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Ég hef unun af því 

þegar stéttaátök-

in eru afhjúpuð.

Ég býð aldrei 
hinn vangann

segir Sólveig Anna Jónsdóttir 
í opinskáu viðtali um átökin í 
kjarabaráttunni, erfið unglings-
ár og veruleika sinn sem verka-
kona á lágum launum. ➛ 26

Velgengni  
og skelfing

Hin norska Roskva frá Noregi  
og hinn íslensk-palestínski 

Mazen ræða um ótta, nánd og 
uppgang smásögunnar.  ➛ 30

Skærasta 
stjarnan

Borgarstjórinn Pete  
Buttigieg er óvænt orðinn  

ein skærasta stjarna forkosn-
inga Demókrata.  ➛ 32

Elly á bak  
við tjöldin
Hundraðþúsundasti  

gesturinn mætir á  
sýningu um helgina.  ➛ 34

30% AFSLÁTTUR AF  
VÖLDUM EPLUM Í NETTÓ!

HENTU Í TACO!
SANTA MARIA TACO LÍNAN  

Á 20% AFSLÆTTI!

FRÁBÆR HELGARTILBOÐ!

Grill mix
Stjörnugrís

899KR/KG
ÁÐUR: 1.798 KR/KG

-30%

-50%
-20%Lægra verð 

– léttari innkaup



Veður

Skýjað með köflum og smá skúrir 
víða um land í dag, þokusúld úti við 
A-ströndina, en talsverð rigning SA-
til um kvöldið. Hiti víða 8 til 15 stig, 
en mun svalara við A-ströndina.
 SJÁ SÍÐU 40

Lyngrósin Vigdís komin heim

Lyngrósin Vigdís, sem nefnd var í höfuðið á Vigdísi Finnbogadóttur, var af hent Grasagarði Reykjavíkur í gær, að Vigdísi sjálfri viðstaddri. Það 
var fyrrverandi forstöðumaður lyngrósagarðsins í Milde í Noregi sem gaf rósinni þetta fallega nafn og ætlaði að færa Vigdísi blómvönd af lyng-
rósinni í opinberri heimsókn árið 1992. Ekkert varð af heimsókninni þá, en nú er Vigdís loksins komin heim. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

MENNING Vonskuveður og veikindi 
eru meðal ástæðna fyrir því að 
heimildarmynd sem þingmaðurinn 
fyrrverandi Árni Johnsen hóf að 
vinna að um Scoresbysund á Græn-
landi árið 2014 hefur ekki enn litið 
dagsins ljós. Árni var duglegur að 
sækja styrki til verkefnisins, meðal 
annars af skúffufé ráðherra, en ekki 
hefur tekist að ljúka við myndina. 
Árni segir í samtali við Fréttablaðið 
að hann sé þó enn vongóður um að 
það takist.

„Verkefnið stendur þannig að 
það er svona hálfnað,“ segir Árni 
aðspurður um stöðu verkefnisins 
sem fjallað var nokkuð um í fjöl-
miðlum á sínum tíma. Hann segir 
ýmsar ástæður fyrir því að myndin 
hafi tafist.

„Það tafðist svolítið því við lent-
um í rosalegum veðrum, svo lenti ég 
á spítala í sex mánuði en það kemur. 
Þetta er í gangi.“

Fréttablaðið sagði frá því í árs-
byrjun 2016 að tveir ráðherrar 
þáverandi ríkisstjórnar hefðu veitt 
heimildarmyndarverkefninu styrk 
af ráðstöfunarfé sínu, sem jafnan er 
kallað skúffufé ráðherra og þeim er 
frjálst að ráðstafa í verkefni að eigin 
vali. Sigurður Ingi Jóhannsson, sem 
þá var sjávarútvegs- og landbún-
aðarráðherra, styrkti verkefnið 
með skúffufé sínu sem og Gunnar 

Bragi Sveinsson sem þá var utan-
ríkisráðherra. Síðar sama ár veitti 
svo þáverandi innanríkisráðherra 
Ólöf Nordal verkefninu 600 þúsund 
krónur í styrk af skúffufé sínu. Verk-
efnið hefur því fengið hundruð þús-
unda í styrki frá allavega þremur 
ráðherrum fyrri ríkisstjórna.

Árni lýsti, í viðtali við Frétta-
blaðið árið 2016 vegna styrkveiting-
anna, verkefninu sem afar kostnað-
arsömu. Sagði hann Scoresbysund 
vera lengsta fjörð í heimi með um 
þúsund fjöllum og tugum skrið-
jökla. Verkefnið er því augljóslega 
viðamikið.

„Þetta er rosalegt verkefni. Það 
áttar sig enginn á því sem þekkir 
ekki til þarna. Þetta er svo mikið 
flæmi og fjölbreytt,“ segir Árni um 
stærðargráðu verksins nú.

Morgunblaðið fjallaði um fyrstu 
ferð Árna og Friðþjófs Helgasonar 
kvikmyndatökumanns í fjörðinn í 
september 2014. Lýsti Árni þar vilja 
sínum til að fanga hrikalega nátt-
úru, dýralíf og mannlíf á þessum 
fáförnu og afskekktu slóðum á 
Norðaustur-Grænlandi á filmu.
mikael@frettabladid.is

Árni bjartsýnn á að 
klára heimildarmynd

 
NÁNAR Á UU.IS

ÚRVAL ÚTSÝN | HLÍÐASMÁRA 19 | 201 KÓPAVOGI | 585 4000 | UU.IS

VERÐ FRÁ 77.900 KR. 

Árni Johnsen hefur lengi haft taugar til Grænlands og unnið um árabil að 
gerð heimildarmyndar um Scoresbysundið. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Þetta er rosalegt 

verkefni. Það áttar 

sig enginn á því sem þekkir 

ekki til þarna.

Árni Johnsen

Þingmaðurinn fyrr-
verandi segir heimildar-
mynd um Scoresbysund 
á Grænlandi hálfnaða. 
Gerð myndarinnar hafi 
tafist af ýmsum ástæð-
um. Fékk hundruð 
þúsunda í styrki til 
verkefnisins af skúffufé 
nokkurra ráðherra.

UMHVERFISMÁL Þorsteinn Þor-
steinsson, sérfræðingur í jöklarann-
sóknum hjá Veðurstofu Íslands, 
segir að samkvæmt nýrri mælingu 
á ís Snæfellsjökulls sé hann aðeins 
um 30 metra þykkur. Flatarmál 
hans er meira en helmingi minna 
en fyrir 110 árum og útlit er fyrir 
að hann verði að mestu horfinn um 
miðja þessa öld.

Samkvæmt grein Þorsteins á 
vef Veðurstofu Íslands var borað í 
jökulinn á mánudaginn til að mæla 
vetraraf komu hans. Snjókjarni 
var boraður í um 1.350 metra hæð, 
sunnan Miðþúfu. Kjarninn var vigt-
aður, eðlisþyngd hans ákvörðuð og 
lagskipting skráð. Hitastig snjósins 
var mælt og reyndist það vera innan 
við -2 gráður í öllu vetrarlaginu.

Mælingin kom Þorsteini ekki 
á óvart. Full ástæða sé til að fjár-
magna reglulegar afkomumælingar 
á jöklinum til að auka þekkingu á 
viðbrögðum íslenskra jökla við 
loftslagsbreytingum.

Jökullinn er nú um 10 ferkíló-
metrar að f latarmáli en var 22 fer-
kílómetrar árið 1910. – bg

Jökullinn 
að hverfa

GETRAUNIR Heppinn Siglfirðingur 
sem vann tæpar 40 milljónir í Lottó-
inu laugardaginn 13. apríl gerir ráð 
fyrir að láta það verða sitt fyrsta 
verk að endurnýja farsíma sinn.

Samkvæmt upplýsingum frá 
Íslenskum getraunum var það til-
viljun ein sem réð því að hann 
keypti miðann yfirhöfuð. Sá heppni 
hafði verið svangur á ferðinni og 
komið við hjá Olís til að fá sér að 
borða þegar hann sá á skjánum 
hjá Lot tó kassanum að potturinn 
stefndi í 40 milljónir. Hann á kvað 
því að kaupa miða og skilaði það 
sér svo sannar lega.

„Kannski kaupi ég mér nýjan 
síma þar sem minn er orðinn gam-
all,“ sagði vinnings hafinn. „En svo 
ætla ég líka að leyfa fólkinu mínu að 
njóta vinningsins með mér,“ bætti 
hann við. – smj

Milljónungur 
endurnýjar 
símann sinn

Snæfellsjökull, sem ekki á langt 
eftir. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

Flatarmál jökulsins er 

meira en helmingi minna en 

fyrir 110 árum.
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ALLAR VÖRUR Í BLÓMAVALI
GRILL *

REIÐHJÓL
TRAMPÓLÍN 

GARÐVERKFÆRI
SLÁTTUVÉLAR

Gleðilegt sumar

* Gildir ekki af Weber grillum
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Skemmtir 
í Skútuvogi
á laugardag

kl. 14

Leikhópurinn
LottaLeLe

Lærðu að smíða  einfalda hluti fyrir heimilið. Kynnum nýja bók í Skútuvogi sunnudag  kl. 14-16

Handsmíðaðfyrir heimilið



Þetta vandamál 

einskorðast alls 

ekki bara við borgina. Að 

fjölga leikskólakennurum er 

stærsta áskorun sveitarfélag-

anna. 

Haraldur F.  
Gíslason,  
formaður Félags 
leikskólakennara

Ef þetta heldur 

svona áfram þá 

mun faglegt starf leggjast af 

og leikskólarnir okkar 

breytast í gæsluvelli. 

Valgerður  
Sigurðardóttir, 
borgarfulltrúi 
Sjálfstæðis-
flokksins

SKÓLAMÁL Leikskólakennurum í 
Reykjavík hefur fækkað um 89 á 
fjórum árum á sama tíma og fjöldi 
stöðugilda hefur staðið í stað. Sam-
kvæmt tölum skóla- og frístunda-
sviðs sem koma fram í svari við 
fyrirspurn borgarfulltrúa Sjálf-
stæðisf lokksins hefur leikskóla-
kennurum fækkað um 22 á ári að 
meðaltali á árunum 2015 til 2018. 
Börnum hefur á sama tíma fækkað 
um rúmlega 700, úr 5.700 í 5.000. 
Stjórnendum hefur fækkað um níu 
á tímabilinu. Árið 2015 störfuðu 348 
leikskólakennarar á 62 leikskólum í 
Reykjavík, árið 2018 voru þeir 259.

Valgerður Sigurðardóttir, skóla- 
og frístundaráðsfulltrúi Sjálfstæðis-
flokksins, segir að Reykjavíkurborg 
þurfi að ráðast í naflaskoðun til að 
stöðva fólksflóttann.

„Þetta er ástand sem Reykja-
víkurborg þarf að bregðast við. 
Það þarf að tala við fagfólkið, leik-
skólakennarana, um hvað sé best að 
gera,“ segir Valgerður. „Við höfum 
misst 22,25 menntaða leikskóla-
kennara á hverju ári síðustu fjögur 
ár. Það er fólksflótti úr stéttinni, það 
er virkilega sláandi að sjá fagfólki 
fækka svona mikið á svona stuttum 
tíma. Stöðugildunum er ekki að 
fækka, svo er öðru starfsfólki með 
uppeldismenntun ekki að fjölga til 
að vega upp á móti.“

Samkvæmt lögum eiga tveir af 
hverjum þremur starfsmönnum 
í leikskólum að vera menntaðir 
leikskólakennarar. Þegar stjórn-
endur eru taldir með var hlutfallið 
32 prósent árið 2015 en var komið 
niður í tæplega 26 prósent árið 2018. 
„Þegar við deilum þeim kennurum 
sem eru eftir niður á alla leikskóla 
borgarinnar þá erum við að tala um 

Flótti meðal leikskólakennara 
breytir leikskólum í gæsluvelli
Leikskólakennurum hefur fækkað um 89 í Reykjavík á síðustu fjórum árum. Formaður Félags leikskóla-
kennara segir að gera þurfi laun og starfsumhverfi sambærileg því sem gerist hjá öðrum sérfræðingum. 
Borgarfulltrúi segir leikskóla breytast í gæsluvelli ef Reykjavíkurborg bregst ekki við þessari þróun.

Börnum á leikskólum borgarinnar hefur fækkað um rúmlega 700 á síðustu fjórum árum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

✿   Þróunin frá ’15 til ’18
 2015 2016 2017 2018
Leikskólak. 348 321 273 259
Stjórnendur 121 117 116 112
Stöðugildi 1.458 1.434 1.422 1.434
Börn 5.734 5.420 5.241 5.036

fjóra leikskólakennara í hverjum 
skóla. Það gleymist að leikskól-
arnir eru fyrsta skólastigið. Ef þetta 
heldur svona áfram þá mun faglegt 
starf leggjast af og leikskólarnir 
okkar breytast í gæsluvelli,“ segir 
Valgerður.

Haraldur F. Gíslason, formaður 

Félags leikskólakennara, segir 
tölurnar ekki koma á óvart. „Þetta 
vandamál einskorðast alls ekki 
bara við borgina. Að fjölga leik-
skólakennurum er stærsta áskorun 
sveitarfélaganna. Það mun ekki 
einungis bæta gæði náms í leik-
skólum heldur einnig bæta starfsað-
stæður leikskólakennara því einn 
af álagsþáttunum í starfinu er tíð 
starfsmannavelta,“ segir Haraldur. 
„Þrátt fyrir fjölgun í leikskólakenn-
aranámi er nýliðun langt frá því að 
vera nægileg.“

Það þurfi að gera laun samkeppn-

ishæf við laun annarra sérfræðinga, 
fækka börnum á hvern starfsmann 
og færa starfsumhverfið nær því 
sem þekkist á öðrum skólastigum 
hvað varðar vinnutíma og starfs-
tíma. Segir hann það verða verkefni 
næstu kjarasamninga sem losna í 
lok júní. arib@frettabladid.is

98%
félagsmanna  
Samtaka atvinnulífsins 
greiddu atkvæði með 
Lífskjarasamningnum

Ólafur Hrafn Steinarsson
formaður Rafíþróttasamtaka 
Íslands
á von á því að 
sveitarfélög um 
allt land muni 
styrkja stofnun 
rafíþróttadeildar 
sem hóf göngu sína 
í vikunni. Jákvæð 
viðbrögð hafa komið samtökunum 
í opna skjöldu.

Sandra B. Franks
formaður Sjúkraliðafélags Íslands
segir stéttina vera að 
gefast upp vegna 
vinnuálags. Þörf 
er fyrir 2.800 
sjúkraliða, en 
fjöldi þeirra er 
aðeins 2.100 um 
þessar mundir. 

Katrín Jakobsdóttir
forsætisráðherra
segir það mikið fagnaðarefni að 
lífskjarasamningarnir hafi verið 
samþykktir. Hún 
mun funda með 
aðilum vinnu-
markaðarins í 
maí og kynna 
þeim stöðuna 
á einstökum 
verkefnum sem 
ríkisstjórnin hyggst ráðast í.

TÖLUR VIKUNNAR 21.04. 2019 TIL 27.04. 2019

Þrjú í fréttum 
Rafíþróttir, 
sjúkraliðar og 
samningar

Fáðu blað dagsins í tölvupósti  
kl. 5.00 á morgnana. 

Skráðu þig á póstlista Frétta-
blaðsins á www.frettabladid.is/
nyskraning. Það kostar ekkert.

Vertu fyrst/ur  
að lesa blaðið

NÝR RAM 3500 2019

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

UMBOÐSAÐILI RAM Á ÍSLANDI

FRUMSÝNDUR UM MIÐJAN MAÍ

ramisland.is

6.723
sinnum var fyrsta þætti í nýrri 
seríu Game of Thrones hlaðið 
niður af Deildu.net

400 
gígavattstundir töpuð-
ust við flutning orku frá 
virkjunum á síðasta ári

300
manns hafa 
verið rannsakaðir 
vegna berkla-
smits í febrúar á 
þessu ári 253

fórust í röð  
hryðjuverka á Srí 
Lanka í byrjun viku

11%
er stærð hlutarins sem bandaríski 
fjárfestingasjóðurinn PAR Capital 
keypti í Icelandair

2.100
sjúkraliðar eru starf-
andi á Íslandi í dag og er 
meðalaldur þeirra 47 ár
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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.

NÝR RAV4 
ALHLIÐA SPORTJEPPI.
ALHLIÐA HYBRID.

Frá því að RAV4 sló fyrst í gegn hefur nánast allt breyst. Fimmta kynslóð þessa alhliða sportjeppa er stökkbreytt í útliti; 
glæsilegri með skarpari línur, voldugri á vegi og enn meiri breidd í getu, styrk, þægindum og afköstum. Nýr RAV4 er alhliða 
Hybrid, hljóðlátur í akstri með aukið svigrúm fyrir fólk og farangur. Ný kynslóð með enn meira öryggi og ríkulegum staðal-
búnaði. Allt er breytt – nema vinsældirnar. Komdu, sjáðu og finndu muninn á nýjum RAV4 með sjö ára ábyrgð hjá næsta 
viðurkennda söluaðila.

2 ára þjónustupakki fylgir með nýjum RAV4, viðskiptavinum að kostnaðarlausu.

Nú er 7 ára ábyrgð á öllum nýjum Toyota bifreiðum.

 3+4 ÁBYRGÐ 2 ÁRA ÞJÓNUSTA

RAV4 – verð frá: 5.090.000 kr.
RAV4 Hybrid – verð frá: 5.950.000 kr.



HEILBRIGÐISMÁL „Listería er bakt-
ería sem lifir alls staðar í umhverf-
inu, það er ekkert við því að gera. 
Svo getur hún komist í matvæli 
og sýkt fólk, sérstaklega fólk með 
undirliggjandi bælingu á ónæmis-
kerfinu,“ segir Þórólfur Guðnason, 
sóttvarnalæknir.

Samkvæmt tölum frá Embætti 
landlæknis hafa 11 manns sýkst 
af listeríu síðastliðin tvö ár sem er 
nokkru meira en árin á undan. Fjór-
ir létust af völdum listeríu árið 2017. 
Þrír af þeim voru eldri einstaklingar 
með undirliggjandi sjúkdóma. Svo 
var einnig nýfætt barn sem lést 
skömmu eftir fæðingu eftir að hafa 
smitast í móðurkviði.

Haraldur Briem, ráðgjafi sótt-
varnalæknis, segir listeríu geta 
valdið blóðsýkingu, iðrasýkingu, 
sýkingum í líffærum sem og mið-
taugakerfi. „Þessi baktería hefur 
oft tengst sjávarafurðum, hún getur 
líka fundist í ógerilsneyddum osti. 
Listería hefur þann eiginleika að 
geta lifað af kælingu, hún er sérstök 
að því leyti að hún getur fjölgað sér 
í ísskáp. Flestir veikjast ekkert af 
henni, en sýkingar eru alvarlegar 
fyrir þá sem eru veikir fyrir.“

Bæði Þórólfur og Haraldur segja 
fulla ástæðu til að vara þungaðar 
konur við að neyta fisks sem er 
ekki fulleldaður og einnig ógeril-
sneyddra matvæla. „Það er einmitt 
gert í mæðraverndinni, þunguðum 
konum er ráðlagt að neyta ekki svo-
leiðis matvæla. Ég veit ekki hvort 
það sé gert við einstaklinga sem 
eru ónæmisbældir, ég vona að það 
sé gert,“ segir Þórólfur. „Þetta eru 
sjaldgæfir sjúkdómar sem betur 
fer. Við sjáum þetta koma í hrinum. 
Kannski koma ekki upp nein til-
felli í nokkur ár, svo koma ár eins 
og 2017 þar sem sjö einstaklingar 
sýktust.“

Í byrjun janúar veiktist kona á 
fimmtugsaldri með undirliggjandi 
ónæmisbælingu af listeríu. Um jólin 
borðaði hún graflax sem framleidd-
ur var af fyrirtækinu Ópal sjávar-

fangi. Hún lést tveimur vikum síðar. 
Eftirlitsmenn frá Matvælastofnun 
skoðuðu framleiðslu fyrirtækisins í 
lok janúar og aftur í byrjun febrúar 
í kjölfar ábendingar frá Embætti 
landlæknis.

Hjalti Andrason hjá MAST segir 
mikilvægt að bregðast hratt við í 
slíkum aðstæðum. „Í þessu tilfelli 
koma niðurstöðurnar til okkar kl. 

11 um morguninn 4. febrúar. Við 
upplýsum fyrirtækið kl. 12 um 
jákvæða greiningu listeríu í vörum 
fyrirtækisins og mjög háa greiningu 
í graflaxi en lággildi í birkireyktum 
afurðum. Í þessu tilfelli var farið 
fram á innköllun í ljósi alvarleika 
málsins. Fyrirtækið brást ekki við 
með innköllun,“ segir Hjalti.

„Daginn eftir var ljóst að fyrir-
tækið ætlaði ekki að innkalla, þá 
sendum við fyrirtækinu stjórn-
valdsákvörðun og því var veittur 
stuttur andmælafrestur. Fyrirtækið 
féllst á að innkalla vörur af markaði 
en í okkar eftirlitsskýrslu segir að 
það sé alvarlegt frávik þar sem þeir 
innkölluðu bara graflax.“

Samkvæmt matvælalögum er 
MAST heimilt að stöðva starfsemi 
að hluta eða í heild ef rökstuddur 

grunur er um að matvæli séu heilsu-
spillandi, óhæf til neyslu eða valdi 
tjóni á öðrum hagsmunum. Ef 
stjórnendur fyrirtækisins sem um 
ræðir sinna ekki fyrirmælum innan 
tiltekins frests getur MAST beitt 
dagsektum.

„Ef það er tilefni til innköllunar 
þá verður það að gerast hratt til 
að tryggja öryggi neytenda. Þarna 
hefði átt að innkalla strax 4. febrúar, 
en við þurftum að beita stjórnvalds-
ákvörðun, þess vegna var ekki farið 
í innköllun fyrr en tveimur dögum 
síðar,“ segir Hjalti.

Ekki var farið í allsherjarinnköll-
un fyrr en 14. febrúar. „Graflaxinn 
greindist með 600 frumur á hvert 
gramm, en önnur af birkireyktu 
vörunum greindist með 10 frumur 
á gramm. Þannig að við lögðum 

langmesta áherslu á innköllun 
á graf laxinum, en engu að síður 
fórum við fram á að allar vörur yrðu 
innkallaðar. Fyrirtækið óskaði eftir 
fresti til að kanna betur vörurnar 
þar sem listería greindist í minni 
mæli.“ Starfsstöð Ópals sjávarfangs 
var hreinsuð og ný sýni tekin í kjöl-
farið. 19. febrúar samþykkti MAST 
dreifingu á vörum fyrirtækisins.

Þórólfur segir að mögulega sé 
einhver aukning á listeríusmitum 
þegar litið er til lengri tíma. „Bæði 
með fjölgun einstaklinga með 
ónæmisbælandi sjúkdóma, einnig 
notkun á ónæmisbælandi lyfjum. 
Fólk gæti líka verið að borða meira 
hrámeti, til dæmis sushi eða hrátt 
kjöt.“

Lítið sé hægt að gera þegar kemur 
að því að vernda eldra fólk sem er 
með ónæmisbælingu fyrir utan að 
vara það við hættunni, þeir ein-
staklingar séu þó einnig í hættu 
þegar komi að öðrum sýkingum. 
Þórólfur bendir á að sýklar séu úti 
um allt. „Án sýkla værum við ekki 
lifandi, en það eru vissulega sýklar 
sem eru óæskilegir og valda svona 
alvarlegum sýkingum. Við megum 
samt ekki deyja úr sýklahræðslu.“
arib@frettabladid.is

Þetta eru sjaldgæfir 

sjúkdómar sem 

betur fer. Við sjáum þetta 

koma í hrinum. Kannski 

koma ekki upp nein tilfelli í 

nokkur ár, svo koma ár eins 

og 2017 þar sem sjö einstakl-

ingar sýktust.

Þórólfur  
Guðnason  
sóttvarnalæknir.

Hringdu í 907 2003 og gefðu 2500 kr. 
eða upphæð að eigin vali á framlag.is

Stúlkan á myndinni tekur þátt í verkefni Hjálparstarfs kirkjunnar í Kampala 
í Úganda. Nafnið er ekki hennar rétta nafn en textinn lýsir raunveruleikanum 
sem hún og fjöldi annarra ungmenna býr þar við. * 
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Mig langar 
til að vinna 
við að sauma 
en ekki stunda 
vændi

HULDA SÓLEY 
JÓNSDÓTTIR*

Ellefu listeríusýkingar á tveimur árum
Fimm hafa látist af völdum listeríusýkinga á síðustu tveimur árum, þar á meðal nýfætt barn. Sóttvarnalæknir segir sýkingar alvar-
legar fyrir þá sem eru með veikt ónæmiskerfi. Matvælastofnun segir mikilvægt að bregðast hratt við þegar bakterían greinist í mat.

Listería, Listeria monocytogenes, er baktería sem smitast helst í gegnum matvæli. NORDICPHOTOS/GETTY

Ár  Tilfelli     Ár  Tilfelli
1997 2
2004 1
2005 1
2007 4
2010 1
2011 1

2012 4
2013 1
2014 4
2017 7
2018 3
2019 1

✿  Listeríutilfelli frá 1997 
tölur frá Embætti landlæknis

STJÓRNSÝSLA Bára Halldórsdóttir, 
sem tók upp ósæmilegt samtal þing-
manna Miðflokksins á Klausturbar 
sem frægt er orðið, segist löngu hætt 
að skilja hvað þeim gangi til og 
hvernig þeir hugsi.

RÚV greindi frá því í gær að lög-
maður þingmannanna fjögurra 
hefði lagt fram kröfu um að fá upp-
lýsingar frá fjármálafyrirtækjum 
um greiðslur inn á reikning Báru 
á tímabilinu 15. nóvember til 
15. desember síðastliðinn. Líklega 
vilja þeir með þeim upplýsingum 
reyna að færa sönnur á eigin kenn-
ingar um að Bára hafi verið gerð út 
af einhverjum ónefndum aðila og 
þegið greiðslu fyrir.

Í samtali við Fréttablað ið. is 
í gær segist Bára hafa verið 
beðin um upplýsingarnar 
fyrir nokkrum vikum en 
að hópurinn hafi lagt fram 
kröfu aftur á fimmtudag. Hún 
furðar sig á því að Persónu-
vernd skuli fara með málið.

„Mér skilst að það þurfi 
lögregluúrskurð til að fá 
þessi gögn og ég held 
að Persónuvernd ætti 
ekki að vera að sjá 
um þetta mál. Þetta 
er eins og að biðja 
bakara um fisk.“

Aðspurð segist 
Bára ekkert hafa 
að fela. Hún segir 
þingmenn Mið-

f lokksins biðja um upplýsingar 
handahófskennt.

„Ég er hætt að skilja hvernig þetta 
fólk hugsar,“ segir Bára.

„Spurning hvort ég fái 
ekki að sjá þeirra gögn og 
þá fái þau að sjá mín gögn,“ 
segir Bára og slær á létta 
strengi.

K l au st u r  m á l ið s vo -
kallaða hefur verið til 

um f jöllunar hjá Per-
sónu vernd frá því um 

miðjan desember, 
en þá k ra fðist 

l ö g  m a ð u r i n n , 
Reimar Snæ fells 
Péturs son, þess 
að rann sakað 
yrði hver hefði 
staðið að hljóð-
upp tökunni á 
barnum Klaust-
ur. – ilk

Hætt að skilja hvernig 
Miðflokksmenn hugsa 

FERÐAÞJÓNUSTA Ísland er um þess-
ar mundir dýrasta land Evrópu og 
að öllum líkindum einn dýrasti 
áfangastaður heims fyrir ferða-
menn. Þetta er meðal þess sem fram 
kemur í nýrri skýrslu Greiningar 
Íslandsbanka.

Verðlag á Íslandi var 84 pró-
sentum hærra en að meðaltali í 
aðildarríkjum ESB árið 2017. Ferða-
maðurinn greiðir því næstum tvö-
falt hærra verð hér en að meðaltali 
innan ESB.

Verðlag á algengum vörum og 
þjónustu sem ferðamenn sækjast 
eftir hefur hækkað langt umfram 
verðlag í Evrópu undanfarinn ára-
tug og má sem dæmi nefna að verð 
áfengra drykkja er í dag hátt í þre-
falt hærra en að meðaltali í ESB.

Á árinu 2010 var verðlag í Nor-
egi og í Danmörku á sömu vöru- 
og þjónustuf lokkum hærra en á 
Íslandi og var Ísland í þriðja sæti, 
á pari við Sviss sem var í fjórða 
sæti yfir Evrópuþjóðir með hæsta 
verðlagið fyrir ferðamenn. Þá var 
verðlag hér á landi um þriðjungi 
hærra (32 prósent) en að meðaltali 
í aðildarríkjum ESB. Munur á verð-
lagi hér og að meðaltali hjá aðildar-
ríkjum ESB hefur því hækkað um 52 
prósentustig frá árinu 2010. Krónan 
styrktist á sama tímabili um 26 pró-
sent og má því gróf lega áætla að 
gengisáhrif skýri um helming áður-
greindrar hækkunar. – smj

Ísland líklega 
dýrast fyrir 
ferðamenn

Spurning hvort ég 

fái ekki að sjá 

þeirra gögn og þá fái þau að 

sjá mín gögn

Bára Halldórsdóttir, öryrki og upp-
ljóstrari

Bára  
Halldórsdóttir. 
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Opið allan sólarhringinn 
Garðabæ og Skeifunni

28
íl

Ti
lb

o
ð

g
ild

a
út

2
Ti

lb
o

28
. a

p
rí

l
o

ð
 g

ild
a 

út
 2

Ti
lb

o

Smash Style

2 x 120 g

509 kr/pk

Verð áður 599

2 x 100 g

450 kr/pk

Verð áður 529

2 x 140 g

594 kr/pk

Verð áður 699

2 x 250 g

1.104 kr/pk

Verð áður 1.299

15%
 

afsláttur

Kjúklingabringur

2.124 kr/kg

Verð áður 2.499 kr/kg

Kjúklingaskankar

1.279 kr/kg

Verðð áður 1.599 kr/kg

y majoHagkaups spicyy majoHagkaups spicyHagkaups spicHagkaups spic

349 kr/stk

Fyrir sælkera borgara
Stokes Relishk li h

649 kr/stk

Frosnar nautalundir

3.999 kr/kg

15% 
afsláttur

20% 
afsláttur



Á að grilla í 
kvöld?

Sjáðu öll grillin og aukahlutina á elko.is

UMHVERFISMÁL „Það sem ég held að 
sé langsamlega mikilvægast í þessu 
máli og algjört grundvallaratriði er 
að skoða umhverfisáhrifin gaum-
gæfilega. Það er eins með þetta og 
öll önnur stór framkvæmdaverkefni 
að það þarf að skoða vel allt sem 
snýr að umhverfi og náttúru,“ segir 
Guðmundur Ingi Guðbrandsson, 
umhverfis- og auðlindaráðherra, 
um hugmyndir um uppbyggingu 
stórskipahafnar í Finnafirði.

Fréttablaðið greindi frá því fyrr 
í vikunni að ráðherrann vildi ekki 
tjá sig um málið. Guðmundur leggur 
áherslu á að hann hafi einfaldlega 
ekki haft tök á því að koma í viðtal 
þegar eftir því var leitað skömmu 
fyrir páska. Aldrei hafi staðið til af 
sinni hálfu að neita að tjá sig.

Að mati ráðherrans þarf að skoða 
áhrif hugsanlegra framkvæmda á 
alla þætti málsins.

„Þar erum við að tala um áhrif á 
losun gróðurhúsalofttegunda og 
mengunarhættu auk áhrifa á dýra-
líf, gróður, landslag, ferðaþjónustu 
og samfélagið. Það er auðvitað eitt-
hvað sem þarf að gera ef undirbún-
ingur verkefnisins heldur áfram,“ 
segir Guðmundur.

Í starfi sínu sem framkvæmda-
stjóri Landverndar gagnrýndi 
Guðmundur árið 2012 áform um 
uppbyggingu hafnar í Finnafirði, 
meðal annars á þeim forsendum 
að hluti svæðis á náttúruminjaskrá 
lenti innan framkvæmdasvæðisins.

„Það sem hins vegar hefur komið 
fram núna er að það séu ekki lengur 
hugmyndir um að vera inni á því 
svæði. Umhverfisstofnun benti á 
það sama og Landvernd á sínum 
tíma. Þannig má kannski segja að 
ef til vill, þó ég viti það ekki, hafi 
það aðhald sem þá var veitt haft þau 
áhrif. Það er jákvætt.“

Guðmundur segir vinnu í gangi 
milli ráðuneyta þar sem ákveðnir 
undirbúningsþættir eru skoðaðir. 
Hann býst við niðurstöðum úr 
þeirri vinnu á þessu ári.

Eftirmaður Guðmundar í starfi 
framkvæmdastjóra Landverndar, 
Auður Önnu Magnúsdóttir, hefur 
í fjölmiðlum lýst yfir áhyggjum 
af hugmyndunum. Verði af fram-
kvæmdum muni þær hafa mikil og 
varanleg umhverfisáhrif. Hún hefur 

sérstakar áhyggjur af olíuslysum.
Guðmundur segist taka undir 

með Landvernd að það sé nauðsyn-
legt að skoða þessa þætti alla vel og 
vega þá og meta. Staðsetning hafnar 
í Finnafirði muni hins vegar ekki 
ráða því hvort siglingar á norður-
slóðum hefjist heldur muni lofts-
lagsbreytingar ráða því.

„Vissulega mun auknum sigl-
ingum fylgja mengunarhætta. Það 
er bara augljóst mál og að því þarf 
að hyggja. Við megum ekki gleyma 
því að Ísland gæti vegna staðsetn-
ingar sinnar orðið mikilvægt þegar 
kemur að aðgerðum ef slys verða. 
Hvort sem um er að ræða slys á fólki 
eða umhverfisslys. Sigli skipin hins 
vegar hér að landi þá eykst hættan 

á því að slys verði nær landi og inni 
í okkar lögsögu.“

Ráðherrann segist auðvitað von-
ast til þess að í framtíðinni munum 
við fara að sjá umhverfisvænni skip 
sem ekki brenni jarðefnaeldsneyti. 
„Þó svo það sé kannski svolítið inn 
í framtíðina þá er gríðarlega mikil-
vægt að það verði unnið að tækni-
breytingum á því sviði.“

Aðspurður hvort hann skynji 
togstreitu milli hagsmuna náttúru-
verndar annars vegar og atvinnu- og 
byggðasjónarmiða hins vegar segir 
Guðmundur að það verði alltaf 
skiptar skoðanir á náttúruvernd og 
stórum framkvæmdum.

„Það sem ég hef reynt að leggja 
áherslu á er að draga fram jákvæð 

áhrif náttúruverndar, bæði á nátt-
úruna sjálfa en líka efnahagslega. 
Ég lét til dæmis gera rannsókn á 
efnahagslegum áhrifum friðlýstra 
svæða á Íslandi. Hún sýndi það að 
fyrir hverja krónu sem ríkið leggur 
til þessara svæða koma að meðaltali 
23 krónur til baka.“

Það megi heldur ekki gleyma því 
að náttúruvernd sé líka ákveðin 
byggðaaðgerð. „Ég er allavega 
þeirrar skoðunar að við eigum að 
reyna að halda landinu okkar í 
byggð. Ekki bara vegna þess að ég er 
bóndasonur af Vesturlandi, heldur 
líka vegna þess að í því felast mikil 
verðmæti.“

Það sé oft á tíðum hlutverk þess 
fólks sem byggi þessi svæði að taka 
þátt í náttúruverndinni. „Ég get 
nefnt sem dæmi Jökulsárgljúfur 
sem ég heimsótti í fyrra. Þar sagði 
þjóðgarðsvörðurinn mér að það 
væru um fimmtán landverðir að 
vinna þar um sumarið og þeir væru 
nær allir úr sveitinni.“

Þá sé ráðuneytið í samstarfi við 
landshlutasambönd sveitarfélaga 
um rannsóknir á efnahagslegum 
áhrifum fyrir einstaka byggðir 
ef ráðist yrði í nýjar friðlýsingar 
í nágrenni þeirra. Mikill vöxtur í 
ferðaþjónustu hafi skilað sér í meiri 
áhuga og skilningi á mikilvægi nátt-
úruverndar fyrir atvinnulífið.

„Samkvæmt könnunum nefna 
yfir 80 prósent þeirra sem koma 
til landsins náttúruna sem megin-
ástæðu Íslandsferðar. Það segir 
okkur líka að við þurfum að halda 
vel á þessum málum.“ 
sighvatur@frettabladid.is

Skoða þurfi áhrif á Finnafjörð
Guðmundur Ingi Guðbrandsson, umhverfis- og auðlindaráðherra, segir mikilvægt að skoða vel alla 
þætti er snúa að umhverfi og náttúru í tengslum við hugmyndir um uppbyggingu hafnar í Finnafirði. 

Guðmundur Ingi segir að það verði alltaf skiptar skoðanir á náttúruvernd 
og stórum framkvæmdum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Vissulega mun 

auknum siglingum 

fylgja mengunarhætta. Það 

er bara augljóst mál og að 

því þarf að hyggja.

Guðmundur Ingi Guðbrandsson, 
umhverfis- og auðlindaráðherra

Landhelgisgæslan segist 

líta málið alvarlegum 

augum, enda sé brottkast 

með öllu ólíðandi.

VEIÐAR Skipstjórar þriggja fiskibáta 
eiga yfir höfði sér kæru vegna meints 
brottkasts. Unnið er að rannsókn 
málsins en undanfarna daga hefur 
áhöfnin á TF-SIF, flugvél Landhelgis-
gæslunnar, staðið skipverja þriggja 
fiskibáta að meintu ólöglegu brott-
kasti.

Fram kemur í tilkynningu frá 
Landhelgisgæslunni að við reglu-
bundið eftirlit á Íslandsmiðum hafi 
náðst bæði myndir og myndskeið 
þar sem má sjá hið meinta brottkast.

Landhelgisgæslan og Fiskistofa 
hafa tekið þessi mál til sérstakrar 
skoðunar að undanförnu vegna 
gruns um að tiltekin skip stundi 
ólöglegt brottkast. Landhelgis-
gæslan sinnir reglulega löggæslu á 
hafi úr lofti með flugvélinni Sif sem 
hefur öf lugan myndavélabúnað 
sem gerir áhöfninni um borð færi á 
að sinna eftirliti með fiskveiðum úr 
töluverðri hæð.

Myndskeiðin og myndirnar voru 
tekin í apríl. Í tilkynningu Land-
helgisgæslunnar segir að þar sé 
málið litið alvarlegum augum, enda 
sé brottkast með öllu ólíðandi: „Þar 
sem um er að ræða grófa aðför að 
sameiginlegri auðlind okkar Íslend-
inga,“ segir að lokum. – la

Skipverjar 
staðnir að 
brottkasti

Mynd sem Landhelgisgæslan náði 
af brottkastinu úr lofti. MYND/LHG
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27. apríl

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

12.00  Hátíðin Fögnum sumri 2019 hefst.
12.30  Gunnar Helgason rithöfundur og veiðimaður les úr nýjustu bók sinni 
  Barist í Barcelona.
13.00 Sumarleikir fyrir káta krakka, stýrt af Gunnari Helgasyni, standa yfir 
  til kl. 15.30. Getraun og verðlaun.
13.30 Eggert Skúlason kynnir veiðiþættina Sporðaköst og aftur kl. 15.00.
14.00 Bakkkeppni hefst og stendur yfir til 15.30. Vargurinn ríður á vaðið.
14.30 Gunnar Helgason les úr Barist í Barcelona.
15.30 Verðlaunaafhending í Bakkkeppni.
16.00 Dagskrá lýkur.

12.00  Hátíðin Fögnum sumri 2019 hefst.

Dagskrá laugardaginn 27. apríld i 27 íl

Við fögnum með öllu því sem prýða má gott sumar. Tilboð verður á 
fjölhæfum ferðabílum og 350.000 króna aukahlutapakki fylgir. 

Við sýnum útivistar- og ferðavörur og veiðiáhugafólk getur kynnt 
sér íslenskar veiðivörur. Við förum í leiki og öll börn fá sumargjöf.

Mitsubishi opnar dyrnar fyrir sumrinu 2019!

16.00 Dagskrá lýkur.

Við tökum fagnandi á móti þér í Mitsubishi-salnum 
Laugavegi 170!



Heilbrigt, ungt barn 

fer til læknis sem 

dælir í það úr risavaxinni 

sprautu með mörgum 

bóluefnum. Barninu líður 

ekki vel og það breytist, 

EINHVERFA.

Donald Trump árið 2014.

 

Landsvirkjun hefur um áratugaskeið 
starfrækt sumarvinnuflokka ungs fólks. 
Hóparnir sinna uppbyggingu og fegrun 
starfsstöðva Landsvirkjunar og vinna 
jafnframt að ýmsum samstarfsverkefnum 
víða um land. Samvinna sumarvinnu-
flokka Landsvirkjunar og félagasamtaka, 
sveitarfélaga og stofnana hefur skilað 
sér í auknum umhverfisgæðum og betri 
aðstöðu til útivistar og ferðamennsku.

Í boði er vinnuframlag sumarvinnu-
flokka og flokksstjórn yfir þeim. Verkefnin 
lúta að ræktun, hreinsun, viðhaldi og 
öðrum umhverfisbótum ásamt ýmsum 
samfélagsverkefnum.

Óskað er eftir að samstarfsaðilar leggi fram 
vel skilgreind verkefni. Umsóknarform 
með nánari upplýsingum er að finna á vef 
Landsvirkjunar, www.landsvirkjun.is. 

Fyrirspurnir sendist á netfangið 
lettverk@landsvirkjun.is.

Umsóknarfrestur er til og með 19. maí 2019. 
Umsóknarform er að finna  
á landsvirkjun.is.

Landsvirkjun auglýsir eftir 
samstarfsaðilum að verkefninu 
Margar hendur vinna létt verk 
sumarið 2019.

BANDARÍKIN Bólusetningar eru afar 
mikilvægar og því ættu Bandaríkja-
menn að láta bólusetja sig við misl-
ingum. Þetta sagði Donald Trump, 
forseti Bandaríkjanna, þegar blaða-
menn spurðu hann um mislingafar-
aldur vestanhafs á lóð Hvíta hússins 
í gær.

Trump hefur áður tjáð sig um 
bólusetningar og þá á óvísinda-
legri nótum. Í kappræðum Repúbl-
ikana fyrir forsetakosningarnar 
2016 sagði forsetinn að hann væri 
hlynntur smærri skömmtum bólu-
efnis yfir lengri tíma. „Einhverfa er 
orðin faraldur. Fyrir 25 eða 35 árum, 
þú getur kíkt á tölfræðina, ekki 
nærri því. Þetta er orðið stjórnlaust. 
Ég er algjörlega hlynntur bólusetn-
ingum en ég vil smærri skammta 
yfir lengri tíma,“ sagði Trump þá.

Forsetinn hafði einnig tengt bólu-
setningar við einhverfu árin 2012 
og 2014. Í tísti árið 2014 sagði hann: 
„Heilbrigt, ungt barn fer til læknis 
sem dælir í það úr risavaxinni 
sprautu með mörgum bóluefnum. 
Barninu líður ekki vel og það breyt-
ist, EINHVERFA. Mörg slík tilfelli!“

Mýtan um að bólusetningar 
valdi einhverfu er lífseig. Hún á 
rætur sínar að rekja til rannsókna 
breska f y rr verandi læk nisins 
Andr ews Wakefield. Sá var sviptur 
læknisréttindum sínum fyrir að 
birta falsaðar niðurstöður í grein 
þar sem hann sagði tengsl á milli 
MMR-bóluefnisins, við mislingum, 

hettusótt og rauðum hundum, og 
einhverfu.

Árið 2010 komst gerðardómur 
læknisfræðiráðs Bretlands (GMC) 
að þeirri niðurstöðu að Wakefield 
hefði í fjórgang sýnt óheiðarleika 
við rannsóknina. Læknisfræðitíma-
ritið Lancet dró í kjölfarið til baka 
grein Wakefields, birta árið 1998, og 
Richard Horton ritstjóri sagði tíma-
ritið hafa verið blekkt.

Síðan Wakefield birti sínar röngu 
niðurstöður hafa f leiri rannsóknir 
verið gerðar á tengslum MMR-bólu-
efnis og einhverfu. Dönsk rannsókn 
frá því í mars síðastliðnum á 657.461 
barni, fæddum á milli 1999 og 2010 í 
Danmörku, leiddi til að mynda í ljós 
að MMR-bóluefni eykur ekki líkur 
á einhverfu.

Ítrekað hefur verið greint frá erf-
iðri stöðu vegna mislinga í Banda-
ríkjunum undanfarna mánuði. 
Í Rockland-sýslu í New York var 

óbólusettum börnum um skeið gert 
að forðast almenningsrými vegna 
faraldurs og í New York-borg voru 
íbúar í Williamsburg skyldaðir til 
að láta bólusetja sig svo fátt eitt sé 
nefnt.

Bandaríska smitsjúkdómavarna-
stofnunin CDC greindi frá því á 
mánudag að 626 mislingatilfelli 
hefðu nú verið staðfest í 22 ríkjum 
Bandaríkjanna. Raunveruleg tala 
er líklega hærri enda ekki öll tilfelli 
tilkynnt og nær talan ekki nema til 
19. apríl síðastliðins. Á miðvikudag 
greindi CDC svo frá því að talan 
stæði nú í 695 og hefur fjöldinn ekki 
verið meiri frá árinu 2000.

Hlutfall bólusettra hefur lækkað í 
Bandaríkjunum undanfarið ár. Rétt 
rúm níutíu prósent ungbarna eru 
bólusett en til þess að hjarðónæmi 
myndist gegn sjúkdómi þarf hlut-
fall bólusettra að vera 95 prósent. Í 
ýmsum hverfum New York-borgar 
getur hlutfall bólusettra farið alveg 
niður í sextíu prósent.

Mislingar eru um þessar mundir 
vandamál víðar en í Bandaríkjun-
um. Í Farsóttafréttum sem birtust í 
vikunni kom fram að mislingatilvik 
hefðu ítrekað komið upp um borð í 
f lugvélum sem hafa haft viðkomu 
hér á landi frá árinu 2016. Greint var 
frá því enn fremur að óbólusettur, 
fullorðinn karlmaður hefði komið 
til landsins með f lugi í febrúar og 
smitað sex einstaklinga. 
thorgnyr@frettabladid.is

Trump hvetur fólk til bólusetninga
Forseti Bandaríkjanna hafði áður sagt MMR-bóluefnið tengt einhverfu. Hugmyndin um að bóluefni gegn mislingum geti valdið 
einhverfu er afar lífseig en alröng. Mislingatilfelli í Bandaríkjunum ekki verið fleiri á þessari öld. Hlutfall bólusettra lækkar.

Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, var öllu vísindalegri í málflutningi 
sínum um bólusetningar í gær en hann hefur áður verið. NORDICPHOTOS/AFP

MÓSAMBÍK Að minnsta kosti einn 
er látinn eftir að hitabeltislægðin 
Kenneth gekk á land í Mósambík 
á fimmtudag. Frá þessu greindu 
stjórnvöld í Afríkuríkinu í gær. 

Þetta er annar mannskæði storm-
urinn sem hrellir Mósambík á ein-
ungis sex vikum en rúmlega þúsund 
fórust þegar Idai reið yfir Mósambík 
og nágrannalönd í síðasta mánuði.

Samkvæmt Sameinuðu þjóðun-
um hefur rúmlega þrjátíu þúsund 
manns verið gert að yfirgefa heimili 
sín vegna Kenneths. Talið er að sjö-
tíu þúsund séu í bráðri hættu vegna 
stormsins.

Meðalvindhraði Kenneths var 

77,8 metrar á sekúndu þegar storm-
urinn gekk á land. Hann olli því 
gríðarlegu tjóni í norðurhluta rík-
isins. Hús hrundu, tré rifnuðu upp 
með rótum og víða varð rafmagns-
laust. Sjávarf lóð vegna Kenneths 
hafa einnig valdið töluverðu tjóni.

Mark Lowcock, aðstoðarfram-
kvæmdastjóri Sameinuðu Þjóðanna 
á sviði mannréttindamála, sagði að 
þörf væri á öðru stórfelldu mannúð-
arátaki í Mósambík vegna storms-
ins. 

„Þetta er í fyrsta skipti sem tvær 
hitabeltislægðir ganga á land í 
Mósambík með svo stuttu millibili,“ 
sagði hann. – þea

Annar manndrápsstormur 
skellur á Mósambík

SRÍ LANKA Ranil Wickremesinghe, 
forsætisráðherra Srí Lanka, hefur 
ekki í huga að segja af sér. Þetta 
sagði hann við BBC í gær. Ítarlega 
hefur verið fjallað um það undan-
farna daga að srílanska leyni-
þjónustan fékk upplýsingar um að 
hryðjuverkaárásir gætu verið yfir-
vofandi. Upplýsingarnar komust 
ekki til stjórnvalda og svo fór að 
um 250 fórust í árásum á páskadag.

Nú þegar hefur varnarmálaráð-
herra sagt af sér vegna málsins. Srí-
lanskir stjórnmálamenn hafa sagt 
að ef upplýsingarnar hefðu komist 

á réttan stað hefði mögulega verið 
hægt að koma í veg fyrir árásirnar 
eða takmarka skaðann.

„Ef við hefðum haft einhverja 
hugmynd en ekki gert neitt í málinu 
þá hefði ég sagt af mér tafarlaust. En 
hvað á maður að gera þegar maður 
fær ekki neinar upplýsingar?“ 
spurði Wickremesingje í viðtalinu.

Maithripala Sirisena forseti 
greindi frá því í gær að Zahran 
Hashim,  öfgafullur predikari og 
meintur höfuðpaur árásanna, hafi 
látist er hann gerði árás á Shangri-
La hótelið í Colombo. – þea

Hyggst ekki segja af sér

Gríðarlegt tjón varð er Idai skall á Mósambík nú í mars. NORDICPHOTOS/AFP
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Dugnaðarforkurinn Sprinter 
frá Mercedes-Benz.
Hörkuduglegur og traustur Sprinter vill komast í krefjandi verkefni. 
Getur hafið störf strax. Hagstætt rekstrarleiguverð í boði.

Sprinter sendibíll

Rekstrarleiga frá 147.300 kr. með vsk. á mánuði

Verð frá 6.200.000 kr. með vsk.

mercedes-benz.is/vans

ASKJA ATVINNUBÍLAR · Fosshálsi 1 · 110 Reykjavík · Sími 590 2120 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz á Íslandi

Suðurkóreski tæknirisinn Samsung 
skipaði tækniviðgerðafyrirtækinu 
iFixit að fjarlægja myndband af 
YouTube-rás sinni þar sem sjá mátti 
Samsung Galaxy Fold, hinn vænt-
anlega samanbrjótanlega snjall-
síma Samsung, tekinn í sundur.

„Við fengum Galaxy Fold í gegn-
um samstarfsaðila. Samsung fór 

fram á það við samstarfsaðilann að 
iFixit fjarlægði myndbandið. Við 
erum ekki skyldug til þess að gera 
það en í virðingarskyni höfum við 
ákveðið að fjarlægja myndbandið 
þar til við getum keypt Galaxy Fold 
er hann fer í almenna sölu,“ sagði í 
tilkynningu iFixit.

Samsung svaraði ekki fyrirspurn 

tæknimiðilsins The Verge um 
málið. Það liggur hins vegar fyrir 
að Samsung hefur átt í nokkru basli 
með þennan síma að undanförnu.

Fyrr í vikunni var greint frá því 
að Samsung hefði innkallað alla 
Galaxy Fold frá gagnrýnendum og 
tæknibloggurum til þess að skoða 
frekar alvarlegan galla. Gagnrýn-

endur og bloggarar höfðu margir 
hverjir lent í því að innri skjár sím-
ans skemmdist við minnsta eða 
jafnvel ekkert sjáanlegt áreiti. Þá 
hefur Samsung einnig frestað því 
að síminn verði settur í sölu vegna 
vandans. Talið er að gallann megi 
rekja til núnings sem myndast við 
hjarir símans. – þea

Samsung þjarmar að iFixit vegna Galaxy Fold

Fallegur en brothættur Samsung 
Galaxy Fold. NORDICPHOTOS/AFP

Risavaxna tölvuleikjaráðstefnan E3 
nálgast óðfluga og getgátur og vanga-
veltur um hvað stóru fyrirtækin ætli 
að kynna fara eins og eldur í sinu um 
veraldarvefinn. Þessar vangaveltur 
hafa að miklu leyti verið um næstu 
kynslóð leikjatölva eða þá uppfærslur 
á hinni tiltölulega nýju Nintendo 
Switch.

Langt er síðan núverandi kynslóð 
leikjatölva kom á markað. Playstation 
4 frá Sony kom á markað í nóvember 
2013 og Xbox One frá Microsoft í 
sama mánuði. Nintendo Wii U kom 
á markað ári fyrr en seldist ekki sem 
skyldi. Nintendo dreif sig í að gefa 
út sína næstu leikjatölvu, Nintendo 
Switch, sem hefur selst einkar vel frá 
því hún kom á markað í mars 2017.

Orðrómur um að Nintendo ætli 
að kynna ódýrari útgáfu af Switch 
á næstunni, jafnvel á E3, virðist ekki 
á rökum reistur. Í símtali með hlut-
höfum í vikunni blés Nintendo á 
þennan orðróm. Þá er vert að nefna 
að Sony tilkynnti í fyrra að fyrirtækið 
ætlaði ekki að halda stærðarinnar 
blaðamannafund á E3 líkt og venju-
lega. – þea

Væntingunum 
verið stillt í hóf

Frá E3 ráðstefnunni. NORDICPHOTOS/AFP Mark Zuckerberg, stofnandi og 
forstjóri Facebook, varar við því 
að ríki heims geri kröfu um að 
stafræn gögn um ríkisborgara 
verði vistuð í hverju landi fyrir sig. 
Það gæti leitt til þess að alræðis-
ríki steli upplýsingum um þegna 
sína og nýti í annarlegum tilgangi. 
Þetta sagði Zuckerberg í um níutíu 
mínútna viðtali við sagnfræðing-
inn Yuval Noah Harari sem birtist 
í gær.

Kæmi til þess að krafa sem 
þessi yrði gerð sagði Zuckerberg 
að Facebook myndi einfaldlega 
neita að hlýða. Fyrirtækið myndi 
ekki setja upp gagnaver í alræðis-
ríkjum og þannig stefna viðskipta-
vinum sínum í hættu. Slík lög eru 
nú þegar til staðar í Rússlandi og 
Kína.

„Ef ég væri í ríkisstjórn gæti 
ég sent herinn á svæðið og tekið 
þau gögn sem ég vildi. Tekið þau 
til þess að stunda eftirlit eða gera 
árásir. Mér finnst það hljóma eins 
og afar slæm framtíð. En við erum 
ekki á þeirri vegferð. Sem aðili sem 
er að byggja upp vef þjónustu, eða 
bara sem almennur borgari, vil 
ég ekki sjá þessa þróun,“ sagði 
Zucker berg og bætti við:

„Ef ríkisstjórn getur nálgast 
persónuleg gögn þín getur hún 
komist að því hver þú ert, læst þig 
inni, meitt þig og fjölskyldu þína 

og valdið þér alvarlegum líkam-
legum skaða.“

Zuckerberg sagði aukinheldur 
í símtali með hluthöfum fyrr í 
vikunni að Facebook gerði sér 
fullkomlega grein fyrir því að 
starfsemi fyrirtækisins í alræðis-
ríkjum gæti verið bönnuð ef það 
hlýddi ekki kröfum sem þessum.

Viðtalið við Harari sagði Zucker-

berg að væri liður í átaki hans fyrir 
árið 2019 þar sem hann ætlaði að 
ræða oftar og ítarlegar um fram-
tíð veraldarvefsins og stafræns 
samfélags á opinberum vettvangi. 
Leiða má líkur að því að Zuckerberg 
hafi tekið þessa ákvörðun eftir þá 
álitshnekki sem hann og Facebook 
og hafa beðið undanfarin misseri.

Facebook hefur gengið í gegnum 

erfiða og alvarlega röð hneykslis-
mála sem snúa mörg hver að 
öryggi stafrænna, persónulegra 
gagna. Til dæmis má nefna Cam-
bridge Analytica-hneykslið, þar 
sem ráðgjafarfyrirtæki nýtti gögn 
Facebook-notenda í pólitískum 
tilgangi, öryggisgalla sem ollu því 
að hakkarar komust yfir millj-
ónir lykilorða og gerðu persónu-
legar ljósmyndir óvart aðgengi-
legar öllum, deilingu persónulegra 
gagna með öðrum stórfyrirtækj-
um og notkun öfgamanna á sam-
félagsmiðlum fyrirtækisins sem 
auðvelduðu þeim að beita of beldi. 
Þá er ótalinn þáttur Facebook í 
afskiptum Rússa af bandarísku 
forsetakosningunum en gríðar-
legur f jöldi falsfrétta komst í 
mikla dreifingu á samfélagsmiðl-
inum. thorgnyr@frettabladid.is

Zuckerberg óttast alræðisríki
Forstjóri Facebook óttast kröfur um að persónuleg gögn verði vistuð í gagnaverum í hverju landi fyrir 
sig. Vill ekki að alræðisríki geti stolið upplýsingum um þegna sína. Ætlar að hundsa allar slíkar kröfur.

Zuckerberg óttast ekki afleiðingarnar. NORDICPHOTOS/AFP

Ef ríkisstjórn getur 

nálgast persónuleg 

gögn þín getur hún komist 

að því hver þú ert, læst þig 

inni, meitt þig og fjölskyldu 

þína.

Mark Zuckerberg, forstjóri Facebook

TÆKNI
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HÁTÍÐARDAGSKRÁ Á KLAMBRATÚNI1. MAÍ ER BARÁTTUDAGUR VERKALÝÐSINS

 

#mínbarátta

Kl. 11.30 – Upphitun fyrir kröfugöngu
•  Jónsi, Íþróttaálfurinn og Solla stirða 

hefja skemmtun og stjórna upphitun 
fyrir fjölskylduhlaupið

•  Fjölskylduhlaup VR
– allir fá verðlaunapening

•  Kröfuskiltagerð
•  Grillvagninn grillar pylsur og bulsur
•  Sýning frá Sirkus Íslands
•  Jói P og Króli
•  Marserað að Hlemmi með Jónsa

og Lúðrasveit verkalýðsins

Árleg áminning um mátt 
samstöðunnar og nauðsyn
áframhaldandi baráttu fyrir 
réttlæti og mannsæmandi 
lífskjörum fyrir alla.

Kl. 13.30
•  Kröfuganga leggur af stað frá Hlemmi 

Kl. 14.00
•  Baráttufundur á Ingólfstorgi

Verkalýðskaffi í anddyri Laugardals-
hallar að baráttufundi loknum.

Baráttan 
heldur áfram



Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 8
Sími 515 7040

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050 brimborg.is

Öruggur staður til að vera á

TRAUSTIR BÍLAR O
HJÁ BRIMBORG

„Frábærir bílar, góð þjónusta. Peugeot alla leið!“
Friðrik Ómar Hjörleifsson

„Mjög ánægður með alla þjónustu. 
Hjálpsemi, fagmennska og sanngirni.“

Tryggvi Rafn Tómasson
„Ég hef ekkert nema gott af sölumönnum og öðrum þjónustustarfsmönnum 
verkstæðis Brimborgar að segja, allt frá því að ég eignaðist minn fyrsta 
Volvo árið 2007. Þeir hafa verið einstaklega liðlegir, traustir og skilningsríkir 
á vandræði mín og bílaþarfir, beint mér nákvæmlega á þá bíla sem hafa 
hentað mér hverju sinni og sýnt mikla sanngirni í öllum sínum viðskiptum.“
Gísli Sigurðsson

„Frábær þjónusta frá fyrstu fyrirspurn 
til þess að ég fór á nýjum bíl frá ykkur.“

Davíð Jóhannsson

„Mjög góð þjónusta, sem endaði með 
kaupum á nýjum bíl og afhendingu á 
miklum hraða. Menn tilbúnir að taka 
til hendinni fyrir landsbyggðarfólk.“
Haukur Guðjónsson „Lipurð, starfsfólk reynir sitt allra besta til að 

verða að liði. Fékk bíl yfir helgi, 10 stjörnur.“
Marteinn A Marteinsson

NOKKRAR UMSAGNIR ÚR DAGLEGUM ÞJÓNUSTUKÖNNUNUM BRIMBORGAR Í MARS OG APRÍL 2019:

„Góð reynsla, ánægjulegt.“
Bragi Snæþór Kristinsson

„Í fyrsta skipti að prófa Volvo og náði 
strax áhuga mínum. Búin að vera á 
sömu góðu jeppategundinni í 10 ár en 
nú er ég tilbúin í að skipta yfir í Volvo!!“

Guðbjörg Sigríður Finnsdóttir

„Ég vil þakka Magnúsi fyrir að aðstoða mig við kaupin! Þetta kom mér 
skemmtilega á óvart því ég var alls ekki í bíla hugleiðinga skiptum. Magnús 
var einstaklega vinsamlegur. Takk fyrir mig. Ég er mjög ánægð með bílinn.“

Jóhanna Stefánsdóttir

„Hann nafni minn 
Haraldsson er 

frábær í viðmóti.“
Eiríkur Björn Barðason

FORD FOCUS
1.0 bensín, 100 hö, beinskiptur, FWD

Verð frá: 
3.190.000 kr.

VOLVO V60 CROSS COUNTRY AWD
2.0 dísil, 190 hö, sjálfskiptur, AWD

Verð frá:
6.990.000 kr.

Veghæð 21 cm, veglínuskynjari, Borgaröryggi sem nemur 
m.a. gangandi og hjólandi vegfarendur, Webasto vélarhitari, 
9“ skjár í miðjustokki, Volvo On Call samskiptakerfi, 
regnskynjari, brekkubremsa, Clean Zone loftræstikerfi, 
LED dagljós, Volvo „High Performance“ hljómtæki, langbogar ofl.

Staðalbúnaður Ford Focus er á pari við margan lúxusbílinn. 
Árekstrarvari að framan, nemur einnig gangandi og hjólandi 
vegfarendur, veglínuskynjari, umferðaskiltalesari, 16” Trend Edition 
álfelgur, brekkuaðstoð, LED dagljós með birtuskynjara, hraðatak-
markari, SYNC3 raddstýrt samskiptakerfi með neyðarhringingu í 112, 
Apple CarPlay og Android Auto,  6,5” snertiskjár, My Key (forritanlegur 
lykill með takmörk á hámarkshraða, hljóðstyrk hljómtækja ofl.), 
Easy fuel eldsneytisfylling án loks.
Einnig fáanlegur sjálfskiptur og station

„Frábær þjónusta í alla staði.“ 
Hilda Allansdóttir

Verð frá: Verð frá:
3.190.000 kr.



 – Komdu og upplifðu góða þjónustu hjá Brimborg í dag!

OG GÓÐ ÞJÓNUSTA

„Frábær þjónusta og sérstaklega þægilegt viðmót. 
Pétur [söluráðgjafi] á hrós skilið.“

Sigrún Þorleifsdóttir
„Þjónustan hjá Brimborg er til 
fyrirmyndar. Ég hef ávallt fengið 
fyrirtaks þjónustu. Takk fyrir mig.“
Jón Kristinn Haraldsson „Snögg og góð þjónusta!“

Gunnar Freyr Einarsson

„Takk fyrir góða þjónustu hjá 
sölumönnum Mazda.“
Sverrir Thoroddsen  

„Virkilega ánægður með sölumanninn sem seldi mér bílinn og 
bílinn sjálfan. Á eftir að eiga viðskipti við ykkur aftur.“

Arnar Guðnason

„Fagmannlegur, vinalegur og hreinskilinn 
sölumaður. Mjög ánægður í alla staði.“

Freyr Sigurðarson

„Mjög góð þjónusta! 
Ekkert bull, menn eru 
hreinskilnir og fá sko 

punkta fyrir það!“
Garðar Axel Torfason

„Pétur Mar er alveg sérstaklega þjónustulipur og gott að 
eiga samskipti við. Ef ég á eftir að kaupa fleiri bíla verður 
það örugglega Volvo. Það er alveg topp þjónusta hjá 
Brimborg.“
Kristján Sigurður Finnsson

„Einstök þjónusta.“
Einar Þór Einarsson

„Fékk frábæra þjónustu hjá honum Agli Sverrissyni, 
flottur sölumaður, mæli hiklaust með honum.“
Bernódus Alfreðsson

MAZDA CX-5 Vision SUV  
2.0 bensín, 165 hö, sjálfskiptur, FWD

PEUGEOT 5008 ALLURE SUV 
1.2 bensín, 130 hö, sjálfskiptur,
framhjóladrifinn, 7 sæta

CITROËN C5 AIRCROSS 
FEEL SUV 
1.5 dísil, 130 hö, sjálfskiptur, FWD

Verð frá: 
5.380.000 kr.

Verð frá:
5.140.000 kr.

OPIÐ Í DAG
KL. 12-16OPIÐ Í DAG
KL. 12-16

SkyActiv spartækni, snjallhemlunarkerfi, 
blindpunktsaðvörun, háþróuð i-Activsense 
árekstrarvarnartækni og brekkuaðstoð 
gerir það að verkum að Mazda CX-5 er 
búinn öllu því besta frá Mazda. Auk þess er 
Mazda CX-5 með  veglínuskynjara með 
hjálparátaki, ökumannsvaka og hraðastilli.
Einnig fáanlegur fjórhjóladrifinn.

Sjö sæta, rúmgóður bíll með hárri sætisstöðu. 
Staðalbúnaðurinn er ríkulegur eins og t.d. 
18” álfelgur, i-Cockpit mælaborð, ökumannsvaki, 
veglínuskynjun, hraðastillir, nálægðarskynjarar 
að framan og aftan, þráðlaus símahleðsla,
Apple CarPlay og Android Auto og 8” marg-
miðlunarskjár.

Kraftmikil vél, 8 þrepa sjálfskipting 
og öflug Grip Control spólvörn, 
23 cm veghæð, breið sæti með hárri 
sætisstöðu og Progressive Hydraulic 
Cushions fjöðrunarkerfið gera þennan 
nýja jeppa að tímamótabíl frá Citroën. 
Ríkulegur staðalbúnaður og 20 
aðstoðarkerfi tryggja öryggi í akstri. 
Citroën C5 Aircross er með stærsta 
farangursrýmið í sínum flokki.

Framúrskarandi þjónusta er óaðskiljanlegur hluti af 
öruggum stað. Í Brimborg bjóðum við yfir 500 gerðir 
ríkulega búinna bíla á frábæru verði og við leggjum 
okkur öll fram um að tryggja öllum viðskiptavinum 

okkar framúrskarandi þjónustu. Við erum stolt af því að 
viðskiptavinir okkar hafa gefið okkur framúrskarandi 
einkunn og sent okkur mikinn fjölda lofsamlegra ummæla. 
Takk fyrir að leyfa okkur að birta þau.

Birt með góðfúslegu leyfi

Verð 
5.140

gerir það að verkum að Mazda CX-5 er 
búinn öllu því besta frá Mazda. Auk þess er 
Mazda CX-5 með  veglínuskynjara með 
hjálparátaki, ökumannsvaka og hraðastilli.
Einnig fáanlegur fjórhjóladrifinn.

18” álfelgur,
veglínuskyn
að framan o
Apple CarP
miðlunarskj

kr.

ën C5 Aircross er með stærsta Citroë
gursrýmið í sínum flokki.farang

Verð frá: 
4.640.000 kr.
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Mín skoðun Sif Sigmarsdóttir
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Í vikunni birtist frétt í Fréttablaðinu undir fyrir-
sögninni „Ílengist í dómsmálum“. Fjallaði hún um 
að nýr dómsmálaráðherra yrði líklega ekki skipaður 

fyrr en eftir að Alþingi fer í sumarfrí. Fréttin lét lítið yfir 
sér. Hún fangaði hins vegar eitt stærsta mein stjórnmála 
samtímans.

Dómsmálaráðuneytið tilkynnti nýverið að íslensk 
stjórnvöld ætluðu að vísa Landsréttarmálinu svokallaða 
til yfirdeildar Mannréttindadómstóls Evrópu en í mars 
komst Mannréttindadómstóllinn að þeirri niðurstöðu 
að ólöglega hefði verið staðið að skipan dómara við 
Landsrétt. Í kjölfarið steig Sigríður Andersen til hliðar 
sem dómsmálaráðherra og Þórdís Kolbrún Reykfjörð 
Gylfadóttir tók við embættinu tímabundið sem hún 
sinnir samhliða starfi sínu sem ráðherra ferðamála, 
iðnaðar og nýsköpunar.

Í fyrrnefndri frétt kom fram að samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins sé líklegasta ástæðan fyrir töf á varan-
legri skipun dómsmálaráðherra sú að verið sé að reyna 
að „halda ró“ innan þingflokks Sjálfstæðisflokksins „en 
þeir þingmenn sem hafa áhuga á embættinu séu líklegri 
til að vera samstarfsfúsir meðan embættinu er óráð-
stafað“. Þar að auki er Sigríður Á. Andersen „sögð mjög 
áfram um að setjast aftur í stól dómsmálaráðherra“.

Óvissuástand
Landsréttarmálið veikti tiltrú almennings á dómskerf-
inu. Áfrýjunin til yfirdeildar Mannréttindadómstólsins 
framlengir réttaróvissu í landinu. Til hvaða ráðstafana 
hyggjast stjórnvöld grípa?

Að því er virðist: Ekki nokkurra. Ingibjörg Þorsteins-
dóttir, formaður Dómarafélagsins, lýsti nýverið yfir 
áhyggjum af „því óvissuástandi sem uppi er varðandi 
Landsrétt“ og sagðist „sakna þess að sjá ekki frekari 
ákvarðanir um það hvað gera skuli nú þegar og til næstu 
framtíðar“.

Daginn sem Sigríður Andersen steig til hliðar sem 
dómsmálaráðherra veitti Bjarni Benediktsson, fjár-
málaráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins, 
fjölmiðlum viðtal. Hann sagði dóm Mannréttindadóm-
stólsins hafa komið sér „í opna skjöldu“ og eins og aðrir 

virtist hann lítið vita hvað gerðist næst en margir hlutir 
yrðu bara „að koma í ljós“. Eitt var hann þó alveg með á 
hreinu: Annaðhvort yrði fenginn „ráðherra úr ríkis-
stjórninni til að gegna embætti“ dómsmálaráðherra eða 
„það kæmi einhver úr þingflokki Sjálfstæðisflokksins í 
stól dómsmálaráðherra“.

Óskammfeilnir popúlistar
„Það er ekkert sem stjórnmála-elítan gerði ekki, lygi 
ekki til um, til að viðhalda yfirburðum sínum og völdum 
á kostnað okkar hinna,“ sagði Donald Trump í kosninga-
baráttu sinni.

Óskammfeilnir popúlistar ná nú undirtökum víða 
um heim – Trump í Bandaríkjunum; Brexit-liðar í Bret-
landi. Vegferð þeirra til valda er víðast hvar sú sama. Þeir 
nýta sér sívaxandi tortryggni í garð stjórnmálafólks til 
að grafa undan hefðbundnum stjórnmálum, opinberum 
stofnunum og lýðræðislegum leikreglum. Nálgunin er 
ekki úr lausu lofti gripin. Ósjaldan virðist stjórnmála-
mönnum meira annt um eigin hag en hag þeirra sem 
þeim var falið að gæta.

Landsréttur brennur og það er enginn að slökkva 
eldinn. Þingmenn Sjálfstæðisflokksins stara á dóms-
málaráðuneytið eins og hýenur sem horfa sultaraugum 
á hræ. Þótt formaður Sjálfstæðisflokksins hafi ekki 
hugmynd um hvað er að gerast veit hann samt alltaf eitt: 
Það þarf ekki fagmann í verkið heldur flokksjálk. For-
sætisráðherra yppir öxlum eins og pólitískar útbýtingar 
séu Mónópólí – leikreglurnar standa í bæklingnum og 
maður fylgir þeim bara. Við Íslendingar höfum ekki enn 
eignast okkar eigin Trump. Það má þó vel vera að hann 
sé nú þegar kominn fram á sjónarsviðið; að hann bíði 
álengdar, í felum fyrir allra augum, svona eins og „Hvar 
er Valli?“ (nei, ég er ekki að tala um Loga Má Einarsson 
þótt hann sé gjarnan í röndóttri peysu).

Þangað til Trump okkar Íslendinga kýs að láta til 
skarar skríða undirbýr Sjálfstæðisflokkurinn jarð-
veginn fyrir málflutning hans og leikur hlutverk 
stjórnmála-elítunnar sem er tilbúin til að gera allt til 
að „viðhalda yfirburðum sínum og völdum á kostnað 
okkar hinna“.

Okkar eigin Trump

AÐALFUNDUR 
Hallgrímssafnaðar

Sunnudaginn 5. maí kl. 12.30 er boðað til 
aðalsafnaðarfundar Hallgrímssafnaðar í 
Suðursal Hallgrímskirkju. 

Dagskrá:

Venjuleg aðalfundarstörf
Kosning í aðal- og varastjórn
Kosning í kjörnefnd
Önnur mál

Sóknarnefnd Hallgrímskirkju

Háværar umræður eiga sér stað um Þriðja 
orkupakkann. Margir góðkunningjar 
íslenskrar þjóðmálaumræðu hafa látið til 
sín taka; Guðni Ágústsson, Jón Baldvin 
Hannibalsson, Davíð Oddsson og fleiri.

Síðast heyrðist enn einu sinni frá Styrmi Gunnarssyni, 
fyrrum ritstjóra Morgunblaðsins en hann er í samtökun-
um Orkan okkar sem leggst gegn Þriðja orkupakkanum. 
Styrmir sagði baráttu samtakanna snúast um „föður-
landsást“ og „þjóðerniskennd“. Raunar gekk hann enn 
lengra og sagði sömu kenndir grundvöll Brexit-hreyf-
ingarinnar um útgöngu Breta úr Evrópusambandinu.

Óvíst er hvort Styrmir hafi lagst í djúpa greiningu á 
Brexit-ferlinu, en samlíkingin er í besta falli óheppileg. 
Hreyfingin um Brexit snerist öðru fremur um metorða-
girni einstaklinga innan Íhaldsflokksins, sérstaklega 
Boris Johnson og Michaels Gove, og svo Theresu May sem 
taldi það þjóna eigin hagsmunum að fara huldu höfði í 
baráttunni.

Morguninn eftir kjördag viðurkenndu forvígismenn 
Brexit að þeirra helstu fullyrðingar hefðu verið sam-
hengislausar lygar. Það losna engar 350 milljónir sterl-
ingspunda í viku hverri við útgöngu Breta úr Evrópusam-
bandinu. Hvað þá að slíkum fjármunum sé hægt að veita 
í heilbrigðiskerfið.

Eftirmál Brexit hafa einkum snúist um að vinda ofan 
af niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Amennt er 
viðurkennt að sársaukalausast sé að breyta sem minnstu 
í sambandi Bretlands við Evrópusambandið. Það hefði 
því betur verið heima setið en af stað farið. Merkilegt 
er ef gamli ritstjórinn ætlar að gera Brexit-klúðrið að 
rómantískri fyrirmynd fyrir íslenskra andstæðinga 
Þriðja orkupakkans.

Kannski missti Styrmir út úr sér kjarna málsins. Er það 
ætlun Orkunnar okkar að heyja baráttu í anda Brexit? Á 
að bjaga sannleikann og búa til hliðstæðan veruleika þar 
sem vegið er að sjálfstæði þjóðarinnar? Ýmislegt bendir 
til þess, en að baki fylkingunni standa annars vegar 
landsþekktir popúlistar og hins vegar gamlar kempur 
sem eygja síðasta möguleikann á að kreista lokageislana 
úr sviðsljósinu.

Flestir ef ekki allir málsmetandi stjórnmálamenn og 
sérfræðingar sem hafa tjáð sig telja að í tilskipuninni fel-
ist hvorki framsal á fullveldi né yfirráðum yfir orkuauð-
lindum – treystum eigin dómgreind og sérfræðinga en 
ekki þekktra hestahvíslara.

Ef barátta andstæðinga orkupakkans snýst um að 
Ísland dragi sig út úr alþjóðasamstarfi með uppsögn 
EES-samningsins er best að það sé sagt. Þá er hægt að eiga 
opna og hreinskiptna umræðu, enda er það svo í samn-
ingsbundnu samstarfi að ekki verður bæði sleppt og 
haldið. Ísland, líkt og Bretland, er eyja og enn einangr-
aðri í alþjóðlegu tilliti. Stærstur hluti lífsgæða okkar er 
tilkominn vegna samskipta við aðrar þjóðir. Ekkert eitt 
hefur skipt meira máli í því en EES.

Fólk ætti að horfa í kringum sig og átta sig á því að 
öll okkar tilvera byggist á óhindruðum milliríkjasam-
skiptum. Hvort sem það er bíllykillinn í vasanum eða 
kaffið í krúsinni. Íhugum það áður en við trúum orði frá 
gömlu sviðsljóssfíklunum.

Sviðsljóssfíklar
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WWW.ILVA.IS/NORTHBEDS

DREAM ANYLETT sæng. 135x200 cm. Dúntrefjar. 100gr. 7.995 kr. Nú 6.396 kr.
DREAM koddi. 60x63 cm. 3 hólf. Viscos. 3.995 kr. Nú 3.196 kr.

SÖDAHL Tuberous pea, rúmföt. 140x200/60x63 cm. 14.995 kr. Nú 11.996 kr. 

SESSA hornsófi. Grátt áklæði. L327 x D210 cm. 199.900 kr. Nú 129.900 kr. 

SVEFNHERBERGIÐ
ALLT FYRIR

LYSEFJORD N°5859
120x200 cm 99.900 kr.  Nú 79.920 kr.
160x200 cm 129.900 kr.  Nú 103.920 kr.
180x200 cm 139.900 kr.  Nú 111.920 kr.

20%
AF ÖLLUM

RÚMFÖTUM

20%
AF ÖLLUM SÆNGUM 

OG KODDUM

20%
AF NORTH BEDS OG 
FRÍ HEIMSENDING Á 

HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
18. - 29. APRÍL

APRÍL TILBOÐ
WWW.ILVA.IS

20%
AF ÖLLUM

KOMMÓÐUM & 
NÁTTBORÐUM

TIMAN náttborð. 1 skúffa + 1 hurð. 47x40x71 cm. 29.900 kr. Nú 23.920 kr. 



LEVI
La-z-boy hægindastóll.  
Grátt eða svart áklæði. 
Stærð: 85 × 92 × 106 cm

 89.993 kr.   119.990 kr.

LA-Z-BOY  
HELGARTILBOÐ Í HÖLLINNI

La-Z-Boy stóll. 
Grátt áklæði.  

Stærð: 80 x 90 x 105 cm

 82.493 kr.   109.990 kr.

RIALTO

FRIDAY
Fjölskyldusófinn, hægri eða vinstri tunga. 
Dökkgrátt áklæði. 
Stærð: 330 × 230/170 × 90 cm

 223.992 kr.  
 279.990 kr.

 111.993 kr.  
 159.990 kr.

VENICE 3ja sæta sófi. Blátt sléttflauel. 
Stærð: 216 x 85 x 77 x cm

La-Z-Boy stóll. 
Svart leður.  

Stærð: 85 x 92 x 105 cm

 127.493 kr.   169.990 kr.

LEVI

La-Z-Boy stóll. 
Brúnt leður.  

Stærð: 81 x 103 x 109 cm

 164.993 kr.   219.990 kr.

ETHAN

ANDREA
Hornsófi. Hægri eða vinstri tunga.
Svart leður. Bonded á hliðum. 
Stærð: 242 × 197 × 88 cm

 319.992 kr.  
 399.990 kr.

 389.993 kr.  
 519.990 kr.

NATUZZI EDITIONS C019
Vandaður 3ja sæta sófi.
Grátt hágæða leður.
Stærð: 236 x 81 x 81 cm

Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni eru birtar með 
fyrirvara um prentvillur. Yfirstrikað verð sýnir fullt verð vöru. 
Gildir til 29. apríl eða á meðan birgðir endast.

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

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

10 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1



 79.990 kr.   99.990 kr.

BELINA 
Borðstofuborð, 
viður/hvítt.
Stærð: 100 x 170/270 H: 74 cm 

MICHELLE
Borðstofustóll. Svart eða koníaks-
brúnt PU-leður og svartir fætur.

 14.392 kr.   17.990 kr.

CAZAR
Hægindastóll.  
Svart PU-leður og svartir viðarfætur

 26.243 kr.   34.990 kr.

MICHIGAN borðstofuborðið  
er 101 cm breitt, 205 cm langt og hæðin er 74 cm. Það er 
stækkan legt í 361 cm með þremur stækk unum sem fylgja. Einnig er hægt að fá við-
bótarstækkanir og með þeim hægt að stækka borðið í 511 cm sem þá rúma sæti 20 manns.

MICHIGAN 
Borðstofuborð 
úr hvíttaðri 
eða olíuborinni 
gegnheilli eik 
og olíuborinni 
hnotu.

Olíuborin eða hvítolíuborin eik

 305.999 kr.   359.999 kr.

HELGARTILBOÐ
Í  HÖLLINNI

www.husgagnahollin.is

  
  

 V
E F V E R S L U N  

A
LLTAF OPIN

 23.992 kr.   29.990 kr.

ALEXA
Svart eða brúnt vandað leður.  
Fætur úr burstuðu stáli.

DIALMA BROWN
Borðstofustóll.  
Úr mótuðu svörtu beiki.

 22.094 kr.   33.990 kr.

VEFVERSLUN
www.husgagnahollin.is
OPIN ALLAN SÓLARHRINGINN 



Nýjast

Liverpool - Huddersfield 5-0 
1-0 Naby Keita (1.), 2-0 Sadio Mané (23.), 3-0 
Mohamed Salah (45.), 4-0 Sadio Mané (66.), 
5-0 Mohamed Salah (83.) 

Enska úrvalsdeildin 
Íslandsmótið hófst að Hlíðarenda

 Pepsi max-deild karla hófst í gærkvöldi með leik Vals og Víkings á Origo-vellinum 
að Hlíðarenda. Umferðinni lýkur svo með fimm leikjum í kvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

KÖRFUBOLTI Valskonur geta í kvöld 
tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn 
með sigri þegar Valur tekur á móti 
Kef lavík í þriðja leik liðanna í 
úrslitakeppni Domino’s-deildar 
kvenna. Valskonur leiða einvígið 
2-0 en vinna þarf þrjá leiki til að 
tryggja sér titilinn. Með því yrði 
Valur handhafi þriggja stærstu titl-
anna á Íslandi og um leið Íslands-
meistari í fyrsta sinn í sögu félags-
ins. Allt annað en sigur þýðir að 
tímabilinu er lokið hjá Keflavík.

Þetta verður áttunda viðureign 
liðanna á þessu tímabili og hefur 
Valsliðið unnið síðustu sex leikina 
eftir komu Helenu Sverrisdóttur í 
lið Vals. Keflavík komst nálægt því 
að jafna metin þegar liðin mættust 
í síðasta leik í Keflavík en með öfl-
ugum varnarleik náði Valsliðið að 
sigla sigrinum heim og steig stórt 
skref í átt að titlinum.

Leikurinn hefst klukkan sex í 
Valsheimilinu. – kpt

Tímabilið í húfi 
hjá Keflavík

Valskonur eru einum sigri frá því að 
vinna þrefalt í ár. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

GOLF Kylfingurinn Valdís Þóra Jóns-
dóttir úr GL var einu höggi frá því að 
ná niðurskurði á Lalla Meryem-mót-
inu á LET-mótaröðinni í golfi.  Skaga-
mærin kom í hús á 77 höggum í gær, 
fjórum höggum yfir pari  vallarins 
og samtals á sjö höggum yfir pari í 
Marokkó.

Valdís fékk þrjá fugla í gær. þrjá 
skolla og tvo skramba sem reyndust 
henni dýrkeyptir.

Það mátti litlu muna að Valdís 
kæmist áfram því niðurskurðarlínan 
miðaðist við sex högg yfir pari. – kpt

Munaði einu 
höggi hjá Valdísi

Fleiri xxxxxxxxxxxxxx er að finna á +Plússíðu 
Fréttablaðsins. Fréttablaðið +Plús er í Frétta-
blaðs-appinu og PDF-útgáfu á Fréttablaðið.is.+PLÚS

 FRJÁLSAR ÍÞRÓTTIR Spjótkastarinn 
Ásdís Hjálmsdóttir er óðum að nálg-
ast fyrri styrk þessa dagana eftir 
baráttu við erfið bakmeiðsli. Það 
kom í ljós að neðst í mjóbakinu var 
sprunga vegna álags og þurfti hún 
því að taka sér hvíld frá æfingum 
með spjótið síðasta haust. Aðspurð 
sagðist hún ekki finna fyrir þessum 
meiðslum í dag þegar Fréttablaðið 
sló á þráðinn til hennar.

„Það er erfitt að segja hvort þetta 
sé búið að ná sér að fullu en ég finn 
ekki til í bakinu þar sem álagsbrotið 
var. Ég er pínu viðkvæm fyrir því 
að vöðvar í bakinu stífni en þá er 
líkaminn f ljótur að láta mig vita. 
Álagsbrotið hefur ekki verið til ama, 
ég hef verið að kasta á fullu og ég hef 
ekki fundið fyrir þessu.“

Hún tók undir að það væri léttir 
að vandræðin væru vonandi að 
baki.

„Það er virkilega góð tilfinning, 
þetta er búið að ganga betur en 
ég vonaðist til. Þegar maður er að 
glíma við svona meiðsli er alltaf 
von á bakslagi en það hefur ekki 
gerst ennþá.“

Ásdís er þessa dagana að æfa í 
Svíþjóð og undirbúa sig fyrir fyrsta 
mót ársins í maí.

„Aðstæðurnar hérna eru til fyrir-
myndar og veðrið er frábært,“ sagði 
hún hlæjandi en hún fór einnig til 
Suður-Afríku fyrr í vetur til að halda 
undirbúningnum áfram.

„Það gekk svakalega vel að kasta í 
Suður-Afríku. Þar kastaði ég í fyrsta 
sinn með fullri atrennu aftur. Ég 
vissi það áður en ég fór að það væri 
þarna sem ég myndi komast að því 

hvort þetta væri í lagi eða ekki. Ég 
var aðeins byrjuð að kasta en við 
fórum út til að láta á þetta reyna og 
það gekk eins og í sögu. Auðvitað fór 
maður varlega í fyrstu en við erum 
að auka hraðann og taka eitt skref í 
einu. Æfingarnar í apríl hafa gengið 
mjög vel, þær hafa verið þungar en 
þegar nær dregur keppni verða þær 
léttari og snúast meira um gæði 
kastanna.“

Ásdís kvaðst vera spennt að byrja 
að keppa á ný.

„Fyrsta mótið er 22. maí í Nor-

egi. Ég er á leiðinni til Portúgals 
í æfingabúðir og stoppa stutt á 
Íslandi á leiðinni á mótið,“ sagði 
Ásdís sem játaði því að hún væri 
með annað augað á HM í haust.

„Það er auðvitað markmiðið. 
Fyrst og fremst vil ég bara geta 
keppt aftur og ekki fundið til í 
bakinu en árangurslega séð langar 
mann auðvitað á HM. Ef ég næ fullri 
heilsu get ég kastað langt og ég var 
að ná því í Suður-Afríku þannig að 
auðvitað er ég bjartsýn.“

Ásdís hefur keppt á síðustu 

þrennum Ólympíuleikum
„Það er búið að gefa út lágmörkin 

og maður er með þau á bak við 
eyrað en það er verið að breyta 
kerfinu. Það var sett mjög strangt 
lágmark, 64 metrar sem einhverjar 
10-15 stelpur ná. Svo koma 22 
keppendur inn af styrkleikalista 
en auðvitað ef gengur vel væri það 
draumur að ná 64 metrum í ár. Bæta 
Íslandsmetið og vera búin að ná 
lágmarkinu í staðinn fyrir að vera 
í stressi næsta sumar.“
kristinnpall@frettabladid.is

Gengið framar væntingum 
Endurhæfingarferli Ásdísar Hjálmsdóttur hefur gengið eins og í sögu og er hún á réttri leið fyrir fyrsta 
mót ársins í næsta mánuði. Ásdís er hægt og bítandi að auka hraðann á æfingunum stefnir á HM í haust.

Ásdís kastar hér spjótinu á Evrópumótinu í frjálsum sem fór fram í Berlín síðasta sumar. NORDICPHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Al Arabi frá Katar 
sem leikur undir stjórn Heimis Hall-
grímsson komst áfram í katörsku 
bikarkeppninni í knattspyrnu 
karla með 3-1 sigri gegn Umm Salal 
í Emír-bikarnum í gær.

Emír-bikarinn er keppni í Katar 
þar sem liðin úr efstu tveimur deild-
unum etja kappi. Þessi sigur þýðir 
það að Al Arabi er komið í  átta liða 
úrslit keppninnar.

Wilfried Bony, sem lék áður með 
Swansea og Manchester City, kom 
lærisveinum Heimis á bragðið í 
leiknum. - hó

Heimir komst  
áfram í 
bikarnum
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Boltinn 
rúllaði af stað
Valur og Víkingur spyrntu knattspyrnusumrinu 
af stað þegar liðin léku upphafsleik Pepsi Max-
deildar karla í knattspyrnu á Hlíðarenda í gær. 

+PLÚS

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR



Hyundai | Kauptúni 1 |  Sími 575 1200 | www.hyundai.is    
Hyundai býður viðskiptavinum sínum upp á eina víðtækustu ábyrgð sem völ er á. 
Öllum Hyundai bílum fylgir 5 ára verksmiðjuábyrgð og ótakmarkaður akstur.
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Hyundai i10 Comfort
Bensín, beinskiptur, framhjóladrifinn
TILBOÐSVERÐ: 1.940.000 kr. 
Verð áður: 2.090.000 kr.

Hyundai i20 Classic
Bensín, beinskiptur, framhjóladrifinn
TILBOÐSVERÐ: 2.090.000 kr. 
Verð áður: 2.290.000 kr.

Hyundai KONA Comfort
Bensín, sjálfskiptur, framhjóladrifinn 
TILBOÐSVERÐ: 3.840.000 kr. 
Verð áður: 4.190.000 kr.

1.940.000 kr.
0 kr.

, p , j
TILBOÐSVERÐ: 2.090.000 kr.
Verð áður: 2.290.000 kr.

Hyund
Bensín, sjá
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álfskiptur, framhjóladrifinn 
SVERÐ: 3.840.000 kr.
4.190.000 kr.

90.000 kr. Bensín, sjá
TILBOÐS
Verð áður: 4AFSLÁTTUR

150.000 kr.
AFSLÁTTUR
200.000 kr.

AFSLÁTTUR
450.000 kr.

AFSLÁTTUR
350.000 kr.

AFSLÁTTUR
550.000 kr.

Hyundai Tucson Classic
Dísil, sjálfskiptur, fjórhjóladrifinn
TILBOÐSVERÐ: 4.540.000 kr. 
Verð áður: 4.990.000 kr.

FJÓRHJÓLA
DRIFINN

4X4

Hyundai Santa Fe Comfort
Dísil, sjálfskiptur, fjórhjóladrifinn
TILBOÐSVERÐ: 7.240.000 kr. 
Verð áður: 7.790.000 kr.

FJÓRHJÓLA
DRIFINN

4X4

Í tilefni af tímamótasamningum verður kaffiilmur í loftinu hjá Hyundai 
í apríl og sölumenn okkar búa sig undir ánægjulega samningalotu. 

Við bjóðum ykkur velkomin í kaffi og reynsluakstur og að skoða tilboð 
á nýjum bílum sem bætt geta lífsgæðin í sumar.

Við semjum

Verið velkomin í kaffi og
reynsluakstur í dag frá 12–16. 

Afsláttur allt að
550.000 kr. 



DJASS ER EKKI AÐEINS 
TÓNLIST, HELDUR LEIÐ 
TIL AÐ LIFA, LEIÐ TIL AÐ 
VERA, LEIÐ TIL AÐ HUGSA.
Nina Simone

Söngkonan Stína Ágústs-
dóttir býr og starfar í 
Stokkhólmi en kemur 
reglulega til Íslands og 
heldur tónleika. Hún er 
væntanleg til landsins 

ásamt einum vinsælasta gítarleik-
ara Svíþjóðar,  Erik Söderlin.

Tilefnið er alþjóðlegi djassdag-
urinn sem er þann 30. apríl.  Það er 
Unesco, Menningarstofnun Sam-
einuðu þjóðanna, sem stendur fyrir 
deginum. Honum er ætlað að efla 
vitund um það hlutverk sem djass 
getur leikið sem afl í þágu friðar og 
samvinnu á milli þjóða. Enda hefur 
djass verið ríkur hluti af sögu bar-
áttu minnihlutahópa gegn kúgun 
og kynþáttafordómum.

„Djassinn er svo magnaður, því 
maður veit ekki endilega hvað 
gerist. Það er alltaf möguleiki á 
töfrum,“ segir Stína. „Það er ekki 
ákveðin útkoma þegar maður spilar 
lag. Það er öðruvísi að spila pródú-
serað popplag. Þegar þú spilar djass, 
þá getur allt gerst.“

Stína var tilnefnd til Íslensku tón-
listarverðlaunanna árið 2017 fyrir 
plötu sína Jazz á íslensku og er að 
vinna að eigin lögum. Hún segist 
spennt fyrir samstarfinu með Erik. 
„Hann spilar svo fallega að það er 
erfitt að hætta. Ég gleymi mér bara. 
Hann var að gefa út plötu, þar sem 
hann spilar lög Pauls McCartney, 
sem er virkilega falleg, einhver 
myndi halda að það væri klisja. En 
það er það alls ekki og hann hefur 
fengið frábæra dóma fyrir plötuna,“ 
segir Stína.

Hún hefur samið texta við tvö lög 
Eriks af þarsíðustu plötu hans. „En 

 Allt 
getur 
 gerst
Alþjóðlegi djass-
dagurinn verður 
haldinn hátíðlegur 
þriðjudaginn 30. 
apríl. Einn vin-
sælasti gítarleikari 
Svíþjóðar, Erik 
Söderlin, og Stína 
Ágústsdóttir söng-
kona munu þá leika 
uppáhalds sígildu 
djasslögin sín.

Erik Söderlind 
gítarleikari sem 
hefur heillað 
Svía upp úr 
skónum. 

Stína Ágústsdóttir kemur reglulega til Íslands til þess að syngja. 
Herbie Hancock stýrir djasstónleikum í Ástralíu á þriðjudaginn. NORDICPHOTOS/GETTY

Nina Simone (1933-2003) Myndin er tekin árið 1969. NORDICPHOTOS/GETTY

þess utan þá spilum við aðallega 
klassísk djasslög, það er í anda þessa 
dags,“ segir hún. Þau Stína og Erik 
hafa fengið Valdimar Kolbein Sigur-
jónsson bassaleikara og Matthías 
M.D. Hemstock trommuleikara 
með sér í lið. Tónleikarnir verða 
haldnir á Múlanum, djassklúbbi í 
Björtuloftum í Hörpu.  

Á alþjóðlega djassdeg inum 
klukkan 3 getur fólk hitað upp fyrir 
tónleikana með því að horfa á tón-
leika á vef Unesco og á Youtube, sem 
verða haldnir í tónleikahöllinni 
Hamer Hall í Melbourne, Ástralíu. 
Þeim verður stýrt af James Beasley, 
góðgerðarsendiherra UNESCO, 
djassgoðsögninni Herbie Han-
cock og trompetleikaranum James 
Morrison. Á tónleikunum koma 
fram þekktir djasstónlistarmenn 
hvaðanæva úr heiminum, Chico 
Pinheiro frá Brasilíu, Tarek Yamani 
frá Líbanon, Eijiro Nakagawa frá 
Japan og Kurt Elling frá Bandaríkj-
unum, svo fáeinir séu nefndir. 
kristjanabjorg@frettabladid.is 
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3.590 kr. 3.990 kr.

2.990 kr. 1.290 kr. 3.990 kr. 24.990 kr.

4.290 kr.

5.990 kr. 4.490 kr.

4.590 kr.

6.990 kr. 1.990 kr. 12.990 kr.

4.490 kr. 3.590 kr.

2.490 kr.

Fjölbreyttar og fallegar vörur fyrir heimilið

566-7700 •

home&you býður einstakt úrval af heimilisvörum fyrir stofuna, svefnherbergið, 
barnaherbergið, eldhúsið, borðstofuna og baðherbergið. home&you rekur yfir 
150 verslanir í 10 löndum og er verslunin að Skeifunni 11b fyrsta home&you 
verslunin á Norðurlöndunum. Við tökum vel á móti ykkur.

There’s no place like home&you



Ferðastyrkur Vildarbarna afhentur á sumardaginn fyrsta
Tuttugu og átta börnum og fjölskyldum þeirra, samtals rúmlega eitt hundrað 
manns, var á sumardaginn fyrsta afhentur ferðastyrkur úr sjóðnum Vildarbörn 
Icelandair. Alls hafa 677 fjölskyldur notið stuðnings sjóðsins frá stofnun hans 
fyrir 16 árum og var úthlutunin í dag sú 32. í röðinni. 

Sjóðurinn er fjármagnaður með beinu fjárframlagi Icelandair, frjálsum 
framlögum félaga í Saga Club Icelandair, með söfnun myntar og sölu 
Vildarengilsins um borð í flugvélum Icelandair, söfnunarbaukum á 
Keflavíkurflugvelli og söluskrifstofum Icelandair. Einnig koma til frjáls framlög 
og viðburðir. Í ár færðu hjónin Peggy Helgason og Sigurður Helgason sjóðnum 
sérstakt framlag, 20 milljónir króna, í því skyni að efla sjóðinn enn frekar.

Starfsemi Vildarbarna Icelandair byggir á hugmyndum og starfi Peggy 
Helgason, sem hefur um árabil unnið sem sjálfboðaliði á barnadeildum 
sjúkrahúsa í Reykjavík. Vigdís Finnbogadóttir er verndari sjóðsins. Markmið 
sjóðsins er að gefa langveikum börnum, foreldrum þeirra og systkinum, 
tækifæri til þess að fara í draumaferð sem þau ættu annars ekki kost á. 

Líkt og við úthlutun styrkjanna undanfarið afhentu Sambíóin börnunum  
bíómiða og Flugfreyjukór Icelandair skemmti viðstöddum með söng.



ÍS
L

E
N

S
K

A
 S

IA
.IS

 I
C

E
 9

1
5

4
4

 0
4

/1
9

Á myndinni má sjá styrkþega, ásamt stjórnendum Vildarbarna. 
Það er auðvelt að gerast Vildarvinur – allar upplýsingar er að 
finna á www.vildarborn.is



ÉG VAR HEIMA „VEIK“. 
ÞAÐ VAR EKKI GETA ÞÁ 
Í SKÓLAKERFINU TIL AÐ 
HORFA FRAM HJÁ GÖLL-
UNUM OG FÓKUSERA Á
 STYRKLEIKANA.

ÚTGJÖLDIN VORU EKKI 
TRYLLINGSLEGA HÁ, 
ÞETTA ER STAÐA SEM 
ENGINN GÆTI VERIÐ Í 
Í DAG. NEMA BÖRN 
MJÖG AUÐUGS FÓLKS.

Þ etta er svo röng nálgun 
og hefur engin áhrif. Ég 
skil ekki þessa stemn-
ingu að skamma félags-
menn, mér finnst það 
fyrir neðan allar hell-

ur. ,“ segir Sólveig Anna Jónsdóttir, 
formaður Ef lingar, um dræma 
þátttöku í kosningu um lífskjara-
samning sem var samþykktur af 
félögum Eflingar á dögunum með 
yfirgnæfandi meirihluta.

Hún á heima í snotru húsi í Smá-
íbúðahverfinu í Fossvogi, útidyra-
hurðin er máluð í eldrauðum lit. 
Hún segist heppin að hafa getað fest 
kaup á húsinu á sínum tíma og hefur 
aldrei upplifað á eigin skinni að vera 
föst á leigumarkaði.

Dauðhreinsuð stéttaskipting
„Ég er fædd í Reykjavík, fyrstu 
árin bjuggum við á Flókagötu í 
Reykjavík. Svo fluttum við í Breið-
holtið þegar ég var á fimmta ári, í 
verkamannabústað í Stíf luselinu. 
Þar bjó ég þar til ég var á tólfta ári 
og þá f luttum við í Fossvoginn, í 
Kelduland sem voru líka verka-
mannabústaðir. Stéttaskiptingin 
var teiknuð upp í Fossvogi, efst 
voru blokkir, svo raðhús og svo ein-
býlishúsin neðst í dalnum, ótrúlega 
fyndin og dauðhreinsuð röðun. En 
hverfið var skemmtilegt og þarna 
blandaðist allt saman,“ segir Sól-
veig.

Sólveig er dóttir útvarpsþulanna 
Jóns Múla Árnasonar heitins og 
Ragnheiðar Ástu Pétursdóttur. „Ég 
er eina barn þeirra saman. Pabbi 
var orðinn 54 ára og mamma var 34 
ára. Þau áttu hvort um sig þrjú börn, 
þannig að ég átti sex systkini.

Það eru 10 ár á milli mín og næstu 
systur minnar. Systkinin öll voru 
mikið heima, bræður mínir voru 
ungir komnir með sína fjölskyldu 
en voru mikið á heimilinu með 
konur sínar og börn. Mágkonur 
mínar Önnu og Ellen upplifði ég 
til dæmis líka sem systur. Þetta var 
mjög stór fjölskylda og það var alltaf 
mikið af fólki í kringum mig. Ég á 
svo yndislegar minningar, sérstak-
lega af jólunum. Og ég er næstum 
haldin þráhyggju gagnvart þeim 
í dag. Af því að þá var alltaf svo 
ótrúlega gaman og við vorum öll 
saman,“ segir Sólveig.

„Ég var auðvitað minnst og fékk 
mjög mikið að njóta þess. Ég komst 
upp með alls konar hluti og hegðun. 
Í ljósi þess að ég var yngst.

Erfið unglingsár
Ég var ábyggilega mjög skrýtið barn 
en mjög stillt. Ég vildi bara mjög 
mikið vera með foreldrum mínum 
og vildi ekki fara í skóla. Mér fannst 
reyndar ágætt að fara í Ísaksskóla en 
þegar því lauk þá fannst mér það að 
þurfa að fara að gera hluti vera svo 
þvingandi.

Ég las mjög mikið og lærði það 
að barn með bók fær bókstaf lega 
að vera í friði. Þegar ég var búin að 
læra að lesa fyrir sjálfa mig þá var 
ég ávallt með bók í hönd og komst 
með þeirri nálgun hjá því að taka 
eðlilegan þátt í því sem önnur börn 
gerðu og uppeldið var frjálslegt,“ 
segir Sólveig en þegar hún komst á 
unglingsaldur fór það að taka ekki 
virkan þátt að há henni.

„Ég varð mjög erfiður unglingur. 
Þá var þetta mikla frelsi sem ég 
hafði notið að valda mér vand-
ræðum. Ég hefði þurft fastara utan-
umhald en ég var bara orðin svo vön 
því að hafa þetta frelsi og vankant-
arnir fóru að koma í ljós.

Ég var í mjög miklum mótþróa 
og leiða og þó að ég ætti stóran og 
góðan vinkvennahóp í Réttó þá 
mætti ég illa í skóla. Ég var heima 
„veik“. Það var ekki geta þá í skóla-
kerfinu til að horfa fram hjá göll-
unum og fókusera á styrkleikana.

Þó að margt sé breytt í dag þá 
hugsa ég til þeirra fjölmörgu krakka 
sem ná ekki að ljúka námi. Það er 
alltaf ástæða fyrir því og hún er 
ekki sú að þau séu bara svo léleg. 
Ég var að komast á fullorðinsaldur 

 Allt þetta  
  er leikrit

Sólveig Anna Jónsdóttir segir frá 
lífi sínu og átökunum í nýafstaðinni 

kjarabaráttu. „Ég hef unun af því 
þegar stéttaátökin er afhjúpuð,“ segir 

hún um harða gagnrýni á störf sín.  

„Í eðli sínu eru allir samningar lífskjarasamningar. Við erum að semja um kjör fólks sem hefur áhrif á líf þess.  
Það er partur af nýfrjálshyggjunni að vera alltaf að skella einhverjum merkimiðum á allt.“ FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

þegar ég gat fyrst orðað það hvað 
það var sem var að trufla mig. Þessi 
orð voru bara ekki í boði þegar ég 
var unglingur. En eru það í dag og 
það skiptir miklu máli að geta setið 
með börnunum sínum og rætt um 
tilfinningar við þau.“

Þokunni létti innra með mér
Sólveig f lakkaði á milli framhalds-
skóla en gafst svo upp á náminu nítj-
án ára gömul og eignaðist frumburð 
sinn 21 árs. „Námið var bara orðið 
of stórt verkefni til að takast á við.

Ég var enn þá ótrúlega ung og 
egósentrísk. Mamma mín var með 
mér þegar ég átti son minn. Ég blót-
aði mikið í fæðingunni og móðir 
mín sem er mjög kurteis kona baðst 
í sífellu afsökunar. Svo þegar sonur 
minn var loks kominn í heiminn 
ætlaði mamma bara að fara heim 
og mér fannst það skrýtið. Að hún 
ætlaði bara að skilja mig eftir, sem 
segir mikið um tilætlunarsemina í 
mér. Svo vildi ég bara fá að fara að 
sofa. Sem betur fer horfði ljósmóð-
irin á mig eins og það væri eitthvað 
að mér og sagði nei, nei, það gerir þú 
ekki, og rétti mér drenginn.

Þá gerðist eitthvað. Það létti ein-
hverri þoku innra með mér þarna 
með hann í fanginu og eftir þetta þá 
sleppti ég honum ekki frá mér. Þetta 
var mjög merkileg stund að upplifa 
og ég er ekki að segja það að eftir að 
þessi stund átti sér stað hafi ég orðið 
ný og betri manneskja. En þetta var 
samt sannarlega algjört upphaf að 
því að fullorðnast og læra að axla 
ábyrgð. Ég fylltist af geigvænlegri 
ábyrgðarkennd. Þetta var fyrsta 
verkefnið sem ég horfðist í augu við 
og axlaði algjöra ábyrgð á,“ segir 
Sólveig.

Giftist æskuástinni
Sólveig er gift Magnúsi Sveini Helga-
syni sagnfræðingi. Þau hafa þekkst 
frá unglingsárum. „Fljótlega eftir að 
Nonni minn fæddist þá byrjuðum 
við Maggi saman. Við höfðum verið 
unglingakærustupar en áttum í 
stormasömu og dramatísku sam-
bandi,“ segir Sólveig og segir Magga 
hafa tekið Nonna eins og eigin syni. 
Þau bjuggu hjá foreldrum Sólveigar 
og nutu stuðnings þeirra. „Ég og 
mamma sinntum syni mínum sam-
hliða og hún og hann eru enn þá 
mjög náin. Mig langaði bara strax 
aftur til að eignast barn og það liðu 
þrjú ár þar til ég eignaðist dóttur 
mína, Möggu.“

Þau f luttu eftir fáein ár í litla 
íbúð í Þingholtsstræti. „Maðurinn 
minn hafði frá unglingsárum verið 
að safna. Hann keypti litla íbúð í 
Þingholtsstræti og þar bjuggum við 
til ársins 2000 þegar við fluttum til 
Bandaríkjanna þar sem Maggi lærði 
sögu.

Lífið á Íslandi áður en við fluttum 
út var bara gott. Ég var auðvitað 
ómenntuð en vann skrifstofuvinnu 
og Maggi var í skóla. Útgjöldin voru 
ekki tryllingslega há, þetta er staða 
sem enginn gæti verið í í dag. Nema 
börn mjög auðugs fólks.“

Menningarsjokk  
í Bandaríkjunum
Það voru mikil viðbrigði fyrir fjöl-
skylduna að f lytja út og Sólveig 
segist hafa fengið menningarsjokk. 
„Ég var 25 ára með tvö lítil börn og 
hafði aldrei áður komið til Banda-

Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is

2 7 .  A P R Í L  2 0 1 9   L A U G A R D A G U R26 H E L G I N   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



Innheimta opinberra gjalda
á höfuðborgarsvæðinu færist til 

ríkisskattstjóra 1. maí 2019

Þann 1. maí næstkomandi færist innheimta opinberra gjalda á 
höfuðborgarsvæðinu frá tollstjóra til embættis ríkisskattstjóra. 
Sameiginleg afgreiðsla innheimtu og tollstjóra verður áfram 
í Tollhúsinu Tryggvagötu 19. 

Allar nánari upplýsingar, m.a. um bankareikninga og netföng, 
má nálgast á vef ríkisskattstjóra rsk.is 

Nánari upplýsingar um afgreiðslu tollamála má nálgast 
á vef tollstjóra tollur.is 

Opnunartími afgreiðslunnar á Tryggvagötu verður 
mánudaga til fimmtudaga kl. 09:00 – 15:30 
og föstudaga kl. 09:00 – 14:00.

Nýtt beint símanúmer vegna innheimtu verður 
442-1950, önnur símanúmer verða óbreytt.

Nýtt tölvupóstfang vegna innheimtu verður 
innheimta@rsk.is



ríkjanna. Ég var ótrúlega bjartsýn, 
þetta yrði ekkert mál. En auðvitað 
var þetta mikið menningarsjokk. 
Þegar ég uppgötvaði að ég var 
komin á stað þar sem hugmyndin 
um móðurhlutverkið er gerólík því 
sem við þekkjum. Ég hafði alltaf 
litið á mig sem femínista og kven-
réttindi skipta mig miklu máli en 
þarna var ég í umhverfi þar sem 
gamaldags sýn ríkti. En að mörgu 
leyti græddi ég samt alveg ótrúlega 
mikið á þessu og er þakklát fyrir 
að hafa fengið að vera mjög mikið 
með börnum mínum á mínum for-
sendum.

Ég áttaði mig ekki á því fyrr en ég 
kom aftur til Íslands og gekk þá til-
neydd inn í brjálsemi hins íslenska 
vinnuumhverfis hvað þetta hafði 
verið merkilegur tími.

Ef ég hefði verið ómenntuð hér 
heima, þá hefði ég líklega þurft að 
vera í tveimur vinnum, bara til að 
geta séð fyrir börnunum mínum. 
Þetta er svo ótrúlega mikill fórnar-
kostnaður sem fólk er tilneytt til 
þess að bera,“ segir Sólveig sem var 
í afgreiðslustarfi í lítilli kjörbúð.

Bugaðist af harmi
„Þar starfaði ég með fátæku fólki af 
verkastétt sem var vinir mínir. Þetta 
fólk lifði við mjög skert kjör, það gat 
ekki kynt húsin sín með góðu móti 
á veturna og á sumrin gat það ekki 
loftkælt. Og þetta átti sér stað í vell-
auðugu samfélagi. Þó að ég hafi 
alltaf vitað að Bandaríkin væru 
mjög kúgandi kapítalískt samfélag 
þá var þetta lærdómsríkt.

Ég bugaðist af harmi við að upp-
lifa viðbrögð bandarísks samfélags 
við fellibylnum Katrínu. Þá brast 
eitthvað innra með mér. Hvernig 
rasisminn og stéttaskiptingin spil-
aðist út. Þar sem sumt fólk hafði svo 
lítið vægi í samfélaginu að það var í 
lagi að það drukknaði í sinni eigin 
borg,“ segir Sólveig.

„Manneskja með snefil af rétt-
lætiskennd hlýtur að átta sig á því 
að það er eitthvert eitur í samfélags-
myndinni. Þú þarft ekki að vera 
sósíalisti til að sjá það,“ segir hún.

Dæmd fyrir mótmæli
Fjölskyldan f lutti heim skömmu 
fyrir hrun í júlímánuði árið 2008. 
„Við f luttum út og George Bush 
varð forseti og svo fluttum við heim 
og efnahagur Íslands hrundi. Upp í 
hugann kemur ljósmynd sem er 
tekin af mér um sumarið, ég er ótrú-

lega ung og brosandi. Lífið á Íslandi 
yrði frábært. En svo bara nokkrum 
mánuðum seinna var maðurinn 
minn orðinn atvinnulaus og ver-
öldin krassaði.“

Sólveig Anna tók þátt í bús-
áhaldabyltingunni og var dæmd 
fyrir að ráðast með félögum sínum 
á þingpalla Alþingis. „Ég var í bök-
unarfríi frá leikskólanum þennan 
dag og ég fagnaði því að geta tekið 
þátt í þessari aðgerð. Í hruninu gekk 
valdastéttin af göf lunum, bæði 
vegna þess að hún var afhjúpuð sem 
algjörlega vanhæf og sem stjórn-
sýsluarmur arðránskerfisins. Í ljósi 
þess ástands sem ríkti þá var ekki 
við öðru að búast en að lögreglan 
mætti. Hún kom öskrandi og hams-
laus inn í Alþingishúsið,“ segir hún 
um atvikið.

Kölluð strengjabrúða og peð
Sólveig tilkynnti þann 29. janúar 
2018 um framboð sitt til formanns 
Ef lingar ásamt nýrri stjórn undir 
nafninu B-listinn. Í kjölfar fram-
boðsins segir hún að það hafi dunið 
á henni árásir og aðdróttanir.

„Þetta var algjörlega svívirðilegt, 
ég er mjög stóryrt en þessi brjál-
semi öll var ótrúleg. Það var hægt 
að kalla mig strengjabrúðu og peð 
og ég veit ekki hvað. En raunveru-
legu árásirnar sem áttu sér stað á 
meðan við vorum í baráttunni voru 
engar samanborið við brjálsemina 
sem dundi svo yfir núna meðan við 

vorum í þessari kjarabaráttu. Þar 
sem reykvísk borgarastétt opin-
beraði andlit sitt. Ég hef reyndar 
unun af því þegar stéttaátökin eru 
af hjúpuð. Það er gott fyrir vinnu-
aflið sem er neytt til að vera á yfir-
borðinu þar sem hlutirnir eru ekki 
kallaðir réttum nöfnum. Það er gott 
þegar talsmenn óbreytts ástands 
opinbera sig svo rækilega, ég fagna 
þeim stundum.“

Ógeðslegur málflutningur
Sólveig er harðorð þegar hún er 
spurð út í tengslin við Gunnar 
Smára Egilsson, stofnanda Sósíal-
istaflokksins. 

„Hugsa sér að stærsti glæpur 
í íslensku samfélagi sé að gerast 
sósíalisti. Ég fordæmi þennan 
mccarthy isma sem viðgengst í sam-
félaginu og hefur beinst að Gunnari 
Smára. Ég vil svo hryggja þá sem 
halda því fram að ég sé strengja-
brúða Gunnars Smára með því að ég 
hef verið sósíalisti frá barnsaldri,“ 
segir Sólveig.

„Þetta voru líka ærumeiðingar, ég 
var þjófkennd og því haldið fram að 
ég hefði ásælst sjóði Ef lingar. Mér 
hefði verið plantað þarna til þess 
að hafa aðgang að sjóðnum. Þetta 
er náttúrulega svo ógeðslegur mál-
flutningur.“

Þú ert stóryrt, það verður ekki 
tekið af þér, og þú hefur látið stór 
orð falla um fólk sem gagnrýndi þig. 
Sérðu eftir einhverju sem þú hefur 
sagt?

„Nei, ég sé ekki eftir neinu. Ég hef 
verið mjög stóryrt í gagnrýni minni 
á kerfið. En þegar ég hef verið stór-
yrt gagnvart persónum þá er það 
vegna þess að þær hafa leyft sér svo 
ótrúlega framkomu gagnvart mér.“

Svarar fullum hálsi
Getur þú nefnt dæmi um slíkan mál-
f lutning?

„Leiðarar Harðar Ægissonar í 
Fréttablaðinu eru með þvílíkum 
ólíkindum að þegar ég svaraði þeim 
mjög harkalega fannst mér ég þurfa 
að gera það og fannst það mjög 
skemmtilegt.“

Upplifðir þú þá sem árás?
„Þetta var árás. Þótt það sé margt 

sem ég styðst við í kristinni hug-
myndafræði þá myndi ég aldrei 
bjóða hinn vangann. Ég býð aldrei 
hinn vangann. Og aldrei nokkurn 
tímann myndi ég senda þau skila-
boð til láglaunakvenna á Íslandi að 
þær ættu að bjóða hinn vangann. 

Svo sannarlega mun ég svara fyrir 
mig ef ég þarf að gera það.“

Sólveig segir að þrátt fyrir átökin 
hafi hún notið þess að taka þátt í 
baráttunni. „Það sem mér finnst 
gaman er að taka þátt í alvöru upp-
risu vinnandi fólks á Íslandi, ekki 
aðeins finnst mér það gaman heldur 
trúi ég því að það sé lífsnauðsynlegt. 
Ekki aðeins á Íslandi, heldur í ver-
öldinni allri.“

Lærdómsríkt leikrit
Fyrir almenning sem fylgist með 
kjaraviðræðum, þá líta þær svolítið 
út eins og leikrit, störukeppni. Er það 
þannig?

„Já, þetta er leikrit. Allt þetta er 
leikrit. Það er ekkert efnahagslegt 
lýðræði til staðar. Þessar kjaravið-
ræður voru lærdómsríkar og ég 
lærði að við verðum að komast af 
þeim stað að vera alltaf að berjast 
fyrir þúsundköllum.

Síðustu dagana gerðist margt 
sem mér fannst athyglisvert og ég 
hef margt út á að setja. Til dæmis 
þessa hröðunarstemningu sem fer 
í gang. Sem er keyrð mjög mark-
visst áfram. Ég hafna slíkri nálgun. 
Hún er fulltrúum vinnuafls ekki til 
góðs. Þennan síðasta dag þarna inni 
og við vorum að klára. Þá vorum við 
enn þá að semja um mjög mikilvæg 
mál en vorum, án þess að hafa raun-
verulega eitthvað um það að segja, 
undir mjög mikilli og aktífri pressu 
á að nú yrði bara að skrifa undir. 
Stærstu málin voru komin en enn 
voru mikilvæg mál óafgreidd. Mér 
var misboðið,“ segir Sólveig sem er 
heldur ekki sátt við það heiti sem 
samningarnir hafa gengið undir, 
lífskjarasamningar.

Uppnefnið lífskjarasamningar
„Mér er misboðið yfir þessu svona 
uppnefni. Í eðli sínu eru allir samn-
ingar lífskjarasamningar. Við erum 
að semja um kjör fólks sem hefur 
áhrif á líf þess. Það er partur af 
nýfrjálshyggjunni að vera alltaf að 
skella einhverjum merkimiðum á 
allt.“

Sólveig segist ánægð með framlag 
stjórnvalda. „Framlag stjórnvalda 
var ótrúlega mikilvægt og ég lít á 
það sem sigur að hafa náð þessari 
aðkomu stjórnvalda því hún var 
svo sannarlega ekki uppi á borðinu 
í haust þegar kjaraviðræður hófust. 
Þetta loforð, sem svo sannarlega 
verður staðið við, annars verður 
okkur að mæta.

 „Ég bugaðist af harmi við að upplifa viðbrögð bandarísks samfélags við fellibylnum Katrínu. Þá brast eitthvað innra með mér.“  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR 

SEM BETUR FER HORFÐI
LJÓSMÓÐIRIN Á MIG EINS 
OG ÞAÐ VÆRI EITTHVAÐ 
AÐ MÉR OG SAGÐI NEI, NEI, 
ÞAÐ GERIR ÞÚ EKKI, OG 
RÉTTI MÉR DRENGINN. 
ÞÁ GERÐIST EITTHVAÐ. 

ÞETTA VAR ÁRÁS. ÞÓTT
ÞAÐ SÉ MARGT SEM ÉG 
STYÐST VIÐ Í KRISTINNI 
HUGMYNDAFRÆÐI ÞÁ 
MYNDI ÉG ALDREI BJÓÐA 
HINN VANGANN. ÉG BÝÐ 
ALDREI HINN VANGANN.

Það skal enginn halda að stjórn-
völd komist upp með það að standa 
ekki við loforðin. Við verðum vakin 
og sofin yfir því.“

Var reið í mörg ár
Sólveig sendi kveðju til félagsmanna 
á Facebook og þakkaði bæði félög-
um sem kusu með samningnum og 
höfnuðu honum í kosningunni.

Hefðir þú sjálf kosið með samn-
ingnum ef þú hefðir staðið utan 
við þetta og værir ekki formaður 
Ef lingar?

„Þetta er mjög góð spurning. Ég 
var í tveimur vinnum sem láglauna-
kona á íslenskum vinnumarkaði 
og hef verið rosalega reið í því hlut-
skipti. Í eðli mínu er ég mjög glaðleg 
og jákvæð manneskja. Biturleiki er 
ekki mitt náttúrulega ástand. En ég 
hef í mörg ár verið rosalega reið og 
út í rosalega marga, ekki síst verka-
lýðshreyfinguna. Ég var reið við 
hana fyrir að samþykkja ömurleg 
kjör og taka ekki slaginn af öllum 
krafti. Fyrir að stíga ekki fram og 
lýsa samfélaginu á réttan og skýran 
hátt. Bjóða sjálfu sér upp á launa-
kjör langt utan seilingar verkafólks, 
fyrir þjónkunina við lífeyrissjóða-
kerfið og undirgefnina við nýfrjáls-
hyggjuna.

Í ljósi þess hefði ég samþykkt 
samningana vegna þess að það 
var barist. Hlutirnir voru kallaðir 
réttum nöfnum og stjórnmála-
fólkið fékk ekki að komast upp með 
það að vandamálin væru ekki líka 
þess til að leysa. Í ljósi þess þá hefði 
ég sennilega sagt já. Í ljósi þess að 
ég hefði viljað standa með þessari 
baráttu.“

Stjórnlaus frekja
En hvað með hótanir fyrirtækja um 
að hækka verð vegna samninganna? 
Hvað finnst þér um þær?

„Þetta er ótrúlegt, þarna enn eina 
ferðina afhjúpast afstaða þeirra sem 
í stjórnlausri frekju sinni trúa því 
af öllu hjarta að þeirra sé algjört 
valdið. Ég skil mjög vel þá sem fara 
í sniðgöngu en á endanum skilar 
það litlu. Ég held við ættum frekar 
að koma okkur mjög markvisst frá 
þeim stað að þurfa að beita slíkum 
aðgerðum og raunverulega öðlast 
völd í samfélaginu. Sem við höfum 
að mörgu leyti nú þegar en höfum 
ekki náð að nota markvisst.“

Þú meinar að sniðganga sé bit-
laus?

„Hún er það að vissu leyti. En 
Ef ling hefur til dæmis þessi ótrú-
legu völd sem eru lífeyrissjóða-
kerfið þegar kemur að afskiptum af 
viðskiptalífinu. Nú er það búið að 
gerast að Efling er komin með tvo 
stjórnarmenn í stjórn Gildis. Stefán 
Ólafsson er varaformaður Gildis 
fyrir hönd Eflingar.

Það sem hélt íslensku efnahags-
kerfi uppi eftir hrun voru lífeyris-
sjóðirnir. Sem eru byggðir upp á 
iðgjöldum sem eru tekin af launum 
vinnuaf lsins. Sjóðirnir hafa verið 
notaðir markvisst til að keyra áfram 
kapítalísku maskínuna án þess að 
það sé nokkru sinni tekið tillit til 
hagsmuna vinnuaflsins. Við eigum 
í gegnum sjóðina að beita áhrifum 
okkar, ekki síst þegar kemur að fjár-
festingum í fyrirtækjum. Þá fáum 
við raunveruleg völd.“
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Diddú bregður á leik 
í Salnum á morgun og 
opnar sig um líf sitt á 
hinu klassíska sviði. 
➛4
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Ánægðari  
auguallan daginn

Nýtt!
Gel fyrir nót tina 

og ef tir þörfum 

á daginn

www.provision.is

Thealoz eru einstakir augndropar sem viðhalda raka og verja augun fyrir þurrki á náttúrulegan hátt.

Náttúruleg vörn gegn augnþurrki

• Trehalósi kemur á jafnvægi og verndar frumur hornhimnu

• Hýaluronsýra smyr og gefur langvarandi raka

• Karbómer fær gelið til að halda virkni enn lengur

• Sérstaklega milt fyrir augun

• Mælt með fyrir augnlinsur

• Án rotvarnarefna

Blephadex gegn 
augnháramítlum
Milljónir manna þjást af kláða, óþægindum og brunatilfinningu  
í augum sem oft má rekja til vanstarfsemi í fitukirtlum.  ➛2



Demodex-mítlar eða augn-
háramítlar geta valdið slíkri 
vanstarfsemi en þeir eru oft 

vangreind ástæða hvarmabólgu og 
þar með augnþurrks.

Augnháramítlar (Demodex) 
eru örsmáar áttfætlur sem finnast 
í augnhárasekkjum eða alldjúpt 
í fitukirtlum. Mítlarnir eru hálf-
gegnsæir og pinnalaga og ósýni-
legir berum augum en má greina 
með að minnsta kosti 25x stækkun 
í raufarlampa. Þeir eru almennt 
taldir vera saklausar samlífslíf-
verur húðarinnar en við mikinn 
fjölda þeirra geta þeir orsakað 
hvarmabólgu og ýmsa húðsjúk-
dóma.

Algeng einkenni  
um augnháramítil:
● Kláði og augnþurrkur
● Sviði og vanlíðan á augnsvæði
● Roði í augum
● Roði á augnlokum
● Hrúður á hvörmum
● Aðskotahlutartilfinning
●  Næmni fyrir ljósi

Blephadex™ blautklútar eru sér-
hannaðir til að hreinsa augnsvæð-
ið og vinna gegn augnháramítlum. 
Blephadex™ er með einkaleyfi fyrir 
sérstakri formúlu af tea tree- og 
virgin kókosolíu sem hefur þann 
eiginleika að hreinsa augnhár, 

Augnháramítil er ekki hægt að sjá með berum augum. Þetta eru agnarsmáar áttfætlur sem finnast í augnhára-
sekkjum eða fitukirtlum og geta orsakað ýmis óþægindi í augum. Hér er einn stækkaður 1.500 sinnum.

Hér má sjá augnhár með sýkingu. 

Blephadex 
blautklútar eru 
náttúruleg vara 
sem inniheldur 
tea tree- og 
kókos olíur. 

Með því að leggja heita 
augnhvíluna yfir 
lokuð augu má 

létta á margs konar 
óþægindum. 
Hitinn helst 
nægilega lengi til 
að örva starfsemi 
í fitukirtl um þannig 
að þeir framleiði nægar 
olíur til að smyrja tára-
filmuna og veita langvarandi 
létti.

Augnhvílan er einföld, skilvirk 
og þægileg lausn fyrir fólk í með-
ferð gegn ýmsum óþægindum í 
augum.

Til meðferðar á eftirfarandi:
●  Vanstarfsemi í fitukirtlum
●  Hvarmabólgu
●  Augnþurrki
●  Stírum
●  Bólgum í augnlokum
●  Þurrki vegna notkunar snerti-

linsa
●  Þurrki vegna augnaðgerða
●  Vogrís
●  Rósroða

Léttir einkenni vegna:
●  Þreytu í augum
●  Roða í augum
●  Óskýrrar sjónar
●  Brunatilfinningar
●  Aðskotahlutartilfinningar
●  Augnþurrks
●  Ertingar í augum

Fæst í apótekum og Eyesland gler-
augnaverslunum.

Þægileg lausn við óþægindum í augum

Einnota augnhvíla getur komið að góðum notum við óþægindum í augum. 

Sérhönnuð augn-
hvíla sem er lögð 
yfir augnsvæðið 
til að virkja van-
starfsemi í fitu-
kirtlum og sporna 
við hvarmabólgu, 
þurrum augum, 
vogrís, augn-
hvarmablöðrum 
og rósroða í 
hvörmum eða 
augnlokum.  Fæst 
bæði einnota og 
margnota.

Margnota augnhvílur. 

augnlok og andlit án skaðlegra 
efna eða brennandi tilfinningar. 
Klútana má nota daglega til að róa, 
sótthreinsa og gefa augnsvæðinu 
raka. Þeir eru náttúruleg vara og 
lausir við rotvarnarefni.

Með því að nota Blephadex™ 
blautklúta sem part af daglegu 
hreinlæti augna má vinna á ein-
kennum sem tengjast augnþurrki 
og hvarmabólgu (blepharitis), 
vanstarfsemi í fitukirtlum augna 
(MGD), augnháramítlum (Demo-
dex) og rósaroða (rosacea).

Notkun Blephadex™ einu sinni 
á dag þýðir að þú færð sömu 
meðferð heima og er notuð á 
læknastofum um allan heim. 
Ítarlegar rannsóknir staðfesta 
gæði og árangur formúlunnar sem 
þýðir að þú færð það sem stendur 

á pakkanum, þar á meðal aðeins 
hreinustu olíur úr tea tree og kókos 
unnar í þessa einstöku formúlu.

●  Inniheldur tea tree- og kókos-
olíu

●  Örvar starfsemi í fitukirtlum
●  Róar og eykur raka á augnsvæði
●  Náttúrulegt án rotvarnarefna
●  Læknar mæla með vörunni

Tea tree-olía er bakteríudrepandi 
og eyðir örverum og sveppum. 
Hún er einnig eina náttúrlega efnið 
sem drepur augnháramítilinn 
(demodex).

Kókosólía er bólgueyðandi, 
bakteríudrepandi og eyðir 
örverum og sveppum auk þess að 
vera einstaklega rakagefandi og 
veita róandi tilfinningu.

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

Umsjónarmenn efnis: Benedikt Bóas Hinriksson benediktboas@frettabladid.is s. 550 5725 | Elín 
Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Starri Freyr Jónsson, starri@frettabladid.is, s. 550 
5763 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 550 5768

Útgefandi: 
Torg ehf 
Ábyrgðarmaður:  
Kristín Þorsteinsdóttir

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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Melissa Dream er vísindalega samsett 
náttúrulyf, hannað til að stuðla að djúpri 
slökun og værum svefni

Betri svefn

Þessi blanda inniheldur ekki efni sem hafa sljógvandi áhrif.

Útsölustaðir: Öll apótek, heilsuverslanir og heilsuhillur stórmarkaðanna.   Nánari á  www.artasan.is

„Ég bæði sef fastar og sofna fyrr. Ég ligg ekki 
andvaka á koddanum og vakna endurnærð og 
úthvíld. Ég sef alla nóttina og er ekki sífellt að 
vakna upp eins og áður. Ég mæli hiklaust með 
Melissa Dream fyrir alla“

Elsa M. Víðis  

Valið besta bætiefni við streitu hjá National Nutrition 
í Kanada

Astaxanthin er afar öfl ugt 
andoxun ar efni sem er gott 
fyrir húðina og virk ar vel 

á mörg kerfi lík am ans. Náttúru-
legasta og hreinasta uppspretta 
astaxanthins, sem er náttúrulegt 
karótínóíð, finnst í smáþörungum 
sem kallast Haematococcus 
pluvialis en þeir framleiða þetta 
sem varnarefni gegn erfiðum 
aðstæðum í umhverfinu. Astax-
anthin er einnig að finna í dýrum 
og plöntum sem hafa einkenn-
andi rauðan (bleikan) lit eins og 
til dæmis í laxi og ljósátu (krill). 
Astaxanthin getur veitt vörn 
gegn útfjólubláum geisl um og því 
gríðarlega gott fyrir húðina og það 
getur einnig stuðlað að heil brigði 
augna, heila, hjart a, liða og vöðva.

Aukinn árangur í íþróttum
Astaxanthin er eitt af öf lugustu 
andoxunarefnunum sem fyrir-
finnast í náttúrunni. Það berst 
gegn ferli oxunar og sindurefna 
sem herja á frumur líkamans með 
tímanum og hjálpar það því til 
dæmis við að lækna skemmda 
frumuvefi. Astaxanthin getur 
dregið úr myndun mjólkursýru 
í vöðvum og þreytu, bætt þol og 
styrk og stuðlað að skjótu jafn-
vægi í lík am an um eft ir æf ing ar. 
Það er því mjög gott fyr ir íþrótta-
fólk sem vill ná sem best um 
ár angri. Mikið af astax ant hin 
er til dæmis í vöðvum laxins og 
vilja sumir meina að það gefi 
laxinum þá orku sem hann þarf 
til að synda gegn straumn um. 
Húð, vöðvar, liðbönd, sinar, augu, 
innri líffæri, hjarta- og æðakerfi 
ásamt taugakerfi eru öll mót-
tækileg fyrir astaxanthin, sem 
gerir það einstaklega virkt meðal 
andoxunarefna.

Minni bruni, meiri brúnka?
Ysta lag yfirhúðar ver undir-
liggjandi lög hennar gagnvart 
ýmsum efnum, örverum og vatni. 
Dýpra í yfirhúðinni eru lifandi 
frumur sem skipta sér stöðugt 
til að endurnýja ysta lagið og er 
æviskeið hverrar frumu á bilinu 
20-50 dagar. Í yfirhúðinni eru 
einnig frumur sem framleiða 
brúna litarefnið melanín þegar 
sólin skín á húðina en hlut-
verk þessa litarefnis er að verja 
kjarna (erfðaefni) húðfrumanna 
gagnvart útfjólubláum geislum 
sólarinnar. Bætiefnið astaxanthin 

Fyrir liði, vöðva, heila og húð
Astax ant hin frá Algalíf er 100% náttúrulegt hágæða bætiefni, framleitt á sjálfbæran hátt við 
kjöraðstæður með hreinu íslensku vatni sem tryggir að gæðin skila sér að fullu til neytenda.

Húð, vöðvar, 
liðbönd, sinar, 
augu, innri líf-
færi, hjarta- og 
æðakerfi ásamt 
taugakerfi eru öll 
móttækileg fyrir 
astaxanthin, sem 
gerir það einstak-
lega virkt meðal 
andoxunarefna.

Astaxanthin getur 
dregið úr þeim 

skaða sem útfjólubláu 
geislar sólarinnar geta 
valdið húðinni en ólíkt 
sólarvörnum blokk ar 
það ekki þá geisla sem 
líkaminn okkar nýtir til 
D-vítamínframleiðslu.
Hrönn Hjálmarsdóttir
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getur dregið úr þeim skaða sem 
útfjólubláir geislar sólarinnar 
geta valdið húðinni (sólbruni) og 
ólíkt sól krem um sem bor in eru á 
húðina blokk ar Astax ant hin ekki 
þá geisla sem breytast í D-víta mín 
í húðinni. Það ver húðina ein fald-
lega gegn skemmd um og því gott 
fyrir alla en það hefur reynst þeim 
sem hafa mjög ljósa húð sérstak-
lega vel. Bæði ver það húðina 
betur gegn sólbruna og svo taka 
margir meiri lit en áður og/eða 
halda honum betur – sem f lestum 
þykir góður bónus.

Hreint íslenskt astaxanthin
Algalíf er íslenskt fyrirtæki 
sem sérhæfir sig í framleiðslu á 
þessum Haematococcus pluvialis 
örþörungum og vinnur úr þeim 
hágæða astaxanthin. Ræktun og 
framleiðsla fer fram í einangr-
uðum ræktunarkerfum þar sem 
allir mengunarvaldar eru útilok-
aðir og eingöngu hreint íslenskt 
vatn er notað við framleiðsluna. 
Endurnýtanleg orka er notuð við 

framleiðsluna og flokkast hún sem 
sjálf bær iðnaður.

Dagleg inntaka
Astax ant hin er 550 sinn um öfl-
ugra andoxun ar efni en E-víta mín 
og 6.000 sinn um áhrifa rík ara en 
C-víta mín. Það tek ur Astax ant hin 
12-19 klukku stund ir að há mark ast 
í blóði þínu og eft ir það brotn ar 
það niður á 3-6 klukku stund um. 
Þess vegna þarf að taka það inn 
dag lega. Til þess að verja húðina 
gegn sólargeislum, áður en haldið 
er í gott sólarfrí er gott að hefja 
inntöku nokkrum vikum áður. 
Astaxanthin getur einnig verið 
gott fyrir augun/sjónhimnuna og 
dregið úr þreytu og álagi á aug um 
og stuðlað að skýr ari sjón. Það 
dregur einnig úr bólgum almennt 
og nýt ist vel gegn nán ast hvaða 
bólgu ástandi sem er, hvort sem 
það er í liðum eða annars staðar.

Fæst í apótekum, heilsuhúsum og 
heilsuhillum valinna verslana.
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Ungt fólk fæðist 
inn í heim sam-

félagsmiðla og mann-
fólkið fylgir tækninni 
blindandi án þess að vita 
hver áhrifin verða.

 Mig langar að 
minnast foreldra 

minna, flytja lög sem þau 
sungu en einnig verð ég 
með klassískt popp.

Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

Diddú er landsmönnum að 
góðu kunn fyrir skemmti-
legan frásagnarmáta jafnt 

og sönginn, hvort sem hann er á 
dægurlagasviðinu eða því klass-
íska. Á tónleikunum með Gunnari 
og Önnu Guðnýju Guðmunds-
dóttur píanóleikara fer hún yfir 
klassískan söngferil frá upphafi, 
lífið og listina. „Ég hef sungið í 
hinum klassíska heimi í þrjátíu ár 
svo það er af nógu að taka,“ segir 
hún. „Þetta er orðinn langur tími 
þótt maður spyrji sig hvert hann 
hafi farið. Það er eins og gerst hafi 
í gær,“ bætir hún við í glaðlegum 
tón. „Ég er enn að syngja það sama 
og ég gerði í upphafi svo segja má 
að maður endist ágætlega í þessu 
starfi.“

Eftir að Diddú lauk söngnámi 
við Guildhall School of Music and 
Drama í London hélt hún til Ítalíu 
í framhaldsnám. Ítalía hefur alltaf 
átt sterk ítök í henni síðan enda 
eignaðist hún marga góða vini þar 
sem hún heldur góðu sambandi 
við og er því margt að segja frá. 
„Við Gunnar ætlum að vera með 
söng og spjall. Hann mun kryfja 
mína klassísku hlið til mergjar. 
Ég mun opna mig og segja sögur 
af klassískum ferli mínum en ég á 
auðvitað aðra hlið sem ég hef gert 
skil áður með Jóni Ólafssyni. Það 
eru margar skemmtilegar hliðar á 
mínu klassíska lífi,“ segir Diddú. 
„Síðan mun ég örugglega bresta í 

söng í miðju viðtali en þetta mun 
leiða hvað annað áfram.“

Diddú segist hafa æft lögin með 
Önnu Guðnýju sem flutt verða en 
viðtalið verður algjörlega óvænt 
uppákoma. „Maður kemst ekki 
hjá að gefa af sér á persónulegan 
hátt því klassíkin er samofin sálu 
manns og hjarta. Það eru svo ótrú-
lega margar sögur sem hægt er að 
segja.“

Þegar Diddú er spurð hvernig 

henni hafi liðið þegar hún kom 
fyrst til Ítalíu og var að stíga sín 
fyrstu skref í ítölsku, svarar hún 
að það hafi verið skemmtileg upp-
lifun. „Á þeim tímapunkti var mér 
orðið mál að læra ítalska óperu-
skólann og saug allt í mig. Það 
gerðist ótrúlega margt á stuttum 
tíma og ég var f ljót að komast inn 
í málið. Ég hafði lært framburð í 
skólanum í London en tungumálið 
marineraðist inn í mig fljótt enda 

var ég mjög móttækileg. Núna 
finnst mér ég vera að koma heim 
þegar ég kem til Ítalíu. Þangað fer 
ég árlega. Í sumar förum við hjónin 
til Feneyja og ætlum að breyta 
til. Við bjuggum lengi í Veróna 
og í nálægð við Gardavatnið en 
nú langar okkur að prófa að vera 
í Feneyjum sem er dásamlegur 
staður. Feneyjar hafa alltaf verið 
í miklu uppáhaldi hjá okkur og 
þegar dæturnar voru litlar fórum 

við oft í sunnudagsbíltúr þangað 
með þær. Þarna getur maður notið 
allra lystisemdanna, bæði lystar 
og listar.“

Diddú segir að áhorfendur í 
Salnum á morgun fái að heyra 
Abba-lög í klassískri útfærslu jafnt 
sem aríur. „Mig langar að minnast 
foreldra minna sem sungu bæði, 
f lytja lög sem þau sungu en einnig 
verð ég með klassískt popp. Þetta 
verður óvissuferð þar sem farið 
verður yfir sviðið,“ segir hún. „Mér 
finnst mjög gaman að blanda 
lögum saman og hef alltaf gert 
það. Mörg dægurlög eru klass-
ísk í eðli sínu og henta vel með 
síðdegiskaffinu,“ segir Diddú en 
tónleikarnir hefjast kl. 16 í Salnum 
í Kópavogi á morgun.

Til gamans má geta þess að 
Diddú hefur hljóðritað fjóra geisla-
diska við undirleik Sinfóníuhljóm-
sveitar Íslands, en alls hefur hún 
sungið inn á tæplega 100 hljóm-
plötur. Hún hefur sungið með 
heimsfrægum söngvurum á borð 
við José Carreras og Placido Dom-
ingo. Diddú hefur sungið víða um 
heim og má þarf nefna Frakkland, 
Rússland, Bandaríkin og Ítalíu svo 
nokkur dæmi séu tekin. Hún getur 
því sagt frá mörgu skemmtilegu 
sem á daga hennar hefur drifið.

Óvissuferð með Diddú
Sigrún Hjálmtýsdóttir verður gestur Gunnars Guðbjörnssonar söngvara í Salnum í síðdegiskaffi á 
morgun. Diddú ætlar að bregða á leik með áhorfendum, segja sögur og bresta í klassískan söng.

Diddú syngur og spjallar í Salnum á morgun og  sýnir sína klassísku hlið í lífinu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Ég á ekki langt að sækja dans-
genin því hún amma mín, 
Klara Sigurgeirsdóttir, var 

landskunnur samkvæmisdansari í 
gamla daga og kenndi samkvæmis-
dans í áraraðir í Hafnarfirði. Sem 
lítill drengur var ég sídansandi svo 
pabbi spurði mig um sex ára aldur-
inn hvort ég vildi ekki fara í dans-
skóla. Ég svaraði því neitandi, því 
dans þótti alltof stelpulegur, en öll 
mín uppvaxtarár þráði ég dansinn. 
Ég hafði líka mikinn áhuga á bar-
dagalist og æfði taekwondo í átta 
ár en fannst ég kominn á endastöð 
þar þegar ég var átján ára þótt ég 
væri bæði af bragðs bardagamaður 

og í keppnisliðinu,“ segir Andrean 
Sigurgeirsson, dansari og danshöf-
undur í Íslenska dansflokknum.

„Andartakið þegar það rann 
upp fyrir mér að ég yrði að prófa 
dansinn var þegar við pabbi sátum 
saman yfir sjónvarpsþættinum 
So you think you can dance? Þar 
var stiginn samtímadans sem mér 
þótti gjörsamlega geggjaður. Aftur 
hvatti pabbi mig til að prófa og ég 
ákvað að slá til. Ég hringdi í snar-
hasti í Listdansskólann og sagðist 
vilja mæta strax í tíma, þrátt fyrir 
að hálft ár væri liðið frá inntöku-
prófum. Vantaði hvort eð er ekki 
alltaf stráka? spurði ég, sem er 
því miður veruleikinn í ballett-
senunni hér heima, og úr varð 
að ég fékk inngöngu eftir fyrsta 
balletttímann, þá nýorðinn full-
orðinn maður, 18 ára gamall,“ segir 
Andrean.

Dansar með Hatara í Ísrael
Andrean er 27 ára og hálf-indó-
nesískur. Nafnið Andrean ber 
hann einn á Íslandi, ásamt tveggja 
ára systursyni sínum.

„Mamma vildi upphaflega skíra 
mig Andrea en pabba hugnaðist 
það ekki vegna þess að það er 
kvenmannsnafn á Íslandi. Því 
bættu þau n-i aftan við Andrea og 
úr varð Andrean. Lengi vel héldu 
þau að nafnið væri heimasmíðað 
og einstakt á heimsvísu en með til-
komu samfélagsmiðla höfum við 
komist að raun um að Andrean er 
algengt karlmannsnafn í Indónes-
íu,“ útskýrir Andrean brosmildur 
og spenntur fyrir komandi dögum.

Hann er á leið til Ísraels með 
Hatara til að dansa svarteygður í 

leðurólum í Eurovision.
„Það verður stærsta sviðið og 

mesti áhorfendafjöldi sem ég hef 
dansað fyrir hingað til. Ég býst við 
tilfinningalegum og líkamlegum 
rússíbana og reikna með að horfa 
agndofa til baka þegar ég lít yfir 
farinn veg í framtíðinni. Þetta mun 
opna margar dyr og nýja heima 
og víkka út sjóndeildarhringinn, 
enda er allt eftir áætlun,“ segir 

Andrean sem eftir BA-gráðu frá 
Listaháskóla Íslands bauðst föst 
staða dansara við Íslenska dans-
flokkinn (ÍD) árið 2017.

„Dansflokkurinn var alltaf stóri 
draumurinn minn en ég reiknaði 
aldrei með að hann rættist. Að 
ganga til liðs við ÍD er eitt af stærstu 
skrefum lífs míns, mikill heiður og 
stórt stökk. Ég er enn að klípa mig 
til að vakna upp af draumnum,“ 
segir Andrean og hlær.

Tilvistarkreppa sjálfsmynda
Alþjóðlegi dansdagurinn er á 
mánudaginn, 29. apríl. Af því til-
efni frumsýnir dansflokkurinn 
FWD Youth Company verkið Mass 
Confusion eftir Andrean í Tjarnar-
bíói annað kvöld, sunnudaginn 28. 
apríl, klukkan 20 og er um aðeins 
eina sýningu að ræða.

„Í verkinu velti ég upp spurningu 
sem ég hef mikið velt fyrir mér og 
snýst um sjálfsmynd okkar í sam-
félaginu eins og það tikkar í dag. 
Ungt fólk fæðist í samfélagsmiðla-
heim þar sem er dagleg tilvistar-
kreppa að finna út hver maður er. 
Sú spurning verður æ flóknari og 
því þurfum við öll að spyrja okkur 
hvort raunmynd okkar sé sú sanna 
eða sú sem við birtum á samfélags-
miðlum; já, hvora þeirra tengjum 
við meira við?“ spyr Andrean í 
Mass Confusion.

„Mannfólkið tekur allri þessari 
tækni gagnrýnislaust og fylgir 
henni blindandi án þess að vita 
hver áhrifin verða. Því er spurning 
hver stjórnar hverjum. Stjórnum 
við tækninni, eða stjórnar hún 
okkur? Vegna þessa er líkamleg 
tenging og snerting líka orðin 
afmörkuð. Eigum við að láta 
það viðgangast eða spyrna við 
fótum?“ veltir Andrean fyrir sér í 
yfirþyrmandi ringulreið sam-
félagsins.

Hann segir FWD Youth Comp-
any stórkostlegan stökkpall fyrir 
unga dansara sem hafa lokið 
dansnámi en vilja enn halda fast í 
dansinn.

„Það er sóun á hæfileikum 
ungra dansara að þeir hafi ekki 
tækifæri til að dansa því að í ríkis-
rekna dansflokknum eru aðeins 
átta dansarar. Íslendingar eru 
ótrúlega hæfileikaríkir á dans-
sviðinu, og má líkja þeim við 
íslenska landsliðið í knattspyrnu 
út á við. Þeir eru þekktir og 
virtir í alþjóðadansheiminum 
og í gegnum þá streymir mikill 
kraftur, sköpun og orka.“

Andlegur og líkamlegur rússíbani

Andrean er enn að klípa sig til að vakna af draumi.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Andrean Sigur-
geirsson er á 
hraðri uppleið. 
Hann er dansari 
hjá Íslenska dans-
flokknum, dansar 
með Hatara í 
Eurovision og 
frumsýnir eigið 
dansverk í Tjarn-
arbíói á morgun.
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Mótorhjól

Fjögur dekk hreyfa líkamann 
en tvö dekk hreyfa andann
Þeir Rósant Guðmundsson og Ingvar Örn Ingvarsson hafa verið á mótorhjóli lengi. Þeir eru í Bif-
hjólasamtökum lýðveldisins, Sniglunum, sem eru hagsmunasamtök einstaklinga og vinna fyrir 
félagsmenn sína. Fram undan er 1. maí aksturinn sem þeir segja vera vissan hápunkt.  ➛2

Rósant og Ingvar Örn við hjólin sín. Þeir eru báðir í Sniglunum og bera samtökunum vel söguna. „Við þurfum að passa upp á hagsmuni mótorhjólafólks,“ segir Ingvar. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

KYNNINGARBLAÐ
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Rósant og 
Ingvar komnir í 
leðrið fyrir utan 
hús Sniglanna. 
Ingvar segir það 
hreinsa hugann 
að keyra mótor-
hjól enda þýði 
ekkert að hugsa 
um annað en 
aksturinn. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ 
ANTON BRINK

Frá 1.maí akstrinun sem þeir félagar segja vera upphafspunkt fyrir komandi sumar. „Svona verða samfélög til og svona komum við góðum hlutum til leiðar,“ segir Ingvar FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Þetta er upphafið og viss 
hápunktur. Þetta er reyndar 
ekki mikill akstur en það 

er eitthvað ótrúlega sérstakt 
með svona mikilli samstöðu 
þegar 500 hjól eða fleiri mæta 
á einn og sama staðinn bara til 
þess eins að mótorhjóla nokkra 
kílómetra. Svona verða samfélög 
til og svona komum við góðum 
hlutum til leiðar, með samstöðu 
sem gefur slagkraft,“ segir Ingvar 
Örn Ingvarsson um 1. maí akstur 
Sniglanna sem markar upphaf 
mótorhjólavertíðarinnar. Rósant 
Guðmundsson tekur í sama streng. 
„Það er frábært að hefja sumarið 
með stæl og finna kraft og sam-
stöðu bifhjólafólks eftir vetrar-
langan dvala.“

Þeir félagar hafa verið lengi með 
mótorhjóladelluna. Rósant byrjaði 
fyrir um áratug en hafði fram að 
því látið sig dreyma um það frá 15 
ára aldri. Ingvar byrjaði árið 2007 
en hafði þá verið með prófið í þó 
nokkurn tíma. „Ég bjó í Danmörku 
á þeim tíma og það hentaði frábær-
lega að eignast fyrsta mótorhjólið 
þar og ég á það hjól ennþá og sé 
ekki fyrir mér að ég skilji við það 
nokkurn tímann. Það lá alltaf 
fyrir mér að fara á mótorhjól – ég 
var nýfarinn að stíga í lappirnar 
þegar ég byrjaði að sveifla þeim 
yfir tveggja hjóla fáka og ímyndaði 
mér að setja í gang.“

Hjólið hans Ingvars er BMW 
R100RS og augljóst að hann talar 
um það hjól af virðingu. „Þetta 
er sígilt hjól, þekkt í mótorhjóla-
sögunni sem hjól nýrra viðmiða 
1977 – hannað af Hans Muth sem 
átti mörg fræg hjól. Þetta er fyrsta 
fjöldaframleidda hjólið með kápu 
og var alla tíð eins konar „gentle-
mans racer“ þótt það sjáist nú ekki 
á því í dag – það þótti merkilegt 
að það gat náð 200 km/klst. og 
hægt var að túra á því allan daginn 

án þreytumerkja. Þetta er líka 
mótorhjól sem var svo vinsælt að 
þegar hætt var að framleiða þau 
1984 var því mótmælt staðfastlega 
þangað til BMW hóf framleiðslu á 
þeim aftur 1987 enda féllu K-hjólin 
ekki í kramið hjá þeim sem vildu 
hinn skothelda loftkælda boxer-
mótor.“ Þar fyrir utan á hann 
tvö hjól með félaga sínum, Gísla 
Jenssyni. Ducati SuperSport 2004 
og Yamaha Virago 535 sem þeir 
fengu að gjöf frá velunnara og eru 
að breyta og verður vonandi klárt 
í sumar.

Rósant á tvö hjól. Yamaha XS 
650 frá árinu 1975 og Triumph 
Speed Triple árgerð 2003. „Bæði 
hjólin er frábær hvort með sinn 
karakterinn. Yammann nota ég 
upp á töffaraskapinn, hljóminn 
í mótornum og þegar maður vill 
fara í sparifötin. Einnig finnst 
konunni minni betra að sitja aftan 
á því. Triumphinn nota ég mest og 
aksturseiginleikarnir eru eins og 
hugur manns, kraftmikið og ein-
faldlega truflað hjól.“

Báðir tala um frelsið þegar þeir 
eru spurðir um hvað það sé sem 
dragi þá að malbikinu á mótor-
hjóli. „Sagt er að fjögur dekk hreyfi 
líkamann en tvö dekk hreyfi 
andann,“ segir Rósant og heldur 
áfram: „Það eru orð að sönnu. 
Tíminn stendur í stað á mótorhjóli, 
stundum finnur maður sig úti í 
buskanum og stundum, í honum, 
finnur maður sjálfan sig. Full-
komin núvitundaræfing.“ Ingvar 
bætir við að allir séu á sínum eigin 
forsendum þótt forsendurnar séu 
sameiginlegar. „Maður er einn 
með sjálfum sér á hjólinu en samt 
mjög oft með félögunum. Það er 
ilmurinn úr loftinu, loftmótstaðan 
og þyngdarkraftarnir sem ýta 
manni í ökuflæðið sem mér finnst 
skemmtilegast. Það er að finna 
hvernig einbeitingin og valdið yfir 
hjólinu og umhverfinu sameinast á 
einum stað og stund. Yndislegt. Ég 
er reyndar hrifinn af mölinni líka – 

Framhald af forsíðu ➛

enda stendur það til bóta. Ég á mér 
draum um að túra um hálendið 
og jafnvel út fyrir landsteinana á 
ferðahjóli.“

Aðspurðir hvort þetta sé ekki 
lífsstíll að vera mótorhjólatöffari 
frekar en áhugamál segir Ingvar: 
„Þetta er lífsstíll fyrir mér en líka 
áhugamál. Lífsstíllinn felst í því að 
maður tekur á sig ákveðin óþæg-
indi til þess að fá eitthvað gott á 
móti. Það hefur reyndar komið á 
óvart hvað það er hentugt að vera 

á mótorhjóli í umferðartepptri 
borg eins og Reykjavík. Maður 
er f ljótari á milli staða og aldrei í 
vandræðum með stæði. Það sparar 
helling. Þetta er því góður lífsstíll 
og við sjáum líka fjölgun í Sniglum 
á meðal fólks sem vill leita annarra 
leiða til að komast um borgina en 
að ferðast með „búri“ eins og sumir 
kalla það.“ Rósant bætir því við að 
þetta sé lífsstíll sem yfirtaki f lest 
áhugamál.

Hjólamenning á Íslandi er fjöl-
breytt enda er hér hópur fólks á 
öllum aldri, af öllum kynjum, úr 
öllum áttum, sem á það sameigin-
legt að elska það að þeysast saman 
eða eitt síns liðs um á mótorhjóli. 
„Margir hópar eru víðs vegar um 
landið þar sem fólk kemur saman 
og sameinast um þennan lífsstíl. 
Sniglarnir eru svo hagsmuna-
samtök allra bifhjólamanna, límið 
sem tengir alla saman, hópa og 
einstaklinga,“ segir Rósant. Ingvar 

segir að málefnastarf Snigla hafi 
skilað miklum árangri og fjölgun 
meðlima var sú mesta af öllum 
samtökum FEMA, sem eru samtök 
áhugamanna um mótorhjól í 
Evrópu. „Sá hópur er yngra fólk, 
með óvenjulegri mótorhjól, konur 
og karlar, sem bætist við í f lóru 
reyndari fólks. Það er mikil sam-
staða hjá hjólafólki og það er til 
marks um góða menningu. Það 
ekur enginn mótorhjólamaður 
fram hjá einhverjum í vand-
ræðum,“ bendir hann á.

Ingvar bendir á að rannsóknir 
í Bandaríkjunum hafi sýnt fram 
á að konur fái meira út úr hjóla-
mennskunni en karlar og hann 
myndi vilja sjá miklu fleiri konur 
í Sniglunum. „Við bjóðum konur 
velkomnar á opin hús hjá okkur á 
miðvikudagskvöldum í Skeljanesi 
kl. 20.00 til að fræðast meira – eða 
tékka á okkur á Facebook eða 
vefnum sniglar.is,“ segir Ingvar.

Að finna hvernig 
einbeitingin og 

valdið yfir hjólinu og 
umhverfinu sameinast á 
einum stað og stund. 
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Ráðgjafar Olís og Rekstrarlands veita allar nánari 
upplýsingar í síma 515 1100 eða pontun@olis.is.

– til að allt verði í toppstandi í túrnum

EXIDE RAFGEYMAR
LÉTTIR OG ÖRUGGIR

Exide lithium rafgeymar fyrir mótorhjól eru léttir, endingar-
góðir og sterkbyggðir. Snöggir í endurhleðslu og þola vel
að standa ónotaðir.

Mótorhjólafólk! 
Komið með Sniglunum í hópakstur 1. maí

Bifhjólasamtök lýðveldisins, Sniglar, halda árlegan hópakstur 1. maí í Reykjavík til að hleypa af stað góðu hjólasumri hjá félögum sínum og kynna samtökin fyrir 
áhugafólki um mótorhjól. 

Við söfnumst saman kl. 11:00 neðst á Laugavegi en svæðið verður lokað fyrir almennri umferð. Kl. 12:30 er ekið af stað eftir merktri leið og endað um kl. 13:00 á 
bílastæðinu hjá Bauhaus fyrir framan Garðaland. 

Skemmtiatriði, veitingar og endalaust af mótorhjólum
Á planinu hjá Bauhaus verður hægt að kaupa veitingar, skoða mótorhjól, horfa á skemmtiatriði, hlýða á hljómsveitina Skarfana og mótorhjólaumboð munu mæta 
og kynna vörur sínar.

Sniglar minna á að öll miðvikudagskvöld í sumar er opið í 
félagsheimili Snigla í Skerjafirði frá kl. 20:00 en þar er hægt 
að skrá sig í Bifhjólasamtök lýðveldisins. Fylgist með öðrum 
viðburðum Sniglanna á Facebooksíðunni: 
Bifhjólasamtök lýðveldisins, Sniglar.

 Athugið! 
Við biðjum bílstjóra og aðra vegfarendur um 

að sýna tillitssemi þann stutta tíma sem 
hópaksturinn tekur og virða lokanir.

- Sameinuð náum við árangri - 

Skráðu þig í Bifhjólasamtök lýðveldisins 

Sniglar, á www.sniglar.is núna!
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Ásgeir Örn Rúnarsson og 
Sigurjón Andrésson héldu 
til Marokkó í Norður-Afr-

íku í byrjun þessa mánaðar til að 
taka þátt í næststærsta ralli sem 
haldið er í heiminum ár hvert. 
Morocco Desert Challenge er rall 
þar sem eknir eru þrjú þúsund 
kílómetrar í Sahara-eyðimörkinni 
á átta dögum. Ásgeir, sem keppti 
á sérútbúnu mótorhjóli, kláraði 
keppnina og endaði í sjötta sæti 
í sínum f lokki sem kallaður er 
Malle Moto. „Við sem skráum 
okkur í Malle Moto-f lokkinn 
megum ekki þiggja neina utan-
aðkomandi aðstoð og þurfum 
að sinna öllu viðhaldi sjálfir. 
Við máttum taka með okkur tvo 
kassa, annan fyrir persónulega 
muni og hinn fyrir verkfæri og 
varahluti. Og þegar við komum í 
mark að kvöldi þurfum við vinna 
við hjólið sjálfir og undirbúa 
næsta dag en í þessu ralli eru átta 
dagleiðir og eknir samtals þrjú 
þúsund kílómetrar“.

Upplýsingar á Facebook
Hlutverk Sigurjóns í ferðinni var 
fyrst og fremst að styðja vin sinn í 
hans þátttöku en einnig að flytja 
þeim sem fylgdust með heima, 
fréttir af gangi mála. „Ég var þarna 
bæði til að upplifa og styðja Ásgeir 
en einnig til að segja frá okkar 
reynslu og reyna að deila henni 
á samfélagsmiðlum. Við settum í 
loftið Facebook-síðu sem kallast 
Mótorhjólarallý – Ásgeir Örn 
Rúnarsson og þar settum við inn 
myndbönd, myndir og upplýs-
ingar oft á dag. Við fengum mikil 
og góð viðbrögð að heiman og það 
var geysilega skemmtilegt að finna 
viðbrögðin. Fólk hefur gaman af 

Kláruðu átta daga 
eyðimerkurrall

Íslendingarnir Ásgeir Örn Rúnarsson og Sigurjón Andrés-
son kepptu á mótorhjóli í byrjun þessa mánaðar í Mor-
occo Desert Challenge-rallinu. Þar voru eknir 3.000 kíló-

metrar í Sahara-eyðimörkinni á 8 dögum.

Að lokinn keppni er við hæfi að fagna. Ásgeir þreyttur en ánægður.Ásgeir dyttar að keppnishjóli sínu á milli strembinna daga í Marokkorallinu.

því að sjá annað fólk glíma við 
framandi og erfiðar aðstæður,“ 
segir Sigurjón.

Ágætt netsamband í Sahara
En hvernig gekk að koma skila-
boðum og myndböndum inn á 
samfélagsmiðla þar sem rallið var 
oft á tíðum á afskekktum stöðum í 
eyðimörkinni? 

„Það er svo magnað að það 
mátti oftast ná í gott netsamband 
í kringum þéttbýliskjarna þarna 
suður frá. Við þurftum náttúrulega 
að fá okkur ný símakort og fylla 
vel á þau fyrir ferðina en oftast 
þurfti ekki að aka alltof langt til að 
komast í sæmilegt samband.“

Aðstoðarmaðurinn ók 3.500 
kílómetra í eyðimörkinni
„Ég tók bílaleigubíl og ók á milli 
rásmarks og endamarks dag hvern. 

Ég reyndi að koma við á áhuga-
verðum stöðum og hitta fólk og 
upplifa. Stundum ók ég bara beint 
af augum í eyðimörkinni og tók 
myndir af því sem fyrir bar en aðra 
daga elti ég rallið og tók ljósmyndir 
af því þegar ökutækin fóru hjá.“

Risastór adrenalínsirkus
Að sögn Sigurjón var ferðin öll og 
þátttaka þeirra félaga mögnuð 
upplifun. „Þetta var stærra og 
kraftmeira en ég átti von á. Þetta 
er 1.300 manna sirkus með 280 
keppnistækjum og alls 555 öku-
tækjum, þegar ökutæki aðstoðar-
fólks eru talin með. Lestinni fylgdu 
meðal annars þrjár þyrlur, alls 
konar sjúkra- og dráttarbílar, sjón-
varpsútsendingatrukkur með öllu 
tilheyrandi, 15 ljósmyndarar, 12 
kvikmyndatökumenn og 10 blaða-
menn,“ segir Sigurjón og heldur 

áfram. „Á hverjum degi eftir að 
keppnistækin höfðu verið ræst var 
þessi 1.300 manna tjaldborg með 
aðstöðu liðanna, eldhúsi, veitinga-
svæði og bar, sturtu- og salernisað-
stöðu rifin niður og flutt 300 kíló-
metra og komið upp samdægurs á 
öðru opnu svæði í eyðimörkinni. 
Það var ótrúlegt að fá að vera hluti 
af þessu, þetta voru sannkallaðar 
adrenalínbúðir, keyrðar á ljósa-
vélum og það voru tæki í þenslu 
og prufuakstri alla nóttina. Við 
sváfum í tjöldum sem við tókum 
með okkur út en gáfum að lokinni 
keppni enda vorum við alveg búnir 
að fá nóg því að sofa í tjaldi.“

Að hjóla í fullum herklæðum í 40 
stiga hita

Ásgeir, sem kláraði rallið, lenti í 
6. sæti í Malle Moto-flokknum og 
49. sæti í f lokki allra mótorhjóla 
af 72 hjólum sem hófu keppni. „Ég 

er mjög sáttur við árangurinn. 
Hjólið reyndist ótrúlega vel og 
allur undirbúningur var eins og 
best verður á kosið miðað við mitt 
fyrsta eyðimerkurrall. Aðstæður 
voru hins vegar afar erfiðar, 
hitinn óvenju hár fyrir árstíma 
og sandrokið mikið. Það er erfitt 
að hjóla í sandöldum sem ég hef 
enga reynslu af með 1.200 hestafla 
trukk á hælunum, það er ógnvekj-
andi reynsla sem ég þarf að öðlast 
meiri reynslu í ef ég færi í svona 
aftur. En hitinn var þó erfiðastur. 
Við hjóluðum í miklum hlífðar-
klæðnaði og með mikinn búnað 
og vatnsbirgðir á okkur og í sjálfu 
sér er það eitt erfitt, þó að ekki 
bætist við 40 stiga hiti. Ég var til 
að mynda algjörlega sigraður eftir 
fjórða daginn og þurfti að hjóla 
svokallaða þjónustuleið fimmta 
daginn og fyrir það fékk ég tíma-
refsingu,“ sagði Ásgeir.

Ferðalagið kynnt fljótlega
Þeir félagar eru sammála um að 
ferðin hafi verið dýrmæt reynsla. 
„Fyrir mig var þetta ekki bara 
gamall draumur að rætast heldur 
einstök upplifun. Það er eitthvað 
svo gefandi við það að takast á 
við svona stórt verkefni og sigrast 
á manni sjálfum,“ segir Ásgeir. 
„Svo vonast ég líka til að geta deilt 
reynslu til þeirra sem vilja upp-
lifa svona sjálfir.“ Sigurjón hefur 
svipaða sögu að segja. „Ég vissi 
ekki alveg hvað ég var að fara út í 
en upplifunin var betri og sterkari 
en ég átti von á. Það hafði áhrif á 
mig að sjá hvernig fólk dregur fram 
lífið í eyðimörkinni og það var sér-
stakt að fara til Vestur-Sahara og 
finna hvernig ástandið og spennan 
er á því hernumda svæði.“
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Atvinnuauglýsingar Sölufulltrúar 
Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 550 5625

Viðar Ingi Pétursson,  vip@frettabladid.is 550 5626
Job.is

Sérfræðingur í gagnasöfnun
Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa í gagnasöfnunardeild. 
Deildin hefur umsjón með gagnasöfnun og framkvæmir úrtaksrannsóknir 
á vegum Hagstofunnar. Starfið felur í sér sérhæfð tæknileg verkefni við 
undirbúning, framkvæmd og frumúrvinnslu gagna vegna úrtaksrannsókna 
sem og innsöfnun gagna frá fyrirtækjum og stofnunum. Jafnframt kallar 
starfið á teymisvinnu við hönnun, innleiðingu og spurningalistagerð vegna 
nýrra gagnasafnana í samræmi við viðurkenndar aðferðir og verklagsreglur í 
hagskýrslugerð. 

Hæfniskröfur
 Háskólapróf sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun er kostur 
 Reynsla af vinnu og forritun í gagnagrunnum (svo sem SQL) er nauðsynleg
 Góð þekking á tölfræðihugbúnaði (svo sem R, SPSS, STATA) er æskileg
 Reynsla af gagnasöfnun er kostur
 Góð ritfærni á íslensku og ensku  
 Góð samstarfs- og samskiptahæfni
 Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð

Hagstofa Íslands er mið stöð 
opinberrar hagskýrslugerðar 
á Íslandi. Hlutverk hennar 
er að vinna hlutlægar hag-
skýrslur, hafa forystu um 
sam hæfingu hagtalna, 
stunda rannsóknir og stuðla 
þannig að upplýstri umræðu 
og faglegum ákvörðun um.

Umsóknarfrestur er til og með 10. ágúst 2015.

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun 
eru samkvæmt kjara samningi fjármálaráðuneytis og hlut aðeigandi stéttar félags. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í 
sex mánuði frá því að umsóknar frestur rennur út.

Póstáritun Hagstofa Íslands, starfsumsókn, Borgartúni 21a, 105 Reykjavík
 Netfang starfsumsokn@hagstofa.is

Upplýsingar Ólafur Arnar Þórðarson [olafur.thordarson@hagstofa.is]

Borgartúni 21a · 105 Reykjavík
Sími: 528 1000 · Bréfasími: 528 1099

www.hagstofa.is

Hagstofa Íslands
óskar eftir að ráða metnaðarfullan 
og áhugasaman starfsmannÞjóðhagseikningar - 

Fagstjóri  þróunar og umbóta

Hagstofa Íslands leitar að framúrskarandi einstaklingi til að leiða tæknilegar umbætur og 
nýsköpun við gerð þjóðhagsreikninga. Starfið heyrir undir deild þjóðhagsreikninga og opinberra 
fjármála en þar vinnur fjölbreyttur hópur sérfræðinga að gerð talnaefnis um landsframleiðslu og 
afkomu hins opinbera. 
Í starfinu felst að leiða áframhaldandi uppbyggingu tæknilegra innviða þjóðhagsreikninga og 
að hafa forystu um hönnun og þróun nýrra afurða á því sviði. Starfið krefst mikillar tæknilegrar 
kunnáttu og færni.
Viðfangsefnin eru fjölbreytt og krefjandi og fela í sér mikil samskipti og samstarf við hagsmuna-
aðila og innlendar og erlendar stofnanir.

HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun í hagfræði, tölfræði, verkfræði eða önnur menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla og þekking á gagnagrunnsforritun
• Reynsla af greiningum og hugbúnaðargerð með t.d. R eða Python
• Færni til að vinna að umbótum og verkefnastjórn
• Færni í samskiptum og geta til að miðla niðurstöðum innan teymis og út á við
• Færni til tjáningar í ræðu og riti á íslensku og ensku
• Þekking á þjóðhagsreikningum og fjármálum hins opinbera er kostur 
• Leiðtogafærni, drifkraftur og frumkvæði 
• Reynsla af alþjóðasamstarfi kostur

Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.  
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags. 
Umsóknarfrestur er til og með 13. maí 2019 og skulu umsóknir berast til:  
Starfsumsókn, Borgartúni 21a, 150 Reykjavík eða rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is.

Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun 
hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknafrestur rennur út.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Hauksdóttir í síma 5281000.

VIÐ LEITUM AÐ  
GÓÐU FÓLKI 

Kubbur óskar eftir meiraprófs-
bílstjórum og verkafólki til starfa  
við sorphirðu í Hafnarfirði.

Atvinnuumsóknir sendist á kubbur@kubbur.is  
Nánari upplýsingar um störf í síma 456-4166

Kubbur ehf. er endurvinnslufyrirtæki með starfssemi  
á Ísafirði, í Vestmannaeyjum, Hafnarfirði, Bolungarvík  
og Ölfusi.

Ert þú að leita að okkur?
Vegna aukinna verkefna leitum við að frábæru fólki til að starfa með okkur. Við höfum áhuga á jákvæðum 
einstaklingum sem eru mjög skipulagðir, sýna frumkvæði í starfi og eiga auðvelt með að vinna með öðrum.  

Verkís er öflugt og framsækið ráðgja far fyrirtæki sem býður fyrsta flokks þjónustu á öllum sviðum verkfræði.
Hjá Verkís starfa yfir 300 manns að fjöl breyttum og krefjandi verkefnum á Íslandi og erlendis.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öllum umsóknum verður svarað.
Hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um störfin.
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um á ráðningarvef Verkís (umsokn.verkis.is) fyrir 6. maí n.k. Ofanleiti 2 I verkis@verkis.is I 422 8000

Nánari upplýsingar veitir 
Elín Greta Stefánsdóttir mannauðsstjóri, egs@verkis.is

Vélaverkfræðingur
Hönnunarvinna á sviði jarðvarma og aðstoð við 
stjórnun verkefna á Orkusviði.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Meistarapróf í vélaverkfræði
• Reynsla í hönnun pípukerfa og vélbúnaðar
• Reynsla af notkun hönnunar- og 

teikniforrita
• Reynsla í verkefnastjórnun æskileg

Eftirlit með samgöngu- og veituframkvæmdum
Umsjón og eftirlit með samgöngu- og veitu-
framkvæmdum á Samgöngu- og umhverfis-
sviði.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf í byggingarverkfræði, 

byggingartæknifræði, jarðverkfræði eða 
jarðfræði

• Meira en 3ja ára starfsreynsla af 
umsjón og eftirliti með samgöngu- og 
veituframkvæmdum.

• Iðnmenntun og byggingarstjóraréttindi eru 
kostur

• Reynsla af notkun teikniforrita, t.d. AutoCad 
og Civil 3D er kostur

Eftirlit með byggingaframkvæmdum
Umsjón og eftirlit með byggingaframkvæmdum 
á Byggingasviði.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf í byggingarverkfræði, 

byggingartæknifræði eða byggingafræði
• Meira en 3ja ára starfsreynsla af umsjón og 

eftirliti með byggingaframkvæmdum
• Iðnmenntun og byggingarstjóraréttindi eru 

kostur
• Reynsla af notkun teikniforrita, t.d. AutoCad 

og Revit er kostur 



Hlutverk sérfræðings í kerfisstjórnun er 
meðal annars að reka sérhæfð miðlæg 
kerfi Veðurstofunnar. Í því felst þjónusta, 
viðhald, eftirlit og ráðgjöf. Viðkomandi 
sérhæfir sig í ákveðnum kerfum, en 
hefur rekstrarlega þekkingu á öllum 
kerfum upplýsingatækni.

 Menntun á sviði kerfisstjórnunar og/
eða reynsla á sviði kerfisstjórnunar

 Þekking og/eða reynsla á rekstri 
vefþjóna, netþjóna og sýndarvéla í 
24/7 umhverfi

 Þekking og reynsla á Linux starfs-
stöðvum og notendaþjónum

 Kunnátta í Windows umhverfi er 
kostur

 Frumkvæði og lausnamiðuð nálgun á 
verkefni

 Færni í mannlegum samskiptum og 
að miðla upplýsingum

 Nákvæmni og skipulögð vinnubrögð 

Nánari upplýsingar um störfin veita 
Gunnar Bachmann Hreinsson, fram-
kvæmdastjóri Upplýsingatæknisviðs 
(gbh@vedur.is) og Borgar Ævar Axels-
son, mannauðsstjóri (borgar@vedur.is), 
í síma 522 6000. 

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir 
um að sækja um störfin á  
www.starfatorg.is. 

Umsóknarfrestur er til og með  
13. maí nk.

SÉRFRÆÐINGUR
KERFISSTJÓRNUN/SÉRKERFI

Gildi Veðurstofunnar eru þekking, áreiðanleiki, framsækni og samvinna. Ráðningar hjá stofnuninni munu taka mið af þessum gildum. 
Um er að ræða fullt starf og taka laun mið af kjarasamningum ríkisins og viðeigandi stéttarfélags.

 Veðurstofa Íslands er opinber stofnun sem heyrir undir umhverfis- og auðlindaráðuneytið. Hjá stofnuninni starfa um 140 manns með 
fjölbreytta menntun og starfsreynslu sem spannar mörg fræðasvið. Auk þess starfa um 70 manns við athugana- og eftirlitsstörf víðsvegar 
um landið. Hlutverk stofnunarinnar er öflun, varðveisla og úrvinnsla gagna, sem og miðlun upplýsinga á helstu eðlisþáttum jarðarinnar, 
þ.e. lofti, vatni, jörð, snjó, jöklum og hafi. Starfsemin fer fram á fimm sviðum: Eftirlits- og spásviði, Fjármála- og rekstrarsviði, Athugana- 
og tæknisviði, Úrvinnslu- og rannsóknasviði og Upplýsingatæknisviði.

Veðurstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing í kerfisstjórnun til að sinna viðhaldi og rekstri 
á sérhæfðum miðlægum kerfum Veðurstofunnar og taka þátt í hönnun og þróun á þeim. 
Viðkomandi mun starfa á Upplýsingatæknisviði Veðurstofu Íslands.

 HLUTVERK  HÆFNISKRÖFUR  FREKARI UPPLÝSINGAR

Nánari upplýsingar um stofnunina má finna á www.vedur.is

Ekki missa af þessu tækifæri !!!
Okkur vantar leikskólakennara 
í100% stöðu og þroskaþjálfa í 

80-100% stöðu
Krakkaborg er þriggja deilda leikskóli og að jafnaði 
dvelja þar um 40-45 nemendur frá níu mánaða – sex ára.  
Húsnæði leikskólans er nýlegt og aðstaða og aðbúnaður 
mjög góður. Hér er góður starfsmannahópur, hátt hlutfall 
fagmenntaðra og reynslumikilla starfsmanna , yndislegir 
nemendur og jákvæðir foreldrar. Umhverfi leikskólans 
bíður upp á óendanlega möguleika. Þeir sem vilja vera 
virkur hluti liðsheildar, jákvæðir og skapandi  ættu ekki 
að hika. Við erum falin perla í aðeins 10 mínútna akstri frá  
Selfossi. Áhugasamir velkomnir í heimsókn!

Hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun eða önnur uppeldismenntun
• Þroskaþjálfamenntun
• Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum
• Frumkvæði og jákvæðni
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

Ef ekki fæst leikskólakennari eða þroskaþjálfi til starfa 
eru aðrar umsóknir teknar til skoðunar.
Laun eru samkvæmt kjarasamningum.

Nánari upplýsingar veitir Guðbjörg Hólm Þorkelsdóttir 
leikskólastjóri í síma 480-0151/863-7037  eða Björg 
Kvaran aðstoðarleikskólastjóri í síma 480-0151/845-1019

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netföngin 
guggaholm@floahreppur.is eða bjorgk@floahreppur.is 

Umsóknarfrestur er til 17.maí 2019.

JE vélaverkstæði leitar að framtíðarstarfs-
manni með reynslu, járniðnaðarmanni eða vélvirkja sem 
getur unnið sjálfstætt, talar íslensku, hefur ríka þjónustulund 
og er samviskusamur. 

Helstu verkefni eru almennar vélaviðgerðir og járnsmíði auk 
viðhalds á bátum og skipum.
JE vélaverkstæði er rótgróið fyrirtæki á Siglufirði, þar starfa 
sjö starfsmenn við smíðar og viðgerðir og fjórir við trefja-
plastviðgerðir. Stór hluti verkefna eru tengd sjávarútveginum 
og hjá nýsköpunarfyrirtækunum Genis og Primex. 

Fyrirspurnir og/eða umsóknir ásamt ferilskrá má senda á 
netfangið starfsumsokn.je@outlook.com
Öllum verður svarað.

Kennarar Fjölbrautaskóli Suðurnesja Reykjanesbær 201904/905
Dýralæknir fisksjúkdómaeftirlits Matvælastofnun Hafnarfjörður 201904/904
Upplýsingafræðingur Flensborgarskólinn Hafnarfjörður 201904/903
Starfsmenn í stoðþjónustu Samkeppniseftirlitið Reykjavík 201904/902
Verkefnastjóri þróunarmála Fjölmenningarsetur Ísafjörður 201904/901
Lögfræðingur Gæða-/eftirlitsstofnun félagsþjónustu Reykjavík 201904/900
Framhaldsskólakennarar Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum Vestm.eyjar 201904/899
Aðjúnkt í þroskaþjálfafræði Háskóli Íslands, Menntavísindasvið Reykjavík 201904/898
Nýdoktor HÍ - Rannsóknamiðst. um sjónskynjun Reykjavík 201904/897
Fagstjóri þróunar og umbóta Hagstofa Íslands Reykjavík 201904/896
Verkefnisstjóri Háskóli Íslands, Miðstöð framh.náms Reykjavík 201904/895
Lektor í hjúkrunarfræði Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201904/894
Hjúkrunardeildarstjóri Landspítali, almenn göngudeild Reykjavík 201904/893
Hjúkrunarnemi Landspítali, barna-/unglingageðdeild Reykjavík 201904/892
Yfirlögregluþjónn Lögreglustjórinn á Austurlandi Eskifjörður 201904/891
Lektor í lífeðlisfræði Háskólinn á Akureyri Akureyri 201904/890
Skrifstofumaður Sýslumaðurinn á Suðurnesjum Reykjanesbær 201904/889
Hjúkrunarfr., næturvaktir/sumarafl. Landspítali, Kleppur Reykjavík 201904/888
Sérfræðilæknir Landspítali, hjartalækningar Reykjavík 201904/887
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, dag-/göngudeild Hjartagátt Reykjavík 201904/886
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, barna-/unglingageðdeild Reykjavík 201904/885
Háskólamenntaður starfsmaður Landspítali, erfða-/sameindalæknisfr. Reykjavík 201904/884

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.  

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á
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Isavia óskar eftir að ráða kraftmikinn og  
áhugasaman verkefnastjóra til að taka þátt  
í uppbyggingu og þróun Akureyrarflugvallar. 
Helstu verkefni eru skipulagning þjálfunar,  
utanumhald björgunar- og slökkviþjónustu,  
aðstoð við daglegan rekstur, öryggis- og gæða-
mál, áætlanagerð og önnur tilfallandi verkefni.  
Um er að ræða spennandi starf í fjölbreytilegu  
og alþjóðlegu umhverfi.

Nánari upplýsingar veitir Hjördís Þórhallsdóttir 
umdæmisstjóri, hjordis.thorhallsdottir@isavia.is

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun er kostur
• Reynsla og/eða menntun  
 í verkefnastjórnun og áætlanagerð
• Reynsla af björgunar- og  
 slökkvistörfum er kostur
• Þekking á öryggis-  
 og gæðastjórnunarkerfum
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti  
 á íslensku og ensku

V E R K E F N A S T J Ó R I  Á  A K U R E Y R A R F L U G V E L L I

V I L T  Þ Ú  V E R Ð A  H L U T I  
A F  G Ó Ð U  F E R Ð A L A G I ?

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.

Verkefnastjóri Evrópsku kvikmyndaverðlaunanna 2020

Menningar- og ferðamálasvið

Evrópsku kvikmyndaverðlaunin (EFA) verða veitt í Hörpu í desember 2020. Verkefnið er viðamikið samstarfsverkefni ríkis og borgar og er hátíðin haldin í nánu samstarfi og samráði við Evrópsku 
kvikmyndaakademíuna. 

Verkefnastjóri Evrópsku kvikmyndaverðlaunanna heldur utan um alla þræði verkefnisins í samráði við stjórn verkefnisins og Evrópsku kvikmyndaakademíuna.
Ráðgert er að í aðdraganda hátíðarinnar fari fram fjölmargir hliðarviðburðir tengdir evrópskum kvikmyndum og kvikmyndagerð. Markmiðið er einnig að markaðssetja Ísland og Reykjavík sem 
áfangastað fyrir ferðamenn og tökustað fyrir kvikmyndir, kynna íslenska kvikmyndagerð og menningu og síðast en ekki síst að  beina athyglinni að Hörpu sem glæsilegu viðburðahúsi á heims-
mælikvarða.

Um fullt starf er að ræða frá 1. ágúst 2019 út janúar 2021 en möguleiki á því að byrja í hálfu starfi fyrr.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Verkefnastjóri hefur heildarumsjón með undirbúningi Evrópsku kvikmyndaverðlaunanna árið 

2020. Verkefnastjóri vinnur samkvæmt fyrirliggjandi verkefna- og fjárhagsáætlun og ber  
faglega og rekstrarlega ábyrgð gagnvart stjórn verkefnisins.

• Verkefnastjóri leiðir saman samstarfsaðila, heldur utan um samningagerð, aflar styrkja og 
gætir að því að ímynd verkefnisins sé í samræmi við þær áherslur sem fram hafa verið settar 
um markmið og tilgang verkefnisins.

Hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi. 
• Reynsla af því að skipuleggja og stýra viðamiklum verkefnum eða viðburðum.
• Þekking og reynsla af menningarstarfi og markaðs- og kynningarmálum.
• Reynsla af alþjóðlegu samstarfi.
• Góð reynsla af rekstri og samninga- og áætlanagerð.
• Leiðtogahæfileikar, frumkvæði og skipulagsfærni.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum. 
• Hæfni til að vinna undir álagi og geta til að sinna mörgum verkefnum í einu. 
• Góð íslenskukunnátta er kostur og hæfni til þess að tjá sig á ensku í ræðu og riti skilyrði. 

 

Umsóknarfrestur er til og með 12. maí. Umsóknir skulu sendar í gegnum vef Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf. 
Umsóknum skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem umsækjendur gera grein fyrir hæfni sinni í starfið.

Frekari upplýsingar um starfið
Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélag.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Arna Schram sviðsstjóri menningar- og ferðamálasviðs Reykjavíkurborgar í tölvupósti arna.schram@reykjavik.is eða Laufey Guðjónsdóttir, forstöðumaður 
Kvikmyndamiðstöðvar, í tölvupósti laufey@kvikmyndamidstod.is. 



Auðarskóli óskar eftir að ráða í eftir-
farandi stöður skólaárið 2019-2020

Kennarar í Auðarskóla
Við Auðarskóla er laus 100% staða umsjónarkennara á 
unglingastigi og 100% staða umsjónarkennara á yngsta 
stigi fyrir skólaárið 2019-2020.
Umsjónarkennsla á unglingastigi, meðal kennslugreina 
eru:
• Íslenska
• Samfélagsfræði
• Erlend tunugmál
• Val

Umsjónarkennsla á yngsta stigi, 
meðal kennslugreina eru:
• Stærðfræði
• Íslenska
• Náttúrufræði
• Samfélagsfræði
• Enska 

Mikilvægt er að umsækjendur búi að:
• Færni í samskiptum
• Frumkvæði í starfi
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Góð íslenskukunnátta

Einnig þurfa umsækjendur að vera tilbúnir að vinna eftir 
stefnu Auðarskóla í teymiskennslu.

Umsóknarfrestur er til 1.maí 2019.

Umsækjendur þurfa að hafa leyfisbréf til þess að kenna 
í grunnskóla. Umsóknir um starfið berist á netfangið 
keli@audarskoli.is. Í umsókninni þurfa að vera ferilskrá 
og ábendingar um meðmælendur. Upplýsingar um 
starfið veitir Þorkell aðstoðarskólastjóri í síma 4304757.

Félagsráðgjafi
Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga auglýsir stöðu 

félagsráðgjafa lausa til umsóknar. 
Um er að ræða 100% starf. 

Umsækjandi  hafi starfsréttindi félagsráðgjafa MA

Verkefni félagsráðgjafa taka til almennrar 
félags- og skólaþjónustu, barnaverndar og 

stuðningsþjónustu sveitarfélaga.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Félagsráðgjafafélags  Íslands.

Skrifleg umsókn er tilgreini  menntun, starfsferil, 1-2  
umsagnaraðila ásamt prófskírteinum,  starfsleyfi og 
sakavottorði berist undirrituðum sem jafnframt veitir 

frekari upplýsingar.

Umsóknarfrestur er til 24. maí 2019
Sveinn Þór Elinbergsson, forstöðumaður

Klettsbúð 4,   360  Snæfellsbær
sveinn@fssf.is;  s. 430 7800, 861 7802

Óskum eftir duglegum verkamanni,
 

þarf að geta unnið sjálfstætt.

Góð laun og vinnubíll.

Sendið inn umsókn á sabor@simnet.is

Samkeppniseftirlitið leitar að tveimur hæfum einstaklingum í nýtt stoðþjónustuteymi. Markmið eftirlitsins er að byggja upp teymi 
fólks sem mun vinna að fjölbreyttum verkefnum við vinnslu rannsókna, miðlun upplýsinga og kynningarefnis, ásamt því að sinna 
ýmis konar þjónustu við aðra starfsmenn. Leitað er eftir jákvæðum, opnum og lausnamiðuðum einstaklingum sem eiga auðvelt 
með að vinna í teymi auk þess að geta unnið sjálfstætt. Í starfinu reynir á yfirsýn, nákvæm og öguð vinnubrögð, frumkvæði og 
samstarfshæfileika.

Leitað er að hæfum einstaklingum sem búa e.a. yfir reynslu sem nýtist til að sinna einhverju af eftirtöldum verkefnum:
1. Þátttöku í gagnaöflun við rannsókn mála, samskiptum við hagsmunaaðila, frágangi ákvarðana og annarri aðstoð við  
 sérfræðinga við meðferð mála.
2. Miðlun upplýsinga, kynningarefnis og frétta á heimasíðu og samfélagsmiðlum, samskiptum við fréttamiðla og haghafa  
 og öðrum verkefnum sem varða gagnsæi og upplýsingastefnu Samkeppniseftirlitsins.
3. Þátttöku í mótun og viðhaldi á upplýsingatækni Samkeppniseftirlitsins og aðstoð við notendur.

Við mat á umsækjendum mun Samkeppniseftirlitið fyrst og fremst horfa til hæfileika og reynslu til þátttöku í einhverjum  
framangreindra verkefna.

Nánari upplýsingar veitir Karítas Jónsdóttir, rekstrarstjóri, (karitas@samkeppni.is) í síma 585-0700.

Umsóknarfrestur er til og með 13. maí nk. 

Æskilegt að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.

Umsókn óskast fyllt út á www.starfatorg.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags. 

Samkeppniseftirlitið áskilur sér rétt til þess að ráða á grundvelli auglýsingarinnar næstu sex mánuði eftir birtingu hennar.

Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu lokinni.

Samkeppniseftirlitið er í miklum samskiptum við atvinnufyrirtæki, tekur við kvörtunum og ábendingum.  
Þá reiðir Samkeppniseftirlitið sig á upplýsingagjöf frá fyrirtækjum og er þess vegna í samskiptum við fjölda fyrirtækja og stofnana á 
þeim mörkuðum sem rannsóknir lúta að.  Stofnunin hefur eftirlit með samkeppnislögum og hefur það að markmiði að efla virka sam-
keppni í viðskiptum og vinna gegn óhæfilegum hindrunum og takmörkunum á frelsi í atvinnurekstri.

Starfsmenn í stoðþjónustu

STUTT STARFSLÝSING
  Vinna við bilanagreiningu og 

viðgerðir á vörubílum og rútum 

 Þátttaka í þjálfun og símenntun

BIFVÉLAVIRKI 
Á glæsilegasta verkstæði landsins

HÆFNISKRÖFUR
 Réttindi í bifvélavirkjun/vélvirkjun eða mikil reynsla 
 í faginu  

 Gilt bílpróf, meirapróf æskilegt 

 Góð þjónustulund og vilji til að vera virkur hluti af 
 góðri liðsheild  

Brimborg hefur opnað glæsilegasta vörubifreiða- og rútuverkstæði landsins undir nafninu Veltir að 
Hádegismóum 8 í Árbæ. Um er að ræða glænýja og vel tækjum búna þjónustumiðstöð fyrir Volvo
atvinnutæki en rík áhersla er lögð á fagmennsku og góða umgengni í frábærri starfsmannaaðstöðu 
og framúrskarandi vinnuumhverfi.

Komdu í hóp 40 frábærra fagmanna hjá Velti. 

Kynntu þér starfið nánar og sæktu um á veltir.is
Þú færð allar upplýsingar hjá Jóhanni Rúnari, þjónustustjóra, í síma 510 9102. Hringdu núna!

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um.

Veltir |Volvo atvinnutækjasvið Brimborgar veitir forstöðu umboðum fyrir Volvo og 
Renault vörubifreiðar á Íslandi ásamt hópferðabifreiðum frá Volvo Bus, vinnu-
vélum frá Volvo og Volvo Penta bátavélum, rafstöðvum og ljósavélum. Veltir veitir 
framúrskarandi viðgerðar- og varahlutaþjónustu fyrir Volvo atvinnutæki ásamt því 
að veita með hraðþjónustudeildinni Veltir Xpress smur-, dekkja- og vagnaþjónustu.
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Málmblásturskennari 75%
Píanókennari / meðleikari 100%

Söngkennari - stundakennsla
Tónlistarskóli Árnesinga óskar eftir að ráða til starfa 
málmblásturskennara í 75% starf,  
píanókennara / meðleikara í 100% starf og
söngkennara í stundakennslu frá hausti 2019. 

Kennt er samkvæmt Aðalnámskrá tónlistarskóla. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Tónlistarkennaramenntun (Tónlkenn. III skv. 
 kjarasamn. FT/FÍH)
• Reynsla af tónlistarkennslu æskileg
• Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum
• Samviskusamur, skapandi og skipulagður.

Upplýsingar gefa Helga Sighvatsdóttir skólastjóri í síma 
861-9687 eða Jóhann Stefánsson aðstoðarskólastjóri í 
síma 864-1235. 
Umsóknarfrestur er til 11. maí 2019.  
Senda má fyrirspurnir og umsóknir í tölvupósti til 
helga@tonar.is og joi@tonar.is.

Tónlistarskóli Árnesinga er einn af stærstu tónlistarskólum 

landsins með starfsemi á 11 kennslustöðum í Árnessýslu. 

Fjöldi nemenda er um 600 og starfa um 30 kennarar við skólann.

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja.
Hjá félaginu starfa um 3.500 manns í 25 löndum.
Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki. WWW.OSSUR.COM

HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun og alþjóðleg reynsla sem nýtist í starfi

• Reynsla af sambærilegum störfum mikill kostur

• Reynsla af verkefnastjórnun kostur

• Mjög góð samskiptahæfni og sannfæringarkraftur

• Mjög góð enskukunnátta í ræðu og riti

• Frumkvæði, seigla og sjálfstæð vinnubrögð

• Praktísk nálgun við úrlausn mála

HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun/reynsla sem nýtist í starfi

• Reynsla og áhugi af gæðamálum og ferlum

• Reynsla af innleiðingu og rekstri gæðakerfa

• Reynsla af hugbúnaðargerð og samþættingu mikill 

kostur

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

• Góð enskukunnátta og hæfni í mannlegum samskiptum

Umsóknarfrestur er til og með 7. maí 2019.

Sótt er um störfin á vef Össurar, ossur.is/mannaudur. Athugið að velja viðeigandi starf.

Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild í síma 515 1300. 

STARFSSVIÐ
• Mótun og innleiðing á stefnu Össurar í alþjóðlegri regluvörslu

• Umsjón með daglegum verkefnum alþjóðlegrar regluvörslu, 

þ.m.t. ráðgjöf til starfsmanna

• Mótun / endurskoðun reglna og ferla innan fyrirtækisins er 

varða alþjóðlega regluvörslu

• Endurskoðun forma og samninga fyrirtækisins með tilliti til 

alþjóðlegrar regluvörslu

• Mótun / endurskoðun efnis vegna þjálfunar starfsmanna á 

viðeigandi sviðum

• Eftirlit með breytingum í laga- og reglugerðarumhverfi Össurar 

á viðeigandi sviðum

• Eftirlit með reglufylgni

STARFSSVIÐ
• Tæknileg stýring á gæðakerfum Össurar

• Greining og hönnun á nýrri virkni í samvinnu við 

hagsmunaaðila

• Stýring á birgjum í innleiðingu, þróun og þjónustu

• Þátttaka í viðhaldi og þróun núverandi lausna

• Mótun tæknistefnu og vegvísis fyrir gæðakerfi

Össur er ört vaxandi fyrirtæki með starfsemi víða um heim. Þar sem laga- og reglugerðarumhverfi Össurar er bæði 
strangara og flóknara en áður, leggur fyrirtækið nú meiri áherslu á regluvörslu í víðum skilningi með það að markmiði að 
gera hana öflugri og skilvirkari. Við leitum að einstaklingi til að leiða alþjóðlega regluvörslu Össurar, t.a.m. varnir gegn 
spillingu, mútum og peningaþvætti, fylgni við alþjóðlegar viðskiptahindranir og samkeppnislög o.s.frv.

Össur selur vörur um allan heim og þar gegna gæða- og reglugerðarmál lykilhlutverki í því að koma lækningatækjum 
Össurar á markað með öruggum hætti. Við leitum að sérfræðingi í upplýsingatæknideild til að taka þátt í spennandi 
umbótaverkefni að innleiða alþjóðlegan hugbúnað fyrir gæðamál fyrirtækisins í nánu samstarfi við aðrar deildir.
Framundan er uppbygging og innleiðing á starfsstöðvum Össurar á nýja kerfinu ásamt aðlögun á núverandi kerfum 
fyrirtækisins í samræmi við gæða- og upplýsingatæknistefnu Össurar.

Alþjóðlegur regluvörður

Sérfræðingur í gæðakerfum

Biskup Íslands auglýsir eftir tveimur starfsmönnum til starfa sem fagaðilar - handleiðarar hjá Fjölskylduþjónustu kirkjunnar.  

Fjölskylduþjónustan, sem starfar á vegum þjóðkirkjunnar, veitir sérhæfða þjónustu í fjölskyldumálum á grundvelli kristinna lífs-
gilda. Fjölskylduþjónustan starfar á grundvelli starfsreglna kirkjuþings um Fjölskylduþjónustu kirkjunnar nr. 951/2009, með síðari 
breytingum.

Launakjör taka mið af kjarasamningum ríkisins og viðeigandi stéttarfélags. Við ráðningu í starfið er tekið mið af jafnréttisáætlun 
þjóðkirkjunnar.  

Nánari upplýsingar um starfið er að fá hjá forstöðumanni Fjölskylduþjónustu kirkjunnar, Benedikt Jóhannssyni, s. 528 4300 eða hjá 
skrifstofustjóra Biskupsstofu, Guðmundi Þór Guðmundssyni, í síma 528 4000.  

Ráðið er í störfin frá 1. september 2019. Umsóknarfrestur er til miðnættis 14. maí 2019.  

Sótt er um starfið rafrænt á vef kirkjunnar www.kirkjan.is undir laus störf, þar sem leggja skal fram tilskilin fylgigögn á rafrænu 
formi þ. á m. heimild til öflunar upplýsinga úr sakaskrá um tiltekna brotaflokka.  

Helstu verkefni:  
• Stuðningur við fjölskyldur sem þess óska með viðtölum,   
 ráðgjöf og fræðslu. 
• Styðja og efla presta og djákna í samskiptum við fjölskyldur,  
 svo sem í viðtölum, í sáttaumleitunum, fræðslustarfi  
 og ráðgjöf.
• Handleiðsla presta, djákna og annarra starfsmanna  
 kirkjunnar.
• Fræðslu- og kynningarstarf. 
• Önnur skyld verkefni. 

Hæfniskröfur:  
• Háskólamenntun, þ.e. félagsráðgjöf, guðfræði eða sálfræði .
• Viðbótarmenntun í fjölskyldumeðferðarfræðum  
 og handleiðslu. 
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskipum og samvinnu. 
• Almenn tölvuþekking. 
• Reynsla og/eða þekking af kirkjulegu starfi er æskileg.
• Góð íslenskukunnátta, enskukunnátta og kunnátta í einu   
 norðurlandamáli er æskileg, sem og geta til að tjá sig í ræðu  
 og riti. 

Sérfræðingar 
hjá Fjölskylduþjónustu kirkjunnar  

 



Skólastjóri Véltækniskólans  
og Skipstjórnarskólans

Umsóknarfrestur er til og með 6. maí 2019.

Nánari upplýsingar um starfið má finna inn á  
www.tskoli.is/laus-storf

Talmeinafræðingur 
Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga auglýsir  stöðu 

talmeinafræðings lausa til umsóknar. 

Umsækjandi  hafi starfsbundin réttindi talmeinafræðings.

Laun skv. kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Skriflegar umsóknir er tilgreini nöfn 2ja umsagnaraðila, 
menntun, fyrri störf og sakavottorð berist undirrituðum 

sem jafnframt veitir  frekari upplýsingar.

Umsóknarfrestur er til 31. maí 2019
Sveinn Þór Elinbergsson, forstöðumaður

Klettsbúð 4,   360  Snæfellsbær
sveinn@fssf.is;  s. 430 7800, 861 7802

Í góðu sambandi  
við framtíðina

 

Það er 
Hvers vegna Veitur?

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. 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
af virðingu við hvert annað og viðskiptavini.

Framtíðin er snjöll  
– mótaðu hana með okkur

 

* Þar sem konur eru í miklum minnihluta í teyminu hvetjum við þær sérstaklega, 
  á grundvelli 1. mgr. 18. gr. laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, til að sækja um.

 
Svæðisstjóri er lykilaðili í samskiptum og upplýsingagjöf til viðskiptavina 
og gangsetur nauðsynlegar úrbætur til að leysa úr bilunum sem koma 
upp á svæðinu. Við leitum að öflugum einstaklingi í teymi svæðisstjóra á 
Vesturlandi sem er lipur í samskiptum, skipulagður í störfum sínum og 
hefur haldgóða þekkingu á veitukerfum.

Nánari á veitur.is/framtidin. Umsóknarfrestur er til og með 7. maí 2019.

Svæðisstjóri á Vesturlandi

Í boði eru fjölbreytt verkefni í fjölskylduvænu starfsumhverfi. 
Við hvetjum konur sérstaklega til að sækja um.*

Framtíð okkar felur í sér að vera leiðandi í nýsköpun 
og tækniþróun.

STÖRF HJÁ
GARÐABÆ
Álftanesskóli
• Grunnskólakennari á elsta stigi
• Sérkennari á mið- og/eða elsta stigi

Flataskóli
• Umsjónarkennari á yngsta stigi

Urriðaholtsskóli
• Leikskólakennarar
• Háskólamenntaðir leiðbeinendur

Leikskólinn Kirkjuból
• Deildarstjóri

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, 
eru hvattir til að sækja um.

Nánari upplýsingar má finna á ráðningarvef 
Garðabæjar https://starf.gardabaer.is.
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Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is

Við mönnum
stöðuna



Sölumaður á hjúkrunar og skurðstofuvörum. Rekstrarvörur óska eftir að ráða hjúkrunarfræðing til starfa. Í boði er starf hjá rótgrónu og traustu fyrirtæki. 
Starfið felur í sér heimsóknir og sölu á hjúkrunarvörum og skurðstofuvörum ásamt vinnu við útboð hjúkrunar og skurðstofuvara og fræðslu til heilbrigðisstarfsfólks 
á vörum RV. Starfinu geta fylgt ferðalög innanlands.Leitað er að hjúkrunarfræðingi með þekkingu á skurðstofuvörum 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. 
 
Vinnutími er sveigjanlegur en um er að ræða 50% starf.
 

Leitað er að áhugasömum, ábyrgum og þjónustulunduðum aðila sem getur 
hafið störf fljótlega. Rekstrarvörur er reyklaus vinnustaður
 
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 10.05.2019

kopavogur.is

Mannauðsráðgjafi menntasviðs 

Menntasvið Kópavogsbæjar sameinar málefni grunnskóla, leikskóla, íþrótta og frístunda í Kópavogi
og skiptist í 4 fagdeildir auk rekstrardeildar, sem er stoðdeild sviðsins. Á skrifstofu menntasviðs
starfa að jafnaði um 25 starfsmenn. Starfsmanna�öldi menntasviðs er að jafnaði um 1700 starfs-
menn í um 65 stofnunum.

Mannauðsráðgjafi heyrir beint undir sviðsstjóra og starfar í náinni samvinnu við stjórnendur á sviðinu.
Hann hefur jafnframt gott samráð við aðra mannauðsráðgjafa, starfsmannadeild og lögfræðideild
bæjarins m.a. vegna framkvæmdar kjarasamninga og álitamála er varða starfsmannamál.
Viðkomandi þarf að hafa afburða hæfni í mannlegum samskiptum, vera skipulagður og umbótadrifinn
og hafa metnað til að ná árangri í starfi með það að leiðarljósi að gera betur í dag en í gær. 

Meðal verkefna:
· Umsjón með mannauðsmálum menntasviðs.
· Stuðlar markvisst að auknum gæðum í mannauðsmálum innan sviðsins og styrkingu jákvæðs

starfsanda og samskipta innan stofnana.
· Vinnur að innleiðingu vinnuferla og fylgir þeim eftir innan stofnana.
· Veitir stjórnendum sviðsins stuðning og ráðgjöf í starfsmanna- og mannauðsmálum með það 

að markmiði að byggja upp góða vinnustaði og vellíðan í vinnu.

Menntunar- og hæfniskröfur :
· Háskólamenntun (BA, BSc) sem nýtist í starfi.
· Framhaldsmenntun (MA, MSc eða Diplóma að lágmarki) á sviði mannauðsstjórnunar.
· Reynsla af sambærilegum störfum á sviði mannauðsmála.
· Góð þekking á starfsumhverfi leikskóla, grunnskóla, frístunda og íþrótta æskileg.
· Þekking á opinberri stjórnsýslu æskileg.
· Hæfni í mannlegum samskiptum, jákvæðni og lausnamiðuð nálgun.
· Sjálfstæð vinnubrögð, skipulagshæfileikar, frumkvæði og gagnrýnin hugsun.

Fekari upplýsingar: 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi BHM og Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Ráðið verður í stöðuna frá 1. júlí 2019 eða samkvæmt samkomulagi.

Umsóknarfrestur er til og með 12. maí 2019.

Nánari upplýsingar veitir Anna Birna Snæbjörnsdóttir sviðsstjóri menntasviðs, annabs@kopavogur.is

Tekið er á móti umsóknum/ferilskrám í gegnum ráðningarvef bæjarins.

Nú er lag! 
Við í Laugargerðisskóla á Snæfellsnesi, 

leitum eftir starfsfólki næsta vetur

Einkunnarorð skólans eru traust, virðing og vinátta.

Laugargerðisskóli er einn af örfáum fámennum skólum 
landsins þar sem hvert og eitt okkar setur svo sannarlega 
mark sitt á skólasamfélagið. Skólinn er samrekinn leik- og 
grunnskóli með um 25 nemendur. 

Við leitum að starfsfólki til að vinna með okkur að spennandi 
og fjölbreyttum verkefnum. 

Við leitum að:
Umsjónarkennara fyrir eldra stig skólans (6.–10. bekk) og 
íþróttakennara fyrir leik- og grunnskóladeildir. Um er að 
ræða hvort heldur sem er heila stöðu eða tvær hlutastöður.

Mögulegar kennslugreinar eru: 
Íslenska
Stærðfræði
Samfélagsfræði
Náttúrufræði
List- og verkgreinar (að frátalinni smíði)
Íþróttir og sund

Umsækjendur þurfa að hafa leyfisbréf til þess að kenna 
í grunnskóla. Fáist ekki grunnskólakennari til starfsins 
er heimilt að ráða leiðbeinanda í stöðuna / stöðurnar að 
fenginni undanþágu.

Deildarstjóra leikskóladeildar í 100% starf
Leikskólakennara í allt að 100% starf 10 mánuði á ári.

Fáist ekki leikskólakennari til starfsins er heimilt að ráða 
annan í stöðuna. Starfið hentar jafnt körlum sem konum.
Við hvetjum alla þá sem hafa áhuga á því að búa og starfa 
á landsbyggðinni að hafa samband og kynna sér þann góða 
valkost að ganga til liðs við okkur í Laugargerðisskóla. Við 
aðstoðum við leit á húsnæði.

Umsóknarfrestur er til 10. maí 2019. Áhugasamir hafi 
samband við skólastjóra, Ingveldi Eiríksdóttur, og  sendi 
umsóknir í tölvupósti ásamt ferilskrá og ábendingum um 
meðmælendur.

skolastjori@laugargerdisskoli.is
768 6600 / 435 6600

hagvangur.is

Náðu meiri árangri  
í samningaviðræðum
Námskeið í samningatækni
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kopavogur.is

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Fjölbreytt og skemmtileg störf í boði.
Kynntu þér málið á heimasíðu okkar.

Hjá leikskólum bæjarins eru lausar stöður 
aðstoðarskólastjóra – deildarstjóra – leikskóla-
kennara – sérkennslustjóra og þroskaþjálfa.

Í grunnskólum Kópavogs eru lausar stöður 
deildarstjóra sérúrræða, sérkennara og umsjónar-
kennara á miðstigi og yngsta stigi.

Hjá skólaþjónustu eru laus störf verkefnastjóra 
og sálfræðings.

Fleiri spennandi störf í boði svo sem 
sérfræðingur í starfsmanna- og launadeild, starf 
í þjónustu með fötluðum og vallarstjóri íþrótta-
valla Kópavogsbæjar.

Emmessís ehf. leitar að sölu manni með 
meirapróf, í sölu og dreifingu yfir 
sumartímann á Akureyri.
Þarf að geta hafið störf um miðjan maí.

Við leitum að öflugum, jákvæðum einstaklingi 
með góða þjónustulund. Góð laun í boði.

Umsóknum skal skilað í tölvupósti 
á netfangið akureyri@emmessis.is  

Nánari upplýsingar í síma 824 4201, 
Rannveig Ben.

Fræðslu- og frístundaþjónusta
»    Sálfræðingur
Grunnskólar
»    Frístundaleiðbeinandi í Krakkaberg - Setbergsskóli
»    Kennsla í hönnun og smíði – Setbergsskóli
»    Stuðningsfulltrúi í Krakkaberg - Setbergsskóli
»    UT tölvuumsjón 50% - Setbergsskóli
»    Bókasafns- og upplýsingafræðingur - Skarðshlíðarskóli
»    Umsjónarkennari á miðstigi - Öldutúnsskóli
»    Umsjónarkennari á yngsta stigi - Öldutúnsskóli
Leikskólar
»    Deildarstjóri - Álfasteinn
»    Leikskólakennari - Álfasteinn
»    Leikskólakennari - Bjarkalundur
»    Leikskólakennari - Norðurberg
»    Leikskólakennari - Vesturkot
»    Sérkennslustjóri - Vesturkot
Málefni fatlaðs fólks
»    Sumarstarf á heimili fatlaðs fólks - Erluás
»    Sumarstarf á heimili fatlaðs fólks - Steinahlíð
Stjórnsýslusvið
»    Mannauðsráðgjafi
   

 

  

Nánar á hafnarfjordur.is

HJÁ HAFNARFJARÐARBÆ
LAUS STÖRF

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

Starf lögfræðings hjá   

Gæða- og eftirlitsstofnun 

Starf lögfræðings hjá  Gæða- og eftirlitsstofnun félagsþjónustu og 

barnaverndar.

Gæða- og eftirlitsstofnun félagsþjónustu og barnaverndar (GEF) 
sem hóf starfsemi sína í maí 2018 auglýsir laust til umsóknar starf 
lögfræðings, 50% - 100% stöðu, eftir samkomulagi. Hlutastarf kemur 
til greina.  GEF er ráðuneytisstofnun sem sinnir stjórnsýslu- og 
eftirlitsverkefnum á málasviði laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, 
laga um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi þjónustuþarfir og á 
afmörkuðu sviði barnaverndarlaga. 
Leitað er að einstaklingi sem hefur áhuga á mannréttindum, er tilbúinn 
að takast á við krefjandi, áhugaverð og fjölbreytt verkefni í nýrri stofnun 
þar sem reynir á öguð vinnubrögð, ábyrgð og sjálfstæði.
Starfið felst einkum í meðferð lögfræðilegra viðfangsefna á málasviði 
stofnunarinnar, svo sem persónuvernd, laga- og reglugerðartúlkun,  
stjórnsýsluverkefnum og verkefnum tengdum eftirliti. Viðkomandi tekur 
þátt í mótun innra starfs nýrrar stofnunar.

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Fullnaðarnám í lögfræði, embættis- eða meistarapróf.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Skipulagshæfni.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Sveigjanleiki og samstarfshæfni.
• Gott vald á íslensku í ræðu og riti. 
• Góð kunnátta í ensku. 
• Þekking á einu Norðurlandamáli æskileg. 
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu æskileg.
• Þekking og reynsla af málefnasviðum stofnunarinnar æskileg. 

Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst. Um launakjör 
fer samkvæmt kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna 
Stjórnarráðsins og fjármála- og efnahagsráðherra. Karlar jafnt sem 
konur eru hvött til að sækja um starfið. 
Upplýsingar um starfið veitir Sigríður Jónsdóttir framkvæmdastjóri  
Gæða- og eftirlitsstofnunar  félagsþjónustu og barnaverndar   
(sigridur.jonsdottir@gef.is) í síma 545-8100. 
Umsóknarfrestur er til 13. maí 2019. Með umsókn skal fylgja ítarleg 
starfsferilsskrá, starfsheiti og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og hvernig viðkomandi uppfyllir hæfniskröfur fyrir 
starfið. Umsóknir skulu fylltar út á Starfatorgi, www.starfatorg.is.
 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur 
fyrir. Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að 
umsóknarfrestur rennur út, sbr. reglur nr. 464/1996, um auglýsingar á 
lausum störfum, með síðari breytingum. 

Gæða- og eftirlitsstofnun félagsþjónustu og barnaverndar, 24. apríl 2019. 

Þarftu að ráða starfsmann?

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is

 Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum 
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.



Þroskaþjálfi óskast til starfa
NPA miðstöðin óskar eftir að ráða þroskaþjálfa eða starfsmann 
með sambærilega menntun í starf sérhæfðs ráðgjafa.

Viðkomandi mun fá tækifæri til þess að taka þátt í þróa starfið sitt og ásamt því að taka þátt í uppbyggingu á starfsemi og þjónustu NPA 
miðstöðvarinnar. Markmið starfsins er að skapa umgjörð um framkvæmd NPA, einkum þá þætti er snúa að notendum sem þurfa aðstoð 
við verkstjórn í NPA. Um er að ræða spennandi, fjölbreytt og lærdómsríkt starf í lifandi starfsumhverfi sem enn er í þróun. 
Um getur verið að ræða 50% til 100% starfshlutfall. Unnið er á hefðbundnum skrifstofutíma en vinnutími getur verið sveigjanlegur. 
Sérstaklega verður horft til umsækjenda sem hafa persónulega reynslu af NPA eða sambærilegu og við tökum fagnandi á móti umsóknum 
frá fötluðu fólki.

Helstu verkefni:
• Ráðgjöf, samskipti og aðstoð við félagsmenn, aðstoðarfólk og   
aðra um þætti er snúa að framkvæmd NPA og hugmyndafræðina   
 um sjálfstætt líf.
• Að taka þátt í almennum störfum og verkefnum á vegum  
 NPA miðstöðvarinnar.
• Að veita faglega forystu í starfi.
• Að leiðbeina, styðja og hvetja félagsmenn til þátttöku.
• Að efla sjálfstæði og sjálfsákvörðunarrétt félagsmanna.

Hæfniskröfur:
• Þroskaþjálfamenntun og starfsleyfi sem þroskaþjálfi eða önnur   
 sambærileg menntun og reynsla.
• Framhaldsnám í fötlunarfræðum er kostur.
• Reynsla af skipulagi faglegs starfs á sviði þroskaþjálfunar.
• Þjónustulund og jákvætt viðmót.
• Færni og lipurð í mannlegum samskiptum.
• Sjálfstæði, ábyrgð í starfi og framtakssemi.
• Geta til að bregðast við breyttum aðstæðum.
• Almenn og góð tölvukunnátta.
• Hreint sakavottorð.

MIÐSTÖÐIN

NPA miðstöðin er vaxandi samvinnufélag í eigu fatlaðs fólks og er rekin án ágóðasjónarmiða. Miðstöðin hefur það 
hlutverk að hafa umsýslu með samningum félagsmanna sinna um notendastýrða persónulega aðstoð (umsýsluaðili). 
Enn fremur er miðstöðin vinnuveitandi aðstoðarfólks félagsmanna. NPA miðstöðin vinnur samkvæmt hugmynda-
fræðinni um sjálfstætt líf og tekur virkan þátt í stefnumótun og innleiðingu þeirrar hugmyndafræði.

Umsókn, ásamt ferilskrá, sendist á npa@npa.is. Umsóknarfrestur er til og með 13. maí 2019, viðkomandi getur hafið störf eftir 
samkomulagi. Nánari upplýsingar veitir Hjörtur Eysteinsson, framkvæmdastjóri, í síma 567 8270 eða í gegnum hjortur@npa.is
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Þú finnur draumastarfið á

Byrjaðu hjá okkur og breyttu heiminum
Eftirfarandi störf eru laus til umsóknar hjá Tækniskólanum

Nánari upplýsingar um hæfnikröfur og starfslýsingu er að finna á vefsíðu Tækniskólans 
www.tskoli.is/laus-storf

 – Kennari í ljósmyndun

 – Kennari á tölvubraut

 – Kennari í málmsmíði

 – Kennari í skipstjórn

 – Kennari í rafiðngreinum

 – Kennari í trésmíði

 – Kennari í veggfóðrun /dúkalögn

 – Kennari í tækniteiknun

 – Afleysingakennari í stærðfræði

 – Afleysingakennari í íslensku sem 
annað tungumál



www.akranes.is  

Erum við að leita að ykkur?
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Johan Rönning óskar eftir að ráða þjónustulundaðan sölu- 
ráðgjafa til starfa í útibúi sínu við Bæjarhraun í Hafnarfirði. 
Starfið felst í sölu og þjónustu við viðskiptavini.

Um er að ræða fjölbreytt og spennandi starf í góðu starfs- 
umhverfi. 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.

Johan Rönning hf. var stofnað árið 1933. Fyrirtækið er leiðandi á sviði rafbúnaðar og rekur jafnframt verslunar- 
og þjónustufyrirtækin Sindra, Sindra vinnuföt, Vatn og Veitur og S. Guðjónsson. Hjá félaginu starfa yfir 125 manns
í Reykjavík, Fjarðabyggð, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, á Grundartanga, 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

HAFNARFIRÐI
Bæjarhrauni 12
Sími 5 200 800

GRUNDARTANGA
Mýrarholtsvegi 2
Sími 5 200 830
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Hæfniskröfur: 
• Mikil þjónustulund
• Frumkvæði
• Samskiptahæfni
• Menntun og reynsla í rafiðnaði
• Reynsla af sölustörfum kostur
• Lausnamiðaður hugsunarháttur

Söluráðgjafi á rafbúnaðarsviði

Upplýsingar um starfið veitir Helgi Guðlaugsson
í síma 5 200 800 eða helgig@ronning.is
Umsóknum skal skilað fyrir 13. maí.

www.ronning.is

Er kraftur í þér?

Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is

Við gætum verið
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá

Ekki missa af þessu tækifæri !!!
Okkur vantar leikskólakennara 
í100% stöðu og þroskaþjálfa í 

80-100% stöðu
Krakkaborg er þriggja deilda leikskóli og að jafnaði 
dvelja þar um 40-45 nemendur frá níu mánaða – sex ára.  
Húsnæði leikskólans er nýlegt og aðstaða og aðbúnaður 
mjög góður. Hér er góður starfsmannahópur, hátt hlutfall 
fagmenntaðra og reynslumikilla starfsmanna , yndislegir 
nemendur og jákvæðir foreldrar. Umhverfi leikskólans 
bíður upp á óendanlega möguleika. Þeir sem vilja vera 
virkur hluti liðsheildar, jákvæðir og skapandi  ættu ekki 
að hika. Við erum falin perla í aðeins 10 mínútna akstri frá  
Selfossi. Áhugasamir velkomnir í heimsókn!

Hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun eða önnur uppeldismenntun
• Þroskaþjálfamenntun
• Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum
• Frumkvæði og jákvæðni
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

Ef ekki fæst leikskólakennari eða þroskaþjálfi til starfa 
eru aðrar umsóknir teknar til skoðunar.
Laun eru samkvæmt kjarasamningum.

Nánari upplýsingar veitir Guðbjörg Hólm Þorkelsdóttir 
leikskólastjóri í síma 480-0151/863-7037  eða Björg 
Kvaran aðstoðarleikskólastjóri í síma 480-0151/845-1019

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netföngin 
guggaholm@floahreppur.is eða bjorgk@floahreppur.is 

Umsóknarfrestur er til 17.maí 2019.

JE vélaverkstæði leitar að framtíðarstarfs-
manni með reynslu, járniðnaðarmanni eða vélvirkja sem 
getur unnið sjálfstætt, talar íslensku, hefur ríka þjónustulund 
og er samviskusamur. 

Helstu verkefni eru almennar vélaviðgerðir og járnsmíði auk 
viðhalds á bátum og skipum.
JE vélaverkstæði er rótgróið fyrirtæki á Siglufirði, þar starfa 
sjö starfsmenn við smíðar og viðgerðir og fjórir við trefja-
plastviðgerðir. Stór hluti verkefna eru tengd sjávarútveginum 
og hjá nýsköpunarfyrirtækunum Genis og Primex. 

Fyrirspurnir og/eða umsóknir ásamt ferilskrá má senda á 
netfangið starfsumsokn.je@outlook.com
Öllum verður svarað.



Aðstoðarskólastjóri Stapaskóla
Yngsta stig, 2 - 8 ára

Reykjanesbær auglýsir stöðu aðstoðarskólastjóra Stapaskóla lausa til umsóknar. Leitað er að 
metnaðarfullum einstaklingi sem hefur víðtæka þekkingu á skólastarfi, framsækna skólasýn og er tilbúinn 
að leggja sitt af mörkum við uppbyggingu á nýjum heildstæðum skóla og móta stefnu hans. 

Meginhlutverk aðstoðarskólastjóra er að stýra og veita faglega forystu á sviði kennslu og þróunar í 
skólastarfi á leikskólastigi og í 1. – 2.bekk. 

Stapaskóli er heildstæður skóli fyrir börn á aldrinum 2 – 16 ára sem er að rísa í Dalshverfi í Reykjanesbæ. 
Fjöldi nemenda við fullsetinn skóla er um 500 á grunnskólaaldri og 120 á leikskólaaldri. Næsta haust 
munu nemendur í 1. – 5. bekk stunda þar nám. Skólinn verður í hjarta hverfisins og mun þjóna íbúum 
grenndarsamfélagsins sem menningarmiðstöð. Áhersla verður lögð á öflugt foreldrastarf og náin tengsl 
við nánasta umhverfi. Í skólastarfi verður sérstök áhersla á sköpun og listir, verklegt nám og tækninám. 

Hlutverk og ábyrgð 
• Vera staðgengill skólastjóra og taka virkan þátt  

í daglegri stjórn skólans
• Vinna að mótun og framkvæmd faglegrar 

stefnu skólans
• Vinna að skipulagi skólastarfs
• Hafa faglegt utanumhald um 

skólanámskrárvinnu og starfsáætlun
• Koma að vinnu við innra mat skólans
• Hafa umsjón með vinnutilhögun starfsmanna

Menntunar- og hæfniskröfur
• Leikskólakennaramenntun áskilin
• Framhaldsmenntun er kostur
• Stjórnunarreynsla í leikskóla æskileg
• Frumkvæði í starfi og framsýni í skólamálum
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Færni og lipurð í samskiptum
• Hæfni til að skipuleggja faglegt starf og veita 

því forystu
• Jákvæðni, sveigjanleiki, ábyrgðarkennd og 

áreiðaleiki
• Góð íslenskukunnátta í ræðu og riti

Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1. ágúst 2019. Umsóknarfrestur er til og með 13. maí 2019. 
Umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilskrá, leyfisbréf til kennslu, ábendingar um meðmælendur sem og 
almennar upplýsingar um viðkomandi. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur 
fyrir. Umsóknum er skilað rafrænt á vef Reykjanesbæjar: Stjórnsýsla: Laus störf. 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Félags stjórnenda í leikskóla.

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Gróa Axelsdóttir skólastjóri í síma 824-1069 eða á netfangið,  
groa.axelsdottir@akurskoli.is

Job.is
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Þú finnur draumastarfið á

Kennsla

Iðnaðarmenn Heilbrigðisþjónusta

Veitingastaðir Ferðaþjónusta

Verslun og þjónusta

Náðu meiri árangri  
í samningaviðræðum

Námskeið í samningatækni

hagvangur.is



www.hagvangur.is

FRÆÐSLA OG ÞJÁLFUN HJÁ HAGVANGI
FYRIR FYRIRTÆKI OG EINSTAKLINGA

Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun með sex starfsstöðvar um land allt og eru höfuðstöðvar á  
Akureyri. Stofnunin annast stjórnsýslu á sviði sjávarútvegs og lax- og silungsveiði ásamt því að safna og vinna úr  

upplýsingum um þá málaflokka. Nánari upplýsingar um Fiskistofu má finna á www.fiskistofa.is.

Viltu hjálpa okkur að gæta hagsmuna þjóðarinnar?
Fiskistofa óskar eftir að ráða  metnaðarfullan og jákvæðan lögfræðing til starfa á Akureyri, Ísafirði eða Vestmannaeyjum. 
Um er að ræða ráðningu til  tveggja ára.
Mannauður Fiskistofu er grunnstoðin í starfsemi hennar og er lögð mikil áhersla á starfsþróun, teymisvinnu og þekking-
armiðlun. Um fullt starf er að ræða.

Gildi Fiskistofu eru traust, framsækni og virðing

Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út 
með vísan til 3. tl. 2. mgr. 2. gr. reglna nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, 

með síðari breytingum, sbr. 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.

Helstu verkefni:
• Meðferð brotamála.
• Lögfræðileg ráðgjöf innan Fiskistofu. 
• Önnur lögfræðileg verkefni á starfssviði stofnunarinnar.

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

og riti.
• Reynsla af lögfræðistörfum kostur.
• Þekking og reynsla af stjórnsýslu er kostur sem og  

þekking á sjávarútvegi og fiskveiðilöggjöfinni.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Eyþór Björnsson fiski- 
stofustjóri eða Hildur Ösp Gylfadóttir, sviðsstjóri mannauðs- 
og fjármála í síma 569 7900

Ferilskrá á íslensku sem hefur m.a. að geyma ítarlegar 
upplýsingar um menntun, fyrri störf og umsagnaraðila sem 
og kynningarbréf þar sem hæfni viðkomandi umsækjanda í 
starfið er rökstudd sendist í gegnum heimasíðu Fiskistofu, 
www.fiskistofa.is

Umsóknarfrestur er til og með 8. maí 2019.

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

Auðarskóli óskar eftir að ráða í eftir-
farandi stöður skólaárið 2019-2020

Kennarar í Auðarskóla
Við Auðarskóla er laus 100% staða umsjónarkennara á 
unglingastigi og 100% staða umsjónarkennara á yngsta 
stigi fyrir skólaárið 2019-2020.
Umsjónarkennsla á unglingastigi, meðal kennslugreina 
eru:
• Íslenska
• Samfélagsfræði
• Erlend tunugmál
• Val

Umsjónarkennsla á yngsta stigi, 
meðal kennslugreina eru:
• Stærðfræði
• Íslenska
• Náttúrufræði
• Samfélagsfræði
• Enska 

Mikilvægt er að umsækjendur búi að:
• Færni í samskiptum
• Frumkvæði í starfi
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Góð íslenskukunnátta

Einnig þurfa umsækjendur að vera tilbúnir að vinna eftir 
stefnu Auðarskóla í teymiskennslu.

Umsóknarfrestur er til 1.maí 2019.

Umsækjendur þurfa að hafa leyfisbréf til þess að kenna 
í grunnskóla. Umsóknir um starfið berist á netfangið 
keli@audarskoli.is. Í umsókninni þurfa að vera ferilskrá 
og ábendingar um meðmælendur. Upplýsingar um 
starfið veitir Þorkell aðstoðarskólastjóri í síma 4304757.



GÆÐASTJÓRI 

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

Verkefni ÍAV eru á öllum sviðum 
byggingariðnaðar hvort sem um er að 
ræða íbúðarhúsnæði, atvinnuhúsnæði, 
opinberar byggingar eða aðra mann-
virkjagerð sem og jarðgangagerð og 
jarðvinnuframkvæmdir bæði hérlendis 
og erlendis.

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

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

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

Upplýsingar veitir Magni Helgason mannauðsstjóri í síma 530-
4200 eða magni@iav.is. Umsóknum skal skilað á vefinn www.
iav.is. 

Umsóknarfrestur er til 19. maí nk. 

Í samstarfi við verkefnastjóra verksins mun starfssvið 
gæðastjóra felast í:

Undirbúningur framkvæmda samhliða stjórnendum verksins
Mótun og framkvæmd á gæðamálum verksins
Vikulegir fundir með stjórnendum verksins
Uppfærsla á As-build teikningum og yfirferð á teikningaskrám
Dagleg skráning á gæðaskýrslum, studdar með myndum
Þróun verkferla í samráði við stjórnendur og starfsmenn 
Innri úttektir

Menntunar- og hæfniskröfur:
 

A.m.k. 3ja ára háskólanám á sviði verkfræði, tæknifræði eða 
byggingafræði
5 ára reynsla af stjórnun jarðvinnu- og/eða byggingaverkefna, 
þar af 2ja ára reynsla sem gæðastjóri
Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti
Grunnþekking á stjórnunarstaðlinum ISO 9001:2015
Starfsreynsla og þekking á verkefnum í byggingariðnaði er 
æskileg

Aðrir eiginleikar - önnur hæfni:

Góð samskiptahæfni
Skipuleg vinnubrögð
Frumkvæði og sjálfstæði í starfi

ÍAV óskar eftir gæðastjóra til starfa í verkefni á okkar 
vegum við flugvöllinn á Suðurnesjum

OHSAS
18001
Occupational
Health and Safety
Management

OHS 606809

ISO
9001
Quality
Management

FM 512106

Við breytum vilja í verk

-
-
-
-
-
-
-

-

-

-
-
-

-
-
-

Húnaþing vestra
Hvammstangi er stærsti þétt-
býliskjarni sveitarfélagsins 
með um 600 íbúa og íbúar í 
Húnaþingi vestra eru 1.200.  
Húnaþing vestra er í alfaraleið í 
u.þ.b. tveggja klst. akstursfjar-
lægð frá Reykjavík og Akureyri, 
vestast á Norðurlandi og er 
með góðar tengingar inn á 
Vesturland og Vestfirði.   Í 
Húnaþingi vestra er öll almenn 
opinber þjónusta til staðar auk 
annarrar fjölbreyttrar þjónustu 
hvort sem leitað er að góðum 
búsetukosti eða stað til að upp-
lifa náttúru, sögu og mannlíf í 
fögru umhverfi. Möguleikar til 
útivistar, íþrótta, afþreyingar og 
félagsstarfa eru fjölmargir og 
því er Húnaþing vestra kjörinn 
búsetukostur. 

Við leitum að einstaklingum með:
• Tilskilda menntun.
• Áhuga á að starfa með börnum
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfileika
• Hæfni til að sýna frumkvæði 
 í starfi

Kaup og kjör samkvæmt kjara-
samningi viðkomandi stéttarfélags. 
Í samræmi við jafnréttisstefnu 
Húnaþings vestra eru karlar jafnt 
sem konur hvött til að sækja 
um störfin. Upplýsingar um 
skólastarfið má finna á heimasíðu 
Húnaþings vestra Hugmyndafræði 
leikskólans byggir á kenningum 
Mihaly Csikszentmihalyi, flæði.

Á Hvammstanga eru laus spennandi 
störf í vaxandi samfélagi
 
Í Húnaþingi vestra eru laus til umsóknar störf í leik-, grunn- og tónlistarskóla.  Einnig vantar organista 
í kirkjustarf. Umsóknarfrestur er til 15. maí 2019  og þurfa viðkomandi að hefja störf 1. ágúst nk. Með 
umsóknum skal fylgja ferilskrá og upplýsingar um meðmælendur.

Við leikskólann Ásgarð eru lausar fimm stöður  
kennara / leiðbeinanda, 100%.
• Staða aðstoðarleikskólastjóra / sérkennslustjóra.
• Staða deildarstjóra á eldra stigi.
• Þrjár stöður til frambúðar.

Nánari upplýsingar um störf í leikskóla gefur Guðrún Lára Magnúsdóttir skólastjóri í síma 451-2343 / 
866-1565. Umsóknum skal skilað á netfangið leikskoli@hunathing.is

Við Grunnskóla Húnaþings vestra eru lausar fjórar stöð-
ur kennara, 75-85%. Möguleiki er á auknu stöðuhlutfalli í 
kennslu valgreina.
• Staða umsjónarkennara á unglingastigi, kennslugreinar íslenska og  
 danska, framtíðarstarf.
• Staða umsjónarkennara á miðstigi, kennslugreinar íslenska á miðstigi og  
 enska á mið- og unglingastigi. Tímabundið starf.
• Staða umsjónarkennara á yngsta stigi, framtíðarstarf. 
• Staða myndmenntakennara, framtíðarstarf.

Nánari upplýsingar um störf í grunnskóla gefur Sigurður Þór Ágústsson skólastjóri í síma 455-2900 / 
862-5466. Umsóknum skal skilað á netfangið grunnskoli@hunathing.is.

Við Tónlistarskóla Húnaþings vestra eru lausar 
þrjár 50% - 100% stöður kennara.
• Staða skólastjóra.
• 1 - 2 stöður kennara.

Nánari upplýsingar um störf í tónlistarskóla gefur Jenný Þórkatla Magnúsdóttir sviðsstjóri fjölskyldu-
sviðs í síma 771-4966. Umsóknum skal skilað á netfangið jenny@hunathing.is

Organisti
Laust er 25% -  50% starf organista við Hvammstangakirkju og í verktakastarf við þrjár aðrar  kirkjur 
í Húnaþingi vestra. 

Nánari upplýsingar um störf organista gefur séra Magnús Magnússon í síma 867-2278.  
Umsóknum skal skila á netfangið srmagnus@simnet.is

Skólastjóri Véltækniskólans  
og Skipstjórnarskólans

Umsóknarfrestur er til og með 6. maí 2019.

Nánari upplýsingar um starfið má finna inn á  
www.tskoli.is/laus-storf

Talmeinafræðingur 
Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga auglýsir  stöðu 

talmeinafræðings lausa til umsóknar. 

Umsækjandi  hafi starfsbundin réttindi talmeinafræðings.

Laun skv. kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Skriflegar umsóknir er tilgreini nöfn 2ja umsagnaraðila, 
menntun, fyrri störf og sakavottorð berist undirrituðum 

sem jafnframt veitir  frekari upplýsingar.

Umsóknarfrestur er til 31. maí 2019
Sveinn Þór Elinbergsson, forstöðumaður

Klettsbúð 4,   360  Snæfellsbær
sveinn@fssf.is;  s. 430 7800, 861 7802

STÖRF HJÁ
GARÐABÆ
Álftanesskóli
• Grunnskólakennari á elsta stigi
• Sérkennari á mið- og/eða elsta stigi

Flataskóli
• Umsjónarkennari á yngsta stigi

Urriðaholtsskóli
• Leikskólakennarar
• Háskólamenntaðir leiðbeinendur

Leikskólinn Kirkjuból
• Deildarstjóri

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, 
eru hvattir til að sækja um.

Nánari upplýsingar má finna á ráðningarvef 
Garðabæjar https://starf.gardabaer.is.
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Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

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

Að gera betur í dag en í gær 

er drifkraftur nýrra hugsana 

og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu 

og gera ákvarðanir markvissari

Sérfræðingur í gagnasöfnun
Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa í gagnasöfnunardeild. 
Deildin hefur umsjón með gagnasöfnun og framkvæmir úrtaksrannsóknir 
á vegum Hagstofunnar. Starfið felur í sér sérhæfð tæknileg verkefni við 
undirbúning, framkvæmd og frumúrvinnslu gagna vegna úrtaksrannsókna 
sem og innsöfnun gagna frá fyrirtækjum og stofnunum. Jafnframt kallar 
starfið á teymisvinnu við hönnun, innleiðingu og spurningalistagerð vegna 
nýrra gagnasafnana í samræmi við viðurkenndar aðferðir og verklagsreglur í 
hagskýrslugerð. 

Hæfniskröfur
 Háskólapróf sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun er kostur 
 Reynsla af vinnu og forritun í gagnagrunnum (svo sem SQL) er nauðsynleg
 Góð þekking á tölfræðihugbúnaði (svo sem R, SPSS, STATA) er æskileg
 Reynsla af gagnasöfnun er kostur
 Góð ritfærni á íslensku og ensku  
 Góð samstarfs- og samskiptahæfni
 Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð

Hagstofa Íslands er mið stöð 
opinberrar hagskýrslugerðar 
á Íslandi. Hlutverk hennar 
er að vinna hlutlægar hag-
skýrslur, hafa forystu um 
sam hæfingu hagtalna, 
stunda rannsóknir og stuðla 
þannig að upplýstri umræðu 
og faglegum ákvörðun um.

Umsóknarfrestur er til og með 10. ágúst 2015.

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun 
eru samkvæmt kjara samningi fjármálaráðuneytis og hlut aðeigandi stéttar félags. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í 
sex mánuði frá því að umsóknar frestur rennur út.

Póstáritun Hagstofa Íslands, starfsumsókn, Borgartúni 21a, 105 Reykjavík
 Netfang starfsumsokn@hagstofa.is

Upplýsingar Ólafur Arnar Þórðarson [olafur.thordarson@hagstofa.is]

Borgartúni 21a · 105 Reykjavík
Sími: 528 1000 · Bréfasími: 528 1099

www.hagstofa.is

Hagstofa Íslands
óskar eftir að ráða metnaðarfullan 
og áhugasaman starfsmannÞjóðhagseikningar - 

Fagstjóri  þróunar og umbóta

Hagstofa Íslands leitar að framúrskarandi einstaklingi til að leiða tæknilegar umbætur og 
nýsköpun við gerð þjóðhagsreikninga. Starfið heyrir undir deild þjóðhagsreikninga og opinberra 
fjármála en þar vinnur fjölbreyttur hópur sérfræðinga að gerð talnaefnis um landsframleiðslu og 
afkomu hins opinbera. 
Í starfinu felst að leiða áframhaldandi uppbyggingu tæknilegra innviða þjóðhagsreikninga og 
að hafa forystu um hönnun og þróun nýrra afurða á því sviði. Starfið krefst mikillar tæknilegrar 
kunnáttu og færni.
Viðfangsefnin eru fjölbreytt og krefjandi og fela í sér mikil samskipti og samstarf við hagsmuna-
aðila og innlendar og erlendar stofnanir.

HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun í hagfræði, tölfræði, verkfræði eða önnur menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla og þekking á gagnagrunnsforritun
• Reynsla af greiningum og hugbúnaðargerð með t.d. R eða Python
• Færni til að vinna að umbótum og verkefnastjórn
• Færni í samskiptum og geta til að miðla niðurstöðum innan teymis og út á við
• Færni til tjáningar í ræðu og riti á íslensku og ensku
• Þekking á þjóðhagsreikningum og fjármálum hins opinbera er kostur 
• Leiðtogafærni, drifkraftur og frumkvæði 
• Reynsla af alþjóðasamstarfi kostur

Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.  
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags. 
Umsóknarfrestur er til og með 13. maí 2019 og skulu umsóknir berast til:  
Starfsumsókn, Borgartúni 21a, 150 Reykjavík eða rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is.

Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun 
hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknafrestur rennur út.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Hauksdóttir í síma 5281000.

VIÐ LEITUM AÐ  
GÓÐU FÓLKI 

Kubbur óskar eftir meiraprófs-
bílstjórum og verkafólki til starfa  
við sorphirðu í Hafnarfirði.

Atvinnuumsóknir sendist á kubbur@kubbur.is  
Nánari upplýsingar um störf í síma 456-4166

Kubbur ehf. er endurvinnslufyrirtæki með starfssemi  
á Ísafirði, í Vestmannaeyjum, Hafnarfirði, Bolungarvík  
og Ölfusi.
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Aðalfundur
Aðalfundur Starfsendurhæfingar Hafnarfjarðar verður 

haldinn mánudaginn 6. maí 2019, kl 16:00 
að Flatahrauni 3, efri hæð.

Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf

Önnur mál

Stjórnin

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Óðinsgata, Týsgata og Óðinstorg, endurgerð - 

Verkeftirlit - Forval nr. 14510.
• Uppbygging íþróttamiðstöðvar Fram í Úlfarsárdal, 

EES Forval nr. 14524.

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

FORVAL
 

Aðalfundur 
Barnaheill – Save the Children á Íslandi halda aðalfund  

mánudaginn 13. maí 2019 

kl. 17:00 á skrifstofu samtakanna að Háaleitisbraut 13. 

Á dagskrá eru venjuleg aðalfundarstörf ásamt  

kosningu um sameiningu við samtökin Blátt áfram. 

Félagsmenn eru hvattir til að mæta. 

Stjórn Barnaheilla – Save the Children á Íslandi 

Sími 528 9000    •    www.rarik.is

RARIK óskar eftir tilboðum í:

RARIK 19013
Hitaveita RARIK  

 H a i 
e  va a a t va

Útboðsgögn er hægt að sækja 
án greiðslu á vef RARIK

www.rarik.is/utbod-i-gangi
frá og með mánudeginum

29. apríl 2019.

Skila þarf tilboðum á skrifstofu RARIK, 
Dvergshöfða 2, 110 Reykjavík fyrir 

kl. 14:00, þriðjudaginn 14. maí 2019. 
Tilboðin verða þá opnuð í viðurvist 

þeirra bjóðenda, sem óska að  
vera viðstaddir.

ÚTBOÐ

Samstæða 
Orkuveitu Reykjavíkur

Allar auglýsingar vegna 
innkaupaferla eru birtar á 

utbodsvefur.is
Utbodsvefur.is er sameiginlegur 
auglýsingavettvangur opinberra 
útboða   þar   sem   birtar   eru 
auglýsingar og/eða tilkynningar 
um fyrirhuguð innkaup.

Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

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

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is

Job.is

Þú finnur 
draumastarfið á

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Kennsla

Iðnaðarmenn

Heilbrigðisþjónusta

Veitingastaðir

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is



Þarftu að ráða starfsmann?

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is

 Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum 
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.

Akrasel 3
109 REYKJAVÍK

Afar vandað og glæsilegt einbýlishús með tvöföldum 

bílskúr staðsett innst í botnlanga. Frábært útsýni. Húsið 

 

STÆRÐ: 446,2 fm FJÖLDI HERBERGJA: 11

  129.000.000 BÓKIÐ SKOÐUN

Heyrumst

Stefán Jarl Martin 
Löggiltur leigumiðlari 

  892 9966  
  stefan@fastlind.is

Eignin verður til sýnis í dag, laugardag frá kl. 13.00 – 13.45
• Virkilega glæsileg 182,3 fm. neðri sérhæð í sérstaklega fallegu þríbýlishúsi  
 við Laufásveg 47 auk 30,1 fm. nýlegs bílskúr, sem innangengt er í úr íbúðinni.
• Eignin hefur verið þó nokkuð endurnýjuð hið innra, m.a. gólfefni, innihurðir, 
 gestasnyrting, baðherbergi að hluta, eldhús að hluta o.fl. og er í góðu ástandi.
• Stór og björt stofa með útgengi á svalir til suðurs og vesturs. Fjögur herbergi. 
 Mjög rúmgott eldhús. 

Staðsetning eignarinnar er einstaklega góð á horni Laufásvegar og Bragagötu í mjög fallegu um-
hverfi og þar sem mjög rúmt er um eignina.

Verð 109,0 millj.

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  

www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, lögg. fast.sali.  

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Laufásvegur 47. Glæsileg neðri sérhæð

OPIÐ HÚS

Langtímaleiga óskast

Vönduð eign óskast til langtímaleigu — helst 

miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu.

Fjölskylda með traustar tekjur óskar eftir 

vandaðri eign til langtímaleigu, 3-5 ár, þarf 

amk. fjögur svefnherbergi. Einbýli, parhús, 

raðhús, hæðir eða stærri íbúðir koma til 

greina — áhersla lögð á að allt sé í toppstandi.

Pottþétt umgengni og fyrirframgreiðsla og 

bankaábyrgð í boði.

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

AÐEINS 5 ÍBÚÐIR EFTIR, ÞAR AF ÞRJÁR Á EFSTU HÆÐ, Í 12 HÆÐA FJÖLBÝLISHÚSI
Á NÝJU SVÆÐI Í LINDAHVERFI KÓPAVOGI.

• Íbúðirnar eru tveggja, þriggja eða fjögurra herbergja
• Íbúðunum verður skilað tilbúnum með gólfefnum
• Öllum íbúðum fylgir kæli/frystiskápur, uppþvottavél,

þvottavél og þurrkari

OPIÐ HÚS
SUN 28. APRÍL

KL. 14.00 – 15.00

10 HÆÐA HÚS
HERBERGI: 2-4
STÆRÐIR: 77 – 137 m2

VERÐ: 49,9 – 77,9 millj.

Upplýsingar eru veittar á 
Eignaborg sími: 416 0500 
eða í farsíma sölumanna.

HÚSIÐ SEM SKIPTIR LITUM
GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR Í NÝJU FJÖLBÝLI

ÁLALIND 14 | 210 Kópavogi

ÓSKAR
Lgfs.
Sími: 893 2499
oskar@eignaborg.is

VILHJÁLMUR
Lgfs
Sími: 864 1190
illi@eignaborg.is

RAKEL
Lgfs
Sími: 895 8497
rakel@eignaborg.is

HILDUR
Lgfs
Sími: 897 1339
hildur@eignaborg.is

• Afhending við kaupsamning
• Tvær lyftur
• Bílgeymsla með merktum stæðum. Möguleiki á

rafhleðslustöð
• Sameign og lóð skilast fullfrágengin



NÝJAR ÍBÚÐIR TIL SÖLU
NÚTÍMALEGT 
MIÐBORGARHVERFI

Verð frá kr. 28.400.000

EFSTALEITI 19 – 27, LÁGALEITI 1-9

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

EFSTALEITI 19-25

LÁGALEITI 5,7,9

LÁGALEITI 1-3

OPIÐ HÚS Í SÝNINGARSAL EFSTALEITI 27

EFSTALEITI 27

Helgi
Fasteignasali
780 2700

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
837 8889

Sigurður
Fasteignasali
898 6106

Dórothea
Fasteignasali
898 3326

Lilja
Fasteignasali
663 0464

Ragnar
Aðst.maður 
fasteignasala
844 6516

Hrönn
Fasteignasali
692 3344

• Fullbúnar íbúðir án góflefna fyrir utan votrými* möguleiki að bæta gófl 

efnum við kaupverð

• Rut Kára innanhúsarkitekt sá um að velja saman efni og lit á innréttingum

• Íbúðar afhentar fullbúnar með öllum innbyggðum eldhústækjum.

• Deilibílaþjónusta verður aðgengileg fyrir íbúa svæðisins.

• Sannkallað miðborgarhverfi í göngufæri við  helstu verslunar- og þjónustu-

kjarna og falleg útivistarsvæði

Afhending fyrstu íbúða apríl/maí 2019

KYNNING sunnudaginn 28. apríl kl.13.00-14.00
í sýningarsal í Efstaleiti 27

Háaleitisbraut 40 Rvk.

Suðurgata 78. Hf. Herb/studíó

Opið hús á  þriðjudaginn 30. apríl kl. 17.30 – 18.00. 
Verið velkomin.
Mjög góð 4 herb. íbúð á 2. hæð ásamt bílskúr, samtals 
132,8 fm í afar vel staðsettu húsi.   Samliggjandi stofa og 
borðstofa, vestursvalir, eldhús, 3 svefnherb., baðherbergi, 
hol, bílskúr og sérgeymsla.  Stutt er í skóla, verslanir, 
þjónustu, íþróttir og heilsugæslu.
V. 49,7 m. 
Aðalsteinn sími: 896-5865

Opið hús á mánudaginn 29. apríl kl. 17:30 til 18:00.

Hol með fatahengi. Opið rými með eldhúsinnréttingu par-
ket á gólfi. Baðherb. Með sturtu, flísar á á gólfi. Frábærle-
ga staðsett í miðbæjarhverfi Hafnarfjarðar. Eign sem býður 
upp á mikla möguleika. Stutt er í alla þjónustu.
V. 16,9 m.
Benedikt sími: 661 7788

Pantið tíma fyrir skoðun.
Nýkomið í sölu 69 fm nýlegt sumarhús þ.a. geymsla 
9,5 fm. Um er að ræða fallegt finnskt sumahús  sem 
stendur á 1 hektara skógi vöxnu eignarlandi skammt 
frá Hvítá. Eignin er með veröndum og heitum potti. 
Rafmagn, hitaveita og kalt vatn. Frábær staðsetning á 
vinsælu svæði með rafmagnshliði. 
V. 33,9 m. Geir sími: 655-9000

Kleifarsel 57 Rvk.

Kóngsbakki 4.  Rvk. 4ra. Herb. 

Opið hús á  mánudaginn 29. apríl kl. 17.30 – 18.00.  
Verið velkomin.
Parhús á tveimur hæðum ásamt bílskúr samtals 209,4 fm. 
Húsið skiptist í forstofu, gang, stigahol, sex svefnherbergi 
tvö baðherbergi, þvottaherbergi, opið eldhús, tvær stofur 
og geymslur m.a. hluti bílskúrs. 
V. 73,9 m. 
Geir sími: 655-9000

Opið hús á mánudaginn 29. apríl kl. 18:30 til 19:00.
Vel skipulögð 96.8 fm. 4ra herbergja íbúð á 2.hæð. Stofa/
borðstofa: Bjart opið rými, parket á gólfi. Eldhús er með 
endurnýjaða eldhúsinnréttingu, þvottahús innaf eldhúsin. 
Hjónaherbergi ásamt tveimur svefnherbergjum, parket á 
gólfi. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf. 
Ath. Eignin er laus við undirritun kaupsamnings.
Gott verð. 34,3 m. Benedikt sími: 661 7788

Heiðargerði 6. Akranes  8 herb.

2 íbúðir - Rauðarárstígur 38 

Opið hús mánudaginn 29. apríl kl. 18:30 til 19:30.  
Verið velkomin.
Einstaklega falleg hæð og ris. Um er að ræða sjarmerandi 
150,7 fm. 8 herb. sérhæð og ris. Hæðin: forstofa, hol, stofa 
og borðstofa, eldhús, hjónaherb. með fataherb. innaf, 
baðherbergi með tengi fyrir þvottavél og þurrkara. Risið 
er með fimm svefnherb. og baðherb. Eign með miklu 
möguleikum. V. 43,7 m.
Benedikt sími: 661 7788

Pantið tíma fyrir skoðun.

Glæsilegar og mikið endurnýjaðar íbúðir á jarðhæð. Opin 
eldhús við stofur- nýjar og fallegar innréttingar, nýleg tæki. 
Innfelld lýsing. Flotuð gólf, gólfhiti o.fl.
3ja herb. V. 38,6 m. 
2ja herb. V. 29,3 m.  
Geir sími: 655-9000

Jötnaborgir  12 Rvk.

Vaðnes í Grímsnesi Hvítárbraut 23

Opið hús á  þriðjudaginn 30. apríl kl. 18.30 – 19.00. 
Verið velkomin.

Vel skipulögð 93,8 fm þriggja herbergja íbúð á efstu 
hæð með sérinngangi af svalagangi og útsýni. Opið 
eldhús, parket, sér þvottaherbergi, suður svalir út af 
stofu. Íbúðin er laus við kaupsamning. 
V. 40,9 m. 
Aðalsteinn sími: 896-5865

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

PANTIÐ SKOÐUN

PANTIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Geir Sigurðsson
s: 655-9000
Lögg. fast.

Aðalsteinn Steinþórsson
s: 896-5865
Lögg. fast.

Benedikt Ólafsson
s: 661-7788
Lögg. fast.



ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
löggiltur fasteignasali
GSM 820 2399

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON
Sölustjóri. Hdl.
Löggiltur fasteignasali
GSM 895 2049

ÓLAFUR H.
GUÐGEIRSSON
MBA Rekstrarhagfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 663 2508

ERLA DRÖFN
MAGNÚSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149

SARA MARÍA
KARLSDÓTTIR
Fjármálastjóri
GSM 697 5524

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 690 4966

KJARTAN ÍSAK
GUÐMUNDSSON
B.Sc. Viðskiptafræðingur
Nemi til lögg. fast.
GSM 663 4392

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

MATTHILDUR  SUNNA ÞORLÁKSDÓTTIR                690 4966

Opið hús sunnudaginn 28. apríl. klukkan 15:30-16:00. 164,1 – 175 fm. raðhús 
á þremur hæðum, með mögleika á aukaíbúð á jarðhæð. Afhendast tilbúin að utan og tilbúin til 
innréttinga að innan. Áætluð afhending 1. júlí 2019.

VESTURBERG 195, 111 REYKJAVÍK 57.9M

OPIÐ HÚS

Opið hús laugardaginn 27. apríl milli klukkan13:00-14:00 og 
sunnudaginn 28. apríl. milli klukkan 14:00-15:00. Fallegar íbúðir í nýbyggingu
að Tangabryggju 13-15. Íbúðir afhendast fullbúnar með innbyggðum ísskáp, uppþvottavél og 
gólfefnum. Stærð íbúða er frá 45,2m2–191m2 og eru ýmist svalir eða pallur í séreign. Stæði í 
bílakjallara fylgir flestum íbúðum.

MATTHILDUR  690 4966 / ERLA   692 0149

TANGABRYGGJA 13-15, 110 REYKJAVÍK Verð frá: 34.1M

OPIÐ HÚS

Opið hús laugardaginn 27. apríl milli klukkan12:00-14:00 og 
sunnudaginn 28. apríl. milli klukkan 13:00-14:00. Stórkostlegt útsýni til allra 
átta. Glæsilegar 3ja og 4ra herb. íbúðir sem afhendast fullbúnar með gólfefnum, fataskápum 
og eldhústækjum þar með talið ísskáp og uppþvottavél. Stórir gluggar og glæsilegu útsýni. Tvö 
stæði í bílakjallara fylgja sumum íbúðum.

ÓLAFUR  663 2508 / ERLA   692 0149

VALLAKÓR 6A, 203 KÓPAVOGI Verð frá: 45.9M

OPIÐ HÚS

Opið hús sunnudaginn 28. apríl. milli klukkan 14:00-15:00. Einungis 7 
íbúðir eftir í þessu glæsilega húsi. Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar með gólfefnum við 
kaupsamning. 4ra herbergja íbúðir á þriðju, fjórðu og fimmtu hæð með stæði í bílageymslu. 
Ásett verð frá 58,5 – 66,5 millj.

KJARTAN  663 4392 / STEFÁN   895 2049

ÁLALIND 1-3, 201 KÓPAVOGI

OPIÐ HÚS

Opið hús laugardaginn 27. apríl og sunnudaginn 28. apríl. milli klukkan 
12:00-13:00. Glæsilegar 2ja, 3ja og 4ra herb. íbúðir til afhendingar nú þegar fullbúnar án 
gólfefna, sameign fullbúin utan sem innan. Fjölbreytt þjónusta bæði á Höfðatorgi og í næsta 
nágrenni. Möguleiki að aðlaga greiðslukjör fyrir kaupendur. Vinsamlegast komið í opið hús 
eða bókið skoðun.  

KJARTAN  663 4392 / MATTHILDUR  690 4966

BRÍETARTÚN - MIÐBÆR REYKJAVÍKUR

OPIÐ HÚS

Nýjar og glæsilegar 2ja og 3ja herbergja íbúðir í miðbæ Hafnarfjarðar, 45-98 fm. fullbúnar 
íbúðir með geymslum, m.a. þakíbúðir (penthouse). Góð fjárfestin, til að búa í, til útleigu eða 
sem aukaíbúð fyrir fjölskylduna.Vel staðsett lyftuhús við Strandgötuna í Hafnarfirði, bílastæði á 
baklóð. Íbúðirnar eru til afhendingar strax  fullbúnar með gólfefnum.
Kjörið tækifæri til að eignast glæsilega íbúð í hjarta Hafnarfjarðar.

MATTHILDUR  SUNNA ÞORLÁKSDÓTTIR                690 4966

STRANDGATA - MIÐBÆR HAFNARFJARÐAR
BÓKIÐ SKOÐUN







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

VIÐ ERUM TRAUSTI

Styrmir Þór  
Sævarsson
Sölufulltrúi
S: 846-6568

Garðar  
B. Sigurjónsson
Sölufulltrúi
S: 898-0255

Guðbjörg Helga  
Jóhannesdóttir
Viðskiptafræðingur 
Sölufulltrúi
S: 897-7712

Gunnar  
Þórisson
Viðskiptafræðingur, 
Sölufulltrúi
S: 692-6226 

Garðar  
Kjartansson
Sölufulltrúi 
S: 853-9779

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

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

Kristján Baldursson 
hdl., löggiltur fasteig-
na-, fyrirtækja- og 
skipasali, löggiltur 
leigumiðlari.
S: 867-3040

Garðar Hólm 
Löggiltur fasteignasali
S: 899-8811 

Jóna Benný  
Kristjánsdóttir 
Lögmaður. Löggiltur 
fasteigna-, fyrirtækja- 
og skipasali.
S: 869-8650

Guðbjörg G.  
Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri. 
Viðskiptafr.,  
lögg. fasteigna-, 
fyrirtækja- og ski-
pasali, leigumiðlari.
S: 899-5949

Einar Örn  
Guðmundsson
Viðskiptafræðingur 
Sölufulltrúi
S: 823-4969

Sólveig  
Regína Biard
Skjalavinnsla, 
S: 869-4879

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 30. APRÍL KL. 17:00 - 17:30
Vel skipulögð 2ja-3ja herbergja íbúð með bílskúr á fyrstu hæð í fjölbýli fyrir 63 ára og eldri. Eignin er skráð 
118,3 fm, þar af er bílskúrinn 32,5 fm. Suðurverönd. Eignin hefur aðgang að félagsmiðstöðinni Hæðargarði 
31 þar sem ýmis þjónusta er í boði. Nánari upplýsingar veitir Garðar Hólm í síma 899-8811, gh@trausti.is 
Verð: 57,9 millj.

OPIÐ HÚS  ÞRIÐJUDAG

Hæðargarður 29 – 108 Reykjavík

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 30. APRÍL KL. 17:30 - 18:00 
Glæsilegt og vel skipulagt 6 herbergja 206,1 fm raðhús, þar af 26,5 fm innbyggður bílskúr á frábærum 
stað í Mosfellsbæ. Stórar svalir og einstakt útsýni. Eignin skilast tilbúin til innréttinga skv. skilalýsingu 
ásamt lóðarfrágangi og frágangi á bílastæðum. Nánari upplýsingar veitir Garðar Benedikt í síma 898-0255, 
gardarbs@trausti.is.   
Verð: 61,9 millj.

Uglugata 18 – 270 Mosfellsbær 

OPIÐ HÚS  ÞRIÐJUDAG

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 30. APRÍL KL. 17:30 - 18:15 
Falleg og vel skipulögð 5 herbergja íbúð á efri hæð með sérinngangi af austursvölum. Sérbílastæði í 
bílageymslu. Uppgefin heildarstærð er 137,7 fm en auk þess er 18,6 fm óskráð sérgeymsla. Talsvert  
endurnýjað hús. Nánari upplýsingar veitir Guðbjörg Helga í síma 897-7712, gudbjorghelga@trausti.is   
Verð 54,9 millj.

OPIÐ HÚS  ÞRIÐJUDAG

Flúðasel 89 – 109 Reykjavík

Skeljagrandi 6 - 107 Reykjavík

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 30. APRÍL KL. 18:00 - 18:30 
Einstaklega björt og rúmgóð 4ra herbergja 106,9 fm íbúð á 1. hæð í góðu fjölbýli auk bílastæðis í lokuðum 
bílakjallara. Íbúðin er mikið endurnýjuð og húsið hefur verið tekið mikið í gegn að utan að undanförnu. 
Eign á góðum og barnvænum stað. Nánari upplýsingar veitir Garðar Hólm í síma 899-8811, gh@trausti.is 
Verð: 43,9 millj.

OPIÐ HÚS  ÞRIÐJUDAG

BÍLSKÚR 

FYLGIR

BÍLA-
GEYMSLA 

FYLGIR

BÍLA-
GEYMSLA 

FYLGIR

Arnarsmári  22 
Póstnr: 201 
Stærð: 74,9 fm.
Gerð: þriggja herbergja

Opið hús sunnudaginn 28.04. 2019 
á milli kl. 17:00-17:30 

Góð þriggja herbergja íbúð á þriðju og efstu hæð í 
góðu fjölbýli. Sér inngangur af svölum.
Tvö rúmgóð herbergi með skápum, opin stofa og 
eldhús. Falleg innrétting í eldhúsi. Nýlegt harðparket 
á gólfi. Baðherbergi flísalagt, tengi fyrir þvottavél á 
baði. Hús nýlega málað að utan. Virkilega góð eign, 
stutt í alla þjónustu. 

Verð: 39.500.000.- 

Tjarnarstígur 5 

Póstnr: 170 
Stærð: 85
Gerð: þriggja herbergja
Herb: 3

Opið hús sunnudaginn 28.04. 2019 
á milli kl. 14:00-14:30 

Rúmgóð þriggja herbergja íbúð með sérinngangi í 
grónu hverfi á Seltjarnarnesi. Tvö rúmgóð herbergi. 
Björt stofa og huggulegt eldhús. Stór garður.  Stutt 
er í verslanir, leikskóla, skóla, íþróttahús, sundlaug 
og kaffihús.
Frábær staðsetning. 

Verð: TILBOÐ

Stóriteigur 16
Póstnr: 270
Stærð:180,9 fm
Herb: 5
Gerð: Raðhús
Opið hús sunnudaginn 28.04. 2019  
á milli kl. 16:00-16:30 

Virkilega vel skipulagt og fallegt raðhús á tveim 
hæðum með bílskúr. Alls 180,9 fm. Á neðri hæð eru 
anddyri, gestasalerni, eldhús og stór stofa. Útgengt 
úr stofu út á timburverönd. Efri hæð; Þrjú barna-
herbergi, rúmgott hjónaherbergi, baðherbergi með 
sturtu og baðkari, þvottahús. Tvennar svalir. Pottur 
á svölum. Bílskúr með geymslu innaf. Virkilega gott 
raðhús fyrir stóra fjölskyldu.

Verð: 74.900.000.- 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

TRAUST  -  ÖRYGGI  -  ÁRANGUR  
Veldu eingöngu toppþjónustu í þínum fasteignaviðskiptum



· Íbúðir skilast fullbúnar án megin gólfefna

· Flísar á votrýmum. 

· Innfeld lýsing og steinn á borðum. 

· Öllum íbúðum fylgir sér stæði í bílakjallara.

Skoða má allar 
íbúðirnar á 

 vitaborg.is

Skjólgóður inngarður og gönguleiðir eru hannaðar af landslagsarkitekt hússins. 
Húsið er hluti af heildaruppbyggingu á hluta Baróns- og Laugavegsreit með 
nýjum göngustígum, uppgerðum eldri húsum auk nýbygginga. Fyrirhugaðar eru 

vel við samgöngum og styður vel við bíllausan lífsstíl fyrir þá sem það kjósa.

NÝTT Í SÖLU

OPIÐ HÚS LAUGARDAG OG SUNNUDAG MILLI KL. 13-14



Hákon Svavarsson, löggiltur fasteigna-, fyrirtækja og skipasali

Breiðavík 35 - sérinngangur-útsýni

Kirkjubraut 2, 300 Akranesi 
Sími: 570 4824 • Fax: 570 4820 • hakon@valfell.is

Til afhendingar í byrjun júní.   Sérinngangur - Fallegt útsýni-Suður-
valir.  Björt og rúmgóð 115 fm 4ra herbergja endaíbúð á 3. hæð 
t.v. með sérinngangi og stæði í opnu bílskýli. Sérþvottahús innan 
íbúðar, fataskápar í öllum herbergjum. Fallegt útsýni yfir Esjuna og 
frábær staðsetning m.t.t. skóla, leikskóla, íþrótta og verslunar.  
Verð 49,8 millj. Velkomin í opið hús mánudaginn 29. apríl frá kl. 
17.30 til 18.15. Allar nánari uppl. veitir Hákon í síma 898-9396

- með þér alla leið -  

569 7077 00 00 LágLágLágmúlmúlmúlm a 4a 4a  wwwwww.mi.miklaaklaborborborborborg ig.ig.isssgg

Leita að eign í 201 Kópavogi!

Húsgere ð: Raðhhús, parhús, hæð eða íbúð

SéSéróróskskirir:: SSéérinngangur, 3 svefnherb., 
sjsjónvarpshol og bílskúk r

Afhe dndiningg: ÍÍ bboði i erer rúmur 
afafhehendndiningag rtími henti þaþaþaðð ð seeeljjanandada
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Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Tilboð óskast í frístundahús, stað-
sett við Fjölbrautaskóla Suðurnesja  

Húsið er byggt af nemendum Fjölbrautaskóla Suðurnesja veturinn 
2018 til 2019. Húsið er 56m2 að grunnfleti með millilofti sem 
reiknast um 9 m2 en gólfflötur er um 25m2. Húsið er fullklárað 
að utan, klætt með 32mm bjálkaklæðningu. Veggir að innan eru 
klæddir með gifsi og einnig loft í holi og herbergjum. Loft yfir  
stofu og risi eru panelklædd. Á gólfi er 22mm nótar gólfplötur. 
Húsið er  án endanlegra gólfefna, innréttinga og innihurða.  
Rafmagn er fullklárað með tilbúinni rafmagnstöflu. Húsið er  
einangrað með 200mm steinull í gólfi , 150 mm steinull í  
útveggjum og þak er einangrað með 200 mm steinull.  
Gluggar eru allir með tvöföldu k-gleri. 

Húsið verður til sýnis í samráði við Gunnar Valdimarsson  
s: 899 5163 en hann veitir nánari upplýsingar sem og Ríkiskaup í 
síma 530 1400.

Húsið er tilbúið til flutnings og þarf kaupandi að fjarlægja það eigi 
síðar en 20.ágúst 2019.

Tilboðseyðublöð eru aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa  
www.rikiskaup.is og liggja einnig frammi í afgreiðslu Ríkiskaupa, 
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík. Gögnin verða aðgengileg á vef 
Ríkiskaupa þriðjudaginn 30. apríl 2019. 

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum fyrir kl. 10.00  þriðjudaginn  
14. maí þar sem þau verða opnuð í viðurvist viðstaddra bjóðenda 
er þess óska.

Fjölbrautaskóli Suðurnesja  áskilur sér rétt til að taka hvaða 
tilboði sem er eða hafna öllum.

TIL SÖLU

Nökkvavogur 12, 104 RVK; **ÞRJÁR ÍBÚÐIR**
Opið hús sunnudaginn 28.apríl kl. 14.00-14.30
Fallegt þriggja hæða tvíbýlishúsi á góðum stað í Nökkvavogi. 
Eignin er skráð sem tvö fastanúmer og er með þremur íbúðum. 
Stærri eignin er samtals 194.8 fm. og samanstendur af risíbúðin 
86,2 fm, aukaíbúð í kjallara 77,1 fm. og 31.5 fm bílskúr. Minni 
íbúðin er miðhæð 104.9 fm.  Í kjallara er sameiginlegt þvot-
tahús og sérgeymslur. Umhverfis húsið er stór og fallegur gróinn 
garður. Einstaklega góð staðsetning. 
Stærri eign: Verð: 79.9 milljónir
Minni eign: Verð: 48.9 milljónir.

s: 566-0000 • helgafellfasteignasala.is
Hólmar Björn Sigþórsson

löggiltur fasteignasali
gsm 893 3276

OPIÐ HÚS

Hákon Svavarsson, löggiltur fasteigna-, fyrirtækja og skipasali

Borgarbraut -Borgarnesi 
Fyrir 60 ára og eldri  

Kirkjubraut 2, 300 Akranesi 
Sími: 570 4824 • Fax: 570 4820 • hakon@valfell.is

Fallegar fullbúnar 2ja og 3ja herbergja íbúðir í 7 hæða lyftuhúsi. 
Íbúðunum fylgir ísskápur og uppþvottavél í eldhúsi, auk þvotta-
vélar og þurrkara í baðherbergi. 
Íbúðirnar eru ríkulega búnar og fallegt útsýni.  
Möguleiki á að kaupa stæði í bílskýli.  

2ja herb. Íbúðirnar  frá kr. 22.644.000.- til kr. 24.684.000.- 
3ja herbergja íbúðirnar 83 fm frá kr. 31.314.000.- til 32.844.000.-   
3ja herb. 96 fm frá kr. 35.394.000.- til  kr. 37.944.000.- 

Frábær staðsetning m.t.t. verslunar og þjónustu.

Allar nánari uppl. Veitir Hákon í síma 898-9396 eða hakon@valfell.is

Nýjar glæsiíbúðir í Garðabæ – rúmgóðar 3ja og 4ra herbergja íbúðir í 2ja 
hæða lyftuhúsum ásamt sérgeymslu og stæði í rúmgóðri bílageymslu.
Stærðir:  3ja herbergja ca 123 fm Verð frá 63,9 milljónum.
                    4ra herbergja ca 138 fm  Verð 74,9 milljónir.

Til afhendingar við kaupsamning/fljótlega
Opið hús sunnudaginn 28. apríl milli kl. 13:00 og 13:30
Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 861 8514, thorarinn@eignamidlun.
is og Hrafnhildur Björk Baldursdóttir lg.fs. s. 862 1110, hrafnhildur@
eignamidlun.is eru á staðnum.

BREIÐAKUR - 
GLÆSIÍBÚÐIR Í GARÐABÆ

GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090

OPIÐ HÚS

- Mikið endurnýjað fallegt sérbýli.
- Þjú svefnherbergi - opin stofa og eldhús.
- Mjög rúmgóður suðurgarður.
- Frábær staðsetning, stutt í skóla og alla þjónustu.
V. 55,6 millj.   

TIL LEIGU

NADIA KATRÍN 

BANINE 
Löggiltur fast. 

nadia@landmark.is 
sími 692 5002

HÓFGERÐI 3 - 200 KÓPVOGUR

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 28. APRÍL kl 13:30 - 14:00

Nánari upplýsingar  
veitir nadia Katrín  
í síma 6925002 eða  
nadia@landmark.is

OPIÐ HÚS

SÍMI 512 4900 - HLÍÐARSMÁRI 2 - LANDMARK.IS

Ráðgjafar okkar búa  
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Chapter Iceland (CI) er 
íslenskur félagsskapur undir 
merkjum Harley Owners 

Group (H.O.G.) og nýtur stuðnings 
H.O.G. Europe. Félagar íslenska 
„Chaptersins“ eru rúmlega 70, 
bæði karlar og konur, á öllum 
aldri. „Reyndar væri gott að fá inn 
fleiri félaga í yngri kantinum. Það 
gerir yngra fólki kannski erfitt 
fyrir að Harley Davidson-hjól eru 
frekar dýr, en þau eru svo sannar-
lega þess virði,“ segir Bjarni Vest-
mann, formaður Chapter Iceland. 
„Félagsmenn taka nýjum félögum 
opnum örmum. Einu skilyrðin 
fyrir inngöngu eru að viðkomandi 
eigi Harley Davidson-mótorhjól 
og að hann eða hún sé félagi í 
alheimssamtökum HOG.“

Fjölbreytt dagskrá
CI fagnar tuttugu ára afmæli árið 
2021 og verður því fagnað með 
ýmsum hætti að sögn Bjarna sem 
segir félagsskapinn mjög virkan. 
„Við erum með aðstöðu í Nethyl 
2D í Reykjavík. Þar hittist fólk 1. og 
3. laugardag í mánuði seinni hluta 
vetrar og fram á vor. Þá hefst skipu-
lagður hópakstur öll fimmtudags-
kvöld en einnig förum við saman 
í lengri ferðir, til dæmis ætlum 
við að hjóla um Vestfirðina í lok 
júní. Ekki er nein skipulögð ferð 
til útlanda á þessu ári, en stefnt er 
að hópferð um Belgíu og jafnvel 
Norður-Frakkland í maí 2020. 
Sumir félaga okkar eru þó duglegri 
að ferðast, hvort sem er um Banda-

Í frábærum félagsskap
Rúmlega 70 manns skipa Chapter Iceland sem er félagsskapur Harley Davidson-mótorhjóla-
eigenda hér á landi. Félagslífið er afar fjölbreytt og skemmtilegt og við hæfi allra aldurshópa.

Útsýnið er oft 
ótrúlega fallegt 
í hjólaferðum 
um landið.

Það er nauðsynlegt að stoppa reglulega og taka létt spjall.

ríkin eða Evrópu, og deila þeir 
gjarnan myndum úr þeim ferðum 
til annarra félagsmanna.“

Árlegur góðgerðarakstur
Félagið skipuleggur einnig 
æfingaakstur til að halda félags-
mönnum í góðu hjólaformi og 

boðið er upp á námskeið í fyrstu 
hjálp að sögn Bjarna. „Við heim-
sækjum líka viðburði annarra 
mótorhjólaklúbba auk þess sem 
haldnir eru sameiginlegir við-
burðir þar sem við hjólum og 
grillum saman. Annar í hvíta-
sunnu er mikilvægur dagur í 
dagskránni, en þá er mótorhjóla-
messa í Digraneskirkju. Félagar 
ætla einnig að taka þátt í hóp-
akstri sem Sniglarnir skipuleggja 
1. maí en stærsti viðburðurinn 
á hverju ári er góðgerðarakstur 
á Menningarnótt. Þá býður 
Chapterinn akstur í miðborg 
Reykjavíkur frá Alþingishúsinu 
gegn greiðslu. Kostnað greiða 
félagarnir sjálfir en tekjur af 
akstrinum renna óskiptar til 
Umhyggju – félags langveikra 
barna, og safnast yfirleitt um hálf 
milljón króna en í ár verður ekið í 
19. skiptið. Fyrirtæki og stofnanir 
sem hafa áhuga á að styðja fram-
takið, til dæmis með framlagi til 
að kaupa hjálma fyrir farþega, 
geta haft samband við formann-
inn.“

Áhugasamir geta kynnt sér starf-
semina, skoðað dagskrá ársins, 
ljósmyndir, ökuleiðir og fleira á 
heimasíðunni hog.is og á Fa-
cebook (HOG Chapter Iceland). 
Einnig er hægt að hafa samband 
við formanninn, Bjarna Vestmann, 
gegnum tölvupóstinn bvest-
mann@gmail.com.

NIKEN
Verð frá kr. 2.790,000,-

MT09
Verð frá kr. 1.850,000,-

TRACER 900GT
Verð kr. 2.250,000,-

SUPER TÉNÉRÉ RAID 
Verð kr. 3.290,000,-

TÉNÉRÉ 700
Verð kr. 1.990,000,-

Væntanlegt í júlí

YS125
Verð kr. 690,000,-
Gildir f. ökuskírteini A1

UPPLIFÐU 
FRELSIÐ! 

Yamaha mótorhjólin eru þekkt 
fyrir gæði og einstaka hönnun.  

Við eigum örugglega rétta 
hjólið fyrir þig!

www.yamaha.is  
Kletthálsi 3 |110 Reykjavík | sími 540 4900
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Leðurjakkar og leðurbuxur 
fyrir bæði dömur og herra  

Allt fyrir hjólafólk

3-4 gerðir af hönskum

Kevlar gallabuxur, gott úrval

Góð pakkaverð

ledur.is



Kerra frá Humbaur
Gerð: 1384,  sem er hægt að sturta og er fjölnota 

Verð kr:285.000.- m/vsk. SMI ÐJUVEGI 40, GUL GATA , KÓPAVOGI

Til hamingju Ásgeir
með hetjulega frammistöðu 
í Morocco Desert Challengeí MMoorocco Deess

MIÐHRAUNI 2   ·   210 GARÐABÆ   ·  587 1300   ·   WWW.KAPP.IS 

KAPP ER ALHLIÐA VÉLAVERKSTÆÐI
Hedd plönuð og þrýstiprófuð. 

Ventlar og ventilsæti 
slípuð og skorin.

Sveifarásar mældir, 
renndir og slípaðir.

Og svo margt fleira.

Frægir og mótorhjólin þeirra
Mótorhjól eru fyrir alla, bæði konur og kalla. Fræga fólkið í Hollywood hefur aldrei verið mót-
fallið því að fela sig bak við hjálminn og þeysast um götur borgar englanna, Los Angeles.

Pink 
Þarf svo sem ekkert að koma á óvart þar sem eigin-
maður hennar, Carey Hart, er fyrrverandi mótorhjóla-
séní. Hart lét smíða einstakt hjól handa henni ekki alls 
fyrir löngu en hún sést yfirleitt á Hinckley Triumph 
T100 Bonneville.

Brad Pitt 
Hann hefur sést þeysast um götur 
heimsins á alls konar mótorhjólum. 
Hann var lengi á BMW-hjóli og 
á sjaldgjæft Triumph-hjól frá 
2009, nokkur Harley Davidson og 
Ducati Desmosedici RR en aðeins 
500 eintök voru smíðuð. Hann 
er enginn nýliði þegar kemur að 
mótorhjólum. 

Ryan Gosling
Sýndi mótorhjólahæfileika sína 
í The Place Beyond the Pines og 
sést iðulega á götum Los Angeles á 
frekar einföldu hjóli en glæsilegu. 

Ewan McGregor 
Skotinn elskar mótorhjól. Hann gerði bókina Long Way Round og  Long 
Way Down þar sem hann fjallaði um ævintýri sín og besta vinar síns, 
Charley Boorman, þegar þeir keyrðu 35 þúsund kílómetra á BMW R1150GS 
Adventure. Hann er nú talsmaður Moto Guzzi-merkisins. 

Matthew McConaughey
Er yfirleitt á Triumph Thunderbird 
Sport þegar hann er ekki í vinnunni. 

George 
Clooney 

Á fjölmörg 
Harley-hjól í 
bílskúrnum og 
sést oft keyra 
um götur Como 
á Ítalíu eitur-
svalur. 

Tom Cruise 
Mikill aðdáandi 
þess að vera 
á tveimur 
hjólum. Á fjölda 
hjóla heima í 
bílskúr, meðal 
annars Vyrus 
987 C3 4V sem 
kostar örlítið 
meira en nýra. 
Hann hefur 
gert sín eigin 
áhættuatriði á 
mótorhjólum 
í kvikmyndum 
sínum eins og 
Top Gun, Days 
of Thunder 
og Mission 
Impossible. 

Keanu Reeves 
Ætli megi ekki segja að Reeves sé mesti mótorhjóla-
töffarinn í Hollywood en áhugi hans leiddi til stofnunar 
á Arch-merkinu sem hann stofnaði með mótorhjóla-
hönnuðinum Gard Hollinger. Saman hafa þeir sett á 
markað KRGT-1, 1S og METHOD 143 sem voru gerð í 23 
eintökum og þykja einstök varðandi hönnun og gæði.
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Snyrtistofan Hafblik

Sérmeðferðir fyrir þá sem gera kröfur 
um raunverulegan árangur !

Snyrtistofan Hafblik býður upp á hinn vinsæla Supreme Hollywood-

meðferðarkúr sem gefur raunverulegan árangur. Þessi náttúrulega og 

kröftuga viðgerðarmeðferð á andliti er raunhæf leið til að eldast með 

fullri reisn. Staðreyndin er að það tekur okkur mörg ár að mynda djúpar 

hrukkur og aðrar skemmdir í húð. Þær hverfa ekki á einni nóttu. Það er 

engin skyndilausn til. Supreme Hollywood-meðferðarkúr er langtíma-

ferli og þ.a.l. raunveruleg viðgerð sem vinnur á ótímabærri öldrun húðar, vinnur á litabreytingum og 

öldrunarblettum og styrkir og stinnir húðvefinn. Starfsemi húðar verður sterkari, heilbrigðari og virkari. 

Glæsilegir tilboðspakkar í boði og allt frá 55 þús. upp í 150 þús. kr. afsláttur ! 

Fyrir þá sem gera kröfur um gæði og árangur

Bókið frían tíma í skoðun/viðtal

Við bjóðum einnig:  Háræðaslitsmeðferðir
HENDUR – ANDLIT – HÁLS – BRINGA

Hljóðbylgjumeðferð
Fjarlægir háræðaslit í andliti, háræða-
stjörnur, blóðblöðrur og skemmdir í húð 
eftir rósroða.

Hversu margar meðferðir þarf?
Algengt er 2-4 skipti, en misjafnt er hversu 
margar meðferðir þarf til að fjarlægja  
háræðaslit endanlega. 



Bílar 
Farartæki

SUZUKI FJÓRHJÓL. Fjórhjólin eru 
með power stýri, 100% driflæsingu. 
Létt, lipur, meðfærileg í notkun og 
eyða auk þess afar litlu eldsneyti.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA SELJA 
BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur 
þar sem þú getur keypt eða selt 
bíl á einfaldan og hagkvæman 
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

BILL.IS / HJOL.IS
HONDA VT 750 C2B Árgerð 2016. 
Ekinn 3 Þ.KM Verð kr. 900.000.

BILL.IS / HJOL.IS
VICTORY VEGAS JACKPOT 
V06XB26DN Árgerð 2007. Ekinn 4 
Þ.MÍLUR Verð kr. 1.540.000.

BILL.IS / HJOL.IS
SUZUKI GSX-R600 Árgerð 2017. 
Ekinn 3 Þ.KM Verð kr. 1.190.000

Bíll.is
Malarhöfði 2, 110 Rvk.

Sími: 577 3777
www.bill.is

Ferðavagnamarkaður
Breiðhöfða í húsnæði Bílalinda, 

Sími: 659 2452
Sérhæfum okkur í ferðavögnum.

www.ferdavagnamarkadur.is

 Bílar til sölu

Nissan Quashqai Tekna til sölu árg. 
2014, ek.67.þ . Ekki bílaleigubíll. 
V:2.750.000 S: 8452970

VW Passat 2.0 Highline 2005, 
ek.105.000 í toppviðhaldi sk. ‘20 
Viðgerðar- og smurbók. Uppl. í s. 
6942344

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

 Bílaþjónusta

 Varahlutir

 Hjólbarðar

TECHKING VINNUVÉLADEKK
Vorum að fá nýja sendingu af 
hinum frábæru vinnuvéladekkjum 
frá Techking Búkolludekk-
hjólaskófludekk Ofl. Ýmsar algengar 
stærðir. O.K.Varahlutir ehf. Fyrirsp. 
sendist á okspares@simnet.is

Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA
Viðgerðir, viðhald og nýlagnir.
Uppýsingar í síma 868-2055

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja
Felli tré og grysja og klippi runna. 
Ódýr þjónusta. Halldór garðyrkjum. 
s:698 1215

Tek að mér trjáklippingar og 
garðvinnu. Uppl. í s. 616 1569.

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

RÉTTA- BÓKHALDSÞJÓNUSTA.
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Alhliða bókhaldsþjónusta. 
Sanngjörn verð og góð þjónusta. 
Uppl. í s. 8548080/5168080 eða 
olafur@retta.is.

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

 Húsaviðhald

HÚSASMÍÐI:

getum bætt við okkur verkefnum, 
nýsmíði, viðgerðir og viðhald.

Uppl. í s. 858 3300

HÚSBÍLAR Á LÆKKUÐU VERÐI !
Fiat Hobby húsbíll 
2.3diesel árg 2017 ekinn 
68þ km 6 gíra, með öllu 
því helsta sem húsbíll 
þarf að hafa, svefnpláss 
fyrir 2 
Verð 8.900.000. 

Glæsilegur bíll sem þolir 
íslenskt veður.

Ford Transit 2.2 diesel 
Hymer Húsbíll 
árg 2011, ekinn ca 146 þ. 
km, 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
6 tvöfalt rúm aftast.  
Verð 4.990.000.- 

Tilboð 3.490.000.

Fiat Ducato 2.3 diesel 
Carado húsbíll 
árg 2011 ekinn 145 þ 
km 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
6 og kojur verð 4.390.000 

Tilboð 2.990.000 

Fiat Ducato 2.3 diesel 
Carado húsbíll 
árg 2015 ekinn ca 147 þ 
km 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
4 Verð 6.990.000. 

Tilboð 5.490.000

Ford Transit 2.4 diesel 
Carado húsbíll 
árg 2010 ekinn 150 þ 
km 6 gíra á tvöföldu að 
aftan, með öllu því helsta 
sem húsbíll þarf að hafa, 
svefnpláss fyrir 6 og 
kojur verð 3.990.000 
Tilboð 2.490.000 

Fiat Ducato 2.3 diesel 
Carado húsbíll 
árg 2015 ekinn ca 120 þ 
km 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
2 Verð 5.990.000. 

Tilboð 4.490.000

Ford Transit 2.2 diesel 
Hymer Húsbíll 
árg 2012, ekinn ca 144 þ. 
km, 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
6 tvöfalt rúm aftast.  
Verð 5.590.000.- 

Tilboð 3.990.000.

Fiat Hobby Optima 65HFL 
árg 2017 ekinn um 70þ 
km 6 gíra beinskiptur 
glæsilegur bill í alla 
staði. 4 manna. Gas, 
heitt og kalt vatn, öll þau 
þægindi sem hugsast 
getur.  
Verð 11.990.000
Tilboð 9.990.000

Fiat Carado A464 eða 
A461 árg 2016 eknir um 
80þ km 6 gíra bein-
skiptur. 6 manna. Gas, 
heitt og kalt vatn, öll þau 
þægindi sem hugsast 
getur.  
Verð 8.990.000
Tilboð 7.990.000 

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

Möguleiki á allt að 100% láni.

gummi@touringcars.eu

TILBOÐ

TILBOÐ
TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

Vinsamlegast hringið í síma 7767600 til að bóka skoðun.

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar



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

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 Nudd

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Janna.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

Gæða ungnautakjöt í 10 ár beint 
frá býli. Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, 
gúllas, snitsel og steikur. www.
myranaut.is s. 868 7204

Humar, Ferskur Lax, Risarækjur 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
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

Skólar
Námskeið

 Námskeið

ICELANDIC, ENGLISH, 
NORWEGIAN & DANISH 
F. FOREIGNERS - ENSKA, 

NORSKA, DANSKA, SÆNSKA
Levels/Stig: I - 6: Start/Byrja: 29/4, 
27/5, 24/6, 22/7, 19 8/, 16/9, 14/10, 
11/11, 9/12. 4 weeks/vikur x 5 days/
daga. 2-4 students/nem. AM&PM/
fh&eh. Price/Verð: 48.000,- Most 
labour unions pay back 75-90 % 
of course price/Flest stéttafélög 
endurgreiða 75-90% námsgjalds. 
www.iceschool.is - ff@icetrans.
is - facebook.com/iceschool. 
Fullorðinsfræðslan-IceSchool, 
Ármúli 5. 108 s. 5571155 / 8981175.

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

Heimilið

 Barnavörur

VAGNSTYKKI + KERRUSTYKKI 
+ SKIPTITASKA

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

Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570 
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116 

REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR 
990 FM

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

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

Atvinna

 Atvinna í boði

- TRAILER BÍLSTJÓRA 
ÓSKAST -

 

Silfri ehf óskar eftir vönum trailer 
bílstjóra 

Uppl. gefur Gunnar í s. 894 9690

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@frettabladid.is  gudruninga@frettabladid.is

Láttu okkur gera bílinn kláran í sumaraksturinn.  

Yfir 30 ára reynsla í öllum almennum bílaviðgerðum 
og smurþjónustu.

Bifreiðaverkstæði 
Auðbrekka 17
200 Kópavogiílvogur eh/fB

Simi 564 1180 • bilvogurmot@simnet.is • www.bilvogur.is

Hlaupabretti, aðeins 99.000,-
Öflug græja með 3 hp mótor.
Max hraði 16 km/klst.
Breytilegur halli allt að 15°.
Hátalarar, mp3, 12 prógröm. Hámarksþyngd 
notanda 130 kg. Afgreitt alla daga.

Uppl. í síma 661-1902.
Bíldshöfða 16, bakhús.

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

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

Snyrti & nuddstofan Smart
Alltaf frábær tilboð í gangi hjá okkur!

Kíkjið á facebook síðu okkar: 
facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Verið hjartanlega velkomin.

og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

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

Námskeiðin hefjast 6. og 7. maí 2019.
Verð á mann er 32.000 kr.
Upplýsingar í síma 698 5033 eða 
spaenskuskolinnhablame@gmail.com

Facebook: Spænskuskólinn Háblame
Instagram: spaenskuskolinn_hablame

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

Framhaldsnámskeið spænska ll.
Þriðjudaga og fimmtudaga: 13:30 - 15:00

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

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

Þarftu
að ráða?

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS
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viftur.is
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 

Gleðilegt
SumAR

15% afsláttur af  
sumarviftum frá SOGO

til 1. maí.
Loftræstibúðin á Smiðjuvegi 4a, Græn Gata

 s. 618 8418  •  vinnupallarehf@gmail.com

FRÁBÆR ÞJÓNUSTA - GÓÐ VERÐ

SALA OG LEIGA

Plettac vinnupallar
- Protekt fallvarnarbúnaður

Láttu öryggi og lausnir ráða ferðinni

Þú ert ráðin/n!

FAST
Ráðningar

Uppáhaldssetningin okkar hjá FAST ráðningum
www.fastradningar.is
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Komið í allar  
helstu verslanir

Íslenskt tískutímarit



Roskva, sögum þínum hefur verið 
lýst sem ljóðrænum og myrkum. 
Hvað finnst þér sjálfri um þá lýs-
ingu?

Roskva: Ég verð alltaf mjög 
hissa þegar einhver lýsir sögunum 
mínum sem drungalegum eða 
myrkum. Í þunglyndi hefur þú 
ekkert að segja, þar eru engin orð. 
En smásögur mínar finnst mér vera 
frekar eins og ljóð og ég set mikla 
orku í þær. Ég sjálf er líka full lífs-
orku þegar ég skrifa.

Fólk segir sögur mínar einnig 
fjalla um mannleg samskipti, til 
dæmis foreldra og barna, vina eða 
hjóna. Meginþemað er líklega þessi 
tálsýn um að það að hafa einhvern 
nálægt þér geri þig hamingjusaman 
og tryggi þér öruggan stað í veröld-
inni. Stundum er fólk meira ein-
samalt, meira hrætt og lokað af í 
samböndum sínum en ef það væri 
einsamalt.

Mazen, sögur þínar í Brand-

arar handa byssumönnum eru ansi 
magnaðar. Ég upplifði þær sem til-
finningar úr bernsku þinni sem svo 
seinna urðu að sögum? Það er eitt-
hvað falið í þeim, er það ekki?

Mazen: Jú, það má segja það. Til-
finningar verða að sögum. Og hver 
saga inniheldur eitthvert atriði 
sem ég upplifði sjálfur sem barn. 
Það er áhugavert að segja frá því að 
á meðan ég bjó í Líbanon trufluðu 
þessi atriði mig ekki mikið. Það var 
ekki fyrr en ég kom til Íslands sem 
ég vaknaði á kraftmikinn máta og 
fann að það var áríðandi að gera 
upp það sem gerðist. Ég vildi koma 
á sáttum með því að finna reynslu 
minni stað í skáldskap. 

Getur þú nefnt dæmi um raun-
verulegt atriði sem átti sér stað og 
er að finna í sögum þínum?

Mazen: Já, í einni sögunni 
segir af dreng sem felur sig undan 
sprengjuregni í kvikmyndahúsi. 
Það þurftum við fjölskyldan einu 
sinni að gera.

Stríðið var algjörlega skelfilegt. 
Það verður aðskilnaður á milli fólks 
vegna trúar og uppruna og það ríkir 
ótti og vantraust á fólki. Þetta eru 
ómannúðlegar aðstæður og hrylli-
legar. En þrátt fyrir það kýs engin 
manneskja að lifa bara í hryllingi 
og ótta. Við reynum alltaf að hafa 
gaman, segja brandara í fáránlegum 
aðstæðum. Það endurspeglar að 
mínu mati lífið á einhvern hátt.

Þú varst tilnefndur til alþjóðlegu 
Man Booker verðlaunanna fyrir 
bókina. Hvernig varð þér við?

Mazen: Tilnefningin gladdi mig, 
sérstaklega vegna þess að ég var 
tilnefndur fyrir smásögur. Ég fékk 
skilaboð um miðja nótt á símann. Ég 
gat ekki sofið í þrjá tíma. Ég fylltist 

skelfingu. Hvað á ég að gera? Mig 
langaði auðvitað að öskra og hoppa 
en ég bý í gömlu húsi og vildi ekki 
vekja nágrannana. Ég fagnaði í 
algjörri þögn. Skelfdist líka. En svo 
gladdist ég á endanum.

Roskva, þú varst aðeins 28 ára 
gömul og tilnefnd til Bókmennta-
verðlauna Norðurlandaráðs, hvern-
ig leið þér?

Roskva: Ég fék k f réttir nar 
þremur vikum áður, þannig að ég 
gat ekki rætt við aðra um líðan 
mína. Ég sagði reyndar mömmu og 
kærastanum mínum frá. Árið áður 
var tilnefndur rithöfundur sem var 
óþekktur í Noregi þrátt fyrir að 
hann hefði skrifað bækur í mörg 
ár. Fyrirsögnin í einu stærsta blaði 
Noregs var: Hann á ekki skilið þessa 
tilnefningu. Svo kom ég, aðeins 28 
ára gömul og tilnefnd. Ég beið því 
óttaslegin eftir fyrirsögninni: Hver 
er þessi frekjudolla?

Það er svona ákveðið trend í 

Rosk va Kor it zinsk y 
er nýlent á Íslandi og 
hingað komin til að 
taka þátt í Bókmennta-
hátíð. Hún er 29 ára 
gömul og gaf út sína 

fyrstu bók árið 2013. Það var smá-
sagnasafnið Her inne et sted sem 
fékk góða dóma og viðurkenningar. 
Fyrsta skáldsaga hennar, Flammen 
og mörket, kom út árið 2015 og svo 
kom annað smásagnasafn árið 2017; 
Jeg har ennå ikke sett verden. Hún 
var tilnefnd til Bókmenntaverð-
launa Norðurlandaráðs árið 2018.

Mazen Maarouf þekkja Íslend-
ingar. Hann er palestínskur að upp-
runa og fæddur í Beirút. Hann er 
fertugur og hefur síðustu ár helgað 
sig skáldskap og þýðingum. Hann 
kom hingað til lands árið 2011 eftir 
að Reykjavíkurborg gerðist aðili að 
ICORN og varð þannig skjólborg 
fyrir rithöfunda sem hafa þurft 
að yfirgefa heimalönd sín vegna 
ofsókna. Mazen hefur birt ljóð og 
smásögur og fyrir smásagnasafn 
sitt, Brandarar handa byssumönn-
um, var hann tilnefndur til hinna 
virtu alþjóðlegu Man Booker verð-
launa. Þá hlaut hann Al-Multaqa 
verðlaunin sem eru veitt fyrir smá-
sögur á arabísku.

Roskva, hefur þú komið áður 
hingað?

Roskva: Ég hef aldrei komið áður 
til Íslands, ég bara var að lenda og 
keyrði beint hingað. Ég hef ekki séð 
mikið enn en á dagskránni er að fara 
í sund, mér skilst í Vesturbæjarlaug.

Mazen, hvernig var það þegar þú 
komst hingað?

Mazen: Ég kom fyrst hingað árið 
2011. Það var einn skrýtnasti dagur 
í lífi mínu. Það var snarbrjálaður 
stormur og f lugvélin lenti um 20 
mínútum á undan áætlun. Vindur-
inn hreinlega fleygði vélinni áfram. 
Ég var að koma frá Beirút í gegnum 
París og var brugðið. Mín var beðið 
á flugvellinum og mér sagt að svona 
væri þetta nú ekki alveg alltaf. En 
ég komst f ljótt að því að Ísland er 
að öllu leyti ólíkt landinu sem ég 
kem frá. Andstæðurnar eru miklar, 
í menningu, pólitík og veðri, og ég 
vissi strax að hér yrði allt öðruvísi 
líf í boði fyrir mig.

Skelfileg velgengni
Rithöfundarnir Mazen Maarouf, sem er palestínskur að uppruna 

en íslenskur ríkisborgari, og Roskva Koritinsky, ungur rithöfundur 
frá Noregi, settust á rökstóla og ræddu óttann sem fylgir því að 
ganga vel, nánd, tilgang bókmennta og uppgang smásögunnar.

Bakgrunnur Mazen og Roskvu er afar ólíkur en þau eiga það sameiginlegt að trúa því að í bókmenntum felist svar við því hvað það er að vera manneskja. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI 

norskum f jölmiðlum að sýna 
hörku. Fjölmiðlar eru komnir með 
nóg af sannsögulegum og skáldævi-
sögum þar sem er í raun og veru 
ekki hægt að hanka höfundinn á 
innihaldi bókarinnar. Ég var eigin-
lega hrædd um að það yrði öskrað 
á mig, en svo var þetta bara fínt. Ég 
skrifa smásögur eins og Mazen og 
mér finnst mjög gott að smásagan 
er að fá meira vægi.

Mazen, þú hefur fylgst vel með 
baráttu hælisleitenda hér á landi, 
hvernig finnst þér staðan vera?

Mazen: Það er skömm að því 
hvernig er komið fram við þetta 
fólk. Ísland er stolt af því að vera 
land þar sem skoðanafrelsi ríkir, 
þar sem mannréttindi eru virt, kyn-
frelsi og kvenfrelsi en ég velti því 
fyrir mér hvort þetta sé allt á yfir-
borðinu. Þegar fólk yfirgefur heima-
land sitt í neyð er það að yfirgefa 
stóran og ríkan menningarheim 
og það vill bara lifa góðu lífi. Ég hef 
orðið fyrir miklum vonbrigðum 
með það hvernig lögregla kemur 
fram, ég er í sjokki yfir því.

Mér f innst þetta sérstaklega 
ömurlegt vegna þess að sjálfstæðis-
barátta Íslendinga byggir á menn-
ingarverðmætum. Saga okkar er 
einstök en stjórnmálasagan virðist 
ætla að þróast í aðra átt.

Það segir okkur líka margt um 
þessa krísu, frjálshyggjan er að líða 
undir lok og nú lifum við á tímum 
engrar hugmyndafræði.

Já, það eru helst börnin sem berj-
ast fyrir betri heimi? 

Mazen: Já, það er rétt og það er 
mikilvæg barátta.

Roskva: Þegar ég segi fólki að 
ég sé frá Noregi þá hefur það þessa 
sömu draumsýn og þú segir frá. 
En hún er tálsýn og þetta gerist 
svo hratt. Það ríkir algjör óreiða, 
við höfum ekki lengur skýra hug-
myndafræði, trú eða siðferðis-
kompás til að fylgja. Mér finnst 
egóið í forgrunni og það er skelfileg 
tilhugsun.

Mazen: Þess vegna eru bók-
menntir mikilvægar, þær færa 
saman fólk af mismunandi menn-
ingarheimum. Þær eru mikilvægari 
en pólitík. Við vitum ekki mikið um 
hvert annað, við vitum margt um 
heiminn en ekki um hvert annað 
sem manneskjur. Bókmenntir færa 
okkur vitneskju um það, hver við 
erum. 

SVO KOM ÉG, AÐEINS 28 
ÁRA GÖMUL OG TILNEFND. 
ÉG BEIÐ ÞVÍ ÓTTASLEGIN
EFTIR FYRIRSÖGNINNI:
HVER ER ÞESSI FREKJU-
DOLLA? 
Roskva

MIG LANGAÐI AUÐVITAÐ
AÐ ÖSKRA OG HOPPA 
EN ÉG BÝ Í GÖMLU HÚSI 
OG VILDI EKKI VEKJA 
NÁGRANNANA. ÉG FAGN-
AÐI Í ALGJÖRRI ÞÖGN. 
Mazen

Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is

oskvu er afa
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það byrjar allt með fjórum fræjum
ENN HOLLARI OLÍA

ISIO 4 FÆRIR ÞÉR MIKILVÆG NÆRINGAREFNI

OMEGA 3 & 6
+ D - & E-VÍTAMÍN

NAUÐSYNLEGAR FYRIR LÍKAMANN



Pete Buttigieg hefur skot-
ist upp á stjörnuhimin 
bandarískra stjórnmála 
á síðustu vikum. Fram-
boð hans til forseta í 
forkosningum Demó-

krata sem eitt sinn þótti einstaklega 
ólíklegt til að bera árangur er nú 
það fjórða sigurstranglegasta, sam-
kvæmt meðaltali skoðanakannana 
sem Real Clear Politics tekur saman.

Þessi borgarstjóri South Bend í 
Indiana, sem hefur litla aðra reynslu 
af stjórnmálum, yrði yngsti forseti 
Bandaríkjanna ef hann nær kjöri, 
þá 38 ára, og fyrsti opinberlega sam-
kynhneigði forsetinn.

En þrátt fyrir að hafa verið til-
tölulega óþekktur á meðal banda-
rísks almennings hefur Buttigieg 
verið orðaður við forsetaembættið 
í nokkur ár. Barack Obama, þá frá-
farandi forseti, sagði í viðtali við 
The New Yorker í nóvember 2016 
að Buttigieg lofaði einstaklega góðu.

Sama ár birti The New York 
Times pistil frá pistlahöfundinum 
Frank Bruni um Buttigieg undir 
fyrirsögninni: „Fyrsti samkyn-
hneigði forsetinn?“ Þar sagði Bruni 
að Buttigieg væri eins og einhver 
hefði mótað fullkominn forseta-
frambjóðanda fyrir Demókrata á 
tilraunastofu.

En hver er þessi óvænta vonar-
stjarna Demókrata og á hann raun-
verulega möguleika á því að vinna? 
Fréttablaðið rýnir hér í feril hans.

Áður en lengra er haldið ber þó 
að útskýra hvernig maður ber fram 
eftirnafn frambjóðandans. Buttig-
ieg hefur sjálfur leikið sér með það 
í útgefnu efni og styðst við útskýr-
inguna „boot-edge-edge“. Nafnið 
kemur frá Möltu, þaðan sem faðir 
frambjóðandans fluttist til Banda-
ríkjanna, og þýðir hænsnabóndi.

Persónan framar stefnu
Segja má að sú kosningabarátta 
sem Buttigieg hefur háð hingað til 
snúist um persónutöfra og persónu-
leika frambjóðandans frekar en 
einstök stefnumál. Ýmsir hafa náð 
ágætis árangri með þessari aðferð. 
Nú síðast Beto O’Rourke árið 2016 
sem komst óvenju nálægt því að 
hrifsa til sín öldungadeildarsæti 
í Repúblikanaríkinu Texas af Ted 
Cruz. O’Rourke er nú í framboði og 
reynir að fanga stemninguna á ný 
en gengur, samkvæmt könnunum, 
verr en Buttigieg.

Samkvæmt greiningu sama mið-
ils á skrifum og ræðum Buttigiegs 
allt frá því hann var í háskóla hefur 
borgarstjórinn, oft kallaður „Mayor 
Pete“ ef til vill sökum þess að margir 
eiga erfitt með að bera fram eftir-
nafnið, ítrekað lagt áherslu á málfar 
og orðræðu framar stefnu eða hug-
myndafræði.

Samkvæmt greiningu tölfræði-
miðilsins FiveThirtyEight höfðar 
Buttigieg einna helst til ungra 
kjósenda, þeirra af hinni svoköll-
uðu þúsaldarkynslóð. Þeir eru um 
þriðjungur af þátttakendum í for-
kosningunum.

Buttigieg hefur nýtt aldur sinn 
óspart í kosningunum og má segja 
að hann sé sterk andstæða hinna 
sigurstranglegu en rúmlega sjö-
tugu Joes Biden og Bernies Sanders. 
Borgarstjórinn reiðir sig á sam-
félagsmiðla í kosningabaráttunni og 
talar skýrt og skorinort um að þörf 
sé á nýrri sýn. „Eruð þið reiðubúin 
að stíga í burtu frá stjórnmálum for-
tíðarinnar?“ spurði hann fylgjendur 
sína á Twitter fyrr á árinu.

Einnig má nefna það þegar leik-
konan Amy Poehler sagði í mars 
að Leslie Knope, persóna hennar 
í gamanþáttunum Parks and Rec-
reation, gæti stutt Buttigieg í kosn-
ingabaráttunni. Þættirnir gerðust á 
skrifstofu almenningsgarðadeildar 
skáldaða bæjarins Pawnee í Indiana 
og svaraði Buttigieg því á Twitter: 
„Bíðið þangað til hún kemst að því 
að hún er að tala um manninn sem 
Almenningsgarðasamtök Indiana 
völdu kjörinn fulltrúa ársins 2018.“

Buttigieg hefur að auki verið 
lofaður fyrir herþjónustu sína og 
áhuga á klassískum bókmenntum. 
Þá hafa fjölmiðlar og stuðnings-
menn einbeitt sér sérstaklega að 
tungumálakunnáttu borgarstjór-
ans. Buttigieg talar góða norsku, 
arabísku, spænsku, maltnesku, 
frönsku, ítölsku, persneska málið 
dari og svo vitanlega ensku. Hefur 
til að mynda svarað spurningum 
norskra blaðamanna á norsku.

Stefnan
Þrátt fyrir að Buttigieg geri út á 
persónutöfrana hafa allir fram-
bjóðendur stefnumál. Að minnsta 
kosti næstum allir. Dan Glickman, 
landbúnaðarráðherra Bills Clin-
ton, sagði í viðtali við The New 
York Times að Buttigieg mætti best 
lýsa sem hófsömum miðjumanni. 

„Hann er einkar lunkinn við að tjá 
sína sýn, sem er framsækin en ekki 
um of,“ sagði Glickman.

Þegar litið er yfir vefsíðu fram-
boðs Buttigiegs er engan lista yfir 
stefnumál að finna, líkt og má sjá 
á vefsíðum framboða til að mynda 
Bidens og Sanders. Áherslan er þess 
í stað lögð á að segja frá ævi fram-
bjóðandans og þeirri sýn hans að 
þörf sé á nýjum sjónarmiðum í 
staðinn fyrir að horfa til fortíðar.

Buttigieg hefur þó vitanlega 
fjallað um stefnu sína í viðtölum og 
sýnt hana í verki sem borgarstjóri. 
Hann er fylgjandi réttinum til með-
göngurofs, vill sjá hertar aðgerðir í 
baráttunni gegn loftslagsbreyting-
um og afnema dauðarefsingar.

Hann er andvígur áformum 
Donalds Trump forseta í innflytj-
endamálum og banni hans við her-
þjónustu transfólks. Þá vill hann 
gera öllum kleift að fá opinberar 
sjúkratryggingar og gengur þar með 
ekki jafnlangt, að minnsta kosti 
ekki strax, og til að mynda Sanders 
sem vill að sjúkratryggingar verði 
alfarið á ábyrgð hins opinbera.

Hinseginleikinn
Sú staðreynd að Buttigieg er sam-
kynhneigður hefur vakið vonir 
hinsegin Bandaríkjamanna, sam-
kvæmt BuzzFeed News, um að 

þeirra „Obama-stund“ sé loks 
komin. Er þar átt við að Buttigieg 
gæti orðið fyrsti hinsegin forsetinn 
rétt eins og Barack Obama varð 
fyrsti svarti forseti Bandaríkjanna 
árið 2009.

Í frétt miðilsins sagði að þótt 
framboð Buttigiegs snerist ekki 
um kynhneigð hans, rétt eins og 
framboð Obama snerist ekki um 
kynþátt, væri hún óaðskiljanlegur 
hluti persónu hans og þar með for-
setaframboðs. Rufus Gifford, einn 
áhrifamesti hinsegin Demókratinn 
og fyrrverandi fjáröf lunarstjóri 
Obama, sagði við BuzzFeed News 
að hann hefði nú þegar veitt fram-
boði Buttigiegs hámarksstyrk.

But t ig ieg geng u r rey nd a r 
almennt vel að safna peningum. 
Þegar fjáröf lunarskýrslur fram-
boða voru birtar fyrr í mánuðinum 
kom fram að hann hefði safnað 7,1 
milljón Bandaríkjadala. Einungis 
O’Rourke, Kamala Harris og Sand-
ers höfðu safnað meiru.

Kynhneigð Buttigiegs og ummæli 
hans á CNN í vikunni um að hann 
væri kristinnar trúar féllu í grýttan 
jarðveg á meðal bandarískra íhalds-
manna. Predikarinn Franklin Gra-
ham, sem kom eftirminnilega hing-
að til lands og predikaði á Hátíð 
vonar í Laugardalshöll árið 2013, 
tjáði sig um ummælin á Twitter.

„Buttigieg borgarstjóri segist 
samkynhneigður, kristinn maður. 
Sem kristinn maður trúi ég því að 
Biblían skilgreini samkynhneigð 
með synd, eitthvað sem maður á að 
iðrast en ekki hreykja sér af. Biblían 
segir hjónaband vera á milli karls og 
konu, ekki tveggja karla eða tveggja 
kvenna,“ sagði Graham.

Ummælin vöktu mikla reiði 
meðal frjálslyndra Demókrata sem 
komu Buttigieg til varnar. Líklega 
komu ummælin sér vel fyrir Butt-
igieg í pólitísku samhengi enda 
lítil þolinmæði fyrir talsmáta eins 
og Grahams á meðal þátttakenda í 
forkosningum Demókrata.

Sigurlíkur
Vinsældir Buttigiegs og hagstæð 
fjölmiðlaumfjöllun er hins vegar til 

einskis ef stuðningurinn er ekki til 
staðar. Sem betur fer fyrir Buttigieg 
er það ekki tilfellið lengur.

Samkvæmt meðaltali skoðana-
kannana sem Real Clear Politics 
tekur saman mældist Buttigieg með 
1,9 prósent á fyrsta degi aprílmán-
aðar. Síðan þá hefur hann hækkað 
f lugið verulega og er nú í 7,5 pró-
sentum. Til samanburðar mælist 
Biden með 29,3 prósent, Sanders 
með 23, Harris með 8,3 og Elizabeth 
Warren með 6,5 prósent.

Buttigieg nýtur enn meiri stuðn-
ings í Iowa, fyrsta ríki forkosning-
anna. Þar stendur hann í 11,3 pró-
sentum og er þriðji vinsælastur 
á eftir Biden með 23,7 prósent og 
Sanders með 19,7 prósent.

Staðan er svo aftur betri í öðru 
forkosningaríkinu, New Hamp-
shire. Þar er Buttigieg með 13 pró-
sent, Biden með 20,5 og Sanders 
með 23 prósent, aftur samkvæmt 
meðaltali Real Clear Politics.

Veðbankar eru einnig hrifnir af 
Buttigieg. Hann mælist þriðji líkleg-
astur hjá PredictIt og fjórði hjá Elec-
tion Betting Odds. Á síðarnefnda 
vefnum eru sigurlíkur hans taldar 
13,5 prósent. Voru 9,2 prósent þann 
1. apríl en ekki nema örfáar komm-
ur nokkrum dögum fyrr.

Fulltrúi ungu kynslóðarinnar
Fréttablaðið rýnir í feril Petes Buttigieg, mannsins með sérstaka nafnið sem er óvænt orðinn einn af sigurstrang-
legri frambjóðendunum í forkosningum Demókrata fyrir forsetakosningarnar 2020. Áhersla á persónutöfra.

Borgarstjórinn Pete Buttigieg nýtur óvæntra vinsælda og er nú einn sá sigurstranglegasti í forkosningum Demókrata. NORDICPHOTOS/AFP

Buttigieg áritar bol stuðningsmanns í South Bend. NORDICPHOTOS/AFP

VINSÆLDIR BUTTIG-
IEGS OG HAGSTÆÐ FJÖL-
MIÐLAUMFJÖLLUN ER HINS 
VEGAR TIL EINSKIS EF 
STUÐNINGURINN ER EKKI 
TIL STAÐAR. SEM BETUR 
FER FYRIR BUTTIGIEG ER 
ÞAÐ EKKI TILFELLIÐ.

Þórgnýr Einar  
Albertsson
thorgnyr@frettabladid.is
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FRÍSKANDI  
BRAGÐ!

FYRIR HREINAR OG
FRÍSKAR TENNUR



Bak við 
 tjöldin
Í kvöld mætir 100.000 
gesturinn á sýninguna 
Elly í Borgarleikhúsinu. 
Sýningarnar verða 220 en 
þeim lýkur um miðjan júní 
og hefur verkið þá verið í 
sýningu í þrjú leikár.
Íris Dögg Einarsdóttir
Ljósmyndir

Katrín Halldóra 
hefur slegið í 
gegn í hlutverki 
Elly. 

Björgvin Franz Gíslason fær á sig glæsilegt gervi í förðunarstólnum. 
Katrín Halldóra 
með Ragga 
Bjarna bak-
sviðs. 

Katla Margrét Þorgeirsdóttir 
og Björn Stefánsson bregða 
sér í nokkur hlutverk hvort og 
þurfa að skipta um gervi. 
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Miklu meira en bara ódýrt

Smáratorgi 1, 201 Kópavogi, sími 588 6090, vl@simnet.is
Mán. m. kl. 9 18, s. kl. 9 18 0, lau. kl. 10 18, sun. kl. 12 1
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Ástkær eiginmaður minn, 
Ástráður Berthelsen 

lést í Danmörku þann 3. apríl sl.   
Útförin fer fram frá Fríkirkjunni í 

Hafnarfirði 2. maí kl. 15.

Sigrún Júlía Oddgeirsdóttir

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Hólmfríður Bergey 
Gestsdóttir

andaðist á hjúkrunarheimilinu 
Sunnuhlíð í Kópavogi þann 18. apríl. 

Útförin fer fram frá Bústaðakirkju 
  fimmtudaginn 2. maí kl. 13.00.

Margrét Kristín Finnbogadóttir Björn Benediktsson
Einar Finnbogason Þórhildur Magnúsdóttir
Hafdís Finnbogadóttir Jón Karl Kristjánsson
Hörður Finnbogason Unnur Rut Rósinkransdóttir
Trausti Finnbogason Cheiryl Cadete

barnabörn og langömmubörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Jóhanna J. Guðnadóttir 
lést á Hrafnistu í Hafnarfirði 17. apríl 
síðastliðinn. Útför hennar fer fram 

frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði 30. apríl 
næstkomandi kl. 15.00.

Karl Guðni Erlingsson Vaiva Drilingaité
Irma Jóhanna Erlingsdóttir Geir Svansson
Rósa Guðrún Erlingsdóttir Otti Elínarson

Jónas Garðar Erlingsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Við önnumst alla þætti undirbúnings og fram-
kvæmd útfarar ásamt vinnu við dánarbússkiptin.  
Við þjónum með virðingu og umhyggju að  
leiðarljósi og af faglegum metnaði.     

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  
okkur að halda

Lára Árnadóttir,
umsjón útfara

  Útfararþjónusta
                      & lögfræðiþjónusta

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

Með kærleik og virðingu

Útfararstofa Kirkjugarðanna

Borgin er eitt af merk-
u st u kennileit u m 
R ey k jav í k u r.  Þ a r 
hefur allt gerst. Þar 
hafa allir verið. Sumir 
eru þar enn.“ Þessi 

áletrun er skráð með rauðum 
stöfum innan um svart letur í 
textahefti nýrrar plötu hljóm-
sveitarinnar Melchior. Hún nefn-
ist Hótel Borg. Það er  sjötta plata 
sveitarinnar, ef mér skjátlast ekki.

„Okkar samstarf er orðið 46 
ára, þó ekki óslitið. Það varð hlé í 
28 ár. En við þökkum fyrir hvern 
dag sem við fáum að spila,“ segir 
Karl Roth glaðlega. Hann syngur 
og leikur á gítar og hljómborð 
í sveitinni, líkt og þeir Hilmar 
Oddsson og Hróðmar I. Sigur-
björnsson. Kristín Jóhannsdóttir 
er söngkona, Gunnar Hrafnsson bassa-
leikari og Kjartan Guðnason trommu-
leikari.

Í fréttatilkynningu kemur fram að 
Melchior haldi sig við vandað kamm-
erpopp. Karl útskýrir það frekar. „Við 
erum með klassísk hljóðfæri, vorum 
alltaf með óbó og selló í gamla daga og 
nú erum við með strengjakvartett sem 
spilar í f lestum lögunum hjá okkur. Þess 
vegna viljum við ekki bara segja popp, 
heldur hafa vísbendingu um eitthvað 
annað því við erum ekki mjög rafmagn-
aðir.“

Svo er það Hótel Borg og sá sess sem 

hún skipar hjá Melchior. „Fyrsta hug-
myndin var sú að búa til textaalbúm 
með uppstilltri mynd við hvert lag. 
Metnaðarfull hugmynd sem tónaðist 
aðeins niður. En það er gaman að hafa 
einhvern hverfipunkt í svona verki 
og Hótel Borg er visst kennileiti í mið-
borginni, dálítið gömul og dálítið grand. 
Við höfum skemmt okkur mikið þar en 
ég man ekkert hvort við spiluðum þar í 
fyrra lífi. Hilmar veit það, hann er eins 
og alfræðiorðabók, man allt og ég man 

ekkert. Þú ert að tala við vit-
lausan mann!“

Tólf lög eru á diskinum eftir 
þrjá lagasmiði sveitarinnar. 
„Hilmar og Hróðmar eiga fimm 
lög hvor, ég tvö og f lestir text-
arnir eru eftir mig,“ lýsir Karl og 
heldur áfram: „Eitt lagið heitir 
Búa um rúm. Annað er um lífið 
í eldhúsinu. Svo erum við með 
sálm, alltaf sálmur á hverri 
plötu. Þessi snýst um það að Guð 
sé alls staðar, líka á Borginni. 
Svo tef lum við fram lagi sem 
heitir Alla leið til stjarnanna. Það 
fjallar um stemninguna sem ríkti 
þegar f lugmennirnir úr ítölsku 
f lugsveitinni sem kom hingað 
1933 eru að yfirgefa borgina og 
allar stelpurnar í öngum sínum. 
Bærinn hafði fyllst af ungum 
mönnum í einkennisbúningum. 

Það var stórviðburður í Reykjavík. Þeir 
bjuggu á Borginni.“

Lilja Björk Runólfsdóttir, hönnuður 
og söngkona, á heiðurinn af plötuum-
slaginu. „Munstrið  er teikning af gólf-
inu í anddyri Hótels Borgar,“ upplýsir 
Karl. Hann segir hefti með texta lag-
anna í stóru og læsilegu letri fylgja með. 
Gleymir heldur ekki að geta útgáfutón-
leikanna þann 30. apríl í Tjarnarbíói 
klukkan 20. „Þá verður allt liðið á svið-
inu, blásararnir líka,“ segir hann og lofar 
að platan verði leikin í heild sinni, auk 
nokkurra eldri laga. gun@frettabladid.is

Þökkum fyrir hvern dag 
sem við fáum að spila
Hljómsveitin Melchior hefur gengið í endurnýjun lífdaga og verður með útgáfutón-
leika í Tjarnarbíói þriðjudaginn 30. apríl í tilefni nýrrar plötu sem heitir Hótel Borg. 
Efnið tengist Borginni og hönnun disksins ber sögufrægum art deco-stíl hennar vitni.

Gunnar Rafnsson, Hilmar Oddsson, Kjartan Guðnason, Karl Roth, Kristín Jóhannsdóttir og Hróðmar I. Sigurbjörnsson.

Teikning af gólfinu í anddyri Hótel 
Borgar prýðir plötuumslagið.

Ástkær faðir minn, tengdafaðir, 
 afi og langafi,

Jón Hannesson
Ásbúð 63, 
Garðabæ,

lést á Landspítalanum í Fossvogi  
 16. apríl. Útför hans fer fram frá 

Vídalínskirkju fimmtudaginn 2. maí kl. 13.00.

Hannes Jónsson  Guðlaug K. Jónsdóttir
Jón Gunnar Hannesson
Unnur Ösp Hannesdóttir
Arnar Atli Hannesson
Guðmunda K. Hauksdóttir

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Ingunn Hlín Björgvinsdóttir
Safamýri 46, Reykjavík,

lést fimmtudaginn 18. apríl  
      á líknardeild Landspítalans í Kópavogi. 
            Útför fer fram frá Bústaðakirkju 

                                        þriðjudaginn 30. apríl klukkan 13.00.

Björgvin S. Friðriksson Adda Björk Jónsdóttir
Friðrik M. Friðriksson Gunnrún Gunnarsdóttir
Guðný Hlín Friðriksdóttir Karl Ómar Guðbjörnsson
Friðgerður M. Friðriksdóttir Ófeigur Guðmundsson

barnabörn og barnabarnabörn.
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Ástkær bróðir okkar, mágur og frændi, 
Þórólfur Helgason

bóndi, 
Tungu í Gönguskörðum,
lést á Heilbrigðisstofnun  

Sauðárkróks 16. apríl.  
Útför hans fer fram frá Sauðárkrókskirkju 

fimmtudaginn 2. maí kl. 14.00.

Andrés Helgason  Ásdís Edda Ásgeirsdóttir
Ásgeir Már Andrésson  Sandra Ólafsdóttir 
Elísabet Rán Andrésdóttir  Benedikt Egill Árnason
Gunnar Þór Andrésson  Elisa Saukko

og systur hins látna.

Ástkær eiginkona mín,  
móðir okkar, tengdamóðir og amma,

Lilja K. Kristinsdóttir
Múlavegi 17, Seyðisfirði,

lést á Landspítalanum Fossvogi 
miðvikudaginn 24. apríl.

Magnús S. Stefánsson
Kristinn G. Magnússon  Linda Mae Kirker
Stefán H. Magnússon
Ágúst T. Magnússon  Arna Magnúsdóttir

og barnabörn.

Elskuleg systir okkar,
Bryndís Magnúsdóttir

Vallarbraut 3, 
Hafnarfirði,

lést á Landspítalanum 3. apríl 2019.
Útför hefur farið fram í kyrrþey að ósk 

hinnar látnu.

Snorri Magnússon
Jóhanna Magnúsdóttir

og fjölskyldur.

 

Ástkær faðir okkar, stjúpfaðir, 
tengdafaðir, afi,  

langafi og langalangafi,
Kristján Árnason

Bláskógum 11, Hveragerði, 
lést á Heilbrigðisstofnun Suðurlands 

miðvikudaginn 24. apríl. 
Útförin mun fara fram í kyrrþey að ósk hins látna.

Aðstandendur.

Faðir okkar og afi, 
Atli Heimir Sveinsson 

tónskáld, 
lést laugardaginn 20. apríl  

á hjúkrunarheimilinu Grund. Útför hans 
fer fram frá Hallgrímskirkju  

mánudaginn 6. maí klukkan 13.00.

Teitur Atlason Bryndís Bjarnadóttir
Auðunn Atlason Sigríður Ragna Jónsdóttir
Illugi Auðunsson Kristjana Zoëga    

Auður Teitsdóttir
Þorkell Auðunsson

Bessi Teitsson
Ólafía Kristín Auðunsdóttir

Leó Teitsson
Ásta Sóllilja Auðunsdóttir

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Gylfi Lárusson 
húsasmíðameistari  

frá Stykkishólmi,
lést miðvikudaginn 10. apríl. 

Útför hans fer fram frá Lindakirkju, 
Kópavogi, mánudaginn 29. apríl klukkan 13.00.

Ólöf Jónsdóttir 
Helena Gylfadóttir
Inga Lára Gylfadóttir  Hilmar Baldur Baldursson 
Eiður Örn Gylfason  Margrét Róbertsdóttir
Malin Karlsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Svava Árný Jónsdóttir
Baðsvöllum 7, Grindavík,

lést á Landspítalanum við Hringbraut, 
laugardaginn 20. apríl. 

Útförin fer fram frá Grindavíkurkirkju 
föstudaginn 3. maí. Þeim sem vildu minnast hennar er 

bent á slysavarnadeildina Þórkötlu.

Benóný Þórhallsson
Þórhallur Ágúst Benónýsson
Sigríður Fjóla Benónýsdóttir Hólmar Már Gunnlaugsson
Berglind Benónýsdóttir Ómar Davíð Ólafsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn,  
faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Ásgeir Jónsson
Smyrlahrauni 48, 

Hafnarfirði,
lést á heimili sínu þann 17. apríl sl. 

Útför hans fer fram þriðjudaginn 30. apríl 
         kl. 11.00 frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði.

Drífa Ingimundardóttir
Þóra Birna Ásgeirsdóttir Númi Arnarson
Ingi Björn Ásgeirsson Kristín Bridde

og barnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Bergþóra Skarphéðinsdóttir
frá Þingeyri,

lést á hjúkrunarheimilinu Boðaþingi 
þriðjudaginn 16. apríl.  

Útför hennar fer fram frá Bústaðakirkju 
mánudaginn 6. maí klukkan 13.00.  

Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem 
vilja minnast hennar er bent á Barnaspítala Hringsins.

Sjöfn Sóley Sveinsdóttir Rögnvaldur R. Andrésson
Magnea Gerður Sveinsdóttir Ólafur Sigurðsson
Smári Sveinsson Guðmunda Óskarsdóttir
Kristín Linda Sveinsdóttir Skjöldur Vatnar Árnason

barnabörn og barnabarnabörn.

     Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,  
afi, langafi og langalangafi,

Sigurður Jónsson 
fyrrverandi yfirtollvörður,  

Álfheimum 46,
lést á hjúkrunarheimilinu Eir 

sunnudaginn 21. apríl. Útför hans verður 
gerð frá Fossvogskapellu fimmtudaginn 2. maí kl. 13.00.

Fyrir hönd aðstandenda,
 Sigurður Sigurðsson
Þorsteinn Sigurðsson 

Sveinn Jónsson
blikksmiður/tamningamaður  

og verktaki, 
Arnarhrauni 25, Hafnarfirði.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu 
okkur samúð, vináttu og hlýhug 

vegna andláts og útfarar hjartans elsku 
eiginmanns míns, föður, tengdaföður, 

afa og bróður. Þökkum öllum sem önnuðust hann 
á gjörgæsludeild Landspítalans. Sérstakar þakkir til 

Karlakórs Grafarvogs. 

Íris Högnadóttir
og fjölskylda hins látna. 

Ástkær maki minn, faðir okkar,  
afi, sonur og bróðir,
Helgi Lárusson

Strandgötu 23, Akureyri,
lést á Sjúkrahúsinu á Akureyri þann 

18. apríl. Útför hans fer fram frá 
Akureyrarkirkju 3. maí kl. 13.30.

Fyrir hönd aðstandenda,
Nicole Sömmering

Ástkær móðir mín, amma og systir,
 Björg Þorsteinsdóttir

myndlistarkona,
 lést á líknardeild Landspítalans í 
Kópavogi, mánudaginn 22. apríl. 

Útför hennar fer fram frá Dómkirkjunni  
 í Reykjavík fimmtudaginn 2. maí klukkan 11.

 Guðný Ragnarsdóttir
Ragnar Árni Ólafsson
Davíð Þorsteinsson

Halldóra Þorsteinsdóttir

Yndislegur eiginmaður minn,  
pabbi, tengdapabbi og afi,

Jón Halldórsson
Áshamri 44, Vestmannaeyjum,

lést á páskadag, 21. apríl  
 á gjörgæsludeild Landspítalans í Fossvogi. 

Útför hans fer fram frá Landakirkju  
í Vestmannaeyjum föstudaginn 3. maí klukkan 13.  
Þeim sem vilja minnast hans er bent á Krabbavörn  

í Vestmannaeyjum.

Svana Pétursdóttir
Guðríður Jónsdóttir Kolbeinn Agnarsson
Valgerður Jóna Jónsdóttir Viktor Ragnarsson
Svandís Jónsdóttir Hlynur Rafn Guðjónsson 

Svana Björk, Arna Dögg og Vala Dröfn
Sigríður, Jón Valgarð og Helga Dís 

Gyða Karen og Nökkvi Rafn

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir og amma,

Sigrún Óskarsdóttir
lést á Hrafnistu í Reykjavík 16. apríl. 

Jarðarför verður auglýst síðar.

Ágúst Óskar Sigurðsson Anna María Úlfarsdóttir
Anna Þórdís Sigurðardóttir Rainer Lischetzki 
Edda Björk Sigurðardóttir Jón Ármann Guðjónsson

og barnabörn.

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli  
og útfarir má senda á netfangið  
timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is  
eða hringja í síma 550 5055.

Viltu birta minningargrein á frettabladid.is?
Minningargreinar skal senda á timamot@frettabladid.is.

Birting er endurgjaldslaus og opin öllum á frettabladid.is/timamot

Svínaflensan árið 2009 varð 
að heimsfaraldri 27. apríl 2009 
með yfirlýsingu Alþjóðaheil-
brigðismálastofnunarinnar 
þess efnis. Á þessum degi 
fyrir tíu árum var grunur um 
að tveir Íslendingar hefðu 
smitast af veirunni og var við-
bragðsstig hér á landi hækkað 
í kjölfarið.

Á þessum tímapunkti 
höfðu yfir tvö þúsund manns 
smitast í Mexíkó. Þar í landi 
höfðu 150 látist af völdum 
veirunnar og áttu þeir eftir að 
verða fleiri.

Í kringum 200 milljónir 
manna áttu eftir að smitast 
af H1N1 svínaflensunni og í 
kringum 150 þúsund létust. 
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Heimsfaraldur svínaflensu

Umfjöllun Frétta-
blaðsins 27. apríl 

2009.
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#plokk2019
#plokkaislandi
#hreinsumisland
#plogging

Tugir sveitafélaga, félagasamtaka og plokk hópa um allt land skipuleggja 
viðburði á þessum degi undir merkjum Stóra plokkdagsins og er öllum 

velkomið að vera með. Taktu þátt og fylgstu með á heimasíðum og 
samfélagsmiðlum þíns sveitarfélags.

SVÆÐI
Reykjanesbær svæði 1-5. Ræst af planinu hjá Bónus á Fitjum.

Vogar svæði 1-3. Ræst við bílastæði brúna undir 
Reykjanesbraut að Vogum.

Hafnarfjörður svæði 1-3. Ræst af bílastæðinu hjá N1 
Lækjargötu.

Garðabær svæði 1-2. Ræst af bílastæði Vífilstöðum.

Kópavogur svæði 1-3. Ræst af bílastæði Smáralindar.

Reykjavík - Elliðaárdalur og Fossvogs svæði 1-3. Ræst af 
bílastæði Sambíóanna.

Reykjavík – Stórhöfði og Árbær 1-3. Ræst af bílastæðinu við 
Select og Ölgerðina.

Reykjavík – Grafarvogur Grafarholt 1-3. Ræst af bílastæðinu hjá 
Húsasmiðjunni.

Mosfellsbær 1-3. Ræst af bílastæðinu við N1.

VAKTIR

Hlíðasmári 6     Kópavogi     510 7900



VEÐUR   MYNDASÖGUR

Skýjað með köflum og smá skúrir víða um land í dag, þokusúld úti við austur-
ströndina, en talsverð rigning SA-til um kvöldið. Hiti víða 8 til 15 stig, en mun 
svalara við austurströndina.

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Save 50-70% on Dental Treatment
 in Hungary 

your specialist in dental tourism

Contact us now!

0036 70 942 9573
info@fedaszdental.hu

Dentistry - Dental Laboratory - Hotel 
on-site!

Fedasz Dental Hungary

KOMDU
Í

– dásamleg deild samfélagsins

OPIÐ UM HELGAR FRÁ KL. 11 – 17

K
V

IK
A

Brecht getur virkað nokkuð 
óaðgengilegur, en ég er  
prófessor í  

bókmenntum og 
ét Brecht, Ibsen 
og Strindberg í 

morgunmat.

Prófessor 
og mann-

æta, það er.

Já... Hvað 
með þig? 
Kannt þú 
að lesa 
þér til 

gagns?

Það held ég nú. 
Þú getur ekki ekið 

leið 42 út í rassgat 
án þess að lesa 

vegskiltin og lesið 
í líkamstjáningu 
fólks sem veifar 

kylfum og húðflúr-
uðum börnum.

Nei... Það 
er líklega 
rétt hjá 

þér.

Jæja... 
Hvað 

gerum við 
næst?

Jahérna... 
þetta var ekki 
beint skrifað í 

skýin.

Heyrnartól Meyrnartól

Þér væri 
hollast 

að koma 
þér niður!

Þetta er allt í 
lagi, ég er...

Heimskur?

Ég ætlaði 
að segja 

að ég væri 
að passa 

mig.

Ég hafði 
samt rétt 
fyrir mér.

HVAÐ ER AÐ 
FRÉTTA?
Frettabladid.is færir þér nýjustu 
fréttir dagsins og ítarlega umfjöllun 
um málefni líðandi stundar.

Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook
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KROSSGÁTA  ÞRAUTIR

Bridge Ísak Örn Sigurðsson

Íslandsmótið í sveitakeppni hófst 
síðastliðinn fimmtudag í Sal FÍ í 
Mörkinni. Þegar þessar línur eru 
skrifaðar, voru búnar 4. umferðir. 
Sveit J.E. Skjanna var í forystu en 
skammt á eftir var sveit Grant 
Thornton og í þriðja sæti var 
sveit Hótels Hamars, margfaldra 
Íslandsmeistara. Sveitir Grant 
Thornton og Vestra áttust við í 
annarri umferð mótsins. Sveit 
Grant vann góðan sigur 15,56-5,44 

(42-19 í impum). Sveitarmeðlimir 
Grant Thornton græddu 15 impa á 
þessu spili í leiknum. Sveinn Rúnar 
Eiríksson í sveit Grant sat í norður 
með þessa skemmtilegu hönd, 
þó að punktarnir séu ekki margir. 
Hann hafði mikið álit á hönd sinni 
og þegar Ragnar Hermannsson, 
í suður, sýndi opnunarstyrk og 
stuðning við opnunarlitinn, lét 
Sveinn Rúnar ekki geim duga. 
Norður var gjafari og allir á hættu.

Sveinn Rúnar vakti í norður á einum spaða. Ragnar svaraði 
á 2 gröndum (áskorun+ með a.m.k. 4 spil í opnarlit) og 
Sveinn Rúnar sýndi lágmarks opnunarstyrk með 3  . 
Ragnar sýndi opnunarstyrk með því að spyrja á 3  og 
Sveinn Rúnar stökk í 5  til að sýna eyðu í þeim lit. Ragnar 
fyrirstöðusagði á 5  og Sveinn Rúnar sagði 6 . Ragnar 
endaði sagnir með 6 spöðum, því hann hafði lítinn áhuga 
á meiru. Útspil austurs var tíguldrottning og vestur tók á 
ásinn. Á hinu borðinu voru 4  látnir nægja og sveit Grant 
Thornton græddi því vel á spilinu.

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum  3x3 reit birtist 
tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig 
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í 
næsta tölublaði Fréttablaðsins.

Skák  Gunnar Björnsson

Norður
ÁG10964
K1053
K103
-

Suður
KD83
Á9
8543
ÁG10

Austur
752
86
DG
D96532

Vestur
-
DG742
Á976
K874

GRÓÐI AF SLEMMU

Hvítur á leik

Wade átti leik gegn Boxall í Middel-
ton árið 1953.

1. Bxf7! Hxf7 2. Rg6+ Kg8 3. Rxe5 
1-0. Norðurlandamót stúlkna 
hófst í gær í Köge í Danmörku. Sjö 
íslenskar stúlkur taka þátt.   

www.skak.is:  NM stúlkna.  
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VEGLEG VERÐLAUN
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 Ásgeir Jónsson, Garðabæ.

Á Facebook-síðunni Kross-
gátan er að finna ábendingar, 
tilkynningar og leiðréttingar 
ef þörf krefur.

LÁRÉTT 
1 Alda skelfingar greip munstr-

aða sjómenn (9)
11 Þegar of mikill agi kemst í 

blöðin er eitthvað að (12)
12 Kjör í stjórnum stjórnast af 

baktjaldamakki (9) 
13 Ryð agni úr vegi afbakaðra 

umsagna (7) 
14 Hámarksgildi lyktar mælist 

er þessi blómstrar (9)
15 Gelt kvenna hræðir átvöglin 

(6) 
16 Rækta skegg í höfuðborg (7)
17 Læt fisk í þörungum ekki 

trufla viðskipti (7)
18 Leysið nefndina úr leyndar-

hjúp (5)
19 Bullið úr búpeningnum 

lyktar langar leiðir (9)

22 Orð um form sem ég vil að 
þú breytir (8)

26 Alma er á Nissan fullkom-
inna kapla (6)

30 Víkjum þá að skotinu og 
skömmunum sem það olli 
(9) 

32 Hef uppi á fiski fyrir flónið 
(6)

33 Magna skal gleði, gagn og 
fjör (5)

34 Sá sem fluttur var hingað 
eftir að hann var f luttur 
inn (9)

36 Hið spaka lið þarf helst fley 
laust við rugl (8) 

37 Krúttlegir þessir vargar 
hans Smára, stynur hann 
(5)

38 Vargur áa og blíðu (7)
39 Rústaði mér snarlega á 

þýskum þjóðvegi (9)
44 Mun aldrei dvelja við hegn-

ingarhúsið (5)
45 Svefninn er eins og svefn-

leysið (8)
46 Dópa hirslu læknisdóma (9)
47 Þetta verður fanta gott 

kvöld (5)
49 Gæfa hinnar gildu pyngju 

er að menn fá hjá henni 
krít (8)

50 Áltunna fyrir svaml og bað 
(7)

51 Sá galni tittur er hörkutól (5)
52 Viðrekstur Stórhöfða, Skaga 

og Snæfellsness (8) 

LÓÐRÉTT 
1 Elska æð sefjunar (9)
2 Metum röng út frá rang-

færslum (9)
3 Af skornum rugludöllum frá 

Rogalandi (7)
4 Þetta er liðið sem mætti oft í 

messu (10)
5 Varpa skugga á Gore við felu-

leik himintungla (8)
6 Af illum fótabúnaði (6)
7 Kanna hvell sem setti ver-

gjarnan í uppnám (10)
8 Dagar enna og ristla (9)
9 Hleð niður seðlum af feng-

sælum fiskislóðum (9)
10 Blendingur manns og orms 

á helming eftir (9) 

20 Eru til úlpuprik, eða er inn-
sláttarvilla í frétt sem ég 
límdi í möppu? 

21 Lifum glöð með gyðju og 
systrum hennar öllum (7)

23 Þetta er lofkvæði um tungu-
tak segir ræðinn höfundur 
þess (7) 

24 Allir stjórar vilja dá (7)
25 Bali fyrir ballett og sögur frá 

Sjálandi (7)
27 Uppspuna um athafna-

mann má rekja til ákveð-
inna marða (12)

28 Fær meistaranám styrk ef 
sumarflíkin er skjóllítil? 
(9)

29 Við lög Ara er kennd fengsæl 
heiði (9)

31 Gengur gegn grimmd þótt 
grimmir stormar geisi (11)

35 Einkennishljóm listamanns 
má heyra í verkum hans 
(9)

39 Halló! Þetta er sko kúnst, 
svo ég monti mig smá (6)

40 Farinn með góss kynslóð-
anna og Finnar í uppnámi 
(6)

41 Baskar kunna að prútta og 
rugla fólk í ríminu (6)

42 Hún er ekki stærst í Tyrk-
landi, en hún er aðal (6)

43 Tímabil mínusrekstrar, ég 
sýti það mjög (6)

48 Dunda við að mala orð og 
raða upp á nýtt (4)

LAUSNARORÐ: Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum 
er raðað rétt saman birtist blómstrandi fag og áhugamál 
sumra. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 26. apríl á kross-
gata@fretta bladid.is merkt „20. apríl“.

Lausnarorð síðustu viku var
D Ú F N A V E I S L A N

E G G L A G A F D T A L S V E R T

Y R L S T J Ó R A R A Ö Ó

L E I R V Í K A Ó O F N P L A T A

A L I A Ð R Á S U M G S B

N Ý L Á T I N K A P I L S U N U M

D U U N I N N T U U Ð R

S U M A R M A N N N Ð N A U T S K

N Á A N D A F U N D U M T

Ó D A U Ð L E G Ý R Á Ð K A M

R N A L Í F G J Ö F S Æ A

V A R G A L D A U Ó Ö S K U R O K

V S I D A N S S A L Æ U I

B E R V I Ð E U U A R Ú M A N

R Í A K O M U M A N N Á D

S K I N N R O K K R Ó G I L D A

Í N Á F T Í M A M Ó T N Y

L A N D S V A N A Á T A S N A S T

I S T N V Í N Þ A M B B J

N O T F Æ R A Í Á K Á L Ú T U M

U U Ð F R A M R E I T T S Ð
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Þór unn Bir na K lemensdóttir 
er átta ára. Hún fæddist 10. október 
2010, klukkan 11.11. um morgun-
inn. „Kennitalan mín er 101010-
3330. Systir mömmu minnar sem 
er stærðfræðikennari segir að það 
sé flottasta kennitala í heimi!“

Hvað gerðir þú í páskafríinu? Ég 
fór í sumarbústaðinn sem amma 
mín og afi eiga og er í Svínadal. Þar 
voru líka systkini mín og frændsyst-
kini mín. Við fórum í páskaeggjaleit 
og það var mjög gaman.

Hver er eftirlætis námsgreinin 
þín í skólanum? Dans, ég elska 
að dansa. En mér finnst eiginlega 
alltaf gaman í skólanum, því ég er 
í skemmtilegum bekk og á besta 
kennara í heimi. Ég er í 3. H.H.P. í 
Háteigsskóla og kennarinn minn 
heitir Hlín Helga Pálsdóttir.

Áttu önnur áhugamál en dans-
inn? Já, söng. Ég er eiginlega alltaf 
að syngja og dansa. Svo æfi ég líka 
fimleika og á píanó.

Er ekki erfitt að hafa tíma fyrir allt 
sem þú þarft að gera? Jú, þetta er 
svolítið mikið.

Hvaða dans er f lottastur að þínu 
mati? Hipp hopp.

Át t u þér uppá ha ldslag ?  Já , 
Draumar geta ræst er uppáhalds-
lagið mitt. Mér finnst það mjög fal-
legt og gaman að syngja með því. Ég 
kann það utanað.

En uppá ha ldstónlist ar mann 
eða konu? Jón Jónsson er mjög 
skemmtilegur. Mér finnst líka Salka 
Sól syngja ótrúlega fallega.

Hvað heitir besta vinkona þín? 
Hún heitir Valentína. Hún er mjög 
skemmtileg og fyndin.

Hver er uppáhalds liturinn þinn? 
Það var alltaf svartur en nú er það 
dökkblár.

Hvaða matur finnst þér bestur? 
Grjónagrautur með kanilsykri og 
rúsínum. Svo er líka gott að hafa 
slátur með.

Hvað finnst þér mest heillandi við 
sumarið? Sólin og fríið. Þá getur 
maður líka hitt vinkonur sínar oft 
og leikið allan daginn. Svo finnst 
mér líka mjög gaman að fara í ferða-
lög.

Hvað langar þig að verða þegar þú 
verður stór? Leikari og dansari.

  Draumar 
      geta ræst 
er uppáhaldslagið
Þórunn Birna Klemensdóttir er átta ára 
og með eina flottustu kennitölu í heimi. 

Þórunn Birna elskar að syngja og dansa og svo æfir hún líka fimleika og á 
píanó. Hún er líka með rólu í herberginu sínu. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Vorhvöt
Þú, vorgyðja, svífur úr suðrænum 
geim
á sólgeisla vængjunum breiðum
til Ísalands fannþöktu fjallanna 
heim
að fossum og dimmbláum 
heiðum.
Ég sé, hvar í skýjum þú brunar á 
braut.
Ó, ber þú mitt ljóð heim í ætt-
jarðar skaut.

Svo frjáls vertu, móðir, sem vindur 
á vog,
sem vötn þín með straumunum 
þungu,
sem himins þíns bragandi norð-
ljósalog
og ljóðin á skáldanna tungu,
og aldrei, aldrei bindi þig bönd
nema bláfjötur ægis við klettótta 
strönd.
                  Steingrímur Thorsteinsson

Fallin spýta
Spýtu er stillt upp
við vegg. Einn leikmaður „er 'ann“,

grúfir upp við vegginn og 
telur upp í 50.  Á meðan 
fela
hinir sig í kring. Þegar 
sá sem „er 'ann“ finnur 
einhvern á hann að 
hlaupa að spýtunni, 
snerta hana og segja: 
„Fallin
spýta fyrir Nonna, 1, 
2 og 3“ og þá er sá 
sem fannst
(Nonni) úr leik.
En ef sá sem 
fannst er á undan 
að spýtunni er
hann hólpinn 
það sem eftir 
er af leiknum. 
Sá sem spýtan 
er fyrst felld 
fyrir „er 'ann“ 
í næsta leik.

Útileikurinn Ljóð

„Jæja já, tölusúpa,“ sagði 
Kata og virtist ekki vera 
par hrifin. „Hvað eigum 
við að gera við þessa 
tölusúpu?“ Lísaloppa las 
leiðbeiningarnar. „Við 
eigum að byrja á bláu 
tölunni tveir og með því 
að fylgja bara sléttum 
tölum lóðrétt og lárétt, 
finna leið upp á töluna 
4 á toppi teningsins.“ 
„Sléttar tölur og 
oddatölur, það kann ég,“ 
sagði Kata hróðug.  „Eru 
annars 2,4,6 og 8 ekki 
sléttar tölur?“ „Jú,“ sagði 
Lísaloppa. „Þá vindum 
við okkur bara í þetta,“ 
sagði Kata ákveðin. 
„Ekki eftir neinu að bíða.“

Konráð
á ferð og flugi

og félagar
350

Getur þú fundið leiðina í gegnum talnateninginn
??

?

4 2 8 6 7 2 4 6 7 2 3 6
8 7 7 5 6 4 7 8 4 2 5 2
2 4 2 4 2 5 2 1 5 3 7 6
7 6 8 5 6 4 8 6 3 2 9 4
8 4 7 2 1 8 7 2 4 8 3 2
4 7 5 8 4 5 2 6 6 2 4 8
2 6 2 7 2 5 2 1 2 6 2 7
1 4 5 8 1 3 6 4 2 5 4 6
2 8 9 4 8 4 2 6 7 3 9 2
4 7 5 2 1 2 1 5 3 4 8 6
8 1 6 4 3 6 4 7 6 2 7 2
2 6 2 7 8 3 2 8 2 1 5 6

?
?
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Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:30 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 12:00-18:00
Smáratorgi:  Mán-Fim; 10:00-19:00 • Fös-Lau; 10:00-19:30 • Sun; 11:00-18:00 – Skeifunni og Garðatorgi:  Alla daga; 10:00-19:00 – Verð gildir til og með 28. apríl eða meðan birgðir endast. 

ára

Bláber
Marokkó, 500 g

895
kr. 500 g

500g

298
kr. 250 ml

Smash Style Hamborgarasósa
250 ml

498
kr. 2x120 g

Smash Style Hamborgarar
2x120 g

ÍSLENSKT
ungnautakjöt

100%

Bónus Pylsubrauð
5 stk. 

169
kr. 5 stk.

Bónus XL hamborgarabrauð
4 stk., 290 g

169
kr. 290 g

579
kr. 2x140 g

Smash Style Hamborgarar
2x140 g

459
kr. 2x100 g

Smash Style Hamborgarar
2x100 g

298
kr. 198 g

ÍN Steikar- og grillkrydd
198 gg

Íslensk Kjötsúpa, 1 kg
Ungversk Gúllassúpa, 1 kg

Mexíkósk Kjúklingasúpa, 1 kg
Baunasúpa og Saltkjöt, 1 kg

1 kg
a, 1 kg

1.498
kr. 1 kg

1kg

Matarmiklar súpur  
FULLELDAÐAR

Aðeins að hita

Bónus Vínarpylsur
485 g, 10 stk. 

359
kr. pk.

10 PYLSUR
NÝTT Í BÓNUS



Günday í 
Norræna húsinu
Í dag, laugardaginn 27. 
apríl, ræðir Auður Jóns-
dóttir rithöfundur við 
Hakan Günday í Norræna 
húsinu. Umræðuefnið er 
bók hans Meira og þær 
aðstæður sem blasa við 
tyrkneskum höfundum í 
pólitísku umhverfi Tyrk-
lands í dag.

Dagskráin hefst klukkan 
15.00.

Hvers 
vegna?
Tyrkneski rithöf-
undurinn Hakan 
Günday er meðal 
gesta Bókmennta-
hátíðar í Reykja-
vík. Skáldsaga 
hans Meira hefur 
vakið gríðarlega 
athygli enda á hún 
brýnt erindi við 
samtímann.

Flestir komast í uppnám við lesturinn, segir Hakan Günday um hina mögnuðu verðlaunabók sína Meira.   FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Meðal gesta á Bók-
menntahátíð í 
Reykjavík sem 
nú stendur yfir 
er tyrkneski rit-
h ö f u n d u r i n n 

Hakan Günday en bók hans Meira 
kom nýlega út hér á landi í þýð-
ingu Friðriks Rafnssonar. Bókin 
hefur hlotið mikið lof og hreppt 
ýmis verðlaun, þar á meðal Le Prix 
Médicis Étranger verðlaunin árið 
2015.

Bókin fjallar um þær skelfingar 
sem flóttamenn þurfa að upplifa og 
í forgrunni er tyrkneski drengurinn 
Gaza sem níu ára gamall byrjar að 
aðstoða föður sinn við smygl á ólög-
legum innf lytjendum sem freista 
þess að komast yfir til Grikklands.

Besta rannsóknarvinnan
Günday er spurður hvort hann hafi 
unnið mikla rannsóknarvinnu við 
gerð bókarinnar. „Rannsóknar-
vinnan var mjög einföld, ég skoðaði 
skýrslur frá Evrópusambandinu og 
Sameinuðu þjóðunum um ýmis 
tæknileg atriði eins og hvaða leið 

f lóttamenn fara. Ég hafði ekki 
þörf fyrir annars konar upp-
lýsingar,“ segir hann. „Tyrkland 
er land sem er eins konar brú 
milli austurs og vesturs, milli 
borgarastyrjalda og velferðar, 
tveggja ólíkra heima. Flótta-
menn fara langa leið án þess að 
vera sýnilegir, það er einungis 
þegar þeir eru dánir sem við 
vitum af þeim því þá lesum við 
um þá í dagblöðum. Stundum 
þarf maður ekki að leggjast í 
vísindalega rannsókn til að sjá 
það sem er í kringum mann. 
Besta rannsóknarvinnan er að 
horfa í kringum sig og halda 
augunum opnum.“

Hinn ungi Gaza segir söguna. 
Hann er barn sem sýnir af sér mikla 
grimmd og lesandinn sveiflast milli 
þess að hafa andstyggð á honum 
og finna til samúðar. Gaza tekur 
breytingum í sögunni, barn sem 
virðist ófært um samkennd þarf að 
þola miklar raunir. Barn sem ekki 
grét verður unglingur sem grætur. 
Undir lokin er færð göfug fórn.

Er hægt að breytast?
Günday segir að sér hafi þótt mikil-
vægt að segja söguna frá sjónar-
horni barns. „Ég þurfti barn til 
að spyrja nokkurra mikilvægra 
spurninga. Einu mannverurnar í lífi 
Gaza eru faðir hans og hann sjálfur, 
annað fólk er bara varningur sem 
má eyðileggja og tortíma. Faðirinn 
er yfirvaldið og setur reglurnar.

Spurningarnar sem ég vildi 
spyrja eru þessar: Þegar þú fæðist 
inn í aðstæður eins og þessar þar 
sem þér er sagt að annað fólk sé 
einskis virði, þú sért eina mann-

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

BESTA RANNSÓKN-
ARVINNAN ER AÐ 

HORFA Í KRINGUM SIG OG 
HALDA AUGUNUM OPNUM.

látið þá vinna við ömurlegar 
aðstæður. Viðbrögð barnsins 
og samfélaganna eru þau sömu. 
Í lokin birtist svo samkenndin 
þegar Gaza áttar sig á því að 
fólk er tilbúið að hætta lífi sínu 
til að byrja nýtt líf í ókunnu 
landi.

Þessari ferð var aðeins hægt 
að lýsa með augum barns, ekki 
fullorðinnar manneskja. Full-
orðnir halda að þeir viti allt en 
barn spyr spurninga og aðallega 
spurninga sem byrja á orðunum: 

Hvers vegna? Fullorðnar mann-
eskjur hafa gefist upp á að spyrja: 
Hvers vegna?“

Viðbrögð lesenda
Meira er myrk og áhrifamikil 
skáldsaga og lesturinn gengur afar 
nærri lesandanum. „Mér leið illa 
þegar ég var að skrifa hana,“ segir 
Günday, en bók hans hefur verið 
þýdd á rúmlega tuttugu tungu-
mál. „Ég hef ferðast víðs vegar 
um heiminn og séð viðbrögð les-
enda. Flestir komast í uppnám við 
lesturinn. Sumir vilja ekki horfast 
í augu við hinn nakta sannleika en 
flestir vilja lesa áfram til að komast 
að því hvort það sé mögulegt að 
breytast. Ef fólk getur lesið dagblöð 
þá getur það lesið þessa bók. Og ef 
fólk er nógu hugrakkt til að horfa á 
sjónvarpsfréttir þá getur það auð-
veldlega lesið þessa bók því það er 
ómögulegt að skrifa eitthvað sem er 
of beldisfyllra en sjónvarpsfréttir.“

eskjan og getir gert allt sem þér sýn-
ist, er þá mögulegt fyrir þig að efast 
um þann raunveruleika og spyrja 
þig hvort aðrir gætu líka verið 
manneskjur? Hvað gerirðu þegar 
þú kemst að því að faðir þinn laug 
stöðugt að þér? Er hægt að breytast?

Ég vildi skapa barn sem speglaði 
viðhorf þjóðfélaga sem hafa enga 
hugmynd um hörmungar f lótta-
manna. Fyrstu viðbrögð Gaza við 
f lóttamönnunum eru að kenna 
þeim um. Hugsun hans er: Ég vil 
ganga í skóla og vera með vinum 
mínum en get það ekki vegna þess 
að þið eruð hér. Ef þið eruð hér þá 
er það ykkur að kenna, ástæðan er 
ekki stríð og hörmungar. Þetta eru 
sömu viðbrögð sem sýndu sig í byrj-
un í evrópskum samfélögum, flótta-
fólkinu var kennt um. Síðan fer 
Gaza að nýta sér neyð flóttamanna 
og selur þeim vatn í stað þess að gefa 
þeim það. Þjóðfélögin hafa gert það 
sama, nýtt sér neyð flóttamanna og 

AÐALFUNDUR 
Landssambands sumarhúsaeigenda.

Verður haldinn, þriðjudaginn 30. apríl í SÍBS-húsinu, 
Síðumúla 6 , Reykjavík kl. 20:00 

Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf

Gestur fundarins; Fulltrúi frá Garðyrkjufélagi Íslands.
Kaffi

Stjórnin.
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Allt sem er frábært 
Litla sviðið

Elly 
Stóra sviðið

Lau 27.04 Kl. 20:00 U
Sun 05.05 Kl. 20:00 Ö

Sun 12.05 Kl. 20:00 Ö
Fös 17.05 Kl. 20:00 Ö

Fös 24.05 Kl. 20:00 Ö
Fös 31.05 Kl. 20:00 Ö

Lau 08.06 Kl. 20:00 Ö
Lau 15.06 Kl. 20:00 ÖL

Lau 04.05 Kl. 20:00 Ö Fim 09.05 Kl. 20:00 Ö Lau 11.05 Kl. 20:00 ÖL

Borgarleikhúsið 568 8000 • borgarleikhus.is

Kæra Jelena 
Litla sviðið

Bæng! 
Nýja sviðið

Sun 28.04 Kl. 20:00 U
Fim 02.05 Kl. 20:00 U

Fös 03.05 Kl. 20:00 U
Sun 05.05 Kl. 20:00 U

Mið 08.05 Kl. 20:00 U
Fös 10.05 Kl. 20:00 Ö

Sun 12.05 Kl. 20:00 Ö
Mið 15.05 Kl. 20:00 Ö

Fös 26.04 Kl. 20:00 U
Sun 28.04 Kl. 20:00 U
Fös 03.05 Kl. 20:00 U

Mið 08.05 Kl. 20:00 U
Fim 09.05 Kl. 20:00 U
Fim 16.05 Kl. 20:00 U

Fim 23.05 Kl. 20:00 U
Sun 23.05 Kl. 20:00 Ö
Fim 30.05 Kl. 20:00 Ö

Matthildur 
Stóra sviðið

Fös 26.04 Kl 19:00 U
Sun 28.04 Kl 19:00 U
Þri 30.04 Kl 19:00 U
Fim 02.05 Kl 19:00 U
Mið 08.05 Kl 19:00 U
Fim 09.05 Kl 19:00 U

Mið 15.05 Kl 19:00 U
Fim 16.05 Kl 19:00 U
Mið 22.05 Kl 19:00 Ö
Fim 23.05 Kl 19:00 Ö
Sun 26.05 Kl 19:00 Ö
Mið 29.05 Kl 19:00 Ö

Fim 30.05 Kl 19:00 Ö
Sun 02.06 Kl 19:00 Ö
Mið 05.06 Kl 19:00 Ö
Fim 06.06 Kl 19:00 Ö
Fös 07.06 Kl 19:00 Ö
Mán 10.06 Kl 19:00 Ö

Fim 13.06 Kl 19:00 Ö
Fös 14.06 Kl 19:00 Ö
Sun 16.06 Kl 19:00 Ö

Dansandi ljóð Leikhúskjallarinn
Lau 11.05 kl. 20:00 Sun 12.05 kl. 16:00  Mið 15.05 kl. 20:00  

Ronja Ræningjadóttir
Stóra sviðið

Dimmalimm Brúðuloftið

Einræðisherrann 
Stóra sviðið

Jónsmessunæturdraumur 
Stóra sviðið

Þjóðleikhúsið 551 1200 • leikhusid.is

Fös 03.05 kl. 19:30 Ö Fim 09.05 kl. 19:30 Ö Mið 22.05 kl. 19:30 

Lau 04.05 kl. 19:30 Ö Mið 08.05 kl. 19:30 

Lau 27.04 kl. 14.00 Lau 17.04 kl. 15:30 

Þitt eigið leikrit
Kúlan

Loddarinn
Stóra sviðið

Brúðkaup Fígarós
Stóra sviðið

Sun 28.04 kl. 15:00 Ö Sun 28.04 Kl. 17:00 Lau. 04.05. Kl. 15:00 Lau. 04.05. Kl. 17:00 

Fös. 26.04 kl. 19:30 
Lau27.04 kl. 19:30 U

Þri 30.04 kl. 19:30 Ö
Fim 02.05 kl. 19:30 U

Fös 10.05 kl. 19:30 Ö
Lau 11.05 kl. 19:30 U

Fös 17.05 kl. 19:30 U
Fim 23.05 kl. 19:30 

Lau 07.09 kl. 19:30 Ö
Sun 15.09 kl. 19:30  

Fös 20.09 kl. 19:30  
Lau 21.09 kl. 19:30  

Lau 28.09 kl. 19:30 
Lau 05.10 kl. 19:30 

Súper 
Kassinn

Fös 26.04 kl. 19:30 U Lau.27.04 kl. 19:30 Þri. 30.04 kl. 19:30 

Sun 28.04 kl  13:00 U
Sun 28.04 kl. 16:00 U
Sun 05.05 kl. 13:00 U
Sun 05.05 kl. 16:00 U

Sun. 12.05 kl  13:00 U
Sun. 12.05 kl. 16:00 U
Lau 18.05 kl. 13:00 Au
Lau 18.05 kl. 16:00 Au

Sun. 19.05 kl. 13:00 Ö
Sun. 19.05 kl. 16:00 Ö
Sun 26.05 kl. 13:00 Ö
Sun 26.05 kl. 16:00 Au

Sun 2.6 kl. 13:00 Au
Sun 2.6 kl. 16:00 Au
Lau 8.6 kl. 13:00 Au
Lau 8.6 kl. 16:00 Au

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

27. APRÍL
Landsmót kvæðamanna
Hvað?  Námskeið
Hvenær?  10.00-15.00
Hvar?  Hótel Natur, Svalbarðsströnd
Kvæðalög afkomenda Bólu-
Hjálmars og norsk kvæðalög með 
Önnu Halldóru og Kristínu Sig-
tryggsdætrum og Sigrid Randers-
Pehrson. Verð 3.000 krónur.

Hvað?  Námskeið
Hvenær?  13.00-15.00
Hvar?  Hótel Natur, Svalbarðsströnd
Björn Ingólfsson kennir undir-
stöðuatriði í bragfræði rímna. 
Verð 1.500 krónur.

Hvað?  Námskeið
Hvenær?  15.00-17.00
Hvar?  Hótel Natur, Svalbarðsströnd
Tvísöngvar með Rúnu Ingi-
mundar dóttur. Verð: 1.500 krónur.

Hvað?  Kvöldvaka
Hvenær?  19.30-23.00
Hvar?  Hótel Natur, Svalbarðsströnd
Hátíðarkvöldverður og skemmtun. 
Einar Guðmundsson harmoniku-
leikari spilar. Verð: 6.000. 

Ljósmyndasýning
Hvað?  Módernísk arfleifð
Hvenær?  17.00
Hvar?  Ramskram, Njálsgötu 49
Spessi opnar sýningu á ljósmynd-
um teknum í Riga og Daugvapils.

Bjartir dagar í Hafnarfirði
Hvað?  Upplestur
Hvenær?  13.00
Hvar?  Bókasafn Hafnarfjarðar, 
Strandgötu 1

Hvað?  Fjölskylduhátíð
Hvenær?  13.00-16.00
Hvar?  Hraunkot, golfæfingasvæði 
Keilis

Hvað?  Opið hús
Hvenær?  15.00-16.00
Hvar?  Listdansskóli Hafnarfjarðar

Hvað?  Vortónleikar Karlakórsins 
Þrasta
Hvenær?  17.00
Hvar?  Víðistaðakirkja

Hvað?  Hundur í óskilum – Tónleikar
Hvenær?  20.30
Hvar?  Bæjarbíó
Ýmis lög í ýmsum tóntegundum.

Aðrir tónleikar
Hvað?  Kórverkið Path of Miracles
Hvenær?  16.00
Hvar?  Skálholtskirkja
Kammerkórinn Hljómeyki f lytur 
undir stjórn Þorvaldar Arnar 
Davíðssonar. Frank Aarnink sér 
um slagverk.

Hvað?  Tónleikar
Hvenær?  15.15
Hvar?  Breiðholtskirkja í Mjóddinni
Blásaraoktettinn Hnúkaþeyr  
með fjölbreytta efnisskrá, m.a. 
frumflutning á tónverkinu 
Punktar, kommur, strik eftir 
Harald Vigni Sveinbjörnsson og 
Grátt gaman eftir Steingrím Þór-
hallsson.

Hvað?  Duo Harpverk & Lilja María 
Ásmundsdóttir
Hvenær?  21.00
Hvar?  Mengi, Óðinsgötu 2
Frumflutt verður nýtt verk eftir 
Lilju Maríu og hljóð- og ljós-
skúlptúrinn Huldu.

Orðsins list
Hvað?  Fræðslufundur Nafnfræði-
félagsins
Hvenær?  13.15
Hvar?  Oddi, stofa 202
Hrefna Sigríður Bjartmarsdóttir 
þjóðfræðingur flytur fyrirlestur-
inn Hjáleigurnar Snússa og Flassi. 

Hvað?  Ráðstefna um heimspeki-
legan fjársjóð
Hvenær?  10.00-15.15
Hvar?  Hannesarholt, Grundarstíg
Ráðstefna um fyrirlestra Sigurðar 
Nordal, Einlyndi og marglyndi. 

Bókmenntahátíð í
Reykjavík
Hvað?  Dagskrá fyrir börn
Hvenær?  10.00-15.00
Hvar?  Norræna húsið
Ingibjörg Ásdís Sveinsdóttir 
segir börnum sögu milli 10 og 11. 
Klukkan 13 les norski barnabóka-
höfundurinn Maja Lunde úr bók 

sinni. Bókin verður einnig lesin 
á íslensku. Kristín Ragna Gunn-
arsdóttir verður með leiðsögn 
klukkan 14.

Hvað?  Höfundaspjall
Hvenær?  11.30-14.00
Hvar?  Norræna húsið
Þátttakendur eru Anurada Roy og 
Maja Lunde, Samanta Schweblin  
og John Freeman, Carolina Setter-
wall og Tom Malmquist, David 
Foenkions og Hannelore Cayre og 
Yoko Tawada og Roskva Koritz-
insky.

Hvað?  Fjarstaddi höfundurinn
Hvenær?  15.00-16.00
Hvar?  Norræna húsið
Auður Jónsdóttir ræðir við tyrk-
neska rithöfundinn Hakan Günday.

Hvað?  Bókaballið
Hvenær?  21.00
Hvar?  Iðnó við Tjörnina
Hjómsveitin Royal skemmtir.

Gömlu dansarnir
Hvað?  Dansið þið sveinar og dansið 
fljóð
Hvenær?  20.00-24.00
Hvar?  Breiðfirðingabúð, Faxafeni 14
Hjóðfæraleikarar eru Hilmar og 
Linda, Hildur Petra, Elísabet og 
Gyða ásamt Hreini, Hauki og Sveini. 

 Sunnudagur
28. APRÍL

Göngur
Hvað?  Stóri plokkdagurinn – dagur 
jarðar

Hvenær?  Allan daginn
Hvar?  Alls staðar
Allir taka þátt, þar á meðal for-
setinn og umhverfisráðherrann. 
Markmiðið er að ná eins miklu 
rusli úr umferð og hægt er.

Hvað?  Fjölskylduganga á Helgafell
Hvenær?  13.00
Hvar?  Frá bílastæði við Kaldár-
selsveg
Fararstjórn frá FÍ. Þátttaka ókeyp-
is. Muna góða skó og nesti. 

Fleira á Björtum dögum
Hvað?  Barnaharpan, tónlistarstund 
fyrir 3 til 6 ára.
Hvenær?  10.00-11.00
Hvar?  Hljóma, Austurgötu 38, 
Hafnarfirði
Gestgjafi er Inga Björk Ingadóttir.

Hvað?  Tónlistarmessa
Hvenær?  11.00
Hvar?  Hafnarfjarðarkirkja
Söngfjelagið flytur fjölbreytta 
tónlist.  

Hvað?  Ratleikur, sýningarspjall, leir-
listasmiðja
Hvenær?  12.00-17.00
Hvar?  Hafnarborg, Strandgötu 2

Hvað?  Rapsódía – tónleikar
Hvenær?  20.00
Hvar?  Hafnarborg, Strandgötu 2
Kvartettinn Stirni Ensemble flytur 
rapsódíska efnisskrá.

Aðrir tónleikar
Hvað?  Stórsveitamaraþon
Hvenær?  12.00-16.30
Hvar?  Harpa
Stórsveit Reykjavíkur stendur fyrir 
stórsveitamaraþoni í Flóa, Hörpu.

Hvað?  Da Capo viðtalstónleikar
Hvenær?  16
Hvar?  Salurinn, Kópavogi

Diddú verður gestur Gunnars Guð-
björnssonar.

Hvað?  Vortónleikar Kammerkórs 
Mosfellsbæjar
Hvenær?  17
Hvar?  Háteigskirkja
Flutt verður Flamenco-messa 
og verk eftir Báru Grímsdóttur, 
Þorkel Sigurbjörnsson, Pál Ísólfs-
son, Leonard Cohen, Beethoven 
og fleiri.

Annað
Hvað?  Tómasarmessa
Hvenær?  20
Hvar?  Breiðholtskirkja
Umfjöllunarefni: Andinn - upp-
sprettulind. Konur sjá um altaris-
þjónustu, sr. Bára Friðriksdóttir 
prédikar og Kvennakór KFUK 
leiðir tónlist, ásamt Matthíasi V. 
Baldurssyni og Páli Magnússyni.

Hvað?  Þrettánda krossferðin - Leik-
lestur
Hvenær?  16
Hvar?  Hannesarholt
Leikhúslistakonur 50+ standa fyrir 
lestri á leikverki eftir Odd Björns-
son undir stjórn Sveins Einarssonar.

Bókmenntahátíð í 
Reykavík
Hvað?  Pólskar bókmenntir
Hvenær?  13-14
Hvar?  Gerðuberg
Dagskrá með þýðandanum Jacek 
Godek um íslenskar og pólskar 
bókmenntir.

Hvað?  Orðstír: þýðendur og höf-
undar
Hvenær?  15-17
Hvar?  Veröld - Hús Vigdísar
Dagskrá um þýðingar með nýbök-
uðum verðlaunahöfum Orðstírs 
og gestum.

Karlakórinn Þrestir heldur vortónleika sína í Víðistaðakirkju.

ATH! Gildir fyrir // valid for sun.28/4

Að sjá hið ósýnilega (ICELANDIC) ...15:00 

The Wild Pear Tree (ICE SUB) ......15:00 

Benjamín dúfa (ICELANDIC) ............15:00 

Capernaum (ICE SUB)  ....................... 17:30 

Girl (ENG SUB)  ........................................... 17:45 

Everybody Knows (ICE SUB) .........18:30 

Yuli-Carlos Acosta Story (ICE SUB) 20:00 

Miszmasz czyli Kogel Mogel 3 (ENG SUB) 20:00

The Wild Pear Tree (ENG SUB)  ...21:00 

Yuli-Carlos Acosta Story (ENG SUB) 22:15 

Mug // Twarz (ENG SUB).................... 22:00

HAPPY HOUR Á BARNUM 17-19 NÁNAR Á BIOPARADIS.IS
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ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

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

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

fyrst og fremst í tónlist

VINSÆLDALISTI 
RÁSAR 2

8-9-0

SUNNUDAGS
MORGUNN 
MEÐ JÓNI ÓLAFS

ROKKLAND

UNDIRALDAN

Tónlistarþættir 
helgarinnar á Rás 2

Laugardag kl. 16
Ragna spilar vinsælustu lög vikunnar og dustar rykið 
af eldri listum hér heima og erlendis.

Laugardag kl. 12.40
Slagarasúpa í umsjón Bigga með smellum frá níunda, 
tíunda og fyrsta áratugnum.

Sunnudag kl. 10.05
Jón Ólafs eigrar um akra tónlistarinnar með 
fróðleiksmola í farteskinu og góða gesti.

Sunnudag kl. 16.05
Óli Palli fjallar um tónlist líðandi stundar, segir 
hljómsveitasögur og spjallar við tónlistarmenn.

Sunnudag kl. 19.20 
Þossi spilar glænýja íslenska tónlist úr öllum áttum.

Laugardagur
STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ
GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

07.00 Strumparnir
07.25 Kormákur
07.40 Billi Blikk
07.55 Óskastund
08.10 Lína langsokkur
08.35 Dagur Diðrik
09.00 Kalli á þakinu
09.20 Víkingurinn Viggó
09.30 Stóri og Litli
09.45 K3
10.00 Latibær
10.25 Ninja-skjaldbökurnar
10.50 Friends
11.15 Ellen
12.00 Bold and the Beautiful
13.05 Friends
13.25 Seinfeld
13.50 Seinfeld
14.10 Splitting Up Together
14.35 Mom
14.55 Making Child Prodigies
15.25 Grantchester
16.15 Breslin and Hamill
18.00 Sjáðu
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.05 Lottó
19.10 Top 20 Funniest
19.55 Scooby-Doo & Batman. The 
Brave and the Bold
21.15 Den of Thieves
22.50 Submergence
00.45 Pitch Perfect 3
02.15 The Promise
04.25 Girls Trip

15.00 Friends
16.40 Friends
17.05 The Mindy Project
17.30 The Goldbergs
17.55 Hönnun og lífsstíll með 
Völu Matt
18.20 Eldhúsið hans Eyþórs
18.50 Gulli byggir
19.15 Masterchef USA
20.00 I Own Australia’s Best 
Home
20.50 Divorce
21.20 The Knick
22.15 American Horror Story 8. 
Apocalypse

09.30 Absolutely Anything
10.55 3 Generations
12.30 Ordinary World
14.00 Ingrid Goes West
15.45 Absolutely Anything
17.10 3 Generations
18.45 Ordinary World
20.15 Ingrid Goes West
22.00 The Disaster Artist
23.45 My Cousin Rachel
01.35 The Program
03.20 The Disaster Artist

07.30 Zurich Classic
10.30 Lalla Meryem Cup  Bein 
útsending frá Lalla Meryem Cup á 
LET mótaröðinni.
13.35 PGA Special. Tour Life
14.00 Zurich Classic
17.00 Zurich Classic  Bein út-
sending frá Zurich Classic á PGA 
mótaröðinni.
22.10 Golfing World 
23.00 Hugel-Air Premia LA Open 
 Bein útsending frá Hugel-Air 
Premia LA Open á LPGA móta-
röðinni.

07.15 KrakkaRÚV
07.16 Hinrik hittir 
07.21 Úmísúmí 
07.44 Klingjur  
07.55 Letibjörn og læmingjarnir 
08.02 Hrúturinn Hreinn 
08.09 Eysteinn og Salóme 
08.21 Millý spyr 
08.28Með afa í vasanum 
08.40 Minnsti maður í heimi 
08.41 Flugskólinn 
09.04 Stundin okkar 
09.30 Sögur  Í þættinum fáum 
við góð ráð frá rithöfundunum 
sem hafa verið með okkur í fyrri 
þáttum. Kristín Helga Gunnars-
dóttir, Gunnar Theodór Eggerts-
son, Markús Már Efraím og Ísold 
Uggadóttir hafa öll skrifað með 
okkur sögur og nú fáum við góð 
ráð frá þeim í lokin. 
10.00 Skólahreysti 
10.30 Hafið, bláa hafið 
11.20 Hafið, bláa hafið. Á töku-
stað 
11.30 Vikan með Gísla Marteini
12.15 Hemsley-systur elda hollt 
og gott 
12.40 Frumkvöðlakrakkarnir 
13.40 Heilabrot 
14.10 Kiljan
14.50 Í helgan stein 
15.20 Harry Styles á tónleikum í 
Manchester 
16.20 Ég vil fá konuna aftur 
16.50 Bannorðið 
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Bílskúrsbras 
18.04 Sebastian og villtustu dýr 
Afríku 
18.15 Landakort Kristín Atladóttir 
- Einbúi  Kristín Amalía Atladóttir 
sá alltaf fyrir sér að verða gömul 
kona, ein úti í sveit. Það seinna 
hefur ræst en hún er þó ekki nema 
56 ára gömul. Eftir að hafa búið í 
útlöndum og Reykjavík alla sína 
tíð og starfað lengi við framleiðslu 
kvikmynda hefur hún nú fundið 
lífi sínu allt annan takt. Hún keypti 
sér hús við Héraðsflóa sem ekki 
hafði verið búið í í 35 ár og er að 
gera það upp ásamt hundinum 
Brúnó.
18.20 HM kvenna í fótbolta. 
Leiðin til Frakklands
18.53 Lottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Alla leið 
20.55 Saga kúrekastúlku  Fjöl-
skyldumynd um unglingsstúlkuna 
Dusty Rhodes sem flytur til afa 
síns þegar foreldrar hennar, sem 
eru í hernum, eru sendir til Af-
ganistans. Þar byrjar hún í nýjum 
skóla og tekst á við ný krefjandi 
verkefni. Leikstjóri. Timothy 
Armstrong. Aðalhlutverk: Bailee 
Madison, Chloe Lukasiak og Pat 
Boone.
22.35 Bíóást. Píanóið
00.35 Sakfelling
02.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
12.00 Everybody Loves Raymond
12.20 The King of Queens 
12.40 How I Met Your Mother
13.05 Madam Secretary
13.50 Happy Together 
14.15 Skandall 
16.00 Malcolm in the Middle
16.20 Everybody Loves Raymond
16.45 The King of Queens 
17.05 How I Met Your Mother
17.30 Futurama 
17.55 Family Guy 
18.20 Our Cartoon President
18.45 Glee 
19.30 The Voice US 
20.15 About Time
22.20 John Wick
00.05 Vanilla Sky David Aames Jr. 
er í fangelsi grunaður um morð, 
og segir sögu af því hvernig hann 
komst þangað sem hann er, hjá 
McCabe, sálfræðingi lögreglunnar. 
Í sögunni kemur fram að hann eigi 
51% eignarhlut í stóru útgáfufyrir-
tæki, sem hann erfði eftir foreldra 
sína en stjórn fyrirtækisins er 
skipuð af David Aames eldri og 
fer með 49% hlutinn sem eftir 
stendur og vill líklega losna við 
hann þegar hún sér hvað hann er 
allt of óábyrgur og óþroskaður til 
að reka fyrirtækið.
02.20 War Horse  

08.35 Valur - Víkingur
10.20 ÍR - KR. Leikur 2
12.00 Domino’s körfuboltakvöld 
karla
12.50 Formúla 1 - Tímataka  Bein 
útsending frá tímatökunni.
14.30 Pepsi Max mörkin - Upp-
hitun
15.40 ÍA - KA  Bein útsending.
18.00 1 á 1
18.25 Inter Milan - Juventus  Bein 
útsending.
20.30 Fulham - Cardiff
22.10 Valur - Keflavík. Leikur 3
23.50 Domino’s körfuboltakvöld 
kvenna
00.40 Barcelona - Levante

07.15 PL Match Pack 
07.45 Premier League Preview
08.15 Liverpool - Huddersfield
09.55 Formúla 1 - Æfing  Bein út-
sending frá æfingu ökuþóra.
11.20 Tottenham - West Ham  Bein 
útsending.
13.50 Crystal Palace - Everton 
 Bein útsending.
16.00 Laugardagsmörkin
16.20 Brighton - Newcastle  Bein 
útsending.
18.30 NBA - Dr. J - The Doctor
19.40 Stjarnan - KR  Bein útsending.
21.50 Formúla 1 - Tímataka
23.20 UFC Unleashed 
00.10 UFC Now 
01.00 UFC Live Events   Bein út-
ending frá UFC Fight Night.

RÚV RÁS EITT
06.55 Morgunbæn og orð 
 dagsins
07.00 Fréttir
07.03 Til allra átta Hvar ertu, 
 vor?
08.00 Morgunfréttir
08.05 „Ég er ekki skúrkur“ 
 Málið opnast
09.00 Fréttir
09.03 Á reki með KK
10.00 Fréttir
10.05 Veðurfregnir
10.15 Blóði drifin byggingarlist 
11.00 Fréttir
11.02 Vikulokin
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
13.00 Dáið er alt án drauma
14.30 Fuglinn á garðstaurnum. 
 Smásaga
15.00 Flakk
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Orð um bækur
17.00 Tónlist frá A til Ö
18.00 Kvöldfréttir
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Sveifludansar Schumach- 
 er, Hekselman, Raney
21.15 Bók vikunnar Blá
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Brot af eilífðinni Lonnie 
 Donnegan
23.00 Vikulokin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1
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Umboðsaðili Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep og Ram Trucks á Íslandi - Þverholti 6
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JEEP® WRANGLER RUBICON
Rock-Track® fjórhjóladrif, Select-Trac® millikassi, Tru-Lock®  

 

FRUMSÝNUM NÝJAN JEEP® WRANGLER
MEÐ DÍSELVÉL Í DAG MILLI KL. 12 - 16
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ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

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

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

Sunnudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

07.00 Strumparnir
07.25 Kormákur
07.35 Tindur
07.50 Mæja býfluga
08.00 Skoppa og Skrítla á póst-
korti um Ísland
08.10 Blíða og Blær
08.35 Heiða
09.00 Latibær
09.25 Tommi og Jenni
10.10 Lukku-Láki
10.30 Ninja-skjaldbökurnar
10.55 Friends
11.20 Ellen
12.00 Nágrannar
12.20 Nágrannar
12.40 Nágrannar
13.00 Friends
13.25 Jane Fonda in Five Acts
15.40 Lego Master
16.30 Jamie’s Quick and Easy 
Food
17.00 Sporðaköst
17.40 60 Minutes
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.10 Britain’s Got Talent
20.10 Atvinnumennirnir okkar
20.50 Shetland
21.50 Killing Eve
22.35 High Maintenance
23.05 Steypustöðin
23.40 Death Row Stories
00.25 All Def Comedy
01.00 Game of Thrones
02.25 S.W.A.T.
03.10 Roman J. Israel, Esq.

14.50 Seinfeld
16.30 Seinfeld
16.55 American Idol
18.25 Who Do You Think You Are?
19.10 First Dates
20.00 Homeland
21.00 The X-Files
21.45 The Deuce
22.45 American Horror Story  
8. Apocalypse
23.30 Claws
00.15 Tónlist

11.45 So B. It
13.25 The Choice
15.15 Skrímslafjölskyldan
16.50 So B. It
18.30 The Choice
20.25 Skrímslafjölskyldan
22.00 Winchester  Winchester er 
mögnuð draugasaga með Helen 
Mirren og fleiri stórgóðum leik-
urum sem fær hárin til að rísa og 
sækir efnivið sinn í þær sögur að 
í óðalinu Winchester, sem Sarah 
Winchester lét byggja á ofanverðri 
19. öld, væri reimt og íverustaður 
framliðinna anda þeirra sem fallið 
hefðu fyrir kúlum úr Winchester-
rifflunum, en framleiðsla þeirra 
hafði gert Söruh að einni ríkustu 
konu Bandaríkjanna.
23.45 Sinister
01.20 Knock Knock
03.00 Winchester

07.30 Lalla Meryem Cup
10.30 Lalla Meryem Cup  Bein 
útsending frá Lalla Meryem Cup á 
LET mótaröðinni.
13.30 RBC Heritage
15.00 Hugel-Air Premia LA Open
17.00 Zurich Classic  Bein útsend-
ing frá lokadegi Zurich Classic á 
PGA mótaröðinni.
22.05 PGA Highlights
23.00  Hugel-Air Premia LA Open 
 Bein útsending frá Hugel-Air 
Premia LA Open á LPGA móta-
röðinni.

07.15 KrakkaRÚV
07.16 Begga og Fress 
07.35 Hæ Sámur 
07.40 Sara og Önd 
07.54 Húrra fyrir Kela 
08.00 Bréfabær 
08.17 Tulipop   Önnur sería teikni-
myndaþáttana um íbúa töfraeyj-
unnar Tulipop, en þar búa meðal 
annars villidýrið Fred, ævintýra-
gjarna sveppastelpan Gloomy og 
hugljúfi sveppastrákurinn Bubble. 
Við fylgjumst með daglegum 
árekstrum, vandamálum og ævin-
týrum þessara furðuvera, sem eru 
mjög mannlegar inn við beinið. 
Tulipop er sköpunarverk Signýjar 
Kolbeinsdóttur.
08.21 Hvolpasveitin 
08.44 Alvinn og íkornarnir 
08.55 Disneystundin
08.56 Nýi skólinn keisarans 
09.17 Sígildar teiknimyndir 
09.24 Dóta læknir 
09.45 Krakkafréttir vikunnar
10.05 Vísindahorn Ævars Vala 
fornleifafræðingur
10.10 Ungviði í dýraríkinu 
11.00 Silfrið
12.10 Menningin - samantekt
12.40 Guðrún Á. Símonar  Þáttur 
um Guðrúnu Á. Símonar söngkonu 
sem var einn af mestu listamönn-
um þjóðarinnar um sína daga. Hún 
var vel menntuð í tónlist, jafnvíg 
á óperur og dægurtónlist, fyndin 
og frökk en innst inni feimin og 
hlý manneskja. Hún segir frá 
sjálfri sér, tónlistinni og köttunum 
sínum í viðtalsþáttum frá ýmsum 
tímum og syngur lög af ýmsu tagi. 
Umsjón og dagskrárgerð. Andrés 
Indriðason. e.
13.45 Grænkeramatur - Vegorätt
14.15 Louis Theroux. Heilaskaði 
15.15 Heillandi hönnun 
15.45 Neytendavaktin 
16.15 Díana og ég 
17.40 Bækur og staðir
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Stundin okkar
18.25 Gleðin í garðinum 
19.00 Fréttir  Helstu fréttir dagsins 
af innlendum og erlendum vett-
vangi. Alla daga, allt árið um kring.
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Landinn
20.15 Hvað höfum við gert? 
20.55 Sæluríki - Lykkeland
21.45 Babýlon Berlín 
22.35 Nahid   Írönsk kvikmynd frá 
2015 um unga, fráskilda konu sem 
býr með syni sínum í Norður-Íran. 
Fyrrverandi eiginmaður hennar 
hefur veitt henni forræði yfir syni 
þeirra með því skilyrði að hún 
giftist ekki aftur en málið vandast 
þegar hún verður ástfangin. Leik-
stjóri. Ida Panahandeh. Aðalhlut-
verk. Sareh Bayat, Nasrin Babei og 
Pejman Bazeghi. Atriði í myndinni 
eru ekki við hæfi ungra barna.
00.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
12.00 Everybody Loves
 12.20 The King of Queens 
12.40 How I Met Your Mother
13.05 Top Chef 
 13.50 The Good Place 
14.15 Life Unexpected 
16.00 Malcolm in the Middle
16.20 Everybody Loves Raymond
16.45 The King of Queens 
17.05 How I Met Your Mother
17.30 90210 
18.30 Líf kviknar 
19.05 Kokkaflakk 
19.45 Happy Together 
20.10 Skandall 
21.00 Yellowstone 
22.30 Ray Donovan 
23.30 The Walking Dead 
00.15 The Living Daylights
02.25 Hawaii Five-0 
03.10 Blue Bloods 
03.55 Shades of Blue 

08.15 Stjarnan - KR
09.55 Valencia - Eibar  Bein út-
sending frá leik  í spænsku úrvals-
deildinni.
12.05 Evrópudeildin - fréttaþáttur
12.55 Burnley - Manchester City 
 Bein útsending frá leik í ensku úr-
valsdeildinni.
15.05 Frosinone - Napoli
16.45 Valur - Keflavík. Leikur 3
18.25 Domino’s Körfuboltakvöld 
kvenna
19.00 Valur - Fram. Leikur 3  Bein 
útsending frá leik 3 í úrslitum Olís 
deildar kvenna.
21.00 Seinni bylgjan - Olís deild 
kvenna
22.00 Torino - AC Milan
23.40 Manch. United - Chelsea

06.50 Tottenham - West Ham
08.30 Roma - Cagliari
10.10 ÍA - KA
11.50 Formúla 1. Aserbaídsjan  
 Bein útsending.
14.30 1 á 1
15.20 Manchester United - Chel-
sea  Bein útsending frá leik í ensku 
úrvalsdeildinni.
17.35 Leeds - Aston Villa
19.15 1 á 1
20.00 Messan
21.15 Pepsi Max Mörk karla
22.40 Rayo Vallecano - Real 
Madrid
00.20 Burnley - Manchester City

RÚV RÁS EITT

06.55 Morgunbæn og orð 
dagsins
07.00 Fréttir
07.03 Tríó
08.00 Morgunfréttir
08.05 Krummi, tannlaus kóngur 
og talandi ljósakróna
09.00 Fréttir
09.03 Samtalum réttindi barna
10.00 Fréttir
10.05 Veðurfregnir
10.15 Bók vikunnar Etýður í 
snjó
11.00 Guðsþjónusta í Sel-
tjarnarneskirkju
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 Tríó Nordica 25 ára
17.25 Orð af orði
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Blóði drifin byggingarlist 
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Óskastundin
19.40 Orð um bækur
20.35 Með á nótunum í 90 ár
21.30 Rölt milli grafa Paul 
Éluard og Gertrude Stein
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Á reki með KK
23.10 Frjálsar hendur
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

EKKI MISSA AF FRÁBÆRU 
SUNNUDAGSKVÖLDI

stod2.is   1817
Tryggðu þér áskrift

HEIMSFRUMSÝNINGKl. 01:00eftir miðnætti

MARGFALT
SKEMMTILEGRI
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Ný sería af snarlinu 
Á Snarlid.is er að finna fjöldann allan af stuttum 

matreiðslumyndböndum fyrir börn, unglinga og alla 
sem eru að taka sín fyrstu skref í eldhúsinu. 

Í myndböndunum má finna skemmtilegar 
uppskriftir og góð ráð!

Snarlið er eitt af samfélagsverkefnum Krónunnar sem hefur það að 
markmiði að vekja áhuga hjá krökkum á fjölbreyttari og hollari fæðu.

 
Matti, Móey, Áslaug, Alexandra, Karl og Baldvin eru krakkar 

á aldrinum 8-11 ára sem sýna snilldartakta í eldhúsinu 
í nýrri seríu Snarlsins.

Kíktu á 
Snarlid.is



Þót t su ma rdag u r inn 
fyrsti hafi ekki reynst 
jafn sólríkur og spáð 
va r er óneit a nlega 
komið smá sumar í 
hjarta margra lands-

manna eftir að hafa verið sveltir 
um sól síðastliðið ár. Okkur þótti 
því kjörið að fá förðunarfræðing-
inn Alexander Sigurð Sigfússon til 
að sýna okkur sumarlega förðun til 
að hjálpa okkur að halda í vonina 

um að veðrið verði gott og sólríkt 
komandi mánuði.

Með hækkandi sól fer húðin að 
taka smá lit og verða frísklegri. Þá 
finnst Alexander fallegra að nota 
færri og léttari snyrtivörur heldur 
en vaninn er á veturna. Hér sýnir 
hann okkur fallega og létta hvers-
dagsförðun og hvernig auðvelt er 
að breyta henni í kvöldförðun, allt 
í tíu skrefum.

Alexander sýnir létta sumarförðun
Rakakrem, ljóma-
dropar, augnskuggar 
og kinnalitir. Förð-
unarfræðingurinn 
Alexander Sig-
urður Sigfússon 
er með réttu ráðin 
fyrir þau sem vilja 
galdra fram létta og 
ferska sumarförðun.

2. Þegar ég tala um náttúrulega 
húð þá finnst mér best að 

notast við létta farða eða CC-krem 
með léttri þekju, bara til að rétt 
svo jafna húðtóninn. Svo nota ég 
hyljara á þau svæði sem þarfnast 
frekari þekju. Því léttari sem 
varan er, því náttúrulegri verður 
hún á húðinni. Ég ætla aftur að 
mæla með By Terry, Cellularose 
Moisturising CC-Cream. Það er 
hið fullkomna litaða dagkrem. 
Góður rakagjafi og létt þekja en ef 
það vantar auka þekju á einhver 
svæði þá er það Terrybly Den-
silis Concealer. 
Það er hyljari 
sem inniheldur 
nærandi serum 
fyrir augn-
svæðið og gefur 
góða þekju. 
Það kemur líka 
vel út að blanda 
þessum tveimur 
vörum saman.

3. Bættu smá ljóma á húðina. 
Það er fátt fallegra að mínu 

mati en ljómandi húð og þá sér-
staklega á sumrin. Away We Glow 
ljómadroparnir frá NYX Professio-
nal Makeup eru fullkomnir til að 
setja undir farða og/eða blanda 
út í farða. Þeir gefa frá sér mjög 
mikinn ljóma svo einn dropi er 
meira en nóg.

4. Skyggðu og bættu við hlýju 
með dökku ljómapúðri. Born 

to Glow Highlighting 
Palette frá NYX 

Professional 
Makeup er í 
miklu uppáhaldi 

hjá mér þegar ég 
notast við þá tækni 

að skyggja og auka 
hlýju í andlitinu með 

ljóma púðri. Í 
þessari pallettu 

eru tvö brúntóna 
ljómapúður, tvö 
bleiktóna sem 
koma mjög fallega 
út sem kinnalitir 
og svo tveir aðrir 
litir sem koma að 
góðum notum fyrir 
önnur svæði.

5. Ef þú vilt ná 
fram þessu 

svokallaða ,,úti-
tekna“ útliti þá eru 
ferskjutóna kinna-
litir málið fyrir þig. 
Það kemur mjög 
fallega út að setja 
þá á eða undir kinn-
beinin og blanda út fram 
í kinnar. Mikilvægt að passa sig 
að nota ekki of mikið í einu, 
frekar bæta á ef það vantar 
meira. High Definition Blush 
frá NYX Professional Makeup í 
litnum Soft Spoken er að mínu 
mati hinn fullkomni ferskjutóna 
kinnalitur.

6. Fyrir þá sem eru ekki mikið 
fyrir að farða sig eða gera það 

yfirleitt ekki en vilja hlýleika og lit 
í húðina, þá mæli ég mjög mikið 
með litaða rakakreminu frá Marc 
Inbane – Le Teint. Það gefur húð-
inni hlýleika og ljóma en 
er með litla þekju og er 
með SPF 10.

7. Hvort sem þú ert 
fyrir það að nota 

bjarta, dökka eða 
nude liti á varirnar, þá 
finnst mér sum-
arið vera tíminn fyrir 
vara glossa. Mínir 
uppáhalds þessa 

stundina eru lituðu 
glossarnir frá By Terry, en 
sú lína heitir Lip Expert-
Shine, og eru þeir til í alls 
konar litum svo allir ættu 
að geta fundið eitthvað 
við sitt hæfi. 

8. Ég myndi byrja á að skyggja 
glóbuslínuna með ljósbrúnum 

eða nude lit og til þess að dýpka 
skygginguna myndi ég setja dökkan 
lit í ytri augnkrók og blanda litunum 
vel saman. Ég mæli mikið með Away 
We Glow augnskugga-pallettunum 
frá NYX Professional Makeup, fallegir litir sem henta bæði í dag- og 
kvöldfarðanir. Til þess að bæta smá auka sanseringu á augnlokið 
má nánast nota hvaða sanseraða lit sem er, en mér finnst fallegast 
að nota sama ljómapúður og ég nota á kinnbeinin.

9. Fyrir þá sem eru frekar fyrir 
dekkri augnförðun eða svo-

kallað „smokey“ þá eru mínir 
uppáhalds augnskuggar frá By 
Terry og kallast Ombre Black Star, 
en það eru krem-augnskuggar í 
alls konar litum. Það er hægt að 
setja þá á með fingrinum og þeir 
blandast mjög fallega. Þeir eru líka 
vatnsheldir svo þeir renna ekki til 
á augnlokinu.

10. Minn uppáhalds 
augnblýantur er frá 

NYX Professional Makeup 
og er svartur túss-augn-
blýantur, mjög þægilegur 
í notkun. Hann heitir Epic 
Ink Liner. Ef þú vilt nota 
gerviaugnhár þá finnst mér 
persónulega koma best út 
að vera með stök augnhár og 
ég nota alltaf Duos & Trios 
frá Eyelure.

Hægt er að nálgast myndir af fleiri gerðum af förðun og 
kennslu á Instagram-aðgangi Alexanders, facesbyalexsig.

Alexander segir að það sé lítið mál að breyta dagsförðun fyrir kvöldið. MYND/ALEXANDER SIGFÚSSON

1. Til að halda þessu frísklega 
útliti finnst mér skipta mestu 

máli að halda húðinni vel nærðri 
með góðu rakakremi. Gott raka-
krem mun gera hvaða farða sem 
er hundrað sinnum fallegri. Ég 
mæli með Hydra-Éclat Dailycare 
frá franska snyrtivörumerkinu 
By Terry en það fæst í Madison 
Ilmhúsi.

Alexander segir að það sé lítið 
mál að breyta þessari förðun 
yfir í fínni förðun fyrir kvöldið. 
Þá mælir hann með að ýkja hana 
með því að leggja áherslu á augn-
svæðið, skyggja það með þínum 
uppáhalds augnskugga, bæta smá 
sanseringu á augnlokin og jafnvel 
gera vængi með augnblýanti.
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Lífið í  
vikunni
21.04.19- 
27.04.19

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jóhanna Helga Viðarsdóttir 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

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

Á T T U  V O N 
Á  G E S T U M ?
LOLLY

 

 

A F S L ÁT T U R
20%
KYNNINGARTILBOÐ!

FER OFT ÚT Í EITTHVAÐ 
ALGJÖRT RUGL
Fyrsti þátturinn 
af KlingKling 
var frum-
sýndur í 
Smárabíói 
á föstu-
dagskvöld 
en þættirnir 
koma úr smiðju 
Herra Hnetusmjörs. 
Segir rapparinn að í þáttunum 
verði prófaðir hlutir sem ekki hafi 
áður sést í íslensku sjónvarpi en 
nýr gestastjórnandi verður með 
rapparanum í hverjum þætti.

KODDASLAGUR VIÐ 
REYKJAVÍKURHÖFN
Helga Lilja 
Magnúsdóttir 
hefur undan-
farin ár staðið 
fyrir koddaslag 
við Reykja-
víkurhöfn á sjó-
mannadaginn, 
Hér á árum 
áður var svipuð 
keppni haldin 
við höfnina þar 
sem sjómenn kepptust um að 
sýna hreysti sína en keppnin hafði 
legið niðri í tæpa tvo áratugi.

VEÐMÁL UM ÓFÆTT BARN 
SUSSEX-HJÓNA
Veðmálasíður hafa 
farið mikinn í 
hinum ýmsu 
veðmálum 
tengdum 
fæðingunni, svo 
sem um kyn, nafn 
og fæðingardag. 
Þykir sumum veðbókurum allt 
benda sterklega til þess að um 
stúlkubarn verði að ræða. Nafn 
Díönu prinsessu af Wales, móður 
Harrys, trónir svo á toppnum á 
langflestum síðunum yfir lík-
legasta nafnið. 

STÍLHREIN STÁLSMÍÐI 
ANÍTU HÖNNU
Aníta Hanna Sævarsdóttir hannar 
undir nafninu Holt Heima List og 
flestir munirnir eru í mínímalísk-
um stíl. Aníta Hanna hefur undan-
farið vakið athygli í hinum ýmsu 
Face book-hópum tileinkuðum 
innanhússhönnun og smekk-
legum heimilishugmyndum.
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Rithöfundar og útgefendur 
mætast í fótboltaleik
Það eru ekki bara atvinnumennirnir 
í Pepsi Max deildinni sem standa í 
ströngu í dag því að stálin stinn mæt-
ast á KR-vellinum þegar bókaútgef-
endur og rithöfundar, sem vanir eru 
að vera í sama liði, etja kappi í fót-
boltaleik í tengslum við Bókmennta-
hátíð í Reykjavík sem nú stendur 
sem hæst. Í liði útgefenda verða ein-
hverjir öflugustu bókaútgefendur 
landsins og í liði rithöfunda verða 
beittustu pennar bókaþjóðarinnar. 
Heiður starfsstéttanna er í húfi og 
án efa verður hart barist á vellinum. 
Allt er þetta þó gert í miklu bróðerni 
og seinna í kvöld munu allir dansa 
saman á Bókaballinu í Iðnó sem er 
öllum opið.

Hvenær: 14.00, í dag, laugardag
Hvar: Á gervigrasvellinum í Frosta-
skjóli

Tónleikarnir  Skaðablót 

Raftónlistarbransi íslands hefur 
ákveðið sameinast um að halda 
partí þessa helgina þrátt fyrir að 
Sónar hafi verið af lýst. Hátíðin 
hefur frá stofnun verið nokkurs 
konar árshátíð raftónlistarmanna 
og unnenda og var því mikill skellur 
þegar henni var aflýst í kjölfar gjald-
þrots lággjaldaflugfélagsins WOW. 
Komu því aðilar innan senunnar að 
máli við stjórnendur hátíðarinnar 
og vildu leggja hönd á plóg til að 
halda nafni hátíðarinnar á lofti með 
hinum ýmsu tónleikum og partíum 

um allan bæ. Ber þar helst að nefna 
Skaðablót sem haldið verður í Bíói 
Paradís og helstu raftónlistarmenn 
landsins stíga á svið.

Hvar: Í Bíó Paradís, Hverfisgötu 54
Hvenær: 20.00-02.00 í kvöld 
Verð: 2.000 kr.

Útgáfufögnuður 
tímaritsins Blætis
Útgáfufögnuður tímaritsins Blætis 
verður haldinn næstkomandi 
þriðjudag í Marshallhúsinu úti á 
Granda. Þetta er í þriðja skiptið 
sem blaðið kemur út en því er rit-
stýrt af Ernu Bergmann og Sögu Sig 
en Studio studio er listrænn stjórn-
andi ásamt þeim stöllum. Um er að 
ræða harðspjaldatímarit sem er mun 
veglegra en gengur og gerist í tíma-
ritageiranum. Í þetta sinn er þema 
blaðsins framtíðin og fyllir það 
heilar 400 blaðsíður af tísku, hönn-
un og listum. Nýjasta tölublaðið 
inniheldur meðal annars viðtal við 
Vigdísi Finnbogadóttur, ljóð eftir 
Bubba og sögu Aftur-merkisins. Vel 
verður gert við gesti á þriðjudaginn, 
en boðið verður upp á veitingar frá 
La Primavera, drykki frá Tanqueray 
og Thomas Henry. Sævar Markús og 
FM Belfast þeyta skífum og eru veg-
legir gjafapokar í boði fyrir þá fyrstu 
sem mæta.

Hvar: Í Marshallhúsinu, veitinga-
staðnum La Primavera, Granda-
garði  20
Hvenær: 20.00, þriðjudaginn 
30. apríl

Stóri plokkdagurinn 2019
Næstkomandi sunnudag stendur 
Plokk á Íslandi fyrir fyrir hreins-
unardegi um land allt og hvetja sam-
tökin einstaklinga og sveitarfélög til 
að leggja hönd á plóg. Sérstök áhersla 
verður lögð á Reykjanesbrautina 
enda er hún eitt það fyrsta sem blasir 
við augum erlendra ferðamanna, 
og því sé mikilvægt að halda henni 
snyrtilegri. Einar Bárðarson, einn 
skipuleggjenda hátíðarinnar, hvatti 
fólk sérstaklega til að vera með 
eigin „herdeildir“ í sínum hverfum 
og hjálpast þar með að við að halda 
umhverfi okkar snyrtilegu.

Hvar: Um land allt
Hvenær: Allan sunnudaginn 28. apríl

Útskriftarsýning fata-
 hönnunarnema frá LHÍ
Tískusýning útskriftarnema fata-
hönnunardeildar LHÍ verður haldin 
á þriðjudaginn í Flóa í Hörpu. Þar 
sýna sjö nemendur deildarinnar 
afrakstur námsins með útskriftar-
verkefnum sínum. Í kjölfar sýning-
arinnar verða verkefnin og vinnslu-
ferlið til sýnis á Kjarvalsstöðum. 
Markmið námsins er að nemendur 
nái að þróa með sér persónulega 
afstöðu til viðfangsefnis nám-
skeiðsins og lýsa verkefni nemenda 
persónulegri, listrænni og jafnvel 
pólitískri afstöðu.

Hvar: Í Flóa, Hörpu
Hvenær: 19.00, þriðjudaginn 
30. apríl

Það helsta um helgina
Þeir sem vilja gleyma sér í dynjandi takti raftónlistar eiga von á 
góðu um helgina, jafnvel þó svo að Sónar hafi verið aflýst. 

Erna Bergmann og Saga Sig eru 
ritstjórar tímaritsins Blætis.

Sigmundur Páll Freysteins-
son og Ingerð Tórmóðsdótt-
ir Jönsson eru meðal þeirra 
sem sýna útskriftarverkefni 
sín á þriðjudaginn í Flóa.

Raftónlistin 
ræður ríkjum 
í Bíó Paradís í 

kvöld.

Rithöfundar 
og útgefendur 
mætast í Frosta-
skjólinu í dag.



DORMA HOME
Sængurföt

Falleg rúmföt, hvít með  

röndum sem minna á silki.  

Sængurv: 140x200 cm. Koddav. 50x70 cm.  

Þolir þvott á 60°c, þurrkara og straujárn.  

Athugið að sængurverin eru opin í endann.  

Fullt verð: 6.490 kr.

LINN
hæginda-
stóll

Mjúkt sléttflauel og svartir 

fætur. Turkis blár, bleikur, 

dökkblár, ljósgrár og ryðrauður.

Fullt verð: 49.900 kr.

 

65%
AFSLÁTTUR

SUMAR

TILBOÐ

60%
AFSLÁTTUR

SUMAR

TILBOÐ

DENVER 2,5 sæta sófi & stóll 2,5 sæta sófi og stóll í klassískum stíl. Dökkblátt, ljós-

bleikt (Dusty Rose), dökkgrænt og koparlitt sléttflauel.

Sófi: 184 x 82 x 82 cm

Fullt verð: 119.900 kr.

Stóll: 84 x 82 x 82 cm

Fullt verð: 69.900 kr.

Hvít með 7 svörtum, gráum 

og hvítum skúffum. 

Fullt verð: 49.900 kr.

SPARROW
kommóða

Aðeins  19.960 kr.

Aðeins 17.497 kr.

Aðeins  34.950 kr.Aðeins  59.950 kr.

50%
AFSLÁTTUR

SUMAR

TILBOÐ

Grátt slitsterkt áklæði. 
Hægri eða vinstri tunga  Stærð: 307 x 210 x 158 cm

Fullt verð: 239.900 kr.CORE u-sófi

CORE hornsófi 2H3D

Grátt slitsterkt áklæði.  
Stærð:  301 x 236 x 158 cm

Fullt verð: 269.900 kr.

Aðeins  
167.930 kr.

Aðeins  188.930 kr.

CORE 
2ja og 3ja  
sæta sófar. 
Grátt áklæði.

2ja sæta:  166 x 90 x 86 cm

Fullt verð:  99.900 kr.

69.930 kr.

3ja sæta:  231 x 90 x 86 cm

Fullt verð:  119.900 kr.

83.930 kr.

30%
AFSLÁTTUR

SUMAR

TILBOÐ

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

Holtagörðum, Reykjavík
512 6800
Smáratorgi, Kópavogi 
512 6800

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

Verð og vöruupp lýsingar 
í auglýs ingunni eru 
birtar með fyrirvara um 
prentvillur.  Tilboðin gilda 
til 29. apríl 2019.

       

OPIÐ
 Á

  

SUNNUDÖGUM
 Í  

DORM
A SM

ÁRATORGI

. 

.  60%
AFSLÁTTUR

SUMAR

TILBOÐ

Aðeins 2.569 kr.

FRAMLENGJUM 
SUMARTILBOÐIN! 



Ánægðustu viðskiptavinir byggingarvöruverslana 2 ár í röð skv. Íslensku ánægjuvoginni! Takk fyrir okkur! 

Umhverfis-
dagur í BYKO
laugardaginn
27. apríl
Í dag er haldinn hátíðlegur umhverfisdagur í öllum 
verslunum okkar. 

Í verslun Breiddinni verða spennandi og fræðandi 
örfyrirlestrar í gangi yfir daginn frá kl. 13-16.

Dr. Bæk verður í Breiddinni frá kl. 14-16 og fer yfir 
ástand reiðhjólsins þíns fyrir sumarið. Við hvetjum þig 
til að mæta og nýta þér þessa frábæru þjónustu.

Vegan ís frá Valdísi verður í boði frá kl. 13-15  
í Breiddinni.

Hittumst  í Breidd

Örfyrirlestrar í Breiddinni 27. apríl  
- Sýningarsalur Hólf & Gólf

Kl. 13:00
• Sigurður B. Pálsson, forstjóri BYKO 

BYKO og umhverfið
• Orka náttúrunnar ON 

ON fyrir umhverfið
• Opnun hleðslustöðva ON fyrir rafmagns- og tvinnbíla  

við verslun Breidd
 
Kl. 15:00
• Umhverfisstofnun 

Hvað eru umhverfisvottanir?
• Finnur Sveinsson 

Fyrsta umhverfisvottaða íbúðarhúsið á Íslandi
• Málning hf. 

Umhverfisvottuð málning

20%
afsláttur

25%
afsláttur

25%
afsláttur

Af allri Kópal umhverfis- 
vottaðri innimálningu

Af öllum umhverfis-
vottuðum vörum frá Undra

Af öllum rafhlöðu- og 
rafmagnsgarðverkfærum



20% afsláttur  
af hjólum, trampólínum, körfubolta- 
spjöldum og leikföngum til 1. maí

30%
afsláttur

af öllum geisla-
hiturum og 
eldstæðum

25%
afsláttur

25%
afsláttur

25%
afsláttur

Sumarblaðið 
er komið út!
þú finnur það á byko.is

Auðvelt að versla á byko.is • Sendum út um allt land

Tilboðsverð

Rafmagns-  
sláttuvél
Rotak 32, 1200 W, 
sláttubreidd 32 cm

14.246
74891130 

Almennt verð: 18.995

Kebony 
pallaefni
• Svansvottað - umhverfisvænt.
• 30 ára ábyrgð.
• Aukinn líftími.
• Viðhaldsfrítt timbur –  
 eingöngu þrif á yfirborði.

• Slitsterkara yfirborð.
• Minni formbreytingar –  
 snúningur, svignun,  
 sprungur o.s.frv.

• Brúnleitt eftir meðhöndlun,  
 látið grána.

Sv

ansvottað

Skapalón
Deck tool fyrir pallasmíðina.  

9.995
31286673 

Nýtt í 
BYKO

Ryðfrí pallaskrúfa
A4. Falin skrúfa. Skrúfuð inn  
á hlið. 200stk í kassa.    

7.195
31284860 

Tilboðsverð

Rafmagns- 
sláttuorf
Sláttuorf ART 24, 
400W sláttuorf, 24 cm 
sláttubreidd.

11.246
74890325

Almennt verð: 14.995

Tilboðsverð

Hekkklippur
AHS 50-16 450W. Ódýr og góð 
hekkklippa sem er auðveld í 
notkun.Klippir 50 cm á breidd 
og getur klippt greinarsem eru 
allt að 16 mm sverar.   

12.795
74890008  

Almennt verð: 16.995



Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 550 5000 
Ritstjórn 550 5070  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild 550 5050 auglysingar@frettabladid.is Prentun Torg. ehf

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

 
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

Óttars 
Guðmundssonar

BAKÞANKAR

Þormóður Kolbrúnarskáld 
Bessason særðist illa í orr-
ustunni við Stiklastaði. Hann 

staulaðist inn í hlöðu þar sem sárir 
menn og dauðvona lágu stynjandi. 
Bóndi nokkur hæddist að Þormóði 
og öðrum konungsmönnum og 
sagði þá kvartsára. Skáldið reiddist 
og hjó af manninum báðar rass-
kinnarnar og sagði honum að bera 
sig vel. Bóndinn skrækti svo sárt 
að undir tók í hlöðunni. Þormóður 
glotti og gerði gys að vælinu í 
bónda enda var ekki til siðs að bera 
harm sinn á torg í Fóstbræðrasögu.

Nú er öldin önnur. Bóndinn 
mundi umsvifalaust skrifa um 
lífsreynslu sína á feisbúkk og 
instagram og birta myndir af sér 
liggjandi á maganum með umbúðir 
á rassinum og vökva í æð. Vinir 
bóndans gætu á næstu vikum fylgst 
nákvæmlega með veikindum hans, 
meðferð, lyfjagjöfum, þvaglátum 
og hægðum. Nýjar myndir daglega. 
Hann hefði líka kvartað undan 
einelti og vondum spítalamat 
og krafist þess að fá áfallahjálp. 
Væntanlega fengi hann nokkur 
þúsund læk og ómælda samúð og 
athygli. Frjálst aðgengi að sam-
félagsmiðlum hefur gert fólki kleift 
að lifa í beinni útsendingu. Afstaða 
þjóðarinnar til friðhelgi einkalífs-
ins hefur gjörbreyst. Athafnir dag-
legs lífs í gleði og sorg eru gerðar 
öllum opinberar. Síminn er alltaf 
við hendina svo að allir geta fylgst 
með öllum. Þessu fylgir markaleysi 
gagnvart viðkvæmum persónu-
legum upplýsingum og myndum 
sem er kastað út á internetið 
gagnrýnislaust. Þormóður hefði 
horft undrandi á þessa opinberun 
bóndans á viðkvæmum persónu-
legum upplýsingum. Hann lærði 
ungur að tunga væri höfuðbani og 
ekki væru allir viðhlæjendur vinir. 
En þetta eru auðvitað úrelt viðhorf 
á tímum opinna samskipta þegar 
allir treysta öllum fyrir lífi sínu í 
máli og mynd.

Bein útsending

Allir í
bátana!


