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Sögð
vera
skríll
segir Elínborg Harpa
Önundardóttir
aktívisti sem lýsir
reynslu sinni af
því að liðsinna
hælisleitendum
og vinnubrögðum
lögreglu. Olivia
Bockob er fædd í
Kamerún og fékk
vernd á Íslandi eftir
nærri tveggja ára
baráttu og lýsir erfiðri
reynslu sinni. ➛ 26

Mér hefur verið
neitað um að
hringja í ástvini
og lögmann, án
skýringa. Þetta
er svo mikil
valdbeiting.

Þú vinnur fyrir
mig eða deyrð.
Ég hélt þetta
væri bara ömurlegur brandari.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Lyf geta
stöðvað
HIV-smit
Skrímslabarnið

Þetta hefur
aldrei sést áður

Erna og Saga gáfu út um 400
síðna bókverk. ➛ 32, 52

Útskriftarsýning nemenda
LHÍ á Kjarvalsstöðum. ➛ 22

VERSLAÐU
Á NETINU

FLJÓTLEGT - EINFALT - ÞÆGILEGT
Lægra verð - léttari innkaup

Baráttan við
HIV ein mesta
árangurssaga
læknisfræðinnar.

➛8

30%
AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM
VÖRUM

OPNUNARTILBOÐ 30%
AFSLÁTTUR AF ÖLLUM VÖRUM
1.-5. MAÍ, NÝ OG ENDURBÆTT
VERSLUN Á SMÁRATORGI
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Setið í sól og blíðu

Veður

Vestan 5-10 m/s í dag, skýjað með
köflum og yfirleitt þurrt. Gengur í
norðvestan 10-15 um landið norðaustanvert með dálítilli vætu. Hiti
3 til 12 stig yfir daginn, hlýjast á
Suðausturlandi. SJÁ SÍÐU 42

Valur Lýðsson dæmdur í fjórtán
ára fangelsi. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Landsréttur
þyngdi dóminn
um sjö ár
DÓMSMÁL Landsréttur þyngdi í
gær dóm yfir Val Lýðssyni, bónda
að Gýgjarhóli II í Biskupstungum,
úr sjö ára fangelsi í fjórtán. Valur
var sakfelldur fyrir að hafa banað
bróður sínum, Ragnari Lýðssyni,
að kvöldi föstudagsins langa í fyrra.
Héraðsdómur Suðurlands hafði
áður dæmt Val í sjö ára fangelsi
fyrir stórfellda líkamsárás sem
varð Ragnari að bana. Ákæruvaldið
áfrýjaði dómnum til Landsréttar og
krafðist sextán ára fangelsis. Niðurstaða Landsréttar var fjórtán ár sem
fyrr segir.
Auk þess er Valur dæmdur til að
greiða hverju fjögurra barna Ragnars þrjár milljónir króna. Það er
sama upphæð og hann var dæmdur
til að greiða í héraði. Börn Ragnars
hafa gagnrýnt málsmeðferðina
mjög og tjáð sig opinberlega um
málið.
Athygli vakti þegar Valur kaus
að tjá sig ekki við aðalmeðferðina í
Landsrétti. Helgi Magnús Gunnarsson, vararíkissaksóknari og fulltrúi
ákæruvaldsins, sagði þar að enginn
vafi léki á því að Valur hefði banað
bróður sínum. Ekkert hafi endilega
gefið til kynna að hann hefði ætlað
sér að gera það en árásin hafi hins
vegar verið gróf. Hann hafi ítrekað
sparkað harkalega í höfuð bróður
síns með fyrrgreindum af leiðingum. – dfb

Það var milt og fallegt snemmsumarveður í miðborg Reykjavíkur í gær þegar þessi hópur grunnskólabarna settist niður á Arnarhóli og snæddi þar
nesti. Börnin nutu sín í sólinni innan um ferðamenn jafnt sem heimamenn sem slökuðu á í grasinu og nutu velkominna sólargeisla. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Álitinn hafa
áreitt konur
SAMFÉLAG Úttekt óháðra sérfræðinga leiddi í ljós að fyrrverandi
yfirmaður sjúkraflutninga hjá Heilbrigðisstofnun Suðurlands hefði
áreitt minnst fjórar samstarfskonur
sínar kynferðislega. Brotin eru álitin gróf og niðurlægjandi. Frá þessu
var greint í kvöldfréttum Stöðvar 2
í gær.
Stjórnendur létu strax gera
athugun í kjölfar kvartana fjögurra
kvenna undan manninum. Í fréttinni kom fram að í bréfi til þolenda
komi fram að það sé ótvíræð niðurstaða að brotið hafi verið á konunum fjórum.
Haft var eftir einni konunni að
hún ætlaði að kæra málið til lögreglu. Heilbrigðistofnunin hefur
tilkynnt málið til Landlæknisembættisins sem hefur eftirlitshlutverk
gagnvart heilbrigðisstarfsmönnum.
Maðurinn lét af störfum 1. apríl síðastliðinn þegar skipunartíma hans
lauk. – smj

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

Sólarlandaferðir á betri ver
verðum
rðum
Heimsferða

Frá kr.

79.995
NÁNAR Á HEIMSFERDIR.IS
595 1000

Ömurlegur kumbaldi
sem skyggir á Viðey
Nýtt hátæknivöruhús í Sundahöfn byrgir útsýni yfir Viðey. Starfsfólk annarra
fyrirtækja á svæðinu er ekki ánægt. Deiliskipulagið var samþykkt árið 2017
en fór aðeins í grenndarkynningu í öðrum vöruhúsum á hafnarbakkanum.
SKIPULAGSMÁL Starfsfólk skrifstofuhúsnæðis í Sundaborg sem
snýr að Viðey við Sundahöfn eru
ósáttir við nýtt vöruhús sem er nú í
smíðum við hafnarbakkann.
Goði Sveinsson, sem rekur fyrirtæki sem snýr að vöruhúsinu, segir
alla sem hann tali við um málið
eiga það sameiginlegt að hafa óbeit
á byggingunni, hún sé of há, falli
ekki vel að umhverfinu og skyggi
á útsýnið til Viðeyjar. „Það er verið
að taka útsýnið yfir þessa fallegu
perlu sem Viðey er. Og líka hluta af
Esjunni. Þetta er með ólíkindum,“
segir Goði.
Vöruhúsið sem um ræðir er í
Korngörðum 3 og er í eigu Dalsness ehf. sem rekur meðal annars
heildverslunina Innnes. Fullbyggt
mun það sameina starfsemi Innness undir einu þaki. Um er að ræða
hátæknivöruhús með búnaði sem er
sá fyrsti sinnar tegundar hér á landi.
Goði er ekki einn um skoðanir
sínar á vöruhúsinu. Hálfdán Örlygsson tekur í sama streng. „Þetta er
bara umhverfisslys. Við vorum
með svo frábært útsýni yfir Viðey.
Turninn við hliðina á þessu slapp
alveg, en þetta er allt annað,“ segir
Hálfdán. „Það má ekki gleyma því
að náttúran er hluti af borginni, hún
skiptir máli.“
Samkvæmt deiliskipulagi frá
2006 var gert ráð fyrir 26 metra háu
húsi á lóðinni. Deiliskipulaginu var
breytt í borgarráði haustið 2016, fór
þá hámarkshæð hússins í 35 metra.
Höfðu þeir sem töldu sig hafa hagsmuna að gæta frest til loka árs 2016
til að skila inn athugasemdum.
Björn Axelsson, skipulagsfulltrúi í Reykjavík, segir ekkert hægt
að gera á þessum tímapunkti nema
fara í langt og erfitt lögfræðiferli

Í deiliskipulagi má byggingin vera 35 metra há. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

Þetta var grenndarkynnt, það var sent
bréf á Korngarða 1 og
Skarfagarða 2 þar sem vakin
var athygli á þessum breytingum og þeim gefinn
kostur á að koma með
athugasemdir og ábendingar.

Björn Axelsson,
skipulagsfulltrúi í
Reykjavík

þar sem sýna þurfi fram á tjón.
Deiliskipulagið hafi verið samþykkt fyrir tveimur árum. „Þetta
var grenndarkynnt, það var sent
bréf í Korngarða 1 og Skarfagarða 2
þar sem vakin var athygli á þessum
breytingum og þeim gefinn kostur

ARI

á að koma með athugasemdir og
ábendingar,“ segir Björn. Um er
að ræða vöruhús Elko og Banana
sem liggja að lóð Korngarða 3. „Við
mátum það svo að þau hefðu einhverra hagsmuna að gæta gagnvart
þessu húsi. Þeir fengu bréf, síðan
rann þetta út og skipulagið var samþykkt athugasemdalaust.“
Steiney Halldórsdóttir sér bygginguna þegar hún lítur út um skrifstofugluggann, hún er mjög harðorð í garð byggingarinnar. „Þetta
er ömurlegur kumbaldi. Viðbjóðslegur. Við vissum ekki af þessu fyrr
en þetta var komið upp, þetta var
ekkert kynnt fyrir okkur.“
Ingimar Tómas Ísaksson saknar
þess að sjá Viðeyjarstofu. „Við sáum
fyrst súlur og grindina rísa, nú
kemur þetta í veg fyrir að við sjáum
Viðeyjarstofu. Ég er hissa á að þetta
sé leyft,“ segir Ingimar og lítur út
um gluggann. „Þetta er hvimleitt.“
arib@frettabladid.is

GRÆNIR DAGAR

20%
*

AF ÖLLUM GARÐHÚSGÖGNUM,
SESSUM OG BLÓMAPOTTUM

*GILDIR ÚT 5 MAÍ

*

FLORA DANICA

DÚNSÆNG OG KODDI

50%

*

KODDI FULLT VERÐ: 12.990
KO
12 990

6.495

GILDIR AÐEINS SUMARDAGINN FYRSTA
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ÖLL
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STURTUHENGI OG BAÐSLOPPAR

30%

*

*GILDIR ÚT 7. MAÍ

*GILDIR ÚT 7. MAÍ

ELDHÚS- OG BORÐSTOFUBORÐ

20-40%

*

*GILDIR ÚT 5. MAÍ
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4 kg
af kannabis hugðist
maður flytja út með
Norrænu og var
handtekinn fyrir vikið.

790

þúsund krónum varði Fangelsismálastofnun á síðasta ári í
kaup á tóbaki fyrir verslanir
fanga í fangelsum landsins.

600

milljónir króna eru til skiptanna til
handa þeim sýknuðu í Guðmundar- og
Geirfinnsmálum sem voru samanlagt
9.952 daga á bak við lás og slá.

Þrjú í fréttum
1. maí,
endurkoma og
sæstrengur

5%

kvenna sem fóru fram á
nálgunarbann fengu það
samþykkt á síðast ári.

25
er fjöldi útibúa Domino’s á
Íslandi um þessar
mundir
en þau voru 14
árið 2011.

101
barn missir að jafnaði
foreldri á ári hverju samkvæmt Hagstofunni.

Jóhann Helgason segir ekkert
óvænt í rökum mótaðilanna

Sólveig Anna Jónsdóttir
formaður Eflingar
hélt innblásna ræðu
á fjöldafundi í
tilefni af 1. maí á
Ingólfstorgi. Hún
sagði þann tíma
liðinn þar sem
verkalýðurinn léti
sér nægja að bíða og
biðja.

Ágúst Ólafur Ágústsson
þingmaður Samfylkingar
sneri aftur á þing
eftir að hafa farið
í leyfi vegna
ósæmilegrar og
niðrandi hegðunar í garð konu.
Hann sótti sér
aðstoð hjá SÁÁ þar
sem hann segist hafa horfst í augu
við vanmátt sinn gagnvart áfengi.

Skúli Magnússon
héraðsdómari og dósent við lagadeild HÍ
kom fyrir utanríkismálanefnd
og ræddi 3. orkupakkann. Hann
sagði það vera
lögfræðilega loftfimleika að halda
því fram að samþykkt
hans leiddi til þess að ríkið yrði
skyldað til að leggja sæstreng.

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

Að sögn Jóhanns Helgasonar kemur honum ekkert á óvart í rökum lögmanna tónlistarfyrirtækja sem
eru meðal þeirra sem tónlistarmaðurinn hefur stefnt vegna meints stuldar á laginu Söknuði. Hann vísar
á bug fullyrðingum um að Söknuður og lagið You Raise Me Up byggi bæði á írska þjóðlaginu Danny Boy.
DÓMSMÁL „Þetta er það sem við
bjuggumst við. Það er ekkert annað
sem þeir geta reynt að nýta sér,“ segir
Jóhann Helgason tónlistarmaður
um rök lögmanna stórfyrirtækja
sem Jóhann hefur stefnt í Bandaríkjunum vegna meints stuldar á laginu
Söknuði.
Í Fréttablaðinu í gær var vitnað í
ný málsskjöl fyrir alríkisdómstóli í
Los Angeles. Þar vill Jóhann fá viðurkennt að lagið You Raise Me Up eftir
Norðmanninn Rolf Løvland frá
árinu 2001 sé stolið úr laginu Söknuði sem Jóhann samdi og kom út á
plötu 1977.
Í nýja skjalinu er að finna bæði
sjónarmið lögmanns Jóhanns og rök
lögmanna hluta þeirra sem hann
stefnir í málinu.
Meðal annars kemur fram í
umræddu skjali að lögmenn tónlistarfyrirtækja sem stefnt er segjast munu halda því fram við rekstur
málsins að lögin Söknuður og You
Raise Me Up séu bæði byggð á eldri
lögum, sérstaklega írska þjóðlaginu
Danny Boy. Engin þau líkindi séu
með lögunum tveimur sem komi
nálægt því að jafngilda stuldi á
Söknuði.
„Þeir eru kræfir og það er náttúrlega ákveðinn hroki og rangfærslur í
ýmsu hjá þeim,“ segir Jóhann sem
kveðst sjálfur aldrei hafa tengt
Söknuð við Danny Boy. Það hafi
fyrst verið gert er hann leitaði til norrænu höfundarréttarsamtakanna
2004. „Það hafði aldrei hvarflað að
mér og það á við um marga. Tónlistargreinendur sem gert hafa mat á
lögunum segja að þau sé líkari hvort
öðru heldur en lík Danny Boy enda
hljómar Danny Boy allt öðru vísi en
þessi lög.“

Jóhann Helgason segir ekkert nýtt í rökum lögmanna andstæðinga sinna fyrir dómi í Los Angeles. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Það voru einmitt tilmæli frá dómaranum í upphafi að menn
væru ekki með neitt svona
sem tefði og byggi til kostnað en það er það sem hann
er að gera.
Jóhann Helgason tónlistarmaður

Fram kom í Fréttablaðinu í gær
að ekki hefði náðst að birta Rolf
Løvland stefnu í málinu. Samkvæmt
lögmanni Jóhanns hefur norski
tónlistarmaðurinn í tvígang endursent stefnu sem hann hefur fengið
óundir ritaða.
„Það voru einmitt tilmæli frá
dómaranum í upphafi að menn
væru ekki með neitt svona sem tefði
og byggi til kostnað en það er það
sem hann er að gera,“ segir Jóhann
um viðbrögð Løvlands í málinu. Enn
er að unnið að því að birta Løvland
stefnuna.
Lögmenn tónlistarfyrirtækjanna

gera athugasemd við að Jóhann hafi
„valið“ að bíða í mörg ár með stefnuna. You Raise Me Up kom út 2001
og varð heimsfrægt árið 2003.
„Það er dálítið skrítið því í stefnunni kemur fram að málið hafi
strandað á fjármögnun á sínum
tíma. Þeir vita það þannig að þeir
eru að fara með rangt mál,“ svarar
Jóhann þessu atriði.
Eins og fram kom í Fréttablaðinu í
gær eiga lögmenn málsaðila að mæta
fyrir dómara í Los Angeles næstkomandi föstudag. Þá á að ræða umgjörð
og dagskrá málsins í framhaldinu.
gar@frettabladid.is

NÝR RAM 3500 2019 - FRUMSÝNDUR 11. MAÍ

ramisland.is

VERÐ FRÁ: 6.967.745 KR. ÁN VSK.
VERÐ FRÁ: 8.640.000 KR. M/VSK.
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 ÍSLAN
NDI

Troðfull verslun af
merkjavöru!

40-70%
afsláttur
af öllum vörum
Opið virka daga frá kl
kl. 11 til 18
laugardaga frá kl. 11 til 17
sunnudaga frá 13 til 17
Sími 568 9512

Suðurlandsbraut 54 bláu húsin (við faxafen)
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Myndir frá Esjuhlaupi Crossfit-kappa má sjá +Plússíðu Fréttablaðsins. Fréttablaðið +Plús er í Fréttablaðs-appinu og PDF-útgáfu á Fréttablaðið.is.

Rannsóknasjóður
Hlutverk Rannsóknasjóðs er að styrkja vísindarannsóknir
vísindarann
og rannsóknatengt
knatengt framhaldsnám á Íslandi. Í þeim tilgangi
styrkir sjóðurinn
nn skilgreind rannsóknaverkefni einstaklinga,
e
rannsóknahópa, háskóla,
áskóla, rannsóknastofnana og fyrirtækja.

H N OTSKÓ GUR grafís k h önnun

Umsóknarfrestur 20. júní

Auglýst er eftir umsóknum um styrki úr
Rannsóknasjóði fyrir styrkárið 2020.
Umsóknarfrestur er til kl. 16:00, 20. júní 2019.
Umsækjendur eru beðnir um að kynna sér vel reglur
5DQQVyNQDVMyêVI\ULUVW\UNiULêiêXUHQKDÀVWHU
handa við gerð umsóknar.
8PVyNQXPVNDOVNLODêUDIU QWtJHJQXPXPVyNQDUNHUÀ
Rannís. Umsóknir og umsóknargögn skulu
vera á ensku.
Nánari upplýsingar og aðgang að rafrænu
XPVyNQDUNHUÀPiQiOJDVWi www.rannis.is

Stakar einingar úr
vinnubúðum til sölu
8 nýlegar einingar, 27 fm2 með WC, sturtu og eldhúskrók,
fluttar inn nýjar 2016 og voru notaðar í ca. 14mánuði.
Rúm og dýnur ásamt lausamunum fylgja.
2 einingar úr timbri, 15 fm2 með WC, sturtu og eldhúskrók.
Rúm og dýnur ásamt lausamunum fylgja.
Skrifstofueining, úr timbri, 115fm. Samanstendur af 4
einingum, lítið eldhús og baðherbergi með sturtu innifalið.
Nánari upplýsingar má finna á www.isol.is eða hægt að
hafa samband hjortur@isol.is
Ísól ehf. er framsækin heildsala sem hefur þjónustað iðnað á
Íslandi í yfir 50 ár. Meginstarfsemi fyrirtækisins er heildsala á
verkfærum, festingum og efnavöru á fyrirtækjamarkaði.

AÐALFUNDUR
HUNDARÆKTARFÉLAGS ÍSLANDS
VERÐUR HALDINN MIÐVIKUDAGINN 15. MAÍ 2019
Í VERSLUNARSKÓLA ÍSLANDS, BLÁA SAL OG HEFST KL. 20:00.

Dagskrá:
1. ^ŬŝƉĂŶĨƵŶĚĂƌƐƚũſƌĂ͕ĨƵŶĚĂƌƌŝƚĂƌĂŽŐůƂŐŵčƟĨƵŶĚĂƌŝŶƐŬĂŶŶĂĝ
2. Skýrsla stjórnar HRFÍ
3. ƌƐƌĞŝŬŶŝŶŐĂƌĨĠůĂŐƐŝŶƐĄƐĂŵƚƐŬǉƌƐůƵŵůƂŐŐŝůƚƐĞŶĚƵƌƐŬŽĝĂŶĚĂŽŐ
ĨĠůĂŐƐŬũƂƌŝŶŶĂƐŬŽĝƵŶĂƌŵĂŶŶĂĨǇƌŝƌƐşĝĂƐƚůŝĝŝĝĄƌ͕ůĂŐĝŝƌĨƌĂŵƟů
ƐƚĂĝĨĞƐƟŶŐĂƌ
4. ^ŬǉƌƐůĂƵŵƐƚĂƌĨƐĞŵŝƐŝĝĂŶĞĨŶĚĂƌ
5. ^ƚĂƌĨƐͲŽŐłĄƌŚĂŐƐĄčƚůƵŶƐƚũſƌŶĂƌƐĂŵƊǇŬŬƚĨǇƌŝƌŶčƐƚĂƐƚĂƌĨƐơŵĂďŝů
6. >ĂŐĂďƌĞǇƟŶŐĂƌ
7. Kosning formanns HRFÍ og annarra stjórnarmanna
skv. 10.gr laga félagsins
8. <ŽƐŶŝŶŐƚǀĞŐŐũĂĨĠůĂŐƐŬũƂƌŝŶŶĂƐŬŽĝƵŶĂƌŵĂŶŶĂŽŐƚǀĞŐŐũĂƟůǀĂƌĂ
9. <ŽƐŶŝŶŐƐŝĝĂŶĞĨŶĚĂƌ
10. Önnur mál
Stjórn Hundaræktarfélags Íslands
EĄŶĂƌŝƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƌĞƌĂĝĮŶŶĂĄŚĞŝŵĂƐşĝƵĨĠůĂŐƐŝŶƐǁǁǁ͘ŚƌĮ͘ŝƐ

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Karl Schütz á blaðamannafundi um lausn Geirfinnsmálsins.

Krefja þýsk stjórnvöld
svara um Geirfinnsmál
Nokkrir þýskir þingmenn hafa lagt fram
ítarlega fyrirspurn
um rannsókn Geirfinnsmálsins. Spyrja sérstaklega um aðkomu hins
þýska Karls Schütz.
Fyrirspurninni beint til
þýskra stjórnvalda og
lögreglu. Lásu fyrst um
málið í Grapevine.
GEIRFINNSMÁL Aðdragandi þess
að þýsk stjórnvöld komu Íslendingum til aðstoðar við rannsókn
Geirfinnsmálsins, notkun lyfja og
pyndinga við rannsóknina og fortíð rannsóknarlögreglumannsins
Karls Schütz er meðal efnis í ítarlegri fyrirspurn sem lögð var fram
í þýska sambandsþinginu, Bundestag, síðastliðinn mánudag.
Það eru átta þingmenn þýska
vinstri f lokksins Die Linke sem
standa að fyrirspurninni. „Við
lásum bara um þennan hrylling í
Grapevine,“ segir Andrej Hunko,
einn þingmannanna, í samtali við
Fréttablaðið og bætir við að þau hafi
átt nokkur samskipti við Snorra Pál
Jónsson Úlf hildarson hjá Grapevine í kjölfarið en einnig Ögmund
Jónasson sem Andrej þekkir af vettvangi Evrópuráðsins.
Fyrirspurn þingmannanna er
beint til þýsku ríkisstjórnarinnar en
spurningum bæði beint til stjórnarinnar og alríkislögreglunnar. Í
greinargerð sem fylgir fyrirspurninni er það sem vitað er um aðkomu
Karls Schütz að málinu rakið og
vísað til íslenskrar fjölmiðlaumfjöllunar, heimildarmynda og ritrýndra greina eftir Gísla Guðjónsson réttarsálfræðing.
Rakin eru pólitísk vandræði Ólafs
Jóhannessonar, þáverandi dómsmálaráðherra, vegna rannsóknar
málsins og meint tengsl Klúbbsmanna við Framsóknarflokkinn og
tilheyrandi ógn sem fall ríkisstjórnarinnar væri við náið samstarf ríkja
Atlantshafsbandalagsins á þessum
tíma í miðju kalda stríðinu. Þá
er farið yfir það sem opinbert er
um tildrög þess að Ólafur óskaði
aðstoðar utan Íslands við að leysa
málið og boð þýskra stjórnvalda um
að senda Karl Schütz, rannsóknarlögreglumann á eftirlaunum, til
Íslands.
Vikið er að ferli Schütz í Þýska-

Efni fyrirspurnar þingmannanna
 Í fyrstu þremur spurningunum
er óskað upplýsinga um aðdraganda þess að þýsk stjórnvöld veittu aðstoð við rannsókn málanna og Karl Schütz
tók við rannsóknarteymi á
Íslandi. Óskað er upplýsinga
um samskipti ráðherra og
ríkisstjórna landanna og hvaða
embættismenn áttu samskipti
við Pétur Eggertz sendiherra
vegna málsins.


Óskað er upplýsinga í tveimur
liðum um framkvæmd réttarmeinarannsóknar á meintum
sönnunargögnum í málinu á
vegum þýsku alríkislögreglunnar; hver óskaði eftir henni,
hver framkvæmdi hana og hver
greiddi fyrir hana.
 Óskað er upplýsinga í þremur
liðum um aðkomu nokkurra
háttsettra embættismanna
að málinu og er þar vísað til
þáverandi forseta alríkislögreglunnar, ráðuneytisstjóra
innanríkisráðuneytisins, réttarmeinafræðinga og annarra
embættismanna sem forseti
Íslands sæmdi fálkaorðu árið
1978.
 Spurt er hvort þvinganir, vatnspyndingar og sefjunarlyf og
önnur geðlyf hafi verið þáttur
í yfirheyrsluaðferðum þýsku
alríkislögreglunnar á sjöunda
áratugnum og hvort þýsk
stjórnvöld hafi upplýsingar
um beitingu vatnsdrekkinga
eða notkunar sefjunarlyfja og
annarra geðlyfja við rannsókn
Guðmundar- og Geirfinnsmála
að skipun eða með samþykki

Sendiráðið er
algerlega sammála
ráðuneytinu, að Karl Schütz
eigi fullkomlega skilið að fá
Íslensku fálkaorðuna og það
stórriddarakross.
Úr bréfi sendiráðs Íslands í Bonn,
febrúar 1977.

Karls Schütz.
 Þá er spurt til hvaða aðgerða
alríkislögreglan hafi gripið í
kjölfar sýknudóms Hæstaréttar Íslands og hvort einhverra
viðbragða sé að vænta við
afhjúpunum um játningar
sem fengnar voru undir stjórn
fyrrum rannsóknarmanns
stofnunarinnar með aðferðum
á borð við langa einangrunarvist, þvinganir og vatnsdrekkingar.
 Óskað er upplýsinga um hvort
og að hvaða marki alríkislögreglan hyggst gera opinber þau
formlegu samskipti sem farið
hafa á milli hennar og íslenskra
stjórnvalda um málið með
vísan til þeirra réttarafglapa
sem framin voru undir þýskri
stjórn eða með aðstoð þýskra
embættismanna.
 Spurt er hvaða upplýsingar
stjórnvöld hafi um skrár sem
liggja eftir Schutz og aðra embættismenn um rannsóknina og
hvaða gögn sé unnt að finna
í gagnasöfnum alríkislögreglunnar eða þýskra stjórnvalda.
 Þá er spurt hvort stjórnvöld viti
til þess að Karl Schütz hafi tilheyrt svokölluðum Charlottenburger hópi innan alríkislögreglunnar.
 Lokaspurningin er svohljóðandi: Með hvaða hætti vill og
getur þýska alríkislögreglan aðstoðað við að skýra þátttöku
sína við öflun falskra játninga í
rannsókn á hvarfi Guðmundar
Einarssonar og hvarfi Geirfinns
Einarssonar?
landi og aðkomu hans að lausn
stórra sakamála. Þá er vísað til
fregna um að Schütz hafi verið veitt
fálkaorða fyrir aðstoð við íslenska
ríkið auk nokkurra háttsettra
þýskra embættismanna.
Að lokum er greint frá því að nú
hafi verið opinberað hvernig staðið
var að rannsókn málsins, hvernig
játningar voru fengnar með einangrunarvist og þvingunum og að
sakfellingardómum hafi verið snúið
við. Að loknum inngangi er fyrirspurnin lögð fram í sextán liðum.
Aðspurður segir Andrej að ríkisstjórnin hafi tvær vikur til að svara
fyrirspurnum þingmanna en þegar
fyrirspurnir eru ítarlegar eins og í
þessu tilviki geti dregist eitthvað
að svara. adalheidur@frettabladid.is

Tilboð gilda út 5. maí

NÝJUNG
Hagkaups pizzur 15"

Toppaðu pizzuna með
hvítlauksolíu frá Ítalíu

Ferskar pizzur tilbúnar be
b int í ofninn
8 mínútur á 220°C - 5 spennandi tegundir
verð frá

1.699

25%

35%

afsláttur

Trufflumarineraður
nautavöðvi

2.849

kr/kg

Verð áður 3.799 kr/kg

Opið allan sólarhringinn
Garðabæ og Skeifunni

kr/stk

afsláttur

Lamb
bainnralæri

2.989

kr/kg

Verð áður 4.599 kr/kg

20%
afsláttur

Lærissneiðar,
framhryggjasneiðar og
skyndigrillsneiðar
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Lyfjameðferð við HIV fyrirbyggir smit
Ný rannsókn varpar einstöku ljósi á virkni andretróveirulyfja til halda HIV í skefjum og lágmarka líkur á smiti. Lyfin virka, og nú
beina vísindamenn sjónum að því að koma öllum HIV-smituðum á lyfin svo stöðva megi hnattrænan faraldur HIV.
HE ILB RIG ÐI S VÍ S INDI Andretróveirulyf hafa á ný sannað gildi sitt
sem meðferð við HIV-sýkingu. Í
niðurstöðum nýrrar rannsóknar,
sem birtar voru í læknaritinu The
Lancet í vikunni, kemur fram að
ekkert nýsmit var skráð yfir sjö ára
tímabil meðal tæplega eitt þúsund
para samkynhneigðra karlmanna,
þar sem smitaður maki tók andretróveirulyf.
„Þetta eru ekki mjög óvæntar
niðurstöður, en þær eru mjög mikilvæg staðfesting á því að lyfin hafa
gríðarlega mikið að segja hvað varðar smithættu,“ segir Magnús Gottfreðsson, prófessor í smitsjúkdómum og forseti Samtaka sérfræðinga
í smitsjúkdómum og sýklafræði á
Norðurlöndum. „Þeir sem eru með
ómælanlegt magn veirunnar í blóði
eru raunverulega ekki smitandi við
kynlíf, hvorki gagnkynhneigt kynlíf
né endaþarmsmök.“
Rannsóknin sem birt var í The
Lancet er liður í PARTNER-rannsóknarverkefninu. Niðurstöður úr
fyrri fasa þess voru kynntar árið
2016. Þar var kannað hvaða áhrif
lyfin hefðu á nýgengi HIV meðal
samkynhneigðra og gagnkynhneigðra para. Niðurstöðurnar þá
voru þær sömu og nú en sökum
þess hversu fá pör tóku þátt sem
tilheyrðu mikilvægum undirhópi
– samkynhneigðum karlmönnum
í föstu sambandi þar sem annar
aðilinn er HIV-jákvæður en hinn
neikvæður – var ákveðið að einblína á hann nú.
Þessar nýju niðurstöður sýna
fram á að andretróveirulyf stuðluðu að því að ekkert nýtt smit átti
sér stað hjá þessum pörum, þó
svo að óvarið kynlíf væri stundað
um endaþarm rúmlega 76 þúsund
sinnum. Hins vegar voru 15 ný tilfelli af HIV skráð hjá pörunum á
þessu tímabili en í öllum tilfellum
var um að ræða kynlíf utan sambands og með einstaklingi sem var
ekki í meðferð við HIV.
Rannsóknarhöfundar komust
með öðrum orðum að því að líkurnar á því að HIV-smitaður karlmaður, sem tekur andretróveirulyf

Þetta eru ekki mjög
óvæntar niðurstöður, en þær eru mjög
mikilvæg staðfesting á því
að lyfin hafa gríðarlega
mikið að segja.
Magnús Gottfreðsson prófessor

Tölvuteiknuð mynd af HIV-veirunni.

Hvað er HIV?
HIV er samheiti tveggja lentiveira
sem tilheyra flokki svokallaðra
retróveira. HIV, líkt og aðrar retróveirur, einkennast af löngum
meðgöngutíma áður en einkenni
koma fram. HIV ræðst á og lamar
ónæmiskerfi hins smitaða.
HIV er veira og líkt og allar
aðrar veirur þarf hún hýsil til að
fjölga sér. Líkt og ebóla og inflúensa þá er HIV ekki í jafnvægi við
hýsil sinn. Þeir sjúkdómar sem
mynda slíkt jafnvægi, líkt og
og er með veirufjölda sem er undir
200 eintökum í millilítra, smiti frá
sér eru engar (95 prósent öryggismörk).
„Andretróveirulyf hafa á síðustu
árum orðið betri, áreiðanlegri, auðveldari til inntöku og mun ódýrari.
Niðurstöður PARTNER-rannsóknarinnar veita enn skýrari sýn á mikilvægi þess að veita öllum tækifæri til
að fara í greiningarpróf og fá í kjöl-

herpes, mislingar og kvef, eru og
hafa verið í langan tíma bundnir
við ákveðna tegund eða gerð
hýsla.
HIV stökk tiltölulega nýlega
frá einni tegund í aðra, frá öpum
í menn, og hefur því ekki öðlast
getu til að lifa í sátt og samlyndi
við mannkyn. Enda verður það
seint veiru í hag að sýkja hýsil
sinn svo að hann virki ekki lengur
sem slíkur.

farið meðhöndlun reynist prófið
jákvætt, svo að sem flestir fái notið
góðs af andretróveirulyfjum,“ ritaði
Myron S. Cohen, prófessor í veiru- og
ónæmisfræði við háskólann í Norður-Karólínu, í áliti sem birt var samhliða rannsóknarniðurstöðunum.
Magnús ítrekar að tímanleg
greining á HIV-smiti sé forsenda
þess að hægt sé að koma böndum á
útbreiðslu sjúkdómsins.

„Það skiptir eiginlega öllu máli,“
segir Magnús. Þegar við erum
komin með svona öf lug lyf, þá er
jafnframt ljóst að þeir sem eru smitaðir og eru í meðferð eru ekki smitandi í 97 prósentum tilvika. Þannig
að þessir einstaklingar eru bæði við
ágæta heilsu og geta haldið fullu
starfsþreki. Hinir, sem eru smitaðir
en vita ekki af því, eru raunveruleg
uppspretta nýsmita í samfélaginu.
Ef einhver hefur mögulega verið
útsettur fyrir veirunni þá ætti auðvitað að kanna það og láta prófa
sig. Ef það er ekki gert þá myndast
sá möguleiki að fólk gangi um smitandi árum saman og greinist síðan
þegar það er komið með einkenni
lokastigs sjúkdómsins. Það gerist
því miður í allt of miklum mæli.
Aðeins 38 ár eru síðan HIV uppgötvaðist. Síðan þá hefur HIV,
sem veldur hæggengu niðurbroti
ónæmiskerfisins, dregið í kringum
40 milljónir manna til dauða. Með
hjálp andretróveirulyfja geta smitaðir einstaklingar í dag lifað nær
eðlilegu lífi og lífslíkur þeirra nálgast
nú lífslíkur þeirra sem eru ósmitaðir.

Samkvæmt upplýsingum frá
HIV Ísland, samtökum HIV-smitaðra á Íslandi, hafa hátt í 90 manns
greinst með HIV hér á landi á síðustu þremur árum og frá upphafi
hafa um 450 greinst með veiruna.
Magnús segir smitaða hér á landi fá
sömu meðferð og þekkist í öðrum
vestrænum ríkjum og árangur af
notkun andretróveirulyfja hefur
verið afar góður.
„Það eru vel yfir 90 prósent af
þeim sem eru hjá okkur sem eru
með ómælanlegt magn veiru í
blóði,“ segir hann. „En því miður
eru fáeinir einstaklingar sem eru
með HIV og eru í virkri neyslu og
ekki í lyfjameðferð. Það er mikið
áhyggjuefni að ekki tekst að koma
þessu fólki á meðferðir, bæði þeirra
vegna og annarra.“
Þó svo að umbylting hafi orðið
í meðhöndlun HIV-sýkinga með
nýjum lyfjum, þá er mikið verk
óunnið enda glíma milljónir manna
við sjúkdóminn, þar á meðal á stöðum þar sem aðgengi að andretróveirulyfjum er takmarkað og sjálfur
sjúkdómurinn jafnvel álitinn tabú.
„Þetta er ein af mestu árangurssögum læknisfræðinnar. Við tókum
sjúkdóm sem var alveg óþekktur
í upphaf i níunda áratugarins,
greindum hann og þróuðum lyf,
og gerðum hann að læknanlegum
krónískum sjúkdómi, sjúkdómi
sem hægt er að halda algerlega í
skefjum,“ segir Magnús.
kjartanh@frettabladid.is
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Það geta allir verið elegant á laugardag í Kauptúni þar sem hr. Elegans verður með
hálftíma tónleika. Að skemmtun lokinni mun Páll Óskar blanda geði við gesti og
bjóða aðdáendum að smella af sér myndum með poppgoðinu – áður en Palli ekur út
með elegans á nýrri Toyotu í tilefni dagins.
Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur.
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Sýning hjá Toyota Kauptúni
í dag kl. 12–16
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Styttri vinnuvika hefur jákvæð áhrif
Niðurstöður tilraunaverkefnis um styttingu
vinnuvikunnar sýna
fram á jákvæð áhrif
færri vinnustunda
og eru þarft innlegg í
kjaraviðræður opinbera
vinnumarkaðsins.

Ávinningur fyrir
bæði starfsfólk og
atvinnurekendur.
Sonja Ýr
Þorbergsdóttir,
formaður BSRB

ATVINNULÍF Greina má jákvæð
áhrif styttri vinnuviku hjá starfsfólki þeirra vinnustaða sem tóku
þátt í tilraunaverkefni Reykjavíkurborgar um styttingu vinnuvikunnar. Starfsfólkið finnur bæði
fyrir aukinni starfsánægju og betri
andlegri og líkamlegri líðan. Þetta
kemur fram í skýrslu sem gefin var
út um niðurstöður verkefnisins.
Árið 2015 fór Reykjavíkurborg
af stað með tilraunaverkefni um
styttingu vinnuvikunnar í tveimur
starfsstöðvum borgarinnar. Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts Jákvæð áhrif af styttri vinnuviku var meðal niðurstaðna tilraunaverkefnis hjá Reykjavíkurborg. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
og skrifstofu Barnaverndar. Vinnustundum var fækkað úr 40 klukkuÁ smu ndu r Eina r Daða son
Ásmundur og bætir því við að tekin
stofnananna en veikindadögum
fækkaði og engar breytingar voru félagsmálaráðherra segir niðurstundum á viku í 35 á Þjónustumiðhafi verið ákvörðun í ríkisstjórn
á hreyfingum á málaskrá Barnastöður verkefnisins vera innlegg um að framlengja verkefnið á þeim
stöðinni og úr 40 í 36 á skrifstofu
í þá vinnu sem fram undan er hjá
Barnaverndar. Verkefnið var unnið
starfsstöðvum þar sem það hefur
verndar. Yfirvinna jókst lítillega á
í samvinnu við BSRB.
báðum stöðum. Innan Barnaverndar
opinbera vinnumarkaðnum í gerð
verið innleitt þar til samist hefur á
Niðurstöðurnar sem fram koma
er yfirvinna í formi bakvakta sem kjarasamninga. En yfir 100 kjaraopinbera vinnumarkaðnum.
í skýrslunni eru úr fyrri hluta verkunnar eru á föstudögum en á þjónsamningar opinberra starfsmanna
Formaður BSRB, Sonja Ýr Þorefnisins en verkefnið er tvíþætt.
ustumiðstöðinni fellur hún innan
eru lausir í lok maí. „Niðurstaðan af
bergsdóttir, segir niðurstöðu verkAnnars vegar er um samvinnu BSRB
fastlaunasamninga svo launakostnþessu verkefni er auðvitað innlegg
efnisins jákvæða. „Niðurstaðan er
mjög skýr um að allir þessir neiog Reykjavíkurborgar að ræða og aður eykst ekki. Ekki mátti greina
í vinnuna sem fram undan er og
hins vegar samvinnu BSRB og ríkkvæðu þættir sem við vildum sjá
minni árangur eða skilvirkni innan við höfum fundið það að opinberi
vinnumarkaðurinn hefur líkt og
isins.
starfstöðvanna þrátt fyrir færri
dragast saman eru að gera það eins
sá almenni verið að leggja áherslu
vinnustundir ásamt því að streituEkki var mælanlegur munur á viðog andleg og líkamleg streitueinhorfi til þjónustu og opnunartíma einkenni starfsfólks drógust saman. á styttingu vinnuvikunnar,“ segir
kenni og einkenni kulnunar. Síðan

Ásmundur Einar
Daðason.

eru jákvæðu þættirnir að aukast
eins og starfsánægja og möguleikarnir til að samþætta fjölskyldulíf
og einkalíf“.
Sonja er einnig sammála félagsmálaráðher ra um mik ilvæg i
niðurstöðunnar fyrir kjaraviðræður opinbera vinnumarkaðarins. „Þetta er auðvitað það sem við
höfum verið að horfa til, að það sé
ávinningur fyrir bæði starfsfólk
og atvinnurekendur og þess vegna
hefur krafan verið um styttingu
vinnuvikunnar án launaskerðingar.
Við sjáum það líka að almennt er að
draga úr veikindafjarvistum bæði
í tilraunaverkefninu hjá ríkinu og
hjá Reykjavíkurborg,“ segir Sonja
og að þetta bendi til þess að stytting
vinnuvikunnar sýni fram á að hægt
sé að vinna skipulega á stuttum
tíma. birnadrofn@frettabladid.is

Myndir af bílum geta verið með búnaði sem er ekki inni í verði.
Birt með fyrirvara um innsláttarvillur og verðbreytingar.

V
W
4X4
Touareg Offroad

Tiguan Trendline

T-Roc Style

Amarok Highline

Leðuráklæði, loftpúðafjöðrun,
dráttarbeisli

Dráttarbeisli, dökkar rúður,
bakkmyndavél

Fjarlægðartengdur hraðastillir,
bakkmyndavél

3.0 V6 TDI, sjálfskiptur,
dráttarbeisli

DÆMI UM SÚPERVERÐ!

DÆMI UM SÚPERVERÐ!

DÆMI UM SÚPERVERÐ!

DÆMI UM SÚPERVERÐ!

9.850.000 kr.

5.990.000 kr.

3.990.000 kr.

7.670.000 kr.

www.volkswagen.is

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · BVA Egilsstöðum
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Ráðamenn kynni sér áföll og fíkn
Áhrif áfalla geta verið margþætt og geta þau haft í för með sér afleiðingar af ýmsu tagi. Ráðstefna um áföll og fíknisjúkdóma verður
haldin í Hörpu 10. til 11. maí þar sem rædd verða áhrif áfalla á einstaklinga. Segir Donald Trump nota Twitter til að bæta líðan sína.
SAMFÉLAG „Það sem er að gerast er
að við erum að fatta að það eru bara
allir með stóran poka fullan af einhverjum áföllum á bakinu og fólk
er ekki að leysa úr sínum málum.
Ef við gerum það ekki þá förum
við alltaf aftur í sama mynstrið. Að
borða of mikið, drekka of mikið,
sambönd endast ekki og svo framvegis.“ Þetta segir Pétur Einarsson, skipuleggjandi rástefnunnar
iCAAD sem fer fram í Hörpu dagana
10. og 11. maí. Ráðstefnan fjallar um
áföll og fíknisjúkdóma og er haldin
í annað sinn á Íslandi.
Ráðstefnan er hluti af alþjóðlegri
ráðstefnuseríu sem haldin er víða
um heim og byggir á því að auka
þekkingu og finna lausnir á andlegum og tilfinningalegum heilsufarsvandamálum.
Samkvæmt Pétri er mikilvægt
að auka og betrumbæta þau meðferðar úrræði sem í boði eru fyrir
fólk með fíknisjúkdóma. Hann
segir lykilinn liggja í því að skoða
grunninn og finna ástæðu þess að
fólk lendi í klóm fíknar. „Vandinn
getur verið eitthvert djúpstætt áfall
sem viðkomandi er að burðast með
og hefur jafnvel burðast með alla
ævi,“ segir Pétur og bætir við að sé
fólk með áfall á bakinu sem ekki
hefur verið unnið úr sé líklegt að
það leiti annarra leiða til að bæta
líðan sína. Þær leiðir segir hann geta
verið margvíslegar og tekur dæmi

Pétur Einarsson, skipuleggjandi ráðstefnunnar iCAAD. Ráðstefnan fjallar um
áföll og fíknisjúkdóma og er haldin í annað sinn á Íslandi. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

um forseta Bandaríkjanna: „Eins
og Trump, hann er á einhvern hátt
að reyna að bæta líðan sína með
Twitter, reyna að fixa sig á Twitter.“
Aðspurður um aðkomu sína að
ráðstefnunni segist Pétur vilja gera
eitthvað sem skiptir máli. „Ég er að
reyna að gera eitthvað sem skiptir
máli. Ég var að vinna í banka sem er
auðvitað meira og minna gagnslaust
og núna er ég að reyna að gera eitthvert gagn,“ segir Pétur brosandi og
bætir við að hann hafi unnið mikið
í 12 spora samtökum og fangelsismálum þar sem hann hafi skynjað
mikla þörf fyrir breytingar í hugsunarhætti tengdum áföllum og fíkn.
Hann kynntist forsvarsmönnum
iCAAD þegar hann bjó í Bretlandi,
heillaðist af starfi þeirra og vildi
vera með.
Ráðstefnan skiptist niður á tvo
daga. Á föstudeginum verður vinnustofa í áfallastreitu með Judy Crane
og Tom Pecca. Markmið vinnustofunnar er að hjálpa fólki að brjótast
út úr vítahring áfallastreitu en þar
býr Judy yfir um 30 ára reynslu.
Hún hefur bæði menntun á þessu
sviði og upplifði sjálf áfall á sínum
yngri árum sem leiddi hana á götur
fíknarinnar. Systurnar Gunný og
Vagna Magnúsdætur verða Judy og
Tom innan handar en þær eru báðar
menntaðar fíknifræðingar.
Á laugardeginum munu ráðstefnugestir heyra reynslusögur

Fáðu meira út úr sumrinu á jeppa
frá Volkswagen á súperverði!
Hjá HEKLU finnur þú úrval aff Volkswagen jeppum sem henta öllum
fjölskyldustærðum. Í sumar bjóðum við valda bíla á súperverði
súperverði. Fylgstu
með í sýningarsal nýrra bíla, www.hekla.is/superverd, þar sem súperverð
dettur reglulega inn. Nærð þú að tryggja þér bíl á súperverði?

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

einstaklinga sem lent hafa í áföllum og hvernig þeir unnu úr þeim.
Fram koma Veiga Grétarsdóttir,
Helga Árnadóttir og Tolli Morthens ásamt því að Bubbi bróðir
hans mun mæta, taka nokkur lög og
lesa upp úr nýjustu ljóðabók sinni.
Í bókinni yrkir Bubbi um áfall sem
hann varð fyrir í æsku. Einnig mun
Sonny Hall, fyrirsæta frá Bretlandi,
segja frá reynslu sinni úr fíkniefnaheiminum og hvernig hann sigraðist á fíkninni.
Pétur segir að allir hefðu gott af
því að mæta á ráðstefnuna. Föstudagurinn sé tilvalinn fyrir fagfólk
til að auka við þekkingu sína en sé
þó opinn öllum. Á laugardeginum
geta allir grætt á því að mæta, segir
Pétur. „Þetta er fyrir alla, hugsaðu
þér hvað það eru margir sem tengja
við það að lenda í áfalli. Aðstandendur, foreldrar og börn, það eru
svo margir sem eru að glíma við
áföll. Ef það erum ekki við sjálf þá er
það einhver sem við þekkjum,“ segir
hann og bætir við að hann hvetji
stjórnmálamenn og valdafólk sérstaklega til þess að mæta. „Það eru
oft þeir sem hafa orðið fyrir mestu
áföllunum sem sjá það ekki sjálfir,
og skilja ekki aðstæðurnar sem þeir
eru í. Maður kemst ekkert áfram ef
maður er fastur. Í þessu samhengi
dettur mér í hug Klaustursmálið, við
öll sjáum eitthvað sem þau sjá ekki.“
birnadrofn@frettabladid.is
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Þúsund látin en hjálparstarf í hættu
Eitt þúsund hafa nú látið lífið í ebólufaraldrinum í Austur-Kongó, þeim næstversta í sögunni. Þrátt fyrir alvöru málsins segir framkvæmdastjóri WHO að fjármagn fyrir lífsnauðsynlega hjálparstarfsemi berist ekki. Birgðastaðan orðin slæm og árásir halda áfram.
AUSTUR-KONGÓ Þúsundasti sjúklingurinn lést að öllum líkindum í
gær af völdum ebólufaraldursins
sem geisar enn í Austur-Kongó.
Frá þessu greindi Michael Ryan,
stjórnandi hjá Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni (WHO) á blaðamannafundi. Faraldurinn er sá næstversti í
skráðri sögu heimsins og illa gengur
að ráða niðurlögum hans.
„Við búumst við því að smitum
haldi áfram að fjölga. Við vorum
ekki komin upp fyrir þúsund látna
í morgun en við förum líklega fram
úr þeirri tölu þegar við fáum nýjar
tölur í kvöld,“ sagði Ryan.
Stofnunin hyggst setja af stað
nýtt bólusetningarátak í Afríkuríkinu á næstu vikum þegar nýtt
bóluefni Johnson & Johnson hefur
verið samþykkt. WHO notar nú
þegar nýtt bóluefni á tilraunastigi
úr smiðju Merck í baráttunni gegn
faraldrinum.
Enn sem komið er hafa rúm
hundrað þúsund verið bólusett
og hefur það gefist afar vel, samkvæmt WHO. Merck-bóluefnið
hefur einkum verið notað til svokallaðra hringbólusetninga. Þá eru
allir aðstandendur hins sýkta bólusettir. Fyrirhugað er að bóluefnið
frá Johnson & Johnson verði notað
á sama hátt.
Fréttablaðið fjallaði ítarlega um
stöðuna í Austur-Kongó í apríl. Þar
kom fram að helstu ástæðurnar
fyrir því hversu illa baráttan við

Ástandið í Austur-Kongó er grafalvarlegt og illa gengur að berjast gegn þessum erfiða faraldri. NORDICPHOTOS/AFP

faraldurinn gengur eru annars
vegar vantraust íbúa í garð alþjóðlegs heilbrigðisstarfsfólks og hins
vegar linnulausar árásir vopnaðra
samtaka á meðferðarstöðvar og þá
bæi sem hafa komið einna verst út
úr faraldrinum.

Að því er Ryan greindi frá á blaðamannafundinum í gær hefur staðan
ekki skánað. „Við glímum enn við
alvarlegar áskoranir á sviði samfélagslegs trausts,“ sagði Ryan. Hann
tók aukinheldur fram að á fimmtudag hafi verið gerð misheppnuð

árásartilraun á meðferðarstöð í
Butembo.
Vegna hins erfiða ástands og
árása er birgðastaðan farin að
versna sömuleiðis. Sérfræðingar
WHO munu vegna þess skera úr um
það á mánudag hvort það þurfi að

byrja að gefa einn skammt af bóluefni. Þannig væri hægt að bólusetja
fleiri þótt bólusetningin myndi líklegast ekki virka jafnvel.
Yf irstjórn verkefnis WHO í
Butembo sendi frá sér tilkynningu
á þriðjudag í tilefni af heimsókn
Tedros Adhanom Ghebreyesus
framkvæmdastjóra og Matshidiso
Moeti, æðsta stjórnanda WHO í
Afríku, til borgarinnar.
Framkvæmdastjórinn sagði að
nú væri þörf á miklu átaki. „WHO
og samstarfsaðilar stofnunarinnar
geta ekki tekist á við þessar áskoranir án þess að alþjóðasamfélagið
skerist í leikinn og veiti auknu fjármagni til verkefnisins,“ var haft eftir
Ghebreyesus.
Hann sagði einnig að einungis
helmingur þess fjármagns sem
óskað hefur verið eftir hafi borist.
Það gæti leitt til þess að WHO þurfi
að hætta lífsnauðsynlegri starfsemi.
Ghebreyesus sagði að auki í viðtali við Nature í vikunni að hann
hafi aldrei upplifað neitt eins og
þennan ebólufaraldur. „Þetta er
einstakt ástand. Heimurinn hefur
ekki séð neitt þessu líkt áður. Þetta
er afar flókið. [...] Ég bjóst við því að
stuðningsaðilar myndu ólmir vilja
hjálpa en það hefur ekki reynst rétt.
Ég hef mjög, mjög miklar áhyggjur.
Við munum gera okkar besta en
ég get ekki spáð fyrir um hvenær
okkur tekst að ráða niðurlögum faraldursins.“ thorgnyr@frettabladid.is

Veglegur kaupauki
fylgir öllum seldum
snjalltækjum!
2 mánaða
farsímaáskrift
fylgir

30 daga
áskrift að
Stöð 2
Maraþon
fylgir

Með öllum seldum snjallsímum og
spjaldtölvum fylgir 2 mánaða farsímaáskrift
og 30 daga áskrift að Stöð 2 Maraþon.
Kynntu þér úrvalið á vodafone.is eða í næstu verslun.

Framtíðin er spennandi.

Ertu til?

FRUMSÝNUM

FORD ECOSPORT AWD

FJÓRHJÓLADRIFINN
OG FRÁBÆR!

HÁSETINN – NÚ FJÓRHJÓLADRIFINN
Ford EcoSport fæst nú með fjórhjóladriﬁ sem gerir hann enn betri við
íslenskar aðstæður. Hann hefur þar að auki mikla veghæð sem kemur
sér vel í snjó og við aðrar erﬁðar aðstæður. Þú situr líka hærra og
það er mun þægilegra að ganga um bílinn.
Ford EcoSport Titanium S er sérlega vel búinn m.a. leðuráklæði á
sætum, 17” álfelgum, Xenon aðalljósum, 8” snertiskjá, tölvustýrðri
loftkælingu, 7 hátölurum, bakkmyndavél, SYNC3 hljómtækjum með
raddstýringu og neyðarhringingu, ESP stöðugleikakerﬁ með spólvörn,
leðurklætt fjölstillanlegt stýri, Apple CarPlay og Android Auto.

FORD ECOSPORT TITANIUM S AWD
1.5 dísil, 125 hö, fjórhjóladriﬁnn, beinskiptur

VERÐ:

4.190.000

KR.

Ford tekur þig lengra!
Komdu, reynsluaktu og upplifðu Ford EcoSport

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

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

ford.is

+PLÚS

Keppendur voru
margir lúnir á niðurleið eftir að hafa
gefið allt í hlaupið
upp. FRÉTTABLAÐIÐ/
SIGTRYGGUR ARI

Fitnessfólk í
fjallahlaupi
Björgvin Karl Guðmundsson og Þuríður Erla
Helgadóttir báru sigur úr býtum í fyrstu keppni
Reykjavík CrossFit Championship sem hófst við
Esjurætur í gær dag þar sem keppendur þurftu að
hlaupa upp að Steini. Um er að ræða alþjóðlegt
CrossFit-mót þar sem sigurvegararnir fá þátttökuaðild á heimsleikunum að launum. Björgvin var
27:22 mínútur upp að Steini en Þuríður Erla 31:38.

Nauðsynlegt að
vökva líkamann
eftir átökin.
FRÉTTABLAÐIÐ/
SIGTRYGGUR ARI

Gleðileg
sumarve
SUBARU FORESTER
Premium, sjálfskiptur, bensín

TILBOÐSVERÐ: 5.340.000 kr.

AFSLÁTTUR
350.000 KR.

DACIA
DA
A
DUSTER
Comfort,
Comfo
ort, beinskiptur, bensín

TILBOÐSVERÐ:
TILBO
OÐSVERÐ 3
OÐSVERÐ:
3.390.000
390 000 k
kr.

4X4
FJÓRHJÓLA
DRIFINN

RENAULT KOLEOS
Zen, sjálfskiptur, dísil

Verð áður frá: 5.690.000 kr.

NM93780

Verð áðu
áður
ur frá: 3.690.000 kr.

AFSLÁTTUR
300.000 KR.

TILBOÐSVERÐ: 5.900.000 kr.
Verð áður frá: 6.250.000 kr.

AFSLÁTTUR
350.000 KR.

ENNEMM / SÍA /

RENAULT
RE
ENAULT CAPTUR
Intens, sjálfskiptur, dísil

TILBOÐSVERÐ: 3.390.000 kr.
Verð áður frá: 3.650.000 kr.

AFSLÁTTUR
260.000 KR.

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

Bílasa
la
a Aku
Akurey
reyrar
rar
Bílasala
Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bíl
Bílave
averkstæð
tæðii A
Aust
usturl
urland
andss
Bílaverkstæði
Austurlands
Egilss
Egi
lsstöð
töðum
um
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf
ehf.
hf
S
Sel
fo si
fos
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL
L söl
söluum
öluumboð
boð
söluumboð
Vestma
Ves
tmanna
nnaeyj
eyjum
um
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16

700.000 KR.
AFSLÁTTUR
Nú ríkir sumarstemning hjá BL.
Sölumenn okkar bjóða ævintýralegan
afslátt af ýmsum gerðum bíla sem eru
tilbúnir að rúlla með þig út í sumarið.
Velkomin í reynsluakstur!

NISSAN NAVARA
Tekna, ssk., dísil, dráttargeta 3.500 kg

NISSAN QASHQAI
Tekna, 2WD, sjálfskiptur, bensín

TILBOÐSVERÐ: 4.250.000 kr.
Verð áður frá: 4.950.000 kr.

TILBOÐSVERÐ: 6.800.000 kr.
Verð áð
áður frá: 7.490.000 kr.

4X4
FJÓRHJÓLA
DRIFINN

Athugið að kjörin gilda eingöngu um bíla sem til eru á lager og eru auglýstir á síðunni. Í sumum tilfellum er einungis um einn bíl að ræða.

gt
erð

ALLT AÐ

NISSAN MICRA
Tekna, beinskiptur, bensín

TILBOÐSVERÐ: 2.750.000 kr.
Verð áðu
á
áðurr frá: 3.090.000 kr.

AFSLÁTTUR
690.000 KR.

AFSLÁTTUR
340.000 KR.

AFSLÁTTUR
700.000 KR.

NISSAN X-TRAIL
Tekna, 7 sæta, sjálfskiptur, dísil

TILBOÐSVERÐ: 6.490.000 kr.

4X4
FJÓRHJÓ
FJÓRHJÓLA
ÓLA
DRIFINN

AFSLÁTTUR
700.000 KR.

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

Búnaður bílanna á myndunum getur verið frábrugðinn þeim sem er innifalinn í auglýstu verði.

Verð áður frá: 7.190.000 kr.
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Spurt fyrir vin
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Gunnar

V
Kristín
Þorsteinsdóttir
kristin@frettabladid.is

Nú bý ég
ekki svo vel,
að það sé
læknir í
fjölskyldunni, sagði
vinurinn, er
þá ómögulegt að fá
lækni til að
líta á fótinn?

inur minn fílhraustur þurfti að leita sérfræðings á dögunum, vegna meiðsla á fæti. Strax
skal tekið fram, að hann er ekki dauðvona,
þótt stokkbólginn sé á fæti. Hann hringdi
á nokkra staði fullviss um að fá tíma hjá
lækni. Ertu með tilvísun? var spurt. Nei, ekki var það nú.
Hringdu á heilsugæsluna og fáðu tíma hjá heimilislækninum. Þú færð tilvísun frá honum ef þetta er alvarlegt.
Á heilsugæslunni var svarið að heimilislæknirinn
væri bókaður, í fríi og á ráðstefnum eiginlega út
sumarið, en vinur minn gæti komið og hitt hjúkrunarfræðing. Frábært.
Minn maður mætti og beið í klukkutíma. Loks settist
hann á stól í herbergi hjúkrunarfræðingsins, sem spurði
nokkurra spurninga, en leit ekki á fótinn. Vinurinn
spurði hvort hann gæti hitt lækni. Ekki núna, var svarið,
kannski seinna. Nú bý ég ekki svo vel, að það sé læknir
í fjölskyldunni, sagði vinurinn, er þá ómögulegt að fá
lækni til að líta á fótinn? Sjáum til, sagði hjúkrunarfræðingurinn, og þessu viðtali sem okkar maður borgaði
1.200 krónur fyrir lauk 4 mínútum eftir að það hófst.
Vinurinn hafði miklar þrautir þennan dag og
vinnufélagi benti honum á læknavaktina. Þegar
þangað kom sagði kurteis kona bak við gler: Í það
minnsta klukkutíma bið, komdu eftir kvöldmat, þá
er oft rólegra. Vinurinn fór heim og aftur af stað eftir
kvöldmat. Konan bak við glerið sagði afsakandi: Hér er
fullt og biðin minnst einn og hálfur tími. Okkar maður
treysti sér ekki til að standa upp á endann svo lengi;
hann fór aftur heim.
Morguninn eftir var hringt frá heilsugæslunni og
honum boðið að hitta lækni síðar um daginn. Læknirinn reyndist læknanemi. Hann skoðaði fótinn og taldi
þetta og hitt líklegt, en ekkert víst. Kvað svo upp úr með
að hann væri tregur til að ávísa á lyf og vísaði hvorki til
sérfræðings né myndatöku. Minn maður var því engu
nær. Aftur reiddi hann fram 1.200 krónur.
Nú hefur vinur minn brutt verkjalyf og bólgueyðandi, keypt ótal krem og plástra til að setja á meiddið í
á fjórðu viku, eytt í það tugum þúsunda, en allt kemur
fyrir ekki. Verkirnir trufla vinnuna því hann sefur illa á
nóttunni og haltrar um á daginn. Allir tapa.
Okkar maður er á miðjum aldri og fullyrðir að fólk
með álíka þrautir hafi ekki þurft að bíða lengi eftir
stefnumóti við lækni, þegar hann var að alast upp.
Hvernig varð svona stirðbusalegt bákn til í 330 þúsund
sálna samfélagi, sem á fullt af sprengmenntuðum
læknum? Af hverju er svona erfitt að fá tíma hjá sérfræðingi?
Af hverju er kerfið svona: Ef viðkomandi er ekki
dauðvona er engin leið að komast til sérfræðings án
þess að kúldrast sárþjáður í röð tímum, dögum og
vikum saman – nema eiga frænda eða frænku í stéttinni? Spyr sá sem ekki veit.
PS. Allt fór þó vel hjá okkar manni. Eftir enn eina
andvökunótt þoldi hann ekki lengur við, fór á bráðamóttökuna og fékk frábæra þjónustu. En samviskan
nagaði hann svolítið yfir að sitja með beinbrotnum og
bráðveikum, þegar hans mál hefði getað verið afgreitt
með einfaldari hætti.

Aðalsafnaðarfundur
Dómkirkjusafnaðarins verður haldinn
sunnudaginn 12. maí 2019 í Safnaðarheimili
Dómkirkjunnar, Lækjargötu 14a og hefst að lokinni
messu og messukafﬁs kl. 12.30
Fundarefni: Venjuleg aðalfundarstörf
Önnur mál.
Sóknarnefnd
Dómkirkjunnar í Reykjavík.

Mín skoðun Sif Sigmarsdóttir

Justin Bieber er eðla

H

vað gerist þegar sannleikurinn dettur úr tísku?
Neyðarástand ríkir nú í nokkrum hverfum
New York-borgar vegna mislingafaraldurs.
Ástæðan: Tuttugu ára gömul samsæriskenning um
tengsl bólusetningar gegn mislingum og einhverfu hjá
börnum.
Samsæriskenningar einskorðast ekki lengur við
einhleypa, miðaldra karla sem búa í kjallaranum hjá
mömmu sinni og bera álhatt á höfði. Samsæriskenningar renna nú saman við meginstrauminn, ósjaldan
fyrir tilstuðlan óprúttinna, tækifærissinnaðra stjórnmálamanna sem svífast einskis í sókn sinni eftir
áhrifum.
Við Íslendingar höfum ekki farið varhluta af þessari
alþjóðlegu þróun. Nú um stundir tryggja þingmenn
Miðflokksins að nýjustu straumar og stefnur stjórnmálanna nái hingað til lands er þeir smíða eina villtustu
samsæriskenningu Íslandssögunnar um konu sem gerð
var út af dularfullum útsendara og, dulbúin eins og
túristi, tók upp soratal kjörinna fulltrúa þjóðarinnar
sem sátu í sakleysi sínu að sumbli á bar.
Af því tilefni fylgja hér á eftir fimm heitustu samsæriskenningar dagsins sem sýna með hverjum Miðflokkurinn kýs að eiga aðferðafræðilega samleið:
1) Donald Trump hefur lengi haldið því fram að forveri hans í embætti forseta Bandaríkjanna, Barack
Obama, hafi ekki fæðst í Bandaríkjunum heldur í
Kenía og að hann hafi falsað fæðingarvottorð sitt. Það
er þó ekki fjarstæðukenndasta kenning um Obama
sem gengur nú fjöllum hærra. Að sögn eiga Obama
og eiginkona hans, Michelle, að hafa reiðst svo mikið
þegar leikkonan Joan Rivers sagði brandara um að
Michelle væri karlmaður í kvenmannsfötum að þau
létu ráða hana af dögum.
2) Einu sinni hélt mannkynið að jörðin væri flöt. Sú
hugmynd gengur nú í endurnýjun lífdaga. Heilu
stöðvarnar á efnisveitunni YouTube eru helgaðar
málefninu, heilu hlaðvarps-seríurnar og heimasíðurnar. Árið 2017 var fyrsta „Jörðin er flöt“ ráðstefnan
haldin í Norður-Karólínu í Bandaríkjunum en hana

sóttu meira en fimm hundruð
manns. Enn fleiri mættu árið 2018.
Skráning er hafin fyrir ráðstefnuna
2019 sem fer fram í nóvember í Dallas, Texas.
3) Eðlisfræðingurinn Stephen Hawking lést fyrir rétt
rúmu ári. Eða hvað? Hópur fólks trúir því að hinn
eiginlegi Stephen Hawking hafi látist árið 1985.
Vegna vinsælda Hawkings hafi NASA hins vegar
ráðið mann til að þykjast vera eðlisfræðingurinn sem
geimferðastofnunin notaði svo sem málpípu fyrir
„meint“ vísindi sín.
4) David Icke var vel liðinn sjónvarpsþáttastjórnandi
hjá BBC og fyrrverandi atvinnumaður í fótbolta. Árið
1991 mætti hann í viðtal í Breska ríkissjónvarpið
þar sem hann hann greindi áhorfendum frá því að
veröldin er full af eðlum í mannslíki með ill áform.
Barack Obama er eðla. Mick Jagger er augljóslega
eðla. Elísabet Englandsdrottning er eðla. Viðtalið
markaði endalok ferils Ickes sem fjölmiðlamanns.
Það markaði hins vegar upphaf ferils hans sem eins
fremsta samsæriskenningasmiðs heims.
5) Könnun sem gerð var í Bandaríkjunum leiddi í ljós
að tólf milljónir Bandaríkjamanna trúa því að slíkar
jakkafataklæddar eðlur stýri heiminum. Stöðugt
bætast nýjar í hópinn en nýverið fréttist af því að
Justin Bieber er eðla. Eðlu-kenningin er þó langt frá
því að vera sú vinsælasta. Sextíu og sex milljónir
Bandaríkjamanna trúa því að geimverur hafi lent
í Roswell í Nýja-Mexíkó. Tuttugu og tvær milljónir
trúa því að bandarísk stjórnvöld hafi sviðsett tungllendinguna. Hundrað og sextíu milljónir trúa á samsæri í tengslum við morðið á John F. Kennedy.
Donald Trump var einn þeirra sem héldu á lofti
ósönnum staðhæfingum um bólusetningar. Í síðustu
viku skipti hann hins vegar um skoðun. Hann sá skaðann sem hlotist getur af vitleysu og hvatti fólk til að láta
umsvifalaust bólusetja börn sín. Miðflokkurinn virðist
hins vegar ekki ætla að sjá að sér og heldur áfram að
djöflast á heilsulitlum öryrkja með aðstoð ofur kappsfullra lögmanna, okkur hinum sem víti til varnaðar.
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Nýjast

Byr í segl KR fyrir kvöldið

Pepsi-deild kvenna

Valur - Þór/KA

KR og ÍR mætast í hreinræktuðum úrslitaleik um Íslandsmeistaratitilinn í Vesturbænum í kvöld þar sem
KR getur unnið sjötta meistaratitilinn í röð eða ÍR loksins unnið þann stóra eftir langa og stranga bið.
KÖRFUBOLTI KR og ÍR mætast í
hreinræktuðum úrslitaleik um
Íslandsmeistaratitilinn í Vesturbænum í kvöld þar sem KR getur
unnið sjötta meistaratitilinn í röð
eða ÍR loksins unnið þann stóra og
þann sextánda í sögunni eftir 42 ára
bið.
Þetta verður í þriðja skiptið á síðustu tíu árum sem KR leikur oddaleik um Íslandsmeistaratitilinn og í
þriðja sinn sem leikurinn fer fram
á heimavelli KR þar sem KR hefur
unnið báðar viðureignirnar. Þá er
þetta sjötti oddaleikur KR síðustu
tíu ár og hefur KR aðeins tapað
einum þeirra í undanúrslitunum
árið 2010. Tuttugu ár eru liðin síðan
KR tapaði í eina skiptið oddaleik um
Íslandsmeistaratitilinn í Njarðvík
þegar vinna þurfti tvo leiki.
Fréttablaðið fékk Friðrik Inga
Rúnarsson til að spá í spilin fyrir
oddaleikinn sjálfan.
„Þetta er búið að vera magnað,
mikið um dramatík og liðin að
vinna á útivöllunum. ÍR hefur notið
sín á útivelli þegar pressan er ekki
á þeim en KR hefur svarað um hæl
þegar bakið er komið upp við vegg.
Fyrir alla utanaðkomandi sem
halda hvorki með ÍR og KR er það
draumur að fá oddaleik,“ sagði Friðrik, aðspurður út í einvígið til þessa.
Tölfræðin er hliðholl heimaliðinu
í oddaleikjum og sérstaklega KR
sem hefur tvívegis nýlega tryggt sér
titilinn í oddaleik á heimavelli.
„Tölfræðin segir að liðin sem eru
með heimaleikjarétt vinni oddaleiki í um 70% tilvika, en það hefur
brugðist og það getur brugðist aftur
þótt tölfræðin sé með heimaliðinu.“
ÍR varð fyrir áfalli undir lok leiks-
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Enska úrvalsdeildin

Everton - Burnley

Ísak Bergmann er í lykilhlutverki
hjá Íslandi. NORDICPHOTOS/GETTY

Hefja leik gegn
Rússum í dag
Með sigri í kvöld getur KR orðið fyrsta liðið til að verða Íslandsmeistari sex ár í röð. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Þetta er sjötti oddaleikur KR á síðustu tíu árum
og hefur KR unnið fjóra af
fimm til þessa.

ins á fimmtudaginn þegar Kevin
Capers meiddist. Óvíst er hvort
hann kemur við sögu í kvöld.
„Maður heyrir sögur um að
Capers sé handleggsbrotinn sem eru
ekki alveg þær fréttir sem áhugamenn um boltann vildu heyra.
Maður vill að allir bestu leikmennirnir séu með og það sé keppt á jöfnum grundvelli. Það verður fróðlegt
að sjá hvort hann spilar og þá hversu
mikið hann getur beitt sér. Hann er

mjög mikilvægur þessu ÍR-liði og
vinnur mjög vel með Matthíasi og
er kjölfestan í því að öðrum leikmönnum liðsins líði vel,“ sagði
Friðrik sem tók undir að það væri
glapræði að afskrifa ÍR.
„Fyrirfram er KR sigurstranglegra
en þetta er hættuleg staða. ÍR-ingar
hafa verið ótrúlega duglegir og eljusamir og það dettur engum í hug að
vanmeta þá á einn eða neinn hátt.“
kristinnpall@frettabladid.is

FÓTBOLTI Íslenska drengjalandsliðið skipað leikmönnum undir
sautján ára aldri hefur leik á lokakeppni Evrópumótsins í Írlandi
gegn Rússum í dag. Er þetta fyrsti
leikur liðsins í riðlakeppninni en
síðar í dag mætast Portúgal og
Ungverjaland sem eru með Íslandi
í riðli. Ísland mætir Ungverjum á
þriðjudaginn og Portúgal í lokaumferðinni á föstudaginn.
Tvö efstu lið riðilsins komast
áfram í átta liða úrslitin og fimm
efstu liðin í lok mótsins fá þátttökurétt á Heimsmeistaramóti U17 sem
fer fram í Brasilíu í haust. – kpt

558-5454 | Suðurlandsbraut 30
amrika@amrika.is | www.amrika.is
Opið laugardag 11:00-15:00

Sýningarbíll á staðnum
Verð frá: 5.490.000 kr.

2017 BMW I3

Sýningarbíll á staðnum
Verð frá: 3.390.000 kr.

Amrika - Allur réttur áskilinn

2-0

1-0 Ben Mee, sjálfsm. (17.), 2-0 Seamus
Coleman (20.)

Allt innifalið í
uppgefnum verðum

2018 Chrysler Pacifica
Plug-in Hybrid

5-2

1-0 Hlín Eiríksdóttir (7.), 1-1 Karen María
Sigurgeirsdóttir (26.), 1-2 Andrea Mist Pálsdóttir (33.), 2-2 Fanndís Friðriksdóttir (48.),
3-2 Arna Sif Ásgrímsdóttir, sjálfsm. (54.),
4- 2 Hlín (70.), 5-2 Hlín (85.).

2018 Volvo XC90 T8
Verð frá: 6.390.000 kr.

2016 BMW X5e Premium
Plug-in Hybrid

Verð frá: 5.490.000 kr.

2019 Nissan Leaf
Verð frá: 3.390.000 kr.

2017 Mercedes-Benz E350e
Plug-In Hybrid
Verð frá: 5.490.000 kr.

2018 Tesla Model 3
Long Range Pakki
Drægni: 400 km
Verð frá: 5.890.000 kr.

Vinningar í hverri viku – Happdrætti DAS

Taktu þátt!
Með þátttöku sinni í Happdrætti DAS hefur fólkið í
landinu lyft grettistaki í málefnum aldraðra.
Öldruðum fjölgar og biðlistar lengjast svo þörﬁn á nýjum
úrræðum er mikil.

Fleiri vinningar og
hærri upphæðir en
nokkru sinni fyrr

Bygging hjúkrunarheimilis,
þjónustumiðstöðvar og
leiguíbúða fyrir aldraða við
Sléttuveg er vel á veg komin.
Gert er ráð fyrir verklokum á
árinu 2020.

Nýtt happdrættisár fram undan með enn glæsilegri skattfrjálsum vinningum
• Sex 30 milljóna króna vinningar á tvöfaldan miða eða 15 milljónir króna á einfaldan miða
• Drögum út meira en 51 þúsund vinninga á árinu

Kauptu miða núna á das.is eða í síma 561 77 57

Fylgstu með okkur á Facebook og á das.is

Miðaverð er 1.700 kr. á mánuði fyrir
einfaldan miða og 3.400 kr. fyrir tvöfaldan miða

GARÐHÚSGÖGNIN

TAXFREE Í HÖLLINNI
FOUR
Four garðborðið fáanlegt
í tveimur mismunandi
stærðum. Borðplatan,
fætur og rammi er úr
dufthúðuðu áli
í svörtum lit.
Stærð: 90x160 cm

80.637 kr. 99
99.990
990 kr
kr.
Stærð: 90x210 cm

96.766 kr. 1119
9.990
990 kr.
CLICK
Fallegur ruggustóll frá danska fyrirtækinu HOUE.
Stóllinn er úr plastblöndu, húðuðu áli og bambus
sem er ein sterkasta viðartengundin. Stóllinn styður
sérlega vel við bakið í öllum
setstöðum en gefur þó vel
eftir svo hann er mjúkur og
þægilegur.

32.250 kr.
39.990
39 990 kr
kr.
CLICK
Sólbekkur frá HOUE úr plastblöndu,
húðuðu áli og bambus. Styður mjög vel
við bakið í öllum setstöðum
en gefur eftir svo hann
er mjúkur og þægilegur.
Fæst hallanlegur (tvær stöður)
og stillanlegur (
nokkrar stöður,
stjórnað með armi).

SKETCH

48.379 kr.
59.990 kr.

Garðborð með bambus í borðplötu og
málmur í grind og fótum. 160 x 88 x 75 cm

36.282 kr.
44.990 kr.

CLIPS – GARÐHÚSGAGNALÍNAN
CLIPS
Stöðugur og vandaður garðstóll þótt hann sé
léttur og einfaldur. Honum er auðvelt að stafla.
Stóllinn og armarnir eru úr dufthúðuðu áli en
sætið úr plasti sem það dúar ögn / gefur eftir
en er þó sterkt og endingargott. Nokkrir litir.

16.121 kr. 19.990
19 990 krr.

CLIPS
Slakaðu á í dásamlegum ruggustól.
Clips er notalegur og vandaður þótt
hann sé léttur og einfaldur. Sethæð
stólsins 32 cm. Nokkrir litir með
samlitum örmum og grind.

32.250 kr. 39
39.990
990 kr
kr.

Reykjavík
Bíldshöfði 20

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

Akureyri
Dalsbraut 1

10 – 18 virka daga
11 – 16 laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1

www.husgagnahollin.is
558 1100

Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni eru birtar með
fyrirvara um prentvillur. Yfirstrikað verð sýnir fullt verð vöru.
Gildir til 12. maí 2019 eða á meðan birgðir endast.

STÓLA

TAXFREE
TAXFREETILBOÐ*
AF ÖLLUM STÓLUM OG
GARÐHÚSGÖGNUM
Ótrúl
Ótrúlegt
úrval af hægindastólum, eldhús-, borðstofu- og barstólum

KOMDU
NÚNA!
V

EF

VERSLU

N

AL

LT

IN

www.husgagnahollin.is

AF OP

Taxfree tilboðið jafngildir 19,35% afslætti og gildir öllum stólum og garðhúsgögnum á meðan birgðir endast.
Gildir ekki ofan á önnur tilboð eða af sérpöntunum. Að sjálfsögðu fær ríkissjóður virðisaukaskatt
af söluverði. Afslátturinn er alfarið á kostnað Húsgagnahallarinnar.
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Möguleikar örvera
Kjartan Óli Guðmundsson er matreiðslumaður að mennt en ákvað
að bæta við sig vöruhönnun.
„Einfalda útgáfan er svona, ég
er að vinna með örverur í umhverfi okkar og hvernig við getum
nýtt okkur þær til umbreytingar
á efnum. Ég fann nýja aðferð
til að búa til áfengan drykk. Ég
blandaði saman aðferðum sakegerðar og bjórgerðar. Það hefur
verið vandamál að búa til bjór úr
íslensku byggi, það er vegna þess
að það er erfitt að malta hann.
Tilraunir mínar virkuðu og ég gat
búið til einfaldar sykrur og hef því
m.a. búið til áfenga drykki,“ segir
Kjartan.

Þetta
hefur
aldrei
sést
áður

Hégómi og menning unglingsstúlkna
Margrét Aðalheiður Önnu Þorgeirsdóttir fjallar um hégóma
í útskriftarverki sínu. „Hvernig
hégómi birtist okkur, Ég gerði
bók sem skiptist í fimm kafla
og er bæði ritgerð og sjónræn
rannsókn. Ég hannaði líka letur;
Vanitas display. Ég var í fyrstu að
velta fyrir mér menningu ungl-

Útskriftarsýning
myndlistardeildar
og hönnunar- og
Eyðibýli fyrir leikskáld
arkitektúrdeildar
húsið fyrir hana til að skrifa og
Þórdís Sigurjónsdóttir, nemi í
LHÍ verður opnuð
úr útihúsinu bý ég til leiksmiðju.
arkitektúr, er að koma fyrir útskriftarverki sínu. „Við fengum öll Við rannsökuðum mörg eyðibýli
á Kjarvalsstöðum í
og völdum þrjú til að vinna með.
eyðibýli og skáldsögur sem fjalla
Hvert okkar valdi svo eyðibýli og
um listamenn sem eru oftast
dag klukkan 15.00.
skáldsögu til að vinna með.
einstæðingar. Til að vinna með
Mér finnst gaman að nýta það
tók ég fyrir eyðibýlið Birkiból
Á sýningunni sýna
sem er gamalt og sjá möguleikog bókina Elín ýmislegt eftir
ana í því sem er til, það er ákveðin
Eiríksdóttur sem fjallar
útskriftarnemendur Kristínu
heimspeki og hugmyndafræði.“
um leikskáld. Ég hanna íbúðarí myndlist, vöruhönnun, fatahönnun, Fjölbreytt verk
grafískri hönnun og Birta Fróðadóttir arkitekt er
arkitektúr verk sín.
s . sýningarstjóri nemenda í arkiKristjana Björg
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is

tektúr og hönnun. „Nemendur
í arkitektúr velta í ár fyrir sér
spurningunni, hvernig byggir
maður rústir? Hvernig tekur
maður sér bólfestu þar sem
er ekkert þak? Eða vantar
útveggi? Nemendur í grafískri
hönnun eru oft að móta sinn
hugmyndaheim og stefnu í
verkum sínum og eru mjög
fjölbreyttur hópur í ár. Nemendur í vöruhönnun eru mjög
tengdir náttúrunni í ár. Í fatahönnun er spennandi hópur
að útskrifast. Þau eru hvert og
eitt með ákveðið þema sem er
samt sem áður persónulegt.“

ingsstúlkna og þá af hverju það
væri oft álitið að menning þeirra
væri ómerkileg, barnaleg og
skipti ekki máli. Þær eru líka oft
gagnrýndar fyrir að vera hégómlegar, það má ekki þykja of vænt
um sjálfa sig. Ég vildi skoða þessa
ávítun svolítið nánar,“ segir Margrét Aðalheiður.

Frelsi til að muna
Robert Karol Zadorozny er frá
Póllandi og hefur bakgrunn
töluvert ólíkan bakgrunni samnemenda sinna. Hann starfaði
áður sem hárgreiðslumaður og
dansari. „Hugmyndin að verkum
mínum á sér rót í veikindum
móður minnar. Hún er með Alzheimer. Verkið heitir Frelsið til
að muna. Ég tek saman minningar fjölskyldunnar minnar og
myndirnar tengjast allar. Ég get
sagt þér litla sögu sem fylgir
einni myndinni: Mamma komst
að í góðum skóla þrátt fyrir
fátækt með aðstoð góðs fólks.
Í skólanum varð hún fyrir miklu
aðkasti, var uppnefnd „fisheye“
og missti lífslöngun um tíma.“

TRAUSTIR BÍLAR OG
GÓÐ ÞJÓNUSTA
HJÁ BRIMBORG

G
A
D
Í
Ð
OPI 12-16
KL.

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.

VOLVO V60 CROSS COUNTRY AWD

FORD FOCUS

2.0 dísil, 190 hö, sjálfskiptur, AWD

1.0 bensín, 100 hö, beinskiptur, FWD

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, hraðatakmarkari, 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

Verð frá:

6.990.000 kr.

Verð frá:

3.190.000 kr.

MAZDA CX-5 Vision SUV

PEUGEOT 5008 ALLURE SUV

2.0 bensín, 165 hö, sjálfskiptur, FWD

1.2 bensín, 130 hö, sjálfskiptur, 7 sæta

SkyActiv spartækni, snjallhemlunarkerﬁ, blinpunktsaðvörun,
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” margmiðlunarskjár.

Verð frá:

Verð frá:

5.380.000 kr.

5.140.000 kr.

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

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

Verð frá:

4.640.000 kr.

„Snögg og góð þjónusta!“
Gunnar Freyr Einarsson

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

„Einstök þjónusta.“
Einar Þór Einarsson

„Þjónustan hjá Brimborg er til fyrirmyndar. Ég hef
ávallt fengið fyrirtaks þjónustu. Takk fyrir mig.“
Jón Kristinn Haraldsson

„Mjög ánægður með alla þjónustu.
Hjálpsemi, fagmennska og sanngirni.“
Tryggvi Rafn Tómasson
Birt með góðfúslegu leyﬁ

– Komdu og upplifðu góða þjónustu hjá Brimborg í dag!
Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000
Öruggur staður til að vera á

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 8
Sími 515 7040

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

brimborg.is
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Ljósgarður og flautur sem grípa vind

Tækifærin sem leynast í svörtum auðnum Íslands
Signý Jónsdóttir, nemandi í
vöruhönnun, hefur hannað
fallegt verk úr svörtum sandi.
Við hlið verksins er hrúga af
fræjum melgresis. Á bakhlið
verksins er myndverk sem sýnir
fólk ganga um svarta sanda
með fræ. „Svartur sandur þekur
einn fimmta af landinu. Ég er að

benda á tækifærin sem leynast í
auðninni, möguleikana sem felast í því ef við tækjum öll lúku af
fræjum með okkur og myndum
hefja landgræðslu. Ég verð
með umslög fyrir alla til að taka
með sér lúku af fræjum,“ segir
Signý sem segir vöruhönnun fag
þar sem hægt sé að hafa áhrif

til góðs. „Vöruhönnun hefur
aldrei verið mikilvægari sökum
breytinga á umhverfi okkar. Það
er nauðsynlegt að bæta alla
framleiðsluferla, endurhugsa og
koma með ný efni fram á sjónarsviðið. Mér finnst þakklátt að
fá að vera í svona námi og finna
skapandi lausnir.“

Haukur Hafliði Ninuson vinnur
með eyðibýlið Moldbrekku undir
Fagraskógarfjalli og Sorgarmarsinn eftir Gyrði Elíasson.
„Ég heillaðist af því hvernig
Moldbrekka var byggð, húsið er
einangrað með mó. Í kring er mýri
svo það hefur verið nýtt hráefni úr
nágrenninu. Ég hannaði hús sem

virkjar náttúrulega krafta sem
mynda hljóð. Við byrjuðum á því
að lesa skáldsögurnar og tengja
við þær en húsið prýðir ljósgarður
og yfir honum liggur steypuverk
sem grípur vindinn og er flautur,“
segir Haukur sem segir arkitektúr
sífellt meira spennandi fag. „Það
er sífellt meira svigrúm fyrir leik.“

Einlægni og hreinskilni aðaltrendið
Hildigunnur Birgisdóttir er
sýningarstjóri myndlistarnema.
„Þessi sýning endurspeglar
alltaf samfélagið. Myndlistin
er gjarnan svolítið persónuleg.
Nemendur eru að átta sig á því
hverjir þeir eru og í ákveðinni
leit. Sýningin í ár heitir Þetta
hefur aldrei sést áður. Þetta er
bara hreinskilni og bara satt.
Það er kannski ákveðið trend,
mér finnst einlægni og hreinskilni vera aðaltrendið og besta
sveiflan sem getur orðið.“

Uppskriftin að paradís
„Ég er búin að vera að velta
fyrir mér hlýnun jarðar og vonda
kallinum, sem er stundum ég.
Hvernig við nútímafólk veljum
oft auðveldustu leiðina. Það
er svo mannlegt að vilja ekki
tapa sinni hamingju,“ segir
Ósk Jóhannesdóttir, nemandi í
myndlist. „Ég skrifaði ritgerðina

mína um paradís og hvernig
þessi hugmynd um paradís getur
aldrei aftur verið til,“ segir Ósk.
„Verkið sem ég er að hengja upp,
þetta er uppskriftin að paradís,
ég pantaði hana frá Kína. Ég átti
þetta til, ég hafði pantað mér
þetta þegar ég var ólétt og var
aðeins byrjuð á henni.“

Heimsendaheimur
Kristín Áskelsdóttir er nemi í
fatahönnun. „Ég var að vinna
með samspil náttúrunnar og
mannsins. Og hvernig tengingu
við höfum við náttúruna,“
segir Kristín. „Ég velti fyrir mér
neysluhyggju, því að eiga of
mikið og út frá því skapaði
ég mér minn eigin heimsendaheim. Þar sem nútímasamfélagið er hrunið en við
höldum í tæknina. Ég gerði bæði
herra- og dömulínu og blanda
náttúrulegum efnum saman við
nútímaleg efni, svo sem endurskinsefni. Þetta er mín sýn á
það ef mannkynið færi aftur í
þennan hirðingjalífsstíl en með
nútímalegu útliti.“

Myndir af líkvökum
„Þetta eru litháískar ljósmyndir
sem ég hef safnað í um það bil
fimm ár,“ segir Leifur Wilberg
Orrason, nemi í grafískri hönnun,
um ljósmyndabók sem hann sýnir
á líkbörum sem hann smíðaði
sjálfur. „Kona pabba míns er frá
Litháen. Þetta eru ljósmyndir
af líkvökum og kistulagningum.
Þetta eru í rauninni myndir sem
hafa glatast, fólk hendir þeim
oft, eða brennir þær eða hreinlega jarðar þær. Ég ákvað að gefa
myndunum þá virðingu sem þær
eiga skilið og finnst þær fallegar,
ég sé ekki bara dauðann. Þær lýsa
ást og mörgu öðru forvitnilegu.“
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Það er ekkert
sport að láta
handtaka sig
Elínborg Harpa Önundardóttir aktívisti
lýsir reynslu sinni af því að liðsinna hælisleitendum, viðmóti fólks og vinnubrögðum
lögreglu. Olivia Bockob er fædd í Kamerún
og fékk vernd á Íslandi eftir nærri tveggja
ára baráttu og lýsir erfiðri
er
reynslu sinni.
Kristjana Björg
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is

E

línborg Harpa Önundardóttir er 25 ára gömul,
hún hefur lokið BAgráðu í heimspeki og
leggur nú stund á rafvirkjun í Tækniskólanum. Hún er einnig mjög virkur
aktív isti og hefur meðal annars
látið sig baráttu hælisleitenda
varða.

Prestsdóttir frá Breiðabólstað
Hún er fædd og uppalin á prestssetrinu á Breiðabólstað í Fljótshlíð,
foreldrar hennar eru séra Önundur
Björnsson og Harpa Viðarsdóttir
lyfjafræðingur. „Þetta er svo fallegur staður, ég þarf að nýta tímann og
fara oftar í heimsókn til pabba því
hann verður bráðum sjötugur og
þarf að yfirgefa prestssetrið. Það er
ofsalega skrýtið að þurfa að kveðja
æskuheimilið en svona gengur
þetta bara fyrir sig. Ég fer heim
þegar ég þarf smá næði og kjarna
mig,“ segir Elínborg.
„Ég flutti hingað í bæinn þegar ég
var fimmtán ára gömul til þess að
fara í Verslunarskólann. Ég lærði
þar í tvö ár og fór svo í skiptinám til
Frakklands, bjó í litlum smábæ þar
sem aðalatvinna fólks var vínrækt.
Flestir voru vínekrubændur, þarna
eignaðist ég mikið af góðum vinum
og mína fyrstu kærustu,“ segir Elínborg. Hún flutti heim eftir stúdentsprófið og fór svo aftur til Frakklands
að því loknu og bjó þar um tíma
með kærustunni sinni.
„Við hættum saman og ég flutti
heim og hóf nám í heimspeki
við Háskóla Íslands. Ég fór út í
skiptinám til Freiburg og náði einhvern veginn að klára námið með
herkjum, úti í Þýskalandi var kennt
á þýsku og ég kunni varla stakt orð
í málinu þegar ég fór út,“ segir hún
og brosir.
Ekki aftur snúið
Hún segir það margslungið hvernig
það kom til að hún varð aktívisti.
„Ég hef alltaf viljað láta til mín taka
en hafði ekki fundið því farveg.
Ég prófaði að taka þátt í stúdentapólitíkinni en það hentaði mér ekki.
Mér fannst það skrýtið hvernig
stúdentapólitíkin var eins og lítið
afsprengi af Alþingi. Haldnir formlegir fundir og tvær fylkingar að
berjast um atkvæði.
Í heimspekinni var ég svolítið
aftengd og á kafi í abstrakt hlutum,
ég gerði hlaðvarpsþætti með Snorra
Rafni og Tómasi Ævari vinum
mínum, sem kölluðust Heimspekiverksmiðjan. Í einum þættinum
fjölluðum við um frelsi og þá ræddi
ég við tvo einstaklinga sem stóðu
að félagsrýminu Andrými. Þá var
opið eitt kvöld í viku og eldaður
kvöldmatur með flóttafólki,“ segir

Elínborg sem segist hafa ákveðið að
fara á skipulagsfund í rýminu. „Eftir
það varð ekki aftur snúið. Ég kynntist fólki sem skipulagði fundi þarna
og kynntist líka hugmyndafræði
anarkisma og varð hrifin af henni.
Bróðir minn aðhylltist einu sinni
anarkisma og þá var ég svolítið að
lesa honum pistilinn. Viltu virkilega búa í samfélagi án lögreglu?
spurði ég hann og sagði honum að
það væri ótrúlega vitlaust. Í dag sé
ég eftir því að hafa ekki stutt hann
betur í þessu.

Á jafningjagrundvelli
Ég gekk inn í starfið og fór að tala
við fólk. Og þegar maður kynnist
fólki sem er í aðstæðum sem eru
algerlega óboðlegar og ómanneskjulegar þá vill maður einfaldlega
gera eitthvað,“ útskýrir hún.
„En ég er ekkert í vinnu við að
aðstoða fólk eða hjálpa, þarna hittist fólk á jafningjagrundvelli, við
kynnumst og liðsinni mitt er oft
bara hluti af vináttu,“ segir hún.
„Kannski er ég að einhverju leyti
að reyna að gangast við forréttindum mínum. Allt mitt frelsi hvílir á
þeirra ófrelsi, það er kannski fyrst
og fremst það sem drífur mig áfram.
Ég ber ábyrgð á minni tilvist og ég
vil ekki taka þátt í samfélagi sem
byggir á ófrelsi og kúgun annarra,“
segir Elínborg og segir kúgunina
ekki aðeins eiga við um landamæri
heimsins. „Kúgunin felst líka í
kapítalísku efnahagskerfi, á vinnumarkaði og víðar þar sem lúxus
fárra þrífst á harki annarra. Það
ríkir mikill aðskilnaður í okkar
samfélagi á svo mörgum sviðum.“
Lýsir útlendingaandúð
Elínborg hefur farið með vinum
sínum í Útlendingastofnun þegar
þeir hafa beðið hana um það.
Henni hefur hins vegar oft verið
meinaður aðgangur. Á dögunum
fékk hún formlegt svar hvers vegna
henni væri meinaður aðgangur
og var henni sagt að starfsstöð
Útlendingastofnunar og lögreglu
að Bæjarhrauni væri einungis opin
fyrir umsækjendur um alþjóðlega
vernd og þá sem eiga þangað formleg erindi vegna umsókna svo sem
talsmenn á vegum RKÍ, lögmenn og
túlka. Hún efast um lögmæti þess að
loka opinberri stofnun með þessum
hætti.
„Útlendingastofnun á sér rætur
í mjög hægrisinnaðri hugmyndafræði sem byggir á útlendingaandúð. En fáir vilja tala um það eða
horfast í augu við það. Fólk stekkur
í þvílíka vörn þegar útlendingaandúðin er nefnd, allir séu bara að
vinna vinnuna sína. En viðhorfið
sem ég hef mætt hjá kerfinu þegar
ég er að reyna að standa með vinum
mínum sem standa rosalega höllum
fæti lýsir andúð.
Fólk þarf að hugsa þetta til
enda, því það er ekki nóg með að

Olivia segir að liðsinni og vinátta Elínborgar hafi verið sér ómetanleg. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Útlendingastofnun taki afdrifaríkar ákvarðanir um líf flóttafólks
og hælisleitenda, heldur þarf þetta
fólk að sækja alla þjónustu þangað.
Varðandi húsnæði, læknis- og sálfræðiþjónustu. Stofnunin getur
svipt fólk vasapeningum ef það fær
gest í óleyfi í húsnæði sem það býr
í á vegum Útlendingastofnunar og
margir upplifa sig í gíslingu. Auðvitað er sérstaklega erfitt fyrir þetta
fólk að standa í lappirnar og krefjast
úrbóta og auðvitað vill það taka
með sér vin sér til halds og trausts,
eða jafnvel vitni. Þau taka svo mikla
áhættu þegar þau krefjast réttinda
eða láta rödd sína heyrast.“

„Óþægindin“
Elínborg segir að stjórnmála- og
embættismönnum finnist barátta
No Borders óþægileg. „Dómsmálaráðherra, Þórdís Kolbrún, hefur
ekki séð ástæðu til að hitta flóttafólk og ræða baráttumál þess,“ segir
hún og sagði uppákomu á dögunum
þegar f lóttamaður tók til máls á
opnum fundi með Sjálfstæðismönnum ekki hafa komið henni á óvart.
„Þó að hryðjuverkaásökunin, platlögreglan og að svipta flóttamenn
sjálfstæðum vilja hafi verið aðeins
meira en búist var við. Þórdís Kolbrún sagði svo í sjónvarpsviðtali
að þetta hefði verið mjög óþægileg

ÞAU TRÚÐU MÉR EKKI OG
SENDU MIG TIL AÐ RÆÐA
VIÐ STARFSFÓLK GEÐSVIÐS LANDSPÍTALA. ÞEIR
SÖGÐU MÉR AÐ ÉG HEFÐI
SKÁLDAÐ ÞESSA SÖGU Í
HÖFÐINU Á MÉR. ENGINN
VILDI DREPA MIG, ÉG VÆRI
BARA FARIN Á TAUGUM.
Olivia

upplifun og óheppilegt, það fannst
mér athyglisvert. Óþægindi virðast
einkenna flóttafólk sem lætur á sér
bera og fólk sem vekur athygli á
stöðu þess. Til að mynda voru tveir
aðgerðasinnar dæmdir á skilorð í
tvö ár fyrir að hafa valdið „verulegum óþægindum“. Gífurleg óþægindi
sem sýnileg tilvist kúgaðra veldur

þeim sem kúga og þá er ekkert
annað í stöðunni en að aga: nota
piparúða, hóta, handtaka, hundsa
þau. Það var líka mjög afhjúpandi
að þykjustulögreglumaðurinn
sagðist ekki myndu hafa talað eins
við Íslending.“

Ég skal vera skríll
Hvernig viðhorfi mætið þið?
„Sumir eru mjög jákvæðir og
styðja baráttuna á ýmsa vegu. Aðrir
hafa skrýtna mynd af okkur, þeim
finnst við vera skríll. Slæpingjar sem
lifa af kerfinu, en vita ekkert hvort
við séum í vinnu, skóla eða hvað. Og
ef einhver þyrfti að „lifa af kerfinu“,
er einhver skömm í því? Er það ekki
það sem þingmenn gera? Allavega,
flest sem er sagt um No Borders er
á mjög neikvæðum nótum en það
verður bara að hafa það. Ég skal vera
skríll ef þetta er skilgreiningin.“
Elínborg hefur ekki góða reynslu
af afskiptum lögreglu af mótmælum, yfirheyrslum og handtökum.
„Ég hef verið handtekin, lögreglan hefur gengið mjög hart fram
í handtökum sínum og hefur mjög
litla þolinmæði fyrir flóttafólki og
okkur í No Borders,“ segir Elínborg
og gefur nokkur dæmi um framkomu lögreglu.
„Við vorum í mjög friðsömum
mótmælum fyrir framan Alþingi
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MÉR HEFUR VERIÐ NEITAÐ
UM AÐ HRINGJA Í ÁSTVINI OG LÖGMANN, ÁN
SKÝRINGA. ÞETTA ER SVO
MIKIL VALDBEITING. ÉG
VAR BEÐIN UM AÐ FARA ÚR
BUXUNUM. ANNARRI ÚR
HÓPNUM VAR SAGT AÐ ÞAÐ
ÞYRFTI AÐ SKOÐA INN Í
NÆRBUXURNAR HENNAR.
Elínborg

og lögreglan vildi okkur burt. Ég
sagði: Það er tjáningarfrelsi í þessu
landi, og lögreglumaður svaraði:
Þið getið farið og nýtt það annars
staðar. Fyndinn.
Einu sinni keyrðu þeir stóran bíl
inn í mið mótmæli, höfðu kveikt
á bílnum og sneru púströrinu að
okkur. Við heyrðum ekki í ræðufólki og stóðum þarna í mekki úr
púströrinu. Ég bað um að það yrði
slökkt á bílnum, þetta væri bæði
hljóðmengun og óhollt fyrir bæði
þá og aðra sem þarna stóðu. Þá
svöruðu þeir: Þessi mótmæli eru
hljóðmengun.

Skipanir lögreglu óréttmætar
Lögin sem við höfum oft verið
sökuð um að brjóta eru að hlýða
ekki skipunum lögreglu. Yfirleitt
heyri ég ekki hvað lögreglan er að
segja en í mínum huga eru skipanir
lögreglu algerlega óréttmætar hvort
sem er. Form af valdbeitingu sem
ég samþykki ekki, oftast eru þetta
einhverjir ókunnugir karlar að segja
mér að ég megi ekki standa þarna,
sitja hérna og svo framvegis. Algjör
fáránleiki.
Einu sinni stóðum ég og vinir
mínir fyrir framan rússneska sendiráðið í raðmótmælum á vegum
S78. Stóðum tvö saman, afskaplega róleg á gangstéttinni fyrir
framan sendiráðið, þetta var út af
pyntingabúðum samkynhneigðra
í Téténíu. Þetta var bara á gangstétt
fyrir almenna vegfarendur. Rússneskum embættismönnum þótti
þetta óþægilegt og kölluðu lögreglu
til. Lögreglan kom og sagði okkur að
færa okkur yfir götuna, fjær sendiráðinu. Við sögðum nei og bentum
réttilega á það að þarna mætti fólk
labba og standa eins og því sýndist.
Eftir að hafa reynt að ýta okkur yfir
sagði lögreglan: Ef þið færið ykkur
ekki, þá handtek ég ykkur.
Það var engin réttmæt ástæða.
En þetta er lýsandi fyrir það viðmót
sem við mætum og skilningsleysi á
réttindum borgara til að mótmæla.
Mér finnst þetta ekki eðlileg mannsæmandi hegðun en ég geri bara ráð
fyrir því að ég geti ekki treyst lögreglunni.“
Beðin um að fara úr buxunum
Hún segir það af og frá að fólk eins
og hún sækist eftir því að valda svo
mikilli mótspyrnu að það þurfi að
handtaka það. „Það er ekkert sport
að láta handtaka sig. Það er ömurlegt. Þú ert yfirheyrð, það er leitað
á þér, þú ert sett í handjárn og í
einangrun. Mér hefur verið neitað
um að hringja í ástvini og lögmann,
án skýringa. Þetta er svo mikil valdbeiting. Ég var beðin um að fara úr
buxunum. Annarri úr hópnum var
sagt að það þyrfti að skoða inn í
nærbuxurnar hennar.
Sem betur fer þekkjum við réttindi okkar og segjum bara nei. Þá er
okkur svarað: Ætlar þú ekki að gera
eins og ég segi? Og við neitum. Þá
bakka þau. Þessi hegðun er svona
gagnvart okkur, en hvernig er hún

„Viðhorfið sem ég hef mætt hjá kerfinu þegar ég er að reyna að standa með vinum mínum sem standa rosalega höllum fæti lýsir andúð,“ segir Elínborg
sem hefur verið meinuð innganga í Útlendingastofnun þegar hún hefur viljað vera við hlið vina sinna þegar þeir eiga erindi þangað. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

gagnvart þeim sem eru í veikari
stöðu en við? Hvernig tekst þeim að
mæta þessum aðferðum lögreglu?
Ég velti því stundum fyrir mér.“

Send til Frakklands tólf ára
Olivia Edwige M. Bockob er 35 ára
og fædd í Kamerún. Hún er nýkomin með íslenska kennitölu og er því
ekki byrjuð að vinna. En hún sinnir
sjálfboðastörfum hjá Rauða krossinum tvisvar í viku fyrir opið hús
fyrir konur og fyrir Rauðakrossbúðina. Aðra tvo daga vikunnar
sinnir hún sjálf boðastörfum fyrir
Manitaa, sem eru kamerúnsk góðgerðarsamtök. Samtökin selja handgerða afríska muni til styrktar starfseminni. Hún tekur einnig þátt í
félagsstarfi á vegum Andrýmis.
„Á meðan ég var í hælisleitendakerfinu fékk ég tækifæri til að læra
íslensku hjá Mími og TinCanFactory
á síðasta ári, ég ætla að halda því
áfram og í næstu viku hef ég nám í
íslensku aftur hjá Mími,“ segir hún.
Olivia bjó í Kamerún þangað til
hún var tólf ára. Þá var hún send
til Frakklands af föður sínum til
ættingja sem bjuggu þar og gekk í
heimavistarskóla.
„Faðir minn sendi mig til Frakklands vegna þess að ég fæddist með
sjaldgæfa tegund blóðkrabbameins.
Á þessum tíma var heilbrigðiskerfið í Kamerún ekki nógu gott,
kostnaðurinn gríðarlega hár og
f lest börn með þennan sjúkdóm
dóu áður en þau náðu fimm ára
aldri. Foreldrum mínum tókst hins
vegar að halda mér á lífi þangað til
ég varð tólf ára. Í Frakklandi fékk
ég svo góðan aðgang að heilbrigðiskerfinu, nokkuð sem ég verð ævinlega þakklát fyrir. Ég naut mjög
góðrar heilbrigðisþjónustu þar frá
12 ára aldri þangað til ég þurfti að
fara þaðan 32 ára gömul.“
Menntaði sig þrátt fyrir veikindi
Þrátt fyrir veikindin var Olivia staðráðin í að mennta sig. Hún útskrifaðist með B.Sc.-gráðu í stjórnun frá
Pantheon Sorbonne í París. Hún
talar reiprennandi frönsku svo hún
gat tekið virkan þátt á frönskum
vinnumarkaði. Í fyrstu gætti hún
barna, þá vann hún í móttöku fyrirtækja, hún vann í banka í þrjú ár.
Um tvítugt var hún einnig farin að
taka þátt í ýmsu menningarstarfi

og baráttu fyrir mannréttindum og
betri lífsgæðum fyrir aðra innflytjendur sem höfðu ekki notið sömu
velgengni og hún.
Hún eignaðist dóttur árið 2011.
„Allir kalla hana Míló. Hún er átta
ára, ég var gift föður hennar sem er
líka frá Kamerún en við skildum.

Gullna tækifærið reyndist gildra
Tengt aktívisma mínum fór ég að
vinna fyrir ráðgjafa sem starfaði
við neðri deild franska þingsins. Í
fyrstu var það sjálf boðavinna án
samnings. Hann sagði að ef ég væri
nógu góð myndi ég fá samning sem
gagnasérfræðingur fyrir þingið.
Fyrstu tvö árin gekk vel og vinnufyrirkomulagið var óformlegt.
Seinna sagði hann að ég þyrfti að
gera meira og ég fór að vinna fyrir
hann í fullu starfi,“ segir Olivia sem
segist meðal annars hafa unnið að
verkefnum tengdum heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna,
streymi sýrlenskra flóttamanna og
forsetakosningum í Frakklandi. En
á sama tíma hafi ráðgjafinn kynnt
hana fyrir allt öðrum heimi og þetta
frábæra tækifæri sem henni bauðst
reyndist gildra.
„Á meðan kynnti hann mig hægt
og rólega fyrir allt öðrum heimi þar
sem ég þurfti að þola mansal. Hann
sagði að þetta væri hluti starfsins.
Mér fannst þetta óþægilegt en ég
gerði samt flest sem hann og vinir
hans báðu mig um. Eftir marga mánuði af þjáningu og skömm ákvað ég
að hætta. Hann sagði: Enginn yfirgefur mig. Þú vinnur fyrir mig eða
deyrð. Ég hélt að þetta væri bara
ömurlegur brandari. Hann sagði
mér að vinum sínum líkaði vel við
mig, ég sagði að mér væri alveg
sama, ég vildi hætta.
Hótanir, ótti og flótti
Hann varð ofsafenginn og ofbeldisfullur og gerði líf mitt óbærilegt í
Frakklandi. Hann sagði mér að ég
væri ekkert og hann myndi eyðileggja mig. Öllum væri sama um það
hvað yrði um mig og dóttur mína.“
Olivia fór frá Frakklandi og til
Kamerún og vildi stuðning fjölskyldu sinnar sem sagðist ekki
treysta sér í það verkefni. Henni
væri ekki óhætt í Kamerún vegna
tengsla við Frakkland.
„Svo að ég varð að finna lausnina

EFTIR MARGA MÁNUÐI
AF ÞJÁNINGU OG SKÖMM
ÁKVAÐ ÉG AÐ HÆTTA.
HANN SAGÐI: ENGINN
YFIRGEFUR MIG. ÞÚ
VINNUR FYRIR MIG EÐA
DEYRÐ. ÉG HÉLT AÐ ÞETTA
VÆRI BARA ÖMURLEGUR
BRANDARI.
Olivia

sjálf. Ég reyndi að fara til Kanada,
það gekk ekki upp. Við Míló eyddum ári í að fara á milli landa til að
reyna að finna öruggan stað. Ég
upplifði ekki öryggi í neinu þeirra
og var hrædd við vini og viðskiptavini ráðgjafans. Ég hafði fengið að
sjá lista af fólki sem ég átti að vinna
fyrir, þar voru íþróttamenn, leikarar og söngvarar, stjórnmálamenn
og meðlimir evrópskra konungsfjölskyldna.“
Eftir flakk um Evrópu var Olivia
buguð og í neyð reyndi hún meira
að segja að biðla til ráðgjafans um
að fá að koma aftur til Frakklands
til að starfa fyrir hann ef hann gæti
tryggt öryggi hennar og dóttur
hennar. Það gerði hún hins vegar
ekki og keypti flugmiða til Íslands
þar sem hún sótti um hæli.
„Ég hafði lesið að það væri land
mannréttinda sem virti réttindi
bæði kvenna og barna. Fyrir mér var
þessi eyja í miðju hafinu öruggasti
staður í Evrópu.“

Ekki trúað
Reynsla mín af Útlendingastofnun
var mjög vond. Þau trúðu mér
ekki og sendu mig til að ræða við
starfsfólk geðsviðs Landspítala.

Þeir sögðu mér að ég hefði skáldað
þessa sögu í höfðinu á mér. Enginn
vildi drepa mig, ég væri bara farin
á taugum. Þeir ætluðu sér að senda
mig til Frakklands án þess að taka
mál mitt til nokkurrar efnismeðferðar og bentu á að ég væri með
frönsk skilríki og ég hefði aldrei
beðið um hæli áður í Evrópu. Eftir
nítján mánuði fengum við Míló loks
vernd á Íslandi.
Hún bjó hjá fósturfjölskyldu í
Hafnarfirði og gekk í skóla. En á
öðru ári mat geðlæknirinn líðan
mína þannig að Míló mætti koma
aftur til mín og við fluttum í hælisleitendabúðirnar á Norðurhellu
í Hafnarfirði. Á meðan ég bjó þar
reyndi ég að vera eins virk ég gat
og sinnti því sjálf boðastörfum af
krafti. Það hefur hjálpað mér og
forðað mér frá þunglyndi.“
Olivia fékk nýja kennitölu og
tókst að finna sér íbúð. Hún segir
það hafa verið afar erfitt og valdið
sér gríðarlegri streitu. „En nú veit ég
hvernig lífið virkar á Íslandi þegar
þú ert með kennitölu, það er nýtt og
mjög spennandi fyrir okkur,“ segir
hún.
Olivia kynntist Elínborgu og
fannst auðvelt að tala við hana.
„Hún talar frönsku svo hennar hjálp
og Hildar [Harðardóttur] hefur
reynst mér ómetanleg og nauðsynleg. Þær hafa báðar verið til staðar
fyrir mig og dóttur mína og reynt
að láta okkur líða vel í hlutskipti
okkar. Þær hafa sýnt okkur hvað
Íslendingar eru hlýir og góðhjartaðir, allt önnur hlið en við kynntumst frá Útlendingastofnun sem er
köld og stíf stofnun.
Í Andrými hittist fólk frá öllum
heimshornum og borðar saman.
Þar skiptir uppruni, kynþáttur, trú
eða bakgrunnur engu máli. Þetta er
einn öruggasti og kærleiksríkasti
staður í Reykjavík ásamt Rauða
krossinum og gerir líf hælisleitenda
einnig eins bærilegt og mögulegt er.
Þar er okkur hjálpað við að reyna að
gleyma of beldinu sem við höfum
orðið fyrir og meðferð Útlendingastofnunar á okkur.
Ég vona að lífið hér á Íslandi færi
okkur frið. Við erum öruggar hér og
mig langar í frekara nám og að láta
gott af mér leiða til baráttu fyrir
mannréttindum og betra lífi flóttafólks.“

Þýsk gæði
Þýsk hönnun
Þýsk hagkvæmni

OPEL KARL
Afsláttur allt að:

Birt með fyrirvara um mynd- og textabrengl

500.000 kr.

SUMARTILBOÐ!

Allt að 700.000 kr. afsláttur af völdum sýninga og reynsluaksturs bílum

OPEL CROSSLAND

OPEL GRANDLAND

OPEL ASTRA

Afsláttur allt að:

Afsláttur allt að:

Afsláttur allt að:

400.000 kr.
benni.is

Reykjavík
Krókhálsi 9
590 2000

500.000 kr.

Opið virka daga frá 9 til 18
Laugardaga frá 12 til 16
Verið velkomin í reynsluakstur

Reykjanesbæ
Njarðarbraut 9
420 3330

700.000 kr.

Opið virka daga frá 9 til 18
Verið velkomin í reynsluakstur
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Arna Kristín Einarsdóttir, sem kveður Sinfóníuhljómsveit Íslands, segir Hörpu vera stórkostlegt hús með ótrúlegan tónleikasal. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Símtal skapaði nýtt tækifæri
Arna Kristín
Einarsdóttir er
nýr framkvæmdastjóri Kanadísku
þjóðarhljómsveitarinnar í Ottawa.
Hún verður með
svipaðar áherslur
og hún hafði sem
framkvæmdastjóri
Sinfóníunnar. Byrjar
með þriggja vikna
tónleikaferð.
Kolbrún
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

A

rna Kristín Einarsdóttir hefur kvatt
Hörpu þar sem hún
gegndi starfi framkvæmdastjóra. Hún
er nýtekin við starfi
framkvæmdastjóra Kanadísku
þjóðarhljómsveitarinnar í Ottawa.
Blaðamaður hitti hana í Hörpu rétt
áður en hún fór af landi brott.
Spurð um aðdragandann að því
að hún var ráðin í hið nýja starf
segir hún: „Ég fékk símtal frá hljómsveitinni um hvort ég hefði áhuga á
þessu starfi og myndi vilja sækja
um. Sá sem ég er að taka við af kom
hingað á norræna hljómsveitaráð-

stefnu í Hörpu árið 2016 og hafði
síðan fylgst með því sem við erum
að gera. Hann benti á mig. Þetta
atvinnutækifæri kom því upp í
hendurnar á mér og ég ákvað að
stökkva á það. Þetta er reyndar ekki
eina hljómsveitin sem hefur haft
samband við mig sem er ánægjulegt því það sýnir að eftir okkur er
tekið.“
Arna segir nokkuð erf itt að
kveðja Sinfóníuhljómsveitina og
viðurkennir að blendnar tilfinningar bærist í brjósti sér. Hún var
um tíma flautuleikari hjá Sinfóníuhljómsveitinni, lærði síðan menningarstjórnun á Bifröst og varð
tónleikastjóri Sinfóníunnar árið
2007 og árið 2013 tók hún við starfi
framkvæmdastjóra.

Á einstökum stað
Spurð um stöðu Sinfóníuhljómsveitar Íslands í alþjóðlegu samhengi segir Arna: „Ég tel að hún sé á
einstökum stað. Okkur hefur tekist
að auka sýnileika hennar í hinu
alþjóðlega samfélagi. Hluti af því er
samstarfið sem hljómsveitin hefur
átt í við íslenska listamenn sem hún
hefur að einhverju leyti fóstrað, eins
og Víking Heiðar Ólafsson, Daníel
Bjarnason, aðalgestastjórnanda
hljómsveitarinnar, og Önnu Þorvaldsdóttur staðartónskáld. Öll
fengu þau sín fyrstu tækifæri með
hljómsveitinni. Síðan ná þau ótrúlegum árangri og verða þekkt nöfn
í hinum klassíska heimi sem varpar
kastljósinu einnig á hljómsveitina.
Það er mikill áhugi á starfsemi
hljómsveitarinnar og eftirspurn
eftir að fá hana út í heim að spila.
Núna er verið að ljúka við skipulagningu á tveimur tónleikaferðum
á næsta starfsári, önnur er til Þýskalands og Austurríkis og hin til Englands.“

Ekki er langt síðan hljómsveitin
fór í þriggja vikna tónleikaferðalag til Japans þar sem hún hélt tólf
tónleika fyrir troðfullum sal undir
stjórn Vladímírs Ashkenazy sem
er aðalheiðursstjórnandi hljómsveitarinnar. „Það hefur haft mikið
að segja fyrir hljómsveitina að nafn
Ashkenazy er tengt henni,“ segir
Arna. „Styrkur okkar listræna
teymis vekur athygli út á við. Aðalhljómsveitarstjóri hljómsveitarinnar er Yan Pascal Tortelier og finnski
hljómsveitarstjórinn Osmo Vänskä
gegnir stöðu heiðursstjórnanda,
báðir eru stór nöfn í hinum alþjóðlega tónlistarheimi og það á sinn
þátt í að gefa hljómsveitinni vægi.“

Gildi Hörpu
Arna leggur mikla áherslu á hlutverk Hörpu sem hún segir hafa
sannað gildi sitt „Það var orðið
hamlandi fyrir starfsemi hljómsveitarinnar að vera í Háskólabíói
þar sem aðstaðan var ekki upp á
hið besta varðandi hljómburð. Það
skipti öllu að komast inn í þetta
stórkostlega hús og þennan ótrúlega sal. Í Hörpu hefur hljómsveitin
náð að dafna og blómstra sem sýnir
hversu mikið það hefur að segja að
skapa listamönnum góðar aðstæður.
Það gerist oftar en ekki að erlendir listamenn taka andköf þegar þeir
ganga inn á sviðið í Eldborg því
þeim finnst svo glæsilegt að horfa út
í sal. Harpa er okkar höll. Þegar Sinfónían flutti inn í húsið tvöfaldaðist
áheyrendafjöldinn og áskriftarsala jókst um 60 prósent. Í fyrra lék
hljómsveitin fyrir 83.000 manns.“
Nokkur styr stóð um Hörpu á
hruntímanum en húsið var ekki
fullbyggt og menn voru ekki á eitt
sáttir um það hvort ljúka skyldi
framkvæmdum en það var þó gert.

SINFÓNÍUHLJÓMSVEIT Á
FERÐ OG FLUGI ER GRÍÐARLEGA ÖFLUG LANDKYNNING OG TÓNLISTARFÓLKIÐ
FRÁBÆRIR SENDIHERRAR
ÞJÓÐAR.
„Þetta var mjög umdeild ákvörðun
en þegar Harpa var opnuð fækkaði
gagnrýnendum því Harpa sannaði
strax gildi sitt í samfélaginu. Við
getum verið stolt af því að hafa eignast þetta stórkostlega hús,“ segir
Arna. „Einn af forsvarsmönnum
Disney sem kom hingað á sínum
tíma til að kanna ráðstefnuaðstöðuna á að hafa sagt þegar húsið
var nýopnað: „Harpa makes Iceland bigger.“ Það er einmitt það sem
Harpa gerir.“

Byrjar á tónleikaferð
Spurð hverju hún sé stoltust af í
sex ára starfi sem framkvæmdastjóri Sinfóníuhljómsveitarinnar
segir Arna: „Ég er stoltust yfir að
hafa náð að snúa við rekstrinum
á sama tíma og við höfum náð að
styrkja og efla listræna stöðu hljómsveitarinnar. Þegar ég tók við voru
nokkuð miklar skuldir á stofnuninni en síðastliðin fimm ár höfum
við skilað rekstrarafgangi og náð
að greiða þær skuldir að fullu. Staða
hljómsveitarinnar er því sterk en
hjá henni starfa rúmlega hundrað
manns, hún heldur yfir 130 tónleika og viðburði á hverju ári og fær

til samstarfs við sig fjölda framúrskarandi erlendra listamanna á ári
hverju. Það er góð tilfinning að skila
af sér góðu búi.“
Spurð um helstu áherslur í því
nýja starfi sem hún tekur nú við í
Ottawa segir Arna: „Ég mun vera
með svipaðar áherslur og ég hef haft
sem framkvæmdastjóri Sinfóníunnar. Þjóðarhljómsveit þarf að ná
eyrum allra landsmanna. Kanada er
stórt land. Tónleikar hljómsveitarinnar eru ekki í beinni útsendingu
eins og tónleikar Sinfóníuhljómsveitar Íslands sem útvarpað er
á Rás 1 alla fimmtudaga. Það er
brýnt fyrir Kanadísku þjóðarhljómsveitina að finna leiðir til að
ná slíkri útbreiðslu, til dæmis með
auknu beinu streymi á netinu. Öflugt fræðslustarf skiptir líka gríðarlega miklu máli. Þjóðarhljómsveit
þarf líka að þjóna ólíkum hópum
með mismunandi tónlistarsmekk
og tryggja bestu gæði. Á sama tíma
skiptir líka máli að byggja upp og
viðhalda alþjóðlegum sýnileika og
samanburði. Sinfóníuhljómsveit
á ferð og f lugi er gríðarlega öf lug
landkynning og tónlistarfólkið
frábærir sendiherrar þjóðar. Það
vill einmitt svo skemmtilega til að
ég byrja á því að fara í þriggja vikna
tónleikaferð með nýju hljómsveitinni minni um Evrópu.“
Kanadíska þjóðarhljómsveitin
hefur aðstöðu í National Art Centre
í Ottawa. „Undir sama þaki er líka
enskt leikhús, franskt leikhús,
frumbyggjaleikhús og dansleikhús,“
segir Arna. „Ég ber ábyrgð á rekstri
og starfsemi hljómsveitarinnar en
er einnig hluti af því teymi sem býr
til dagskrá fyrir húsið. Mér finnst
sú samvinna mjög áhugaverð og
sérstaklega ef hægt er að nýta hana
í samstarf milli ólíkra listgreina og
útvíkka þannig tónleikaformið.“
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Helgin

Sögusafnið úti á Granda
blæs í víkingahátíðarlúðrana og heldur fjölskylduskemmtun á
morgun, sunnudag, frá
kl. 12 til 16. ➛6

100% HREINT

KOLLAGEN
FYRIR ANDLITIÐ

Fæst í apótekum
apótekum, heilsubúðum og
www.heilsanheim.is

„Eftir að ég eignaðist barnið fór ég að leggja meiri áherslu á líkamslínuna frá Colway. Það er staðreynd að bæði eftir barnsburð og eftir að maður er
kominn yfir fertugt þarf maður að hugsa betur um húðina og nota náttúrulegar og góðar líkamsvörur,“ segir Elín María.

Hreinar húðvörur
skipta mig öllu máli
Elín María Björnsdóttir er kröfuhörð þegar kemur að húðvörum enda skiptir
heilbrigð og falleg húð hana miklu máli. Eftir að hún fór að nota KOLLAGEN
húðvörurnar frá COLWAY fann Elín strax mikinn mun og mælir eindregið með
þeim. Húðin varð miklu stinnari og ljómaði á ný, sem hún hafði saknað. ➛2
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Framhald af forsíðu ➛

E

lín María hefur á undanförnum tíu árum ferðast út um
allan heim og þjálfað þúsundir
karla og kvenna í leiðtogafræðum,
stjórnendaháttum, stefnumótun
og hvernig eigi að vinna með,
stýra og leiða stór teymi starfsmanna til árangurs. Hún hefur í
starfi sínu ferðast og starfað um
alla Evrópu, Asíu, Miðausturlönd,
Suður-Afríku og Bandaríkin og
unnið með skólum, stofnunum,
ráðuneytum, fyrirtækjum og einstaklingum ásamt því að tala oft
á stórum ráðstefnum. Hún starfar
í dag hjá Marel sem hefur starfsstöðvar út um allan heim og hefur
á að skipa mjög fjölþjóðlegum hópi
starfsmanna. Hún ber starfstitilinn
„Global Learning and Development manager“. Um þessar mundir
er Elín í fæðingarorlofi með litlu
dóttur þeirra hjóna, Matthildi, og
nýtur þess í botn en starfið er þó
alltaf skammt undan enda góðir
vinnufélagar og skemmtilegt starf.

„Ég hef oft
fengið jákvæðar
athugasemdir
um ferskt útlit
og spurninguna
um það hvernig
ég fari að því að
líta svona vel
út, eftir löng
flug, lítinn svefn
og mikið álag,“
segir Elín María.

100% hreint
KOLLAGEN – PLATINUM
Colway býður upp á 100% hreint
KOLLAGEN gel fyrir andlitið.
Þetta 100% hreina kollagen hentar
öllum, en sérstaklega þeim sem
eru með viðkvæma ofnæmis- og
vandamálahúð eða eru glíma við
rósroða og slíkt. Kollagen andlitsgelið heitir PLATINUM og er það
allra besta sem þú getur fengið
fyrir húðina.

KOLLAGEN húðvörulínan
COLWAY býður einnig upp á heila
húðvörulínu sem heitir ATELO og
innihalda allar vörurnar kollagen.
Í línunni má finna KOLLAGEN gel
(serum) bæði fyrir andlitið og líka
fyrir líkamann, rakakrem fyrir
andlitið, bæði létt rakakrem sem
hentar öllum og annað rakakrem
með meiri raka, augnkrem, næturmaska, farðahreinsi, andlitsvatn og
líkamskrem sérstaklega framleitt
fyrir appelsínuhúð (cellulite), svo
eitthvað sé nefnt.

Hugsa vel um líkamann
„Eins og gefur að skilja sinni ég
annasömu starfi og hef því alltaf
lagt mikla áherslu á heilbrigði og
að hugsa vel um bæði líkama og
sál. Húðin skiptir þar afar miklu
máli og strax frá 30 ára aldri hef ég
vandað valið á húðvörum ásamt
því að stunda heilsusamt líferni.
Þegar maður stendur fyrir framan
fólk allan daginn og þarf að koma
fram, er mikilvægt að líta vel út og
líða vel.
Ég hef oft fengið jákvæðar
athugasemdir um ferskt útlit og
spurninguna um það hvernig
ég fari að því að líta svona vel
út, eftir löng flug, lítinn svefn og
mikið álag. Ég þakka það góðum
vörum og góðum vítamínum. Ég
er afar kröfuhörð þegar kemur að
húðvörum og þegar ég kynntist
KOLLAGENINU frá Colway fann
ég greinilegan mun um leið og ég
fór að nota línuna reglulega. Mér
fannst húðin þéttast og fá fallegan
ljóma sem ég hef saknað.
Í ljósi þess að ég var að eignast
barn fór ég að leggja meiri áherslu
á líkamslínuna þeirra, því það er
staðreynd að bæði eftir barnsburð
og eftir að maður er komin yfir fertugt þá þarf maður að hugsa betur
um húðina og nota náttúrulegar og
góðar líkamsvörur sem gefa húðinni góða næringu, réttan raka og
hjálpa húðinni til að ná fyrri stinnleika. Ég hef notað líkamslínuna
reglulega og sé ótrúlegan árangur
nú þegar. Ég mæli eindregið með
KOLLAGEN húðvörulínunni frá
Colway fyrir alla en hún er algjörlega nauðsynleg eftir barnsburð,“
segir Elín.

húðarinnar, gerir húðina stinnari
og teygjanlegri og vinnur gegn
fínum línum og hrukkum,“ upplýsir Sigrún Kjartansdóttir heilsuráðgjafi. „Það gefur húðinni góðan
raka og mikla næringu og húðin
verður stinnari og fallegri. Rannsóknir sýna að hægt er að bæta
sér upp minnkandi kollagenframleiðslu líkamans með því að bera
kollagenið beint á húðina.“

HÁGÆÐA VATNSBUNDIÐ KOLLAGEN,
en ekki vatnsrofið
Allar húðvörurnar frá
COLWAY eru unnar úr
hágæða hráefni, einkaleyfisvarðar og hannaðar
af lífefnafræðingum eftir
margra ára rannsóknir og
tilraunir. Þær innihalda
VATNSBUNDIÐ kollagen
sem er náttúrulegt prótein og
unnið úr roði ferskfisks. Allt
kollagenið í vörunum þeirra
er VATNSBUNDIÐ því aðeins
þannig er hægt að tryggja
virkni þess niður í öll þrjú lög
húðarinnar. Sé það vatnsrofið
nær kollagenið eingöngu niður
í efsta lag húðarinnar sem gerir
lítið sem ekkert gagn.

BERÐU KOLLAGENIÐ BEINT
Á HÚÐINA

Ég er mjög kröfuhörð á húðvörur og vel eingöngu hreinar og náttúrulegar vörur eins og
húðvörurnar frá Colway. Ég mæli með þessum
húðvörum fyrir konur eftir barnsburð.

„Með því að bera kollagenið beint
á húðina og á þá staði sem okkur
finnast vera farnir að láta á sjá
náum við að vinna gegn þessari
náttúrulegu öldrun húðarinnar
sem fylgir aldrinum og minnkandi
framleiðslu kollagensins í líkamanum sem hefst upp úr 25 ára
aldri. Kollagenið hægir á öldrun

Burt með
APPELSÍNUHÚÐINA
Nýja Slimming Serum líkamskremið er sérstaklega framleitt
til að vinna á appelsínuhúð auk
þess að gera húðina stinnari og fallegri. Innihaldsefnin eru sérstaklega valin til þess að „grenna“ og
„stinna“ húðina og stuðla einnig að
aukinni fitubrennslu, andoxun og
endurnýjun húðarinnar.

Húðvörur fyrir allan líkamann og eftir barnsburð
Allra nýjasta varan frá Colway er
glænýtt Body Lotion sem heitir
Herbaceum og inniheldur auk
kollagens 25 sérvalin náttúruleg
næringarefni sem öll vinna að því
að gera húðina stinnari og fallegri.
Þetta nýja Body Lotion ásamt Pearl
Kollageninu sem er sérstaklega
framleitt og hannað fyrir líkamann
getur gert kraftaverk fyrir húðina
sem við gleymum svo oft að hugsa
um í annríki dagsins.
Sölustaðir: Apótek Garðabæjar,
Apótek MOS, Apótekarinn, Apótekið, Heilsuhúsið, Heilsuver, Lyf
og heilsa, Lyfja, Lyfjaver, Lyfsalinn Glæsibæ, Urðarapótek, www.
lyfja.is og www.heilsanheim.is.

COLWAY býður upp á heila húðvörulínu og innihalda allar vörurnar KOLLAGEN.
Fólk er kynningarblað sem býður auglýsendum
að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Útgefandi:
Torg ehf
Ábyrgðarmaður:
Kristín Þorsteinsdóttir

Umsjónarmenn efnis: Benedikt Bóas Hinriksson benediktboas@frettabladid.is s. 550 5725 | Sólveig
Gísladóttir, solveig@frettabladid.is s. 550 5762 | 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

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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Læknirinn sagði að ég þyrfti
miklu meira D-vítamín
DLúx 3000 munnúðinn hækkaði D-vítamíngildin hjá Rakel Ósk á methraða og kom heilsunni í
lag. Einungis 4 vikur þurfti til að ná upp í vel ásættanleg gildi og það með bara einum úða á dag.

D

-vítamín er nauðsynlegt fyrir heilbrigt taugakerfi, heila,
hjarta og æðakerfi. Það er
nauðsynlegt fyr ir húðina, beinin,
sjónina og heyrnina svo nokkuð
sé nefnt og það ver okk ur fyr ir
alvarleg um sjúkdómum. Skortur
D-vítamíns þegar kemur á fullorðinsár getur valdið beinþynningu, beinmeyru, vöðvarýrnun og
tannskemmdum. Rannsóknir gefa
einnig sterkt til kynna að D-vítamín sé í raun grundvallarefni til
að viðhalda heilsu og fyrirbyggja
sjúkdóma en vitað er um a.m.k.
100 mismunandi sjúkdómseinkenni eða sjúkdóma sem tengjast
D-vítamínskorti.
DLúx munnsprey tryggir hámarksupptöku.

Magaverkjaköst vegna
skorts

Mér var mjög illt í
maganum og
læknirinn sagði mér að ég
þyrfti að fá miklu meira
D-vítamín. DLúx-úðinn
er ekki vondur á bragðið
og ekki sterkur og létt að
taka hann, bara eitt sprey
á dag undir tunguna. Mér
líður miklu betur eftir að
ég byrjaði að taka úðann
þannig að ég mæli með
honum.

„Rakel Ósk er hress og kát 10 ára
fimleikastelpa sem vanalega er
heilsuhraust. Í nóvember 2018
byrjaði hún svo að veikjast en það
lýsti sér fyrst og fremst í magaverkjaköstum þar sem versta
kastið varði í þrjár vikur. Hún fór
til meltingarsérfræðings sem tók
hana í alls kyns rannsóknir og það
eina sem kom út úr því var að hún
var langt undir mörkum í D-vítamíni. Gildið var aðeins 25 nmól/l
en eðlilegt er að vera á bilinu
50 til 150 nmól/l,“ segir Hrönn
Hjálmarsdóttir, heilsumarkþjálfi
hjá Artasan.

Gildin ruku upp á 4 vikum
„Rakel Ósk þurfti því að taka
sterkan D-vítamínskammt samkvæmt læknisráði til að ná upp
gildunum og mælti læknirinn með
3000 einingum á dag. Rakel Ósk
er eins og mörg börn (og jafnvel
fullorðnir) með að finnast vont
að gleypa töflur þannig að þeim
mæðgum var bent á DLúx 3000
munnúðann í apóteki og fannst
Rakel ekkert mál að úða upp í sig
einu sinni á dag. Fjórum vikum
síðar fór hún svo í blóðprufu og
læknirinn ætlaði varla að trúa
sínum eigin augum. Gildin voru
komin í 98 nmól/l og taldi hann
þetta örugglega vera met í bætingu
og hvatti til þess að passa áfram

Rakel Ósk þurfti að taka sterkan D-vítamínskammt samkvæmt læknisráði
til að ná upp gildunum og mælti læknirinn með 3000 einingum á dag.

upp á inntöku til að viðhalda gildunum. Rakel er öll önnur í dag, er
sjálfri sér lík og hefur ekki fengið
magaverk aftur.“

D-vítamínskortur á
norðlægum slóðum
„Sérfræðingar við Friedman
School of Nutrition Science and
Policy hafa birt rannsóknir sem
gerðar voru á skólabörnum í
Boston og sýndu að allt að 90%
þeirra þjáðust af D-vítamín skorti.
Einnig kom þar fram að þeir sem
eru í ofþyngd, með dökka húð og/

Rakel Ósk, 10 ára

eða lifa á norðlægum slóðum þjáist
oftar af skorti en aðrir. Í framhaldi
af þessu var skoðað hvað það þyrfti
mikið magn í daglegri inntöku af
D-vítamíni til að hækka gildin hjá
þeim börnum sem mældust með
skort. Í ljós kom að stærstur hluti
barnanna þurfti að taka 2000 a.e.
(alþjóðlegar einingar) af D-vítamíni í 6 mánuði til að ná ásættanlegum gildum en hámarksskammtur fyrir 9 ára og eldri er 4000 a.e.
á dag. Þetta segir okkur að ef um
D-vítamín skort er að ræða, dugir
ekki að taka bara ráðlagðan dags-

og besta uppspretta D-vítamíns en
það verður til í líkama okkar vegna
áhrifa UVB-geisla sólarinnar á
húðina. Þetta gerist eingöngu
þegar hún er mjög hátt á lofti og ef
hún skín á stóran hluta líkamans.
Því getur verið erfitt fyrir fólk á
norðlægum slóðum að tryggja
sér nægilegt magn nema rétt yfir
hásumarið, um hádegið þegar sól
er hæst á lofti og þá má ekki nota
sólarvörn. Gott ráð er að leyfa
sólinni að skína á líkamann í um
20 mínútur án varnar en þannig
er vænn skammtur af D-vítamíni
tryggður. Landlæknisembættið
hvetur fólk til þess að taka D-vítamín sérstaklega í formi bætiefna
því eins og áður kom fram er það
okkur lífsins ómögulegt að fá það
úr fæðunni eða frá sólinni nema í
takmörkuðum mæli,“ segir Hrönn.

Af hverju DLúx í úðaformi?
● Munnúði tryggir hraða og mikla

skammt, enda eru þeir hugsaðir til
að viðhalda þeim gildum sem fyrir
eru, ekki til að hækka þau.“

Hvar fáum við D-vítamín
„Þetta vítamín er ekki eins og
önnur vítamín sem við getum
fengið úr fjölbreyttri fæðu en
aðeins um 10% af D-vítamíni
kemur úr matnum. Sólin er helsta

upptöku því vítamínið seytlar
gegnum slímhúðina í munninum
og beint út í blóðrásina.
● Mörgum finnst erfitt að taka inn
töflur og svo getur meltingin
verið undir álagi eða ekki alveg í
lagi af ýmsum ástæðum en með
munnspreyinu förum við fram
hjá meltingarkerfinu.
● DLúx hentar grænmetisætum
og sykursjúkum sem og þeim
sem eru á glútenlausu fæði.

Hair, Skin & Nails


Eru hár og húð líflaus og neglurnar
glurnar
farnar að brotna og klofna?
Hvað þarf til að breyta því?
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Þessi ofurblanda getur breytt því en hún er sérstaklega
aklega samsett til
gu hári.
að stuðla að fallegri húð, sterkum nöglum og líflegu

Fæst í apótekum, heilsubúðu
heilsubúðum og heilsuhillum verslana.
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Lyktarskyn mikilvæg
vísbending um heilsufar
Niðurstöður
nýlegrar rannsóknar undirstrika
mikilvægi þess að
læknar athugi lyktarskyn eldra fólks.

L

yktarskyn getur gefið vísbendingu um heilsufar fólks. Niðurstöður nýlegrar rannsóknar frá
ríkisháskólanum í Michigan benda
til að lyktarskynið hafi jafnvel
meira að segja um heilsufar en áður
var talið.
Í rannsókninni var lyktarskyn
2.300 manns á aldrinum 71 til 82
ára athugað. Þátttakendur voru
karlar og konur, bæði hvítt fólk
og þeldökkt. Fólkið var látið anda
að sér ýmiss konar lykt eins og af
bensíni, sítrónum, reyk og súkkulaði. Þátttakendur voru síðan
skilgreindir með gott, miðlungs eða
lélegt lyktarskyn.
Áratug síðar var um það bil helmingur þátttakenda látinn, þar af
mun fleiri í hópnum sem flokkaðist
með lélegt lyktarskyn. Áhættan
á dauða innan áratugar var 46%
hærri hjá fólki með lélegt lyktarskyn – en hjá þeim sem töldust með

gott lyktarskyn. Kynþáttur, kyn og
lífsstíll fólksins og aðrir lýðfræðilegir þættir höfðu lítil áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. Aftur á
móti kom á óvart að þeir sem töldu
sig vera við góða heilsu í upphafi
rannsóknarinnar voru í meirihluta
áhættuhópsins.
Lélegt lyktarskyn er oft eitt
fyrstu einkenna Parkinson og
vitglapa og það tengist oft þyngdartapi. Það skýrir aftur á móti bara
28% aukningarinnar. „Við höfum
enga skýringu á 70% þessarar
áhættuaukningar, við þurfum
að komast að því hvað kom fyrir
þennan hóp fólks,“ sagði Honglei
Chen, faraldursfræðingur og
stjórnandi rannsóknarinnar, í samtali við bandarískt læknatímarit.
Chen hefur í hyggju að framkvæma
frekari rannsóknir til að finna
skýringar á málinu.
Chen bætti við að samkvæmt
þessum niðurstöðum gæti slæmt
lyktarskyn hjá eldra fólki bent
til hrakandi heilsu mun fyrr en
læknar tækju eftir einhverjum
kvillum. Því væri ráðlegt að læknar
athuguðu reglulega lyktarskyn
eldra fólks. Slíkt gæti haft fyrirbyggjandi áhrif á heilsukvilla. „Ef
fólk er í vandræðum með að finna
lykt ætti það að leita læknis,“ sagði
hann. „Það er alltaf skynsamlegt
að leita læknis hafi fólk áhyggjur af
heilsufari sínu.“

Þátttakendur
önduðu að sér
ýmiss konar
lykt eins og
af bensíni, sítrónum, reyk og
súkkulaði.

www.normx.is

Það er alltaf rétti
tíminn að eignast
vandaðan heitan
pott á hagstæðu
verði.
ÍSLENSK
FR
Í YFIR 30 Á AMLEIÐSLA
R

NormX hitaveitupottar
Við hjá NormX höfum framleitt heita potta fyrir íslenskar
aðstæður í yfir 30 ár. Við bjóðum fjölda gerða og lita ásamt öllu
því sem tilheyrir til að koma sér upp glæsilegum heitum potti á
verði sem kemur skemmtilega á óvart.

Snorralaug

Gvendarlaug

Grettislaug

Unnarlaug

Geirslaug
G i l

Við seljum lok á
alla okkar potta.

Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · www.normx.is
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Sölufulltrúar
Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 550 5625
Viðar Ingi Pétursson, vip@frettabladid.is 550 5626

Arkitekt í aﬂeysingar
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Skipulagssvið Kópavogsbæjar auglýsir eftir arkitekt til aﬂeysinga í eitt ár. Um er að ræða ölbreytt
starf og kreandi verkefni.
Starfssvið
· Vinnur að gagnaöﬂun, tekur til kynningargögn og undirbýr fundi fyrir skipulagssvið.
· Sér um undirbúning fyrir grenndarkynningar.
· Vinnur við gerð aðal-, deili og hverﬁsskipulags.
· Úrvinnsla erinda sem berast skipulagsráði.
Menntunar- og hæfniskröfur
· Háskólapróf í arkitektúr, skipulagsfræði eða önnur menntun sem nýtist í starﬁ.
· Góð almenn tölvukunnátta.
· Góð þekking og færni á Autocad eða teikniforritum sem nýtast í starﬁ.
· Þekking á rafrænum skjalavistunarkerfum.
· Hæfni í mannlegum samskiptum og samviskusemi.
· Frumkvæði og skipulagsfærni.
Staðan er laus og æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst eða samkvæmt samkomulagi.
Fekari upplýsingar
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi aðildarfélag.
Umsóknarfrestur er til 13. maí.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Birgir H. Sigurðsson, skipulagsstjóri í síma 441-0000.

kopavogur.is

ATVINNA
Við opnum í Lágmúla
Nettó Lágmúla leitar að jákvæðum, ábyrgðarfullum og kraftmiklum
starfsmönnum sem hafa gaman af mannlegum samskiptum. Um er að ræða
100% vinnu frá kl. 8-17, kvöldvinnu frá kl. 17-21 og helgarvinnu frá kl. 8-15/15-21.

Áhersla er lögð á:
Ǎ Styrkleika í mannlegum samskiptum

Ǎ Sjálfstæði og jákvæðni

Ǎ Skipulagshæfni

Ǎ Stundvísi og áræðni

Ǎ Reglusemi

Ǎ Æskilegt er að viðkomandi hafi tök á
íslenskri tungu

Ǎ Ríka þjónustulund og skilning á þörfum
viðskiptavina

1

Ǎ Aðeins eldri en 18 ára koma til greina

Umsækjendur skulu sækja um störf á www.samkaup.is -> Mannauður -> Atvinnuumsókn.
Allar nánari upplýsingar veitir Hallur Heiðarsson, rekstrarstjóri Nettó - hallur@samkaup.is
Umsóknarfrestur er til 12. maí 2019.
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Laust starf sálfræðings á skóla- og frístundasviði
Skóla- og frístundasvið Akraneskaupstaðar auglýsir laust til umsóknar starf sálfræðings við skólaþjónustu skóla- og frístundasviðs. Um er að ræða tímabundið starf frá 1. ágúst 2019 - 31. júlí 2020.
Skólaþjónusta skóla- og frístundasviðs starfar samkvæmt lögum um leikskóla nr. 90/2008, lögum
um grunnskóla nr. 91/2008 og reglugerð nr. 584/2010. Starfsmenn skólaþjónustu eru sálfræðingar,
WDOPHLQDIU¨²LQJXURJL²MXÀM£OĆ6£OIU¨²LQJXUYLQQXU¯ÀYHUIDJOHJXWH\PLVNµODÀMµQXVWXQQDU£VDPW
VDPVWDUĆYL²NHQQDUD¯OHLNRJJUXQQVNµOXPV«UNHQQDUDDOPHQQVVWDUIVIµONÀURVNDÀM£OIDRJ
iðjuþjálfa. Starfsstöð sálfræðingsins er í Brekkubæjarskóla og eru laun í samræmi við kjarasamning
Sálfræðingafélags Íslands og launanefndar sveitarfélaga.

Helstu verkefni og ábyrgð
• 9HLWLUVWDUIVIµONLOHLNRJJUXQQVNµODVWX²QLQJYL²D²HćDVNµOD
m.a. með fræðslu og ráðgjöf vegna kennslu og umönnunar
nemenda, sérkennslu, starfshátta skóla, nýbreytni- og

ÀUµXQDUVWDUIRJVWDUIVXPKYHUĆV
• Veitir ráðgjöf og fræðslu/námskeið til foreldra.
• Sinnir athugunum, greiningu og ráðgjöf vegna nemenda.
• 6LQQLUHLQQLJHIWLUI\OJGRJPDWL££UDQJUL¯VDPVWDUĆYL²
starfsfólk og foreldra.
• (UÀ£WWWDNDQGL¯EDUQDWH\PL$NUDQHVV¯VDPVWDUĆYL² 
Heilbrigðisstofnun Vesturlands.
• 7HNXUÀ£WW¯VWHIQXPµWXQDUYLQQXVHPWHQJLVWP£ODćRNNQXP
og felur meðal annars í sér að móta þjónustuna í samræmi við
reglur á hverjum tíma.

Hæfniskröfur
• 6£OIU¨²LPHQQWXQRJOH\ĆWLOD²VWDUIDVHPVO¯NXUK«U£ODQGL 

PH²OH\ĆODQGO¨NQLV
• Reynsla af greiningu og ráðgjöf á þroska- og hegðunarvanda
barna og ungmenna skilyrði.
•
HNNLQJRJUH\QVODDIVWDUĆV£OIU¨²LQJVVNµODÀMµQXVWXHUNRVWXU
• Réttindi til námskeiðshalds vegna hegðunar og líðan barna er
kostur.
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
• Frumkvæði og vilji til að leita nýrra leiða.
• Færni og sveigjanleiki í samskiptum.
• Faglegur metnaður.
• Góð íslensku- og tölvukunnátta.

Umsóknarfrestur er til og með 23. maí næstkomandi. Nánari upplýsingar um
VWDUĆ²YHLWLU9DOJHU²XU-DQXVGµWWLU¯W¸OYXSµVWL£QHWIDQJL²
skoliogfristund@akranes.is eða í síma 433-1000.
1£QDULXSSO¿VLQJDUXPVWDUĆ²£VDPWXPVµNQDUH\²XEOD²LP£ĆQQD£KHLPDV¯²X
$NUDQHVNDXSVWD²DUZZZDNUDQHVLVODXVVWRUI

VILTU LÁTA LJÓS ÞITT SKÍNA?
Við leitum að góðu fólki til að ganga til liðs við okkar frábæra hóp. Okkur vantar sérfræðing í stjórnstöð sem hefur brennandi
áhuga á rafvæddri framtíð. Nánari upplýsingar um starfsemi okkar eru á www.landsnet.is og á samfélagsmiðlum. Sjáðu hvað
við gerum til að halda ljósunum logandi.

Verk/tæknifræðingur í stjórnstöð
Starfs- og ábyrgðarsvið
• Stýring og vöktun raforkukerﬁsins
• Aðgerðastjórnun og áætlanagerð um rekstur ﬂutningskerﬁsins
• Þátttaka í úrbótaverkefnum og straumlínulögun ferla
• Þátttaka í nýsköpunarverkefnum og snjallnetsþróun
• Áætlanagerð og samræming aðgerða í ﬂutningskerﬁnu

Við vinnum fyrir þig
Við erum þjónustufyrirtæki – við vinnum fyrir þig í takt við samfélagið og höfum sett okkur það
markmið að tryggja örugga afhendingu á raforku til framtíðar. Við viljum vera eftirsóknarverður
vinnustaður þar sem umhyggja og öryggi er haft í hávegum. Þannig sköpum við góðan vinnustað
með spennandi verkefnum, með gildin okkar – samvinnu, ábyrgð og virðingu – að leiðarljósi.

Landsnet | Gylfaﬂöt 9 | 112 Reykjavík | Sími 563 9300 | landsnet@landsnet.is | www.landsnet.is

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ s.s. verkfræði, tæknifræði
eða menntun á sviði raungreina
• Mjög góð greiningarhæfni og færni til að setja fram upplýsingar á skýran hátt
• Samskiptahæfni og drifkraftur til að gera betur
• Útsjónarsemi og geta til að starfa undir álagi

Umsóknarfrestur er til og með 19. maí 2019.
Nánari upplýsingar veitir Ólafur Kári Júlíusson mannauðssérfræðingur, sími: 563-9300,
netfang: mannaudur@landsnet.is. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starﬁð á
heimasíðu Landsnets, www.landsnet.is. Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni
viðkomandi í starﬁð.
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V I LT Þ Ú V E R Ð A
HLUTI AF GÓÐU
FERÐALAGI?

Óskum eftir rekstraraðila veitingastaðar
Hótel Ísland, Ármúla, óskar eftir rekstraraðila fyrir veitingastað
og bar.
Reksturinn býður upp á mikil tækifæri fyrir kraftmikinn aðila.
Veitingaþjónusta er mikilvægur hluti upplifunar erlendra gesta
hótelsins og þeirra sem starfa í nágrenninu. Innanhúss er fjölbreytt starfsemi fyrirtækja sem býður upp á ýmis samlegðaráhrif. Í húsinu er aðstaða fyrir fundi, ráðstefnu- og viðburði
auk almennrar veisluþjónustu.
Frekari upplýsingar veitir Guðlaugur hótelstjóri í síma
6988998 eða í gegnum tölvupóst gulli@hotelisland.is







F O R S TJ Ó R I

Tónlistarskóli Borgarfjarðar auglýsir eftir
tónlistarkennara til starfa
Tónlistarskóli Borgarfjarðar stuðlar að öflugu
tónlistarlífi í Borgarbyggð jafnframt því
að vinna að aukinni hæfni, þekkingu og þroska
einstaklinga. Tónlistarskólinn tekur
mið af margvíslegum áhugasviðum nemenda, getu
þeirra og þroska. Kennsluaðferðir
og viðfangsefni Tónlistarskólans eru fjölbreytt og
sveigjanleg og hentar börnum,
ungmennum og fullorðnum
Óskað er eftir tónlistarkennara sem getur hafið
störf 1. ágúst 2019
Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
x
x
x
x
x
x
x

skipuleggja kennslu með hliðsjón af
námskrá
þjálfa nemendur í hljóðfæraleik og söng
semja og aðlaga námsefni
æfa hljómsveitir eða kóra og stjórna á
hljómleikum
halda námskeið í söng, hljóðfæraleik eða
tónlistarkennslu
undirbúa nemendur fyrir próf og meta
vinnu og námsárangur
prófdómarastörf

Isavia óskar eftir að ráða öflugan leiðtoga í starf forstjóra
sem mun vinna að frekari uppbyggingu á starfsemi fyrirtækisins. Forstjóri hefur yfirumsjón með daglegum rekstri
fyrirtækisins og sér til þess að stjórnskipulag taki mið af
stefnu þess, markmiðum og fjárreiðum. Hann leitar sífellt
leiða til að þróa ný tækifæri og að styrkja reksturinn með
langtímahagsmuni Isavia að leiðarljósi.
Isavia er þjónustufyrirtæki í flugvallastarfsemi og flugleiðsögu og leggur grunn að flugsamgöngum Íslands.
Umhverfi fyrirtækisins er í sífelldri mótun og því þarf
forstjóri að vera öflugur talsmaður og framkvæmdaaðili
þeirra breytinga sem þarf að ráðast í hverju sinni.
Umsjón með ráðningu hefur Intellecta. Umsóknarfrestur
er til og með 13. maí 2019. Umsókn óskast útfyllt
á www.intellecta.is. Henni skal fylgja ítarleg starfsferilskrá ásamt kynningarbréfi.

Hæfniskröfur
• Leiðtogahæfni til að leiða starfsemi
fyrirtækis í flóknu og síbreytilegu
umhverfi
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Víðtæk og farsæl reynsla af stjórnun
og rekstri fyrirtækis
• Hæfni til að vera mótandi um stefnu,
skipulag og nauðsynlegar breytingar
• Reynsla af erlendum samskiptum
og alþjóðasamstarfi
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum
samskiptum
• Frumkvæði, drifkraftur og metnaður
til að ná árangri

Nánari upplýsingar um starfið veita Þórður S. Óskarsson
(thordur@intellecta.is) og Thelma Kristín Kvaran
(thelma@intellecta.is) í síma 511 1225.
Fullum trúnaði er heitið og umsóknum verður svarað þegar
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Menntunar- og hæfniskröfur:
x
x
x
x
x
x

áhugi og þekking á helstu straumum og
stefnum í tónlist
búa yfir skapandi hugsun
hæfni í mannlegum samskiptum
skipulag og frumkvæði eru æskilegir
eiginleikar
grunnfærni á sem flest hljóðfæri
þekking á tölvuforritum sem notuð eru við
kennslu

Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi
Félags kennara og stjórnenda í
tónlistarskólum og viðkomandi stéttarfélags.
Samkvæmt jafnréttisstefnu
Borgarbyggðar hvetur sveitarfélagið karla jafnt sem
konur til þess að sækja um starfið
Upplýsingar um starfið veitir Theodóra
Þorsteinsdóttir skólastjóri í síma 433 7190 eða
864 2539
Umsókn með upplýsingum um umsækjanda,
menntun og fyrri störf berist í tölvupósti
á netfangið tonlistarskoli@borgarbyggd.is
Umsóknarfrestur er til 31. maí 2019

Hjá Isavia starfar öflugur hópur fólks sem allt hefur það að markmiði
að vera hluti af góðu ferðalagi þeirra sem fara um flugvelli fyrirtækisins
og íslenska flugstjórnarsvæðið.

UMSÓKNARFRESTUR:
13. MAÍ

UMSÓKNIR:
I N T E L L E C TA . I S

5dv*-)
5dv1,1*$5
5$116.1,5
6ìÚXPěODš5H\NMDYìNššLQWHOOHFWDLV

3

4 ATVINNUAUGLÝSINGAR

4 . M A Í 2 0 1 9 L AU G A R DAG U R

Leitum að Hugrúnu!
Okkur hjá Netheimi langar að fá ﬂeiri stelpur eins
og Hugrúnu í teymið, hún er nefnilega framúrskarandi Wordpress / WooCommerce snillingur!
Það eru spennandi tímar framundan hjá okkur og
við viljum fá þig í liðið okkar.
Ef þú vilt vinna í skemmtilegu umhverﬁ með frábærum og þéttum hópi þá eigum við samleið.
Sveigjanlegur vinnutími í boði fyrir rétta aðila.

Tæknimaður
í þjónustudeild
• Sjálfstæð vinnubrögð

Ef þetta á við um þig þá viljum við heyra í þér.
Eingöngu tekið við umsóknum í gegnum Job.is
Vinsamlega sendið með umsókn, meðmælendur,
sýnishorn af fyrri verkum og greinargott kynningarbréf.

• Þjónustulund, laghenti og stundvísi

Hlökkum til að heyra í þér :)

HÆFNISKRÖFUR:

Ölgerðin leitar að duglegum og jákvæðum starfsmanni í þjónustudeild til að sinna fyrirbyggjandi
viðhaldi og viðgerðum á kaffivélum ásamt öðrum
tilfallandi verkefnum.

• Brennandi áhuggi á kaffi

Ölgerðin er einn af stærstu aðilum á markaðnum
í kaffi með vörumerki eins og illy, Gevalia, Piazza
Doro, Café Noir o.fl.

Hæfnikröfur:
• Skipulögð vinnubrögð
• Frumkvæði í nálgun verkefna
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Jákvæðni
• Framúrskarandi þjónustulund
• Reynsla og góð þekking á WordPress
og Woocommerce
• Góð þekking á PHP, Javascript, CSS og HTML

• Góð íslensku- og ensku kunnátta
• Tölvuþekking og bílpróf

Umsóknarfrestur er til og með 19. maí nk.
Sótt er um á vefsíðu Ölgerðarinnar: umsokn.olgerdin.is

• Reynsla af sambærilegum störfum er kostur

olgerdin.is

Rekstrarstjóri umhverﬁssviðs

Skóla- og frístundasvið

Verkefnastjóri á sviði sérkennslu og stuðnings í grunnskólum
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu verkefnastjóra á sviði sérkennslu og stuðnings í grunnskólum
lausa til umsóknar.
Verkefnastjóri starfar á fagskrifstofu grunnskólamála þar sem m.a. er unnið að undirbúningi stefnumörkunar fyrir skólaog frístundastarf, þróun faglegra starfshátta í grunnskólum og símenntun kennara. Hann tekur þátt í mati á skólastarﬁ,
stjórnun og þátttöku í starfshópum, veitir upplýsingar og ráðgjöf til stjórnenda og foreldra varðandi stuðning og sérkennslu í skóla fyrir alla og hefur umsjón með úthlutun fjármagns til grunnskóla vegna þjónustu við nemendur sem þurfa
sérstakan stuðning í skólastarﬁ. Verkefnastjóri vinnur einnig í nánu samstarﬁ við stjórnendur sérúrræða í borginni.
Skóla- og frístundasvið veitir börnum og fjölskyldum í borginni heildstæða þjónustu og annast m.a. rekstur 36 grunnskóla,
62 leikskóla og 5 frístundamiðstöðva.
Helstu verkefni og ábyrgð
- Umsjón með verkefnum sem snerta stuðning og sérkennslu í almennum grunnskólum fyrir alla, sérdeildum og
sérskólum, vinnsla reglna og verkferla og svörun erinda
sem varða málaﬂokkinn.
- Umsjón með úthlutun fjármagns til málaﬂokksins í samvinnu við sérfræðinga fjármálaþjónustu sviðsins.
- Ráðgjöf og svörun fyrirspurna frá stjórnendum og foreldrum varðandi málaﬂokkinn.
- Umsjón með fagráði sérhæfðra sérdeilda, þátttaka í
starfshópum varðandi málaﬂokkinn og fulltrúi sviðsins í
inntökuteymum sérskóla.
- Skipulag og umsjón með fræðslufundum fyrir sérkennara
og þátttaka í ytra mati á skólastarﬁ.
- Samstarf við stofnanir á vegum borgarinnar, s.s. skólaþjónustu og Barnavernd, og við aðra aðila sem sinna
málaﬂokknum.

Menntunar- og hæfniskröfur
- Kennaramenntun, leyﬁsbréf grunnskólakennara og
meistarapróf á sviði sérkennslu eða sambærileg
framhaldsmenntun.
- Víðtæk reynsla og þekking á störfum í grunnskólum með
börnum sem þurfa á sérstökum stuðningi að halda.
- Góð þekking á hugmyndafræði skóla án aðgreiningar
fyrir alla, réttindum barna, lagaumhverﬁ grunnskóla og
opinberri stjórnsýslu.
- Reynsla af verkefnastjórnun og ráðgjöf vegna stuðnings
og sérkennslu í skóla fyrir alla.
- Framúrskarandi samskiptahæfni.
- Frumkvæði í starﬁ, sjálfstæð vinnubrögð og skipulagshæfni.
- Góð íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.

Umsókn fylgi yﬁrlit yﬁr nám og fyrri störf og kynningarbréf þar sem fram kemur rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi
í starﬁð.
Ráðið verður í starﬁð frá og með 1. ágúst 2019, eða eftir samkomulagi. Umsóknarfrestur er til og með 18. maí 2019.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starﬁð á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
Nánari upplýsingar veita Soffía Vagnsdóttir, skrifstofustjóri fagskrifstofu grunnskóla og Ragnheiður E. Stefánsdóttir,
mannauðsstjóri, sími 411-1111. Netföng: sofﬁa.vagnsdottir@reykjavik.is / ragnheidur.e.stefansdottir@reykjavik.is

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

Laust er til umsóknar starf rekstrarstjóra umhverﬁssviðs
sveitarfélagsins Húnaþings vestra. Um er að ræða 100%
starf í stjórnsýslu sveitarfélagsins. Leitað er að öﬂugum
og metnaðarfullum einstaklingi í starf rekstrarstjóra
umhverﬁssviðs.
Starfssvið rekstrarstjóra
• Stjórnun þjónustumiðstöðvar í samvinnu við veitustjóra.
• Áætlanagerð og eftirlit í samvinnu við framkvæmdaráð
og aðra starfsmenn sveitarfélagsins eftir því sem við á.
• Ber ábyrgð á:
o eignasjóði
o hafnarsjóði
o úrgangsmálum
• Önnur mál á sviði umhverﬁssviðs í samráði við
sveitarstjóra.
• Rekstrarstjóri hefur starfsstöð í Ráðhúsi Húnaþings
vestra.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Meistarapróf í löggiltri iðngrein sem nýtist í starﬁ og/eða
háskólapróf í tæknigreinum kostur.
• Reynsla af verklegum framkvæmdum er nauðsynleg.
• Reynsla af stjórnun og rekstri er æskileg.
• Reynsla af áætlanagerð, s.s. verk-, kostnaðar- og
fjárhagsáætlanagerð er æskileg.
• Góð almenn tölvuþekking skilyrði, kunnátta á teiknihugbúnaði er kostur.
• Leiðtogahæfni, jákvæðni, þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum er mikilvæg.
• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og skipulagshæfni.
• Geta til að tjá sig í ræðu og riti.
Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar starfsferilskrár og
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starﬁð.
Stefnt skal að því að viðkomandi hefji störf 1. júlí nk. eða
eftir nánara samkomulagi.
Umsóknarfrestur er til og með 24. maí 2019. Umsóknum
skal skilað til sveitarstjóra Húnaþings vestra á netfangið
gudny@hunathing.is Við hvetjum bæði konur og karla til
að sækja um starﬁð.
Nánari upplýsingar veitir Unnsteinn Óskar Andrésson,
rekstrarstjóri umhverﬁssviðs Húnaþings vestra í síma
771-4950 eða í gegnum netfangið unnsteinn@hunathing.is
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin.
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Ferða- og markaðsfulltrúi Dalabyggðar
%BMBCZHH§ØTLBSB§SÈ§BÚGMVHBOFJOTUBLMJOHÓTUBSGGFS§BPHNBSLB§TGVMMUSÞB6NFSB§S§B
GKÚMCSFZUUTUBSGPHNJLJMVQQCZHHJOHFSÓGFS§B¢KØOVTUVÈTW§JOV4UBSGTIMVUGBMMFS
Í Dalabyggð búa tæplega 700 manns, þar af um
40% í Búðardal. Sveitarfélagið nær frá Álftafirði
á Snæfellsnesi til Gilsfjarðar á mörkum Vestfjarða
og býr yfir mikilli friðsæld og náttúrufegurð.
Vel er búið að íbúum Dalabyggðar,
öflugt tómstundastarf fyrir börn, leik- og
grunnskóli. Meðal annarrar þjónustu má
nefna matvöruverslun, heilsugæslu, banka,
pósthús, bifreiðaverkstæði, snyrtistofu, vínbúð,
veitingastaði og fjölbreytta ferðaþjónustu.
Nánari upplýsingar um þjónustu sveitarfélagsins
er að finna á www.dalir.is. Nánari upplýsingar
um ferðaþjónustu í Dalabyggð má finna á
www.visitdalir.is

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

Menntunar- og hæfniskröfur:

t,ZOOJOHBSPHNBSLB§TTUBSGÓGFS§B¢KØOVTUV
t6NTKØONF§LZOOJOHBSFGOJGZSJSGFS§B¢KØOVTUVB§JMB
t5FOHJMJ§VSWJ§GFS§B¢KØOVTUVUFOHEBTUBSGTFNJ TT
&JSÓLTTUB§JPHWOUBOMFHU7ÓOMBOETTFUVS
t6NTKØONF§WFSLFGOVNUFOHEVN
«GBOHBTUB§BÈUMVO7FTUVSMBOET
t6NTKØONF§WFGPHTBNGÏMBHTNJ§MBTÓ§VN
%BMBCZHH§BS
t6NTKØONF§WJ§CVS§VN TTCKBSIÈUÓ§VN
t«UMBOBHFS§PHTUFGOVNØUVO

t)ÈTLØMBNFOOUVOTFNOâUJTUÓTUBSGJ TT
GFS§BNÈMBGS§JF§BNBSLB§TGS§J
tFLLJOHSFZOTMBBGPQJOCFSSJTUKØSOTâTMVTLJMFH
t(Ø§BMNFOOUÚMWVLVOOÈUUBPHIBHOâU¢FLLJOH
ÈWFGTÓ§VNPHTBNGÏMBHTNJ§MVN
t3FZOTMBBGWFSLFGOBTUKØSOVOFSTLJMFH
t-FJ§UPHBIGOJPHGSBNÞSTLBSBOEJIGOJÓ
NBOOMFHVNTBNTLJQUVN
t4KÈMGTU§WJOOVCSÚH§ GSVNLW§JPH
TLJQVMBHTIGOJ
t(Ø§IGOJUJMB§UKÈTJHÈÓTMFOTLVPHFOTLVÓ
SJUV§VPHNMUVNÈMJ

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma 511-1225.
Umsóknarfrestur er til og með 20. mai 2019. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og
kynningarbréf.
Intellecta, Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Sérfræðingur á rannsóknasvið

Ferðamálastofa stuðlar að þróun ferðaþjónustu
sem mikilvægrar og sjálfbærrar grunnstoðar
í íslensku samfélagi. Auk þess vinnur
Ferðamálastofa að samræmingu, greiningum
og rannsóknum í ferðaþjónustu með hliðsjón af
stefnu stjórnvalda.
Eitt af hlutverkum Ferðamálastofu er að vinna
að gagnaöflun og rannsóknum í ferðaþjónustu
á Íslandi. Verkefni í þessum flokki varða bæði
talnagögn og landfræðilegar upplýsingar,
sem auka þekkingu um ferðamenn og
atvinnugreinina, bæta gæði, auka arðsemi,
huga að þolmörkum og styrkja innviði
greinarinnar. Þannig stuðlar Ferðamálastofa að
því að niðurstöður séu nýttar við ákvarðanatöku
í greininni, með skýrri framsetningu niðurstaðna
og markvissri upplýsingagjöf.
Nánari upplýsingar um stofnunina má finna á
www.ferdamalastofa.is

'FS§BNÈMBTUPGBØTLBSFGUJSB§SÈ§BUÚMVHMÚHHBO TKÈMGTU§BOPHESÓGBOEJFJOTUBLMJOHÓHSFJOJOHV
PHNJ§MVOHBHOBTFNUFOHKBTUÓTMFOTLSJGFS§B¢KØOVTUV6NFSB§S§BOâUUPHTQFOOBOEJTUBSGÈ
SBOOTØLOBTWJ§J'FS§BNÈMBTUPGVTFNIFGVS¢B§IMVUWFSLB§IBMEBVUBOVNPQJOCFSBHBHOBTÚGOVOPH
SBOOTØLOJSÈGFS§BNÈMVN6NGVMMUTUBSGFSB§S§B
Staðan er auglýst án staðsetningar.
Starfs- og ábyrgðarsvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

t(SFJOJOHÈGZSJSMJHHKBOEJUBMOBFGOJ 
SBOOTØLOBOJ§VSTUÚ§VNPHÞSWJOOTMVHBHOB
TFNUFOHKBTUGFS§BNÈMVNÈ¶TMBOEJ
t4QÈVN¢SØVOCZHHUÈGZSJSMJHHKBOEJHÚHOVN
t.J§MVO¢FLLJOHBSPHVQQMâTJOHB
tÈUUUBLBÓ¢SØVOSBOOTØLOBTWJ§T

t)ÈTLØMBNFOOUVOÓWJ§TLJQUBGS§J IBHGS§J TUS§GS§J 
UÚMGS§J WFSLGS§JF§BBOOBSSJNFOOUVOTFNOâUJTUÓTUBSGJ
t(SFJOJOHBSIGOJPHONOJGZSJSHJMEJSBOOTØLOB
OJ§VSTUB§OBGZSJSTUBSGSLTMVÓTMFOTLSBSGFS§B¢KØOVTUV
tFLLJOHÈTUBSGTVNIWFSGJGFS§B¢KØOVTUVOOBSPHF§BSFLTUSJ
GZSJSULKBTLJMFH
t(Ø§UÚMWVLVOOÈUUBPH¢FLLJOHÈOPULVOIVHCÞOB§BS
t(PUUWBMEÈÓTMFOTLVPHFOTLV
t'SOJÓB§WJOOBÓUFZNVNPHB§GKÚMCSFZUUVNWFSLFGOVN
t4LJQVMÚH§WJOOVCSÚH§ TKÈMGTU§JPHGSVNLW§J HØ§JS
TBNTLJQUBIGJMFJLBSPH¢KØOVTUVMVOE

#§JLPOVSPHLBSMBSFSVIWÚUUUJMB§TLKBVNTUBSGJ§6NMBVOBLKÚSGFSTBNLWNULKBSBTBNOJOHJGKÈSNÈMBPH
FGOBIBHTSÈ§VOFZUJTWJ§WJ§LPNBOEJTUÏUUBSGÏMBH

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma 511 1225.
Umsóknarfrestur er til og með 6. mai 2019. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja ítarleg
starfsferilskrá og kynningarbréf.
Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík
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Laus störf í Ásbyrgi,
Stykkishólmi
Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga auglýsir laus til
umsóknar eftirtalin störf í Ásbyrgi, hæﬁngar - og
vinnustað fólks með skerta starfsgetu.

Forstöðumaður 1 stöðugildi

Svæðisstjóri
Heilsugæslan Mosfellsumdæmi
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laust til umsóknar starf svæðisstjóra
+HLOVXJ VOX0RVIHOOVXPG PLV6WDUIVKOXWIDOOHURJHUUièLètVWDU¿èWLOiUDIUi
og með 1. ágúst nk. eða eftir nánara samkomulagi.
Umsóknarfrestur er til og með 20. maí 2019.

Um er að ræða ábyrgðarmikið og krefjandi starf sem reynir á frumkvæði, stefnumótandi hugsun og samskiptaK ¿OHLND
Heilsugæsla Mosfellsumdæmis þjónar sívaxandi fjölda íbúa í Mosfellsbæ, Kjalarnesi og Kjós. Mikil þróunarvinna er í gangi
á stöðinni og stöðugt er unnið að því að bæta þjónustu við skjólstæðinga. Margvísleg tækifæri og spennandi tímar eru
IUDPXQGDQRJVWHIQWHUDèìYtDèÀ\WMDVWDUIVHPLQDtQêWWK~VQ èLiULè

• Leitað er einstaklings er haﬁ þroskaþjálfa- eða iðjuþjálfamenntun ellegar sambærilega menntun og reynslu
er nýtist í starﬁnu; haﬁ góða samvinnu-og samskiptahæﬁleika og áhuga fyrir starﬁ með fólki með skerta
starfsgetu og til að leiða markvert þjónustuhlutverk
Ásbyrgis.

Starfsmaður 2 stöðugildi
• Leitað er einstaklinga sem hafa lokið og eða eru í
starfstengdu námi félagsliða eða stuðningfulltrúa eða
sambærilegu námi og reynslu er nýtist í starﬁ; haﬁ góða
samvinnu- og samskiptahæﬁleika og áhuga fyrir starﬁ
með fólki með skerta starfsgetu.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.
Skriﬂegar umsóknir um störf þessi er tilgreini menntun,
starfsferil og umsagnaraðila ásamt prófskírteini og sakavottorði berist undirrituðum sem jafnframt veitir frekari
upplýsingar.

Umsóknarfrestur er til 25. maí 2019

Helstu verkefni og ábyrgð



Hæfnikröfur

Ber ábyrgð á rekstri heilsugæslustöðvar gagnvart
framkvæmdastjórn
Skipuleggur heilsugæsluþjónustu í umdæmi
stöðvar
Þróar nýjungar og vinnur að breytingum í
starfsemi
Mótar, innleiðir og endurskoðar verkferla
Tekur þátt í gerð, innleiðingu og notkun klínískra
leiðbeininga
Stuðlar að góðri vinnustaðamenningu
 6WXèODUDèJ èDìUyXQRJiUDQJXUVPDWLtVWDU¿
stöðvar
Tekur þátt í gerð áætlana varðandi rekstur,
þjónustu og áherslur í starfsemi stöðvar

(UIDJOHJXU\¿UPDèXUiVtQXVYLèLRJVLQQLU
 NOtQtVNXVWDU¿VDPKOLèD

Sérfræðingur í heimillislækningum eða
hjúkrunarfræðingur með
framhaldsmenntun (a.m.k. 60 ECTS eða
meistaragráðu)
 ËVOHQVNWO NQLQJDHèDKM~NUXQDUOH\¿
 5H\QVODDIVWDU¿tKHLOVXJ VOX
Þekking, reynsla og hæfni á sviði stjórnunar
 5H\QVODDIìUyXQDUVWDU¿RJEUH\WLQJDVWMyUQXQ
æskileg
Nám í stjórnun æskilegt
Hæfni í mannlegum samskiptum og jákvætt
viðmót
Leiðtogahæfni og metnaður til að ná árangri í
 VWDU¿
Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt
Reynsla af og áhugi á teymisvinnu
Góð íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig í
ræðu og riti

Sveinn Þór Elinbergsson, forstöðumaður
Klettsbúð 4, 360 Snæfellsbær
sveinn@fssf.is

Starfsfólk
Borgarholtsskóli
Ræstingar: 100% starf, laust nú þegar.
Starfsfólk vantar við ræstingar við skólann.
Laun eru í samræmi við kjarasamning Eﬂingar og
stofnanasamning Borgarholtsskóla.
Vinnutími er frá 8-16.

Stuðningsfulltrúi: 55% starf við Borgarholtsskóla frá og með haustönn 2019.
Laun eru í samræmi við kjarasamning SFR og
stofnanasamning Borgarholtsskóla.
Vinnutími er frá 8-13:30.
Æskilegt er að umsækjandi haﬁ réttindi sem stuðningsfulltrúi.

Umsjónarmaður aðfanga og tækja: 100 % starf
frá og með 1. ágúst 2019.

Nánari upplýsingar veita:
Óskar Sesar Reykdalsson - oskar.reykdalsson@heilsugaeslan.is - 513-5000
Svava Kristín Þorkelsdóttir - svava.kristin.thorkelsdottir@heilsugaeslan.is - 513-5000
Sjá nánar á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (www.heilsugaeslan.is) undir laus störf eða á Starfatorgi (www.starfatorg.is).

Ábyrgð – Fagmennska – Traust – Þjónusta – Framþróun

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

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

Mikilvægt er að umsækjandi sé lausnamiðaður og góður í
mannlegum samskiptum, þekki inn á vélar, sé handlaginn og
haﬁ reynslu úr framleiðsluiðnaði.
Umsækjendur greini í umsókn frá menntun, fyrri störfum og
öðru því sem telja má að skipti máli.
Laun eru í samræmi við kjarasamning SFR og
stofnanasamning Borgarholtsskóla.
Sakavottorð fylgi umsókn.
Upplýsingar um starf við ræstingar veitir Hjördís Harðardóttir,
hjordish@bhs.is, s: 698-2916
Upplýsingar um starf stuðningsfulltrúa veitir
Hrönn Harðardóttir, hronn@bhs.is, s: 864-1138.
Upplýsingar um starf umsjónarmanns aðfanga og tækja veitir
Marín Björk Jónasdóttir, marin@bhs.is, s:698-5795.
Á heimasíðu skólans, www.bhs.is, eru upplýsingar um skólann
og starfsemi hans.
Umsóknir ásamt fylgigögnum sendist í tölvupósti til
Ársæls Guðmundssonar, skólameistara, arsaell@bhs.is
fyrir 20. maí 2019.

Dómsmálaráðuneytið auglýsir

embætti héraðsdómara
laust til umsóknar

Skólastjóri
Grunnskóla Raufarhafnar
Grunnskóli Raufarhafnar er samrekinn leik- og
grunnskóli með alls um 15 nemendur þar sem uppeldisstefnan Jákvæður agi er höfð að leiðarljósi. Skólinn nýtur
mikils stuðnings frá samfélaginu og leggjum við áherslu á
samvinnu sem og jákvæðni.

Dómsmálaráðuneytið auglýsir laust til umsóknar embætti dómara sem mun hafa starfsstöð við héraðsdóm Reykjaness en sinna störfum við alla héraðsdómstólana eftir ákvörðun
dómstólasýslunnar. Miðað er við að skipað verði í embættið frá og með 13. nóvember 2019
eða hið fyrsta eftir að dómnefnd um hæfni umsækjenda um dómaraembætti hefur lokið
störfum.

Starfslýsing
Fullt starf skólastjóra samrekins leik- og grunnskóla
Raufarhafnar er laust til umsóknar. Kennsluhlutfall er
samkvæmt kjarasamningi.

Umsækjendur skulu fullnægja skilyrðum 2. mgr. 29. gr. laga nr. 50/2016. Í samræmi við 4.
gr. reglna nr. 620/2010 er áskilið að í umsókn komi fram upplýsingar um 1) menntun og
framhaldsmenntun, 2) reynslu af dómstörfum, 3) reynslu af lögmannsstörfum, 4) reynslu
af stjórnsýslustörfum, 5) reynslu af fræðistörfum, s.s. kennslu og öðrum akademískum
störfum og upplýsingar um útgefnar ritrýndar greinar og bækur, fræðilega fyrirlestra
o.s.frv., 6) reynslu af stjórnun, 7) reynslu af öðrum aukastörfum sem nýtast dómaraefni, s.s.
vinnu í tengslum við undirbúning lagasetningar o.ﬂ., 8) upplýsingar um almenna og sérstaka starfshæfni, 9) upplýsingar um andlegt atgervi og sjálfstæði í vinnubrögðum og
10) upplýsingar um tvo fyrrverandi/núverandi samstarfsmenn/yﬁrmenn sem geta veitt
dómnefnd bæði munnlegar og skriﬂegar upplýsingar um störf og samstarfshæfni umsækjanda, sbr. 5. mgr. 5. gr. reglna nr. 620/2010 og 11) aðrar upplýsingar sem varpað geti
ljósi á faglega eiginleika og færni umsækjanda sem máli skiptir fyrir störf héraðsdómara.

Leitað er að stjórnanda sem hefur metnað og býr yﬁr
hæfni til að skipuleggja krefjandi og framsækið skólastarf í samvinnu við starfsfólk, foreldra og nemendur.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Grunnskólakennararéttindi og kennslureynsla á
grunnskólastigi er skilyrði
• Framhaldsmenntun (MA, MEd, MBA eða diplóma að
lágmarki) á sviði uppeldis- og menntunarfræða, stjórnunar eða sambærilegra greina er æskileg
• Reynsla af stjórnun og/eða faglegri forystu á sviði
kennslu og þróunar í leik- og/eða grunnskólastarﬁ er
æskileg
• Þekking á leikskólastarﬁ er mikilvæg
• Forystuhæﬁleikar, mikil samskiptahæfni og góðir skipulagshæﬁleikar

Með umsókn skal fylgja eftir því sem við á: 1) afrit af prófskírteinum, 2) afrit dóma í munnlega ﬂuttum málum sem umsækjandi hefur samið atkvæði í síðustu 12 mánuði, 3) afrit af
stefnu og greinargerð í málum sem umsækjandi hefur samið og ﬂutt munnlega síðustu 12
mánuði, 4) afrit af úrskurðum stjórnvalda sem umsækjandi hefur samið síðustu 12 mánuði
og 5) útgeﬁn fræðirit og ljósrit af tímaritsgreinum umsækjanda. Þess er óskað að þær
tímaritsgreinar sem hafa verið ritrýndar verði auðkenndar. 6) Önnur gögn sem varpa ljósi á
faglega færni umsækjanda til starfa sem héraðsdómari.
Umsóknir skulu berast dómsmálaráðuneytinu eigi síðar en 20. maí nk. Til þess að hraða
afgreiðslu umsókna og bréfaskiptum er áskilið að umsóknir og fylgigögn berist dómsmálaráðuneytinu með rafrænum hætti á netfangið starf@dmr.is.

Umsóknarfrestur er til og með 17. maí 2019.
Umsóknum skal skila á rafrænu formi til fræðslufulltrúa
Norðurþings, jon@nordurthing.is

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um skipun liggur fyrir.
Dómsmálaráðuneytinu,
3. maí 2019.

Nánari upplýsingar veitir Jón Höskuldsson fræðslufulltrúi
Norðurþings, jon@nordurthing.is eða/og í síma 464 6123
Norðurþing er öﬂugt sveitarfélag sem einkennist af fjölbreyttu
mannlíﬁ og miklum sköpunarkrafti manns og náttúru.

Náðu meiri árangri
í samningaviðræðum
Námskeið í samningatækni
hagvangur.is

Sérfræðingur í umhverﬁsstjórnun
Össur leitar að jákvæðum, metnaðarfullum og skipulögðum einstaklingi með brennandi áhuga á umhverﬁsmálum til að
vinna í umhverﬁs- og öryggisdeild fyrirtækisins. Starﬁð felst í stöðugum úrbótum á umhverﬁsstjórnkerﬁ Össurar á Íslandi
í samstarﬁ við aðrar deildir fyrirtækisins, auk þátttöku í úrbótaverkefnum í samstarﬁ við aðrar starfsstöðvar fyrirtækisins
um allan heim.
Umhverﬁs- og öryggisdeildin ber ábyrgð á umhverﬁs- og öryggisstjórnkerﬁ Össurar á Íslandi og samræmingu þess á milli
starfsstöðva fyrirtækisins um allan heim.

STARFSSVIÐ

HÆFNISKRÖFUR

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Umsjón með umhverﬁsmælikvörðum Össurar á Íslandi
Umsjón með úrbótaverkefnum þvert á deildir
Endurskoðun á umhverﬁsþáttum
Laga- og reglugerðarrýni
Þátttaka í innri og ytri úttektum
Þjálfun starfsfólks og umsjón með fræðsluvikum
Stöðugar úrbætur á umhverﬁsstjórnkerﬁ Össurar

•
•
•
•

Háskólapróf sem nýtist í starﬁ
Þekking og reynsla á umhverﬁsstjórnun iðnfyrirtækja og
vottun skv. ISO14001 er kostur
Reynsla í verkefnastjórnun er kostur
Mjög góð enskukunnátta, bæði skriﬂeg og munnleg
Mjög góð hæfni og ánægja af því að koma fram
Mjög góð hæfni til að vinna sjálfstætt og í hópum

Umsóknarfrestur er til og með 13. maí 2019.
Sótt er um starﬁð á vef Össurar, ossur.is/mannaudur. Athugið að velja viðeigandi starf.
Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild í síma 515 1300.

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
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ÍSAGA ehf.
óskar eftir að ráða reyndan
tæknimann í framtíðarstarf.
Eingöngu kemur til greina einstaklingur sem náð hefur góðum
árangri í fyrri störfum.
Starﬁð felst í eftirliti og viðhaldi á öllum framleiðslubúnaði kolsýru- og súrefnisverksmiðju ásamt öðrum búnaði sem tilheyrir
fyrirtækinu. Viðkomandi er hluti af 3-4 manna teymi. Um er að
ræða dagvinnu að mestu leyti en með bakvaktaskyldu þriðju
hverja viku.

LEIKSKÓLASTJÓRI

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Vélvirki, vélstjóri eða önnur sambærileg menntun sem getur
nýst
• Frumkvæði og hæﬁleiki til að vinna sjálfstætt og með öðrum
• Geta og vilji til að tileinka sér ný vinnubrögð og að vinna
eftir skilgreindum verkferlum
• Reynsla af raf- og logsuðu og vinnu með ryðfrítt stál er
kostur
• Lyftarapróf er kostur
• Enskukunnátta er nauðsynleg
• Kunnátta í öðrum Norðurlandamálum er kostur

Staða leikskólastjóra við Hraunvallaskóla, leikskóla í Hafnarfirði er laus til
Menntunar- og hæfniskröfur:
umsóknar. Leikskólinn sem er fjögurra deilda hefur verið starfandi frá 1. • Leikskólakennaramenntun áskilin
ágúst 2006. Rými er fyrir um 90 leikskólabörn. Leikskólinn er í náinni • Framhaldsmenntun á sviði stjórnunarsamvinnu við grunnskóla Hraunvallaskóla sem er í sama húsnæði.
og/eða menntunarfræða
•
Stjórnunarreynsla
áskilin
Leikskólinn starfar eftir einkunnarorðunum vinátta, samvinna og ábyrgð.
• Leiðtogafærni
Meginhlutverk leikskólastjóra er að stýra og bera ábyrgð á daglegri starfsemi og rekstri
• Víðtæk þekking af leikskólastarfi
leikskólans og að veita skólanum faglega forystu á sviði kennslu og þróunar í
• Áhugi á skólaþróun og faglegur metnaður
skólastarfi. Leitað er eftir einstaklingi sem býr yfir góðum samstarfshæfileikum, er
• Framúrskarandi samskiptahæfni
lausnarmiðaður og með skýra framtíðarsýn um öflugt leikskólastarf.
• Þekking á rekstri og opinberri stjórnsýslu
Ráðið verður í stöðu leikskólastjóra frá og með 1. ágúst næstkomandi.
• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði í starfi
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku
Nánari upplýsingar veitir Fanney Dóróthe Halldórsdóttir, sviðsstjóri fræðslu- og
• Góð tölvufærni og þekking á nauðsynlegum
frístundaþjónustu, fanney@hafnarfjordur.is
kerfum
Umsókn um starfið þarf að fylgja greinagóð starfsferilsskrá og kynningarbréf þar
Umsóknarfrestur er til og með 19. maí 2019
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar, fyrri störfum umsækjanda, menntun,
stjórnunarreynslu og hæfni til að sinna starfi leikskólastjóra ásamt afriti af
"-lh/l|f-=muߪ࣌vv|;=m-=m-uU-u:-u;uh-uѲ-u
prófskírteini. Umsóknarfestur er til og með 19. maí nk.
f-=m|v;lhomu_ࡴࢼѲ-:v/hf-lv|-uC:ĸ

HAFNARFJARÐARBÆR

585 5500
hafnarfjordur.is

ÞJÓNUSTUVER

OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00
ALLA VIRKA DAGA

Umsóknafrestur er til 15 maí
Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veitir Orri Pétursson verksmiðjustjóri,
orri.petursson@is.aga.com
ÍSAGA framleiðir súrefni, köfnunarefni og koldíoxið en auk
þess ﬂytur fyrirtækið inn lofttegundir eins og glaðloft, argon,
helíum og acetylen. Um 28 manns starfa að jafnaði hjá fyrirtækinu sem er með höfuðstöðvar að Breiðhöfða, þar er m.a.
áfyllingarstöð, skrifstofa og verslun. Nýlega var tekin í notkun
glæsileg verksmiðja í Vogum á Vatnsleysuströnd. Verksmiðjan
framleiðir súrefni og köfnunarefni úr andrúmsloftinu og mun
styðja við ört vaxandi íslenskan iðnað og framleiðslu, ásamt
því að sjá heilbrigðisþjónustunni áfram fyrir hágæða súrefni á
öruggan hátt.

585 5500

hafnarfjordur.is

Forstjóri Landmælinga
Íslands
Umhverﬁs- og auðlindaráðuneytið auglýsir laust embætti forstjóra Landmælinga Íslands. Leitað er eftir
leiðtoga með metnað til að ná árangri og veita framúrskarandi þjónustu í þágu almennings og atvinnulífs
með nýsköpun, upplýsingamiðlun og gagnsæi að leiðarljósi. Umhverﬁs- og auðlindaráðherra skipar forstjóra
Landmælinga Íslands til ﬁmm ára. Stofnunin er með aðsetur á Akranesi.
Forstjóri Landmælinga Íslands stýrir stofnuninni, mótar stefnu í störfum hennar og ber ábyrgð á fjárhagslegum rekstri hennar. Hjá Landmælingum Íslands starfa 26 starfsmenn. Helstu verkefni stofnunarinnar eru
m.a. öﬂun og miðlun grunngagna um landið, kortagerð, rekstur og viðhald á landmælingakerfum Íslands og
uppbygging á grunngerð fyrir stafrænar landupplýsingar á Íslandi.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á meistarastigi sem nýtist í starﬁ
• Árangursrík reynsla af stjórnun, stefnumótun, rekstri
og áætlanagerð
• Færni til að vinna að umbótum

• Reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur
• Gott vald á íslensku og góð kunnátta í ensku og einu
Norðurlandamáli
• Góð hæfni í samskiptum og samvinnu

Umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilskrá og stutt kynningarbréf um hvers vegna sótt er um starﬁð auk
upplýsinga um árangur sem viðkomandi hefur náð í starﬁ og telur að nýtist í embættið. Þriggja manna valnefnd
skipuð af umhverﬁs- og auðlindaráðherra metur hæfni og hæﬁ umsækjenda og skilar greinargerð til ráðherra.
Umsóknarfrestur er til og með 20. maí nk.
Umsóknum skal skila rafrænt á netfangið uar@uar.is.
Nánari upplýsingar um starﬁð eru á Starfatorgi – starfatorg.is.
Upplýsingar um embættið veitir Sigríður Auður Arnardóttir, ráðuneytisstjóri
í umhverﬁs- og auðlindaráðuneytinu (sigridur.arnardottir@uar.is).

Súðavíkurskóli
Laus störf skólaárið 2019 -2020
Súðavíkurskóli er samrekinn leik- grunn-, og tónlistarskóli
með u.þ.b. 30 nemendur, þar sem unnið er eftir Uppbyggingarstefnunni og starﬁð hverﬁst um einkunnarorðin:
Vellíðan - Virðing – Framfarir – Heiðarleiki.
Þá er lögð áhersla á fjölbreytta og sveigjanlega kennsluhætti, vellíðan nemenda og samvinnu starfsmanna.
Núna er laus staða leikskólakennara við leikskóladeildina
og staða kennara við grunnskóladeildina.
Meðal kennslugreina er íslenska, samfélagsfræði,
valgreinar, náttúrufræði, uppl.-og tæknimennt, danska,
lífsleikni og íþróttakennsla í 0.-10.bekk. Helstu hæfniskröfur eru kennar menntun, leikskólamenntun eða
sambærileg menntun. Hæfni í mannlegum samskiptum,
jákvæðni, frumkvæði og sjálfstæði í starﬁ. Reynsla af
sambærilegum störfum.
Umsóknarfrestur er til 25.maí 2019
Súðavíkurhreppur greiðir laun eftir kjarasamningi KÍ og
Sambandi íslenskra sveitarfélag. Allar nánari upplýsingar veitir Anna Lind Ragnarsdóttir skólastjóri. Umsóknir,
ásamt ferilskrá, meðmælum og umsagnaraðilum sendist á
annalind@sudavikurskoli.is sími. 8934985

Framtíðin er snjöll
– mótaðu hana með okkur

Lausar kennarastöður við
grunnskóla Norðurþings:
Öxarfjarðarskóli er heildstæður samrekinn leik- og
grunnskóli með um alls 40 nemendur.
Við leitum eftir umsækjendum í eftirfarandi stöður:
• Íslenskukennari á unglingastigi sem er tilbúinn að
taka þátt í þróun skólastarfs með öðrum starfsmönnum
skólans. Meðal kennslugreina eru: íslenska og almenn
bekkjarkennsla.
• Íþróttakennari í 50% stöðu.
• Leikskólakennari við aðra leikskóladeild skólans. Þarf
að hafa gott vald á íslensku.
• Skólaliða í tvær stöður önnur 100% hin 80%.
Við leggjum áherslu á fjölbreytta og sveigjanlega kennsluhætti, samvinnu og vellíðan starfsfólks og nemenda. Öxarfjarðarskóli er að innleiða uppeldisstefnuna
Jákvæður agi.
Frekari upplýsingar veitir Guðrún S. Kristjánsdóttir
skólastjóri. Sími 465 2246 og 892 5226
Tölvupóstur: gudrunsk@oxarfjardarskoli.is

Framtíð vatnsveitu skiptir samfélagið miklu máli og felur í sér að tryggja
auðlindina til framtíðar og dreifa heilnæmu vatni. Dreifikerfi veitunnar
nær frá höfuðborgarsvæðinu austur í Úthlíð og vestur á Stykkishólm.

Tæknistjóri vatnsveitu
Við leitum að samskiptaliprum tæknistjóra vatnsveitu sem brennur fyrir
vatnsvernd og nýsköpun til að leiða uppbyggingu okkar öfluga dreifikerfis.
Tæknistjóri er hluti af teymi sem m.a. mótar vatnsveituna til framtíðar.
Í boði eru fjölbreytt verkefni í fjölskylduvænu starfsumhverfi.
Við hvetjum konur sérstaklega til að sækja um.*

Hvers vegna Veitur?
Það er líf og fjör í vinnunni, starfsemi okkar er fjölbreytt og samfélagslega mikilvæg.
Starfsfólk okkar hefur frumkvæði og fær tækifæri til að hrinda hugmyndum sínum í
framkvæmd. 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.

Umsóknarfrestur er til 17. maí 2019
* 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.

Grunnskóli Raufarhafnar er samrekinn grunn- og
leikskóli með alls um 15 nemendur þar sem verið er að
innleiða uppeldisstefnuna Jákvæður agi. Skólinn nýtur
mikils stuðnings frá samfélaginu og leggjum við áherslu
á samvinnu, sveigjanleika sem og jákvæðni. Skólinn er
í samvinnu við Rif rannsóknarstöð þar sem unnið er að
ýmsum verkefnum tengdum náttúrunni.
Við leitum að áhugasömum, fjölhæfum og jákvæðum
kennurum í bekkjarkennslu, íþróttakennslu og list- og
verkgreinakennslu.
• Bekkjarkennsla yngra stig, samkennsla 1.-4. bekkur.
Þekking á Byrjendalæsi er mikilvæg
• Bekkjarkennsla eldra stig, samkennsla 8.-10. bekkur.
• Íþróttakennsla, allir árgangar
• List- og verkgreinakennsla, allir árgangar
Einnig leitum við að leikskólakennara. Viðkomandi þarf
að vera barngóður, sveigjanlegur og tala góða íslensku.
Þekking á leikskólastarﬁ er æskileg.
Frekari upplýsingar veitir Magnús Matthíasson skólastjóri
sími: 464-9870 og 691-2254.
Tölvupóstur: magnus.matthiasson@raufarhafnarskoli.is

Nánari á veitur.is. Umsóknarfrestur er til og með 14. maí 2019.

Í góðu sambandi
við framtíðina

=PóÄUU\TYt[[H
LPUZ[HRSPUNPUU
xZ[HYÄó

Ráðgjafar okkar búa
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Umsóknarfrestur er til 17. maí 2019
Norðurþing er öﬂugt sveitarfélag sem einkennist af fjölbreyttu
mannlíﬁ og miklum sköpunarkrafti manns og náttúru.

capacent.is
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Skóla- og frístundasvið

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu
skólastjóra við Norðlingaskóla
Norðlingaskóli er heildstæður grunnskóli með um 620 nemendum í 1.-10. bekk. Skólinn er staðsettur í einstöku umhverﬁ í
uppsveitum Reykjavíkur, þ.e. Norðlingaholti. Við skólann er samþætt grunnskóla- og frístundastarf og alls vinna um 100
manns við skólann.
Stefna og starf Norðlingaskóla grundvallast á því lífsviðhorﬁ að hverjum einstaklingi skuli búin námsskilyrði svo hann
megi þroskast og dafna á eigin forsendum og útskrifast úr grunnskóla sem sjálfstæður, sterkur og lífsglaður einstaklingur. Áhersla er m.a. á náið samráð við foreldra, samkennslu árganga, einstaklingsmiðað nám, smiðjuvinnu, nýbreytni og
skólaþróun. Allt skólastarﬁð byggir á teymisvinnu starfsfólks. Þá leggur skólinn mikla áherslu á að vera í nánum tengslum
við grenndarsamfélagið.
Leitað er að einstaklingi sem býr yﬁr leiðtogahæﬁleikum, hefur víðtæka þekkingu á skólastarﬁ og metnaðarfulla skólasýn.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Veita skólanum faglega forystu og móta framtíðarstefnu
hans innan ramma laga og reglugerða og í samræmi við
aðalnámskrá grunnskóla og stefnu Reykjavíkurborgar.
• Stýra og bera ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi
skólans.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, s.s. ráðningum,
vinnutilhögun og starfsþróun.
• Bera ábyrgð á samstarﬁ aðila skólasamfélagsins.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leyﬁ til að nota starfsheitið grunnskólakennari.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á
grunnskólastigi.
• Reynsla af faglegri forystu á sviði kennslu og þróunar í
skólastarﬁ.
• Stjórnunarhæﬁleikar.
• Færni í áætlanagerð og fjármálastjórnun.
• Færni til að leita nýrra leiða í skólastarﬁ og leiða
framsækna skólaþróun.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.

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

Leikskólinn Barnabær, Blönduósi auglýsir eftir deildarstjórum með leikskólakennaramenntun og leikskólakennurum í
100 % stöður frá og með 8. ágúst 2019.
Barnabær er fjögurra deilda leikskóli og verða nemendur 64 næsta haust frá 8 mánaða aldri til 6 ára aldurs.
Deildirnar eru aldursskiptar og er elsti hópurinn staðsettur í öðru húsnæði. Mjög gott samstarf er við Blönduskóla en elsti hópurinn fer í kennslustundir einu sinni í
viku allan veturinn. Einkunnarorð skólans eru:
Leikur, gleði, virðing.

Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. janúar 2020. Umsóknarfrestur er til og með 18. maí 2019.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ vegna Skólastjórafélags Íslands.
Umsækjendur eru beðnir að sækja um starﬁð á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf.
Nánari upplýsingar veita Soffía Vagnsdóttir, skrifstofustjóri grunnskólahluta fagskrifstofu, og Ragnheiður E. Stefánsdóttir,
mannauðsstjóri, sími 411 1111. Netföng: sofﬁa.vagnsdottir@reykjavik.is / ragnheidur.e.stefansdottir@reykjavik.is

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

Dómsmálaráðuneytið auglýsir

embætti dómara við Landsrétt
laust til umsóknar

Hæfniskröfur:
• Leyﬁsbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari.
• Reynsla af deildarstjórastörfum.
• Góð samskiptafærni.
• Frumkvæði og sjálfstæði í starﬁ og faglegur metnaður.
Með umsókn skal skila starfsferilskrá, nöfnum 2
umsagnaraðila og stuttri kynningu á umsækjanda.
Umsækjandi þarf að veita leyﬁ til upplýsingaöﬂunar
úr sakaskrá. Barnabær áskilur sér rétt til að hætta við
ráðningu í einstaka stöðu og auglýsa að nýju.
Áhugasamir, karlar jafnt sem konur eru hvattir til að
sækja um.
Umsóknarfrestur er til og með 14. maí 2019.
Áhugasamir haﬁ samband við Jóhönnu G. Jónasdóttir,
leikskólastjóra í síma 452 4530 eða á netfangið
johanna@blonduos.is. Einnig er hægt að sækja um á
heimasíðu leikskólans www.karellen/barnabaer.is

Dómsmálaráðuneytið auglýsir laust til umsóknar embætti dómara við Landsrétt. Stefnt er
að því að skipa í embættið frá og með 1. september 2019 eða hið fyrsta eftir að dómnefnd
um hæfni umsækjenda um dómaraembætti hefur lokið störfum.
Umsækjendur skulu fullnægja skilyrðum 2. mgr. 21. gr. laga nr. 50/2016. Í samræmi við 4. gr.
reglna nr. 620/2010, um störf dómnefndar sem fjallar um hæfni umsækjenda um dómaraembætti, er áskilið að í umsókn komi fram upplýsingar um 1) núverandi starf, 2) menntun
og framhaldsmenntun, 3) reynslu af dómstörfum, 4) reynslu af lögmannsstörfum,
5) reynslu af stjórnsýslustörfum, 6) reynslu af fræðistörfum, s.s. kennslu og öðrum akademískum störfum og upplýsingar um útgefnar ritrýndar greinar og bækur, fræðilega fyrirlestra o.s.frv., 7) reynslu af stjórnun, 8) reynslu af öðrum aukastörfum sem nýtast dómaraefni, s.s. vinnu í tengslum við undirbúning lagasetningar o.ﬂ., 9) upplýsingar um almenna
og sérstaka starfshæfni, 10) upplýsingar um andlegt atgervi og sjálfstæði í vinnubrögðum,
11) upplýsingar um tvo fyrrverandi eða núverandi samstarfsmenn eða yﬁrmenn sem geta
veitt dómnefnd bæði munnlega og skriﬂega upplýsingar um störf og samstarfshæfni
umsækjanda og 12) aðrar upplýsingar sem varpað geta ljósi á faglega eiginleika og færni
umsækjanda sem máli skipta fyrir störf landsréttardómara.
Með umsókn skal fylgja eftir því sem við á: 1) afrit af prófskírteinum, 2) afrit dóma í munnlegum ﬂuttum málum sem umsækjandi hefur samið atkvæði í síðustu 12 mánuði, 3) afrit af
stefnu og greinargerð í málum sem umsækjandi hefur samið og ﬂutt munnlega síðustu 12
mánuði, 4) afrit af úrskurðum stjórnvalda sem umsækjandi hefur samið síðustu 12 mánuði
og 5) útgeﬁn fræðirit og ljósrit af tímaritsgreinum umsækjenda. Þess er óskað að þær
tímaritsgreinar sem hafa verið ritrýndar verði auðkenndar. 6) Önnur gögn sem varpa ljósi á
faglega færni umsækjanda til starfa sem landsréttardómari.
Umsóknir skulu berast dómsmálaráðuneytinu eigi síðar en 20. maí nk. Til þess að hraða
afgreiðslu umsókna og bréfaskiptum er áskilið að umsóknir og fylgigögn berist dómsmálaráðuneytinu með rafrænum hætti á netfangið starf@dmr.is.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um skipun liggur fyrir.

Dómsmálaráðuneytinu,
3. maí 2019.

Lausar grunnskólakennara stöður
í Blönduskóla
Blönduskóli óskar eftir að ráða áhugasama grunnskólakennara til starfa næsta skólaár. Meðal kennslugreina
eru: tónmennt, hönnun og smíði, danska, heimilisfræði,
íslenska fyrir erlenda nemendur, umsjón á miðstigi
Möguleiki er á 30 – 100% stöðu.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leyﬁsbréf sem grunnskólakennari
• Frumkvæði, sjálfstæði og faglegur metnaður
• Áhugi og hæfni til að starfa í teymisvinnu
• Jákvæðni og sveigjanleiki í samskiptum
• Ábyrgð og stundvísi
• Áhugi á að starfa með börnum
Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til
að sækja um.
Umsóknarfrestur er til og með 14. maí 2019.
Með umsókn skal skila starfsferilskrá, nöfnum 2
umsagnaraðila og stuttri kynningu á umsækjanda.
Umsækjandi þarf að veita leyﬁ til upplýsingaöﬂunar úr
sakaskrá. Blönduskóli áskilur sér rétt til að hætta við
ráðningu í einstaka stöðu og auglýsa að nýju.
Áhugasamir haﬁ samband við Þuríði Þorláksdóttir
skólastjóra í síma 452 4147 eða á netfangið
blondskoli@blonduskoli.is
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Hjúkrunarheimili

Sælingsdalslaug
sundlaugaverðir – sumarstörf
Dalabyggð auglýsir störf sundlaugarvarða við sundlaugina á
Laugum í Sælingsdal í sumar. Vaktavinna. Helstu verkefni eru
öryggisgæsla, þjónusta við gesti staðarins, gæsla í búningsklefum, þrif á húsnæði og útisvæði og afgreiðsla.
Hæfniskröfur
· Góð færni í samskiptum, þjónustulund og jákvæðni.
· Góð sundkunnátta og að standast hæfnispróf samkvæmt
reglum um öryggi á sundstöðum.
· Reglusemi
· Sjálfstæð vinnubrögð
· Reynsla af störfum við sundlaugavörslu er kostur.
· Umsækjendur skulu hafa náð 18 ára aldri.
Umsækjendur þurfa að sækja námskeið fyrir sundlaugaverði
áður en þeir geta haﬁð störf.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Hlíðarhúsum 7.
112 Reykjavík.
Sími. 522 5700.
www.eir.is

Hjúkrunardeildarstjóri
Laus er staða hjúkrunardeildarstjóra á Eir hjúkrunarheimili.
Helstu verkefni
Ábyrgð og skipulagning á hjúkrunarþjónustu við íbúa.
Þátttaka í framþróun í gæðastarfi og teymisvinnu.
Hæfniskröfur:
Íslenskt hjúkrunarleyfi og góð íslenskukunnátta.
Reynsla í stjórnun æskileg.
Frumkvæði, skipuleg vinnubrögð og faglegur metnaður.
Jákvætt viðmót og samskiptahæfni.
Nánari upplýsingar veitir:
Kristín Högnadóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar kristin@eir.is í síma 522 5700.

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um.
Upplýsingar um starﬁð veitir tómstundafulltrúi
tomstund@dalir.is.
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Umsóknum skal skila í tölvupósti á netfangið dalir@dalir.is
ekki síðar en 14. maí næstkomandi.

Í Grunnskóla Þórshafnar eru tæplega
70 nemendur og starfsmenn eru um
25. Starfsemi skólans einkennist af
kraftmiklu og framsæknu skólastarfi.
Samhliða skólanum er rekinn
tónlistarskóli og hefð er fyrir öflugu
íþróttastarfi fyrir alla aldurshópa
skólans.

Einstakt tækifæri fyrir
metnaðarfulla kennara!
Flóaskóli auglýsir eftir kennurum til starfa næsta skólaár.
Skólinn er staðsettur á Villingaholti í Flóahreppi, sem er í
10-15 mínútna akstursfjarlægð frá Selfossi. Í skólanum eru
um 100 nemendur í 1.-10. bekk.
Í Flóaskóla leggjum við áherslu á einstaklingsmiðað nám
og teymiskennslu. Við vinnum samkvæmt hugmyndafræðinni „Uppeldi til ábyrgðar“ og vinnum markvisst með
samskipti og líðan nemenda. Við Flóaskóla starfar öﬂugur
og metnaðarfullur hópur fólks sem vinnur samhent að því
að skapa jákvætt og uppbyggjandi vinnuumhverﬁ, hlúa
vel að nemendum og stuðla að því að þeir nái að vaxa og
dafna í námi sínu.
Eftirtaldar stöður eru lausar til umsóknar:
• Umsjónarkennarar á yngra stigi.
• Umsjónarkennarar á eldra stigi, meðal kennslugreina
eru tungumál, samfélagsfræði og stærðfræði.
• Heimilisfræði.
• Hönnun og smíði.
• Sérkennsla.
• Íþróttakennari – aﬂeysing vegna fæðingarorlofs.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Grunnskólakennari / uppeldismenntun sem nýtist í
starﬁ, leyﬁsbréf grunnskólakennara.
• Skipulögð vinnubrögð og hæfni í samskiptum.
• Frumkvæði og vilji til að leita nýrra leiða í skólastarﬁ.
• Þekking á Uppeldi til ábyrgðar er æskileg.
• Áhugi á þróunarstarﬁ.

Langanesbyggð er öflugt og vaxandi
sveitarfélag
með
spennandi
framtíðarmöguleika. Á Þórshöfn búa
um 400 manns í fjölskylduvænu
umhverfi. Skólinn var endurnýjaður
árið 2016 og er öll aðstaða og
aðbúnaður til fyrirmyndar. Nýr
leikskóli er í byggingu og verður tekin
í gagnið í sumar Gott íbúðarhúsnæði
er til staðar og öll almenn þjónusta er
á Þórshöfn. Á staðnum er gott
íþróttahús og innisundlaug og
Ungmennafélag Langaness stendur
fyrir öflugu íþróttastarfi. Í þorpinu er
mikið
og
fjölbreytt
félagslíf.
Samgöngur eru góðar, m.a. flug fimm
daga vikunnar til Reykjavíkur um
Akureyri. Í næsta nágrenni eru margar
helstu náttúruperlur landsins og ótal
spennandi útivistarmöguleikar, s.s.
fallegar gönguleiðir og stang- og
skotveiði.
Langanesbyggð leitar að fólki á öllum
aldri, af báðum kynjum, með margs
konar menntun og reynslu. Í samræmi
við jafnréttisáætlun Langanesbyggðar
eru karlar jafnt sem konur hvött til að
sækja um störf hjá sveitarfélaginu.



Langanesbyggð leitar að framfarasinnuðum, skapandi og farsælum
leiðtoga til að stýra Grunnskólanum á Þórshöfn frá og með næsta
skólaári.
Skólastjóri er fyrst og fremst faglegur leiðtogi sem þarf að fylkja liði
um stefnu skólans og árangursríka starfshætti. Leitað er að
bjartsýnum og lausnamiðuðum einstaklingi með mikinn metnað, sem
sýnt hefur árangur í störfum sínum og leggur áherslu á velferð og
framfarir nemenda í góðu samstarfi við starfsfólk og foreldra.
Skólastjóri stýrir og ber ábyrgð á daglegum rekstri, mannauðsmálum
og annarri starfsemi skólans og að skólastarf sé í samræmi við lög og
reglugerðir.
Menntunar- og hæfniskröfur:
- Kennaramenntun og leyfisbréf grunnskólakennara
- Leiðtogahæfni, metnaður og áhugi á skólaþróun og nýjungum
í skólastarfi er skilyrði.
- Þekking og reynsla af rekstri og stjórnun er æskileg.
- Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar og kennslufræða er
æskileg.
- Sérstök áhersla er lögð á að viðkomandi búi yfir lipurð í
samstarfi, sveiganleika og hæfni í mannlegum samskiptum.
- Góðir skipulagshæfileikar og frumkvæði er kostur
- Gerð er krafa um vammleysi. s.s. að vera með gott orðspor og
að framkoma og athafnir á vinnustað og utan hans samrýmist
starfinu.
Umsókn fylgi ítarleg starfsferilskrá ásamt greinargerð þar sem m.a.
komi fram ástæða umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi
til starfsins.
Starfsfólk Grunnskólans á Þórshöfn hefur tekið virkan þátt í
þróunarstarfi á síðustu árum þar sem lögð hefur verið áhersla á þróun
fjölbreyttra kennsluhátta, teymisvinnu og á aukna lýðræðislega
þátttöku nemenda í skólastarfinu. Framundan er áframhaldandi
spennandi skólaþróun.
Unnið er að því að koma á sameiginlegri skólastjórn Grunnskólans á
Þórshöfn og leikskólans Barnabóls. Skólastjórn sér um og stjórnar
sameiginlegum verkefnum og stefnumótun. Hvor skólastjóri um sig
sinnir daglegri stjórn á hvorum stað en munu m.a. sjá sameiginlega
um mannaráðningar og hafa þannig stjórnunarlegan stuðning hvor af
öðrum.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðeigandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til 17. maí og skulu umsóknir sendar rafrænt á
netfangið elias@langanesbyggd.is

Nánari upplýsingar veitir Gunnlaug Hartmannsdóttir,
skólastjóri í síma 771-8342.

Við hlökkum til að heyra frá þér!

Umsóknarfrestur er til og með 20. maí 2019.
Umsókn með upplýsingum um menntun og starfsreynslu
sendist á netfangið gunnlaug@ﬂoaskoli.is.

Elías Pétursson, sveitarstjóri í síma 4681220 eða 8920989, netfang:
elias@langanesbyggd.is

Nánari upplýsingar um starfið veita:

Gunnar Gíslason, ráðgjafi í síma 8921453, netfang: gg@akmennt.is
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Kennari
Verzlunarskóli Íslands óskar að ráða
íslenskukennara í 100% starf fyrir skólaárið
2019-2020.
Hæfnikröfur:
x Háskólapróf í íslensku.
x Hæfni í mannlegum samskiptum.
Við bjóðum:
x Góða vinnuaðstöðu.
x Góðan starfsanda á framsæknum vinnustað.
Nánari upplýsingar gefur Guðrún Inga Sívertsen
starfsmanna ± og þróunarstjóri gunninga@verslo.is
Umsóknarfrestur er til 10. maí og skal senda
umsóknir ásamt ferilskrá á netfangið
gunninga@verslo.is

Aðstoð í eldhúsi
Við leitum að samviskusömum og jákvæðum starfsmanni í eldhús.
Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að viðkomandi geti
haﬁð starf sem fyrst.
Unnið er á tvískiptum vöktum, aðra hvora viku:
• mán. – ﬁm. kl. 07:00-15:00
• mán. – ﬁm. kl. 11:00-19:00
• alla föstudaga kl. 07:00-14:00
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi Eﬂingar og fjármálaráðherra, auk stofnanasamnings Eﬂingar og Reykjalundar.

Haustið 2019 hefst kennsla í námi til stúdentsprófs
í tölvuleikjagerð í nýjum Menntaskóla á Ásbrú í
Reykjanesbæ.
Auglýst eftir umsóknum til kennslu
eftirfarandi greina:

Forritun
Íslenska
Stærðfræði

Listgreinar
Tölvuleikjagerð
Danska

Allir umsækjendur skulu hafa fullgild
kennsluréttindi á framhaldsskólastigi
í viðkomandi kennslugreinum.

Umsóknarfrestur er til 19. maí 2019

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

Upplýsingar um starﬁð gefur Guðbjörg Gunnarsdóttir, mannauðsstjóri í síma 585 2143 eða í gegnum netfangið gudbjorg@
reykjalundur.is

Forstöðumaður brautarinnar veitir nánari
upplýsingar og tekur við umsóknum í
netfanginu nanna@keilir.net.

Verzlunarskóli Íslands er framhaldsskóli með um 930 nemendur. Skólinn
er bekkjarskóli. Nemendur geta valið á milli fjögurra mismunandi brauta
og útskrifast með stúdentspróf af öllum brautum. Samkvæmt lögum um
framhaldsskóla nr. 92 frá 2008 er ekki heimilt að ráða einstakling til starfa
sem hlotið hefur dóm fyrir brot á XXII. kafla almennra hegningarlaga og
því er beðið um sakavottorð áður en ráðið er í starfið.

Umsóknarfrestur er 19. maí 2019.
Fullum trúnaði heitið.

Reykjalundur, endurhæﬁngarmiðstöð SÍBS.
Sími 585 2000 – www.reykjalundur.is
MENNTASKOLINN.IS

Náms- og starfsráðgjaﬁ
óskast til starfa.
Aﬂeysing vegna fæðingarorlofs

Íþróttakennari
Enskukennari
Leikskólakennari

Kennarastöður
við Húnavallaskóla
 9ZGĆGwćX|ZZGUMY[TJQKTTGXGÙØØ YZGĆG
 9Z[TJGQKTTYRGwKTYQ[lSOĆUM[TMROTMGYZOMO
 ÙÚQKTTYR[YZ[TJOXl\OQ[



 9ZGĆGRKOQYQ|RGQKTTGXG\OĆRKOQYQ|RGJKORJÙØØ YZGĆG
Leikskólaliði eða starfsmaður með aðra menntun sem nýtist í starfi
og/eða reynslu af vinnu með ungum börnum kemur til greina.
Húnavallaskóli er staðsettur rétt fyrir utan Blönduós og er samrekinn
leik- og grunnskóli. Í grunnskólanum eru tæplega 40 nemendur og í
leikskólanum 19, gott íþróttahús, sundlaug og heitur pottur eru í og við
húsnæðið. Kennt er í fjórum námshópum 1. -3. bekkur, 4.-6. bekkur, 7.-8.
bekkur og 9.-10. bekkur.
Ein deild er á leikskólanum og eru nemendur frá níu mánaða aldri.
Leitað er eftir jákvæðum, duglegum, sveigjanlegum og metnaðarfullum
einstaklingum, bæði körlum og konum með góða skipulagshæfni ásamt
góðri hæfni í mannlegum samskiptum.

Umsóknarfrestur er til 15. maí nk.
Umsóknir skulu sendar á netfangið
skolastjori@hunavallaskoli.is eða til
skólastjóra Húnavallaskóla,
Húnavöllum, 541 Blönduós.
Nánari upplýsingar:
Sigríður B. Aadnegard í síma 455 0020
og 8472 664 eða í gegnum netfangið
skolastjori@hunavallaskoli.is

?eXmXkej_i\ggli

hunavatnshreppur.is

Náms- og starfsráðgjaﬁ/ar óskast til starfa í
grunnskólum í uppsveitum Árnessýslu og Flóahreppi skólaárið 2019 - 2020. Um er að ræða
aﬂeysingu í 1 ár vegna fæðingarorlofs. Sex
grunnskólar eru á svæðinu, Kerhólsskóli, Bláskógaskóli á Laugarvatni, Bláskógaskóli í Reykholti, Flúðaskóli, Þjórsárskóli og Flóaskóli, og
hafa þeir sameinast um starf náms- og starfsráðgjafa. Samanlagður nemendafjöldi í skólunum
eru rúmlega 400.
Ráðið verður í tvær stöður, 80% og 85% starf, og
er miðað við að þrír skólar sameinist um hvora
stöðu. Viðvera náms- og starfsráðgjafa í hverjum
skóla fer eftir fjölda nemenda í samráði við skólastjórnendur.
Helstu verkefni náms- og starfsráðgjafa eru:
• Náms- og starfsfræðsla m.a. hafa umsjón með
starfskynningum nemenda á unglingastigi.
• Ráðgjöf um náms- og starfsval.
• Persónuleg ráðgjöf við nemendur vegna
ýmissa mála s.s. líðan í námi, námsörðugleika,
prófkvíða o.ﬂ.
• Fræðsla og stuðningur við nemendur um
vinnubrögð í námi.
• Forvarnir og fræðsla.
• Hópráðgjöf og fræðsla fyrir nemendur.
• Náms- og starfsráðgjaﬁ er trúnaðarmaður og
talsmaður nemenda.
• Faglegt samráð og samstarf við skólastjórnendur og umsjónarkennara.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Starfsréttindi sem náms- og starfsráðgjaﬁ.
• Sveigjanleiki og hæfni í samskiptum.
• Frumkvæði og metnaður í starﬁ.
• Sjálfsstæð vinnubrögð og skipulagshæfni.
Upplýsingar um starﬁð veitir:
Gunnlaug Hartmannsdóttir, skólastjóri Flóaskóla í
síma 486-3460 / 771-8342.
Umsóknarfrestur er til og með 20. maí 2019. Umsókn sendist á netfangið gunnlaug@ﬂoaskoli.is
með upplýsingum um menntun og starfsreynslu
þar sem m.a. eru tilgreind þau verkefni sem viðkomandi hefur unnið og varpað geta ljósi á færni
hans til starfa.
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Aðstoðardeildarstjóri óskst á
Eir hjúkrunarheimili
Laus er staða aðstoðardeildarstjóra
hjúkrunar á heimiliseiningu á Eir

Mj

F

Mannauðsstjóri
Fjarðabyggðar
Fjarðabyggð auglýsir starf mannauðsstjóra
laust til umsóknar
Starf mannauðsstjóra er nýtt starf í stjórnkerfi
Fjarðabyggðar sem heyrir undir bæjarstjóra samkvæmt
skipuriti. Mannauðsstjóri starfar þvert á svið
sveitarfélagsins. Leitað er að einstaklingi með mikinn
áhuga og reynslu af mannauðsmálum.
Helstu verkefni:
· Ábyrgð mannauðs- og vinnuverndarmála.
· Ábyrgð persónuverndarmála.
· Yfirumsjón með jafnlaunavottun og
jafnlaunagreiningum.
· Yfirumsjón með skipulagi fræðslu og
starfsþróunarsamtala.
· Yfirumsjón með launaákvörðunum og stuðningur við
launafulltrúa vegna launasetningar.
· Stuðningur og fræðsla stjórnenda á sviðum
mannauðs- og persónuverndarmála.
· Eftirlit með mannuðsupplýsingum og skráningu
upplýsinga í mannauðskerfi.
· Umsjón með þjónustu á sviði mannauðsmála til
stjórnenda og starfsmanna.
· Umsjón með árangursmælingum og könnunum m.a.
um starfslíðan starfsmanna.
Hæfniskröfur:
· Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
· Viðbótarmenntun í stjórnsýslu eða lögfræði sem nýtist
í starfi er æskileg.
· Víðtæk reynsla og þekking af mannauðsmálum er
skilyrði.
· Reynsla og þekking af persónuvernd eða opinberri
stjórnsýslu er æskileg.
· Stjórnunarreynsla eða reynsla af verkefnastjórnun er
æskileg.
· Reynsla af stefnumótun og teymisstarfi er æskileg.
· Góð málakunnátta og færni til að setja fram mál í ræðu
og riti
Starfið gegnir veigamiklu hlutverki í stjórnkerfi sveitarfélagsins. Rík áhersla er lögð á teymisvinnu og þverfaglega vinnu.

Eftirtaldar stöður eru lausar
í leikskólum sveitarfélagsins
frá 8. ágúst 2019
Álfheimar
• Deildarstjórar, 100% starfshlutfall
• Leikskólakennarar, 100% starfshlutfall
• Matráður, 100% starfshlutfall
Árbær
• Leikskólakennarar, 100% starfshlutfall
Brimver/Æskukot
• Deildarstjóri, 100% starfshlutfall
• Leikskólakennarar, 100% starfshlutfall
Hulduheimar
• Deildarstjóri, 100% starfshlutfall
• Leikskólakennarar, 100% starfshlutfall
• Leikskólasérkennari, 100% starfshlutfall

Helstu verkefni:
Ábyrgð og skipulagning á hjúkrunarþjónustu í
samráði við deildarstjóra. Aðstoðardeildarstjóri
er jafnframt staðgengill deildarstjóra.
Sérstök ábyrgð á tilteknum verkefnum og
gæðastarfi.
Hæfniskröfur:
Íslenskt hjúkrunarleyfi og góð í
slenskukunnátta.
Frumkvæði, skipuleg vinnubrögð og
faglegur metnaður.
Jákvætt viðmót og samskiptahæfni.
Nánari upplýsingar veitir: Kristín Högnadóttir
framkvæmdastjóri hjúkrunar kristin@eir.is
í síma 522 5700.

Jötunheimar
• Deildarstjóri, 100% starfshlutfall
• Leikskólakennarar, 100% starfshlutfall
Sjá nánar: http://www.arborg.is/

Hjúkrunarheimili
Hlíðarhúsum 7. 112 Reykjavík. Sími. 522 5700. www.eir.is

Öﬂugur leikskólaráðgjaﬁ

Menntasvið Kópavogsbæjar rekur 19 leikskóla í sveitarfélaginu auk tveggja þjónusturekinna leikskóla.
Í leikskólum Kópavogs eru u.þ.b. 2100 börn og 700 starfsmenn í um 550 stöðugildum.
Starf leikskóla Kópavogs einkennist af faglegum metnaði þar sem lögð er áhersla á skapandi og
ánægjulegt starfsumhverﬁ barna og starfsmanna. Mikilvægt er að leikskólaráðgjaﬁ sé jákvæður og
uppbyggjandi í samskiptum, haﬁ ríkan vilja til að ná árangri og brennandi áhuga á þróun leikskólastarfs til framtíðar.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum sveitarfélagsins við viðkomandi stéttarfélag. Konur jafnt sem
karlar eru hvattar til að sækja um stöðuna.

Unnið er að innleiðingu Barnasáttmála og Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna í allar stofnanir
bæjarins. Einnig er lögð rík áhersla á innleiðingu vináttuverkefnis Barnaheilla fyrir börn frá eins til sex
ára. Markvisst er unnið að því að ölga leikskólakennurum og í þeim tilgangi eru starfsmenn studdir til
náms í leikskólakennarafræðum með námsstyrkjum.

Allar frekari upplýsingar veitir Karl Óttar Pétursson
bæjarstjóri Fjarðabyggðar, í síma 470 9000 eða á
netfanginu karl.petursson@fjardabyggd.is.

Helstu verkefni
· Ráðgjöf um fagleg málefni, skipulag leikskóla og uppeldis- og menntastarf í leikskólum.
· Ráðgjöf um foreldrasamstarf, stjórnun og starfsmannamál.
· Eftirfylgni með gæðum í uppeldis- og menntastarﬁ og aðbúnaði í leikskólum.
· Miðlun þekkingar og nýjunga á sviði leikskólafræða.
· Ráðgjöf og stuðningur við foreldra leikskólabarna.

Umsóknarfrestur er til og með 25. maí 2019 og
æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf eigi síðar
en 1. ágúst 2019. Sótt er um starfið í gegnum ráðningarvef Fjarðabyggðar starf.fjardabyggd.is.

FJARÐABYGGÐ
fjardabyggd.is

Menntunar- og hæfniskröfur
· Leikskólakennaramenntun.
· Framhaldsmenntun (MA, MSc eða diplóma að lágmarki) á sviði leikskólakennarafræða, eða
önnur framhaldsmenntun sem nýtist í starﬁ.
· Góð reynsla af leikskólastarﬁ.
· Reynsla af stjórnun í leikskóla.
· Hæfni til að leiða faglega forystu.
· Sýn og vilji til nýbreytni og þróunar í leikskólamálum.
· Hæfni í mannlegum samskiptum, jákvæðni og lausnamiðuð nálgun.
Fekari upplýsingar
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og BHM.
Ráðningartími er 15. ágúst 2019, eða samkvæmt samkomulagi.
Umsóknarfrestur er til 19. maí 2019.

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á
GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Job.is

Nánari upplýsingar veitir Sigurlaug Bjarnadóttir deildarstjóri leikskóladeildar, sigurlaugb@kopavogur.is
í síma 4410000 og 8615440.
Tekið er á móti umsóknum/ferilskrám í gegnum ráðningarvef bæjarins.

kopavogur.is
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Sérfræðingur á fjármálasviði í Borgarnesi

Hugmyndasmiður / Matvælahönnuður / Vöruhönnuður

Starf sérfræðings í greiningum og miðlun
upplýsinga á svæðisskrifstofu Vegagerðarinnar
í Borgarnesi er laust til umsóknar.
Um 100% starf er að ræða.
Starfssvið
• Söfnun, greining og miðlun upplýsinga.
• Gerð og eftirfylgni með áætlunum og rekstraruppgjöri.
• Greining á áKrifum Ereytinga á rekstrarumKYer¿
varðandi samninga og verkefni.
• Eftirfylgni og fjárhagsumsjón með verkefnum.
• Skýr og greinargóð framsetning gagna og upplýsinga.
• Faglegur stuðningur við ýmis verkefni sem unnið er
að hverju sinni.

Þekkt matvælafyrirtæki óskar eftir samstarﬁ við
hugmyndasmið, matvælahönnuð eða vöruhönnuð
til að þróa matvörur á neytendamarkað.
Um er að ræða verkefni til að leita nýrra tækifæra á
Íslenskum matvælamarkaði.

Menntunar- og hæfniskröfur
• +áskólamenntun sem nýtist t star¿.
• Hæfni og áhugi á að greina upplýsingar og hagstærðir.
• Góð færni í framsetningu fjármálaupplýsinga.
• Marktæk reynsla af vinnu í fjárhagskerfum.
• Framúrskarandi samskiptafærni.
• Frumkvæði, metnaður og fagmennska í star¿.
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
• Góð kunnátta í talaðri og ritaðri íslensku og ensku

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags. Umsóknarfrestur er til og með . maí . 1ánari upplýsingar um star¿ð veitir 5uth Elfarsdóttir
framkvæmdastjóri fjármálasviðs ruth.elfarsdottir@vegagerdin.is og í síma 522 1000
Umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf ìar sem fram kemur rökstuðningur um hæ¿
til að gegna umræddu star¿. Umsóknir berist 9egagerðinni á netfangið starf@vegagerdin.is
Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Starfsfólk óskast í fjölbreytt störf á Norðurlandi vestra

Viltu minni tíma í
umferðinni og meiri
tíma með fjölskyldunni?

Tímabundið verkefni með möguleika á
áframhaldandi verkefnum.
Umsóknir með upplýsingum um fyrri verk
eða reynslu á þessu sviði
sendast á atvinna@frettabladid.is merkt
„Matvæli“

Verkefnastjóri á Patreksfirði
Vestfjarðarstofu vantar verkefnastjóra með starfsstöð
á Patreksfirði. Verkefnastjóri sinnir verkefnum sem
varða atvinnulíf og byggðaþróun á öllum Vestfjörðum.
Megináherslur í starfi verkefnastjóra eru á sviði
sjávarútvegs og fiskeldis.
Vestfjarðastofa er að leita að verkefnastjóra sem hefur
góða samskiptahæfni, frumkvæði og aðlögunarhæfni
í breytilegum aðstæðum og fjölbreyttum verkefnum.
Mikilvægt er að verkefnastjóri geti unnið bæði sjálfstætt og
sem hluti af teymum.
Menntun og hæfni:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi,
framhaldsmenntun æskileg
• Góð þekking á sjávarútvegi og/eða fiskeldi skilyrði
• Reynsla af verkefnastjórnun æskileg
• Reynsla af ráðgjöf eða atvinnuþróun kostur
• Þekking á opinberri stjórnsýslu kostur
• Hæfni til að móta nýjar leiðir og leita að stöðugum
umbótum kostur
Æskilegt er að verkefnastjóri geti hafið störf sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til og með 17. maí 2019.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og
BHM.
Áhugasamir sendi kynningarbréf og ferilskrá á netfangið sirry@vestfirdir.is

Á vef Samtaka sveitarfélaga á
Norðurlandi vestra er að ﬁnna
upplýsingar um áhugaverð störf
í boði í landshlutanum:

www.ssnv.is

Nánari upplýsingar veitir Sigríður Ó. Kristjánsdóttir í síma 861 4913 eða
ofangreindu netfangi.

Vestfjarðastofa er sjálfseignastofnun sem sameinar krafta Fjórðungssambands
Vestfirðinga og Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða. Vestfjarðastofa samþættir
krafta landshlutans, fylgir eftir hagsmunum umhverfisins, samfélagsins
og efnahaglífs byggðanna og stuðlar þannig að öflugum og sjálfbærum
Vestfjörðum.
Vestfjarðastofa styður einstaklinga, fyrirtæki, félagasamtök og sveitarfélög
á Vestfjörðum við að ná árangri á sviði nýsköpunar og atvinnuþróunar.
Vestfjarðastofa er í forsvari gagnvart stjórnvöldum, sinnir markaðssetningu og
svæðasamstarfi á Vestfjörðum.

Norðurland vestra nær frá Hrútaﬁrði í vestri yﬁr í Skagafjörð í austri. Þar er að ﬁnna fjölskylduvæn samfélög í
nálægð við stórbrotna náttúru. Tómstundastarf er
fjölbreytt og menningarlíﬁð gróskumikið.
Hér eiga allir að ﬁnna eitthvað við sitt hæﬁ.
VESTFJARÐASTOFA | ÁRNAGÖTU 2-4, 400 ÍSAFJÖRÐUR | VESTFIRDIR.IS

BLAÐAMAÐUR Á SÉRBLÖÐ FRÉTTABLAÐSINS
VILTU SLÁST Í HÓP ÖFLUGUSTU BLAÐAMANNA LANDSINS?
Fréttablaðið óskar eftir blaðamanni á sérblöð Fréttablaðsins. Um er að ræða áhugavert starf á skemmtilegum vinnustað í stöðugri sókn.
Umsækjandi þarf:
• Að hafa góða þekkingu á íslensku samfélagi
og brennandi áhuga á málefnum líðandi stundar
• Að hafa gott vald á íslensku
• Að vera fær í mannlegum samskiptum
• Að geta unnið undir álagi

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á Kristínu Þorsteinsdóttur í
gegnum netfangið kristin@frettabladid.is
Umsóknarfrestur er til og með 12. maí. næstkomandi
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VIÐ LEITUM
AÐ LIÐSAUKA
Arnarlax ehf. er leiðandi fiskeldisfyrirtæki á Íslandi.
Hjá félaginu starfar metnaðarfullur og kraftmikill
hópur fólks.
Nú vantar okkur starfsfólk í eftirfarandi stöður:
Starfsmaður í seiðaeldi félagsins í Tálknafirði
•
•
•

Menntun á sviði fiskeldis er kostur
Skipulagshæfni
Áhugi á fiskeldi og fiskivelferð

Líffræðingur við fiskeldi félagsins í Arnarfirði,
Tálknafirði og Patreksfirði
•
•
•

Viðkomandi þarf að hafa lokið háskólaprófi í
líffræði með fiskalíffræði og tengdum fögum
Áhugi á fiskeldi og fiskivelferð
Góð tölvukunnátta

Æskilegt er að viðkomandi búi yfir hæfni í
mannlegum samskiptum og sýni frumkvæði
og metnað í starfi.
Umsókn ásamt ferilskrá og prófskírteini
(ef við á) óskast send á vinna@arnarlax.is
Umsóknarfrestur er til og með 17.maí nk.

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á
GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Job.is

Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Kennari í raungreinum
Fjölbrautaskóli Vesturlands
Skrifstofumaður/aðstoðarmaður Landspítali, endurhæfingageðdeild
Nýútskrifaðir hjúkrunarfræðingar Landspítali
Vélamaður
Vegagerðin
Sérfræðingur á fjárhagsdeild
Vegagerðin
Embætti dómara við Landsrétt
Dómsmálaráðuneytið
Embætti héraðsdómara
Dómsmálaráðuneytið
Kennarar, spænska/sjúkraliðabr. Verkmenntaskóli Austurlands
Kennari á starfsbraut
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti
Kennarar í rafiðngreinum
Verkmenntaskólinn á Akureyri
Kennari í stærðfræði
Fjölbrautaskóli Vesturlands
Kennari í viðsk.-/hagfræðigreinum Flensborgarskólinn
Framhaldsskólakennari í sögu
Flensborgarskólinn
Hjúkrunarfræðingar
Heilsugæslan Glæsibæ
Hjúkrunarfræðingur
Heilsugæslan Seltj.nesi og Vesturbæ
Sérnámslæknir í heimilislækn.
Heilsugæslan Garðabæ
Svæðisstjóri
Heilsugæslan Mosfellsumdæmi
Forstjóri Landmælinga Íslands
Umhverfis- og auðlindaráðuneytið
Starfsmenn í ræstingu og búri
Sjúkrahúsið á Akureyri
Sjúkraliði
Sjúkrahúsið á Akureyri
Sjúkraliði
Sjúkrahúsið á Akureyri
Hjúkrunarfr. í geðheilsuteymi
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Móttökuritari, sumarafleysing
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Tækjaumsj./stuðningsfulltr./ræst. Borgarholtsskóli
Kennarar, fjallamennska ofl.
Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu
Framhaldsskólakennarar
Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu
Móttökuritari, sumarafleysing
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Lífeindafræðingur, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands
Yfirhjúkrunarfræðingur
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Lögreglumenn
Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra
Læknaritari
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Hjúkrunarfræðingur
Landspítali, meðferðargeðdeild
Sérfræðingur í hjúkrun
Landspítali, lyflækningasvið
Deildarlæknir
Landspítali, taugalækningadeild
Skrifstofumaður/heilbrigðisritari
Landspítali, svefndeild
Félagsráðgjafi
Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins
Félagsráðgjafi
Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins
Lektor við iðjuþjálfunarfræðideild Háskólinn á Akureyri
Kennarar í rafiðngreinum
Fjölbrautaskóli Vesturlands
Yfirsálfræðingur
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Teymisstjóri geðheilbrigðisteymis Heilbrigðisstofnun Suðurlands

Staður

Nr. á vef

Akranes
Reykjavík
Reykjavík
Hvammstangi
Borgarnes
Kópavogur
Hafnarfjörður
Fjarðabyggð
Reykjavík
Akureyri
Akranes
Hafnarfjörður
Hafnarfjörður
Reykjavík
Seltjarnarnes
Garðabær
Mosfellsbær
Akranes
Akureyri
Akureyri
Akureyri
Neskaupstaður
Seyðisfjörður
Reykjavík
Höfn
Höfn
Vopnafjörður
Neskaupstaður
Grundarfjörður
Norðurland
Sauðárkrókur
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Kópavogur
Kópavogur
Akureyri
Akranes
Suðurland
Suðurland

201905/946
201905/945
201905/944
201905/943
201905/942
201905/941
201905/940
201905/939
201905/938
201905/937
201905/936
201905/935
201905/934
201905/933
201905/932
201905/931
201905/930
201905/929
201905/928
201905/927
201905/926
201905/925
201905/924
201905/923
201904/922
201904/921
201904/920
201904/919
201904/918
201904/917
201904/916
201904/915
201904/914
201904/913
201904/912
201904/911
201904/910
201904/909
201904/908
201904/907
201904/906

Innanhússarkitekt á húsgagnasviði
Starfssvið:

Hæfniskröfur:

• Teikningar og hönnun skrifstofurýma.
• Ráðgjöf í innanhúshönnun.
• Ábyrgð, utanumhald og umsjón ákveðins hóps
stærri viðskiptavina.
• Sala og tilboðsgerð.
• Annast kynningu á húsgagnalausnum og vörum
fyrir viðskiptavini.
• Önnur tilfallandi verkefni.
Umsóknarfrestur er til og með 12. maí nk.
Umsækjendur eru vinsamlega
beðnir um að sækja um starﬁð
á heimasíðu Pennans,
https://www.penninn.is/is/laus-storf
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• Háskólamenntun eða önnur menntun
sem nýtist í starﬁ.
• Reynsla af sölu og viðskiptum,
reynsla af sambærilegu starﬁ æskileg.
• Góð almenn enskukunnátta.
• Góð almenn tölvukunnátta,
kunnátta á Navision er æskileg.
• Áhugi á fallegri hönnun og áhugi á að
selja gæðavörur.

Húsgögn

Penninn | Skeifan 10 | sími 540 2000 | www.penninn.is | penninn@penninn.is

Svæðisstjóri
Heilsugæslan Mosfellsumdæmi
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laust til umsóknar starf svæðisstjóra
+HLOVXJ VOX0RVIHOOVXPG PLV6WDUIVKOXWIDOOHURJHUUièLètVWDU¿èWLOiUDIUi
og með 1. ágúst nk. eða eftir nánara samkomulagi.
Umsóknarfrestur er til og með 20. maí 2019.

Um er að ræða ábyrgðarmikið og krefjandi starf sem reynir á frumkvæði, stefnumótandi hugsun og samskiptaK ¿OHLND
Heilsugæsla Mosfellsumdæmis þjónar sívaxandi fjölda íbúa í Mosfellsbæ, Kjalarnesi og Kjós. Mikil þróunarvinna er í gangi
á stöðinni og stöðugt er unnið að því að bæta þjónustu við skjólstæðinga. Margvísleg tækifæri og spennandi tímar eru
IUDPXQGDQRJVWHIQWHUDèìYtDèÀ\WMDVWDUIVHPLQDtQêWWK~VQ èLiULè

Helstu verkefni og ábyrgð



Ber ábyrgð á rekstri heilsugæslustöðvar gagnvart
framkvæmdastjórn
Skipuleggur heilsugæsluþjónustu í umdæmi
stöðvar
Þróar nýjungar og vinnur að breytingum í
starfsemi
Mótar, innleiðir og endurskoðar verkferla
Tekur þátt í gerð, innleiðingu og notkun klínískra
leiðbeininga
Stuðlar að góðri vinnustaðamenningu
 6WXèODUDèJ èDìUyXQRJiUDQJXUVPDWLtVWDU¿
stöðvar
Tekur þátt í gerð áætlana varðandi rekstur,
þjónustu og áherslur í starfsemi stöðvar

(UIDJOHJXU\¿UPDèXUiVtQXVYLèLRJVLQQLU
 NOtQtVNXVWDU¿VDPKOLèD

Hæfnikröfur
Sérfræðingur í heimillislækningum eða
hjúkrunarfræðingur með
framhaldsmenntun (a.m.k. 60 ECTS eða
meistaragráðu)
 ËVOHQVNWO NQLQJDHèDKM~NUXQDUOH\¿
 5H\QVODDIVWDU¿tKHLOVXJ VOX
Þekking, reynsla og hæfni á sviði stjórnunar
 5H\QVODDIìUyXQDUVWDU¿RJEUH\WLQJDVWMyUQXQ
æskileg
Nám í stjórnun æskilegt
Hæfni í mannlegum samskiptum og jákvætt
viðmót
Leiðtogahæfni og metnaður til að ná árangri í
 VWDU¿
Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt
Reynsla af og áhugi á teymisvinnu
Góð íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig í
ræðu og riti

Nánari upplýsingar veita:

Ertu frábær
sölumaður?
Vegna ört vaxandi verkefni óskar Jötunn eftir
að ráða öflugan sölumann á vélasölusvið okkar
á Selfossi. Um spennandi og krefjandi framtíðarstarf er að ræða.
Starfssvið:
t Sala og ráðgjöf á vélum og tækjum
t Samskipti við nýja og núverandi
viðskiptavini
t Starfinu fylgir mikil samskipti við
viðskiptavini um land allt.
Hæfniskröfur:
t Reynsla / menntun sem nýtist í starfi
t Hæfni í mannlegum samskiptum
og rík þjónustulund
t Frumkvæði og metnaður
t Geta unnið sjálfstætt

Umsóknarfrestur er til og með 13. maí nk.
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að senda
umsókn ásamt ítarlegri ferilskrá og mynd á netfangið
helgi@jotunn.is .
Nánari upplýsingar veitir Helgi Jóhannsson
í síma 480 0400.
Jötunn er stofnað árið 2004 og er með starfsstöðvar á Selfossi,
Akureyri og á Egilsstöðum. Fyrirtækið sérhæfir sig í sölu á vélum og
tækjum og varahlutum tengdum landbúnaði, grænum svæðum og
jarðvinnuverktökum og er stærsta sinnar tegundar á Íslandi. Fyrirtækið
hefur frá upphafi lagt mikla áherslu á að veita viðskiptavinum sínum
góða og hraðvirka þjónustu. Meðal helstu vörumerkja sem fyrirtækið
er innflytjandi að eru: Massey Ferguson, Valtra, Pöttinger, Schaffer
og McHale. Fyrirtækið skiptist í verslunarsvið, varahlutasvið og
vélasölusvið. Hjá Jötni vinna 40 manns.

Óskar Sesar Reykdalsson - oskar.reykdalsson@heilsugaeslan.is - 513-5000
Svava Kristín Þorkelsdóttir - svava.kristin.thorkelsdottir@heilsugaeslan.is - 513-5000
Sjá nánar á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (www.heilsugaeslan.is) undir laus störf eða á Starfatorgi (www.starfatorg.is).

Ábyrgð – Fagmennska – Traust – Þjónusta – Framþróun

Austurvegur 69 - 800 Selfoss
Sími 480 0400

Lónsbakki - 601 Akureyri
jotunn@jotunn.is

VIÐ STUNDUM HAUSAVEIÐAR
(HEAD-HUNTING) DAGLEGA
Við höfum lengi haft sterk tengsl í atvinnulífinu á Íslandi.
Hafðu samband og kannaðu hvað við getum gert fyrir þig!

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

Sólvangi 5 - 700 Egilsstaðir
www.jotunn.is

ATVINNUAUGLÝSINGAR

L AU G A R DAG U R 4 . M A Í 2 0 1 9

Laus störf
hjá Kópavogsbæ

Arkitekt í aﬂeysingar

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

Skipulagssvið Kópavogsbæjar auglýsir eftir arkitekt til aﬂeysinga í eitt ár. Um er að ræða ölbreytt
starf og kreandi verkefni.

Hjá leikskólum bæjarins eru lausar stöður
aðstoðarskólastjóra – deildarstjóra – leikskólakennara – leikskólasérkennara, sérkennslustjóra
og þroskaþjálfa.

Starfssvið
· Vinnur að gagnaöﬂun, tekur til kynningargögn og undirbýr fundi fyrir skipulagssvið.
· Sér um undirbúning fyrir grenndarkynningar.
· Vinnur við gerð aðal-, deili og hverﬁsskipulags.
· Úrvinnsla erinda sem berast skipulagsráði.

Í grunnskólum Kópavogs eru lausar stöður
íþróttakennara, dönskukennara, sérkennara,
deildarstjóra sérúrræða og umsjónarkennara á
miðstigi og yngsta stigi.

Menntunar- og hæfniskröfur
· Háskólapróf í arkitektúr, skipulagsfræði eða önnur menntun sem nýtist í starﬁ.
· Góð almenn tölvukunnátta.
· Góð þekking og færni á Autocad eða teikniforritum sem nýtast í starﬁ.
· Þekking á rafrænum skjalavistunarkerfum.
· Hæfni í mannlegum samskiptum og samviskusemi.
· Frumkvæði og skipulagsfærni.

Í íbúðakjarna fyrir fatlaða eru lausar stöður
teymisstjóra og almennra starfsmanna.
Fleiri spennandi störf í boði svo sem
sálfræðingur, mannauðsráðgjaﬁ, arkitekt,
leikskólaráðgjaﬁ og vallarstjóri íþróttavalla.

Staðan er laus og æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst eða samkvæmt samkomulagi.
Fekari upplýsingar
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi aðildarfélag.
Umsóknarfrestur er til 13. maí.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Birgir H. Sigurðsson, skipulagsstjóri í síma 441-0000.

kopavogur.is

kopavogur.is

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu,
getu og reynslu starfsmanna.
Hver einstök ráðning er mikilvæg
fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis
og viðkomandi einstaklings að vel
takist til.

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

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is
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ÚTBOÐ

Styrktarsjóður
Richards P. Theodórs og
Dóru Sigurjónsdóttur

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Rammasamningur um tölvu- og netbúnað,
EES útboð nr. 14534.

Styrktarsjóður Richards P. Theodórs og Dóru Sigurjónsdóttur auglýsir eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum.

• Nauthólsvegur - Breytingar, útboð nr. 14538
Tilgangur sjóðsins er annars vegar að styrkja ungt, blint
eða sjónskert fólk til mennta, og hins vegar menntun eða
vísindastarf í þágu blindra og blinduvarna. Heimilt er að
úthluta árlega úr sjóðnum allt að 2 milljónum króna.
Umsóknir sendist rafrænt (eða á pappír) til Ingu Lísar
Hauksdóttur ingaliso@landspitali.is Augndeild LSH,
Eiríksgötu 37, 3.h., 101 Reykjavík, sem einnig veitir nánari
upplýsingar. Umsóknin skal í stuttu máli gera grein fyrir
þeirri skólagöngu, menntun eða verkefni sem sótt er um,
ásamt upplýsingum um umsækjanda, náms- og starfsferil
og sjónskerðingu, ef við á.
Umsóknarfrestur er til og með föstudagsins 31. maí 2019.

Óskum eftir rekstraraðila veitingastaðar

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

Hótel Ísland, Ármúla, óskar eftir rekstraraðila fyrir veitingastað
og bar.
Reksturinn býður upp á mikil tækifæri fyrir kraftmikinn aðila.
Veitingaþjónusta er mikilvægur hluti upplifunar erlendra gesta
hótelsins og þeirra sem starfa í nágrenninu. Innanhúss er fjölbreytt starfsemi fyrirtækja sem býður upp á ýmis samlegðaráhrif. Í húsinu er aðstaða fyrir fundi, ráðstefnu- og viðburði
auk almennrar veisluþjónustu.

Innkaupadeild

Frekari upplýsingar veitir Guðlaugur hótelstjóri í síma
6988998 eða í gegnum tölvupóst gulli@hotelisland.is

Þarftu að ráða
starfsmann?

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

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

KRÖFLULÍNA 3

ÚTBOÐ

Hafnarfjarðarhöfn, Háibakki
- Þekja og lagnir
Hafnarfjarðarhöfn óskar eftir tilboðum í að
leggja lagnir, steypa þjónustuhús, steypa
þekju og malbika við um 100m langan viðlegukant við Háabakka í Hafnarfirði.
Útboðsgögn eru til afhendingar gjaldlaust á útboðsvef Strendings ehf. www.strendingur.is
Tilboð verða opnuð á skrifstofu Hafnarfjarðarhafnar Óseyrarbraut 4, fimmtudaginn 23. maí
2019 kl. 11:00.
Hafnarstjórn Hafnarfjarðar.

Flutningur og uppsetning vinnubúða

Landsnet óskar eftir tilboðum í ﬂutning og uppsetningu vinnubúða frá Þeistareykjum að Möðrudal.
Verkið felst í ﬂutningi og uppsetningu 35 húseininga ásamt lagnavinnu.
Helstu magntölur eru:
• Aðﬂutt fylling.........................................1000 m3
• Hreinlætislagnir....................................850 m
• Gröftur vegna lagna............................860 m3
• Plæging aðveituæðar vatnsveitu.....1700 m
• Raﬂagnir og ídráttarrör........................910 m

Allar nánari upplýsingar er ﬁnna á www.utbodsvefur.is

Landsnet | Gylfaﬂöt 9 | 112 Reykjavík | Sími 563 9300 | landsnet@landsnet.is | www.landsnet.is

•
•
•
•

Undirstöðuplattar og stagfestur.......245 stk
Uppstilling undirstöðubita.................460 m
Flutningur húseininga.........................35 stk
Uppsetning húseininga......................35 stk

STEYPUMÓT TIL SÖLU

STEYPUMÓT TIL SÖLU

Nýleg Faresin steypumót til sölu ásamt öllum fylgihlutum.
Lítið notuð. 40 mtr. í tvöföldun.
Upplýsingar í síma 894 8060
baldur@verkefni.is
Einnig til sölu lítið notaður sjálfreisandi Potain IGO 21 byggingarkrani
(2017”) og notaðar vinnustaðagirðingar.

Samstæða
Orkuveitu Reykjavíkur

Nýleg Faresin steypumót til sölu ásamt öllum
fylgihlutum. Lítið notuð. 40 mtr. í tvöföldun.
Upplýsingar í síma 894 8060 baldur@verkefni.is
Einnig til sölu lítið notaður sjálfreisandi Potain
IGO 21 byggingarkrani (2017”) og notaðar
vinnustaðagirðingar.

Allar auglýsingar vegna
innkaupaferla eru birtar á

utbodsvefur.is
Mosagata 5-7

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

210 Garðabæ
10 ÍBÚÐIR SELDAR

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

SÝN
DAG UM
LEG
A

GRENSÁSVEGUR 11

SÍMI 588 9090

VIÐARRIMI 9 , 112 REYKJAVÍK

ÚTSÝNISÍBÚÐIR URRIÐAHOLTI
OPIÐ HÚS sunnudaginn 5. maí kl. 13:30 – 14:30
Herbergi: 2ja – 5

Við gætum
verið með næsta
starfsmann
mánaðarins á skrá

Ráðgjafar okkar búa
\ðUYķÐWÈNULĜHNNLQJX
ÀDWYLQQXOķðQXRJ
YHLWDWUDXVWDRJ
SHUVŉQXOHJDUÀÐJMŌI

Stærð: 68,4m2 – 166m2

Verð frá: 39.9m – 87.9m

Mosagata 5 -7 er 4ra og 5 hæða lyftuhús með 22 íbúðum og 11 bílskúrum
á baklóð. Hönnuðir eru Úti-Inni arkitektar. Útsýnið er ómótstæðilegt og stórfenglegt enda stendur húsið ofarlega á miðju Urriðaholtinu. Flestar íbúðirnar
eru 4ra herbergja, bjartar og vel skipulagðar. Þær verða afhentar fullbúnar en
án gólfefna nema í forstofum og blautrýmum. Þar eru gólfﬂísar. Innréttingar
og skápar eru frá HTH, hurðir frá BYKO, tæki frá Tengi og AEG og ﬂísar frá
Álfaborg. Urriðaholtsskóli er í næsta nágrenni. Frábærar gönguleiðir.
2JA HERB. ÍBÚÐIRNAR ERU UPPSELDAR EN EIN 3JA HERB. EFTIR
Hringið og fáið frekari upplýsingar og bókið skoðun:
S: 893 4416 og 837 8889.

Jóhanna Kristín
fasteignasali
837 8889

capacent.is

OPIÐ HÚS
163.1 fm einbýlishús á einni hæð í grónu hverfi í Grafarvogi með innbyggðum
bílskúr sem er skráður 22,9 fm. Mjög gott skipulag. Þrjú góð svefnherbergi.
Rúmgóð stofa. Góðar innréttingar. Timburverönd til suðurs. Einstaklega
skjólsæll staður. V. 73,9 m
Opið hús sunnudaginn 5. maí milli kl. 16:00 og 16:30
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882, thorarinn@
eignamidlun.is

Árni Ólafur
fasteignasali
893 4416

ÞJÓNUSTA RAFVERKTAKA
Landsnet óskar eftir aðilum sem hafa áhuga á að vera hluti af samningi um virkt innkaupakerﬁ
um kaup á þjónustu rafverktaka.
Landsnet óskar eftir verktökum í eftirfarandi þjónustu:
Tengivirki
•
•
•
•

Stjórn- og varnarbúnaður
Hjálparkerﬁ
Rofabúnaður AIS
Rofabúnaður GIS

Háspennulínur
•
•
•
•

Straum- og spennuspennar
Eldingavarar
Spennar
Fjarskipti

Allar nánari upplýsingar er ﬁnna á www.utbodsvefur.is

Landsnet | Gylfaﬂöt 9 | 112 Reykjavík | Sími 563 9300 | landsnet@landsnet.is | www.landsnet.is

•
•
•
•
•
•

Ástandsskoðanir tréstaura línur
Ástandsskoðanir stálmöstur
Viðhald og breytingar tréstaura línur
Viðhald og breytingar stálmöstur
Háspennustrengir
Jarðskautsmælingar

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

SÖLUMENN Á STAÐNUM - ÁHUGASAMIR VELKOMNIR

Dalsbraut 26-28-30

Dalsbraut er á góðum stað í ytri Njarðvík þar sem stutt er
út á braut og akstur til Hafnarfjarðar er einungis um 20 mín

OPIÐ HÚS Í DAG

laugardaginn 4. maí kl. 13:00 – 14:00

Vandaðar íbúðir á frábæru verði
Um er að ræða þriggja og fjögurra herbergja vel
skipulagðar íbúðir í þremur litlum fjölbýlishúsum.
Hvert hús er tveggja hæða með 11 íbúðum og stærð
íbúða er frá 74,3 fm til 108,2 fm.
Með íbúðum á 1. hæð fylgir stór séreignagarður sem
heimilt er að girða af samkvæmt teikningu.
Húsin standa á stórri lóð, með fjölda bílastæða
og hleðslustöðvum fyrir rafmagnsbíla.
Innréttingar eru allar hannaðar af
Hönnu Stínu innanhúsarkitekti.
Stutt er í alla þjónustu að Fitjum.
Stapaskóli, einn glæsilegasti leik-og grunnskóli landsins er
D²U¯VD¯ÀHVVXEOµPOHJDKYHUˋVWHLQVQDUIU£¯E¼²XQXP
Falleg náttúra er allt um kring og stutt
er í ýmiss konar útivistarmöguleika.
verð frá:

Hjallabraut 8

815 Þorlákshöfn

Vesturvallagata 4

Mikið endurnýjað 155 fm einbýlishús
Verð : 43,9 millj.
með innbyggðum bílskúr á besta stað
í Þorlákshöfn
Um er að ræða fallegt, vel við haldið, vandað, steinhús byggt
árið 1965 á þremur pöllum og samanstendur af anddyri, holi,
eldhúsi, stofu, gangi, þremur svefnherbergjum, þvottahúsi,
geymslu og bílskúr

Sjarmerandi einbýlishús á besta stað í
Vesturbænum, ca. 54 fm
Byggingaréttur fylgir og teikningar fyrir
stækkun uppá 122 fm
Eignin var tekin í gegn fyrir nokkrum árum
Bílastæði og ágætur garður

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

s. 778 7272 Axel Axelsson

s. 778 7272 Axel Axelsson

löggiltur fasteignasali

Álalækur 13 og 15
Nýjar 3ja til 5 herb. íbúðir

800 Selfoss

Verð :

29,9 millj. til 39,9 millj.

101 Reykjavík

Heiðargerði 3

49,5 millj.

Endurnýjað einbýlishús með

108 Reykjavík
Verð :

4 svefnherbergjum
Nýr lokaður sólpallur
Bílskúr
Kjallari með sérinngangi
Nánari upplýsingar:

s. 775 1515 Jason Kr. Ólafsson

löggiltur fasteignasali

Klapparberg

löggiltur fasteignasali

Mjóanes lóð 18

Arkitekt Kristinn Ragnarsson

Eignin telur: 4-5 svefnherbergi,snyrting,

Lyftuhús á þremur hæðum

baðherbergi, þvottahús, gufubað, eldhús,
stofur, bílskúr, fallegur garður og fallegt útsýni

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

s. 775 1515 Jason Kr. Ólafsson

löggiltur fasteignasali

34,9 millj.

Einbýlihús sem er rúmlega 200 fm

801 Þingvellir

Glæsilegt sumarhús við þjóðgarðinn
Stendur á eignarland 3 hektarar að stærð Verð :
sem liggur að Þingvallavatni
Landið er nv-megin við Miðfell
Mikil náttúruparadís - Mjög stór útiverönd afgirt
Mikil lofthæð í bústað - Heitur pottur á palli
Landið lyng og kjarri vaxið

Verð :

76,5 millj.

s. 775 1515 Jason Kr. Ólafsson

Verð :

löggiltur fasteignasali

79,9 millj.

s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir

Með þér alla leið

löggiltur fasteignasali

79,5 millj.

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

GRENSÁSVEGUR 11

SÍMI 588 9090

NÝTT Í SÖLU - OPIÐ HÚS Í SUNNUDAG, KL. 14.30-15.00

Hverfisgata 85
FRÁBÆRLEGA STAÐSETTAR ÍBÚÐIR Í MIÐBORG REYKJAVÍKUR

2ja herbergja íbúð
verð frá 37,9 m.kr.
Sér stæði í bílageymslu fylgir
Í HÚSINU ERU 70 FALLEGAR OG VEL HANNAÐAR 2-4RA HERBERGJA ÍBÚÐIR
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 listskreytingar á svæðinu í samvinnu við Reykjavíkurborg. Hverfið liggur
ákaflega vel við samgöngum og styður vel við bíllausan lífsstíl fyrir þá sem það kjósa.
Guðlaugur I. Guðlaugsson
löggiltur fasteignasali
gudlaugur@eignamidlun.is
Sími 864 5464

Hrafnhildur
Björk Baldursdóttir
löggiltur fasteignasali
hrafnhildur@eignamidlun.is
Sími 862 1110

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

· Íbúðir skilast fullbúnar án megin gólfefna
· Flísar á votrýmum.
· Innfeld lýsing og steinn á borðum.
· Öllum íbúðum fylgir sér stæði í bílakjallara.

Hreiðar Levy
Guðmundsson
nemi til lögg. fasteignasala
hreidar@eignamidlun.is
Sími 661 6021

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

OPIÐ HÚS Í SÝNINGARAÐSTÖÐU AÐ EFSTALEITI 27, SUNNUDAG KL. 13.00-14.00

Efstaleiti 19-27
Lágaleiti 1-9
NÚTÍMALEGT ÍBÚÐARHVERFI Á BESTA STAÐ Í BORGINNI

VANDAÐAR OG NÚTÍMALEGAR ÍBÚÐIR SEM HENTA MISMUNANDI FJÖLSKYLDUSTÆRÐUM
Efstaleitið er sannkallað miðborgarhverfi í göngufæri við helstu verslunar- og þjónustukjarna
borgarinnar og falleg útivistarsvæði.
Verð frá 28.400.000 kr. / Afhending fyrstu íbúða apríl-maí 2019
Þórarinn M. Friðgeirsson
löggiltur fasteignasali
thorarinn@eignamidlun.is
Sími 899 1882

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

Hrafnhildur
Björk Baldursdóttir
löggiltur fasteignasali
hrafnhildur@eignamidlun.is
Sími 862 1110

Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna fyrir utan
votrými. Rut kára innanhúsarkitekt sá um að velja
samana efni og liti á innréttingum.
Sér bílastæði í bílageymslu með flestum íbúðum.

Hreiðar Levy
Guðmundsson
nemi til lögg. fasteignasala
hreidar@eignamidlun.is
Sími 661 6021

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

Sushibarinn - Kringlan

Freyjugata 9

10 REYKJAVÍK

101 REYKJAVÍK

6ushi %ariQQ E[Sress á 6tj|rQutRrgi í KriQgluQQi ásamt
|llu lausafp Rg reNstrarbúQaði *yður reNstur í stærstu
YersluQarmiðst|ð Re\NjaYíNur f\rir metQaðarfullaQ Rg
áhugasamaQ aðila 6eljaQGi sNRðar |ll tilbRð

Falleg þriggja herbergja íbúð á efstu hæð með
tYeQQum \´rb\ggðum sY|lum 6tyrbrRtið
útsÚQi til suðYesturs \´r miðbæiQQ Rg til sjáYar

STÆRÐ: 94,5 fm

Heyrumst

Diðrik 647 8052

TILBOÐ

6|lufulltrúiÍ Qámi til l|ggfasteigQasala

6. maí 17:30 – 18:00

48.900.000

Hafðu samband og pantaðu skoðun

Urðarstígur 11A
101 REYKJAVÍK

221 HAFNARFJÖRÐUR
STÆRÐ: 140,7 fm

FJÖLBÝLI

STÆRÐ: 96,3 fm

HERB: 4-5

Venni 699 7372

54.800.000

5. maí 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS

49.900.000

5. maí 16:00 – 16:30

Ástu-Sólliljugata 34

Álalind 14

20 %JARFe/A*

201 KÄ3AV2*UR

RAÐHÚS

HERB:

4

STÆRÐ: 77-139 fm

0j|g glæsilegt Rg QÚtt eQGaraðhús með bílsNúr µutt iQQ
201  Hús Nlætt að utaQ Ûriggja metra lRfthæð á efri
hæð styrir gluggar graQítbRrðSl|tur frá ReiQ eiNarSarNet Rg hurðir frá %irgissRQ 6tyrar suðYestur sYalir

FJÖLBÝLI

HERB: 2-4

Fallegar Rg Yel sNiSulagðar íbúðir í QÚju
glæsilegu húsi ÍbúðirQar sNilast fullbúQar með
gylfefQi á |llum rÚmum 7Yær l\ftur Rg stæði í
lRNaðri bílage\mslu

Heyrumst

Hannes 699 5008

Heyrumst

74.900.000

Þorsteinn 696 0226

/|ggiltur fasteigQasali

49.9 - 77.9 M

HGl l|ggiltur fasteigQasali

6. maí 18:00 – 18:30

OPIÐ HÚS

Hörðukór 5

7. maí 17:00 – 17:30

Gnitanes 2

20 KÄ3AV2*UR

101 REYKJAVÍK

FJÖLBÝLI

HERB:

6

Eitt besta útsÚQi á h|fuðbRrgarsYæðiQu NÚuSSgerð
glæsileg þaNíbúð á efstu hæð 10 Rg 11 hæð  HjyQasYíta
með fataherbergi tYeQQar útsÚQissYalir %ílastæði í
uSShituðum bílaNjallara

Heyrumst

Hannes 699 5008
/|ggiltur fasteigQasali

3

/|ggiltur fasteigQasali

/|ggiltur fasteigQasali

STÆRÐ: 196 fm

HERB:

Heyrumst

Heyrumst

Venni 699 7372

STÆRÐ: 182 fm

PARHÚS

6jarmeraQGi Sarhús á þessum frábæra stað í hjarta bRrgariQQar 6amNYæmt gilGaQGi GeilisNiSulagi má bæta Yið
eiQQi hæð með NYistum auN þess að bæta Yið Yiðb\ggiQgu í baNgarði í stað sNúrs sem steQGur þar

*ullfalleg íbúð á 2 hæð í fallegu fj|lbÚlishúsi sem steQGur
Yið 6teNNjarhrauQið í HafQar´rði ÍbúðiQ er sNráð 11 fm
bílsNúriQQ er 21 fm Rg ge\mslaQ 1 fm 6amtals 10 fm
EiQfalt að bæta Yið fjyrða sYefQherbergiQu

OPIÐ HÚS

3

6|lufulltrúiÍ Qámi til l|ggfasteigQasala

Fagrahlíð 5

OPIÐ HÚS

HERB:

Heyrumst

Diðrik 647 8052

OPIÐ HÚS

FJÖLBÝLI

STÆRÐ: 218 fm

EINBÝLI

HERB:

7

Fallegt Rg uSSgert 21 fm eiQbÚlishús á eiQQi hæð með
bílsNúr Rg 1 fm Njallara lRfthæð 220 á sjáYarlyð með
miNlu eiQst|Nu útsÚQi 0j|g gRtt sNiSulag HarðYiðarYer|QG í NriQgu húsið Heitur SRttur Rg útisturta

Heyrumst

79.800.000

Hannes 699 5008
/|ggiltur fasteigQasali

135.000.000

OPIÐ HÚS

5. maí 13:00 – 14:00

BÓKIÐ SKOÐUN

Leirutröð 3

Dalshraun 11

301 HVALFJARÐARSVEIT

220 HAFNAFJÖRÐUR

STÆRÐ: 98,4 fm

SUMARHÚS

HERB:

3

Heilsárs sumarhús á steyptum grunni í skipulagðri
frístundarbyggð. Húsið er á 6.063 ferm. eignarlóð. Húsinu
fylgja 10 ferm. geymsluhús á steyptum sökkli og annað 5
ferm. sem er áfast palli. Heitur pottur.

Heyrumst

STÆRÐ: 108,1 fm

Álalind 10
201 KÓPAVOGUR

IÐNAÐARBIL HERB:

3

STÆRÐ: 112,6 fm

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

Halldór 618 9999

33.900.000

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

FJÖLBÝLI

HERB:

3

Falleg og rúmgóð þriggja herbergja íbúð með
2,93 m lofthæð í nýlegu lyftuhúsi ásamt stæði í
bílageymslu. Steinn á borðplötum í eldhúsi og
baðherbergi.
Heyrumst

Stefán 892 9966

Stefán 892 9966

31.900.000

Sölufulltrúi/í námi til lögg.fasteignasala

58.900.000

Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

6. maí 17:30 – 18:00

BÓKIÐ SKOÐUN

Rauðamýri 1

Vogatunga 37

270 MOSFELLSBÆR
STÆRÐ: 143,4 fm

270 MOSFELLSBÆR

FJÖLBÝLI

HERB:

4

STÆRÐ: 236,7 fm

Björt og vel skipulögð, 4 herbergja endaíbúð á jarðhæð
með sérinngangi, tveimur sólpöllum ásamt bílastæði
í bílageymslu. Gólfhiti er í allri íbúðinni. ## Hunda-og
kattahald er leyft í húsinu ##

RAÐHÚS

HERB:

6

Vel staðsett og vandað 6 herbergja raðhús með fallegu
útsýni að Vogatungu 37. Innbyggður bílskúr, ´mm
svefnherbergi og tvö baðherbergi með sturtu. Húsin eru
staðsett í nýlegu fjölskylduvænu hver´ í Mosfellsbænum.

Heyrumst

Heyrumst

Stefán 892 9966

Stefán 892 9966

56.700.000

Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS

BÓKIÐ SKOÐUN

4. maí 15:00 – 15:30

Bæjarlind 7

Álalækur 18-20-22-28

201 KÓPAVOGUR
STÆRÐ: 118,1 fm

62.900.000

Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

800 SELFOSS

FJÖLBÝLI

HERB:

3

STÆRÐ: 78,5-81,3 fm FJÖLBÝLI

Falleg og ný vel skipulögð íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi ásamt
sérmerktu stæði í lokuðu bílastæðahúsi með tengi fyrir
hæghleðslustöð. Innréttingar frá Axis. Tvö svefnherbergi
og tvær stofur/sjónvarpsrými.

HERB:

3

Nýjar glæsilegar íbúðir með sérinngangi, fullbúnar með
gólfefnum og vönduðum innréttingum, gólfsíðir gluggar í
stofu, lítil sem engin sameign. Fullbúin sýningaríbúð með
húsgögnum.

Heyrumst

Heyrumst

Magnús 699 2010

Kristján 696 1122

59.500.000

Löggiltur fasteignasali

33.4-33.9 M

Löggiltur fasteignasali

Tveggja til fimm
herbergja íbúðir.

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

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

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

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

Sunnusmári, íb 101

Sunnusmári,íb 509

201 KÓPAVOGUR

201 KÓPAVOGUR

STÆRÐ: 99,4 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 3

STÆRÐ: 63,2 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 2

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

Íbúð 509: Er 63.2 fm er tveggja
herbergja íbúð á 5.hæð.
Afhending er í febrúar 2019.

52.900.000

39.900.000

Heyrumst

Hannes

Heyrumst

699 5008

Hannes

Löggiltur fasteignasali

699 5008

Löggiltur fasteignasali

Sunnudaginn 5. maí. OPIÐ HÚS frá kl.16:00-16:30
Sunnusmári, íb 302

Sunnusmári, íb 311

201 KÓPAVOGUR

201 KÓPAVOGUR

STÆRÐ: 116,7 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 4-5

STÆRÐ: 115,9 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 4-5

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

Íbúð 311: Er 115,9 fm er fjögurra ´mm herbergja íbúð á 3. hæð.
Afhending er í febrúar 2019.

60.900.000

60.900.000

Heyrumst

Hannes

Heyrumst

699 5008

Hannes

Löggiltur fasteignasali

699 5008

Löggiltur fasteignasali

Hannes
Steindórsson

Gunnar
Valsson

Stefán
Jarl Martin

Kristján
Þórir Hauksson

Lögg. fasteignasali

Lögg. fasteignasali

Lögg. leigumiðlari

Lögg. fasteignasali

699 5008

699 3702

892 9966

696 1122

hannes@fastlind.is

gunnar@fastlind.is

stefan@fastlind.is

kristjan@fastlind.is

www.landmark.is
Sigurður Samúelsson
Lögg. fast. og eigandi

Þórarinn Thorarensen
Sölustjóri og eigandi

Benedikta Gísladóttir
Skjalavinnsla/móttaka

Nadia Katrín Banine
Löggiltur fast.

Þórey Ólafsdóttir
Lögg. fast. og eigandi

Ingibjörg A. Jónsdóttir
Löggiltur fast.

Andri Sigurðsson
Lögg. fast. og eigandi

Eggert Maríuson
Löggiltur fast.

... leiðir þig heim!

Sveinn Eyland
Lögg. fast og eigandi

Helga Snorradóttir
Skrifstofa/skjalavinnsla

Guðrún D. Lúðvíksdóttir
Löggiltur fast.

ÞÓRÐARSVEIGUR 6 – 113 RVK
N
ÐSU
O
Ú
K
H
ÐS
KIPÐI
BÓO

Hlíðasmára 2 201 Kópavogi Sími 512 4900

ÞÓRSGATA – 101 RVK

UN

KIÐ

KIÐ

• Snyrtileg 104.5 fm 3ja herb.íbúð á 2.hæð
• Rúmgóð svefnherb. og stofa/borðstofa
• Þvottaherbergi innan íbúðar
• Suðvestur-svalir út frá stofu
• Lyfta í húsinu og er stæði í bílg. með íbúð
• Stutt í skóla, leikskóla og útivistarsvæði
V. 43,9 millj.

• Vel skipulögð 3ja herb íbúð á jarðhæð
• Endurnýjað eldhús og gólfefni
• Frábær fyristu kaup eða útleigu eign
• Rúmgott baðherb., með tengi f.þvottavél
• GETUR VERIÐ LAUS FLJÓTT
V. 35,9 millj.
Sveinn s. 6900.820

Sveinn s. 6900.820

Sveinn s. 6900.820

STÚFHOLT 1 – 105 RVK

MÁVAHLÍÐ 6 – 105 RVK

UN

UN

KIÐ

BÓ

UN

OÐ
SK

KIÐ

BÓ

• Rúmgóð 4-5.herb. íbúð á 3ju hæð
• Íbúð er 160 fm með bílskúr í lengju
• Þrjú góð svefnherb. rúmgóð stofa og eldhús
• Endurnýjað baðherb., þvottaherb. Innan íbúðar
• Vestur-svalir, fallegt útsýni
• Bílskúr er vel staðsettur
• GETUR LOSNAÐ FLJÓTLEGA
V. 48,9 millj.
Sveinn s. 6900.820

OÐ
SK

BÓ

BÓ

OÐ
SK

OÐ
SK

BÓ

• Endurnýjuð 106 fm íbúð á 1.hæð m/sérinng.
• Þrjú svefnherbergi, stofa, borðstofa
• Nýleg eldhúsinnrétting og gólfefni
• Búið að endurbæta, rafmagn og ofnalagnir
• Hús steinað að utan, skipt um gluggalista og gler
• GETUR LOSNAÐ FLJÓTLEGA
V. 57,9 millj.

• Rúmgóð 3ja herb. á 2.hæð
• Íbúð er 113.9 fm, aukin lofthæð í íbúð
• Tvö góð svefnherb., rúmgóðar stofur
• Eldhús opið inní stofu
• Geymsla/þvottaherb. Innan íbúðar
• Tvennar svalir með íbúð
• LAUS VIÐ KAUPSAMNING
V. 52,9 millj.
Sveinn s. 6900.820

Sveinn s. 6900.820

VALLAKÓR 2A – 203 KÓP

AUSTURBERG 12 – 111 RVK

UN

BREIÐVANGUR 6 - 220 HFJ.

UN

OÐ
SK

KIÐ

BÓ

OÐ
SK

S

PIÐ

• 103,7 fm 3ja herb íbúð á efstu hæð.
• Þar af 18 fm frístandandi bílskúr.
• Gólfefni endurnýjuð að hluta.
• Gott skipulag íbúðar og gott útsýni..
• Stutt í verlsanir og helstu þjónustu.
V.36,9 millj.

HÁALEITISBRAUT 52 - 108 RVK.

• 4ra herbergja íbúð og bílskúr samtals 146 fm.
• þrjú góð svefnherbergi, rúmgóðar stofur
• Húsið nýlega viðgert að utan
• Baðherbergi nýlegt
• Bílskúr í bílskúrslengju sem er í útleigu.
• Þvottahús innan íbúðar.
V. 45,9 millj.
Ásdís Rósa s: 895-7784

SÓLARSALIR 4 – 201 KÓP

ÁRSALIR 3 - 201 KÓP.

S

O

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 7.MAÍ KL. 17:30 – 18:00

Siggi Fannar s. 897-5930

Siggi Fannar s. 897-5930

S

S

HÚ

PIÐ

HÚ

O

BÓ

• 86,1 fm 3ja herb íbúð í nýlegu húsi.
• 22 fm yﬁrbyggðar svalir (svalalokun) með ﬂísum.
• Rúmgóð 13 fm geymsla með glugga í sameign.
• Nýlegt hús byggt árin 201-2015.
• Gott skipulag og frábær staðsetning.
V.42,9 millj.

PIÐ

ÁLFKONUHVARF 45 – 203 KÓP

OÐ
SK

BREIÐVANGUR 28 – 220 HFJ.

KIÐ

Siggi Fannar
Löggiltur fast.

UN

•Vel skipulögð 3ja herb. íbúð á 3ju hæð
• Íbúð er 83.4 fm auk stæðis í bílgeymslu
• Gengið er inn í íbúð af opnum svalagangi
• Skjólgóðar vestur-svalir
• Sérgeymsla með íbúð á hæðinni
• ÍBÚÐ ER Í ÚTLEIGU ÚT JÚNÍ 2019
V. 41,5 millj.

KIÐ

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir
Löggiltur fast.

HÚ

O

PIÐ

HÚ

O

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 6.MAÍ KL. 17:00 – 17:30

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 5. MAÍ. KL. 14:00 - 14:30

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 5. APRÍL KL. 16:00 TIL 16:30

• -4ra herbergja íbúð og bílskúr samtals 132,8 fm.
• -þrjú góð svefnherbergi
• -Björt og rúmgóð stofa
• -Yﬁrbyggðar svalir
• -Bílskúr í bílskúrslengju.
• LAUS STRAX
V. 45,5 millj.
Ásdís Rósa s: 895-7784

• Virkilega fallega 99,5 fm. 3ja herbergja íbúð á 7. hæð með
fallegu útsýni til suðurs.
• 2 rúmgóð svefnherbergi og þvottahús innan íbúðar.
• Stutt í alla þjónustu. Sturtukleﬁ á baðherbergi.
• Suðursvalir sem mögulegt er að loka.
V. 47,9 millj.
Sveinn s. 6900.820

Falleg 4ra herbergja, 138 fm íbúð á efstu hæð.Aukin lofthæð í
íbúð. Rúmgóð herbergi.Stórar stofur og fallegt útsýni til vesturs.
Frábært staðsetning í Salahverﬁnu í Kópavogi.
V. 57,9 millj.

Sigurður s. 896-2312

Sími 512 4900
landmark.is
Landmark leiðir þig heim!

Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

FÍFUHVAMMUR 39 – 200 KÓP

FÍFUSEL – 109 RVK

UN

KIÐ

UN

OÐ
SK

KIÐ

BÓ

BÓ

• Einstaklega fallegt og frábærlega staðsett 328,7 fm. einbýlishús neðst í
suðurhlíðum Kópavogs.
• Eignin er í afar góðu ástandi bæði að innan sem utan.
• Eldhús og baðherbergi nýlega endurnýjað. Gluggar og gler einnig endurnýjað. 5 rúmgóð svefnherbergi. 2 baðherbergi.
• Möguleiki að gera séríbúðarými í kjallara. Eign hlaut verðlaun Kópavogs
fyrir endurgerð húsnæðis.
• Aðkoma að húsinu er góð og eru næg bílastæði við húsið og við götu. Hiti
er í plani og stéttum/tröppum fyrir framan hús.
V. 128.9 millj. Sveinn s. 6900.820

• -Rúmgóð 101,4 fm 4ra herb íbúð
• -Íbúð er á 4.hæð m/suður-svölum
• -Þrjú svefnherbergi
• -Rúmgóð stofa og eldhús
• -Þvottaherb.innan íbúðar
• LAUS VIÐ KAUPSAMNING
V. 36,9 millj.
Sveinn s. 6900.820

HOLTSVEGUR 14 – 210 GBÆ.

LAUFHAGI 9 – 800 SELFOSS.

UN

KIÐ

LAUFRIMI 24 – 112 RVK.

UN

OÐ
SK

KIÐ

BÓ

UN

OÐ
SK

KIÐ

BÓ

• - Vel skipulagt og fallegt einbýlishús á einni hæð ásamt bílskúr
• - Bílskúrinn nýttur sem stúdóíbúð sem er í útleigu
• - Fjögur svefnherbergi, gólfhiti í eldhúsi og á baðherbergi
• - Timburpallur með heitum potti
• - Gler og parket að mestu endurnýjað
• - Húsið var málað að utan árið 2018
V. 49,5 millj.
Andri 690 3111

ÁRSALIR 3 – 203 KÓP.

ENGIHJALLI 9 – 200 KÓP

UN

• - Um er að ræða 4ra herbergja endaíbúð á 3. hæð
• - Sérinngangur af svölum, húsið hefur nýlega verið viðgert
• - Þrjú svefnherbergi, þvottahús innan íbúðar
• - Mjög snyrtileg sameign
• - Stutt í alla helstu þjónustu, leiktæki fyrir börnin í garðinum
V. 42,9 millj.
Andri 690 3111

SLÉTTUVEGUR 17 (ÍBÚÐ 103), 103 RVK
UN

S

OÐ
SK

IÐ

HÚ

KIÐ

OP

K
BÓ

OÐ
SK

BÓ

• - Glæsileg og rúgmóð 4ra herbergja íbúð á 1. hæð
• - Íbúðin er nýtt sem 3ja herbergja, auðvelt að bæta við 3ja
svefnh.
• - Sérsmíðaðar innréttingar, falleg gólfefni
• - Gengið út á verönd frá stofu og eldhúsi
• - Tengi fyrir þvottavél og þurrkara á baðherbergi
• - Mjög snyrtileg og vel umgengin sameign
V. 62,5 millj.
Andri 690 3111

IÐ

OÐ
SK

OÐ
SK

BÓ

T
NÝT
• - Mjög góð 3ja herbergja íbúð á 4. hæð í fallegu lyftuhúsi
yftuhúsi
• - Húsið var byggt árið 2001
• - Eignin er skráð 98,9 fm, íbúðin sjálf er 91,7 fm og geymslan
7,2 fm
• - Þvottahús innan íbúðar
• - Frábær staðsetning þar sem er stutt í alla helstu þjónustu
V. 45,9 millj.
Andri 690 3111

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 6. MAÍ KL. 18:00 TIL 18:30
• 3ja herbergja, 90 fm íbúð á 7. HæðRúmgóð íbúð sem þarfnast
standsetningarGlæsilegt útsýni. Frábært verð !
V: 31,9 millj.

Ásdís s. 895-7784

FLÉTTURIMI 22 (ÍBÚÐ 301), 112 RVK

SUMARHÚS – HRÍSABREKKA 5, 301 AKRANESI

S

PIÐ

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 663 2300
55 ÁRA OG ELDRI
• 69,3 fm íbúð á fyrstu hæð fyrir 55 ára og eldri.
• Björt og rúmgóð með sólskála og suðurgarði.
• Stofa, borðstofa og eldhús í opnu rými.
• Svefnherbergi og baðherbergi, geymsla við íbúð.
• Líkamsræktarsalur, heitur pottur og saunakleﬁ.
• Veislusalur og húsvörður í húsinu.
Verð 38,5 mkr uppl veitir Þórey, s. 663 2300

ARNARSMÁRI 12 (ÍBÚÐ 301), 201 KÓP

S

HÚ

PIÐ

O

S

HÚ

PIÐ

O

HÚ

O

T
NÝT

T
NÝT

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 6. MAÍ KL 17:00-17:30

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 5.MAÍ KL 15:00-15:30
-155:30
:330

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 663 2300

• 86,1 fm 4ra herbergja íbúð á efstu hæð í litlu fjölbýli.
• Stofa/borðstofa og eldhús í opnu rými.
• Þrjú svefnherbergi, baðherbergi og þvotthús innan íbúðar.
• Frábær staðsetning í barnvænu hverﬁ, stutt í þjónustu.
Verð 39,9 mkr -

• 69,2 fm sumarhús með 15-20 fm svefnlofti sem er ekki í
skráðum fm.
• Nýlegt og vandað timburhús, klætt með liggjandi klæðningu.
• Stór afgirt timburverönd með heitum potti og fallegt útsýni.
• Björt og rúmgóð stofa, borðstofa og eldhús
• Tvö svefnherbergi og baðherbergi.
• Frábær staðsetning í landi Eyrar í Svínadal, Hvalfjarðarsveit.
Verð 21,9 mkr uppl veitir Þórey, s. 663 2300

• 89,5 fm 4ra herbergja íbúð á efstu hæð í litlu fjölbýli.
• Mikið endurbætt, rúmgóð og björt íbúð.
• Stofa/borðstofa og eldhús í opnu rými með miklu útsýni.
• Þrjú svefnherbergi, baðherbergi og þvottaaðst á baðherb.
• Frábær staðsetning í barnvænu hverﬁ, stutt í þjónustu.
TILBOÐ ÓSKAST -

uppl veitir Þórey, s. 663 2300

uppl veitir Þórey, s. 663 2300

Suðurlandsbraut 52
108 Reykjavík
Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Bjóddu þína íbúð íbúð uppí.
Básbryggja 3
Penthouseíbúð í Reykjavík.

S

PIÐ

HÚ

O

Þú ert ráðin/n!
Uppáhaldssetningin okkar hjá FAST ráðningum

OPIÐ HÚS!
Gullfalleg og vel skipulögð 128,5 fm 4
ra herbergja endaíbúð á 3.hæð ásamt sunnud. 5 maí á milli
24,3 fm innbyggðum bílskúr, samtals því kl. 16:00 og 16:30
152,8 fm. Íbúðin er laus fljótlega. Skipti
möguleg á ódýrari eign. Verð 64,9 millj. Skipti á ódýrari.

Ásmundur Skeggjason fasteignasali Gsm 895 3000 tekur vel
á móti ykkur.

www.fastradningar.is

Hnoðravellir 29
Raðhús í Hafnarfirði.

ÚS

H
PIÐ

O

FAST

Ráðningar

OPIÐ HÚS!
Glæsilegt 183 fm raðhús á einni hæð
með innbyggðum bílskúr. Húið er laust sunnud. 5.maí á milli
kl. 17:00 og 17:30
til afhendingar strax. Þrjú rúmgóð
herbergi sér þvottahús. Hér er hátt til lofts og vítt til veggja.
Láttu sjá þig. Verð 77,5 millj. Skipti á ódýrari.

Ásmundur Skeggjason fasteignasali Gsm 895 3000 tekur vel
á móti ykkur.
Runólfur Gunnlaugsson viðsk.fr. lögg.fast. • Ásmundur Skeggjason lögg.fast.

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

GRENSÁSVEGUR 11

OPIÐ HÚS
SUNNUDAG, KL. 12.00-12.30

SÍMI 588 9090

OPIÐ HÚS Í SÝNINGARÍBÚÐ AÐ LYNGÁSI 1
SUNNUDAG, KL. 12.00-12.30

Garðabær –
Lyngás 1

Breiðakur
GLÆSILEGAR SÉRÍBÚÐIR MEÐ BÍLSKÝLI

BJARTAR OG NÚTÍMALEGAR ÍBÚÐIR MEÐ HAGNÝTU SKIPULAGI

BREIÐAKUR 2-4 OG 6-8, GARÐABÆR
Nýjar, glæsilegar og rúmgóðar 3-4ra herbergja íbúðir í
8 íbúða lyftuhúsi. Stórt stæði í upphitaðri bílageymslu
fylgir hverri íbúð.
Íbúðirnar afhendast samkvæmt skilalýsingu
fullbúnar án megingólfefna. Sérinngangur af
svalagangi.
Afhending íbúða er mjög fljótlega
Verð frá 63,9 -74,9 millj.

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

Hrafnhildur
Björk Baldursdóttir
löggiltur fasteignasali
hrafnhildur@
eignamidlun.is
Sími 862 1110

NÝJAR ÍBÚÐIR Í SÖLU MIÐSVÆÐIS Í GARÐABÆ
Hagkvæmar 3ja og 4ra herbergja íbúðir með stæði
í bílageymslu. Íbúðirnar eru miðsvæðis í Garðabæ,
í göngufæri frá skólum, sundlaug, íþróttasvæði og
verslun. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna.

Daði Hafþórsson
löggiltur fasteignasali
dadi@eignamidlun.is
Sími 824 9096

Verð frá 45,9 m.

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

Afhending maí/júní 2019

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

Hafnarbraut 9
Kársnesi / 200 Kópavogi

OPIN HÚS

sunnudaginn 5. maí kl. 15:00 - 16:00

Glæsilegar 2ja-4ra herbergja fullbúnar íbúðir
með sjávarútsýni á vestanverðu Kársnesinu
)\UVWX¯E¼²LU¯Q¿MXEU\JJMXKYHUˋPH²IDOOHJXP
útivistar- og göngusvæðum við sjávarsíðuna
Ný brú mun tengja Kársnesið,
háskólasamfélaginu við Öskjuhlíð
og miðbæ Reykjavíkur.

Fullbúin sýningaríbúð
á staðnum

Mikil og metnaðarfull
uppbygging á Kársnesinu.
Lyftuhús með bílakjallara.
Verð frá: 41,9 milljónir
Nánari upplýsingar veita:

Svan G. Guðlaugsson
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300
svan@miklaborg.is

www.karsnes.is

.

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

Sími:

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

sunnudaginn 5. maí kl. 13:30 - 14:00

sunnudaginn 5. maí kl. 14:00 - 14:45

Dalsel 35

Þverholt 32

109 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

105 Reykjavík

Falleg 112,6 fm 4ra herbergja útsýnisíbúð
Efsta hæð - endaíbúð - stæði í bílgeymslu
Eldhús endurnýjað, mikið skápa- og
vinnupláss
Auðvelt að bæta 4ja svefnherbergi við
Snyrtileg og endurnýjuð sameign
*µ²¯E¼²¯IM¸OVN\OGXY¨QXKYHUˋ
Stutt í skóla og þjónustu
Verð:

Falleg og björt 74,4 fm þriggja herbergja
íbúð á 3.hæð ásamt aðgengi að lokaðri
bílgeymslu
Nánari upplýsingar veita:

Óskar H. Bjarnasen, lögg. fasteignasali
ohb@miklaborg.is sími: 691 1931
Ólafur Finnbogason, lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

42,0 millj.

Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð
frá árinu 2017
Verð:

44,9 millj.

.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 7. maí kl. 17:30 - 18:00

mánudaginn 6. maí kl. 12:00 - 12:30

Heiðargerði 49

Reynihlíð 5

108 Reykjavík

105 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

Jason Kr. Ólafsson, lögg. fasteignasali
jko@miklaborg.is sími: 775 1515

Stórt endaraðhús með aukaíbúð
Eignin skiptist í 4 svefnherbergi
3 baðherbergi
Aukaíbúð - Bílskúr
5µOHJXUVWD²XU¯+O¯²DUKYHUˋQX¯Q£JUHQQL
við Nauthólsvík
Verð frá:

98,0 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

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

Fallegt 211 fm einbýlishús á þremur hæðum
með bílskúr innst í götu í Heiðargerði
Eignin skiptist í 5 svefnherbergi, tvær stofur,
tvö eldhús, þvottahús og tvö baðherbergi
Möguleiki á útleigueiningu er í kjallara
Bílskúr og stór garður
Verð:

Með þér alla leið

75,9 millj.

Sundaborgir 2, 104 Reykjavík
450@450.is
Elías Haraldsson lögg. fast. s: 777 5454
Erlendur Davíðsson lögg. fast. s: 897 0199

GLÆSILEGT

EINBÝLISHÚS
Á SELTJARNARNESI

LAUFÁSVEGUR 50
OPIÐ HÚS Í DAG 4.MAÍ. KL 14:00-14:30
Mjög fallegt og virðulegt 140,7 fermetra eldra steinhús (kjallari hæð og ris) ásamt 32,2 fermetra bílskúr byggt 1926 sem
stendur við eina af eftirsóttustu götu miðbæjarins. Vel byggt
hús sem býður upp á mikla möguleika en þarfnast endurnýjunar. Sér íbúð í kjallara. Laust við undirritun kaupsamning.

255 fm. vandað einbýlishús mjög vel
staðsett á Seltjarnarnesi, vítt til allra átta.
255 fm. vandað einbýlishús mjög vel staðsett á
Seltjarnarnesi, vítt til allra átta. Húsið er á einni hæð
með innbyggðum bílskúr. Fjögur svefnherbergi eru
í húsinu. Góð útiaðstaða
með heitum potti.
Lóð er gróin með
stóru bílastæði.

+Mallavegur 
 5e\kMav¯k

OPIÐ HÚS

ALLAR NÁNARI
UPPLÝSINGAR GEFUR:

sunnuGaginn . ma¯ kl. :  :3

)alleg og vel skipulög² 88 fm gµlfˌötur st¨rri
ra KerbergMa ¼tsýnis¯b¼² á efstu K¨²
¯ nýlega enGurb¨ttu steinK¼si á Àessum
vins¨la sta² ¯ 5e\kMav¯k.
$uk Àess f\lgir 2 fm b¯lsk¼r.
6amtals er eignin Àv¯ 2 fm.

Þorlákur Ómar Einarsson
lögg.fasteignasali
í síma 820-2399 eða
netfang thorlakur@stakfell.is

Nánari upplýsingar veitir:

Páll Þórólfsson lögg. fasteignasali
pall@miklaborg.is sími: 893 9929

Verð :

43,8 millj.

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

Grunnur að góðu líﬁ

- með þér alla leið -

Húsi verslunarinnar 8.hæð, Kringlunni 7, 103 Reykjavík, fasthofn@fasthofn.is
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Grandatröð 10

Skipholt 50d

FOSSAGATA 11

Stóriteigur 16,

Póstnr: 220.
Stærð: 350 fm.
Gerð: Iðnaðarhúsnæði.

Póstnr: 105
Stærð: 178,5 fm
Gerð: Skrifstofuhúsnæði.

Póstnr: 101
Stærð: 126,6
Gerð :Sérhæð og ris.

Póstnr: 270
Stærð:180,9 fm
Gerð Herb: 5 , Raðhús

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ FASTEIGNASÖLU

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ FASTEIGNASÖLU

Opið hús sunnud. 5. maí á milli kl. 15:00-15:30

Opið hús sunnud. 5. maí á milli kl. 16:15-16:45

Mjög gott 350 fm iðnaðarhúsnæði á góðum stað
í Hafnarﬁrði. Sérútbúið til ﬁskvinnslu eða undir
annarsskonar matvælaframleiðslu. Góð starfsmannaaðstaða og skrifstofur eru í húsinu einnig.
Fullfrágengin lóð og plan við húsið. Tvær góðar
iðnaðarhurðir.
Eignin er til sölu en langtímaleiga kemur einnig til
greina.
Verð: Tilboð.

Virkilega gott skrifstofuhúsnæði í góðu lyftuhúsi
miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu. Eignin skiptist í
móttöku, opið skrifstofurými, sér skrifstofu, fundarherbergi og fundarsalur. Eldhús, salerni og góðar
skjalageymslur. Virkilega vandað skrifstofurými og
húsi í mjög góðu standi.

Einstaklega sjarmerandi hæð og ris í fallegu húsi við
Fossagötu 11 í litla-Skerjaﬁrði. 3-4 svefnherbergi, tvö
baðherbergi, Húsið er bárujárnsklætt timburhús á
steyptum kjallara og lítur vel út.. Húsið stóð áður við
Lindargötu en var ﬂutt á núverandi stað í kringum 1990
og var þá mikið endurnýjað og endurbyggt. Þetta er
virkilega fallegt hús á eftirsóttum stað í Vesturbænum
nálægt háskólasvæðinu. Eignin býður upp á marga
möguleika svo sem hús fyrir stóra fjölskyldu eða sem
tvær íbúðir. Sjón er sögu ríkari

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 barnaherbergi, rúmgott hjónaherbergi, baðherbergi með sturtu og baðkari, þvottahús.
Tvennar svalir. Pottur á svölum. Bílskúr með geymslu
innaf. Virkilega gott raðhús fyrir stóra fjölskyldu.

Verð 59.900.000.-

Verð: 72.900.000.-

Verð: 74.900.000.-

TRAUST - ÖRYGGI - ÁRANGUR
Veldu eingöngu toppþjónustu í þínum fasteignaviðskiptum
Vegna mikillar sölu undanfarið vantar okkur allar tegundir eigna á skrá!

Ætlar þú
að vera með?
Sumardagskrá JSB
hefst 6. maí

Sumarkort í opna kerﬁð er komið í sölu
Mótun
6 vikur, 6. maí - 16. júni.
Liðleiki og styrkur, hentar öllum aldursﬂokkum.

Fitform
5 vikur, 6. maí - 16. júni.
Lokaðir tímar fyrir 60 og 70+.

Nýtt!!
Hraðlest-1 fer af stað 27. maí.
Hraðlest-2 fer af stað 11. júni.
Hraðlest-3 fer af stað 24. júni.
Hörku púl og sviti, 5x í viku í 2 vikur.

TT námskeið
3x í viku í 6 vikur, 27. maí - 7. júlí.
Alltaf frábær árangur.

Sjá nánar á jsb.is
Innritun haﬁn í síma 581 3730

EFLIR
/
H N OT S KÓ GU R

Markviss, fjölbreytileg og öflug líkamsrækt
fyrir konur og stelpur sem tekur mið af þörfum ólíkra hópa
og skilar auknum krafti, hreysti og vellíðan.

Velkomin í okkar hóp!

Innritun og nánari upplýsingar

í síma 581 3730 og á jsb.is

6 KYNNINGARBLAÐ FÓLK

Alþjóðlegi víkingadagurinn er
haldinn hátíðlegur um allan
heim nú í byrjun
maí og blæs því
Sögusafnið úti á
Granda í víkingahátíðarlúðrana
og blæs til fjölskylduskemmtunar á morgun,
sunnudag, frá
kl. 12 til 16. Dagskráin samanstendur af alls
konar skemmtun,
leikjum og sögu,
fyrir alla aldurshópa.

A

lþjóðlegi víkingadagurinn
er 8. maí en við ákváðum að
taka forskot á sæluna til að
auðvelda fjölskyldufólki að koma,“
segir Kolbrún Kolbeinsdóttir,
rekstrarstjóri hjá Sögusafninu,
en safnið heldur upp á daginn
með pompi og prakt á morgun,
sunnudag. Safnið sjálft verður opið
á venjulegum tíma, frá klukkan
10 til 18, en félagar í víkingafélaginu Rimmugýgi mæta á svæðið
klukkan 12 og halda uppi fjörinu
til 16. Safnið er á Grandagarði 2.
Það verða grillaðar pylsur og
kókómjólk í boði fyrir utan safnið,
lítill handverksmarkaður verður
fyrir innan, þar sem víkingarnir
munu sýna hvernig slíkt handverk
er unnið. Einnig verður tónlist og
leikir en leikjameistari mætir til að
sýna krökkunum hvernig víkingabörnin léku sér.
„Víkingafélagið Rimmugýgur,
sem við erum í góðu samstarfi
við, kemur og verður með lítinn
handverksmarkað þar sem verður
hægt að kaupa víkingahandverk.
Það verður sérstakt leikjasvæði
fyrir krakka þannig að börnin geta
farið í víkingaleiki eins og börnin
á víkingatímanum gerðu. Félagar
í Rimmugýgi verða líka með allt
dótið sitt og spila víkingaskák sem
kallast hnefatafl sem þeir munu
kenna fólki hvernig virkar. Síðan
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Sögusafnið á Granda blæs í víkingapartýlúðurinn á morgun þegar alþjóðlegi víkingadagurinn verður haldinn hátíðlegur. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Halda upp á alþjóðlega
víkingadaginn
Einnig verður
tónlist og leikir en
leikjameistari mætir til
að sýna krökkunum
hvernig víkingabörnin
léku sér.

Meðal sýningargripa má nefna Hrafna-Flóka og Egil Skallagrímsson.

verða grillaðar pylsur og kókómjólk. Þetta verður gaman,“ bætir
Kolbrún við.
Þetta er í annað sinn sem safnið
heldur upp á daginn. Kolbrún segir
að fólk eigi von á góðri skemmtun
á morgun og safnið taki vel á móti
þeim sem vilja einnig kíkja inn
fyrir þar sem gestir fá að kynnast
Íslandssögunni á skemmtilegan

hátt. Þeir eru leiddir í gegnum
atburði í sögu Íslendinga með
hljóðleiðsögn þar sem eftirmyndir
af sögufrægum persónum taka á
móti þeim. Þá er einnig í boði að
máta vopn og klæði víkinga og
finna sinn eigin innri víking.
„Við ákváðum að halda upp á
alþjóðavíkingadaginn. Hann er
8. maí en við ákváðum að taka
forskot á sæluna til að auðvelda
fjölskyldufólki að koma. „Við erum
með Hrafna-Flóka og Egil Skallagrímsson og fleiri sem gefur góða
yfirsýn yfir landnámsöld. Það eru
margir sem muna eftir okkur frá
því við vorum í Perlunni forðum
daga en núna erum við hér úti
á Granda og tökum vel á móti
öllum.“

UPPLIFÐU
FRELSIÐ!

Yamaha mótorhjólin eru þekkt
fyrir gæði og einstaka hönnun.
Við eigum örugglega rétta
hjólið fyrir þig!

NIKEN

Verð frá kr. 2.790,000,-

MT09

Verð frá kr. 1.850,000,-

TRACER 900GT
Verð kr. 2.250,000,-

www.yamaha.is
Kletthálsi 3 |110 Reykjavík | sími 540 4900

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

Smáauglýsingar

7
550 5055

SMÁAUGLÝSINGAR
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Bílar
Farartæki

Húsbílar

Rafskutlur

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

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

Garðyrkja

Hurricane 30 Q Lúxushúsbill.
árg.2002. 454 bensin.verð 3.9 uppl.
8205181.

SUZUKI FJÓRHJÓL. Fjórhjólin eru
með power stýri, 100% driflæsingu.
Létt, lipur, meðfærileg í notkun og
eyða auk þess afar litlu eldsneyti.

Vel með farinn nýskoðaður
Volkswagen Transporter árg.
97,bensíndrifinn, ek. 131þús. Bíllinn
er seldur með öllum útbúnaði.
Verð 700.000 eða tilboð Uppl. í s.
6945751

TIL SÖLU VICTORY XL 140
RAFSKUTLA
Snúningssæti auðveldar aðgengi
Hámarkshraði 20 km/klst.
Hæð frá jörðu: 14.0cm
Burðargeta: 180 kg.
Ný dekk.
Árgerði 2014
Verðhugmynd: 280.000,Nánari upplýsingar í síma 862 2155
Sjá frekari upplýsingar: https://
eirberg.is/vara/rafskutla-victory-140

Varahlutir

Tek að mér trjáklippingar og
garðvinnu. Uppl. í s. 616 1569.

Bókhald
Getum bætt við okkur fyrirtækjum
í bókhalds þjónustu. Upplýsingar í
síma 894-0135, Margrét

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

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

Nudd
NUDD

Málarar

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Janna.

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

Hjólhýsi

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is
Suzuki.is

HÚSASMÍÐI:
getum bætt við okkur verkefnum,
nýsmíði, viðgerðir og viðhald.
Uppl. í s. 858 3300

Rafvirkjun
RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.
Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

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

Til sölu

Húsaviðhald
HOBBY HJÓLHÝSI 2019
FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK

STÓRSPARNAÐUR!
Hobby hjólhýsi fyrir vorið beint
frá Evrópu. Við aðstoðum þig.

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

Allar fyrirspurnir sendist á:
kriben@simnet.is

Ferðavagnamarkaður
Breiðhöfða í húsnæði Bílalinda,
Sími: 659 2452
Sérhæfum okkur í ferðavögnum.
www.ferdavagnamarkadur.is

Tímavinna eða tilboð.

s. 863 4449
Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994

Hjólbarðar

Dekk til sölu uppl. 8972042

Þjónusta
ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA SELJA
BÍL?
Bilauppbod.is er uppboðsvefur
þar sem þú getur keypt eða selt
bíl á einfaldan og hagkvæman
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

Pípulagnir

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

Bílar óskast
Óska eftir kaupa Skoda f. 100 þús,
má vera illa á sig komin. Uppl. í síma
483 3568

TECHKING VINNUVÉLADEKK

PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA

Vorum að fá nýja sendingu af
hinum frábæru vinnuvéladekkjum
frá Techking Búkolludekkhjólaskófludekk Ofl. Ýmsar algengar
stærðir. O.K.Varahlutir ehf. Fyrirsp.
sendist á okspares@simnet.is

Viðgerðir, viðhald og nýlagnir.
Uppýsingar í síma 868-2055

Við gætum
verið með næsta
starfsmann
mánaðarins á skrá

gerð Heildarverð ástand

Nafn
Kingstar
Michelin
Hankok
Continental
conti eco
Bridgestone
Duler
Dunlop

stærð
185/65/R14
175/65/R14
175/65/R14
195/55/R16

fjöldi
3
2
2
4

vetrardekk
Sumardekk
sumardekk
sumardekk

5.000 kr.
10.000 kr.
7.500 kr.
40.000 kr.

225/55/R18

4

sumardekk

40.000 kr. nýleg
50.000 kr. nýleg

Kumo

235/65/R17

4

á felgum
Toyota
sumardekk

Hankok
Dunlop
Michelin
Dunlop

225/60/R17
235/55/R19
195/55/R16
265/65/R17

4
4
4
2

sumardekk
sumardekk
sumardekk
heilsársdekk

265/65/R17

notuð
ný
nýleg
ný

30.000 kr. nýleg
30.000 kr.
30.000 kr.
60.000 kr.
10.000 kr.

nýleg
nýleg
ný
notuð

Ráðgjafar okkar búa
\ðUYķÐWÈNULĜHNNLQJX
ÀDWYLQQXOķðQXRJ
YHLWDWUDXVWDRJ
SHUVŉQXOHJDUÀÐJMŌI

Glæsilegur ferðaþjónustubíll
Langur Ford Excursion 2005
46” breyttur 2008
• Powerstroke 7,3l - 10 farþega
• Vel viðhaldin ferðaþjónustubíll
Verð kr. 9.000.000,capacent.is

Upplýsingar í s. 899 5438 / e. info@ICiceland.is

8 SMÁAUGLÝSINGAR
Keypt
Selt
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Skólar
Námskeið

Atvinna í boði

Heimilið

BÍLVOGUR
BIFREIÐAVERKSTÆÐI

Til sölu

Námskeið

óskar eftir bifvélavirkja eða nema
í sumarstarf.

Barnavörur

Uppl. í s. 564 1180 eða senda mail
með uppl. á
bilvogurmot@simnet.is

KAFFI MILANO FAXAFENI 11
Starfsfólk óskast í hlutastarf , 25 ára
og eldri. Íslenskukunnátta skilyrði.
Uppl. á staðnum eða senda á
netfangið milano@simnet.is

TIL SÖLU VICTORY XL 140
RAFSKUTLA
Snúningssæti auðveldar aðgengi
Hámarkshraði 20 km/klst.
Hæð frá jörðu: 14.0cm
Burðargeta: 180 kg.
Ný dekk.
Árgerði 2014
Verðhugmynd: 280.000,Nánari upplýsingar í síma 862 2155
Sjá frekari upplýsingar: https://
eirberg.is/vara/rafskutla-victory-140

Gæða ungnautakjöt í 10 ár beint
frá býli. Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk,
gúllas, snitsel og steikur. www.
myranaut.is s. 868 7204

Geymsluhúsnæði
GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Húsnæði óskast
SENDIRÁÐ ÓSKAR EFTIR
ÍBÚÐ.

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

Þýska sendiráðið óskar eftir 5. herb.
íbúð án húsgagna helst m/bílskúr
til leigu frá 15.07.2019 í fjögur ár í
Reykjavík eða nágrenni. Upplýsingar
sendist vinsamlegast á info@
reykjavik.diplo.de eða s. 530 1100

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Atvinnuhúsnæði
ATVINNUHÚSNÆÐI
TIL LEIGU 50 m2 Lofthæð 4 m. Hurð
3,7 m Lager eða geymsla. Leiga:
99 þús Facebook: steinhella 14. S:
661-6800

Húsnæði
VAGNSTYKKI + KERRUSTYKKI
+ SKIPTITASKA
ICELANDIC, ENGLISH,
NORWEGIAN & DANISH
F. FOREIGNERS - ENSKA,
NORSKA, DANSKA, SÆNSKA
Levels/Stig: I - 6: Starts/Byrjanir:
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.

Verð frá 99.900 kr. Barnið Okkar Hlíðasmára 4 - 201 Kóp. s. 5538313
barnidokkar.is

Atvinna

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

Atvinna óskast
Lærður járnsmiður og kokkur vantar
vinnu. Uppl. s. í 823 2862

Iðnaðarhurðir
Ljósvirki býður upp á sérhæfðar lausnir í iðnaðarhurðum, ﬂekahurðum og hraðopnandi dúkhurðum,
sniðið eftir þörfum viðskiptavinar. Haﬁð samband á
ljosvirki@ljosvirki.is eða í síma 595 1500 fyrir upplýsingar og verðtilboð

ABBEAES

Humar, Ferskur Lax, Risarækjur
og fleira góðgæti úr hafinu.
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

2-3ja herb. íbúð, stúdíó íbúð og
herbergi til leigu svæði 105. Laus
strax. Uppl. 860-0360

BEE GNY M
O
og B
OW
SH

LAUGARDAG
4. MAÍ KL. 23.45

intellecta.is

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

Best geymda leyndarmál Kópavogs

Upplýsingar í síma 782 8800

SÍMI 554 2166 @9EJ9:GJ?)) 200 KÓPAVOGUR

Þjónustuauglýsingar
Ferðaþjónustuhús

%2 "¥,34)¨ 2)&)¨ 

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

Göngubraut: 69.500,-

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

Vönduð hús sem henta
vel í ferðaþjónustuna,
afhendast fullkláruð.
Nánari uppl. reisum@simnet.is
eða í síma 899 0913 Fríða
www.reisum.is

Sími 550 5055
Hámarks þyngd notanda: 110 kg.
8 prógröm.
Hátalarar og MP3 fyrir gsm síma.
Hámarks hraði 14 km/klst.
Stærð brautar: 42x115 sm.
Afgreitt alla daga. Uppl. í síma 661-1902.
Bíldshöfða 16, Rvk.

&ORMBËLSTRUN
(AMRABORG  KËP (AMRABREKKUMEGIN 3   WWWHSBOLSTRUNIS

viftur.is

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

íshúsið

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

Alla fimmtudaga og laugardaga

Snyrti & nuddstofan Smart
.LUNMXOXQGL*DUèDE

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

arnarut@frettabladid.is gudruninga@frettabladid.is
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VIÐ ERUM TRAUSTI

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

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

Bára Daníelsdóttir

Gylﬁ Jens Gylfason

Skrifstofustjóri
S: 693-1837

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

Garðar
Kjartansson

Sólveig
Regína Biard

Styrmir Þór
Sævarsson

Jóna Benný
Kristjánsdóttir

Gunnar
Þórisson

Einar Örn
Guðmundsson

Garðar
B. Sigurjónsson

Guðbjörg Helga
Jóhannesdóttir

Sölufulltrúi
S: 853-9779

Skjalavinnsla,
S: 869-4879

Sölufulltrúi
S: 846-6568

Lögmaður. Löggiltur
fasteigna-, fyrirtækjaog skipasali.
S: 869-8650

Viðskiptafræðingur,
Sölufulltrúi
S: 692-6226

Viðskiptafræðingur
Sölufulltrúi
S: 823-4969

Sölufulltrúi
S: 898-0255

Viðskiptafræðingur
Sölufulltrúi
S: 897-7712

Garðar Hólm
Löggiltur fasteignasali
S: 899-8811

21 SELDAR
Á 12 DÖGUM

Fast Trausti
SÖLUSÝNING SUNNUDAGINN 5. MAÍ KL. 13:00 - 14:00
Nánari upplýsingar veita Kristján Baldursson í síma 867-3040 á kristjan@trausti.is,
Guðbjörg Gerður Sveinbjörnsdóttir í síma 899-5949 á gudbjorg@trausti.is og Garðar
Hólm í síma 899-8811 á gh@trausti.is

46 ÍBÚÐIR Í MISMUNANDI STÆRÐUM
Bogabraut 952 – 262 Reykjanesbær

Vesturtún 40 – 225 Garðabær

OPIÐ H

ÚS

Laugard

OPIÐ H

ÚS

Miðviku

dag

ag

10 íbúðir
OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAGINN 4. MAÍ KL. 14:00 - 15:00

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 8. MAÍ KL. 17:00 - 17:30

Eignirnar eru 89,3 - 97,2 fm og hverri íbúð fylgir geymsla. Íbúðirnar hafa verið endurnýjaðar að öllu leyti.
Nánari upplýsingar veitir Garðar B. Sigurjónsson í síma 898-0255, gardarbs@trausti.is
Verð frá: 26,5 millj.

Rúmgott og bjart 120 fm parhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr. Pallur með heitum potti. Geymsluloft
er yfir eigninni sem ekki er í fermetratölu eignarinnar. Einstaklega vel staðsett eign. Laus við kaupsamning.
Nánari uppl. veitir Kristján Baldursson í síma 867-3040, kristjan@trausti.is
Verð: 59,9 millj.

Sigluvogur 10 –
104 Reykjavík.

OPIÐ H

ÚS

Miðviku

dag

Hæðargarður 29 –
108 Reykjavík

OPIÐ H

ÚS

Mánud

ag

Flyðrugrandi 8 –
107 Reykjavík

OPIÐ H

ÚS

Mánud

ag

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 8. MAÍ KL. 18:00 - 18:30

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 6. MAÍ KL. 17:30 - 18:00

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 6. MAÍ KL. 18:30 - 19:00

Björt og rúmgóð 4ra herbergja 96,8 fm íbúð auk geymslu í kjallara.
Flísalagðar suðvestur svalir. Sérinngangur er að íbúðinni og henni fylgir
sér bílastæði/afnotaflötur. Nánari upplýsingar veitir Kristján Baldursson í síma 867-3040, kristjan@trausti.is
Verð: 47,5 millj.

Vel skipulögð 2ja – 3ja herbergja 85,8 fm íbúð ásamt 32,5 fm bílskúr á
1. hæð í fjölbýli fyrir 63 ára og eldri. 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: 54,9 millj.

Falleg og vel skipulögð 2ja herbergja 65,1 fm. íbúð á 1. hæð í fallegu
fjölbýlishúsi með sérgarði. Útgengt er á hellulagða verönd frá stofu/
borðstofu. Góð og björt íbúð í snyrtilegu húsi. Nánari upplýsingar veitir
Garðar Hólm í síma 899-8811, gh@trausti.is
Verð: 31,9 millj.
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„Bækur verða
alltaf til, því
það eru þessi
tilfinningalegu
tengsl sem má
ekki vanmeta,“
segir Saga.

Erna Bergmann og Saga Sig hafa í þrjú ár lagt mikla vinnu í að gefa út veglegt tímarit, Blæti. MYND/BERGLIND PETRA

Heima er þar
sem bækurnar eru
Saga Sig og Erna
Bergmann hafa lagt
nótt við dag undanfarna mánuði við útgáfu Blætis, veglegs
bókverks þar sem
fjallað er vítt og
breitt um hönnun,
tísku og menningu
af öllu tagi. Þær
segja prentverkið
langt frá því dautt.

E

rna Bergmann og Saga
Sig gefa út í þriðja sinn
veglega bókverkið Blæti
um listir, hönnun og
tísku. Bókin er 400 blaðsíður, í henni er að finna
fjölda myndaþátta, hugleiðingar,
ljóð eftir Bubba Morthens og smásögur, umfjöllun um arkitektúr,
jóga, viðtal við frú Vigdísi Finnbogadóttur og farið yfir 20 ára sögu
íslenska fatamerkisins Aftur. Þema
Blætis í ár er framtíðin.
Rit- og liststjórnendur tímaritsins, Erna og Saga, hitta blaðamann
á Primavera í Marshall-húsinu
þegar undirbúningur undir útgáfuhófið stendur sem hæst. Leifur Kolbeinsson matreiðslumaður og eigandi Primavera er á vappi að kanna
umgjörðina og fjölskyldumeðlimir
Ernu og Sögu hjálpa til við undirbúninginn.
Mikið hefur verið lagt í útlit og
hönnun bókarinnar af tvíeykinu
hjá Studio Studio, þeim Arnari Frey

ÞAÐ ERU ALLIR SVO MIKIÐ
Á HNEFANUM OG ÉG VONA
INNILEGA AÐ ÞAÐ BREYTIST.
Saga Sig

Guðmundssyni og Birnu Geirfinnsdóttur ásamt Chris Petter Spilde.
Hvers vegna þetta þema, framtíðin?
Saga: Við erum alltaf með þema
sem er gegnumgangandi en það er
mjög opið. Okkur fannst þetta mjög
viðeigandi, hvað kemur næst? Vig-

dís Finnbogadóttir segir um þetta
að við ættum að rækta þann heim
sem framtíðin getur sætt sig við.
Erna: Við erum öll að huga að
umhverfinu og taka upp breyttar
neysluvenjur. Þetta skiptir ótrúlega miklu máli. Við leyfðum listafólkinu að túlka þemað á sinn hátt.
Hversu mikil vinna hefur farið í
að vinna verkið? Þið eruð bara tvær
sem standið að þessu?
Erna: Þetta er rosaleg vinna, við
tölum alltaf um Blæti sem skrímslabarnið okkar og höfum gert frá upphafi. Fyrsta eintakið kom út árið
2016 og þetta er alltaf jafn mikil og
krefjandi vinna. Sem er þó alltaf
þess virði þegar að við fáum bókina
í hendur.
Saga: Þetta er mjög mikil vinna,
í sambærilegum verkum erlendis
eru kannski 20-30 manns að vinna
að svona verkefni og þá jafnvel í
lengri tíma. Við byrjuðum af alvöru
að vinna að útgáfunni í september
á síðasta ári. Við sjáum um alla
þætti útgáfunnar, samskipti við
listamenn og hönnuði, allt sem viðkemur auglýsingum, framleiðslu,
prentun og listrænni stjórnun.“
Erna: Þetta hefur verið ótrúlega
krefjandi tími.
Erna, þú ert að fara að eiga barn,
og ekki langt þangað til. Hvernig
kemst þú í gegnum þetta?
Erna: Ég skrifa hugleiðingu um
kundalini jóga í Blæti. Ég er jógakennari og er búin að læra bæði
kundalini og jóga nidra. Þetta er
mitt hugðarefni í lífinu og jógað
gagnast mér mikið í öllum aðstæðum í lífinu. Kundalini jóga er svo
gott og umbreytandi verkfæri,
þegar ég byrjaði að stunda þetta
varð ég eiginlega fyrir uppljómun.
Mér líður betur, er í betra jafnvægi
og gengur betur að takast á við álag.
Það á við um þetta verkefni og fleiri
verkefni sem ég sinni, því ég á auðvitað von á barni. Á þrjú börn fyrir
og hef sinnt öðrum verkefnum, til
dæmis því að vera með sjálf bæra
sundfatamerkið Swimslow sem
notar endurunnin efni.
Saga: Erna er mögnuð, það má
segja að það fylgi alltaf ákveðinn
fæðingarsársauki útgáfunni á
hverju ári. Og í raun og veru á þetta
við um öll góð verk sem maður sinnir. Á þessu tímabili hef ég sjaldan
haft jafn mikið að gera, ég gerði til
að mynda verkefni fyrir Apple, herferðir fyrir Icelandair og Smáralind
og var einnig í löngu verkefni með
Saga Film, 20/20.
Hvers vegna ákváðuð þið að gefa
út þessi veglegu verk, hvaða þörf
eruð þið að uppfylla?
Saga: Þetta er svo gaman, við
höfum báðar unnið lengi í auglýsingabransanum og þar er ekki
þetta frelsi sem við njótum þegar
við erum að vinna að Blæti. Það er
svo gaman að gera það sem okkur
langar að gera og hafa alla stjórn,
geta ákveðið hvaða pappír er not-

aður og gefa engan afslátt af gæðum.
Þrykkja og sauma prentverkið.
Erna: Verkið endurspeglar bæði
samtímann og það sem okkur
langar að sjá og fjalla um. Undirliggjandi er að við ættum að fagna
því hver við erum og gera það sem
okkur langar. Hika ekki við það.
Saga: Við megum vera alls konar,
það er í lagi. Fyrir 10 árum þurftir
þú að velja starfsframann. Nú
þarftu þess ekki, þarft ekki að tikka
í eitt box.
Hvernig teymi eruð þið?
Erna: Ég er ótrúlega þakklát fyrir
okkar samstarf og það að hafa einhvern mér við hlið sem er til í allt
vesenið og flóknu smáatriðin. Einhvern sem skilur það og vinnur af
ástríðu, metnaði og hugjón. Saga
er hugsuður og einstaklega góður
og mikill pælari. Það er dýrmætt
og þykir mér einstaklega vænt um
okkar vináttu og samstarf.
Saga: Við bætum hvor aðra upp.
Allt sem Erna gerir, gerir hún vel.
Sama hvað það er. Það er ákveðinn
klassi yfir því. Hún er mjög listræn
og góður leiðtogi, hún gæti leitt
hvaða fyrirtæki sem er. Hún er drífandi og ég held að það hafi sitt að
segja hvað hún er með stórt heimili.
Hún sóar ekki tíma sínum.
Þemað hefur mikla þýðingu fyrir
ykkur og það má greina ákveðna
umhyggju fyrir umhverfinu í bókum
ykkar.
Saga: Ég bjó á Þingvöllum sem
barn og unglingur og upplifði sterk
tengsl við náttúruna. Ég heyrði
jörðina anda, heyrði í frostinu og
jörðinni dragast sundur og saman
eftir árstíðum. Ég ætla að vona að
við getum tekið höndum saman um
allan heim, annars sést í endalokin.
Það skiptir mig miklu máli að vera
bjartsýn og að við höfum trú á því
að við getum leyst þau vandamál
sem eru til staðar. Neikvæðni á ekki
við á svona tímum en því miður er
hún áberandi í samfélaginu. Það
eru allir svo mikið á hnefanum og
ég vona innilega að það breytist.
Nú er vinsælt að boða dauða
bókarinnar og prentverksins, hvað
segið þið um það?
Erna: Ég held að það sé ótímabært að spá því. Fólk kaupir minna
en vandaðri verk og safnar svona
bókum og heldur upp á þær. Vandað
prentverk býður upp á reynslu sem
kemst ekki nálægt því að skoða
eitthvað á Instagram eða skrolla
í símanum. Blæti snýst líka um
upplifunina, lyktina, snertinguna
og ákveðin hughrif og er ákveðið
stofustáss í sjálfu sér.
Saga: Auðvitað hefur prentverkið minnkað en krafan um gæði
er meiri. Bækur verða alltaf til, því
það eru þessi tilfinningalegu tengsl
sem má ekki vanmeta. Mér finnst
ég til dæmis vera heima þar sem
bækurnar mínar eru. – kbg
Framhald á síðu 52 í Lífinu
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Ferðast með söl og hvönn

Angela Baldvins
áður til heimilis að Hvassaleiti 12,
lést þann 25. apríl. Útför hennar fer
fram frá Bústaðakirkju
þriðjudaginn 7. maí klukkan 13.00.
Stefán Valur Pálsson
Erna Stefánsdóttir
Inga Stefánsdóttir
Hulda Stefánsdóttir
Sverrir Ólafsson
Angela, Svanhvít, Stefán, Jökull,
Salka, Elena og Iðunn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
systir, amma og langamma,

Matthildur Kristensdóttir
lést laugardaginn 27. apríl.
Útför fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju
miðvikudaginn 8. maí kl. 13.00.
Viðar Sæberg
Hjálmar Sæbergsson
Heiða Rúnarsdóttir
Arnar Sæbergsson
Yrsa Eleonora Gylfadóttir
Sólveig R. Sæbergsdóttir Hrólfur A. Sumarliðason
Kristín R. Sæbergsdóttir
Arnold Björnsson
Súsanna R. Sæbergsdóttir Sævar Jósep Gunnarsson
Hilmar Kristensson
Erlingur Kristensson
barnabörn og barnabarnabörn.

Gísli Matthías Auðunsson matreiðslumaður er einn sjö Íslendinga sem tilnefndir eru
til norrænu Emblu-matarverðlaunanna. Hann keppir í flokknum Miðlun um mat.

B

úið er að velja þá sjö keppendur sem taka þátt fyrir
Íslands hönd í jafnmörgum
keppnisf lokkum í Emblu –
norrænum matarverðlaunum
sem verða veitt í Reykjavík 1. júlí. Gísli
Matthías Auðunsson á Slippnum í
Eyjum er einn þeirra. Í rökstuðningi
kemur fram að hann sé óþreytandi við
að kynna fagnaðarerindið um íslenskan
mat og matarhefðir, bæði hér heima og á
erlendri grundu.
„Já, ég hef á undanförnum árum
poppað upp í ýmsum löndum, upp á
mitt eindæmi, og þá verið í samkrulli
við þá sem eru svipað þenkjandi og ég og
reka veitingastaði með staðbundna matreiðslu,“ staðfestir hann. Kveðst meðal
annars hafa farið til Hong Kong, Sviss,
Indlands, tvisvar til Bandaríkjanna
og Ítalíu og verið í Póllandi í síðustu
viku. „Þá tek ég hráefni með mér sem
létt er að ferðast með, til dæmis söl og
krydd, eins og hvönn, blóðberg, skessujurt, hvannarfræ og fleira slíkt.“
Hann kveðst nota sumurin til að safna
í sarpinn. „Við í Slippnum reynum við
að vera eins sjálf bær og staðbundin
og við getum. Tínum kerfil, túnfífil,
vallhumal, hvönn, njóla, skarfakál og
söl og geymum til vetrarins, með því
að setja þær í síróp, fyrsta eða þurrka
þannig að við getum notað bragðið allt
árið.“ Hann kveðst hafa þreifað sig

Gísli með nípur í körfu.

MYND/GUNNAR FREYR/ICELANDIC EXPLORER

áfram og sótt í gamlar heimildir. „Við
erum svo heppin hér á Íslandi að hér
er rosalega fátt eitrað, miðað við víða
í heiminum. Svo lærir maður hvað er
sérstakt við íslenska matarhefð með
því að kynna hana öðrum menningarheimum. Fólki erlendis finnst til dæmis
taðreyking ótrúlegt fyrirbæri og bragð

af taðreyktu er sérstakt.“ Auk Slippsins rekur Gísli Skál í Hlemmi Mathöll,
ásamt tveimur vinum sínum. „Við erum
mörg sem stöndum að þessum veitingastöðum og margir kokkar og lærlingar
vilja koma sérstaklega til okkar af því að
við erum að gera sérstaka hluti.“
gun@frettabladid.is

Ástkær móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

Sigríður Hannesdóttir
Seljabraut 28,
lést þann 23. apríl á Eir
hjúkrunarheimili. Útförin fer fram frá
Garðakirkju þriðjudaginn 7. maí kl. 13.00.

Elsku móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Kristín Einarsdóttir

Börn, tengdabörn, barnabörn og langömmubörn.

áður til heimilis að
Flókagötu 1, Reykjavík,
lést miðvikudaginn 1. maí á
hjúkrunarheimilinu Hrafnistu í Reykjavík.
Jarðarför verður auglýst síðar.
Fríða Bjarnadóttir
Tómas Zoëga
Anton Bjarnason
Fanney Hauksdóttir
Bjarni Bjarnason
Kristín Jónsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Við erum til staðar
þegar þú þarft á
okkur að halda
Sigrún Óskarsdóttir,
guðfræðingur

Innilegar þakkir færum við öllum þeim
sem sýndu okkur samúð og hlýhug við
andlát og útför ástkærs föður okkar,
tengdaföður, afa og langafa,

Sigurvins Jónssonar
Suðurbyggð 15, Akureyri.
Sérstakar þakkir til starfsmanna
heimahlynningar, heimahjúkrunar, heimaþjónustu á
Akureyri og Furuhlíðar á öldrunarheimilinu Hlíð.
Sigríður Sigurvinsdóttir
Bjarni Kristinsson
Jóna Ólafía Sigurvinsdóttir
Ásdís Sigurvinsdóttir
Einar Birgir Kristjánsson
Björg Sigurvinsdóttir
Sveinbjörn Herbertsson
Trausti Sigurvinsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

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

Ólöf Vilhelmína
Ásgeirsdóttir

Okkar elskulega eiginkona, móðir,
tengdamóðir, amma og langamma,

frá Húsavík er látin.

Kristrún Kristinsdóttir

Útförin fer fram frá Fossvogskirkju
föstudaginn 10. maí kl. 13.00.
Ásgeir Rúnar Helgason
Helga Lára Haraldsdóttir
Valdimar Helgason
Helena Margét Jóhannsdóttir
Sigríður Björk Þormar
Hugi og Muni Ásgeirssynir
Helgi Már, Sigríður Ólöf og Jóhann Daði Valdimarsbörn
Sigurður Hrannar og Tómas Atli Björnssynir
og barnabarnabörn.

Álftahólum 4, Reykjavík,
lést á Landspítalanum í Reykjavík
þann 14. apríl. Útför hefur farið fram.
Þráinn Ölversson
Sigríður Þráinsdóttir
Bessi Brown Jónsson
Helena Ósk Bessadóttir, Alexander Freyr Bjarnason,
Rökkvi Þór Sveinsson.

Útfararstofa Kirkjugarðanna

Vesturhlíð 9, Fossvogi | Sími 551 1266 | útför.is
Innilegar þakkir til allra sem sýndu
okkur samúð, vináttu og hlýhug vegna
andláts og útfarar elsku sonar okkar,

Ástkær sonur minn,
bróðir okkar og frændi,

Sigurðar Guðmundssonar

bifreiðastjóri, Hraunbæ 170,

Lyngmóa 17, Reykjanesbæ.
Sérstakar þakkir fyrir einstaka umönnun
til núverandi og fyrrverandi starfsmanna
heimilisins að Lyngmóa 17, Gylfa Pálssonar sjúkraþjálfara
og heimahjúkrunar HSS.
Guðmundur Sigurðsson
Gunnfríður Friðriksdóttir

Kolbrún Geirsdóttir
Antonio Manuel Goncalves

Ottó Einarsson
lést á heimili sínu 25. apríl. Útför
hans fer fram frá Grafarvogskirkju
miðvikudaginn 8. maí klukkan 13.00.
Sigurlaug Ottósdóttir
Jóhann Hans Þorvaldsson
Valg. Laufey Einarsdóttir
Einar Þór Einarsson
Jórunn Jónsdóttir
og frændsystkini.

LAUGARDAGUR

4. MAÍ 2019
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Fjöldaframleiða vélmennakassa

F

yrirtækið Ró-Box frá Tækniskólanum var valið fyrirtæki
ársins 2019 í samkeppni ungra
frumkvöðla, Junior Achievement á Íslandi. Það mun keppa fyrir
hönd Íslands, í Evrópukeppni ungra
frumkvöðla í Lille í Frakklandi dagana
3.-5 júlí, á 100 ára afmæli JA á heimsvísu.
„Ró-Box er kassi sem er framleiddur í f ramtíðarstof u Tæk niskóla n s . Við hön nuðu m ha n n
sjálf og í honum er allt sem þarf til að
búa til vélmenni. Við stofnuðum fyrirtæki utan um hann í febrúar 2019 og
vorum þá lengi búin að vinna með
hugmyndina,“ segir Gunnhildur Fríða
Hallgrímsdóttir, markaðsstjóri Ró-Box.
„Markmiðið er að kenna krökkum á vélmenni og forritun. Margir halda að það
sé flókið en við erum búin að einfalda
ferlið mikið og okkur finnst mikilvægt
að breiða út þessa þekkingu.“ – gun

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð
við andlát og jarðarför eiginmanns
míns, föður okkar, tengdaföður,
afa og langafa,

Hilmars Hafsteins
Júlíussonar
kælivélvirkja,
Strandvegi 12 í Garðabæ,
sem lést á Landspítalanum 17. apríl síðastliðinn.
Erla Sigrún Lúðvíksdóttir
Hildur Kristín Hilmarsdóttir Sigurjón A. Guðmundsson
Hafdís Björk Hilmarsdóttir Friðvin Guðmundsson
Brynjar Ágúst Hilmarsson
Sólveig Dögg Larsen
Orri Hafsteinn Hilmarsson Guðný Júlía Kristinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar,
dóttir, systir og frænka,
Frumkvöðlarnir ungu í fyrirtækinu Ró-Box, þau Loki Pálmason, Kristín Dóra
Sigurðardóttir, Hannes Árni Hannesson og Gunnhildur Fríða Hallgrímsdóttir.

Ástkær eiginkona mín, móðir,
tengdamóðir, amma og langamma,

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma, langamma og langalangamma,

Lilja Bergey Guðjónsdóttir

Sigrún Pétursdóttir

sjúkraliði, Arnarhrauni 31,
Hafnarfirði,

fyrrum ráðskona á Bessastöðum,

lést á líknardeild Landspítalans í
Kópavogi mánudaginn 29. apríl. Útförin
fer fram frá Víðistaðakirkju mánudaginn 13. maí kl. 15.
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem
vilja minnast hennar er bent á Minningar- og styrktarsjóð
Guðjóns Magnússonar og Guðrúnar Einarsdóttur,
reikningsnr. 0544-14-800108, kt. 510303-3420.
Árni Guðjónsson
Guðjón Árnason
Hafdís Stefánsdóttir
Magnús Árnason
Ragnheiður E. Ásmundsdóttir
Jónas Árnason
Berglind Adda Halldórsdóttir
barnabörn og langömmubarn.

andaðist á dvalar- og
hjúkrunarheimilinu Grund, 23. apríl sl.
Útför hennar verður gerð frá Neskirkju
mánudaginn 6. maí kl. 15. Blóm og kransar vinsamlegast
afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast hennar er bent á að
láta Blindrafélagið njóta þess.
Pétur S. Valbergsson
Bjargey Eyjólfsdóttir
Sigrún Valbergsdóttir
Gísli Már Gíslason
Sigurjón Magnússon
Helga Lilja Tryggvadóttir
ömmu-, langömmu- og langalangömmubörn.

Súsanna Jónsdóttir
lést á gjörgæslu Landspítalans við
Hringbraut laugardaginn 20. apríl.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,
kaupmaður,
Laugarnesvegi 87, Reykjavík,
lést á Landakoti miðvikudaginn 1. maí.
Útför hans fer fram frá Áskirkju
miðvikudaginn 15. maí klukkan 13.00.
Blóm vinsamlega afþökkuð.
F.h. aðstandenda,
Anna B. Agnarsdóttir
Lilja og Björk Hreinsdætur

Haraldur Einarsson
Þorvarður Helgi Haraldsson
Agnieszka Olejarz
Ásta Særós Haraldsdóttir
Halldór Haukur Haraldsson
Ásrún Dís Jóhannsdóttir
Hákon Hjörtur Haraldsson
Kristófer Freyr, Gabríella Guðlaug
María Helena Ólafsdóttir
Jón Þórðarson

Elskulegur frændi minn,

Hörður Einarsson

Þórir Björnsson

stýrimaður og skipstjóri,

lést á Landspítalanum 27. apríl.
Jarðarförin fer fram frá Dómkirkjunni
þriðjudaginn 7. maí kl. 11. Þeim sem vilja
minnast hans er bent á Blindrafélagið.
Fyrir hönd vina og fjölskyldu,

lést laugardaginn 27. apríl.
Útför Harðar verður gerð frá Áskirkju
fimmtudaginn 9. maí kl. 15.00.
Steinunn F. Harðardóttir
Einar G. Harðarson
Ólöf Anna Ólafsdóttir
Guðrún Alda Harðardóttir
Sigurður Þór Salvarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Kristín Axelsdóttir

Faðir okkar og afi,

vélstjóri, Akureyri,
lést á hjúkrunarheimilinu Hlíð
þann 29. apríl. Útför hans fer fram frá
Glerárkirkju mánudaginn 6. maí kl. 13.30.
Blóm og kransar eru afþakkaðir en þeim sem vilja minnast
hans er bent á Minningarsjóð Alzheimer samtakanna.
Lilja Guðmundsdóttir
Hörður Elís Finnbogason
Freydís Heba Konráðsdóttir
Guðmunda Finnbogadóttir
Arnar Helgi Harðarson
Óðinn Helgi Harðarson
og systkini hins látna.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem
sýndu okkur samúð og hlýhug við
andlát og útför elsku móður okkar,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Ingunnar Hlínar
Björgvinsdóttur

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.

Ástkær faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Baldur Ágústsson
Strikinu 12, Garðabæ,
lést 1. maí.
Útförin verður auglýst síðar.
Halla Elín Baldursdóttir
Helga Guðbjörg Baldursdóttir Gísli Baldur Garðarsson
Ágúst Baldursson
Sigurlín Baldursdóttir
Guðjón Ómar Davíðsson
barnabörn og langafabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir og afi,

Hermann Foss Ingólfsson
byggingarfræðingur,
andaðist á hjúkrunarheimilinu Sólvangi
24. apríl. Útförin fór fram í kyrrþey að
ósk hins látna. Starfsfólki á hjúkrunarheimilinu Sólvangi er þökkuð góð umönnun.
Hanne Foss
Martin Foss Hermannsson
og barnabörn.

Anne Blidorf

Atli Heimir Sveinsson

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og bróðir,

Finnbogi Helgi Theodórsson

Finnbogi Ernir Ægisson
Emilía Karen Ægisdóttir
Hlöðver Kjartansson
Herdís Jónsdóttir
Hulda Kristín Hlöðversdóttir Brynja Dröfn Ingadóttir
Kjartan Arnald Hlöðversson Sveinbjörg Júlía Kjartansdóttir
Pálmar Þór Hlöðversson
David Anthony Noble

Útför hennar fer fram frá Garðakirkju
föstudaginn 10. maí klukkan 13.00.

Elskulegur faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Lindargötu 66,
áður á Framnesvegi 14, Reykjavík,

lést 29. apríl 2019.
Útför hennar fer fram frá Víðistaðakirkju
í Hafnarfirði 9. maí kl. 13.00. Blóm og
kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim
sem vilja minnast hennar er bent á Píeta samtökin.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk
líknardeildar Landspítalans í Kópavogi
fyrir góða umönnun og kærleik.

Ástkær sambýliskona mín, móðir,
tengdamóðir, amma og dóttir,

Hreinn Bjarnason

Íris Björk Hlöðversdóttir

tónskáld,
lést laugardaginn 20. apríl
á hjúkrunarheimilinu Grund. Útför hans
fer fram frá Hallgrímskirkju
mánudaginn 6. maí klukkan 13.00.
Teitur Atlason
Auðunn Atlason
Illugi Auðunsson

Bryndís Bjarnadóttir
Sigríður Ragna Jónsdóttir
Kristjana Zoëga
Auður Teitsdóttir
Þorkell Auðunsson
Bessi Teitsson
Ólafía Kristín Auðunsdóttir
Leó Teitsson
Ásta Sóllilja Auðunsdóttir

Ástkær móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Sigrún Óskarsdóttir
lést á Hrafnistu í Reykjavík 16. apríl.
Jarðarförin fer fram frá Áskirkju,
föstudaginn 10. maí klukkan 13.
Ágúst Óskar Sigurðsson
Anna María Úlfarsdóttir
Anna Þórdís Sigurðardóttir Rainer Lischetzki
Edda Björk Sigurðardóttir Jón Ármann Guðjónsson
og barnabörn.
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46
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49

50
51

VEGLEG VERÐLAUN
Vikulega er dregið úr innsendum
lausnarorðum og fær vinningshafinn
í þetta skipti eintak af bókinni
Heltekinn eftir Flynn Berry frá
Forlaginu. Vinningshafi síðustu viku
var Matthías Loftsson, Kópavogi.

LAUSNARORÐ: Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er
raðað rétt saman birtist skemmtilegur sumargestur. Sendið
lausnarorðið í síðasta lagi 10. maí á krossgata@frettabladid.
is merkt „4. maí“.

47

Á Facebook-síðunni Krossgátan er að finna ábendingar,
tilkynningar og leiðréttingar
ef þörf krefur.

52

og fjarlægð líka (9)

40 Kuldalegir frumbyggjar fíla

LÁRÉTT
1 Æ er fló í fagurmynstruðum

19 Fæ mér gúrku austan úr álfu

köttum (9)
8 Fönixræktun fer fram í þessum (4)
10 Ætli ég kysi ekki ás fyrir
Ítalíu (9)
11 Sæki mér væntingar til veiða
(9)
13 Tek broddstaf af kafbátakafteini (4)
14 Iðjuleysi innan veggja
ófrjálsra manna (9)
15 Bið svanna að leita áa aumra
kvenna (9)
16 Reif í sundur refjamenn (4)
17 Fáum Jónas til að stjórna
þessum hrotum (9)
18 Þau mæla sídd í grömmum

(4)
22 Gera áa ólétta vegna afkomenda (8)
25 Múta karli til að vega verktaka í sveit (9)
30 Upplifi aldrei þrengsli þegar
ég versla hér (5)
31 Pestarfólk og arnarungar eru
eitt (7)
34 Sný niður niðurstreymi (8)
35 Sakna ákveðinna plantna og
kvendýra (7)
36 Nei læknir, ég keyri þig í hús
ef skrímslið vill (7)
37 Tel frumsprengingu hafa
verið háværa (6)
38 Þessi er rosa fljót inn (7)

LÉTT

kaldar nætur (11)
41 Klipptu ofan af listaverki (6)
42 Held ég aki gil svo ég ruglist
ekki á höfuðborg (6)
45 Mála glugga inn í rafræna
veröld (8)
46 Þessi hestur heitir Strengur
(6)
47 Nauðin setur sjóðinn úr
skorðum (6)
48 Að lokum verð ég blankur og
á ekki fyrir burðarstólpa (9)
49 Klakarán við Norðurskaut
(5)
50 Þar sem skruddan og skáldið
verða eitt (6)
51 Skundar óhikað til skips (5)
52 Kem reglu á hljóð barna (5)

úr gæjum á ballinu (7)
12 Slóra norður af landnorðri

byggð (9)
2 Ógáð uppfylltu allar þarfir
(9)
3 Tvíhljóð á reiki reka út tungu
staðfastra (9)
4 Eldgamla Ísafold elskar feitmeti og fólkið sitt (10)
5 Læt maukið síga á rólega
menn (10)
6 Læt bás reiknast sem jafnvirði tveggja kúa (8)
7 Gosbækurnar sem settu allt í
bál og brand (8)
8 Einar skrifar meistararitgerð
um mann sem missti útlim
(7)
9 Fer í húsmæðraorlof og velur

milli dagmálanna (7)
20 Snjófetar eru með svo stórt
trýni að það er bara rugl!
(9)
21 Í þessari furðulegu frásögn
er greint frá kraftaverkakönnu (9)
23 Gerum ekki athugasemd
við leiðslu í pípunum (7)
24 Erfiðismaður er smartari en
sá sem er í ruglinu (8)
26 Segja þá fokvonda út í fávísa
erfingja (12)
27 Tel það huggun fyrir dvergvaxna að finna sjaldan til
(9)
28 Á við ölvuð hjú og skaðleg (9)
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(11)
39 Minnka ber sársauka

merkja (8)
43 Sálir eru svartar og súr eru

hjú (6)
44 Fiskurinn hefur sína þrá (6)

Gunnar Björnsson

Sandler átti leik Woizehovski í Riga
árið 1982.
1. … e2! 2. Bxf2 Be3! 0-1. Jóhann
H. Ragnarsson sigraði á atskákmóti
hjá TR. Landsmótið í skólaskák hófst
í gær í Reykjavík. Í gær hófst einnig
Tepe-Sigeman-mótið í Malmö.
www.skak.is: Landsmótið í skólaskák.

Norður
KD97
985
D65
G104

SKEMMTILEG VÖRN
í plús). Sævar og Karl enduðu í efsta
sæti í butler í keppni 12 efstu sveita
með 1,24 impa í plús að meðaltali í
spili og Guðmundur Páll og Þorlákur
í öðru sæti með 1,15 impa. Sveit
J.E. Skjanna endaði með 188,52 stig,
Hótel Hamar kom skammt á eftir
með 186,15, sveit Wise fékk 154,77
stig og sveit Sverris Þórissonar fékk
143,49 stig. Spil dagsins er frá úrslitakeppni 4. efstu sveita í lotu 2 þar sem
Guðmundur Páll og Þorlákur voru í
aðalhlutverki í AV-sætunum. Suður
var gjafari og enginn á hættu:

það var mikið bjarg (10)
33 Fellum fúl á fákum sínum

Svartur á leik

2

Bridge Ísak Örn Sigurðsson

fínu (12)
32 Fann verk fornhetjunnar –

Skák

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.

29 Nauð lítranna og lauganna

LÓÐRÉTT
1 Bregst kletti við Borðeyjar-

MIÐLUNGS

Sveit J.E. Skjanna vann glæsilegan
sigur í úrslitasveitakeppni um Íslandsmeistaratitilinn sem fram fór
um síðustu helgi. Meðlimir í sveit
J.E. Skjanna eru Guðmundur Páll
Arnarson, Júlíus Sigurjónsson, Karl
Sigurhjartarson, Steinar Jónsson,
Sævar Þorbjörnsson og Þorlákur
Jónsson, sem eru Íslandsmeistarar
ársins 2019 . Jón Baldursson og Sigurbjörn Haraldsson, meðlimir í sveit
Hótels Hamars, sem endaði í öðru
sæti, voru efstir í butlerkeppni úrslita
efstu fjögurra sveita (með 1,06 impa

LAUGARDAGUR

Lausnarorð síðustu viku var

9

10
11
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Vestur
62
G32
ÁK2
K8752

Austur
853
107
G943
ÁD63
Suður
ÁG104
AKD64
1087
9

Sagnir enduðu í 4 á norðurhöndina. Þorlákur,
sem sat í austur, valdi tígulfjarkann sem útspil.
Guðmundur Páll, sem sat í vestur, sá strax möguleikann og drap á ásinn (sem vanalega neitar
tígulkóng) og spilaði strax litlum tígli. Sagnhafi
átti lítinn séns, setti lítið spil og gosi Þorláks átti
slaginn. Vörnin tók sína 4 slagi og spilið var 1
niður. Lokasamningurinn á öllum hinum borðunum var 4 (suður) sem unnust slétt.

Komið í allar
helstu verslanir

Íslenskt tískutímarit

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

Grill & hjól
59.990

29.990

69.990

kr

kr

90 kr
39.990
39.99

Gasgrill, 3ja brennara
Sunset Solo 3, 3ja brennara, grillflötur: 628x406 mm,
3 ryðfríir brennarar, hitamælir, 9,67 kW.
3000393

kr

69.990 kr
Gasgrill Crown 320 Stál

Gasgrill Baron 320

9,3 kW brennarakerﬁ úr ryðfríu stáli, grillgrindur úr
pottjárni, þrír brennarar úr ryðfríu stáli.

Grillﬂötur: 38x67 cm, þrír ryðfríir brennarar 8.8Kw, grillgrind
úr postulínshúðuðu pottjárni, hliðarborð, hitamælir í loki
og hjól undir grilli.

3000315

3000611

179.000

129.900

99.990

kr

kr

kr

119.900 kr
Gasgrill Baron 490

Fjórir ryðfríir brennarar 11.4kW/klst., grillﬂötur: 28x65 cm²,
hliðarhella, 2.7kW/klst., snúningssett 4.4kW/klst., grillgrind
úr postulínshúðuðu pottjárni.
3000609

149.900 kr
Gasgrill Baron 590

198.000 kr
Gasgrill Regal 590

3000601

3000600

5 ryðfríir brennarar: Dual Tube 16 kW/h, 2,7 kW/h hliðarhella, 4,4
kW/h snúningsteinn, hlíf yfir brennurum, rafstýrður kveikjari,
grillgrind úr pottjárni, postulínshúðuð vermigrind, grillflötur:
49x81,28 cm og hitamælir í loki.

Fimm ryðfríir brennarar,16.0kW, hliðarhella 2.7kW, með hlíf yﬁr
brennurum, grillsvæði 49 x 81,28 cm, grillgrind úr ryðfríu stáli,
postulínshúðu vermigrind/warming rack, rafmagnskveikjari,
hitamæli í lok, sterk hjól undir grill.

ÞÝSK
GÆÐAHJÓL

Fjalla- og götuhjól 26"

59.800

kr

Reiðhjól Stride 26 Comp
26" 6061 Aluminium, 14,11 kg á þyngd,
Promax Hydraulic diska bremsur, Kenda
K922 26x1.95" dekk. Shimano Altus 8
Speed, Black gírar.
3902081-4

Fjalla- og götuhjól 29"

74.900

kr

Reiðhjól Scento Path
29" Oversize 6061 Aluminium, 13,15 kg á þyngd,
Shimano M315 Hydraulic diska bremsur, Maxxis
Cross-mark II 29x2.25" dekk. Shimano Altus 9
Speed gírar.
3902030-3

ÓTRÚLEGT ÚRVAL
AF HJÓLUM Á FRÁBÆRU
VERÐI

Fjalla- og götuhjól 26"

Krakkahjól 20"

Krakkahjól 24"

35.120

31.920

37.520

Reiðhjól Trophy

Reiðhjól Smart

Reiðhjól A-Matrix

26" Trophy, 17" grind, silfur/blátt, Shimano
18 gírar, Tektro bremsur, þyngd 16,1 kg.

20" Smart, 10" grind, Shimano 6 gíra, Rey
Tektro bremsur, svart/grænt.

24" A-Matrix, 12,5 grind", Shimano 18
gíra, Rey Tektro V bremsur, silfur/rautt.

3901410

3901373

3901305

kr

43.900 kr

kr

39.900 kr

kr

46.900 kr

Er
mosi
í grasinu?
rown 31ry0ðfríu stáli,
GasgrillenC
narakerﬁ úr
8,8 kW br úr steypujárni,
grillgrindur rar úr ryð
ðfríu stáli.
þrír brenna

5.490

49.990

kr

kr

Mosaeyðir 5 kg
10205047

Mosaeyðing í grasflöt

61.990 kr

1. Notum mosaeyðir eða tætum,
rökum eða klórum mosann í
grasflötinni.
2. Berum grasáburð á grasflötina.
3. Berum kalkáburð á grasflötina.

30 00317

4. Sáum grasfræi í sárin.
5. Gott að blanda grasfræi saman við
úrvals gróðurmold áður en sáð er.
6. Munum að vökva vel. Græn og falleg
ur.
grasflöt eftir 2-3 vikur
vikur.

Garðaráðgjöf
í dag Skútuvogi
Vilmundur Hansen,
garðyrkjufræðingur
gefur góð fyrir garðinn
sa
og hvernig eyða á mo
úr grasflöt í dag
kl. 13-17
Gasgrill

Outback gasgrill,
2ja
brennara með hli
ðaborði,
grillflötur: 50x36
cm með
tvískiptu
t m brennara.
300 022
5

18.990

25%
afsláttur

kr

23
3.990 kr

M satætari
Mo
600W, 32 m breidd, 3 hæða6
stillingar, 40 ltr., safnari.
5083620

16.496

kr

21.995 kr

Fjalla- og götuhjól 29"

84.900

kr

Reiðhjól Spectra Sport

29" Oversize 6061 Aluminium, 14,18 kg
á þyngd, Shimano M315 Hydraulic diska
bremsur, Maxxis Crossmark II 29x2.25"
dekk. Shimano Deore 10 gírar.
3902004-7

Fjalla- og götuhjól 29"

115.900

kr

20%
afsláttur
af öllum
útipottum

Reiðhjól Spectra Comp
29" Oversize 6061 Aluminium, 13.15 kg á þyngd,
Shimano M315 Hydraulic diska bremsur, Maxxis
Crossmark II 29x2.25" dekk. Shimano Deore 10
Speed, Black gírar.
3902000-3

599

kr

Mo d 10 lt
Mold
ltr.
r.

Krakkahjól 26"

39.120

kr

48.900 kr

Reiðhjól A-Matrix
26" A-Matrix, 13,5" grind, Shimano afturskiptir
18 gíra, Tektro V bremsur, grátt/gult.
3901376

Götuhjól 700c

54.290

kr

67.900 kr

Reiðhjól Gloria 17” Beige/Brúnt
Author Gloria, 700cc, 18“ og 20“, stell úr álblöndu, Gírar
Shimano Altus afturskiptir, bremsur: Promax V, 12,9 kg.
3901172

1.190

kr

Kalkkorn 5 kg
5087658

1.790 1.790
kr

kr

Grasfræ 1 kg

Graskorn 5 kg

10205052/10205053

5087660
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KRAKKAR

Hér er Kormákur að benda á húsið sitt númer 9 en það sést bara ekki.

?

?
Konráð
og

351

félagar

á ferð og flugi
Gátur
1. Einu sinni var Kalli á leið til
Akureyrar. Þá mætti hann sjö
konum. Hver kona bar sjö poka.
Í hverjum poka voru sjö kettir
og hver köttur var með sjö kettlinga. Hve margir kettlingar,
kettir, pokar og konur voru á
leið til Akureyrar?

Getu
hjálpað r þú
komast þeim að
í
völunda gegnum
rhúsið?

MYND/ELSA NIELSEN

? milljón skrilljón

„Þar fór í ver,“ sagði Konráð. „Okkur liggur á en þurfum
að komast í gegnum þetta völundarhús fyrst.“ Hann
dæsti og bætti við vonsvikinn, „við verðum of sein.“
„Of sein, of sein,“ sagði Kata pirruð. „Hvað gerir til að vera
aðeins of sein?“ bætti hún við. En Lísaloppa og Konráð
voru ekki sammála. Þau vildu mæta á réttum tíma.

Listaverkið

Kann að telja upp í

endalaust
Kormákur er sögupersóna í bókum eftir
Jónu Valborgu Árnadóttur og Elsu
Nielsen. Hann veit ekki um neinn með
sama nafni nema hest sem vinur hans á.
Hann Kormákur svaraði góðfúslega
nokkrum spurningum. Sú fyrsta
snýst um nafnið, hann heitir nefnilega sama nafni og afi Jóns Odds og
Jóns Bjarna, sem eru líka sögupersónur.

MÉR FINNST GAMAN
AÐ VERA ÚTI. SVO
LEIK ÉG VIÐ HEKTOR OG VINI
MÍNA.

Af hverju varst þú skírður Kormákur? Mömmu og pabba finnst
Kormákur fallegt nafn. Mér líka.
Veist þú um f leiri með sama
nafni? Vinur minn á hest sem heitir
Kormákur.

2. Hvað er það sem vermir þig á
veturna, svalar þér á sumrin
og ver þig alltaf gegn vindi og
regni?

Hvað ertu gamall, Kormákur? Ég
er þriggja ára.

3. Hvað sér maður með lokuð
augun?

Hvað kanntu að telja hátt? Milljón
skrilljón endalaust.

4. Hvaða mömmu á Sæunn, sem
þó er ekki mamma hennar?

Þekkir þú tölustafina? Já, næstum
alla.
Hvaða litur finnst þér flottastur?
Appelsínugulur
Hvað finnst þér skemmtilegast að
gera? Að leika mér.
Ertu f linkur að klifra? Já, ég get
klifrað hátt upp í geim.

Þessa mynd sendi Guðbjörg Gunnarsdóttir
okkur. Þarna er hún við húsið sitt – í sólskini.

Hefur þú einhvern tíma verið í
þann veginn að fara þér að voða? –
ef svo er þá hvernig? Nei, en pabbi
minn er með ofnæmi fyrir köttum.

Er eitthvert sérstakt dýr í uppáhaldi hjá þér? Já, Hektor. Hann er
fiskur.
Átt þú þér uppáhaldsbók – og ef
svo er – af hverju er hún uppáhaldsbókin? Kormákur dýravinur
er uppáhaldsbókin mín. Hún er um
mig og Hektor.
Hvernig leikur þú þér helst? Mér
finnst gaman að vera úti. Svo leik ég
við Hektor og vini mína.
Fer mamma þín stundum í
krummafót – af hverju? Mömmu
finnst gaman að vera í krummafót.
Mér líka.
Hvað langar þig mest að verða
þegar þú verður stór? Ég vil bara
vera ég sjálfur. Svona stór.

Svör: 1. Bara Kalli, 2. Húsið,
3. Ekkert, 4. Tengdamömmu.

Horfðu á
heildarmyndina

Allt í einum pakka á lægra verði
Ótakmarkað
Internet

Netbeinir og WiFi
framlenging

Sjónvarpsþjónusta

Ótakmarkaður
heimasími

Kynntu þér málið á vodafone.is, í síma 1414, í næstu verslun
eða hjá umboðsaðilum okkar um land allt.

+

Afþreying frá
Stöð 2
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Vestan 5-10 m/s í dag, skýjað með köflum og yfirleitt þurrt. Gengur í norðvestan
10-15 um landið norðaustanvert með dálítilli vætu. Hiti 3 til 12 stig yfir daginn,
hlýjast á Suðausturlandi.

Fedasz Dental Hungary
your specialist in dental tourism

Save 50-70% on Dental Treatment
in Hungary
Dentistry - Dental Laboratory - Hotel
on-site!
Contact us now!

0036 70 942 9573
info@fedaszdental.hu

Pondus

Eftir Frode Øverli

Hei! Þú þarna
Njóttu augnabliksins. Þetta þrotabú! Það er
kemur ekki til með kominn matur!
að endast.

Greip þig!

Verðlækkun!
Öll rúnstykki á 99 kr.
Gelgjan
Mamma,
þefaðu
af þessu.

mánudaga-föstudaga
á d
fö d
laugardaga
sunnudaga

Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Og
núna af
þessu.

Takk, mamma.

Vá
hvað þú ert
snobbaður.

7
7.30
30 -17.30
17 30
8.00 - 16.00
9.00 -16.00

....................................................
Austurströnd 14 • Hringbraut 35
Fálkagata 18

Barnalán

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

Ég vil frekar
vera í GAAK
heldur en
BLAARG.

Ég á að
leika tré í skólaleikritinu.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Það er frábært!

Hvernig?

Ég átti við
hvernig tré?
Svona langt
og leiðinlegt.

Ó,
ég hef ekki
hugmynd.

Garndagar
2. – 13. maí

20%
afsláttur af öllu garni
og hannyrðavörum
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Ánægjulegt að hafa uppfyllt kröfur
Eiríkur P. Jörundsson hlaut glæpasagnaverðlaunin
Svartfuglinn fyrir
bókina Hefndarenglar. Lýsir samfélagi í fortíð og
nútíð. Vinnur að
nýrri glæpasögu.
Kolbrún
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

E

iríkur P. Jörundsson hlaut
glæpasag naverðlaunin
Svartfuglinn fyrir sögu
sína Hefndarenglar sem
Veröld gefur út. Samkeppnin um Svartfuglinn er ætluð
höfundum sem hafa ekki áður sent
frá sér glæpasögu. Höfundarnir
Yrsa Sigurðardóttir og Ragnar Jónasson stofnuðu til verðlaunanna
og skipuðu dómnefndina ásamt
Bjarna Þorsteinssyni, útgáfustjóra
Veraldar.
Eiríkur starfar sem safnstjóri
Byggðasafns Reykjanesbæjar. Hann
er höfundur bókarinnar Þar sem
land og haf haldast í hendur – Súðavíkurhreppur að fornu og nýju sem
kom út fyrir rúmum tveimur árum.
Hefndarenglar er fyrsta skáldsaga
hans. Söguþráðurinn er í stuttu
máli á þá leið að blaðamaðurinn
Sölvi er sendur til æskustöðva
sinna, Súðavíkur, til að leita frétta
af morði sem framið hefur verið í
þorpinu. Samhliða því aðstoðar
hann ungu blaðakonuna Ísold sem
vinnur að frétt um misnotkun á
ungum stúlkum í undirheimum
Reykjavíkur.
Þegar Eiríkur er spurður hvort

Verðlaun eins og þessi gefa nýjum höfundi mikinn byr undir báða vængi, segir Eiríkur. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

HIÐ DIMMA ÞEMA
BÓKARINNAR ER HINS
VEGAR HVERNIG VALD SEM
FYLGIR RÍKIDÆMI GETUR VERIÐ
MISNOTAÐ TIL ILLRA VERKA.

það hafi komið honum á óvart að
hreppa Svartfuglinn segir hann:
„Ég var orðinn býsna sáttur við það
sem mér hafði tekist að gera, en ég
gekk alls ekki að því vísu að vinna.
Aðstandendur Svartfuglsins settu

þann skilmála að ef ekkert handrit
myndi fullnægja kröfum þá yrði
enginn sigurvegari það árið. Mér
finnst ánægjulegt að hafa uppfyllt
þær kröfur sem gerðar voru.
Verðlaun eins og þessi gefa nýjum
höfundi mikinn byr undir báða
vængi. Góðir höfundar sem senda
frá sér fyrsta skáldverk sitt eiga til
að týnast. Þarna er nýjum höfundi
gefið tækifæri og keppnin ýtir við
fólki. Ég er til dæmis ekki viss um
að ég hefði farið af stað með þennan krimma á þessum tíma nema
vegna keppninnar. Ég las frétt um

Listasalur Mosfellsbæjar
auglýsir eftir umsóknum
fyrir sýningarárið 2020
Listasalur Mosfellsbæjar er fjölnota salur
í hjarta Mosfellsbæjar, staðsettur inn af
Bókasafni Mosfellsbæjar. Sýningar standa
að jafnaði um fjórar vikur og er salurinn
lánaður endurgjaldslaust.

Sótt er um rafrænt á

www.bokmos.is/listasalur
Umsjónarmaður Listasalarins velur úr umsóknum í
samstarfi við Menningarmálanefnd Mosfellsbæjar.
Við val er tekið mið af fjölbreytni og frumleika.
Umsóknarfrestur er til 1. júní 2019.

Listasalur Mosfellsbæjar
Kjarni
Þverholt 2
270 Mosfellsbær
s: 566 6822
listasalur@mos.is
www.bokmos.is/listasalur
www.facebook.com/listasalurmoso

hana þann 31. ágúst 2017 og ákvað
1. september að láta slag standa og
drífa í því að skrifa glæpasögu.“

Magnað sögusvið

Söguleg skáldsaga á borði
Hefndarenglar er fyrsta skáldverkið
sem kemur út eftir Eirík en ekki það
fyrsta sem hann skrifar. „Ég skrifaði sögulega skáldsögu sem
ég var eiginlega búinn með
þegar ég sá frétt um þessa
keppni. Núna liggur hún á
borðinu hjá útgáfustjóranum
hjá Veröld.“
Eiríkur segist vera glæpasagnaunnandi. „Ég hef alltaf
haft gaman af glæpasögum
og glæpasagnaþáttum. Eins og
með allt sem nýtur vinsælda
læðist þar með alls konar rusl,
en þarna eru líka vel skrifaðar
bækur sem eru góðar samfélagslýsingar. Í minni bók er ég ekki
bara að draga fram ráðgátu og
morð heldur lýsa samfélagi í
fortíð og nútíð. Það er baksvið
sögunnar. Hið dimma þema bókarinnar er hins vegar hvernig vald
sem fylgir ríkidæmi getur verið misnotað til illra verka, um það fjalla
báðir þræðir sögunnar sem söguhetjurnar tvær þurfa að leysa úr.“

Í umsögn dómnefndar um
verðlaunahandritið segir:
Í grípandi og liprum texta tekst
höfundinum
að veita góða
innsýn í veruleikann í litlu
samfélagi
sem orðið
hefur fyrir
miklu áfalli.
Sagan er
spennandi
frá upphafi
til enda og
sögusviðið
magnað.
Samhliða
meginsöguþræðinum
liggur
annar um undirheima Reykjavíkur þar sem misnotkun, miskunnarleysi og ofbeldi ráða
ríkjum. Áhrifarík og haganlega
samansett saga sem heldur
lesandanum föngnum allt fram
að óvæntum sögulokunum.

Önnur glæpasaga
Eins og söguhetjan Sölvi er Eiríkur
fæddur í Súðavík. „Ég kláraði fyrsta
vetur þar í skóla og fluttist þá þaðan
með fjölskyldunni, en hef alltaf
haft sterka tengingu við þorpið. Ég
er kominn úr Djúpinu langt aftur í
ættir og foreldrar mínir höfðu mjög
sterk tengsl við staðinn. Ég reyni að
draga fram í bókinni hvernig þessi
litlu samfélög okkar hafa oft mátt
þola mikil áföll. Rétt áður en við
fluttum urðu þar þrír bátsskaðar í
röð. Ég held að foreldrum mínum
hafi þótt nóg komið þegar þau
höfðu misst ár eftir ár nána vini í
sjóslysum. Ég er líka að sýna fram á

andstæður sem fylgja því að búa við
nyrsta haf. Sumrin eru algjör paradís en veturnir geta breyst í helvíti,
eins og hendi sé veifað, bæði til sjós
og lands.“
Eiríkur er kominn af stað með
næstu glæpasögu með sömu tveimur aðalpersónum. „Ég hef fundið að
fólki finnst þetta vera sterkar sögupersónur sem er mikilvægt í svona
bókum. Þær halda áfram í næsta
ævintýri og þá munu lesendur
væntanlega kynnast hinni ungu
Ísold betur og hennar sögu.“
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Töfrabókin
Baráttan við illskuna
Harry Potter er galdradrengur í
galdraskóla, fær að nota galdrastaf
og eignast meira að segja huliðsskikkju og spilar fótbolta þar sem
hann svífur í loftinu á galdrakústi.
Hann stundar nám í alls kyns galdrafögum en þarf einnig að takast á við
andstæðinga, eins og skólabróður
sinn Draco sem leggur sig fram við
að gera honum lífið leitt.
Það er ekkert undarlegt að æska
heimsins hafi fallið fyrir þessu

BÆKUR

Harry Potter og
viskusteinninn

★★★★★

J.K. Rowling
Þýðandi: Helga Haraldsdóttir
Útgefandi: Bjartur
Fjöldi síðna: 291

Þ

að eru tuttugu ár síðan fyrsta
Harry Potter bókin, Harry
Potter og viskusteinninn,
eftir J.K. Rowling kom út á íslensku
og ekki þarf að fara mörgum
orðum um vinsældirnar. Harry
Potter og félagar hans urðu vinir
barna og unglinga sem fylgdu
þeim samviskusamlega allt til
loka bókaf lokksins. Bókaforlagið Bjartur stefnir á endurútgáfu á bókaflokknum og fyrsta
bókin er komin, Harry Potter og
viskusteinninn.
Nú, tuttugu árum eftir að bókin
kom út á íslensku, er forvitnilegt
að lesa aftur verkið sem hafði svo
töfrandi áhrif á ungmenni um allan
heim. Í stuttu máli þá flokkast Harry
Potter og viskusteinninn til klassískra barnabókmennta. Hún er
skemmtileg og spennandi, sneisafull
af óvæntum atburðum og furðulegum og stundum ógnvekjandi verum.
Aðalpersónurnar eru svo einfaldlega ómótstæðilegar, og þar
fer Harry Potter vitanlega
fremstur í f lokki, ásamt
vinum sínum Ron og Hermione.

Veröld galdranna
Í skáldsögum hafa munaðarlaus börn sem búa við
illan kost ákveðið forskot
á aðrar persónur því samúð
lesandans er með þeim
frá upphafi, þau þurfa
ekki að ávinna sér
hana. Þetta
á við um
Harry Potte r, s e m

sefur í kompu, fullri af kóngulóm,
undir stiganum á heimili móðursystur sinnar og eiginmanns hennar og
gengur í notuðum flíkum af hinum
ofurdekraða og mjög svo þreytandi
Dudley frænda sínum. Lesandinn
stendur allt frá byrjun með Harry
og fær snemma að vita að aðalpersónan er ekkert venjulegt barn. „Það
verða skrifaðar bækur um Harry,
hvert einasta barn í okkar heimi
mun þekkja nafn hans,“ segir
ein persóna bókarinnar
snemma í verkinu. Þar er
verið að spá fyrir frægð
hans í galdraheimum,
en orðin eiga jafnt við
um frægð hans í bókmenntasögunni. Þannig
reyndist Rowling þarna
merkilega sannspá um
velgengni sína og sögupersónu sinnar.
Harry Potter og viskusteinninn er bók f yrir
alla þá sem trúa á mátt
ímyndunaraf lsins og
geta auðveldlega séð
fyrir sér töfraheima.
Rowling höfðar til
þessara eiginleika
sem ungir lesendur
hafa í svo ríkum
mæli. Eins og á við
um allar verulega
góðar barnabækur
þá höfðar þessi
bók þó ekki síður
til þeirra fullorðnu sem hefur
tekist að varðveita barnið í
sér. Einnig þeir
munu hrífast
við lesturinn
og gley ma
sér í veröld
galdranna.

söguefni. Sagan er full af alls kyns
undrum og stórmerkjum. Lesandinn veit aldrei fyrirfram hvað muni
gerast. Í einum kafla birtast draugar
skyndilega, þar á meðal einn sem er
klæddur pípukraga og sokkabuxum,
og í öðrum kaf la þurfa Harry og
félagar að takast á við fjögurra metra
fjallatröll. Allt er það þó næstum
meinleysislegt í samanburði við hina
hrollvekjandi illsku sem lesandinn
kynnist í gegnum lýsingar á Voldemort sem drap foreldra Harrys og

vill hann einnig feigan. Um leið
finnur lesandinn skjól hjá andstæðingi hans, hinum góða Dumbledore
skólastjóra Hogwartskólans.
Eins og þeir vita sem gleypt hafa í
sig allan bókaflokkinn þá er baráttan
milli góðs og ills rétt að hefjast!
Kolbrún Bergþórsdóttir

NIÐURSTAÐA: Fyrsta Harry Potter
bókin er klassík sem öll börn eiga
að hafa aðgang að. Bók sem er full
af töfrum.

INKASSODEILDIN
HEFST Í DAG
LAUGARDAGUR 4. MAÍ
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Leiknir R. – Magni
Þór – Afturelding

SUNNUDAGUR 5. MAÍ
14.00
14.00
14.00
14.00

Þróttur R. – Njarðvík
Víkingur Ó. – Grótta
Fjölnir – Haukar
Keflavík – Fram
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Listahátíð barna í
Reykjanesbæ

Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Laugardagur

Hvað? Fjölbreytt dagskrá
Hvenær? 12.00-17.00
Hvar? Duus Safnahús og nágrenni
þess.
Fjölskylduratleikur, Fjóla tröllastelpa, Sápukúlufjör með Sirkus
Íslands, Danskennsla, Lilli klifurmús og Mikki refur og ótal fleiri
atriði.

hvar@frettabladid.is

Fjölskyldustund

4. MAÍ

Hvað? Fjöruferð
Hvenær? 13.00

Þjóðleikhúsið

551 1200 • leikhusid.is
Þríeykið Helga Kvam, Pálmi og Þórhildur verða í Hannesarholti.

Ronja Ræningjadóttir
Sun 05.05
Sun 05.05
Sun. 12.05
Sun. 12.05

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

U
U
U
U

Lau 18.05
Lau 18.05
Sun. 19.05
Sun. 19.05

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

Au
Au

Ö
Ö

Sun 26.05
Sun 26.05
Sun 2.6
Sun 2.6

Stóra sviðið
kl. 13:00
kl. 16:00
kl. 13:00
kl. 16:00

Ö
Au
Au
Au

Lau 8.6
Lau 8.6

Einræðisherrann
Lau 04.05

kl. 19:30 Ö

Mið 08.05

Stóra sviðið

kl. 19:30

Loddarinn
Fös 10.05

kl. 19:30 Ö

Lau 11.05

Stóra sviðið

kl. 19:30 U

kl. 19:30 U

Fös 17.05

Fim 23.05

Jónsmessunæturdraumur
Mið 08.05

kl. 19:30 Ö

Mið 22.05

Kl. 15:00

Lau. 04.05.

kl. 19:30

Kúlan

Kl. 17:00

Brúðkaup Fígarós
Lau 07.09
Sun 15.09

kl. 19:30 Ö
kl. 19:30

Fös 20.09
Lau 21.09

kl. 19:30
kl. 19:30

Stóra sviðið

Lau 28.09
Lau 05.10

kl. 19:30
kl. 19:30

Mið 15.05

kl. 20:00

Dansandi ljóð
Leikhúskjallarinn
Lau 11.05

kl. 20:00

Sun 12.05

kl. 16:00

Borgarleikhúsið

568 8000 • borgarleikhus.is

Matthildur
Mið 08.05
Fim 09.05
Lau 11.05
Mið 15.05
Fim 16.05

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

U
U
U
U
U

Mið 22.05
Fim 23.05
Lau 25.05
Sun 26.05
Mið 29.05

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

Stóra sviðið
Ö
Ö
U
U
Ö

Fim 30.05
Sun 02.06
Mið 05.06
Fim 06.06
Fös 07.06

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

Ö
Ö
Ö
Ö
U

Mán 10.06
Fim 13.06
Fös 14.06
Sun 16.06

Elly
Lau 04.05
Sun 05.05

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

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

Fös 24.05
Fös 31.05

Kl. 20:00 Ö
Kl. 20:00 Ö

Lau 08.06
Lau 15.06

Mið 15.05
Fim 16.05

Kl. 20:00 U
Kl. 20:00 Ö

Fös 17.05
Fim 23.05

Kæra Jelena
Sun 05.05
Mið 08.05

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

Fös 10.05
Sun 12.05

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

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

Fim 16.05
Fim 23.05

Kl. 20:00 U

Fim 09.05

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

Sun 23.05
Fim 30.05

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

Sun 19.05
Lau 25.05

Kl. 20:00 Ö
Kl. 20:00 Ö

Kl. 20:00 Ö
Kl. 20:00 Ö

Kl. 20:00 U

Lau 11.05

Kl. 20:00 U
Kl. 20:00 Ö

Lau 01.06

Sýningar
Hvað? Æskan og hesturinn
Hvenær? 13.00 og 16.00
Hvar? TM-reiðhöllin, Víðidal, R.
Efnilegir ungir knapar sýna
afrakstur vetrarstarfsins. Þórdís
Erla Gunnarsdóttir setur sýninguna, Friðrik Dór syngur. Frítt inn
og allir velkomnir.
Hvað? Fixed Points – myndlistarsýning opnuð
Hvenær? 14.00
Hvar? Verksmiðjan á Hjalteyri
Listamenn: Helene Garberg, Kah
Bee Chow, Bjarni Þór Pétursson
og Þorbjörg Jónsdóttir. Sýningarstjórar: Bjarni Þór Pétursson,
Gústav Geir Bollason.
Hvað? Tvær ljósmyndasýningar
Hvenær? 14.00
Hvar? Þjóðminjasafn Íslands
Í Myndasal er Goðsögn um konu.
Agnieszka Sosnowska sýnir sjálfa
sig, nemendur, nýja fjölskyldumeðlimi og vini. Á Vegg er Lífið
fyrir umbreytinguna. Yrsa Roca
Fannberg sýnir lífið í Árneshreppi
á Ströndum.
Hvað? Þetta hefur aldrei sést áður –
útskriftarsýning
Hvenær? 15.00
Hvar? Kjarvalsstaðir, Klambratúni
Útskriftarnemendur í myndlist,
vöruhönnun, fatahönnun, grafískri hönnun og arkitektúr sýna.
Sýningarstjórar eru Birta Fróðadóttir og Hildigunnur Birgisdóttir.
Hvað? Mjúk lending – útskriftarsýning
Hvenær? 17.00
Hvar? Nýlistasafnið, Marshallhúsinu Granda
Útskriftarnemendur í myndlist
við Listaháskóla Íslands sýna. Sýningarstjóri er Becky Forsythe.

Orðsins list
Hvað? Laugardagsfundur Heilaheilla

Hvenær? 11.00
Hvar? Sigtún 42, R
Þórir Steingrímsson formaður
setur fund, Jörundur Guðmundsson ræðir við gesti, Soffía Karlsdóttir og Þórunn Erna Clausen,
leik- og söngkonur skemmta.
Ókeypis aðgangur og allir velkomnir.
Hvað? Hólavallaskóli (1786–1804) –
Reykjavík vaknar til lífsins
Hvenær? 13.30-16.15
Hvar? Þjóðarbókhlaða, fyrirlestrasalur, 2. hæð
Málþing á vegum félags um átjándu aldar fræði. Erindi: Hrefna
Róbertsdóttir þjóðskjalavörður,
sagnfræðingarnir Guðlaugur
Rúnar Guðmundsson og Kristín
Bragadóttir og Sveinn Einarsson,
leiklistarfræðingur. Fundarstjóri:
Svavar Sigmundsson, prófessor
emeritus.

Tónleikar
Hvað? Vortónleikar Strætókórsins
Hvenær? 16.00
Hvar? Árbæjarkirkja, Rofabæ, R.
Með kórnum eru gítarleikari,
fiðluleikari, trommuleikari og
píanóleikari. Létt og skemmtilegt
lagaval. Aðgangur ókeypis. Kórstjóri er Krisztina K. Szklenár.
Hvað? Vortónleikar Kvennakórs
Reykjavíkur
Hvenær? 16.00
Hvar? Langholtskirkja, R.
Stjórnandi kórsins er Ágota Joó og
sérstakur gestur er Ari Bragi Kárason trompetleikari. Kórinn leitar í
smiðjur Andrewssystra, Guðrúnar
Á. Símonar og Lady Gaga og frumflutt verður verkið Eldur. Hljómsveitina skipa Einar Scheving á
trommur, Hávarður Tryggvason á
kontrabassa, Vilberg Viggósson á
píanó og Zbigniew Dubik á fiðlu.
Hvað? Einu sinni á ágústkvöldi –
tónleikar
Hvenær? 16.00
Hvar? Hannesarholt, Grundarstíg
10,
Sönglög Jónasar og Jóns Múla
Árnasonar flutt af þríeykinu Þórhildi Örvarsdóttur söngkonu,
Pálma Óskarssyni söngvara og
Helgu Kvam píanóleikara.
Hvað? Harmónikutónlist
Hvenær? 14.00-18.00
Hvar? Krónuverslanir á Suðvesturhorninu og Messinn, Grandagarði
Í tilefni harmonikudagsins verður
nikkan þanin í nokkrum Krónu-

verslunum í Reykjavík, Kópavogi,
Hafnarfirði og Mosfellsbæ frá
14-15, á Selfossi 12-13 og á Akranesi 15-16. Hljómsveit Félags
harmonikuunnenda leikur sígræn
lög undir stjórn Hannesar Baldurssonar á Messanum, Grandagarði,
frá 17-18.
Hvað? Íslandsmótið í torfæru
Hvenær? 11.00
Hvar? Hella
Sindratorfæran verður haldin í
dag. 19 ökumenn eru skráðir til
leiks, ýmist á sérútbúnum bílum
og götubílum.
Hvað? Hádegistónleikar, orgelmatinée
Hvenær? 12.00-12.30
Hvar? Hallgrímskirkja
Björn Steinar Sólbergsson
organisti leikur verk eftir Johann
Sebastian Bach og Jean-François
Dandrieu. Í upphafi verður stutt
helgistund í umsjá dr. Sigurðar
Árna Þórðarsonar. Aðgangur er
ókeypis og allir velkomnir.
Hvað? Vortónleikar Kammerkórs
Seltjarnarneskirkju
Hvenær? 17.00
Hvar? Seltjarnarneskirkja
Á efnisskránni eru verk eftir
William Byrd, Ola Gjelo, Henry
Purcell og Felix Mendelsohn. Einstakir kórfélagar flytja tónlist eftir
íslensk og erlend tónskáld. Stjórnandi er Friðrik Vignir Stefánsson
organisti. Allir eru velkomnir og
aðgangur er ókeypis.
Hvað? Afmælistónleikar
Hvenær? 16.00
Hvar? Guðríðarkirkja
Skólakór Varmárskóla verður 40
ára á þessu ári og margir fyrrverandi kórfélagar taka þátt í
tónleikunum. Meðal þeirra sem
fram koma eru Hanna Dóra Sturludóttir, Ingunn Huld Sævarsdóttir
og Íris Hólm Jónsdóttir. Sigrún
Harðardóttir leikur á fiðlu og Jónas
Þórir á píanó. Söngstjóri er Guðmundur Ómar Óskarsson.
Hvað? Tríó Richard Andersson NOR
Hvenær? 21.00
Hvar? Mengi, Óðinsgötu 2, R.
Tríóið skipa Richard Andersson
kontrabassi, Óskar Guðjónsson
saxófónn og Matthías Hemstock
trommur. Miðaverð er 2.500 kr.
Hvað? Harmónikuball
Hvenær? 20.30
Hvar? Danshöllin, Drafnarfelli 2, R.
Viðburður á vegum Harmónikufélags Reykjavíkur.

Litla sviðið
Kl. 20:00 ÖL
HAPPY HOUR Á BARNUM 17-19

Sýningin sem klikkar
Fös 10.05
Lau 11.05

Kl. 20:00 Ö
Kl. 20:00 ÖL

Nýja sviðið

Allt sem er frábært
Lau 04.05

Ö
Ö
Ö
Ö

Litla sviðið

Bæng!
Mið 08.05
Fim 09.05

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

Stóra sviðið
Sun 12.05
Fös 17.05

Hvar? Náttúrufræðistofa Kópavogs,
Hamraborg
Sérfræðingar Náttúrufræðistofu
leiða gesti niður í fjöru. Þar verður
kannað hvaða fuglar eru mættir í
voginn frá vetrarstöðvum og sýni
tekin úr fjörunni í því skyni að
kanna hvað er á matseðli fuglanna.
Sjónaukar verða með í för en gott
er ef gestir geta tekið með sína
eigin.

kl. 19:30

Stóra sviðið

Þitt eigið leikrit
Lau. 04.05.

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

Stóra sviðið
Kl. 20:00 Ö

The Wild Pear Tree (ENG SUB) ...... 17:30
Everybody Knows (ICE SUB)......... 17:30
Całe szczęście (POLISH W/ENG SUB) . 17:45
Að sjá hið ósýnilega (ICELANDIC) .. 20:00

NÁNAR Á BIOPARADIS.IS

Yuli-Carlos Acosta Story (ICE SUB) 20:00
The House That Jack Built (ICE SUB) 21:00
Birds of Passage (ICE SUB) ........... 22:00
Girl (ENG SUB) ..............................................22:15
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Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Sunnudagur
hvar@frettabladid.is

5. MAÍ
Hvað? Afmælisfjör
Hvenær? 11.00-15.00
Hvar? Smiðjuloftið, Smiðjuvöllum
17, Akranesi,
Kaffi/djús og sætur biti í boði
hússins. Klifur í öryggislínu fyrir
þau sem þora, vorsöngstund,
opinn hljóðnemi og lifandi tónlist. Í lokin er hraðaklifurkeppni á
línuveggnum.
Aðgangseyrir 500 kr. Börn þurfa
að vera í fylgd með fullorðnum.
Hvað? Kirkjureið til Seljakirkju
Hvenær? 12.30
Hvar? Hesthúsahverfin á höfuðborgarsvæðinu
Árleg kirkjureið hestafólks til
Seljakirkju. Riðið um Heimsenda
þar sem hópar sameinast. Við
kirkjuna er tekið á móti hestum í
trygga gæslu. Guðsþjónustan hefst
klukkan 14. Sr. Valgeir Ástráðsson
predikar, Brokkkórinn syngur
undir stjórn Magnúsar Kjartanssonar. Veglegt kirkjukaffi.
Hvað? Góðir grannar – Ganga um
Breiðholt
Hvenær? 13.30-15.30
Hvar? Ölduselsskóli, Ölduseli 17, R.
Söguhringur kvenna býður
upp á göngu undir leiðsögn
Breiðhyltingsins Nichole Leigh
Mosty. Gengið verður frá Ölduselsskóla um Neðra- og Efra-Breiðholt
þar sem Nichole bendir á staði,
menningarminjar og listaverk.
Farið verður í strætó milli hverfanna og svo endar hópurinn á
Gamla kaffi.
Hvað? Hláturstund
Hvenær? 13.00
Hvar? Gömlu þvottalaugarnar í
Laugardal
Alþjóðlegur hláturdagur er haldinn fyrsta sunnudag í maí ár hvert.
Sú hefð hefur skapast að gleðjast
saman við gömlu laugarnar. Allir
velkomnir.

taka nokkur lög. Stjórnandi er Friðrik Vignir
Stefánsson og hljóðfæraleikarar Jóhann Hjörleifsson trommur, Jón Rafnsson á kontrabassa
og Vignir Þór Stefánsson á píanó. Aðgangseyrir er 3.000 krónur. Á eftir er boðið til kaffisamsætis í safnaðarheimili Grensáskirkju.

Tónleikar
Hvað? Norrænt vor – Hádegistónleikar
Hvenær? 12.15
Hvar? Hannesarholt, Grundarstíg 10, R.
Hallveig Rúnarsdóttir sópransöngkona og Hrönn Þráinsdóttir píanóleikari syngja og leika. Á efnisskránni eru lög eftir Jean Sibelius,
ljóðaflokkurinn Haugtussa eftir
Edvard Grieg og fjögur lög úr Sjálfstæðu fólki eftir Atla Heimi Sveinsson sem lést nýlega. Tónleikarnir
eru tileinkaðir minningu hans.
Hvað? Vortónleikar Söngfélags
Skaftfellinga
Hvenær? 14.00
Hvar? Grensáskirkja, Háaleitisbraut 66
Á efnisskrá eru innlend og erlend
sönglög, meðal annars eftir Maríu
Brynjólfsdóttur, Gylfa Þ. Gíslason,
Jónas Jónasson, Gísla Helgason, Jón
Múla Árnason og Jón Jónsson frá
Hvanná. Hinir einstöku Vinir Skúla

Hvað? Hnallþóran
Hvenær? 16.00-19.00
Hvar? Midpunkt, Hamraborg Kópavogi
Sigurrós Guðbjörg Björnsdóttir og
Berg lind Erna Tryggvadóttir standa að
sýningunni. Kaffi, freyðandi vín og hnallþórur verða þar á boðstólum fyrir gesti og
gangandi.

Sýningar
Hvað? Dagur ljósmæðra
Hvenær? 13.00
Hvar? Þjóðarbókhlaðan
Í tilefni 100 ára afmæli Ljósmæðrafélags
Íslands verður opnuð sýning sem Ljósmæðrafélag Íslands stendur að í samstarfi við
Kvennasögusafn Íslands og Landsbókasafn
Íslands – Háskólabókasafn.

Hvað? Gjörningur
Hvenær? 20.45- 22.30
Hvar? Loft Hostel, Bankastræti 7
Tilraun: Atrenna (vol. I) er mis-háalvarlegur
gjörningaklúbbur. Flytjendur eru Stefanía
dóttir Páls, Sólveig Eir Stewart, Sólveig
Johnsen, Sísí Ingólfsdóttir, Gunnhildur Jónatansdóttir og Dominique Gyða Sigrúnardóttir.
Frítt inn.

Sigurrós og Berglind verða með hnallþórur í Midpunkt, Hamraborg, Kópavogi, í kvöld klukkan 20.45.

VERKFÆRADAGAR
Mikið úrval af rafmagnsverkfærum á 50% afslætti. Komdu við
í Rafvörumarkaðinum við Fellsmúla og gerðu betri kaup.

Áður: kr. 3.995

Áður: kr. 5.995

1.997

kr.

HLEÐSLUSKRÚFJÁRN

2.998

2.195

kr.

BORVÉL, 500 W

9–18
fös. kl.
Mán. til
–16
d. kl. 10
Laugar
16
2
. kl. 1 –
Sunnud

4.498 3.493
BELTASLÍPIVÉL, 900 W

kr.

50%

kr.

GA

LLA DA

OPIÐ A

Áður: kr. 6.985

Áður: kr. 8.995

HLEÐSLUSKRÚFJÁRN, 3,6V
H

Áður: kr. 4.395

kr.

SLÍPIROKKUR, 580 W

Áður: kr. 5.995

2.998
STINGSÖG

kr.

afsláttur á rafmagnsverkfærum

Orðsins list
Hvað? Fyrirlestur
Hvenær? 14.30
Hvar? Alþýðuhúsið, Siglufirði
Már Örlygsson hönnuður verður
með erindi á Sunnudagskaffi með
skapandi fólki. Kaffiveitingar í
boði og allir velkomnir.
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Áður: k
kr. 3
3.995
995

1.998
SLÍPIMÚS

Áður: kr. 4.935

Áður: kr. 3.589

1.795

2.467

kr.

JUÐARI, 150 W

Áður: kr
kr. 3
3.995
995

Áður: kr. 8.995

kr.

GIPS SKRÚFVÉL, 450 W

4.498
SMERGEL

kr.

1.998
JUÐARI

kr.

Áður: kr. 14.985

kr.

7.493
HJÓLSÖG, 1300 W

kr.

RAFMAGNSVÖRUR
Á LÆGRA VERÐI
Líkaðu við okkur á Facebook

Rafvörumarkaðurinn við Fellsmúla | 108 Reykjavík | Sími: 585 2888
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LAUGARDAGUR

DAGSKRÁ

Laugardagur
Helgarspjall á Rás 2

MORGUNKAFFIÐ

laugardag kl. 9
Jóhann Vigdís Arnardóttir og Rúnar Freyr Gíslason,
leikarar verða gestir Bjargar og Gísla.

FRAM OG
TILBAKA

sunnudag kl. 8
Snorri Björnsson, ljósmyndari og hlaðvarpari er gestur
Felix í fimmunni.

SUNNUDAGS
MORGUNN

með Jóni Ólafs

sunnudag kl. 10
Katrín Júlíusdóttir, framkvæmdastjóri Samtaka
fjármálafyrirtækja verður gestur Jóns.

SUNNUDAGS
SÖGUR

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2

07.15 KrakkaRÚV
07.16 Hinrik hittir
07.21 Úmísúmí
07.44 Rán og Sævar
07.55 Letibjörn og læmingjarnir
08.02 Hrúturinn Hreinn
08.09 Eysteinn og Salóme
08.22 Millý spyr
08.29 Með afa í vasanum
08.41 Minnsti maður í heimi
08.42 Flugskólinn
09.05 Stundin okkar Þessi með
Súru baununum og Lokaleiðangrinum
09.30 Óargadýr Hin stórskemmtilega og orkumikla Naomi ferðast
um heiminn í leit að drungalegum
hliðum náttúrunnar. Hún ætlar
ekki að láta skrýtin, ógnvænleg
eða hættuleg dýr valda sér martröð, hver sem þau eru. e.
10.00 Verksmiðjan Þáttaröð um
nýsköpun, skapandi hugsun og
iðngreinar. Í þáttunum fylgjumst
við með nýsköpunarkeppni ungs
fólks í áttunda til tíunda bekk þar
sem þátttakendur fá að þróa hugmyndir sínar í flottar frumgerðir.
Einnig sjáum við hvernig raftónlistarmaðurinn Daði Freyr býr til
nýtt hljóðfæri með aðstoð Fab
Lab á Íslandi og skoðum hvernig
iðngreinar hafa áhrif á nýsköpun.
Þættirnir eru í umsjón Daða Freys
Péturssonar og Berglindar Öldu
Ástþórsdóttur. Dagskrárgerð:
Eiríkur Ingi Böðvarsson. e.
10.30 Skólahreysti
11.00 Heilabrot
11.30 HM kvenna í fótbolta.
Leiðin til Frakklands (4 af 8)
12.00 Reykjavík Crossfit Championship
18.45 Táknmálsfréttir
18.53 Lottó
19.00Fréttir
19.25Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Alla leið
20.55 Poppgoðið Elton John
Tónleikamynd frá 2013 þar sem
Elton John spilar nokkur af sínum
frægustu lögum fyrir fullu húsi
áhorfenda og segir frá ferli sínum.
Í myndinni eru einnig viðtöl við
vini og samstarfsmenn sem segja
sögur af stjörnunni.
22.00 Bíóást. The Others – Hinir
Nú sýnir RÚV vel valdar kvikmyndir sem hafa valdið straumhvörfum
í kvikmyndasögunni. Í þetta sinn
er það spennumyndin The Others
frá árinu 2001 með Nicole Kidman
í aðalhlutverki. Myndin segir frá
konu sem býr á gömlu setri ásamt
tveimur börnum sínum á tímum
seinni heimsstyrjaldarinnar.
Eftir að nýtt þjónustufólk tekur
til starfa á setrinu heldur dóttir
hennar því fram að hún sjái drauga
og með tímanum sannfærist
móðirin um að eitthvað dularfullt
eigi sér stað í húsinu. Leikstjóri:
Alejandro Amenábar. Önnur hlutverk: Fionnula Flanagan, Christopher Eccleston, Alakina Mann og
James Bentley. Atriði í myndinni
eru ekki við hæfi barna.
23.50 Höfnun konungs
02.00 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 Speechless
14.15 Skandall
15.00 Gordon Ramsay’s 24 Hours
to Hell and Back
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 Forrest Gump
22.35 The Captive
00.30 World War Z
02.25 The Help
04.50 Síminn + Spotify

07.00 Strumparnir
07.25 Kormákur
07.35 Billi Blikk
07.50 Óskastund með Skoppu og
Skrítlu
08.00 Kalli á þakinu
08.20 Lína Langsokkur
08.45 Dóra og vinir
09.10 Dagur Diðrik
09.35 Latibær
10.00 Víkingurinn Viggó
10.10 Stóri og Litli
10.20 K3
10.30 Ninja-skjaldbökurnar
10.55 Friends
12.00 Bold and the Beautiful
13.00 Bold and the Beautiful
13.25 Seinfeld
13.50 Seinfeld
14.15 Splitting Up Together
14.40 Britain’s Got Talent
16.05 Næturgestir
16.35 Atvinnumennirnir okkar
18.00 Sjáðu
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.10 Lottó
19.15 Top 20 Funniest
20.00 Ocean’s Eleven
21.55 Blockers
23.40 We’re the Millers
01.30 Man of Steel
03.50 The Vanishing of Sidney
Hall

GOLFSTÖÐIN

sunnudag kl. 12.40
Dóri DNA, rithöfundur og uppistandari og Kolbrún
Baldursdóttir, sálfræðingur og borgarfulltrúi verða
gestir Hrafnhildar.

fyrst og fremst

08.05 Wells Fargo Championship
12.05 Champions Tour Highlights
13.00 Wells Fargo Championship
17.00 Wells Fargo Championship
Bein útsending frá Wells Fargo
Championship á PGA mótaröðinni.

RÚV RÁS EITT
06.55 Morgunbæn og orð
dagsins
07.00 Fréttir
07.03 Til allra átta Tvíburar,
dúó, hjón
08.00 Morgunfréttir
08.05 „Ég er ekki skúrkur“
Blóðbaðið
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 Gestaboð
14.00 Bauhausskólinn 100 ára
15.00 Flakk
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Orð um bækur
17.00 Tónlist frá A til Ö
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Í ljósi sögunnar
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Sveifludansar Magni
Wentzel, Bud Powell,
Stan Getz og Bill Evans
20.45 Rölt milli grafa (1 af 8)
Paul Éluard og
Gertrude Stein
21.15 Bók vikunnar Etýður
í snjó
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Brot af eilífðinni Anne
Shelton
23.00 Vikulokin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 BÍÓ
08.25 Accepted
10.00 Charlie and the Chocolate
Factory
11.55 Carrie Pilby
13.35 The Wedding Singer
15.10 Accepted
16.45 Charlie and the Chocolate
Factory
18.40 Carrie Pilby
20.20 The Wedding Singer
22.00 Gringo
23.50 Lion
01.45 Stronger
03.45 Gringo

STÖÐ 3
14.45 Friends
15.10 Friends
15.35 Friends
16.00 Friends
16.25 Friends
16.50 The Mindy Project
17.15 The Goldbergs
17.40 Hönnun og lífsstíll með
Völu Matt
18.10 Ísskápastríð
18.45 Gulli byggir
19.15 Masterchef USA
20.00 I Own Australia’s Best Home
20.50 Divorce
21.25 The Knick
22.25 American Horror Story 8.
Apocalypse
23.10 The Originals
23.55 Tónlist

STÖÐ 2 SPORT
07.00 Valur - Stjarnan
08.40 Breiðablik - Þór/KA
10.20 PL Match Pack
10.50 Premier League Preview
11.20 Bournemouth - Tottenham
Bein útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.
13.30 Everton - Burnley
15.10 Evrópudeildarmörkin
16.00 Laugardagsmörkin
16.20 Cardiff - Crystal Palace Bein
útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.
18.35 Newcastle - Liverpool Bein
útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.
20.45 Phoenix Rising

STÖÐ 2 SPORT 2
08.05 Sevilla - Leganes
09.45 Olís deild karla
11.15 Valur - Þór/KA
12.55 Juventus - Torino Bein útsending frá leik í ítölsku úrvalsdeildinni.
15.00 La Liga Report
15.30 Olís-deild kvenna
17.40 Pepsi Max mörk kvenna
18.40 Celta Vigo - Barcelona Bein
útsending frá leik í spænsku úrvalsdeildinni.
20.45 HK - Breiðablik
22.25 Espanyol - Atletico Madrid
00.05 Udinese - Inter

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

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

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

FM 102,9 Lindin

ALLT AÐ 50% AFSLÁTTUR AF VÖLDUM VÖRUM

VANCOU
VANCOUVER
VANC
OUVE
VER
R SÓ
SÓFA
SÓFABORÐ
ÓFABO
BORÐ
RÐ M/SKÚFFUM
M/S
/SKÚ
KÚFF
ÚFFU
U
Stærð: 120X70cm
Verð: 87.000,43.500,TILBOÐSVERÐ: 43.500,

VANCOUVER BUFFET SKÁPUR
Breidd: 168cm
Verð: 245.000,TILBOÐSVERÐ: 122.500,-

VANCOUVER GLERSKÁPUR
Breidd: 124cm
Verð: 183.000,TILBOÐSVERÐ: 91.500,NOTTINGHAM BORÐ
Stærð: 200X100cm
Verð: 158.000,TILBOÐSVERÐ: 79.000,-

CANNON TUNGUSÓFI
Stærð:
S
ð 216X163cm
216X163
Verð: 169
169.900,900
TILBOÐSVERÐ: 99.900,CANNON TUNGUSÓFI
Stærð: 260X167cm
Verð: 205.000,TILBOÐSVERÐ: 123.000,Aukapúðar á mynd fylgja ekki

LOGAN STÓLL
Verð: 19.500,TILBOÐSVERÐ: 11.700,-

MORRIS STÓLL
Verð: 19.700,TILBOÐSVERÐ: 11.820,-

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

ARES 3JA SÆTA SÓFI
Breidd: 206cm
Verð: 133.000,TILBOÐSVERÐ: 79.800,-

Ego Dekor - Bæjarlind 12
www.egodekor.is
S. 544 4420
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LAUGARDAGUR

DAGSKRÁ

Sunnudagur
ÞÚ ÁTT SKILIÐ

SKEMMTILEGT
SJÓNVARP Í MAÍ

GENTLEMAN JACK
HEFST 22. MAÍ

KILLING EVE
SUNNUDAGA

NÆTURGESTIR
MÁNUDAGA

ATVINNUMENNIRNIR
OKKAR
SUNNUDAGA

FLÓRÍDAFANGINN
HEFST 19. MAÍ

CHERNOBYL
HEFST 7. MAÍ

THE RED LINE
HEFST 29. MAÍ

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2

07.15 KrakkaRÚV
07.16 Begga og Fress
07.28 Hæ Sámur
07.35 Sara og Önd
07.42 Húrra fyrir Kela
08.05 Bréfabær
08.17 Tulipop Önnur sería teiknimyndaþáttanna um íbúa töfraeyjunnar Tulipop, en þar búa meðal
annars villidýrið Fred, ævintýragjarna sveppastelpan Gloomy og
hugljúfi sveppastrákurinn Bubble.
Við fylgjumst með daglegum
árekstrum, vandamálum og ævintýrum þessara furðuvera, sem eru
mjög mannlegar inn við beinið.
Tulipop er sköpunarverk Signýjar
Kolbeinsdóttur.
08.21 Hvolpasveitin
08.43 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 Vikan með Gísla Marteini
11.00 Silfrið
12.10 Reykjavík Crossfit Championship
16.20 Menningin - samantekt
16.45 Sætt og gott Danskir þættir
um kökubakstur og eftirréttagerð. Mette Blomsterberg útbýr
kræsingar. e.
17.00 Kiljan
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 vettvangi. Alla daga, allt árið um kring.
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Landinn Þáttur um lífið í
landinu. Landinn ferðast um og
hittir fólk sem er að gera áhugaverða og skemmtilega hluti. Umsjónarmenn eru Gísli Einarsson,
Þórgunnur Oddsdóttir, Edda Sif
Pálsdóttir, Gunnar Birgisson og
Halla Ólafsdóttir. Dagskrárgerð:
Karl Sigtryggsson, Magnús Atli
Magnússon, Gunnlaugur Starri
Gylfason og Jóhannes Jónsson.
20.15 Hvað höfum við gert? Á
Íslandi er það stóriðja sem losar
einna mest af gróðurhúsalofttegundum og þannig er það um heim
allan. Fyrir hverja eru stóriðjuver
að framleiða og hvaða þörfum
eru þau að mæta? Við skoðum
fjölbreyttar leiðir og hugmyndir
til þess að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda með tækninýjungum, nýsköpun og minni
neyslu.
20.55 Löwander-fjölskyldan
21.55 Babýlon Berlín
22.45 Leitin Frönsk kvikmynd
um ungan dreng sem flýr stríð í
Téténíu árið 1999 og endar einn og
yfirgefinn í flóttamannabúðum.
Þar hittir hann franska konu sem
tekur hann undir sinn verndarvæng. Leikstjóri: Michel Hazanavicius. Aðalhlutverk: Bérénice Bejo,
Annette Bening og Maksim Emelyanov. Atriði í myndinni eru ekki
við hæfi ungra barna.
00.55 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 Top Chef
13.55 The Good Place
14.20 Life Unexpected
15.05 90210
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 Amazing Hotels. Life
Beyond the Lobby
18.30 Líf kviknar
19.05 Kokkaflakk
19.45 Speechless
20.10 Skandall
21.00 Law and Order. Special
Victims Unit
21.50 Yellowstone
22.35 Ray Donovan
23.35 The Walking Dead
00.20 Licence to Kill
02.30 Hawaii Five-0
03.15 Blue Bloods
04.00 Shades of Blue Harlee
Santos er einstæð móðir sem
starfar sem lögga í New York. FBI
hefur samband við hana og fær
hana til að starfa sem flugumaður
og uppræta spillingu.
04.45 Síminn + Spotify

07.00 Strumparnir
07.25 Kormákur
07.45 Tindur
07.55 Skoppa og Skrítla á póstkorti um Ísland
08.10 Mæja býfluga
08.20 Blíða og Blær
08.45 Heiða
09.05 Latibær
09.25 Tommi og Jenni
09.45 Ævintýri Tinna
10.10 Lukku-Láki
10.30 Ninja-skjaldbökurnar
10.55 Friends
11.20 Ellen
12.00 Nágrannar
13.00 Nágrannar
13.25 Nýja Ísland
14.35 Seinfeld
15.00 God Friended Me
15.50 Seinfeld
16.15 Lego Master
17.05 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 Tin Star
03.10 Silent Witness

GOLFSTÖÐIN

GAME OF THRONES
MÁNUDAGA

BLÍÐA OG BLÆR
SUNNUDAGA

Tryggðu þér áskrift

stod2.is 1817

BRITAIN'S GOT TALENT
MIÐVIKUDAGA

08.10 Wells Fargo Championship
16.10 Golfing World
17.00 Wells Fargo Championship
Bein útsending frá Wells Fargo
Championship á PGA mótaröðinni.

RÚV RÁS EITT
06.55 Morgunbæn og orð
dagsins
07.00 Fréttir
07.03 Tríó Fjórir hljóðfæraleikarar
08.00 Morgunfréttir
08.05 Á tónsviðinu
09.00 Fréttir
09.03 Samtalum réttindi barna
10.00 Fréttir
10.05 Veðurfregnir
10.15 Bók vikunnar
11.00 Guðsþjónusta í
Digraneskirkju
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
13.00 Sögur af landi
14.00 Víðsjá
15.00 Grár köttur
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Úr tónlistarlífinu.
Ástarljóðavalsar
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 Gestaboð
21.30 Rölt milli grafa Colette
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Á reki með KK
23.10 Frjálsar hendur
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 BÍÓ
08.40 Wolves
10.25 Apple of My Eye
11.50 The Red Turtle
13.15 Trumbo
15.20 Wolves
17.05 Apple of My Eye
18.30 The Red Turtle
19.55 Trumbo
22.00 Game Night
23.40 Geostorm
01.30 Unforgettable
03.10 Game Night

STÖÐ 3
14.50 Seinfeld
16.30 Seinfeld
16.55 American Idol
18.25 Who Do You Think You Are?
19.10 First Dates
20.00 Big Little Lies
20.55 Homeland
21.50 The X-Files
22.35 The Deuce
23.35 American Horror Story 8.
Apocalypse
00.35 Claws
01.20 Legends of Tomorrow
02.05 Tónlist

STÖÐ 2 SPORT
07.05 West Ham - Southampton
08.45 Wolves - Fulham
10.25 Empoli - Fiorentina Bein
útsending frá leik í ítölsku úrvalsdeildinni.
12.50 Huddersfield - Manchester
United Bein útsending frá leik í
ensku úrvalsdeildinni.
15.20 Arsenal - Brighton Bein
útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.
17.30 Chelsea - Watford
19.10 Evrópudeildarmörkin
20.00 Messan
21.00 KR - ÍBV
22.40 Fylkir - ÍA
00.20 Huesca - Valencia

STÖÐ 2 SPORT 2
07.45 La Liga Report
08.15 Espanyol - Atletico Madrid
09.55 Getafe - Girona Bein útsending frá leik í spænsku úrvalsdeildinni.
12.05 Seinni bylgjan
12.55 Lazio - Atalanta
15.15 Haukar - ÍBV. Leikur 3 Bein
útsending frá leik í 4 liða úrslitum
Olís-deildar karla.
17.55 Seinni bylgjan
18.25 Napoli - Cagliari
20.30 Real Madrid - Villarreal Bein
útsending frá leik í spænsku úrvalsdeildinni.
00.15 Genoa - Roma

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

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

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

FM 102,9 Lindin

NÚ HEFST SUMARLESTURINN!

Gamlinginn sem hugsaði með sér að
hann væri farinn að hugsa of mikið
TILBOÐSVERÐ: 3.599.Verð áður: 3.999.-

Bjargfæri
TILBOÐSVERÐ: 3.399.Verð áður: 4.399.-

Það sem allir umhverfissinnar
þurfa að vita um kapítalisma
TILBOÐSVERÐ: 3.299.Verð áður: 3.899.-

Þakkarskuld
TILBOÐSVERÐ: 3.599.Verð áður: 3.999.-

Kambsmálið
TILBOÐSVERÐ: 3.299.Verð áður: 4.299.-

Morðið í Snorralaug
TILBOÐSVERÐ: 3.599.Verð áður: 3.999.-

Meðleigjandinn
TILBOÐSVERÐ: 3.599.Verð áður: 3.999.-

Svikarinn
TILBOÐSVERÐ: 3.199.Verð áður: 3.999.-

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

Íslandsstræti í Jerúsalem
TILBOÐSVERÐ: 3.799.Verð áður: 4.299.-

Galdra-Manga
TILBOÐSVERÐ: 2.959.Verð áður: 3.699.-

Hefndarenglar
TILBOÐSVERÐ: 3.599.Verð áður: 3.999.-

Austurstræti 18

Álfabakka 16, Mjódd

Hafnarﬁrði - Strandgötu 31

Ísaﬁrði - Hafnarstræti 2

Skólavörðustíg 11

Kringlunni norður

Keﬂavík - Sólvallagötu 2

Vestmannaeyjum - Bárustíg 2

Laugavegi 77

Kringlunni suður

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Húsavík - Garðarsbraut 9

Hallarmúla 4

Smáralind

Akranesi - Dalbraut 1

Flugstöð Leifs Eiríkssonar

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

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboðsverða er til og með 06. maí eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.
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Erna Einarsdóttir, yfirhönnuður Geysis.

Nýir afgangar
í teppalínu
Geysis
Ernu langar að vinna fleira eftir sömu hugmyndafræði.

The Leftovers, eða Afgangarnir eins og mætti íslenska
það, er ný lína af teppum frá íslenska hönnunarfyrirtækinu Geysi. Geysir starfrækir sex búðir og selur þar
bæði hönnun fyrirtækisins sjálfs og erlenda hönnun, þá
mest frá Norðurlöndunum.

T
Teppin eru öll úr 100% íslenskri ull.

Teppin fást í ýmsum ólíkum litum og stílum.

eppin eru að sögn Ernu
Einarsdóttir, yfirhönnuðar Geysis, eitt aðalsmerki verslunarinnar
og vinsælasta varan.
„Teppin eru alltaf
vinsæl, enda líka þægileg sem
gjafavara og við reynum reglulega
að koma með nýjar týpur. Þetta er
þannig vara, það er allt í lagi að eiga
þrjú teppi,“ segir Erna hlæjandi.
Erna segir Geysi hafa fengið þær
upplýsingar frá verksmiðjunni
sem framleiðir teppin að gífurlegt
magn af garni í tæplega fimmtíu
litum væri afgangs frá framleiðslu
síðustu ára.
„Þegar framleiðsla hefst á hverjum stíl af teppi er keypt ákveðið
magn af ull, og þar sem það er
betra að hafa of mikið en of lítið þá
vissum við að eðlilega væri kominn
dágóður afgangur,“ bætir Erna við.
Magn hvers litar var þó ekki nóg
til að hægt væri að endurframleiða eldri stíla en þá kom upp sú
hugmynd að gera ný teppi og hafa
nýtingarstefnuna að leiðarljósi við
gerð þeirra. Teppin eru öll úr 100%
íslenskri ull og vildi fyrirtækið
ómögulega láta hana fara til spillis.
„Það var svo í byrjun árs að við
fengum þær upplýsingar frá verksmiðjunni að magnið af afgöngum
væri hreinlega orðið of mikið og
þau spurðu hvað við vildum gera
við þá. Þá kom þessi hugmynd upp,
að endurnýta garnið og gera ný
og öðruvísi teppi en vera ekki of

hörð á litaskemanu í hverjum stíl.“
Upplagið af hverjum stíl er mjög
takmarkað, eða um fimm upp í
allt að fimmtíu teppi. Þegar hver
litur klárast, tekur næsti litur við
en Erna leitaðist þó við að hafa
nokkrar mismunandi reglur fyrir
verksmiðjuna að fylgja. Það er því
ákveðin uppskrift að teppunum en
ekki fast hvaða litir þurfa endilega
vera í hverju teppi.
„Því eru sum teppin nánast alveg
eins, nema ein rönd er kannski
öðruvísi á litinn. Fólk hefur því
tækifæri til að eignast einstök teppi
en verðið á The Leftovers-línunni er
hið sama og á klassísku teppunum.
Við höfum alltaf reynt að leggja upp
með það að halda verðinu sanngjörnu en svona framleiðsla getur
verið mjög kostnaðarsöm.“ segir
Erna.
Í kjölfar þessa verkefnis tók Erna
sig til og hafði samband við aðrar
verksmiðjur sem framleiða fyrir
merkið. Þetta vatt upp á sig og
stefnir Geysir á að vinna fleiri verkefni með betri nýtingu í huga.
„Ég fór að skoða afganga hjá öllum
fyrirtækjunum sem við erum í viðskiptum við svo nú er stefnan að
reyna að nota þetta allt saman, frekar en að leyfa þessu bara að liggja eða
eyðast. Svo vonandi í framtíðinni
kemur kannski Leftovers-trefill.“
segir Erna glöð í bragði.
The Leftovers-teppin fást í verslunum Geysis um land allt.
steingerdur@frettabladid.is

Þetta er kjörið tækifæri fyrir aðdáendur teppanna
sívinsælu að næla sér í einstakt eintak.

Teppin eru komin í búðir Geysis um land allt.

SUMARTÍSKAN
UMA
ART
R TTÍS
ÍSKAN

VAGABOND EVE
VERÐ 16.995

VAGABOND ELENA
VERÐ 14.995

VAGABOND PENNY
VERÐ 14.995

VAGABOND LEAH
VERÐ 19.995

VAGABOND LARA
VERÐ 22.995
22 995

VAGABOND MYA
VERÐ 16.995

VAGABOND CAMILLE
VERÐ 15.995

VAGABOND ZOE
VERÐ 15.995

VAGABOND FRANCES
VERÐ 15.995
15 995

VAGABOND PAUL
VERÐ 17.995

VAGABOND HARVEY
VERÐ 21.995

VAGABOND LINHOPE
VERÐ 17.995
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Helstu skvísur landsins selja
af sér spjarirnar á Loft hostel í dag

H

afrún Alda Karlsdóttir ritstjóri og
stof nandi Bast
magasin, er stödd
á landinu og mun
halda þriðja fatamarkaðinn undir formerkjum
blaðsins á Loft hostel í dag. Ásamt
Hafrúnu munu starfsmenn blaðsins og vinkonur hennar selja af sér
spjarirnar, vintage og hönnunarvörur, en þær eiga það allar sameiginlegt að vera annálaðar fyrir
fallegan og frumlegan fatastíl.
Tímaritið var á sínum tíma
stofnað til að fjalla um hönnun,
tónlist og menningu á Norðurlöndum en Hafrún er búsett í
Danmörku. Blaðið hefur reynt að
vera duglegt að fjalla um unga og
upprennandi listamenn og kynna
hin Norðurlöndin fyrir því sem er
í gangi í listasenunni á Íslandi en
það heldur úti heimasíðu ásamt því
að vera virkt á samfélagsmiðlum.
„Í Kaupmannahöfn er mjög rík
hefð fyrir því að halda svona markaði til að losa sig við dót og föt sem
maður er hættur að nota. Þannig
gefur maður f líkunum nýtt líf hjá
nýjum eiganda. Við verðum með
mikið af vandaðri vöru á markaðnum frá merkjum á borð við
Acne, Rodebejer, Henrik Vibskov
og Hope,“ segir Hafrún.

Eftirtaldar konur
munu selja vörur
á markaðnum:
Hafrún Karlsdóttir
Anika Baldursdóttir
Ágústa Sveinsdóttir
Ása Ninna Pétursdóttir
Hanna Soffía
Skeggjadóttir Þormar
Hulda Katarína Sveinsdóttir

Hún segir að helsta ástæðan fyrir
að byrja með Bast pop-up markaði
hafi verið að undirstrika að fólk
þurfi ekki allaf að kaupa allt nýtt.
Þegar vörurnar eru vandaðar þá er
endingin mun meiri.
,,Það er mikilvægt að fólk sé meðvitað um hvaðan varan kemur,
hver býr til vöruna og hvort viðunandi vinnureglugerðum sé fylgt við
framleiðsluna. Við eigum að kaupa
minna og sjaldnar, en kaupa frekar
vandaðar vörur sem koma til með
að endast,“ bætir Hafrún Alda við
að lokum.
Fatamarkaður Bast verður haldin á Loft hostel, Bankastræti 7, í dag
frá klukkan 13.00-17.00.
steingerdur@frettabladid.is

Hafrún Alda vonast til að sjá sem flesta á markaðinum í dag.

UMHVERFISVÆNI MARKAÐURINN
Fyrir líkama, heimili & heilsu

FJÖRÐUR
LAUGARDAGINN 4.MAÍ
KL 11-17 (2.HÆÐ)

TILBOÐSDAGAR 2-4.MAÍ
fjordur.is

@fjordur.is

/fjordur.is
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SNIÐGANGA ÍSRAELS
EINA VITIÐ
SLÆM DAMA
Venjulegir gaurar gáfu á fimmtudaginn út lagið Slæm dama en
knattspyrnustrákarnir Logi Tómason,
Viktor Jónsson og Reynir Haraldsson
standa á bak við lagið ásamt undrabarninu Theódór Helga Kristinssyni
sem er blindur drengur í níunda bekk.
„Við erum lítið að eltast við frægð
og frama, meira að gera þetta fyrir
gleðina,“ sagði Viktor sem skoraði
einnig í fyrstu umferð fyrir ÍA.

Hjálmtýr
Heiðdal
kvikmyndagerðarmaður
sagðist upphaflega hafa
hugsað nýútkomna bók sína,
Íslandsstræti í Jerúsalem, sem
heimildarmynd en eftir sex ára
eyðimerkurgöngu og eftir að
hafa ítrekað fengið synjun hjá
Kvikmyndamiðstöð Íslands,
„sem vill ekki snerta á þessu
máli“, hafi hann gefist upp.

4. MAÍ 2019
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GERIR ÞAÐ GOTT Í HOLLYWOOD

VÍNI FAGNAÐ

Bríet Kristjánsdóttir,
eða Brie Kristiansen
eins hún er kölluð á
erlendri grundu, ræddi
við Fréttablaðið um
feril sinn sem leikkona
í Hollywood. „Ég hefði
aldrei getað lifað með sjálfri
mér ef ég hefði að minnsta kosti ekki látið
reyna á leiklistina. Það er uppskrift að
hörmung að fylgja ekki hjartanu og láta
það ráða för. Ég hef líka áhuga á markþjálfun og stefni á að prufa það með leiklistinni þegar tími gefst. Vonandi get ég þá
hvatt aðra til að gera það sama og ég hef
verið að gera, að elta draumana sína.“

Færeyski
tónlistarmaðurinn
Janus
Rasmussen var
með útgáfutónleika
sína á Húrra á þriðjudag.
Janus gaf á dögunum út sína
fyrstu sólóplötu sem ber
nafnið Vín en í samtali við
Fréttablaðið sagði Janus
hana úrvinnslu úr þeirri
reynslu og þekkingu sem
hann hefur sankað að sér á
löngum tónlistarferli.

Sumartilboð
í verslunum Dorma

www.dorma.is
VEF VER SLUN

ALLTAF
OPI N
DORMA
SUMARTILBOÐ

KOLDING

hægindastóll með skemli
Stillanlegur hægindastóll með skemli.
Ljósgrátt, dökkgrátt eða rautt slitsterkt áklæði.

20%
AFSLÁTTUR

Fullt verð: 89.900 kr.

Aðeins 71.920 kr.
DORMA
SUMARTILBOÐ

15%

AVIGNON

hægindastóll
með innbygðum
skemli

AFSLÁTTUR

Veitingastaðurinn La Primavera sá um veitingarnar sem vöktu mikla lukku.

Húsfyllir í útgáfuhófi Blætis

Ú

tgáfuhóf tímaritsins
Blætis fór fram síðastliðinn þr iðjudag í
Marshallhúsinu úti
á Granda, á veitingastaðnum La Primavera. Troðið
var út úr dyrum þegar best lét og
kláruðust einstaklega veglegir
gjafapokar mjög fljótt. Á staðnum

var líka starfsfólk hárvörufyrirtækisins Davines og bauð gestum og
gangandi að hanna sitt eigið sjampó.
Þarna mátti sjá allt helsta fólkið úr
íslensku listasenunni en þó nokkrir
tískuunnendur gengu í blíðskaparveðri beint af tískusýningu útskriftarnema í fatahönnun frá Listaháskólanum í hófið út á Granda.

Partíið var vel heppnað og seldust
upp öll eintök af tímaritinu sem til
voru á staðnum. Tímaritið, sem er
einstaklega veglegt, er harðspjalda
og tæplega 400 blaðsíður. Það
kostar 7.990 krónur og mun fást
eftir helgi í verslunum Eymundsson, Aftur á Laugavegi og Yeoman á
Skólavörðustíg.

Stillanlegur hægindastóll með
innbyggðum skemli.
Dökkgrátt, rautt eða svart
PVC-leður.
Fullt verð: 129.900 kr.

Aðeins 110.415 kr.
Gestir fletta áhugasamir í gegnum þriðja tölublað Blætis.

Starfsfólk Davines bauð gestum að hanna sjampó.

NANCY
hægindastóll
með skemli

Hægindastóll í
sígildu útliti.
Fáanlegur í grænbláu,
gráu og rauðu áklæði.
Fullt verð: 69.900 kr.

Aðeins 52.425 kr.
Afgreiðslutími Rvk
Mánud. til föstud. kl. 11.00–18.30
Laugard. kl. 11.00–17.00
Sunnud. kl. 13.00–17.00 (Smáratorgi)

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

Andrea Maack og Anna Clausen.

Stefán Svan Aðalheiðarson.

Sóley Kristjánsdóttir.

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

HONDA SUMARIÐ ER KOMIÐ

OPIÐ HÚS

LAUGARDAG MILLI KL. 12:00 OG 16:00
SUMARKJÖR Á VÖLDUM BÍLUM
KÍKTU Í HEIMSÓKN OG
VELDU ÞÉR ÞINN HONDA

Bernhard - Honda á Íslandi

• Vatnagörðum 24 • 104 Reykjavík • Sími 520 1100 • www.honda.is

3l.

Tilboðsverð
Illgresisbrennari

Tilboðsverð
Herregård XO
Pallaolía, glær eða gyllt 3l.

1.995
Almennt verð: 2.695

Pallahreinsir

3.195

4l.

26%

Frábært
verð!

42377537

Birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndbrengl. Tilboð gilda til 8. maí, eða á meðan birgðir endast.

Handhægur illgresisgasbrennari. Lengd 97cm.

6.395
20%
55530200

Almennt verð: 7.995

Tilboðsverð
Sandkassi

20%
14.396
með sætum, 150x150 cm.

0291468

Almennt verð: 17.995

Tilboðsverð
Garðborð og bekkir
Sanne 12, hvítt.

28.496

Tilboðsverð
Gróðurhús

0291832

með loki, 80x40x68cm

Blómaker

5.996

35x66,5x23,5, 45,5x75,5x28 eða
57x87x33 cm.

41122944

Almennt verð: 7.995

25%

Almennt verð: 37.995

Verð frá:

5.995

0291460 / 0291462 / 0291464

25%
afsláttur

Tilboðsverð
Hekkklippur
AHS 50-16 450W. Klippir 50 cm
á breidd og getur klippt greinar
sem eru allt að 16 mm sverar.

25%

12.795

Ljós&perur

74890008

Almennt verð: 16.995

Tilboðsverð

30%
afsláttur
af öllum geislahiturum og
eldstæðum

Hjólbörur 80l.

3.596
79290094

Almennt verð: 4.295

20%
afsláttur

Trampólín

Ánægðustu viðskiptavinir byggingarvöruverslana 2 ár í röð skv. Íslensku ánægjuvoginni! Takk fyrir okkur!

20%
Tilboðsverð
Gasgrill
ROGUE R365, grillgrind
51x46cm úr pottjárni.

Kílóvött

71.996

8,2

506600035

Brennarar

2

Yﬁrbreiðsla: 11.995
506661365

Almennt verð: 89.995

Tilboðsverð
Gasgrill

Frábært verð

GEM 320, sterkar grillgrindur úr pottjárni.
Ryðfrítt eldunarkerﬁ.

Slanga
Ecolight 1/2" 20 metra,
með tengjum.

1.995

Kílóvött

6,9

54852025

39.996

Brennarar

3

50657519

Yﬁrbreiðsla: 11.995

Almennt verð: 49.995

50657598

20%

20%
afsláttur

Garðáhöld

20%

Tilboðsverð

Tilboðsverð

Háþrýstidæla

Háþrýstidæla

Aquatak 130 bör.

Aquatak 150 bör.

25.169

62.996

74810238

Almennt verð: 31.495

Sumarblaðið
er komið út!
þú finnur það á byko.is

Auðvelt að versla á byko.is • Sendum út um allt land

74810250

Almennt verð: 78.745

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

mest lesna dagblað landsins.

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 550 5000
Ritstjórn 550 5070 ritstjorn@frettabladid.is

Auglýsingadeild 550 5050 auglysingar@frettabladid.is

BAKÞANK AR
Sirrýjar
Hallgrímsdóttur

Gapastokkurinn

F

rumvarp Þórdísar Kolbrúnar
dómsmálaráðherra um að
meiðyrði varði ekki lengur
opinberum refsingum er framfaramál. Þar með er verið að aðlaga
meiðyrðalöggjöfina að ríkjandi
túlkun á tjáningarfrelsi og einnig
er verið að tryggja að þeir sem
verða fyrir meiðyrðum geti sótt
rétt sinn.
Tjáningarfrelsið er hornsteinn
lýðræðisins og eitt af því sem
aðgreinir okkur frá einræðisríkjunum. Þar er hægt að refsa
fólki fyrir skoðanir og ummæli
með fangelsisvist og öðrum opinberum refsingum og varla hægt
að ímynda sér neitt jafn þrúgandi
eins og að geta ekki tjáð hug sinn.
En tjáningarfrelsið verður ekki
bara varið með lögum og reglum.
Menning og tíðarandi skiptir máli.
Því miður er farið að bera á því að
einstakir hópar eru í raun farnir
að ritstýra opinberri umræðu í
landinu. Ofsafengin viðbrögð t.d.
á netinu við ummælum eru til þess
fallin að draga úr áhuga fólks til að
tjá sig um málefni líðandi stundar.
Vanalega er þessi ritskoðun færð í
búning hinnar upplýstu umræðu,
viðkomandi nær ekki upp í nef
sér fyrir hneykslan og hinn „seki“
er kallaður öllum illum nöfnum,
gerðar upp hinar verstu hvatir,
gott ef viðkomandi er ekki gjörspillt handbendi o.s.frv.
Verst er kannski að það skiptir
máli hver segir hvað. Hinir og
þessir eiga ekkert með að tjá sig
um ákveðin málefni, nota ekki
réttu hugtökin eða eru ekki á
réttum aldri eða af réttu kyni.
Ég ætla ekki að nefna dæmi, þið
þekkið þetta úr umræðunni.
En með öðrum orðum: einræðisstjórnir setja þegna sína í fangelsi
fyrir rangar skoðanir, við setjum
hvert annað í opinberan gapastokk.
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