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Neyslan
uppgötvast
á haustin
og byrjar oft á sumrin,
segir ráðgjafi hjá
Foreldrahúsi. ➛ 36

Pressan er
á Liverpool

Krísur eru
mikilvægar
„Náðargáfa er sameign
allra. Hún er þarna, en svo
fer skólakerfið að murka
lífið úr börnunum og biðja
þau um að taka þetta
líf alvarlega,“ segir Guðmundur Oddur Magnússon rannsóknarprófessor
sem segir listnám vera að
þróast í ranga átt. ➛ 26

Verður Liverpool besta liðið
til að vinna ekki neitt? ➛ 38

Það sem er
fagurt er
sannleikurinn, þegar
hjarta talar
við hjarta.

Glæsihótelið
við höfnina
í Reykjavík
Aðalhönnuðurinn á að baki
skrautlegan feril. ➛ 30

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

GOTT Á GRILLIÐ Í NÆSTU NETTÓVERSLUN!
STÓR
PAKKI

Grísagrillsneiðar
ar
Marineraðar

839

KR/KG

ÁÐUR: 1.399 KR/KG

Lægra verð - léttari innkaup

-40%

1.699
ÁÐUR: 2.499 KR/KG

KR/KG

-32%

1.938
ÁÐUR: 2.769 KR/KG

LÍN DESIGN
Á SMÁRATORGI ALLA HELGINA
ALLT AÐ

Kjúklingabringur
Grillmarineraðar

Lúxusgrillpakki

SUMARDAGAR

KR/KG

-30%
Tilboðin gilda 1. - 2. júní

60%

AFSLÁTTUR
AF VÖLDUM
VÖRUM
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Kræfir kassabílakappar

Veður

Norðaustlæg átt 5-13 m/s, en
heldur hvassara með suðausturströndinni. Skýjað með köflum
sunnan til á landinu og sums staðar
skúrir, einkum síðdegis. Léttskýjað
að mestu vestanlands, en skýjað
og úrkomulítið norðaustan- og
austanlands. SJÁ SÍÐU 48

Flugmenn
látnir fjúka
VINNUMARKAÐUR Icelandair sagði í
gær upp 45 flugmönnum. Í tilkynningu frá félaginu kom fram að um
væri að ræða 21 nýliða. Þeir hefðu
hafið störf sem f lugmenn á Boeing
737 MAX-vélum félagsins í sumar.
Flugfélagið tilkynnti uppsagnirnar
á fundi með hópi f lugmanna í
þjálfun. Þá var einnig ráðningarsamningum slitið við 24 flugmenn
sem hófu þjálfun á MAX-vélarnar
síðasta haust.
Ákvörðunin var tekin í ljósi þess
að félagið gerir ekki ráð fyrir MAXvélunum í flugáætlun sinni fyrr en
um miðjan september næstkomandi, eins og fram kom í tilkynningu frá félaginu þann 24. maí
síðastliðinn.
„Það er þungbært að þur fa
að grípa til þessarar sársaukafullu aðgerðar en við teljum það
nauðsynlegt í ljósi þeirra erfiðu
aðstæðna sem komnar eru upp
vegna kyrrsetningar Boeing 737
MAX vélanna,“ segir Bogi Nils
Bogason, forstjór i Icelandair
Group, í tilkynningu.

Það var mikið um dýrðir þegar þessir kátu krakkar tóku þátt
í kassabílarallíi nokkurra frístundaheimila í Reykjavík í gær.
Áhorfendur skemmtu sér ekki síður vel. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

+PLÚS

Fleiri kassabílamyndir er að finna á +Plússíðu Fréttablaðsins. Fréttablaðið +Plús er í Fréttablaðs-appinu og PDF-útgáfu á Fréttablaðið.is.

Bjórauglýsingar á
golfmóti fyrir börn
Keppt í folfi. NORDICPHOTOS/GETTY

Bogi Nils
Bogason, forstjóri Icelandair.

„Kyrrsetningin hefur talsverð
neikvæð áhrif á rekstur félagsins
og við verðum að leita allra leiða
til að hagræða og draga úr kostnaði. Við vonumst þó til að geta
gefið þessum f lugmönnum kost á
starfi hjá fyrirtækinu á ný þegar
undirbúningur fyrir næsta sumar
fer af stað en það kemur betur í
ljós þegar málin skýrast varðandi
MAX-vélarnar.“
Icelandair mun bjóða aðstoð við
atvinnuleit í samstarfi við ráðningastofu. – smj

Óttast ónæði
af frisbívelli
VOGAR Nágrannar fyrirhugaðs

frisbívallar í Vogum á Vatnsleysuströnd óttast ónæði af honum.
Málið var tekið fyrir í skipulagsnefnd Voga sem samþykkti gerð
vallarins.
„ Nef nd i n sý n i r á hyg g ju m
nágranna skilning en telur þó ólíklegt að ágangur vegna vallarins
valdi nágrönnum ónæði,“ bókaði
nefndin. Mikilvægt sé að hvetja
til notkunar almenningsrýma og
hreyfingar. Þessu fylgi lítið rask og
framkvæmdin afturkræf. – gar

Ítalía 13. júní í 11 nætur
Lignano & Bibione
Frá kr.

139.995
Flug frá kr.

49.900

Sæti báðar leiðir
með tösku og handfarangri

595 1000

Forseti Golfsambands Íslands ver þá ákvörðun að halda mót styrkt af Ölgerðinni undir merkjum Egils Gull. Foreldrasamtök gegn áfengisauglýsingum
gagnrýndu GSÍ harðlega. Farið að lögum og reglum, segir forsetinn.
LÝÐHEILSA „Þetta er ekki í fyrsta
sinn sem við höldum Egils Gull
mótið og þessi gagnrýni hefur
alveg komið áður. Við auðvitað
fylgjum, ásamt Ölgerðinni, þeim
lögum og reglum sem gilda um
áfengisauglýsingar á Íslandi.“ Þetta
segir Haukur Örn Birgisson, forseti
Golfsambands Íslands, aðspurður
um gagnrýni sem beinist að sambandinu frá Foreldrasamtökum
gegn áfengisauglýsingum.
Foreldrasamtökin gagnr ýna
umgjörð Egils Gull mótsins sem
haldið var um síðastliðna helgi.
Mótið er ætlað fullorðnum en ungmenni geta unnið sér þar inn þátttökurétt. Mótið er styrkt af Ölgerðinni sem framleiðir meðal annars
Egils Gull, bjór og léttbjór.
Öll umgjörð mótsins var tileinkuð Egils Gulli og samkvæmt Foreldrasamtökunum var um áfengisauglýsingu að ræða. En samkvæmt
lögum eru hvers konar auglýsingar
á áfengi og einstökum áfengistegundum bannaðar á Íslandi.
Foreldrasamtökin segja umgjörðina óboðlega og ekki í takt
við uppeldis- og forvarnarmarkmið íþróttahreyfingarinnar. Einnig segja þau Golfsambandið brjóta
lög um rétt barna og ungmenna til
þess að vera laus við áfengisáróður
og vísa til 20. greinar áfengislaga.
Haukur segir GSÍ og Ölgerðina
fara eftir þeim lögum og reglum
sem ríkja á Íslandi og segir auglýsingunum ekki beint að börnum.
„Mótið er ekki ætlað börnum og
unglingum, þetta er fullorðinsmót.
Ungmennum er ekki bönnuð þátttaka í mótinu en auglýsingum er
ekki beint að þeim,“ segir Haukur.
Sigurvegari mótsins í karlaflokki var sextán ára gamall piltur

Egils Gull mótið fór fram á Þorlákshafnarvelli. Bjórauglýsingar voru um allt.

Samkvæmt lögum
er ekki um bjór að
ræða.
Haukur Örn Birgisson, forseti Golfsambands Íslands

en í kvennaf lokki var það átján
ára stúlka. Á heimasíðu GSÍ má sjá
ljósmynd af sigurvegurunum með
blaktandi Egils Gull fána í baksýn. Á fánanum standa slagorðin

„Okkar tími – okkar bjór“. Eins og
gefur að skilja er hvorugt sigurvegaranna með aldur til þess að
kaupa áfengi og telst pilturinn enn
vera barn.
Haukur segir ekkert athugavert
við það að auglýsa Gull á íþróttamóti þar sem börn eru þátttakendur eða að taka mynd af ungmennunum við fánann.
„Þau eru sigurvegarar í mótinu
og eðlilegt er að tekin sé mynd af
þeim með samstarfsaðilann í baksýn. Uppfylli samstarfsaðilinn skilyrðin sem lögin setja um merkingar
í slíkum auglýsingum þá sé ég ekkert athugavert við það. Samkvæmt
lögum er ekki um bjór að ræða,“
segir Haukur.
birnadrofn@frettabladid.is

TAX
FREE

AF ÖLLUM SUMARVÖRUM
Alla helgina!
Sumarblóm • Garðplöntur • Sláttuvélar
Garðverkfæri • Viðarvörn og pallaolía
Háþrýstidælur • Reiðhjól • Gasgrill*
Garðáburður • Garðhúsgögn • Garðleikföng
... og margt fleira

*Gildir ekki af vörum í timbursölu, Weber grillum,
tilboðsvörum og „Lægsta lága verði Húsasmiðjunnar“
Tax free tilboð jafngildir 19,35% afslætti af almennum vörum. Að sjálfsögðu stendur Húsasmiðjan skil á virðisaukaskatti til ríkissjóðs.

+PLÚS

Kræfir krakkar
á kassabílum
Það var mikið um dýrðir í miðbæ Reykjavíkur í gær þegar fram fór kassabílarallí á
vegum frístundaheimila í borginni. Þessi
glæsilegu tilþrif og flottu krakka myndaði
Ernir Eyjólfsson, ljósmyndari Fréttablaðsins.
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erindi voru
afgreidd
í gegnum
vefinn
Heilsuveru á
síðasta ári.

Þrjú í fréttum
Valdarán,
nafngift og
neyðarlán
Steingrímur J. Sigfússon
forseti Alþingis
sagði Miðflokksmenn hafa með
málþófi sínu um
þriðja orkupakkann rænt
völdum á Alþingi
um stundarsakir.
Umræðan hefur nú
staðið í rúmar 134 klukkustundir.

Guðfinna Th. Aðalgeirsdóttir prófessor í jöklafræði
varð þess heiðurs
aðnjótandi á
dögunum að fá
tind á Suðurskautslandinu
nefndan eftir
sér. Hún hefur
þó aldrei komið á
tindinn og býst ekki við því að
komast þangað.

Már Guðmundsson
seðlabankastjóri
kynnti í vikunni
skýrslu um
neyðarlán bankans til Kaupþings í október
2008 en ljóst er
að um helmingur
lánsins fæst ekki greiddur til baka.
Már segir að skýra þurfi stjórnsýsluna við slíkar lánveitingar til
framtíðar.

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.

manns hafa
farist það sem
af er ári við að
reyna að komast
á tind Mount
Everest.

2.212
vegabréf voru
gefin út í apríl
sem er um 37
prósentum
minna en
á síðasta ári.

89

alls kolefnis
sem eru losuð
á Norðurlandi
vestra má rekja
til landnýtingar í
landbúnaði.

13,7

prósent er eignargnarhlutur bandaríska
aríska
sjóðsfjárfestingasjóðsins PAR Capital
tal
Managementt
í Icelandair en
n
orðin
nn
sjóðurinn er orðinn
stærsti hluthafi
hafi
ffii
félagsins.

Hafa áhyggjur af geðheilsu og
snjallsímanotkun í Hafnarfirði
Meðlimir ungmennaráðs Hafnarfjarðar vilja auka fræðslu um geðheilsu til barna og ungmenna og að
skoðaðar verði leiðir til að hjálpa þeim að nýta snjallsíma rétt. „Við búum í samfélagi þar sem það að vera
unglingur er talið vera eins og geðsjúkdómur.“ Bæjarstjórn vísar tillögum til fræðsluráðs bæjarins.
HAFNARFJÖRÐUR Ungmennaráðsmenn í Hafnarfirði telja þörf á
úrbótum vegna geðheilbrigðismála
barna og unglinga. Aðstoða þurfi
þennan hóp að nota rétt snjallsíma
sem ræni mörg þeirra jafnvel nauðsynlegum svefni.
„Það er sett samasemmerki á milli
krakka sem sýna oft slæma hegðun
og geðsjúkdóma,“ segir í tillögu
Kristrúnar Báru Bragadóttur, meðlims ungmennaráðs Hafnarfjarðar,
um að auka fræðslu til barna og ungmenna um geðheilsu.
Kristrún kveður flesta unglinga
sem glíma við geðsjúkdóma vera
bælda, mjög kvíðna og þunglynda.
„Þetta eru krakkar sem verða oft
næstum ósýnilegir í skólanum og
þora lítið að láta á sér bera,“ segir
hún í tillögunni. Internetið magni
upp það sem sé sagt og gert í samskiptum unglinga. „Við búum í samfélagi þar sem það að vera unglingur
er talið vera eins og geðsjúkdómur.“
Að sögn Kristrúnar þarf skilning
á því hvað felist í geðsjúkdómum og
hvernig orð og skoðanir geti skaðað
fólk með geðsjúkdóma. Slæmt sé að
setja samasemmerki milli eðlilegra
tilfinningaörðugleika unglinga og
geðsjúkdóma. Líka sé það slæmt
að það sé talið heilbrigðismerki að
unglingar bæli jákvæðar og neikvæðar tilfinningar. „Allt þetta
birtist sterkast á samfélagsmiðlum
og við þurfum hjálp til þess að vinna
rétt úr þessum málum. Þess vegna
vantar fræðslu vegna geðheilsu.
Eva Rut Bernhöft Reynisdóttir,
fulltrúi framhaldskólanema sem
stunda nám utan Hafnarfjarðar,
leggur til að skoðaðar verði leiðir
sem geta hjálpað börnum og ungmennum í að nýta snjallsíma á

Þar kom í ljós að
eitt af hverju tíu
ungmennum kíkja yfir tíu
sinnum á nóttinni í símann
sinn vegna tilkynninga.
Eva Rut Bernhöft Reynisdóttir

Í Öldutúnsskóla eru snjallsímar bannaðir á skólatíma. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

réttan hátt. „Við erum alltaf tengd
og viljum helst ekki missa af neinu.
Sama hvar við erum, sama hvað við
gerum erum við alltaf með símann
við höndina,“ segir í tillögu Evu.
„Þetta stanslausa áreiti, þessi fíkn
er eitthvað sem hrjáir mörg ungmenni.“
Eva segir að þótt símanotkun sé
ekki alfarið slæm þurfi eitthvað
að breytast þegar fólk er farið að
vera í símanum sex klukkustundir
á dag. Hún bendir á notkun síma á
skólatíma sé bönnuð í Öldutúnsskóla. Um daginn hafi hún og vinir
hennar skoða meðalsímnotkun sína.
Þetta séu krakkar sem séu virkir í

íþróttum og félagslífinu, verji tíma
með fjölskyldu, fái góðar einkunnir
og hitta vini reglulega.
„Í ljós kom að þau voru að meðaltali í símanum í fjóra tíma á dag. Ef
skóli er sirka sjö tímar af deginum
þínum og sími fjórir tímar ofan
á það, hvernig er þá tími fyrir allt
hitt?“ spyr Eva. Mörg ungmenni noti
tíma sem ætti að fara í svefn eða til
að klára dagleg verkefni sem ekki
náðist að vinna vegna símnotkunar.
„Í Englandi var gerð rannsókn
með 2.750 ungmennum á aldrinum
11-18 ára. Þar kom í ljós að eitt af
hverju tíu ungmennum kíkir oftar
en tíu sinnum á nótt í símann sinn

vegna tilkynninga. Þetta hefur
gígantísk áhrif á svefninn þeirra
og þar af leiðandi áhrif á skap, einbeitingu og virkni yfir daginn,“ segir
Eva og bendir á að vegna þess náist
ekki REM-svefn sem sé dýpsta svefnstigið og gríðarlega mikilvægt fyrir
heilann og minnið.
„Vita börn og ungmenni alfarið
hvaða áhrif það hefur á heilastarfsemina og virkni að vakna allar
nætur og kíkja í símann? Vita þau
hvaða áhrif það hefur á daglegt líf
og verkefni að hanga í símanum
fjóra eða jafnvel sex tíma á dag?
Viljum við ekki sem bær fá ungmennin okkar til að vera meðvituð
um hvernig símar virka, til hvaða
verka þeir henta vel og hvernig þeir
reynast manni slæmir, til að þau
geti tekið upplýsta ákvörðun sem
einstaklingar um símnotkun sína?“
spyr Eva Rut.
Bæjarstjórn samþykkti að vísa
báðum þessum tillögum til fræðsluráðs bæjarins. Það sama gildir um
tillögu Birtu Guðnýjar Árnadóttur
um kynjafræðslu. Tillögu Emelíu
Óskar Kristjánsdóttur um lagfæringar við Ástjörn til að draga úr
hættu sem þar skapast eftir miklar
rigningar var vísað til skoðunar í
umhverfis- og framkvæmdaráði.
gar@frettabladid.is

JEEP CHEROKEE

jeep.is

®

SUMARTILBOÐ

ALVÖRU JEPPI - ALVÖRU FJÓRHJÓLADRIF
Helsti staðalbúnaður Jeep® Cherokee Longitude Luxury*:
• OtWUDKHVWDÀDGtVHOYpOJtUDVMiOIVNLSWLQJ
• -HHS$FWLYH'ULYH,6HOHFW7HUUDLQ
PHèGULIVWLOOLQJXP
• 5DIGUL¿QVQHUWLODXVRSQXQiDIWXUKOHUD
• /HèXULQQUpWWLQJ
• ´XSSOêVLQJDRJVQHUWLVNMiU

• ËVOHQVNWOHLèV|JXNHU¿
• %DNNP\QGDYpOPHèEtODVW èDDèVWRè
• +iJ èD$OSLQHKOMyPÀXWQLQJVNHU¿
með bassaboxi
• Apple & Android Car Play

SUMARPAKKI 1: Málmlitur

TILBOÐSVERÐ MEÐ AUKAHLUTUM: 7.390.000 KR. - LISTAVERÐ 8.110.000 KR.

680$53$..,0iOPOLWXUERUJDUSDNNLì JLQGDSDNNLRJJOHUìDN SDQRUDPD 

TILBOÐSVERÐ MEÐ AUKAHLUTUM: 8.090.000 KR. - LISTAVERÐ 8.860.000 KR.
UMBOÐSAÐILI JEEP Á ÍSLANDI • ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR • S. 534 4433
WWW.ISBAND.IS • ISBAND@ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA 10-18 • LAUGARDAGA 12-16
®

*Aukahlutir ekki í tilboði: Hjól og hjólafestingar.

LAND CRUISER

ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 91897 05/19

E I N FA L D L EG A TO P PA R A L LT

Verð frá: 8.150.000 kr.

Konungur jeppanna er aftur mættur til leiks í veglegri sérútgáfu, Land Cruiser Adventure með
fjallmyndarlegum aukahlutapakka sem toppar allt og tveggja ára þjónustupakka í kaupbæti.
Land Cruiser Adventure aukahlutapakki: 33" breyting, dráttarbeisli, húddhlíf og krómstútur á púst.
Heildarverðmæti: 660.000 kr.
2 ára þjónustupakki fylgir með nýjum Land Cruiser, viðskiptavinum að kostnaðarlausu.
Nú er 7 ára ábyrgð á öllum nýjum Toyota bifreiðum.
Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
3+4 ÁBYRGÐ

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14

2 ÁRA ÞJÓNUSTA

Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 7 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt vörulýsingu og leiðbeiningum
framleiðandans og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Gildir eingöngu um bíla sem fluttir eru inn
af Toyota á Íslandi ehf. Birt með fyrirvara um villur.
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Skíðaráð gáttað á vatnsverndaráhyggjum Veitna í Bláfjöllum
UMHVERFISMÁL Skíðaráð Reykjavíkur er gáttað á ummælum Arndísar Óskar Ólafsdóttur Arnalds,
forstöðumanns hjá Veitum ohf.,
í Fréttablaðinu í vikunni. Arndís varaði við því að fyrirhuguð
uppbygging á skíðasvæðinu í Bláfjöllum ógni vatnsbólum höfuðborgarsvæðisins ef slys verður á
bágbornum Bláfjallalvegi. Ingi

Níðingur fær
styttri dóm
DÓMSMÁL Landsréttur mildaði í
gær dóm Héraðsdóms Reykjaness
yfir Þorsteini Halldórssyni úr sjö
ára fangelsi í fimm og hálfs árs. Þorsteinn var í maí í fyrra dæmdur í sjö
ára fangelsi fyrir ítrekuð kynferðisbrot gegn ungum pilti og fyrir að
hafa tælt hann með gjöfum, fíkniefnum og peningum.
Í dómi Landsréttar er Þorsteini
gert að greiða piltinum 3,5 milljónir
króna í miskabætur.

39

ára aldursmunur var á Þorsteini og piltinum þegar
brotin hófust.
Í dómi héraðsdóms í fyrra segir að
Þorsteinn hafi „verið fundinn sekur
um gróf og langvarandi kynferðisbrot gegn brotaþola, sem þá var barn
á viðkvæmu þroska- og mótunarskeiði, auk brota á nálgunarbanni“.
Drengurinn var á aldrinum 15 til 18
ára þegar brotin áttu sér stað.
Dómarinn taldi Þorstein hafa
nýtt sér yfirburði sína vegna aldursog þroskamunar og tælt piltinn til
kynferðismaka með peningum og
gjöfum, fíkniefnum og lyfjum. Var
hann sakfelldur fyrir að hafa nauðgað piltinum sem átti sér enga vörn
undir áhrifum fíkniefna og lyfja.
Brotin hafi verið til þess fallin að
valda piltinum andlegri vanlíðan.
Hann hafi verið 15 ára og Þorsteinn
54 ára þegar brotin hófust.
Pilturinn kvaðst fyrir dómi hafa
ánetjast fíkniefnum sem Þorsteinn
gaf honum í skiptum fyrir kynmök. – dfb
LEIÐRÉTTING.
Í forsíðufrétt gærdagsins gleymdist
að greina frá því að Jón Viðar
Matthíasson, slökkviliðsstjóri SHS,
hefði fyrst viðrað áhyggjur sínar
í viðtali við Sjómannadagsblaðið
2019 sem nýkomið er út.

Rafnar Júlíusson, formaður ráðsins,
segir í yfirlýsingu að undanfarin ár
hafi allar framkvæmdir og viðhald
verið á bið á meðan hugsanleg áhrif
á vatnsvernd voru skoðuð. Í kjölfar
skýrslu sem unnin var fyrir sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafi
þau loks samþykkt að hefjast handa
í Bláfjöllum og Skálafelli.
„Þau áform hafa tafist og er aðal

ástæðan fyrir þeim töfum bið eftir
samþykki Skipulagsstofnunar, sem
nú liggur fyrir. Til að mæta eðlilegum sjónarmiðum um vatnsvernd hafa málsaðilar unnið í sameiningu að mótvægisaðgerðum. Ein
meginaðgerðin felst í endurbótum á
Bláfjallavegi, sem Vegagerðin lagði
fram fyrir Skipulagsstofnun.“
Ingi segir þær endurbætur sem

ráðist verði í séu einmitt forsenda
samþykkis Skipulagsstofnunar.
„Við hjá Skíðaráði Reykjavíkur
erum því gáttuð á að forstöðumaður hjá Veitum kjósi að tala um
mögulega „katastrófu“ vegna uppbyggingarinnar, sem er löngu orðin
tímabær.“ Endurbætur á veginum
hafi verið samþykktar af öllum
aðilum. Ráðið vísar til sex skýrslna

sem fjalli um vatnsvernd frá liðnum
árum og sérkennilegt sé því að
Veitur tali um að frekari rannsókn
sé þörf. „Er það ef til vill þannig að
það verði alltaf óskað eftir nýjum
rannsóknum þar til loksins einhver
kemur með niðurstöðu sem hentar
fyrirfram gefinni afstöðu embættismannsins?“ spyr Ingi Rafnar og
skíðaráðið að lokum. – smj

Fylgdarlausum börnum vísað
úr landi á síðustu sex árum
Fram kemur í svari dómsmálaráðherra við fyrirspurn þingmanns Pírata að börnum án fylgdar
hafi verið vísað úr landi á síðustu sex árum. Lög um réttindi barna á flótta fjalla um að setja
réttindi og aðstæður barna í forgang. 317 börnum hefur verið vísað úr landi síðustu sex ár.
ALÞINGI Á sex ára tímabili, frá
marsmánuði 2013 til apríl 2019,
sendu íslensk stjórnvöld 317 börn
úr landi eftir ákvörðun þess efnis
að neita þeim um efnislega meðferð
eða hafna ósk þeirra um alþjóðlega
vernd. Vitað er að einhver hluti
barnanna var sendur án foreldra
sinna, eftirlitslaus úr landi.
Þetta kemur fram í svari Þórdísar
Kolbrúnar Reykfjörð Gylfadóttur
dómsmálaráðherra við fyrirspurn
Jóns Þórs Ólafssonar, þingmanns
Pírata, um börn sem vísað hefur
verið úr landi. Þar kemur fram að
„mikill meirihluti“ barna hafi verið
í fylgd með foreldrum sínum.
Jón Þór segir þetta svar alls ekki
nægilega skýrt. „Þarna fáum við
að vita að börn hafi verið send úr
landi eftirlitslaus. Það er ekki gott
að fá óskýr svör þegar þingmaður,
sem sinnir eftirlitshlutverki sínu,
spyr. Það er hins vegar alvanalegt
að við fáum léleg svör,“ segir Jón Þór.
„Þetta kallar auðvitað á að ég þurfi
að spyrja öðru sinni um hversu
mörgum börnum hafi verið vísað úr
landi út í óvissuna, eftirlitslausum.“
Jón Þór segir að íslensk stjórnvöld hafi samþykkt lög um réttindi barnsins. Meginreglur réttar
flóttamanna á bæði við um börn og
fullorðna en einnig er að finna lagagrein um börn á flótta í samningi SÞ
um réttindi barnsins. Einnig voru
sett ný lög um útlendinga sem áttu
að tryggja aukin réttindi umsækjenda um vernd hér á landi og þá sérstaklega fylgdarlausra barna.
„Ég get ekki séð annað en að
hér sé þá á þessu tímabili verið að
brjóta á réttindum barna sem leita
hér skjóls,“ segir Jón Þór. „Samkvæmt lögum á að setja réttindi
barna í forgang en túlkun laganna

Stjórnvöld vísuðu rúmlega þrjú hundruð börnum úr landi á árunum 2013 til apríl 2019. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Þarna fáum við að
vita að börn hafi
verið send úr landi eftirlitslaus.

Þórdís Kolbrún
Reykfjörð
Gylfadóttir,
dómsmálaráðherra.

Jón Þór Ólafsson,
þingmaður Pírata

hefur ætíð verið í þá átt að senda
börn út í óvissuna. Umboðsmaður
barna hefur talað um að við höfum
samþykkt lög um réttindi barna á
flótta en nú þurfum við að fara að

framfylgja lögunum. Það er því mitt
verkefni nú að þrýsta á aukin svör
og þrýsta á stjórnvöld að vernda
réttindi barna sem hvað verst
standa.“
Fréttablaðið reyndi að fá svör
um afstöðu dómsmálaráðherra til
þeirra laga sem hér sé unnið eftir en
án árangurs. Einnig reyndi Fréttablaðið að fá svör við því hversu
mörg fylgdarlaus börn hefðu verið
send úr landi á tímabilinu, einnig án
árangurs. sveinn@frettabladid.is
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Til hamingju

með farsælt starf í 40 ár

Elkem á Íslandi hefur veitt fjölda fólks trausta og góða atvinnu í 40 ár. Fyrirtækið hefur
á þessum tíma stuðlað að samstarfi milli fyrirtækja á Grundartanga og víðar og
þannig eflt atvinnulíf á Vesturlandi og gert það fjölbreyttara. Elkem á Íslandi er fyrirtæki sem rekið er á ábyrgan og nútímalegan hátt og er afar mikilvæg samfélagsstoð.
Við óskum starfsfólki, stjórnendum og öðrum sem notið hafa góðs af starfsemi Elkem
á Íslandi til hamingju með 40 ára farsælt starf.
Við óskum Elkem á Íslandi til hamingju með 40 ára afmælið

Hvalfjarðarsveit

Akraneskaupstaður

Reykjavíkurborg

Borgarbyggð

Skorradalshreppur
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Rauða blokkin er með góða forystu
Danir ganga að kjörborðinu næstkomandi miðvikudag. Allt bendir til þess að stjórnarskipti verði að loknum kosningunum og rauða
blokkin fái góðan meirihluta. Mette Frederiksen, formaður Jafnaðarmanna, gæti orðið yngsti forsætisráðherra í sögu landsins.
DANMÖRK Samkvæmt skoðanakönnun Epinion sem Danska ríkisútvarpið birti í gær er forysta rauðu
blokkarinnar nokkuð örugg. Þannig fengju rauðu flokkarnir 91 þingsæti á móti 75 sætum bláu blokkarinnar. Þar fyrir utan eru fimm
þingmenn Alternativet líklegir til
að styðja rauðu blokkina þótt þeir
séu ekki formlega hluti hennar.
Hægri öfgaf lokkurinn Stram
kurs fengi fjóra þingmenn en hann
stendur utan bláu blokkarinnar. Á
danska þinginu eiga 179 þingmenn
sæti, þar af fjórir frá Færeyjum og
Grænlandi, og þarf því 90 þingsæti
til að fá hreinan meirihluta.
Hrannar B. Arnarsson, sem var á
dögunum kjörinn formaður Norræna félagsins í Reykjavík, segir
ljóst að mikið þurfi að gerast á lokasprettinum til að Mette Frederiksen, formaður Jafnaðarmanna,
verði ekki næsti forsætisráðherra.
En líkt og gerðist þegar Lars Løkke
Rasmussen, formaður Venstre, varð
forsætisráðherra 2015, eru það fyrst
og fremst stuðningsflokkarnir sem
bæta við sig fylgi.
„Eitt af því sem er athyglisvert við
þetta er að meðbyrinn sem Mette
hafði með sér frá því hún tók við og
fór að herða innflytjendatóninn er
allur rokinn út í veður og vind. Það
lítur út fyrir að hún fái svipað fylgi
og flokkurinn fékk síðast og jafnvel
aðeins minna,“ segir Hrannar.

✿ Flokkarnir í Danmörku

Jafnaðarmenn
Einingarlistinn
Sósíalíski þjóðarflokkurinn
Radikale venstre
Alternativet
Venstre
Danski þjóðarflokkurinn
Íhaldsflokkurinn
Liberal Alliance
Nye Borgerlige
Kristilegir demókratar
Klaus Riskær Pedersen

Kosningar 2015
Prósent
Þingmenn
26,3
47
7,8
14
4,2
7
4,6
8
4,8
9
19,5
21,1
3,4
7,5

34
37
6
13

0,8

Stram Kurs

Könnun 31.maí*
Prósent
Þingmenn
26,1
47
8,5
15
8,9
16
7,1
13
2,8
5
20,4
10,6
5,1
2,7
3,1
1,8
0,7

37
19
9
5
5
0
0

2,2

4

*Könnun Epinion 31. maí

Mette Frederiksen sést hér ræða við kjósendur. Hún gæti orðið yngsti forsætisráðherra Danmerkur frá upphafi en hún er fædd 1977. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Í rauninni hefur
kosningabarátta í
Danmörku undanfarin
fjögur eða fimm skipti á
endanum bara snúist um
innflytjendamál.
Hrannar B. Arnarsson, formaður
Norræna félagsins í Reykjavík

Aðrir flokkar í rauðu blokkinni
séu að bæta við sig fyrir utan Alternativet. Í Danmörku þurfa flokkar
að ná yfir tveimur prósentum
atkvæða til að fá kjörna þingmenn.
Hrannar bendir á að óvissa sé hjá
nokkrum f lokkum um hvort það
takist. Það gæti breytt landslaginu.
Hrannar starfaði í nokkur ár
sem framkvæmdastjóri f lokkahóps Jafnaðarmanna í Norður-

landaráði og hafði aðsetur í Kristjánsborg þar sem danska þingið er
til húsa.
„Í rauninni hefur kosningabarátta í Danmörku undanfarin fjögur
eða fimm skipti á endanum bara
snúist um innflytjendamál. Það er
alveg sama hvernig stóru flokkarnir
hafa reynt að leggja upp umræðuna
þá hefur Danska þjóðarflokknum
alltaf tekist að láta þetta snúast um
innflytjendamál.“
Þrátt fyrir það stefnir í mikið
fylgistap Danska þjóðarf lokksins
en það skýrist meðal annars af tilkomu nýrra hægri öfgaflokka eins

og Stram kurs og Nýja borgaralega
flokksins.
Hrannar segir að það verði forvitnilegt að sjá hvernig Jafnaðarmenn bregðist við, því hingað til
hafi þeir reynt að jafna það sem
komið hafi frá Danska þjóðarflokknum.
„Ég held að ein af ástæðum þess að
bæði Sósíalíski þjóðarflokkurinn og
Radikale venstre séu nánast að tvöfalda fylgi sitt frá síðustu kosningum
sé að þeir eru að taka frjálslynda
fylgið af Jafnaðarmönnum sem aftur
á móti taka fylgi frá Danska þjóðarflokknum.“ sighvatur@frettabladid.is

OUTLET DAGAR - ALLT AÐ

80%
AFSLÁTTUR
ALLT FYRIR ÚTIVISTINA

Flíspeysur frá kr. 4.990.Léttir dúnjakkar frá kr. 8.495.Hybrid jakkar frá kr. 7.450.0.„Þykkar“ Parka úlpur frá kr. 15.99
.000.Langerma undirlag/miðlag frá kr. 4
Göngubuxur frá kr. 4.995.Göngusokkar frá kr. 745.Gönguskór frá kr. 9.995.Barnaskór 50% afsláttur

ICEWEAR OUTLET
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Ferðabílar með sumarpökkum

NÆSTI ÁFANGASTAÐUR
Sjóarinn síkáti, Grindavík

Mitsubishi verður á ferð og flugi í allt sumar með Bylgjunni, Gunna Helga og fleiri samstarfsaðilum. Stefnan er
tekin á bæjarhátíðir um land allt og við hefjum ferðasumarið laugardaginn 1. júní á Sjóaranum síkáta í Grindavík.
Ferða- og veiðibílarnir Outlander PHEV, L200 og Eclipse Cross verða að sjálfsögðu með í för ásamt ferðabúnaði
fyrir íslenska sumarið. Gunni Helga rithöfundur og gleðigjafi verður í broddi fylkingar og það verður nóg um að
vera; veiðikortaveiði, bakkkeppni Mitsubishi, getraun og lesið upp úr nýjustu bók Gunna - Barist í Barcelona.
Af þessu tilefni bjóðum við fjölbreytta sumarpakka að verðmæti 400.000 með
öllum nýjum bílum frá Mitsubishi. Pakkarnir passa vel fyrir þá sem ætla að nýta
sér sumarið.

Í samstarfi við

www.mitsubishi.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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Létu sig flakka úr Eiffel-turninum

Donald Trump og Kim Jong Un á
fundi í febrúar. NORDICPHOTOS/AFP

Embættismenn
teknir af lífi
í Norður-Kóreu
NORÐUR - KÓRE A K im Jong-un,
einræðisherra Norður-Kóreu, er
sagður hafa skipað aftöku hóps
háttsettra embættismanna landsins. Ástæðan er sögð vera niðurstaða fundar einræðisherrans við
Donald Trump Bandaríkjaforseta
sem fram fór í Víetnam í febrúar.
Á fundinum hafnaði Trump
kröfum Norður-Kóreumanna um
afnám þvingana í skiptum fyrir
kjarnorkuafvopnun.
Einn þeirra sem sagður er hafa
verið tekinn af lífi er Kim HyokChol, y f ir maðu r sa mninganefndarinnar sem fór fyrir samskiptunum á fundinum. Hann
ásamt fjórum öðrum embættismönnum er sagður hafa stundað
njósnir fyrir Bandaríkin. Embættismennirnir fjórir hafa einnig verið teknir af lífi. Frá þessu
er greint í suðurkóreska blaðinu
Chosun Ilbo. – bdj

Það er líklega ekki á allra færi að fljúga af stað á svokallaðri aparólu niður af annarri hæð Eiffel-turnsins á 90 kílómetra hraða, en þetta létu ofurhugar í Frakklandi sig hafa í vikunni. Eiffel-turninn fagnar 130 ára afmæli sínu í ár og af því tilefni bauð Perrier vinningshöfum í leik fyrirtækisins
upp á þetta einstaka ferðalag. Ferðin er um 800 metra löng og veitir alveg ótrúlegt útsýni yfir borg ástarinnar. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Gefast ekki upp á baráttu fyrir Tíbet
Enn er barist fyrir frelsi Tíbet þótt dregið hafi verulega úr sýnileika frelsishreyfingarinnar. Verkefnastjóri hjá Free Tibet ræðir við
Fréttablaðið og segir aukinn mátt Kínverja hafa þaggað niður í frelsissinnum. Stjörnur sætt banni fyrir að tjá sig og styðja Tíbet.
KÍNA Tíbeska frelsishreyfingin er
enn á lífi þótt breyttar aðstæður
hafi dregið úr sýnileika hennar.
Þetta segir John Jones, verkefnastjóri baráttusamtakanna Free
Tibet, í samtali við Fréttablaðið.
Reglulega var fjallað um stöðu
Tíbet í kringum aldamótin. Stórstjörnur á borð við Richard Gere,
Paris Hilton, Steven Seagal og Lisa
Simpson hrópuðu „free Tibet!“ og
listamenn og hljómsveitir eins og
Björk, Beck, Beastie Boys, Radiohead og Pavement komu fram á
stórtónleikum í nafni frelsis svæðisins og þjóðarinnar sem það byggir.
Síðan þá hefur hreyfingin hins
vegar svo gott sem horfið af sjónarsviðinu. Utanríkismálaritið The
Diplomat rakti þá þróun fyrr á árinu
og sagði að lítill hópur aðgerðasinna
hefði drifið hreyfinguna áfram.
Menn á borð við Gere hefðu með tíð
og tíma farið að einbeita sér að öðru
á meðan andlát Adams Yauch úr
Beastie Boys dró verulega úr krafti
tónlistarinnar í baráttunni. Einnig varar blaðamaður ritsins við því
að gera lítið úr þeim þætti að tvær
Hollywood-myndir um Tíbet komu
út á þessum tíma. Tibet-Kundun og
Seven Years in Tibet.
Þá er ótalinn vaxandi áróðursarmur kínverskra stjórnvalda.
Kína hefur hingað til lagst gegn því
að Tíbet öðlist sjálfstæði en svæðið
varð að fullu hluti af kommúnistaríkinu þegar Dalai Lama undirritaði sáttmála þess efnis árið 1951
eftir innrás. Kínverjar innlimuðu
Tíbet á Yuan-tímanum á 13. öld og
gera því tilkall til svæðisins sem
var sjálfstætt keisaraveldi fyrir innlimunina.
Benda má á að Tíbetar sjálfir
hafa mótmælt Kínverjum af krafti
undanfarin ár. Frá árinu 2012 hefur
verið greint frá því að 38 tíbeskir
munkar og nunnur hafi kveikt í
sér í mótmælaskyni. Þetta hefur þó
ekki borið árangur. Einnig er vert að

Tíbeska þjóðfrelsishreyfingin var öllu meira áberandi á árum áður. NORDICPHOTOS/GETTY

minnast á óeirðir og mótmæli ársins
2008 þegar hundruð særðust.
Að sögn Jones hefur upprisa Kína
á alþjóðasviðinu og valdbeiting
Kínverja haft mikil áhrif á tíbesku
frelsishreyfinguna. „Leikarar og
tónlistarmenn sem styðja Tíbet
hafa sætt banni í Kína og það leitt
til ákveðinnar sjálfritskoðunar.“
Jones segir hins vegar að hreyfingin hafi aðlagað sig breyttum
veruleika. „Aukið vald Kínverja
hefur leitt til þess að Vesturlönd
funda ekki lengur með Dalai Lama
og eru myrk í máli um stöðu Tíbets. Til dæmis ákváðu Bretar árið

Frá árinu 2012 hafa 38
tíbeskir munkar og nunnur
kveikt í sér í mótmælaskyni.

2008 að hætta að viðurkenna tíbeska sjálfstjórn. Þetta gerir verkefni hreyfingarinnar mun erfiðara.
Mannréttindabrotin sem eiga sér
stað í Tíbet má rekja beint til ólöglegs hernáms Kínverja og þeim linn-

ir ekki fyrr en pólitísk lausn finnst.“
Hins vegar vekur það upp von,
samkvæmt Jones, að ríki á borð við
Bandaríkin og Kanada fjarlægjast
nú Kína. „Í þessu felst tækifæri til
þess að benda á að Tíbet er sögulegt,
sjálfstætt ríki og Tíbetar eiga rétt á
sjálfstæði.“
Jones segir mannréttindabrot
Kínverja vega þyngst í frelsisbaráttunni. „Frá árinu 2008 hefur
Tíbet orðið að einu lokaðasta og
kúgaðasta svæði jarðar. Kínverski
kommúnistaf lokkurinn einbeitir
sér að „stöðugleika“ í Tíbet og nýtir
lögleg og ólögleg verkfæri til að ná

því markmiði, til dæmis of beldi,
hömlur á tjáningarfrelsi og sameiginlegar refsingar,“ segir hann og
bætir við að Kínverjar hafi handtekið Tíbeta fyrir að f lagga fána
sínum, eiga myndir af Dalai Lama,
ræða við blaðamenn. Þeir hafi verið
fangelsaðir án dóms og laga og sæti
pyntingum.
Þá nefnir Jones árásir á tíbeska
náttúru og hefðbundna lifnaðarhætti í dreifbýli. „Tíbeskir hirðingjar hafa verið fjarlægðir og komið
fyrir í skipulagðri byggð. Þannig
hefur aldagömul menning verið
lögð í rúst.“ thorgnyr@frettabladid.is
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ALLIR PLASTKASSAR *

*GILDIR ÚT 02. JÚNÍ

ÖLL NÁTTBORÐ
OG SÓFABORÐ*

ALLIR BLÓMAPOTTAR *
OG GARÐÁHÖLD

*GILDIR ÚT 04. JÚNÍ

90x200 cm 99.950 nú 69.950
120x200 cm 119.950 nú 79.950
140x200 cm 129.950 nú 89.950
160x200 cm 149.950 nú 99.950
180x200 cm 159.950 nú 109.950

Sparið
allt að

50.000
NÚ VERÐ FRÁ:

SWEET DREAM

*GILDIR ÚT 04. JÚNÍ

ÖLL RÚMTEPPI*

*GILDIR ÚT 04. JÚNÍ

69.950

*

SWEET DREAM HEILSURÚM
Gott meðalstíft heilsurúm með 260 pokagormum pr. m og 7 þægindasvæðum. Áföst 5,9 cm þykk
yfirdýna úr eggjabakkalöguðum svampi og MEMORY FOAM svampi. Fætur og botn fylgja með.
Fæst í nokkrum stærðum. Vnr. 8880002033
*GILDIR ÚT 04. JÚNÍ

*

ÖLL LEIKFÖNG *

*GILDIR ÚT 04. JÚNÍ
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Ástand heimsins

1
1 Leikföng voru lög að minnismerkjum Bosníumanna og
Króata sem féllu fyrir hendi
Bosníu-Serba í stríðinu árin
1992-1995. Á myndinni má sjá
minnisvarða um 3.176 Bosníumenn og Króata, þar á meðal
102 börn.

2 Blóm voru lögð við Margaretbrúna í Búdapest í Ungverjalandi
til minningar um þá sem létu lífið
í slysi þar 29. maí. Slysið varð
þegar skemmtibáti hvolfdi á ánni
eftir árekstur við annan bát. Í það
minnsta sjö létu lífið.

3 Verðbréfamiðlarar í New York
fylgjast með í kauphöllinni eftir
fréttir um að Donald Trump
hyggist hækka tolla á Mexíkó.

4 Pakistanskur sjíta-múslimi
heldur á veggspjaldi við mótmæli
gegn stefnu Ísraels og Bandaríkjanna í Mið-Austurlöndum á
Jerúsalem-deginum.

2
3

Til leigu
Gistiheimili
Staðsett miðsvæðis í Reykjavík, næg bílastæði .
Um er að ræða 18 mjög stór herb. tvö eldhús,
sex sturtur, sex salerni og tvö þvottaherb.
Er á tveimur hæðum og lyfta er í húsinu.
Allt nýtt og til afhendingar strax.
Upplýsingar veitir Jóhannes í s. 897-2025
og á js@atak.is

5

4

5 Forsætisráðherra Rússlands
klappar hvolpi sem hann fékk
að gjöf frá forseta Túrkmenistan á fundi þeirra í Ashgabat.
FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

SUMARTILBOÐ!
BRIMBORGAR
VOLVO V40 CROSS COUNTRY
D2 Momentum Edition
120 hestaﬂa dísil vél, 5 dyra
a og sjálfskiptur

-848.000

KAÐ
TAKMARN!
MAG

kr.

Búnaður innifalinn í D2 Momentum
m Edition umfram ríkulegan
staðalbúnað er: Momentum útfærsla,
rsla, leðuráklæði, málmlitur,
leiðsögukerﬁ, Sensus Connect hljómtæki,
ómtæki, 8 hátalarar, 7“ skjár,
Led aðalljós, Led lýsing í innréttingu,
nálægðarskynjari
ngu,
gu ná
nálæg
læ ðarskynjari að aftan
og bakkmyndavél.

Verð: 5.238.000 kr.

Sumartilboð: 4.390.000
00 kr.

-365.000

kr.
FORD KA+ ULTIMATE SPORT
1.2i bensín, 85 hö, beinskiptur
Útvarp og geislaspilari með 4,2“ litaskjá, SYNC raddstýrt
samskiptakerﬁ með Bluetooth og neyðarhringingu (112),
USB tengi og AppLink, 4 hátalarar, stillingar fyrir útvarp í stýri,
My Key (forritanlegur lykill með takmörk á hámarkshraða,
hljóðstyrk hljómtækja oﬂ.), 2 stk. ISOFIX festingar fyrir
barnabílstóla, ESP stöðugleikastýrikerﬁ með spólvörn,
ESC með brekkuaðstoð, hraðatakmarkari, Easy Fuel án
skrúfaðs bensínloks, aksturstölva, loftkæling, hæðarstillanlegt
ökumannssæti, tvískipt aftursæti (40/60), ofnæmisprófuð efni
í innréttingu, upphitanleg framsæti.

Verð með málmlit: 2.055.000 kr.

Sumartilboð: 1.690.000 kr.

-350.000 kr.
CITROËN C3 AIRCROSS SHINE SUV
1.2 bensín, 110 hö, sjálfskiptur
Ferskir straumar einkenna Citroën C3 Aircross. Útlit hans
er kröftugt og hvert smáatriði úthugsað. Þú situr hátt og
hefur góða sýn fram á veginn í Citroën C3 Aircross SUV.
Grip Control spólvörnin hefur 5 stillingar fyrir mismunandi
erﬁðar aðstæður. Lyklalaust aðgengi og bakkmyndavél setja
punktana yﬁr e-ið.

Verðlistaverð með aukabúnaði 4.340.000 kr.

Sumartilboð: 3.990.000 kr.

Ð
U
J
G
G
E
G OÐ!
B
L
I
T

G
A
D
Í
OPIÐ 12-16
KL.

MAZDA2 NISEKO
1.5 bensín, 90 hö, sjálfskiptur
Mazda2 er lipur í akstri hvort sem það er í borg eða úti á þjóðveginum.
Hann sameinar kraft, lipurð, sparneytni og áreiðanleika. Niseko útfærslan er
búin álfelgum,
felgum, 7“ snertiskjá, hita í sætum og snjallhemlun sem bregst sjálfkrafa
við ef þörf er á.

-200.000

kr.

Verðlistaverð
staverð með málmlit: 2.690.000 kr.

Sumartilboð:
artilboð: 2.490.000 kr.

PEUGEOT 2008 ALLURE
1.2 bensín, 110 hö, sjálfskiptur

-300.000

kr.

Peugeot 2008 Allure er glæsilegur og staðalbúnaður ríkulegur. Sætisstaðan er há og þú sest
beint inn sem eykur þægindin. Vel fer um alla
farþega. i-Cockpit ökumannsrýmið er einstakt
og farangursrýmið er stærra en hjá mörgum
sambærilegum bílum. Veghæðin er mikil,
eða 16,5 cm undir lægsta punkt.

Verðlistaverð með aukabúnaði 3.650.000 kr.

Sumartilboð: 3.350.000 kr.
Komdu í Brimborg strax í dag og tryggðu þér
nýjan bíl á geggjuðu Sumartilboði!
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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Gunnar

R
Kristín
Þorsteinsdóttir
kristin@frettabladid.is

Hlutfall
slíkra einkenna er
tvöfalt í
afrekshópnum í samanburði við
annað fólk á
sama reki,
sem hefur
verið forsjálla
í keppninni á
íþróttavellinum eða
hreinlega
setið heima.

aunalegt er að vakna upp við það einn
daginn, að líkamlegt ástand manns er
miklu lakara en jafnaldrans, sem litinn
var hornauga fyrir að iðka aldrei íþróttir
að neinu marki,“ segir Kjersti Grini.
Kjersti var ein skærasta handboltastjarna Norðmanna í lok aldarinnar sem leið. Á
ferlinum skoraði hún þúsund mörk fyrir norska landsliðið. Hún hætti að spila árið 2003.
Í 16 ár hefur hún barist við afleiðingar íþróttameiðsla. Á glæstum ferli sinnti hún hvorki aðvörunum
sérfræðinga né skýrum hættumerkjum frá eigin
líkama. Nú hellast afleiðingarnar yfir.
Kjersti getur ekki leikið sér með bolta með börnum
sínum úti garði, þessi mikla afrekskona, sem enn
hefur ekki náð miðjum aldri. Verkirnir aftra henni frá
flestu sem reynir á líkamann og jafnaldrar hennar líta
á sem sjálfsagðan hlut.
Norska ríkissjónvarpið gerði könnun meðal 142
afreksíþróttamanna Noregs, sem voru á hátindi ferils
síns 1994. Könnunin náði til 23 íþróttagreina. Spurt
var um áhrif keppnisferilsins á heilsufarið til dagsins
í dag.
Nú, aldarfjórðungi síðar, stríðir um helmingur
hópsins við slæmar afleiðingar íþróttameiðsla. Flest
gera ráð fyrir að þurfa að lifa með raunum sínum alla
tíð. Eymsli í liðum er algengasta skrokkskjóðan, um
helmingur þjáist í hnjánum.
Hlutfall slíkra einkenna er tvöfalt í afrekshópnum
í samanburði við annað fólk á sama reki, sem hefur
verið forsjálla í keppninni á íþróttavellinum eða
hreinlega setið heima.
Keppnisferillinn skilur eftir sig fleiri alvarleg mein
hjá körlum en konum. Hefðbundnar vetraríþróttir
sem stundaðar eru utandyra leika fólk síður grátt en
vinsælar hópíþróttir, sem reyna mikið á stoðkerfi
líkamans .
Um áttatíu prósent hópsins segjast engan stuðning
fá frá íþróttahreyfingunni eftir að keppnisferli lýkur,
hvorki íþróttafélögum, sérsamböndum né „Olympiatoppen“, sem á að sinna afreksfólki í Noregi.
Margir íþróttamenn slíta krossbönd. Æ yngri
afreksmenn verða fyrir því. Norskir sjúkraþjálfarar
fullyrða að með æfingum megi koma í veg fyrir um
helming slíkra meiðsla.
Alltof margir virðast skella skollaeyrunum við
ráðum fagmanna, því fimmtán árum eftir krossbandsslit, þjáist helmingur fórnarlamba af slitgigt.
Talað er um „ungt fólk með gömul hné“. Ýmislegt
bendir til að nú sé að verða vitundarvakning í norska
íþróttaheiminum. Tími til kominn, því vítin sem þarf
að varast verða æ meira áberandi.
Hópíþróttum á Íslandi hefur sannarlega vaxið
ásmegin. Fáir hafa glatt þjóðina meira en íþróttafólk
í alþjóðlegri keppni. Brýnt er að læra af reynslunni
heima og erlendis, og búa svo um hnútana að afreksfólkið okkar fái bestu þjónustu, ekki síst sjúkraþjálfun
og leiðbeiningar um hvernig við beitum skrokknum,
strax frá unga aldri. Kapp er best með forsjá.

Bandalag kvenna í Reykjavík auglýsir eftir
umsóknum um styrki til Starfsmenntunarsjóðs
ungra kvenna fyrir skólaárið 2019-2020.
Tilgangur sjóðsins er að hvetja og styðja við bakið á ungum konum, sem
ekki eiga kost á námslánum, til að aﬂa sér aukinnar menntunar.
Umsóknareyðublað, úthlutunarreglur og allar nánari upplýsingar má
nálgast á heimasíðu bandalagsins, www.bkr.is.
Umsóknir um styrki skal senda til Bandalags kvenna í Reykjavík,
Túngötu 14, 101 Reykjavík, merktar „Námsstyrkir“ eða í tölvupósti á
bandalagkvennarvk@gmail.com.
Umsóknarfrestur er til 19. júní.

Mín skoðun Sif Sigmarsdóttir

Íslenskan í
athugasemdakerfum

F

réttir bárust af því í vikunni að olíufélögin N1
og Olís hefðu gripið til þess ráðs að setja upp
skilti á íslensku á bensín- og þjónustustöðvum
sínum þar sem viðskiptavinir eru beðnir um að sýna
erlendu starfsfólki þolinmæði og velvild. Var þetta gert
vegna þess fjölda Íslendinga sem á það til að láta í ljós
óánægju sína og gagnrýna starfsfólk fyrir íslenskukunnáttu.
Athugasemdakerfi miðlanna loguðu og sýndu fram
á nauðsyn skiltanna: „Þegar ég kaupi vöru og þjónustu
á Íslandi, er ég ekki kominn til að æfa mig í þýzku,
frönsku, ensku eða spænsku.“ – „Lámark [sic] að fá
að tala sitt eigið tungumál og að afgreiðslufólk tali
Íslensku [sic].“ – „Ég sniðgeng fyrirtæki sem eru með
fólk sem talar ekki íslensku.“
Tungumál í samkeppni
Ég bý í Englandi ásamt manni og tveimur börnum.
Eins og margir íslenskir foreldrar sem búa erlendis
hélt ég í einfeldni minni að börnin yrðu fyrirhafnarlaust jafnvíg á íslensku og ensku. En þvert á það sem
ég hafði heyrt verða börn ekki sjálfkrafa tvítyngd.
Þótt báðir foreldrar á heimilinu séu íslenskir, tali alltaf
íslensku, lesi fyrir börnin á íslensku og hrifsi daglega af
þeim Netflix-fjarstýringuna og neyði þau til að horfa
á rispaðan DVD-disk með Skoppu og Skrítlu er enskan
þeim tamari.
Tungumál í lífi tvítyngdra barna eiga í stöðugri samkeppni. Tungumálið sem er ríkjandi í umhverfi þeirra
– tungumálið sem er talað í skólanum, sem vinirnir
tala og þau heyra í sjónvarpinu – nær oft yfirhöndinni.
Í fjölmenningarsamfélögum eins og í London eru
gjarnan starfræktir sérstakir skólar um helgar þar sem
börn sem eiga sér annað móðurmál en ensku geta hist,
spjallað og lært að lesa og skrifa á móðurmáli sínu.
Nýverið söfnuðust foreldrar íslenskra barna í
London saman til að kanna áhugann á að koma á fót
íslenskum helgarskóla hér í borg. Undirtektirnar voru

miklar og var strax hafist handa við undirbúning. Að
mörgu er að huga. Finna þarf ódýrt húsnæði í einni
dýrustu borg í heimi, sækja um tilskilin leyfi, ráða
kennara og sækja um styrki svo halda megi kostnaði
í lágmarki fyrir fjölskyldur. Til að fá yfirsýn yfir hve
mörg börn hygðust sækja skólann og hvar í borginni
þau byggju svo að finna mætti staðsetningu sem
hentaði sem flestum var útbúin þar til gerð vefkönnun.
Íslenska sendiráðið í London deildi könnuninni á
Facebook-síðu sinni. Ekki er hægt að segja að ein af
fyrsta athugasemdunum við Facebook-færsluna um
framtakið hafi einkennst af eldmóði: „Er þessi auglýsing bara á ensku?“
Þjóðrembingur og minnimáttarkennd
Árið 2016 varð Nichole Leigh Mosty, þingmaður Bjartrar
framtíðar, fyrsta konan af fyrstu kynslóð kvenna af
erlendum uppruna til að sitja sem varaforseti í forsetastól á Alþingi. Kveðjurnar sem hún fékk sendar í tölvupósti í kjölfarið voru langt frá því að geta talist hlýjar:
„NÚ ÞARF AÐ TALSETJA ALÞINGI! ÉG SKILDI EKKI
ORÐ SEM ÞÚ SAGÐIR FRÚ MOSTY!“
Við vitum að íslenskan á undir högg að sækja. Flest
erum við sammála um að mikilvægt sé að varðveita
hana. En íslenskunni stafar engin ógn af röngum framburði eða einstaka stafsetningarvillu. Íslenskunni stafar
engin ógn af þágufallssýki, nokkrum enskuslettum
eða starfsmanni í N1 í Borgarnesi sem talar hana ekki.
Íslenskunni stafar engin ógn af sjálfboðaliða í London
sem ver frítíma sínum í að útbúa eyðublað á ensku svo
að íslensk börn í London sem eiga erlent foreldri sem
ekki les íslensku fái líka að vera með í íslenskuskólanum. Íslenskunni stafar hins vegar ógn af þóttafullum
ruddum sem, útbelgdir af þjóðrembingi og þjakaðir af
minnimáttarkennd, nota íslenska tungu til að berja sér á
brjóst, upphefja sjálfa sig með því að gera lítið úr öðrum
og kæfa í leiðinni löngun og ákafa annarra til að tileinka
sér hana, nota hana og leika sér að henni.
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Stóra peningasumarið
Newcastle

Fjölmörg stórlið í Evrópu munu vera með veskið á
lofti í sumar. Töluverðar breytingar eru í farvatninu hjá merkilega mörgum liðum og þá á eftir að
telja upp þau sem vilja leika við stóru strákana.

Orðaðir við flesta sem félögin
vilja losna við. Það verða hreinsanir í Barcelona og á Old Trafford
og nýr eigandi er sagður ætla að
dæla ofboðslegum peningum
í félagið til að koma þeim í efri
hlutann.

FÓTBOLTI Líklegt er að Newcastle
verði eitt af leiktækjum þeirra
ofurríku innan skamms. Sheikh
Khaled bin Zayed er sagður við
það að kaupa félagið og miðað við
frænda sinn hjá Manchester City
er búist við að Newcastle muni
blanda sér í baráttuna um 100
milljón punda leikmenn. Newcastle er þó aðeins eitt af þeim
liðum sem mun veifa veskinu í
sumar. Real Madrid mun endurnýja sína sveit, Bayern München
sömuleiðis og þörf er á endurnýjun á Old Trafford. Þá er Juventus í
stjóraleit og nýr stjóri vill væntanlega fá sína sveina, Manchester

Tottenham

Mauricio
Pochettino.

Þeir geta ekki farið
þriðja félagaskiptagluggann í röð og
kaupa hvorki einn
né neinn. Munu trúlega styrkja framlínuna og eru orðaðir
við danska drenginn
Andreas Skov Olsen
meðal annars frá
Nordsjælland.

Önnur lið
líkleg til stórræðna

Barcelona
Það gustar um Börsunga
en deildarmeistaratitillinn
þykir heldur rýr uppskera.
Frenkie de Jong kemur frá
Ajax í sumar og félagið er
einnig áhugasamt um
Matthijs de Ligt – eins
og öll önnur stórlið
Evrópu. Þá er Antoine
Griezmann líklega
á leiðinni. Philippe
Coutinho, Ivan Rakitic,
Samuel Umtiti, Malcom
og Andre Gomes eru á
meðal þeirra leikmanna
sem hafa verið orðaðir
burt frá Barcelona.

Bayern München
Gömlu hundarnir Frank Ribery
og Arjen Robben eru farnir og
þýska stórveldið hefur verið á
höttunum eftir Leroy Sane. Þá
er talað um að Jerome Boateng muni fara sem og fleiri
leikmenn sem eru komnir yfir
þrítugt. Ferskari fætur eiga að
sjá um að vinna dollunna heima
fyrir og reyna gera atlögu að
Meistaradeildarbikarnum.

Antoine
Griezmann.

Liverpool mun alltaf kaupa,
það mun Manchester City líka
gera. Everton situr á gullnámu
og vill komast í leik við stóru
strákana. Arsenal mun gera
atlögu að Meistaradeildarsæti
og þarf að fjárfesta til að svo
geti gerst. Á Ítalíu mun AC Milan
reyna sitt allra besta eftir að
hafa misst af meistaradeildarsæti eins og Roma. Það eru þó
minni peningar til skiptanna á
Ítalíu. Ensku liðin verða stórtæk.

Evrópsku stórveldin í
knattspyrnunni eyddu
formúum síðasta sumar og
útlit er fyrir að það sama
verði upp á teningnum á
komandi sumri.

City mun alltaf kaupa einhvern,
það mun Liverpool gera líka og
Barcelona ætlar að hreinsa smá af
launareikningnum með því að fá
að hreinsa örlítið til. PSG verður
væntanlega stórtækt, Tottenham
mun ekki fara þriðja gluggann í röð
án þess að kaupa nokkurn mann og
reyna á að reisa AC Milan aftur til
fyrri tíma. Eina sem er vitað er að
Chelsea verður rólegt enda í félagaskiptabanni.
Það er því ekki skrýtið að búist
sé við að umboðsmenn verði í yfirvinnu í allt sumar. Fyrir árið 2018
fengu umboðsmenn frá liðunum í
ensku úrvalsdeildinni 211 milljónir punda sem gerir um 30 milljarða
króna. Heildargreiðslur frá öllum
deildum Englands til umboðsmanna námu 257 milljónum punda
það árið.

Real Madrid
Trúlega þarf heila
blaðsíðu til að
skrifa um hvað sé
í vændum hjá Real
Madrid. Zinedine
Zidane mun mæta með
allt annað lið á næsta
tímabili en trúlega er hann kominn
með Eden Hazard frá Chelsea og
hann mun ekki hætta þar. Ótrúlega
margir leikmenn hafa verið orðaðir
við liðið og nánast allir eru orðaðir frá því. Nema Sergio Ramos og
Raphael Varane. Þeir verða áfram.
Aðrir eru nánast til sölu.

Gareth Bale.

PSG
Parísarliðið með Mbappe
og Neymar hefur
verið sorglega dapurt
í Meistaradeildinni og
það er bikar sem eigendur liðsins vilja ná.
Neymar er orðaður
við endurkomu til
Barcelona og jafnvel Real Madrid
og Mbappe talaði
ansi frjálslega eftir
að hann var kosinn
sá besti í Frakklandi. Ousmane
Dembele og Nicolas
Pepe hafa verið orðaðir við liðið.

Manchester United
Ole Gunnar Solskjær er sagður ætla að hreinsa
örlítið til. Nú þegar hefur hann sýnt að hann er
óhræddur við breytingar og fyrirliðinn Antonio
Valencia er farinn sem og Ander Herrera. Liðið er
uppfullt af meðalmönnum sem Norðmaðurinn
ætlar að losa sig við. Romelo Lukaku hefur verið
orðaður við Inter og sagan endalausa um Paul
Pogba til Real Madrid neitar að hverfa. Þá er búist
við að leikmenn eins og Alexis Sanchez, Juan
Mata, Andreas Pereira, Ashley Young og Nemanja
Matic hverfi á braut. Hverjir koma í staðinn? Liðið
hefur verið orðað við Gareth Bale
og Toni Kroos, Aaron Wan-Bissaka, Ole Gunnar
Declan Rice, Kalidou Koulibaly, Matt- Solskjær.
hijs de Ligt, Jadon Sancho, Nicolas
Pepe og Paulo Dybala svo nokkrir
séu nefndir.

Kylian
Mbappé.
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Nokkrir leikmenn mæta í verkefnið
með misalvarleg eymsli í farteskinu
Fram undan eru lykilleikir í leiðangri íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu í átt að öruggu sæti í undankeppni Evrópumótsins
sem haldið verður víðs vegar um Evrópu sumarið 2020. Erik Hamrén og Freyr Alexandersson, þjálfarar íslenska liðsins, völdu
25 leikmenn í hópinn en það er spurning hvort sumir leikmannanna verði leikfærir þegar á hólminn verður komið.
F Ó T B O LT I L e i k m a n n a h ó p u r
íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu fyrir næstu leiki íslenska
liðsins í undankeppni EM 2020 var
opinberaður í gær. Erik Hamrén
og Freyr Alexandersson fóru yfir
mikilvægi leikjanna, eiginleika
verðandi andstæðinga Íslands og
leikmannahóp íslenska liðsins á
blaðamannafundi sem haldinn var
í höfuðstöðvum KSÍ.
Þar var Hamrén tíðrætt um að
hann gæti ekki lofað sex stigum en
sagði að það væri klárlega stefnan
og hann vildi að íslenska þjóðin
sameinaðist um að skapa góða
stemmingu sem myndi hjálpa við
að sigla stigunum í land. Það voru
enn um það bil 2.000 miðar á fyrri
leikinn í þessum legg sem er gegn
Albaníu og fram fer laugardaginn
eftir slétta viku eða 8. júní og 1.500
miðar á seinni leikinn sem er gegn
Tyrklandi. Þá eru sirka 200 ársmiðar ósóttir á hvorn leik.

Markmiðið að næla í sex stig
Freyr segir Albani vera með þétt
og vel skipulagt lið að ítalskri
fyrirmynd en síðustu þrír þjálfarar
liðsins hafa verið ítalskir. Christian
Panucci var látinn taka pokann
sinn eftir 2-0 tap gegn Tyrklandi í
síðustu umferð undankeppninnar
en við kef linu tók samlandi hans
Edoardo Reja sem er gamalreyndur
þjálfari sem hefur þó enga reynslu
af þjálfun landsliðs. Þetta sé lið sem
hafi líkt og það íslenska náð góðum
úrslitum síðustu árin þó gefið hafi
á bátinn í viðureignum við sterka
andstæðinga síðustu misserin.
Tyrkland væri hins vegar að
ganga í gegnum kynslóðaskipti
og þetta lið sem íslenska liðið
gjörþekkir, eftir að hafa leikið við
það oft undanfarin ár, sé nokkuð
breytt frá undankeppni HM 2018
þar sem Ísland vann sannfærandi
sigur í fyrri leiknum á Laugardalsvellinum og steig stórt skref
í átt að sæti í lokakeppninni með

Sögulegur
árangur hjá
Valgarði
FIMLEIKAR Heimsbikarmót Alþjóða-

fimleikasambandsins hófst í Slóveníu á fimmtudaginn var með
undanúrslitum á gólfi, bogahesti og
hringjum. Alls voru 34 keppendur
skráðir til keppni á gólfi og þar mátti
sjá mörg fræg nöfn verðlaunahafa
stórmóta undanfarin ár.
Valgarð Reinhardsson stökk sig
inn í úrslitin sem fram fara í dag og
skildi hann meðal annars Evrópumeistara á gólfi eftir. Valgarð er þar
með annar fimleikamaðurinn til að
komast í úrslit á heimsbikarmóti
en einungis Rúnar Alexandersson
hefur gert það. Valgarð er fyrsti fimleikamaðurinn til að komast í úrslit
á gólfi.
Martin Bjarni Guðmundsson
keppti einnig á gólfinu, en hann er
að koma upp úr unglingaflokki og
tekur sín fyrstu skref í fullorðinsflokki. Arnþór Daði Jónasson keppti
á sínu öðru heimsbikarmóti á bogahesti og sótti sér dýrmæta reynslu.
Seinni undanúrslitadagur fór
svo fram í gær, þar sem keppt var í
stökki, tvíslá og svifrá. Valgarð
var hársbreidd frá því að tryggja sér
sæti í úrslitum í tvíslá en hann er í
fyrsta varamannasætinu þar. Martin
Bjarni Guðmundsson varð í 14. sæti
á svifrá með glæsilegar æfingar. - hó

Erik Hamrén hélt hressilega tölu á blaðamannafundi sem haldinn var vegna leikja Íslands í undankeppni EM 2020 um miðjan júní. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

glæsilegum sigri í Eskisehir. Þessi
kynslóðaskipti eru leidd áfram
af Senol Günes sem stýrði liðinu
áður frá 2000 til 2004 og nældi
þá í bronsverðlaun bæði á heimsmeistaramótinu árið 2002 og Álfukeppninni árið eftir.

Skorið niður um tvo
leikmenn í vikunni
Að þessu sinni voru valdir 25
leikmenn í hópinn en landsliðs-

þjálfararnir voru í samskiptum
við lækna hvað varðar stöðu
mála hjá nokkrum leikmönnum í
hádeginu í dag eða skömmu áður
en hópurinn var tilkynntur með
það í huga að fá grænt ljós á að þeir
væru leikfærir.
Var þar líklega um að ræða Kolbeinn Sigþórsson sem lítið hefur
leikið með AIK í Svíþjóð en Hamrén
segir hann leikfæran og Jón Daða
Böðvarsson sem lék ekkert með

Reading síðustu mánuði en hefur
hafið æfingar og gæti verið í hópnum í þessum mikilvægu leikjum.
Þessir tveir leikmenn taka sæti
Alfreðs Finnbogasonar sem verður
fjarverandi í þessum verkefnum
vegna meiðsla.
Það var einnig athyglisvert að
heyra að Hamrén var ekki eins staðfastur og var mun loðnari í svörum
þegar kom að því hver mun standa
á milli stanganna í þessum leikjum.

Hannes Þór Halldórsson var fyrsti
kostur og Hamrén nánast staðfesti
að hann yrði í markinu í undanfara
fyrstu leikjanna í undankeppninni gegn Andorra og Frakklandi.
Orð Hamrén á blaðamannafundinum gætu hins vegar blásið von í
brjóst Rúnars Alex Rúnarssonar og
Ögmundar Kristinssonar um að fá
traust þjálfarana og kallið í þessa
leiki.
hjorvaro@frettabladid.is

Erfitt verkefni að snúa taflinu við
HANDBOLTI Ísland fékk slæman skell
þegar liðið mætti Spáni í gær í fyrri
viðureign sinni í rimmu liðanna um
laust sæti á heimsmeistaramótinu
sem fram fer í Japan í desember síðar
á þessu ári. Leikurinn í gær fór fram í
Malaga á Spáni og úrslitin ráðast svo
þegar liðin mætast í seinni leiknum í
Laugardalshöllinni á fimmtudaginn
kemur.
Byrjunin var brösugleg hjá
íslenska liðinu en leikmönnum gekk
illa að skapa sér opin færi í uppstilltum sóknarleik. Þegar glufa fannst
á varnarleik Spánverja var gamla
brýnið Silvia Navarro svo í banastuði í spænska markinu. Navarro
varði um það bil sex skot á upphafsmínútum leiksins og í kjölfarið á
vörslum hennar brunuðu leikmenn
Spánar í bakið á þeim íslensku og
refsuðu þeim með mörkum.
Þegar tæpar tíu mínútur voru
liðnar af leiknum var staðan 6-1
Spáni í vil og það blés ekki byrlega
hjá lærimeyjum Axels Stefánssonar.
Hann tók þá leikhlé og í slagtogi við
Óskar Bjarna Óskarsson aðstoðarmann sinn freistaði hann þess að
stappa stálinu í leikmenn sína.
Staðan versnaði hins vegar þrátt
fyrir leiðbeiningar Axles og Óskars
Bjarna og þeir brugðu á það ráð að
taka annað leikhlé þegar tæpar 20
mínútur voru búnar. Þá var staðan

Undankeppni HM 2019
Spánn

35-26

Ísland

(21-7)
Mörk Íslands: Þórey Rósa Stefánsdóttir 6, Karen Knútsdóttir 4,
Steinunn Björnsdóttir 3, Sigríður
Hauksdóttir 3, Eva Björk Davíðsdóttir 3, Helena Rut Örvarsdóttir
2, Thea Imani Sturludóttir 2.
Varin skot: Elín Jóna Þorsteinsdóttir 10 skot og Hafdís Renötudóttir 2 skot.

Axel Stefánsson getur verið ánægður með íslenska liðið. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

13-5 Spáni í vil og 5-1 vörn íslenska
liðsins ansi götótt og þar af leiðandi
lítil markvarsla hjá Hafdísi Renötudóttur. Elín Jóna Þorsteinsdóttir
leysti hana af hólmi og kláraði fyrri
hálfleikinn í marki Íslands.
Spænsku leikmennirnir héldu
áfram að leika á als oddi og munurinn í hálf leik var 14 mörk, 21-7
og útlitið vægast sagt ansi svart í
kvöldsólinni í Malaga. Þegar upp
var staðið fór spænska liðið með níu

marka sigur af hólmi. Íslenska liðið
sýndi betri leik í seinni hálfleik og
meiri kraftur var í sóknaraðgerðum
liðsins, leikmenn komu sér í betri
færi og skotin vandvirkari og hnitmiðaðri. Það er synd að leikmenn
liðsins hafi ekki leikið af sama eldmóði allan leikinn. Þeir sýndu hvað
í þeim býr á köflum í seinni hálfleik.
Það er verkefni Axels og Óskars
Bjarna að lyfta andanum hjá leikmönnum íslenska liðsins, finna

svör við spænska varnarleiknum
og stoppa í götin í varnarleiknum.
Þá þurfa leikmenn Íslands að berja
í sig trú á verkefninu en það skorti
tilfinnanlega sjálfsöryggi í aðgerðir
þeirra í sóknarleiknum í gær.
Eftir hæga en stöðuga framþróun síðustu ára eru það töluverð
vonbrigði að sjá hversu mörgum
sk ref um af t ar íslenska liðið
var því spænska í þessum leik. Nú er
það íslensku leikmannanna að sýna
það í verki í fimmtudaginn að þessi
leikur hafi verið slys en ekki merki
um gæðamuninn á liðunum. - hó

20%

45%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

LEEDS
Hægindastóll. Svart sléttflauel.

49.495 kr. 89.990 kr.

30%

CLEVELAND

AFSLÁTTUR

Tungusófi. Hægri eða vinstri tunga.
Grátt eða dökkgrátt slitsterkt áklæði.
Stærð: 231 × 140 × 81 cm

DURHAM
Hægindastóll.
Brúnt leður. Armar og grind úr viði.

91.992 kr. 114.990 kr.

69.993 kr. 99.990 kr.

STANLEY
La-Z-Boy lyftistóll. Ljóst slitsterkt
EASY CLEAN microfiber áklæði.
Stærð: 84 x 91 x H: 109 cm

Litur:
Bleikur

30%

Litur:
Steingrár
Litur: Ljós drapplitur

AFSLÁTTUR

SUN

20%

Sun sófinn frá Furninova er vandaður, fagur og tímalaus. Hann fæst í þremur
litum bæði 2,5 og 3ja sæta. Sófinn er á 17 cm járnfótum. Í pullum er þéttur,
kaldpressaður svampur sem dúar mátulega og yfir honum mjúk trefjafylling.
2,5 sæta: 179 x 93 x 78 cm.

AFSLÁTTUR

3ja sæta: 199 x 93 x 78 cm.

111.993 kr. 159.990 kr.

125.993 kr. 179.990 kr.

143.992 kr. 179.990 kr.

60%
AFSLÁTTUR

NORSE
Stækkanlegt borðstofuborð.
Svört spónlögð eik. Svartlökkuð málmgrind og fætur.
Stærð: 90 x 200/270 x 75 cm

40%

Stækkanlegt í 270 cm með
tvískiptri, innbyggðri
stækkun.

AFSLÁTTUR

DUSART
Vandaður tungusófi úr svörtu gæðaleðri. Hægri
eða vinstri tunga. Stærð: 273 x 153/87 x 83 cm

67.996 kr. 169.990 kr.

299.994 kr.
499.990 kr.

Skammel stærð: 100 x x100 x 48 cm

52.493 kr. 69.990 kr.

BALLINASLOE
Skemmtilegur hornsófi með
tungu. Í gráu slitsterku
áklæði. Einnig fáanlegt
skammel með sama áklæði.

25%

Sófi stærð: 363 x 234 x 99 cm

224.993 kr. 299.990 kr.

Reykjavík
Bíldshöfði 20

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

Akureyri
Dalsbraut 1

AFSLÁTTUR

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 14. júlí 2019 eða á meðan birgðir endast.

SUMAR

ÚTSALA
MEXICO

25%
AFSLÁTTUR

ALBERTA

2,5 og 3ja sæta sófar. Dökkblátt,
bleikt og skógargrænt sléttflauel.

Borðstofustóll,
svart eða grátt PVC áklæði.

2,5 sæta stærð: 169 x 89 x 87 cm

6.743 kr. 8.990 kr.

55.993 kr. 79.990 kr.
3ja sæta stærð: 201 x 89 x 87 cm

62.993 kr. 89.990 kr.

30%
AFSLÁTTUR

ERIS
Borðstofustóll. Svört eða hvít skel,
sessa og fætur í sama lit.

V

EF

VERSLU

AL

IN

www.husgagnahollin.is

LT

6.993 kr. 9.990 kr.

N

AF OP

30%
AFSLÁTTUR

%
60

Allt að

35%
AFSLÁTTUR

14.392 kr. 17.990 kr.

afsláttur

HYPE
Borðstofustóll, brúnt
PU-leður og svartir fætur.

19.494 kr. 29.990 kr.

50%
AFSLÁTTUR

30%
AFSLÁTTUR

DIALMA (4014)
Vandaður, stór leðursófi frá ítalska merkinu Dialma Brown. Sófinn er djúpbólstraður
með samlitum leðurhnöppum allan hringinn, en það gefur honum ákaflega sérstakt útlit
og verður sófinn fókuspunktur í hverju rými. Leðrið er slétt með antíkáferð. Stærð: 222 x 92 x 66 cm

399.995 kr. 799.990 kr.

BOSTON
Borðstofustóll.
Dökkgrátt áklæði og olíuborin eik.

46.199 kr. 65.999 kr.
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Staðreyndir
Við slysið losnaði
mikið magn af geislavirku joði. Það er
skammlíft en sest
í skjaldkirtilinn og
getur valdið krabbameini þar.
Skjaldkirtilskrabbamein greindist í
miklum mæli hjá
þeim sem voru á
barns- eða unglingsaldri við slysið, eða
um 5.000. (Árið 2005,
líklegt er að talan sé
hærri í dag.)
Mikilvægt var að gefa
joðtöflur í nokkrar
vikur og draga úr upptöku á geislavirku joði
í kjölfar svona slyss en
misbrestur var á því.
Þeir sem urðu fyrir
mestri geislun voru
slökkviliðs- og björgunarmenn. Árið 1986
er talið að 28 manns
hafi látist af völdum
bráðra áhrifa geislunar frá slysinu.

Þeir sem urðu fyrir mestri geislun voru slökkviliðs- og björgunarmenn.

19 létust til viðbótar
til ársins 2004.

Stuttu eftir sprenginguna hefðu aðeins
nokkrar mínútur einmitt á þessum stað
í kjarnorkuverinu (í kjallara undir kjarnanum) leitt til snöggs dauða. Mörgum
árum síðar er enn mælanleg geislavirkni.

Læknar rannsaka samvaxna tvíbura í
mars árið 2006. Árið 1995 kom fram í
skýrslu á vegum Sameinuðu þjóðanna
að Tsjernóbýl-slysið hefði valdið 250%
aukningu á alvarlegum fæðingargöllum.

Um 600.000 manns
urðu fyrir það mikilli
geislun að hættan á
að þau fengu banvænt krabbamein
jókst marktækt. Þetta
var fólk sem vann í og
umhverfis kjarnorkuverið eða íbúar sem
bjuggu nærri eða þar
sem geislavirkt úrfelli
var mest.
Á þeim svæðum þar
sem úrfelli mældist
bjuggu um 5 milljónir
manna.

29. apríl árið 1986 í Tsjernóbýl. Þremur dögum eftir sprenginguna.

Biðröð
ðröð í apótek í Póllandi árið 1986.

Mælingar á geislavirkni í Austur-Evrópu.

Vinsælir þættir
Vinsæ

Geislavirkni
mælist enn
Kjarnorkuslysið
í Tsjernóbýl árið
1986 er það alvarlegasta sem hefur
orðið í kjarnorkuveri. Mikið magn
geislavirkra efna
dreifðist frá verinu. Í nýrri þáttaröð um slysið eru
sögunni gerð skil.

V

ið er u m enn að
mæla sesín 137 (Cs137), sem losnaði í
Tsjernóbýl-slysinu, í
jarðvegi,“ segir Gísli
Jónsson, sér fræðingur hjá Geislavörnum ríkisins.
„En mökkurinn barst ekki hingað
og áhrifa gætti því lítils,“ segir hann.
Gísli segir að hættan af skaðlegum áhrifum kjarnorkuslyss sé lítill
á Íslandi. „Það er engin kjarnorku-hætta í landinu. Næsta kjarnorku-ver er í mörg þúsund kílómetra fjarrlægð frá Íslandi. Versta mögulega
a
atburðarásin er ef kjarnorkuknúið
ið
skip eða kaf bátur sem kæmi að
ströndum landsins yrði fyrir
skemmdum. Náttúruleg geislun á
Íslandi er einnig mjög lítil. Þrefalt
til fimmfalt minni en í Skandinavíu. Það er helst almenningur sem
verður fyrir geislun í læknisrannsóknum,“ segir hann. – kbg

Heimildir: Geislavarnir ríkisins, UNSCEAR
2000. Vol. I og II.

Sýnataka nálægt Tsjernóbýl árið 1986. MYND/GETTY/MONDADORI

Cherno
Chernobyl,
sjónvarpsþáttaröð
fjallar um kjarnorkuslysið
HBO, fj
sem varð
va í Úkraínu árið 1986.
Þættirnir hafa fengið mikið lof og
Þættir
eru í efsta
e
sæti
vinsælustu
yfir vi
sjónv
sjónvarpsþætti
allra ttíma á
IMDb-kvikIMDb
myndavefnum
myn
og e
eru nú með
einkunnina 9,7.
eink
Hildur
H
Guðnadóttir
Guð
tónskáld samdi
tón
tónlistina fyrir
tón
Chernobyl og
Ch
tók hana upp í yfirgefna kjarnorkuverinu, Ignalina, í Litháen. Þar
or
fóru einnig tökur þáttanna fram.
fó
Eina sögupersónan sem er
skálduð er Ulana Khomyuk sem
sk
E
Emily Watson leikur.
Pripyat, sem er um tvo kílómetra frá kjarnorkuverinu er nánm
ast eins og hún var í aprílmánuði
a
1986. Sovésk yfirvöld fyrirskipuðu
að borgin skyldi rýmd með aðeins
þriggja klukkustunda fyrirvara.
Íbúar tóku aðeins með sér nauðsynjar. Þegar fólk var flutt í burtu
af svæðinu var því sagt að það
gæti komið aftur fáeinum vikum
seinna eftir viðgerðir á kjarnorkuverinu.

FRUMSÝNING Í DAG

NÝR OG GLÆSILEGUR
RANGE ROVER EVOQUE
landrover.is

KOMDU Í REYNSLUAKSTUR

NM94287

Range Rover Evoque hefur nú fengið nýtt útlit sem tengir hann sterkari böndum við
Range Rover fjölskylduna. Nýr fram- og afturendi skreyttur fallegum LED ljósum og
ný glæsileg innrétting er meðal þess sem vert að skoða í nýjum Evoque.

ENNEMM / SÍA /

Nýr Range Rover Evoque er að sjálfsögðu einnig búinn eiginleikum sem einkennt hafa
Range Rover bíla hingað til svo sem framúrskarandi fjöðrun og fjórhjóladrifseiginleikum.
Við bjóðum ykkur velkomin á frumsýningu og reynsluakstur á nýjum Evoque í dag
milli kl. 12-16.
RANGE ROVER EVOQUE, VERÐ FRÁ: 6.990.000 KR.

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

OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16
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Goddur á skrifstofu sinni
á Seljavegi,
hann verður
einn landnema
í Gufunesi í
haust. FRÉTTA-

Kristjana Björg
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is

G

uðmundur Oddur
Magnússon, rannsók nar prófessor
v ið List a há skóla
Íslands, alltaf kallaður Goddur, er með
vinnustofu sína í húsi við Seljaveg í
Reykjavík sem er verið að rífa. Allt í
kring eru kranar og vinnuvélar að
rífa niður húsveggi. Rétt við innganginn er risavaxið gat í gegnum
alla bygginguna og blaðamaður
þræðir sig í gegnum vinnusvæðið
og veltir því fyrir sér hvort það hefði
verið skynsamlegt að vera með
hjálm. Eða hvort það er skynsamlegt að vera á svæðinu yfirhöfuð. En
Goddur er sallarólegur. „Það á ekki
að rífa niður þennan hluta hússins,
fyrr en í byrjun júlí, ég treysti á að
því seinki eitthvað eins og öllum
framkvæmdum á Íslandi,“ segir
hann.
Hu ndu r inn hans Pippa er
félagi hans þennan daginn á litríkri vinnustofunni sem er hlaðin
bókum, prentverki og plakötum.
Goddur fékk fyrir ári úthlutaðan
stóran rannsóknarstyrk frá Rannís, til tveggja ára, vegna verkefnisins „Sjónarfur í samhengi: notkun
myndmáls í prentsögu Íslands frá
1844-1944“ og hann hefur ráðið fólk
í rannsóknarvinnu. Síðar í sumar
flytur hann vinnustofu sína í glæsilegt húsnæði í Gufunesi.

Landnemi í Gufunesi
„Ég verð landnemi í Gufunesi og flyt
í húsnæði með sjö metra lofthæð. Ég
hlakka til því þetta verður magnað
samfélag að starfa í. Við þurfum
að fara héðan í júlíbyrjun,“ segir
Goddur og segist ekki munu sakna
þess að starfa í miðbænum.
„Lífræn sköpunarstarfsemi í miðbænum dó fyrir nokkrum árum.
Listamenn leita að húsnæði þar sem
eru ódýr pláss en þegar túrisminn
hélt innreið sína voru allar fasteignir keyptar upp í miðbænum af
fasteignafélögum og þeim breytt
í hótelíbúðir og f leira. Skapandi
fólk f lykktist þá út á Granda og í
austurborgina en nú er allt orðið of
dýrt þar líka,“ segir hann og segir
að það líti út fyrir að Reykjavíkurborg munu styðja listsamfélagið
í Gufunesi. „Borgin verður þarna
með húsnæði með vinnustofum og
styður þannig við samfélagið, þarna
verður líka ylströnd og stöndug
kvikmyndafyrirtæki, til dæmis
RVK Studios hans Baltasars. Það er
margt komið í deigluna nú þegar
vegna þessa nýja samfélags. Við
ætlum til dæmis að búa til aðstöðu
fyrir 35 hönnunarnema sem koma
frá heitasta hönnunarskóla Hollands (KABK) hingað til lands. Þeir
fá aðstöðu í Gufunesi í nokkra daga
og í LungA-skólanum á Seyðisfirði,“
segir Goddur frá.
Lung A-skólinn er tilraunakenndur, alþjóðlegur listaskóli sem
var stofnaður árið 2013 og tekur við
nemendum víðsvegar að úr heiminum og á öllum aldri. Þó að Goddur
kenni ekki lengur við Listaháskóla
Íslands hefur hann verið viðloðandi
starf LungA-skólans.
Kennarar séu vinir nemenda
„LungA-skólinn er svo mikil fyrirmyndarstofnun að mínum smekk.
Hann er ekki miðstýrður og þar
er ekki áhugi á vandamálum fólks
heldur eingöngu styrkleikum. Fólk
fer í skólann af alls kyns ástæðum.
Sem dæmi kom þarna kona sem var
starfandi læknir en í strandi með líf
sitt. Hún vaknaði upp við það einn
daginn að hún hafði orðið læknir
af því aðrir vildu það meira en hún
sjálf. Foreldrar hennar voru læknar
en hana langaði alltaf til þess að
verða rithöfundur. Hún kom í skólann til þess að öðlast styrk til að
breyta lífi sínu.“
Goddur tengir saman nám og
sjálfsþekkingu. Bestu aðstæður til
þess að laða fram styrkleika fólks
séu krísur eða átök og hlutverk
kennara í listum geti aldrei verið
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Bíðum eftir
sprengjunni
Bestu aðstæður til þess að laða fram
styrkleika fólks eru krísur eða átök og
hlutverk kennara í listum má aldrei vera
að leiða slíkt hjá sér, segir Guðmundur
Oddur Magnússon rannsóknarprófessor
sem segir listnám að þróast í ranga átt.

að leiða slíkt hjá sér. Þeir eigi að
aðstoða ungt fólk við að finna sjálft
sig og styrkleika sína. Góðir kennarar eru alltaf að læra sjálfir.
„Ef ég verð ekki vinur nemenda minna get ég ekki lært með
þeim. Það gerist eitthvað sem átti
ekki endilega að gerast. Eitthvað
smellur. Svoleiðis voru bestu kennarar mínir. Við bíðum stundum
eftir þessu, bíðum eftir sprengjunni. Þetta er gullgerðarlistin, að
leysa í sundur til að setja saman,“
segir Goddur sem segist þekkja það
vel sjálfur að eiga ekki beina línu í
námi.
„Ég er „droppát“ úr menntaskóla
og það tók mig síðan þrjár tilraunir
að komast inn í Myndlista- og handíðaskólann. Ég brotnaði ekki heldur
tvíefldist og kláraði fornámið á einu
ári í stað tveggja og fór svo áfram í
grafíkdeild og síðar í nýlistadeild.
Síðar fór ég til Vancouver í BreskuKólumbíu til að læra grafíska
hönnun.

EF ÉG VERÐ EKKI
VINUR NEMENDA
MINNA GET ÉG EKKI
LÆRT MEÐ ÞEIM. ÞAÐ
GERIST EITTHVAÐ
SEM ÁTTI EKKI ENDILEGA AÐ GERAST.
EITTHVAÐ SMELLUR.

Hlutafjárútboð
Boðnir verða til sölu 100.000.000 nýir hlutir í Marel, eða sem samsvarar
um 15% af útgefnu hlutafé í félaginu. Þar af verða allt að 9.090.909
nýir hlutir gefnir út í tengslum við hefðbundinn valrétt til að mæta
umframeftirspurn.
Hlutafjárútboðið skiptist í:
•
•
•

Almennt hlutafjárútboð á Íslandi
Almennt hlutafjárútboð í Hollandi
Alþjóðlegt útboð til fagfjárfesta sem uppfylla ákveðin skilyrði
samkvæmt lögum

Heildarfjöldi hluta í Marel fyrir hlutafjáraukninguna er 671.007.916
hlutir. Hver hlutur er ein króna að nafnverði og eru allir hlutirnir í
einum flokki. Auðkenni hlutanna er MAREL og ISIN er IS0000000388.
Áskriftartímabil í hlutafjárútboðinu hófst 29. maí 2019 kl. 7:00 (GMT).
Almennu hlutafjárútboði á Íslandi og í Hollandi lýkur 5. júní 2019 kl.
11:00 (GMT) og alþjóðlegu útboði til fagfjárfesta lýkur klukkan 15:30
(GMT) þann 6. júní 2019. Niðurstöður hlutafjárútboðsins verða birtar
opinberlega í lok útboðstímabilsins sem er áætlað að verði þann 6.
júní 2019.
Allir hlutir í hlutafjárútboðinu verða boðnir til sölu á leiðbeinandi
verðbili frá 3,40 evrum allt að 3,90 evrum á hlut, en endanlegt
útboðsgengi verður ákveðið af Marel í lok útboðstímabilsins sem er
áætlað að verði 6. júní 2019.
Úthlutun til fjárfesta sem tekið hafa þátt í hlutafjárútboðinu verður
ákveðin af Marel og mun eiga sér stað eftir að útboðstímabilinu lýkur.
Allir seldir hlutir í hlutafjárútboðinu verða gefnir út í evrum hjá
Euroclear í Hollandi. Óskað hefur verið eftir því að hlutirnir verði
teknir til viðskipta í Euronext kauphöllinni í Amsterdam til viðbótar
við skráningu allra hluta í Marel á Aðalmarkað Nasdaq Ísland. Gert er
ráð fyrir að skilyrt viðskipti (háð töku hlutanna til viðskipta í Euronext
í Amsterdam) hefjist 7. júní og fyrsti dagur óskilyrtra viðskipta sé 12.
júní 2019, sem er einnig sá dagur sem gert er ráð fyrir að hlutirnir
verði teknir til viðskipta hjá Euronext í Amsterdam.
Sjóðir á vegum Blackrock og Credit Suisse Asset Management
(Switzerland) Ltd. hafa skuldbundið sig til áskriftar innan verðbilsins

fyrir samanlagt allt að 102 milljónir evra sem hornsteinsfjárfestar.
Heildarfjárhæð skuldbindinganna nemur um 26,2-28,6% af
heildarfjölda hluta í útboðinu og 3,4-3,7% af útistandandi hlutafé
eftir útboðið. Skuldbinding til áskriftar frá hornsteinsfjárfestum
er háð endanlegu útboðsgengi að hámarki 3,90 evrur á hlut og
hefðbundnum skilyrðum.

Almennt hlutafjárútboð á Íslandi
•
•
•

•
•
•

•

Útboðstímabilið er frá kl. 7:00 (GMT) þann 29. maí 2019 til kl. 15:30
(GMT) þann 5. júní 2019.
Lágmarksáskrift í útboðinu er að kaupverði 1.000 evrur.
Allar áskriftir eru gerðar í evrum á útboðsgengi en allar greiðslur
skulu fara fram í íslenskum krónum miðað við skráð gengi evru
hjá Seðlabanka Íslands þann 6. júní 2019.
Allir hlutir sem seldir verða í hlutafjárútboðinu verða gefnir út í
evrum hjá Euroclear í Hollandi.
Skilyrði fyrir þátttöku í útboðinu eru að hafa íslenska kennitölu og
vera fjárráða.
Fjárfestar hafa heimild til að breyta eða hætta við áskriftir sínar
á áskriftartímabilinu, en áskrift er bindandi í lok áskriftartímabils
almenna hlutafjárútboðsins.
Tekið er við áskriftum á áskriftarvef útboðsins á útboðstímabilinu,
www.arionbanki.is/utbod-marel
og www.landsbankinn.is/utbod/marel

Í útboðinu er forgangsúthlutun til almennra fjárfesta. Úthlutun til
almennra fjárfesta verður forgangsraðað þannig að hverjum fjárfesti
verður úthlutað 1.350 (eða færri) hlutum sem fjárfestir hefur skráð
sig fyrir. Ef heildarfjöldi hluta sem almennir fjárfestar skrá sig fyrir fer
umfram 10% af samanlögðum heildarfjölda hluta sem boðnir eru til
sölu í útboðinu, að því gefnu að valréttur til að mæta umframeftirspurn
verði ekki nýttur að neinu leyti, kann forgangsúthlutunin til almennra
fjárfesta að lækka pro rata þannig að almennum fjárfesti verði
úthlutað fyrstu 1.350 (eða færri) hlutum sem hann hefur skráð sig
fyrir. Almennum fjárfestum getur því verið úthlutað færri hlutum
en 1.350 hlutum (eða færri) sem þeir skrá sig fyrir. Nákvæmur fjöldi
hluta sem úthlutað verður til almennra fjárfesta mun ráðast eftir að
útboðstímabilinu lýkur sem er áætlað 6. júní 2019.

Upplýsingar og aðstoð við áskriftir í almennu hlutafjárútboði á Íslandi
Verðbréfaþjónusta Arion banka: s. 444 7000, marel-utbod@arionbanki.is kl. 9:00-16:00 alla virka daga
Verðbréfa- og lífeyrisráðgjöf Landsbankans: s. 410 4040, radgjofvl@landsbankinn.is kl. 9:15-16:00 alla virka daga
Nánari upplýsingar um Marel, hlutabréf í félaginu, áhættuþætti og skilmála hlutafjárútboðsins má finna í lýsingu Marel sem dagsett er
28. maí 2019. Lýsingin er eingöngu birt á ensku en samantekt lýsingarinnar hefur verið þýdd á íslensku. Í 12 mánuði frá birtingu lýsingarinnar
má nálgast hana á vef Marel, www.marel.com/listing/prospectus, auk þess sem fjárfestar geta nálgast útprentuð eintök sér að kostnaðarlausu
hjá Marel, Austurhrauni 9, 210 Garðabæ.

marel.com
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„Ef andinn er ekki í efninu þá er þetta einskis virði. Þá erum við bara að gera tækniæfingar. Margir geta gert hlutina vel en skortir að geta beitt tilfinningu og innsæi.“ FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Síðan þá hef ég kennt þó að það
hafi aldrei verið planið. Gamall
bekkjarfélagi minn úr MA hitti
Tryggva Gíslason, fyrrverandi
skólameistara Menntaskólans á
Akureyri, og spurði hann: Hvernig
stendur eiginlega á því að Goddur
er eini maðurinn í bekknum sem
hlaut einhvern akademískan feril?
Þá svaraði Tryggvi: Já. það gerði
hann reyndar alveg hjálparlaust!“

Alltaf sól og stærri skaflar
Goddur er fæddur og uppalinn á
Akureyri. Foreldrar hans voru Gyða
Gunnarsdóttir, ættuð úr Breiðafjarðareyjum, og Magnús Oddsson
Strandamaður.
„Ég er alinn upp á Ytri-Brekkunni
á Akureyri, í Þórunnarstræti. Foreldrar mínir voru báðir af Vestfjörðum. Það er gott að koma til Akureyrar í smá tíma en fyrir mig og
marga jafnaldra mína varð bærinn
fljótlega allt of lítill. Ég á eina yngri
systur, hún er vefari, býflugna- og
æðarbóndi á eyju í Breiðafirði,
ullarsérfræðingur og kennir textíl
í Myndlistaskólanum í Reykjavík,“
segir Goddur.
„Í minningunni var alltaf sól en
líka miklu stærri skaflar á veturna
en finnast í dag,“ segir hann og
brosir.
Goddur segir að hann hafi verið
heppinn sem ungur strákur. Hann
hafi fengið útrás fyrir sköpunarþörfina bæði í skátahreyfingunni
og í gagnfræðaskóla. „Ég var með
kennara sem tók eftir því að ég gat
eitthvað. Hann gaukaði að mér betri
blýöntum og pappír og sýndi mér
hvernig verkfæri gátu hjálpað til, ég
var dreginn áfram með þannig gulrót. Ég var líka partur af skátahreyfingunni þegar ég var yngri, þar gerði
ég alls kyns veifur og myndskreytti
fundabókina. Skátahreyfingin ól
mig svolítið upp í þessu og svo vatt
þetta upp á sig í skóla, ég teiknaði
útskriftarárgangana í MA, setti upp
skólablaðið og gerði plaköt fyrir
félagslífið.“
Þegar Goddur hafði fundið sína
fjöl í grafískri hönnun fór honum
að ganga vel. Skólinn í Vancouver
var byggður á póstmódernískri
hugmyndafræði þar sem nemendur voru þjálfaðir jafnt í heimspeki
listarinnar og tæknilegri verkkunn-

MÉR FINNST LEIÐINLEGT
AÐ LESA SKRIF SEM ERU
TILVITNUN Í TILVITNUN
Í TILVITNUN. NOTUM
EIGIN AUGU OG SKYNFÆRI,
RANNSÖKUM HEIMINN
EN EKKI RIT ANNARRA
MANNA.

áttu. Hann naut þess einnig að á
þeim tíma sem hann var í námi við
MHÍ var mikil gerjun í skólanum.

Hjarta við hjarta
„Á þessum tíma, árin 1975 til 1980,
var mikið fjör í nýlistadeildinni, ég
fór að kafa í það fjör. Þetta var svo
mikið umbreytingatímabil,“ segir
Goddur sem kynntist listamönnum
sem fengust við nýlist.
„Á þessum tíma urði skiptin.
Fiftís módernistar voru hugsjónamenn, Evrópa var í rúst og þeir
vildu alla þjóðerniskennda fitu út,
og meinta upphafna snilligáfu. Þeir
vildu finna sjónrænt esperantó og
fara aftur í grunninn. En svo kemur
önnur kynslóð sem hafði ekki
þennan hugsjónaeld og eitthvað
nýtt varð til. Á þessum mótunarárum mínum var okkur kennt að
aðferðin var aukaatriði þó að hún
þyrfti að hrífa fólk með sér, það
sem var mikilvægt var að hafa eitthvað að segja. Listamenn voru alltaf
spurðir: Í hvaða efni vinnur þú? Eins
og það væri aðalatriði, og þá svaraði
fólk: Tja, ég er aðallega í bronsi og
stundum í leir. Svona myndi fólk
aldrei svara í dag. En á þessum tíma
þá æfðum við tungutakið og orðaforðann um listina. Við vorum bókstaflega teknir í gegn, það væri svo
mikil lygi í heiminum að það skipti
svo miklu máli að æfa sig í að segja

satt. Ekki stóra sannleikann heldur
skipti það máli að vera sannur
sjálfum sér. Sannleikur hjartans.
Það sem er fagurt er sannleikurinn,
þegar hjarta talar við hjarta,“ segir
Goddur og tekur gott dæmi um eitthvað sem er ekki eftir bókstafnum
en er bæði satt og fagurt.

Ljósið heima í Hafrafelli
Þetta er saga af fermingardreng
sem hét Dóri frá Hafrafelli. Hann
átti erfitt með að fara með trúarjátninguna. Hann bara gat ekki lært
hana utan að. Við fermingarundirbúninginn fór hann með þessa
trúarjátningu:
„Í upphafi skapaði guð himinn
og jörð,
Akureyri og Ísafjörð.
Myrkrið í djúpinu
og ljós í glugganum hjá mömmu
á Hafrafelli.“
Auðvitað fékk drengurinn að
fermast. Sagan sýnir að ef andinn
er ekki í efninu þá er þetta einskis
virði. Þá erum við bara að gera
tækniæfingar. Margir geta gert hlutina vel en skortir að geta beitt tilfinningu og innsæi,“ segir Goddur.
„Vitsmunagreind hjálpar ekki alltaf til við listsköpun því vitsmunir
skapa ekki – hins vegar eru þeir
ágætis aftursætisbílstjóri.“
Goddur segir listnám ekki vera að
þróast í rétta átt. Háskólavæðing í
listgreinum sé ekki til þess fallin
að efla sköpun. „Sannleikurinn er
sá að við sem unnum að þessari
háskólavæðingu og þar er ég ekki
saklaus, beygðum okkur um of
gagnvart skriffinnskuvaldi. Þessi
skriffinnska sem fylgir háskólavæðingu listgreina hófst í Bandaríkjunum og þá var hlegið að þessu
í Evrópu, en nú erum við í Evrópu
komin á sama stað. Við grínuðumst
með það á sínum tíma hvort við
ættum að halda yfirlitssýningu
þeirra sem yrðu með doktorsgráðu
í myndlist. Það gæti nú verið skelfileg sýning,“ segir Goddur og skellir
upp úr. „Bara alveg hreint skelfileg.
Staðreyndin er sú að listaháskólar,
ekki bara hér heldur úti um allt, eru
farnir að framleiða Salieri-týpur
en Mozart er felldur vegna þess að
hann snýr sólarhringnum við,“ segir
Goddur og nú er brosið alveg horfið
og alvara málsins tekin við. „Ég er

ekkert að segja að ég hafi hjálpað
mörgum að skrifa ritgerðirnar
sínar. En ég hef lesið stórgóðar dyslexískar ritgerðir þar sem er gengið
skítugum skónum um heimildir.
Það er sama hvaðan gott kemur.
Mér finnst leiðinlegt að lesa skrif
sem eru tilvitnun í tilvitnun í tilvitnun. Notum eigin augu og skynfæri, rannsökum heiminn en ekki
rit annarra manna. Göngum ekki
um með augun í hnakkanum, tæki
listamanna eru tilfinningar og innsæi, þannig er það.“

Jarðbindingin er alvarlegt mál
En hvernig er þá best að stuðla að
list og sköpun í samfélaginu?
„Listin hefur alltaf séð um sig
sjálf. Þrátt fyrir skriffinnskuvæðinguna er gaman í listaskólum.
Þetta er alls ekki dautt og listin finnur sínar leiðir, burtséð frá gráðum.
Það er bara tímaspursmál hvenær
viðspyrnan fer í gang og nemendur
vakni og þróun fer aftur í rétta átt
með nýrri kynslóð,“ segir Goddur.
„Það er ekki hægt að kenna innsæi en það er hægt að opna fyrir
það, vökva og næra. En það er líka
hægt að skemma það. Náðargáfa
er eitthvað sem allir hafa. Menn sjá
það á börnum í leikskólum og til
unglingsára, náðargáfa er sameign
allra. Hún er þarna, en svo fer skólakerfið að murka lífið úr börnunum
og biðja þau um að taka þetta líf
alvarlega. Það er verið að jarðbinda
börnin. Jarðbindingin er alvarlegt mál. En svo situr kannski eftir
draumórafólkið sem skrifar dúllur
og krotar í bækurnar sínar, nær að
vernda sig fyrir jarðbindingunni og
nær að viðhalda hæfileikanum til
að sjá fyrir sér það óorðna, ófædda
en mögulega.
Við vorum oft skömmuð fyrir að
taka inn börn listamanna í listaskólann. En staðreynd málsins var
að við gátum ekki farið fram hjá
þeim því þau höfðu einmitt verið
vernduð, þroskuð og nærð. Því listnám, það hefst þegar þú ert barn og
náðargáfan tilheyrir öllum þar til
henni er ef til vill lokað. Sérstaklega af foreldrum sem skilja ekki
barnið sitt.“
Kortleggur myndmálsarfinn
Goddur kennir ekki að ráði lengur

í listaháskólanum og hefur helgað
sig rannsóknum. „Ég hef fólk í vinnu
sem vinnur rannsóknarvinnu
fyrir mig, ég er að reyna að koma
strúktúr á þetta. Rannsóknarstarfið
hófst fyrir meira en 20 árum fyrir
sýninguna Mót á Kjarvalsstöðum
árið 2000. Nú vinn ég við að ganga
frá ævistarfinu og koma þessu frá
mér,“ segir hann en á næstu árum
er reiknað með sýningum og fyrirlestrum í tengslum við verkefnið og
bókina Íslensk myndmálssaga. „Ég
er að kortleggja myndmálsarfinn
okkar og það hjálpar okkur að skilja
áhrif myndmáls í samfélaginu.
Það er ekki við starfsfólkið í skriffinnskunni að sakast heldur kerfið
sjálft – samstarfsfólk mitt við Listaháskólann er frábært og um margt
sammála mér, ég á því líka margt að
þakka.“
Hann segir það gott hlutskipti
að vera grafískur hönnuður. „Þessi
stétt býr til útlitið á framtíðina, við
fáum að heyra allt fyrst. Þegar verið
er að gefa út plötu, skrifa bækur og
halda tónleika. Grafískir hönnuðir
eru í beinni snertingu við það sem
kraumar í mannlífinu, þetta er
skemmtilegur flötur á faginu,“ segir
hann.

Listsamfélög á landsbyggðinni
Goddur hefur ekki eingöngu þörf
fyrir að vera í snertingu við það sem
er að gerjast í mannlífinu og menningunni. Hann hefur mikla þörf
fyrir að komast út í íslenska landsbyggðarmenningu, hann horfir út
um gluggann og segist ekki geta
beðið eftir að komast út úr Reykjavík.
„Sumir staðir taka frá þér orku,
aðrir gefa þér hana. Ég hef enga
þörf fyrir að fara til útlanda lengur,
ég fer til Austfjarða og líka Vestfjarða. Þar næri ég mig, ég kæmist
ekki af án þess. Það er líka margt
að gerast á landsbyggðinni sem er
gott í listum. Þar eru að byggjast
upp samfélög listamanna, ég get
nefnt sem dæmi Flateyri, Ísafjörð,
Siglufjörð, Hjalteyri, Raufarhöfn,
Seyðisfjörð og Stöðvarfjörð. Þangað
hafa flutt listamenn sem markvisst
stuðla að listsköpun og mér finnst
alveg magnað að heimsækja þessa
staði en líka auðvitað að vera í náttúrunni.“

Verið velkomin á sýningu
Með orkunni úr ánni
er tertan bökuð

1909
Vatn í vatnsveituna
tekið úr Elliðaám

Sigurvegari hugmyndasamkeppni OR og
Hönnunarmiðstöðvar um sögu- og tæknisýningu
í Elliðaárdal ber þetta skemmtilega nafn.
Hópinn sem átti verðlaunatillöguna skipa þau Ármann Agnarsson
og Brynhildur Pálsdóttir grafískir hönnuðir, Kristín María Sigþórsdóttir
upplifunarhönnuður, arkitektarnir Eva Huld Friðriksdóttir og Magnea
Guðmundsdóttir á Teiknistofunni Stiku, Snæbjörn Guðmundsson
jarðfræðingur og Kristbjörg Anna Þórarinsdóttir eðlisfræðingur.
Í umsögn dómnefndarinnar segir meðal annars:
Heildartillagan er í senn viðkunnanleg, lífleg, forvitnileg og áþreifanleg.
Hún fléttar saman náttúru dalsins og þróun borgarsamfélagsins við sögu
veitnanna. Mikil virðing er borin fyrir staðnum og þeim húsakosti sem
fyrir er. Tillagan í heild er vönduð og smekkleg og tekur mið af því að
OR er fyrirtæki í almannaeigu og leggur áherslu á ábyrga meðferð fjármuna.

Tillögurnar sex eru til sýnis virka daga
kl. 8-16 í anddyri höfuðstöðva OR að
Bæjarhálsi næstu vikur.

Grunnur að lífsgæðum

1921
Rafmagn streymir
frá Elliðaárstöð

1951
Veitustarfsfólk hefur
skógrækt í dalnum

1967
Fyrsta heitavatnsholan
í Elliðaárdal boruð
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Það er slúðrað mest í Reykjavík
Þetta er eins og að gefa út tímarit, en forsíðan breytist eftir því hvar þú ert staddur, segir framkvæmdastjóri
Marriott Edition hótelanna. Mikil leynd hvílir yfir byggingunni og því hafa margar sögur komist á kreik.
Ólöf Skaftadóttir

Richard: „Það er mikil breyting
að verða á markaðnum. Ferðamannaiðnaðurinn hér var byggður
upp á ódýru flugi til Evrópu, en er
orðinn áfangastaður út af fyrir sig.
Þið munuð ekki missa ferðamennina. Fall WOW air mun ekki hafa
mikil áhrif. Ég held að þið fáið öðruvísi ferðamenn. Ég man þegar ég
kom hingað í fyrsta sinn, þá gisti ég
á 101 hótel. En ég var pínu hræddur,
og ég sem er ekki hræddur við neitt,
er villtur maður. Ég vissi ekki hvar
ég átti að gista, ég þekkti ekki hótelin. Fólk þekkir Marriott. Þegar ég
segi frá því að ég sé að opna hótel á
Íslandi eru allir áhugasamir. Núna
er það þannig að þú gengur um
bæinn, og maður skyldi ætla að
ferðamennirnir haldi allir að þeir
séu að fara á suðurpólinn. Þannig
klæða þeir sig. Búnir að kaupa sér
bomsur og húfur. Ísland er dásamlegt land. Þetta er spurning um að
fá öðruvísi ferðamenn hingað. Það
þarf að búa til meiri lúxus, ég þoli
reyndar ekki það orð, lúxus, en ég
verð að nota það. Meiri gæði.“
Daniel: „Við finnum mjög mikinn áhuga á verkefninu. Við fórum
á eina f lottustu ferðabransaráðstefnu í heimi, á vegum Virtuoso, á
dögunum. Hana sækja um það bil
6.000 fagmenn, sem selja lúxusferðir. Virtuoso er bókunarsíða fyrir
lúxusferðir. Ég veit ekki til þess að
önnur íslensk hótel séu inni í þeirra
prógrammi, en þegar þú ert kominn þangað inn ertu nokkuð vel
settur. Tækifærin í kringum Marriott-meðlimina eru líka mikil.“
Richard: „Við komum til með að
hjálpa til við að fylla hin hótelin
líka. Ég á til dæmis hótel í Cambridge í Massachusetts. Hinum
megin við götuna er mótel. Mótelið lifir af hótelinu mínu. Fólk er
kannski á hótelinu mínu, vill ekki
endilega greiða svo hátt verð fyrir
herbergi, svo það tekur herbergi á
mótelinu á móti; sem meira að segja
rukkar of hátt verð. Ég held að við
munum ekki rústa neinni samkeppni, bara efla bransann.“

olof@frettabladid.is
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eykjavík er full af ónákvæmum frásögnum,“
segir Richard L. Friedman, forstjóri og aðaleigandi bandaríska
fasteig naþróu narfélagsins Carpenter & Company,
sem um þessar mundir vinnur að
því að reisa fimm stjörnu Marr iott Edition hótel við hlið Hörpu.
Hann og framkvæmdastjóri Edition-hótelanna, Daniel Flannery,
voru staddir hér á landi á dögunum.
Carpenter & Company fjár magnar
framkvæmd ina ásamt Eggerti Dagbjartssyni fjárfesti, sem er minnihlutaeig andi í Carpenter. Gerður
hef ur verið samning ur til fimmtíu
ára við Marriott Ed ition sem mun
alfarið sjá um rekst ur inn.
Nokkuð er til í þessum orðum
Richards, en ýmsar sögur hafa gengið um hótelið og hvernig verkefninu
vindur fram. Ljóst er að bygging
hótelsins hefur farið nokkuð fram
úr kostnaðaráætlunum, að minnsta
kosti 9 prósent í krónum talið. Upprunalega stóð til að opna hótelið í
fyrra, en nú búast þeir Richard og
Daniel við að opna dyr hótelsins
næsta vor, tveimur árum seinna
en áætlað var. Blaðamaður tók þá
Richard og Daniel tali, og spurði út
í fleiri sögur sem um verkefnið hafa
flogið fjöllum hærra og verkefnið
almennt.

Á ekki að verða tilgerðarlegt
Richard: „Ég kom til Íslands að
beiðni íslensks manns, Eggerts Dagbjartssonar, sem á hlut í einu hótelinu mínu. Ég hélt að ég væri að koma
á stað þar sem yrðu hundasleðar,
eskimóar og ísbirnir. Svo kem ég að
þessari höfn og horfi á Hörpu. Ég
hugsaði bara, ertu ekki að grínast?
Þetta er svo fallegt, en þetta er líka
svo raunverulegt. Ekkert kjaftæði.
Það er líka það besta. Ég elska að
það sé fólk þarna að veiða og svo
Landhelgisgæslan við hliðina. Það
sem við viljum gera þarna er fimm
stjörnu hótel, en það á ekki að verða
tilgerðarlegt. Við viljum ungt fólk
sem veit hvað það vill. Við viljum fá
kúl fólk.“
Edition-hótel hafa sprottið upp
víða undanfarin ár, meðal annars í London og New York. Framkvæmdastjóri hótelanna segir hótelið á Íslandi verða frábrugðið þeim.
Daniel: „Öll hótelin eru ólík.
Þannig eru boutique-hótel. Þetta er
eins og að gefa út tímarit. Það er alltaf eitthvert þema, eða DNA, en forsíðan breytist eftir því hvar þú ert
staddur. Við viljum aðlagast þeim
stað sem við erum að opna á. Við
myndum aldrei opna London Edition í Tyrklandi. Hluti af ferlinu er
að skilja hvar við erum að opna og
reyna að leyfa DNA byggingarinnar
að njóta sín. í þessu tilfelli er þetta
ný bygging og þar af leiðandi höfum
við meira frelsi. Hótelið muna hafa
Edition-fingraför, en verða ólíkt
öllum hinum.“
Á hótelinu verður meðal annars
klúbbur og heilsulind. „Heilsulindin verður rosaleg, ég vil ekki segja
of mikið, en klúbburinn verður
magnaður, veitingastaðirnir og svo
verður þakbar.“ Hann vill ekki segja
meira um hvernig veitingastaðurinn kemur til með að verða. „Við
verðum í samstarfi sem við viljum
ekki greina frá að svo stöddu.“
Richard: „Við ætlum okkur að
vera með besta veitingastaðinn.
Þú getur sagt þér það sjálf að við
verðum ekki með mexíkóskan veitingastað í miðri Reykjavík heldur
viljum við sækja hráefnin í næsta

Daniel Flannery og Richard L. Friedman eru aðalsprauturnar bak við byggingu Edition-hótelsins. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

ÉG HÉLT AÐ ÉG VÆRI AÐ
KOMA Á STAÐ ÞAR SEM
YRÐU HUNDASLEÐAR,
ESKIMÓAR OG ÍSBIRNIR.
SVO KEM ÉG AÐ ÞESSARI
HÖFN OG HORFI Á HÖRPU.
ÉG HUGSAÐI BARA, ERTU
EKKI AÐ GRÍNAST?
Svona mun framhlið Edition-hótelsins í borginni líta út.

nágrenni og verðum með frægan
kokk sem við erum samt ekki tilbúnir að greina frá hver verður.“

Rólegir yfir samkeppninni
Og verður allt klárt fyrir vorið?
Richard: „Á Íslandi er vorið til
21. júní svo að ég er alveg rólegur.“
Daniel stígur öllu varlegar til jarðar. „Við væntum þess í það minnsta
að vera búin að opna fyrir næsta
sumar, en við þurfum að sjá til.“

Þeir Daniel og Richard eru alveg
rólegir yf ir samkeppninni við
önnur hótel og spám um mögulega
fækkun ferðamanna. Þeir ætla að
f lytja inn fólk frá hótelum sínum
um heiminn til að þjálfa starfsfólk
upp og segja lítið um þjálfað starfsfólk í hótelgeiranum fyrir á fleti.
Richard: „Hugmyndin er ekki sú
að keppa við Airbnb eða 101 hótel
eða nokkuð þar á milli. Við lítum
svo á að það verði gott fyrir alla í

ferðabransanum að opna Edition
hér. Við erum að fara eftir ferðamönnum sem hafa ekki verið að
koma til Íslands. Við munum hafa
mikið af stórum fundum og ráðstefnum, sem önnur hótel hafa ekki
burði til sökum smæðar. Við ætlum
að koma inn með nýja ferðamenn.“
Daniel: „Marriott-meðlimaklúbburinn hefur 120 milljón meðlimi.
Þeir eru allir að leita sér að áhugaverðum áfangastöðum.“

Ekki dýrast í Evrópu
Líkt og áður segir hefur Richard
á orði að hann hafi aldrei komið
til bæjar þar sem jafn mikið er
slúðrað, eins og í Reykjavík. Mikið
hefur verið rætt um verðmiðann á
hótelinu, en byggingin hefur farið
nokkuð fram úr áætlunum. Á síðasta ári var áætlað að verkið færi
að minnsta kosti 9 prósent fram úr
upprunalegum áætlunum í krónum
talið og myndi kosta 17 og hálfan
milljarð íslenskra króna.
Er það rétt sem hefur verið fleygt,
að hótelið sé orðið það dýrasta að
byggja í Evrópu?
Richard hlær. „Það eru falsfréttir.“
Hvað kemur það til með að kosta?
„Ég get ekki sagt þér það. Út af
bönkunum,“ segir Richard og hlær.
„En það eru ekki milljón dollarar
per herbergi, eins og einhverjir hafa
sagt. Miklu minna.“
Richard segir að bygging fimm
stjörnu hótela feli í sér áskoranir
og því hafi erlendir sérfræðingar
verið kallaðir til starfa með hinum
íslensku. „Íslenskir verktakar hafa
ekki byggt fimm stjörnu hótel áður.
Það gefur augaleið. Það er allt öðruvísi en að byggja íbúðablokk eða
skrifstofubyggingu. Þannig að það
hefur verið áskorun. Við redduðum
því með því að fá inn ráðgjafa frá
Evrópu og frá New York. Marriott
er líka þannig vörumerki að það eru
miklar kröfur sem þarf að uppfylla.“
Þeir eru brattir, þrátt fyrir tafir og
kostnaðarauka. „Þegar allt kemur
til alls hef ég ekki áhyggjur.“
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Grace Jones kom reglulega fram, ásamt fríðu föruneyti.
(Mynd: Sonia Moskowitz/Getty Images)

Steve Rubell, eigandi og vinur Schragers í hvítu peysunni í miðjunni. Hann ákvað hver fékk að koma inn.

Loftfimleikamenn bregða á leik í nýársfögnuði Studio 54 þann 1. janúar 1978. (Mynd: Allan Tannenbaum/Getty Images)

Andy Warhol og Lou Reed að spjalla.

Steve Jobs hótelbransans
Ian Schrager er maðurinn á bak
við hug myndina að Edition-hótelunum, en hann hefur meðal
annars verið kallaður „faðir boutique-hótelanna“ og „Steve Jobs
hótelbransans“. Upphaf lega
öðlaðist hann hins veg ar frægð fyrir að hafa stofnað næturklúbbinn
margrómaða Studio 54 á áttunda
áratug síðustu aldar.
Studio 54 var hugarfóstur Schragers og vinar hans úr háskóla, Steves
Rubell. Í yfirgefnu óperuhúsi, á
West 54th Street á Manhattan,
bjuggu þeir til einhvern umtalaðasta skemmtistað síðari tíma.
„Þessi klúbbur var töfrum
líkastur,“ sagði Nile Rodgers,
söngvari Chic, í viðtali við The New
York Times á dögunum. „Það er fullt
af klúbbum sem eru minnisstæðir
fyrir margar sakir – the Cotton Club,
the Moulin Rouge, the Copacabana
– en enginn þeirra var eins og Studio
54. Ef þú komst inn þá varstu ekki
bara manneskja, þú varst stjarna.“
Listamaðurinn Andy Warhol, fastagestur á Studio 54, sagði eitt sinn: „Í
Studio 54 er einræði í dyrunum, en
lýðræði á dansgólfinu.“
Klúbburinn var aðeins opinn í 33
mánuði á áttunda áratugnum, en
Rubell og Schrager voru handteknir
fyrir fjármálamisferli í kringum
rekstur staðarins og sátu í fangelsi fyrir vikið. Eftir að Schrager
losnaði hætti hann öllu skemmtistaðabraski og stofnaði Morgans
Hotel Group. Hann hefur síðan selt
hótelin, gert upp og selt Gramercy
Park Hotel í New York og búið til
hugmyndina að baki Edition, svo
fátt eitt sé nefnt.

Bethann Hardison, Daniela Morera, og Stephen Burrows í Valentino-gleðskap á staðnum
árið 1977. (Mynd: Rose Hartman/Getty Images)

Steve Rubell,
Michael Jackson, Steven
Tyler úr Aerosmith og Cherrie
Currie á Studio
54 (Mynd:
Bobby Bank/
WireImage)

Rod Stewart, Alana Hamilton og
ungur Elton John. (Mynd: Images
Press/IMAGES/Getty Images)

Bianca Jagger kemur inn á barinn á hestbaki.

Howard Himmelstein og Cher taka sporið. (Mynd:
Robin Platzer/Images/Getty Images)
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Helgin

Búið
að vera
rússíbani
Davíð Örn Hákonarson
matreiðslumaður hefur
starfað víða. Hann gefur
uppskrift með kræklingi
sem er víða þekktur sem
lostæti og Íslendingar
eru heppnir að hér í sjó
er nóg af honum. ➛4

Lagið Stjörnur með Chase Anthony og Páli Óskari kom út í síðustu viku og í gær var birt tónlistarmyndband við lagið. Stjörnur
er nú þegar komið með rúmar
18.000 spilanir á Spotify. ➛2

Chase segir að lagið fjalli um ástina og vonina um að finna hana í stjörnunum, eftir að hafa leitað alls staðar annars staðar á Jörðinni og fundið hana hvergi.
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um Scandipop.co.uk sem fjallar
um vinsæl lög á Norðurlöndunum.
„Fólk sem ég þekki ekki er búið
að hafa samband við mig og meira
að segja nokkrir frá Skandinavíu
sem skilja samt ekki neitt af textanum,“ segir Chase. „Það er mjög
næs. Maður veit að lagið er alveg
gott ef fólk sem maður þekkir ekki
er að segja þér það, því það er allavega hreinskilið.“

Sólrún
Freyja Sen
solrunfreyja@frettabladid.is

A

ron Már Stefánsson, eða
„Midnight Mar“, og Andri
Marinó Karlsson tóku upp
myndbandið og Aron sá að mestu
um eftirvinnslu myndbandsins.
Það má segja að það sé ekki beint í
hinum víðþekkta stíl Páls Óskars,
það er alvarlegri undirtónn og
meiri dimma í laginu og myndbandinu en aðdáendur hafa heyrt
frá honum áður.
Aron segir að það sé erfitt að lýsa
myndbandinu, það minnir á vísindaskáldskap og senur í Terminator-mynd. „Maður verður eiginlega bara að sjá það. Maður hefur
ekki séð svona myndband gefið út
á Íslandi áður.“ Aron er ánægður
með verkið og segir það vera sjónræna veislu. „Þetta er svona Sci-fi
glamúr,“ bætir Andri við.

Fílar mýktina í lögunum

„Pallalegri“ útgáfa á leiðinni
Páll Óskar segir að það sé meira
í vændum, lagið mun koma út í
tveimur útgáfum. „Þetta er útgáfan
hans Chase, en ég er að gera mína
útgáfu líka sem er aðeins önnur
nálgun. Það er öðruvísi texti og
öðruvísi hugmynd á bak við lagið.
Við tókum upp nógu mikið myndefni til að gera tvö myndbönd,
þannig að ég ætla bara að hinkra
aðeins og verð svo örugglega tilbúinn með mína útgáfu eftir tvær
til þrjár vikur.“ Páll Óskar segir
að hugmyndin sé ekki ósvipuð
því sem Ed Sheeran og Beyoncé
gerðu með lagið Perfect, fyrst
gaf Ed Sheeran út lagið og síðar
kom Beyoncé inn í það og úr varð
dúett-útgáfa af laginu. „Ég sjálfur
hef meira að segja gert þetta, þegar
Hjaltalín gerði ábreiðu af laginu Þú
komst við hjartað í mér, og ég kom
með mína útgáfu. Þannig urðu til
tvær nálganir og lagið fékk að lifa
tvöföldu lífi.“
Páll Óskar staðfestir að lagið
sem hann ætlar að gefa út sé aðeins
„Pallalegra“, og textinn sé meira í
hans hefðbundna stíl.

Fá Hollywood-gæðin ódýrt
Samtals tóku tökur á myndbandinu 48-60 klukkustundir, og
á hálfu ári tókst Andra og Aroni
að skera marga klukkutíma af
efni niður í nokkurra mínútna
langt tónlistarmyndband. Andri
segir að hugmyndin að því að gera
myndband við lagið hafi komið
upp í nóvember í fyrra, „en við
erum búnir að vinna í verkefninu
frá því í janúar. Þetta er óvenjulangur tími sem verkefnið er búið
að taka en verkið er vel þess virði.
Öll þessi vinna sem við erum búnir
að leggja í þetta mun skila sér.“
Undirbúningurinn fyrir tökur
var tímafrekastur. „Við gátum
ekki bara gengið inn á tökustaði
og borgað fullt verð,“ segir Andri.

Páll Óskar var strax dolfallinn yfir laglínunni í Stjörnum, hafði samband við Chase og vildi fá að syngja með honum.

Við erum öll að
leita að ástinni og
reyna að komast að því
hvort hún sé á jörðinni.
Þú ert kannski búinn að
leita að henni úti um allt
en finnur hana aldrei og
finnur kannski einhverja von um að hún sé
í stjörnunum.
Chase Anthony

Aron Már og Andri sameina fagmennsku og nýbreytni.

„Við þurftum að nota öll úrræði
sem við gátum, eins vel og hægt
var. Það hefði ekki verið hægt að
framkvæma þetta öðruvísi en með
aðstoð frá til dæmis Kukl, og við
erum mjög þakklátir fyrir það.“
Aron og Andri eru búnir að
vinna saman við tónlistarmyndbandsgerð í rúmt ár, og segja að
saman skapi þeir ákveðið jafnvægi milli skynsemi og skapandi
hugmynda. „Andri fór í skóla
og lærði hvernig ætti að skjóta
myndbönd sem stæðust kröfur
bransans á meðan ég lærði eiginlega allt sjálfur á netinu,“ segir
Aron. „Ef maður er að læra þetta
á netinu lærir maður mjög mikið
um hvernig á að redda sér og fá
Hollywood-gæðin ódýrt.“ Aron er
„klikkaði krakkinn með allt dótið“
og skapandi hugmyndir á meðan
Andri er fagmennskan uppmáluð. „Ég myndi segja að Andri
sé öryggisnetið og passi að settið
sé ekki að fara að detta í sundur og
allir séu að fara að deyja.“

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Strákarnir gera þá kröfu til sín
að myndböndin sem þeir vinna
að nái hæstu gæðakröfum fyrir
lítinn pening. „Við höfum náð
að gera það og skila góðu efni frá
okkur,“ segir Andri. Aron heldur
því fram að það sem mestu máli
skipti sé lokaafurðin. „Það sem þú
sérð á skjánum er það eina sem
skiptir máli,“ og það sem þú sérð á
skjánum lýsir mjög vel hvað lagið
fjallar um að sögn Chase.

Fékk símtal frá Páli Óskari
„Lagið er um það að við erum
öll að leita að ástinni og reyna
að komast að því hvort hún sé
á jörðinni,“ segir Chase. „Þú ert
kannski búinn að leita að henni
úti um allt en finnur hana aldrei og
finnur kannski einhverja von um
að hún sé í stjörnunum, eða pælir í
hvort hún sé að leita að þér. Hvort
þú munir einhvern tímann finna
hana.“
Aron og Chase segja að hugmyndin á bak við lagið sé í raun

týpíska bíómyndasenan af aðalpersónu í rómantískri bíómynd
sem horfir upp til himins með
dramatískum hætti á meðan hún
bíður eftir ástinni.
Upphaflega átti lagið að heita
Stjörnustríð og Chase átti að vera
einn að syngja. Hugmyndin var að
gera svo myndband við með Star
Wars-fíling.
„Áður en þetta verkefni byrjaði
hafði ég ekki einu sinni hitt Palla,“
segir Chase, sem fékk einn daginn
óvænt símtal frá honum á meðan
hann var í tíma í skólanum. „Svo
fórum við í kaffi til hans, hann
kom með þá hugmynd að hann
yrði með í laginu og auðvitað
leyfðum við honum það.“

Vekur athygli í Skandinavíu
Síðan þá hefur verkefnið farið upp
hæðir og niður lægðir en sem betur
fer skilaðist allt í höfn á endanum.
„Þetta er búinn að vera rússíbani,“ segir Chase. Lagið er búið
að fá góðar viðtökur, það hefur
ekki bara vakið athygli hér á landi
heldur líka erlendis. Til dæmis
birtist grein um lagið á fréttavefn-

Chase segir að lagið sé frábrugðið
lögum sem hann hefur áður gefið
út en sé svipað og efni sem hann
hefur samið og eigi eftir að fá að
líta dagsins ljós. Stjörnur er bara
fyrsta lagið af lögum sem Chase
ætlar að gefa út á næstunni með
Oddi Þórissyni sem hljóðblandar
lögin. „Það er plata á leiðinni. Það
verður fyrsta íslenska platan mín,“
en Chase hefur líka verið að gefa
út lög á ensku. „Lögin mín fá ágæta
hlustun í Skandinavíu og Bandaríkjunum og við viljum halda
áfram að stækka hópinn þar.“
Páll Óskar hefur heyrt megnið af
plötunni sem er í bígerð hjá Chase
og Oddi.
„Ég fíla ofsalega þessa mýkt. Það
er einhver mýkt í lögunum þeirra,
laglínunum og hljómaganginum
sem ég kolféll fyrir.“ Þegar Páll
Óskar heyrði laglínuna við lagið
Stjörnur fyrst hafi hann strax
verið dolfallinn.
„Mér þykir gríðarlega vænt um
þetta lag, þannig að ég hugsaði mig
ekki tvisvar um að hafa samband
við Chase.“
Það verða tónleikar með Páli
Óskari á Sjóaranum síkáta í kvöld.
Chase verður svo að spila á ýmsum
stöðum í sumar og má þá væntanlega heyra lagið Stjörnur spilað.
„Ég er að fara að spila á Secret Solstice, síðan er ég að taka „gigg“ inn
á milli. Þau poppa alltaf upp bara
þegar þau koma og maður reynir
að taka allt sem býðst manni.“

Ísland er byrjunarreiturinn
Planið í framtíðinni er að fara út
fyrir landsteinana, hjá bæði Chase,
og teyminu Andra og Aroni.
„Ísland er svo mikill byrjunarreitur fyrir fólk í tónlistarsenunni.
Maður vill ekki vera alltaf bara
þar. Fyrir flesta er bara ákveðið
mikið sem þú getur gert hérna,“
segir Aron.
„Þú kemst bara ákveðið hátt hér,
en erlendis er bransinn opinn,“
bætir Andri við.
Chase segist sjálfur upplifa að
þegar maður er kominn ákveðið
hátt í tónlistarsenunni á Íslandi
fari fólk að búast við því að þú
gerir alltaf það sama. „Maður þarf
að halda sér á sama stað. Þannig að
það er allavega planið hjá mér að
fara út fyrir Ísland og halda áfram
að gera þetta í framtíðinni. Ég ætla
að gera eins mikið og ég get bara
þangað til ég fer í kistuna.“
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sem ogg landsmönnnum öllum hátíðarkveðjur á sjóómannaadaginn 201
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Líkamsrækt og hlaup
NUTRILENK GOLD
hefur hjálpað
Íslendingum sem
þjáðst hafa af
liðverkjum, stirðleika eða braki í
liðum. Ekkert lát
er á vinsældum
þessa liðbætiefnis og stöðugt fjölgar í
hópnum sem
öðlast nýtt líf.

N

utrilenk liðbætiefnin eru
Íslendingum góðkunn.
Gold, Active og Gel eiga
það öll sameiginlegt að þau hjálpa
til við að draga úr stirðleika og
verkjum í liðum. Nutrilenk Active
smyr stirða liði og hjálpar fólki
sem þjáist af minnkandi liðvökva.
Nutrilenk Gel er kælandi og bólgueyðandi og hentar bæði á auma
liði og vöðva. Nutrilenk Gold er
þekktasta efnið en það er einnig
mest selda liðbætiefnið á Íslandi.
Það getur hjálpað gegn brjóskvefsrýrnun sem virðist hrjá ótrúlega
marga, hvort sem er vegna aldurs,
álags eða slyss.

Jóhann Gunnarsson byrjaði að taka Nutrilenk Gold fyrir u.þ.b. ári
og hefur líf hans og líðan gjörbreyst í kjölfarið.

Get hlaupið og gengið á fjöll
Jóhann Gunnarsson byrjaði að
taka Nutrilenk Gold fyrir u.þ.b.
ári og hefur líf hans og líðan gjörbreyst í kjölfarið:
„Ég sleit krossband fyrir
mörgum árum og hef farið í
nokkrar liðþófaaðgerðir. Þegar ég
byrjaði að hlaupa fyrir alvöru fyrir
ca. sex árum var ég alltaf með verki
í hnjánum og svo fór að þeir urðu
óbærilegir þannig að ég gat nánast
ekki stigið í fótinn. Ég tók mér pásu
og byrjaði aftur en alltaf komu
verkirnir aftur. Á endanum gat ég
ekki stigið í fótinn nema að finna
fyrir verkjum og oft vaknaði ég á
nóttunni með verki. Fyrir u.þ.b.
tveimur árum byrjaði ég að taka
Nutrilenk Gold að staðaldri og
smám saman gat ég farið að ganga
eðlilega og hlaupa aftur. Núna get
ég gengið og hlaupið verkjalaus

og finn ekkert fyrir verkjum eftir
mikil átök og kemst auðveldlega
af stað aftur. Sl. sumar kláraði ég
hálft maraþon og fjallahlaup án
verkja og þetta þakka ég Nutrilenk“.

laust mælt með öllum Nutrilenk
vörunum, án þeirra gæti ég ekki
hreyft mig eins mikið og ég geri í
dag, verkjalaus.“

Fann ótrúlega fljótt mun

Ekkert liðbætiefni hefur selst eins
vel á Íslandi og Nutrilenk Gold og
fjöldinn allur af fólki hefur getað
notið þess að hreyfa sig verkjalaust
svo árum skiptir. Helstu innihaldsefnin í Nutrilenk Gold eru kondrótín, kollagen og kalk en það er
unnið úr sérvöldum fiskibeinum
(aðallega úr hákörlum) sem eru
rík af þessum efnum. Til þess að
gera þessi innihaldsefni virk, þá
eru liðbætiefnið meðhöndlað
með ensími (hvata) sem smækkar
stóru mólekúlin og gerir það frásogunarhæft og virkt sem frábært
byggingarefni fyrir brjóskvef. Að
auki inniheldur Nutrilenk Gold
C-vítamín, D-vítamín og mangan
til að auka virkni efnisins sem
mest hentar fólki á öllum aldri.

Erna Geirlaug Árnadóttir er 42 ára
innanhússarkitekt sem hreyfir sig
mjög mikið. Hún hreyfir sig alla
daga og tekur vel á í hverju því sem
hún tekur sér fyrir hendur.
„Ég er búin að æfa mikið síðustu
ár; hlaup, stöðvaþjálfun, tabata
o.fl. og varð alltaf þreytt og aum
í liðum og beinum eftir æfingar.
Mér var bent á að prófa Nutrilenk Gold og byrjaði ég á að taka
6 töflur á dag í nokkrar vikur.
Ég fann ótrúlega fljótt mun til
hins betra svo ég ákvað að prófa
að taka líka 1 töflu af Nutrilenk
Active því ég var enn með verki
og eymsl í höndum. Active virkar
eins og smurning fyrir liðina en
ég fann mikinn mun á mér og eru

™
Getur veitt lausn gegn tíðum þvaglátum
sem verða vegna góðkynja stækkunar fráá
blöðruhálskirtli.
Kannast þú við þetta vandamál?

• Lítil eða slöpp þvagbuna
• Tíð þvaglát
• Næturþvaglát
• Erfitt að hefja þvaglát
• Þvagleki eða erfitt að stöðva þvaglát
• Þörf fyrir þvaglát skömmu eftir það síðasta
• Sviði eða sársauki við þvaglát
Fæst í öllum apótekum, heilsubúðum og heilsuhillum verslana.

Mest selda
liðbætiefnið á Íslandi

Erna Geirlaug Árnadóttir hreyfir sig
alla daga og tekur Nutrilenk Gold og
Nutrilenk Active sem hún segir að
virki sem smurning fyrir liðina.

verkirnir nú horfnir. Í dag tek ég 4
Gold og 1 Active daglega. Ekki má
gleyma Nutrilenk gelinu sem ég
nota á axlir og hné en það kælir og
dregur úr bólgum. Ég get því hik-
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Súpa á Íslandi og hvítvín í Frakklandi
Kræklingur er
víða þekktur sem
lostæti og við
á Íslandi erum
heppin að hér
í sjó er nóg af
honum og kræklingssúpan góð.

og finn mínar jurtir. Þar vaxa þær
villt úti um allt við grindverk og
garða. Munið að þrífa jurtirnar vel í
ísvatni fyrir notkun.

Sólrún
Freyja Sen
solrunfreyja@frettabladid.is

D

avíð Örn Hákonarson vann
lengi sem kokkur á veitingastöðum í Danmörku og París.
Hann segir að hefðin fyrir matreiðslu kræklings í hverju landi fari
eftir hitastigi og árstíð. „Því sunnar
sem þú ferð því meira eru heitari
krydd notuð og það eru notaðar
öðruvísi samsetningar á kryddtegundum.“
Davíð segir að kræklingur sé
oftast borinn fram með frönskum
í Frakklandi. „Á sumum stöðum er
kræklingurinn borðaður kaldur. Þá
er hann fyrst soðinn, síðan settur á
bakka og dýft í majónes. Sjálfur er
ég á þeirri skoðun að því einfaldari
sem matreiðsla kræklingsins er því
betri er hann. Svo lengi sem þú ert
með gott hráefni í höndunum, þá
finnst mér að það ætti að fá að njóta
sín. Hér á Íslandi erum við með

Davíð Örn Hákonarson er reyndur í kokkastarfinu og telur að Íslendingar
þurfi að borða meiri krækling. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN KARLSSON

mjög góðan krækling sem bragðast
vel. Ef hann er eldaður akkúrat rétt
þá er hann bestur þannig, mögulega
léttsoðinn í hvítvíni með hökkuðum skalottulauk og jurtum.“
Hér á Íslandi er ekki sterk hefð
fyrir því að borða krækling, en
helst sé hefðin að borða hann í
súpu eða beint úr skelinni. Það fer
oft eftir árstíðum hvað fólk borðar,
þegar það fer að kólna þá borðar
fólk þyngri mat, en því heitara sem
veðrið verður og því lengra sem
líður á sumarið þá er maturinn
kannski ferskari og léttari.
Davíð vill hvetja Íslendinga til
að borða meiri krækling. „Þetta er
skemmtilegt hráefni og kræklingurinn sem við erum með hér á Íslandi

er til fyrirmyndar. Það að borða er
ein af grunnþörfunum og þú þarft
að kunna að elda fyrir sjálfan þig. Af
hverju ekki að gera þennan hversdagslega hlut að einhverju sem er
aðeins meira?”
Hér fyrir neðan er gómsæt uppskrift að kræklingi frá Davíð, með
blöndu af íslenskum og erlendum
hráefnum.

Moules marinière með
íslenskum jurtum
fyrir fjóra
Jurtirnar finnast á víð og dreif um
Reykjavík og er kerfillinn þá einna
algengastur. Sjálfur fer ég í göngutúr
með hundinn minn í Vesturbæinn

50 grömm repjuolía (til að steikja)
3 greinar af blóðbergi
3 miðlungs skalottulaukar (skornir
í grófar sneiðar)
5 hvítlauksgeirar
(saxaðir gróflega)
Börkur af einni sítrónu
(geymið sítrónuna til
að bragðbæta súpuna í lokin)
1 stykki af fennel (skorinn í
helminga og síðan í sneiðar)
100 g af íslenskum rabarbara
(skorinn með hýðinu í sneiðar)
1,2 kg stór kræklingur
6 grömm af hvannarblöðum
6 grömm af villtum kerfli
6 grömm af skessujurt
350 grömm af sætu hvítvíni
200 grömm af vatni
50 grömm af smjöri
Kræklingurinn er skolaður vandlega í skál þrisvar til fjórum sinnum
í nýju vatni í hvert skipti, þetta er
gert til að ná sandinum af skeljunum svo hann blandist ekki í súpuna.
Mikilvægt er að skoða skeljarnar
vel og taka frá þær sem eru opnar,
því þær eru oft á tíðum dauðar og
ekki ætar. Sumar hverjar eru opnar
en enn lifandi og gott er að prófa
að loka þeim með fingrunum til
að sjá hvort einhver hreyfing verði
á dýrinu og hvort þær þá loki sér
sjálfar þegar það er búið að vekja
þær.
Hitið olíuna í miðlungs stórum
potti og svitið við miðlungs hita

blóðberg, skalottulauk, hvítlauk,
sítrónubörk og fennel, þar til grænmetið er orðið mjúkt og sætan keim
leggur af þeim.
Bætið því næst rabarbaranum út
í og skrúfið upp hitann á pottinum
á hæsta stig. Um leið og potturinn
er orðinn heitur og farið að snarka
í grænmetinu, bætið kræklingnum
út í og hrærið vel í með trésleif, í um
það bil eina mínútu svo að hitinn
dreifist jafnt yfir skeljarnar og allt
gómsæta grænmetið deilist jafnt á
milli.
Því næst er víninu og vatninu
hellt yfir og smjörinu bætt út í á
meðan haldið er áfram að hræra
í um það bil eina mínútu áður en
skrúfað er niður á meðalhita og lok
sett á (ef lok er ekki fyrir hendi er
gott að nota álpappír í staðinn).
Hristið upp í pottinum í tvær til
þrjár mínútur og athugið reglulega
hvernig um er að litast í herlegheitunum því þegar kræklingurinn
er eldaður opna skeljarnar sig
sjálfar sem er merki þess að hann sé
tilbúinn.
Síðan er gott að veiða kræklinginn upp úr pottinum með mest öllu
grænmetinu og koma fyrir í skál og
sigta soðið í gegnum fínt sigti, til að
komast hjá því að einhver sandkorn sitji eftir. Kryddið súpuna með
sítrónusafa og ef til vill salti ef þess
þarf og berið hana fram í súpukönnu.
Að lokum er hægt að skreyta
kræklinginn með jurtunum sem
voru tíndar og leika sér með framsetningu diskanna þar sem þetta
snýst allt saman um sköpunargleði
og að þora.

Við óskum sjómönnum og fjölskyldum þeirra
innilega til hamingju með Sjómannadaginn
Frá strandi sementsflutningaskipsins Fjordvik í Helguvík í
nóvember. Köfunarþjónustan kom að björgun skipsins í samstarfi
við alþjóðlega björgunarfélagið Ardent

Við höfum nú flutt í glæsilegar bækistöðvar
að Óseyrarbraut 27 í Hafnarfirði

Köfunarþjónustan er á lista Creditinfo yﬁr
Framúrskarandi fyrirtæki 2017 og 2018

Verki lokið
og farsæll endir

ÞEGAR MIKIÐ EÐA LÍTIÐ LIGGUR VIÐ
ER TREYST Á OKKUR

kafari.is
Óseyrarbraut 27, 220 Hafnarfjörður | Sími 863 5699 | diving@diving.is
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Námið samanstendur af skemmtilegum, lifandi og krefjandi námsgreinum. Verknámið fer fram í Sjómannaskólanum á Háteigsvegi en bóknámið er bæði hægt að taka í dagskóla eða dreifnámi.

Sigldu út
um höfin blá
Vilbergur Magni Óskarsson, skólastjóri Skipstjórnarskólans, segir námið einstaklega skemmtilegt og krefjandi.
Hann telur námið vera góðan grunn út í framtíðina.

Til hamingju með daginn
Sjómenn

Ásta Eir
Árnadóttir
Vilbergur
Magni hvetur
bæði stráka
og stelpur til
að kynna sér
námið.

astaeir@frettabladid.is

V

ilbergur Magni hefur starfað
við skólann síðan um áramótin 2004. Hann er að
láta af skólastjórastörfum núna
og ætlar hann að færa sig yfir í
kennslu og fagstjórn. Vilbergur
hefur áður starfað hjá Landhelgisgæslunni sem stýrimaður og skipherra. Ásamt því kenndi hann við
stýrimannaskóla í Namibíu árið
2004. Skipstjórnarnámið skiptist í
réttindastig sem hvert um sig veitir
réttindi til starfa um borð í skipum
af mismunandi stærð og gerð.

Fimm áhugaverðar
námsleiðir

Gleðilegan sjómannadag
Fjallabyggð sendir sjómönnum og fjölskyldum þeirra
kveðjur í tilefni sjómannadagsins

Á skipstjórnarbraut A er markmiðið að nemendur öðlist þekkingu, færni og hæfni sem krafist er
til skipstjórnarréttinda á skipum
styttri en 24 metrar. Réttindin
fást að fullnægðum skilyrðum um
siglingatíma og starfsþjálfun þar
sem meðalnámstíminn er einn
vetur í skóla.
Á skipstjórnarbraut B öðlast
nemendur skipstjórnarréttindi á fiskiskipum styttri en 45
metrar í innanlandssiglingum og
á flutninga- og farþegaskipum
að 500 brúttótonnum í strandsiglingum. Meðalnámstími í skóla
er fjórar annir.
Skipstjórnarbraut C veitir
nemendum skipstjórnarréttindi
á fiskiskipum af ótakmarkaðri
stærð og farsviði og flutninga- og
farþegaskipum að 3.000 brúttótonnum. Meðalnámstími í skóla er
sjö annir.
Á skipstjórnarbraut D öðlast
nemendur skipstjórnarréttindi
á flutninga- og farþegaskipum af
ótakmarkaðri stærð með ótakmarkað farsvið þar sem meðalnámstími í skóla er átta annir.
Að lokum er það skipstjórnarbraut
E þar sem nemendur vinna sér inn
skipstjórnarréttindi á varðskipum

íslenska ríkisins þar sem meðalnámstími í skóla er níu annir.
Vilbergur Magni segir að miklar
sveiflur séu á vinsældum námsins.
„Þegar það er mikill uppgangur á
sjónum þá er meiri aðsókn. Ef það
er mikið að gera í landi og mikil
eftirspurn eftir mönnum í landi þá
minnkar aðsóknin.“ Í heildina sé
nemendafjöldinn þokkalegur þar
sem mikið af nemendum er í dreifnámi. Í dreifnámi fer stór hluti
námsins fram á netinu.

Ójöfn kynjaskipting
Það er óhætt að segja að kynjaskiptingin er ekki mjög jöfn, en um
95% nemenda eru strákar. Vilbergur segir það vera alltaf markmiðið
að ná fleiri stelpum inn í námið
en þetta fer auðvitað líka eftir því
hvar áhuginn liggur. „Mikið af
skipum eru í styttri ferðum nú en
áður sem hentar ágætlega þegar
fólk er með fjölskyldur og almennt
er útivera miklu minni núna en
áður fyrr, áður var verið að sigla
ellefu mánuði á ári en núna er
verið að sigla um sex mánuði á ári.“

Skemmtilegt nám fyrir
fólk á öllum aldri
Hægt er að hefja nám í Skipstjórnarskólanum beint eftir
grunnskóla. Vilbergur segir að
aldursdreifingin í skólanum sé
mjög mikil. Meðalaldurinn hefur
verið í kringum 27 ár. Oft á tíðum
er aldur nemenda á bilinu 16-60
ára. „ Það eru oft mjög fjölbreyttir
hópar hjá okkur og fólk á öllum
aldri, en það er það sem gerir
þetta mjög skemmtilegt,“ segir
hann.
Vilbergur mælir eindregið með
að fólk kynni sér námið. „Þetta
veitir ákveðin starfsréttindi sem
nýtast fólki vel. Námið er góður
grunnur fyrir framhaldsnám ef
fólk vill fara þá leið, þá er algengt
að fólk fari til dæmis í sjávarútvegsfræði á Akureyri eða bara
hvaða nám sem er. Eftir útskrift
eru líka margir sem fara beint út á
sjó. Námið er mjög skemmtilegt,
námsgreinarnar eru lifandi og
krefjandi og fyrir þá sem stefna á
sjóinn þá gefur þetta góða tekjumöguleika.“

Atvinnuauglýsingar
L AU G A R DAG U R 1 . J Ú N Í 2 0 1 9

Job.is

ATVINNUAUGLÝSINGAR

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

Hefur þú brennandi áhuga á
verklegum framkvæmdum?
Framkvæmdasýsla ríkisins (FSR)
er leiðandi afl á sviði opinberra
framkvæmda og húsnæðisöflunar.
Markmið okkar er auka
skilvirkni, hagkvæmni, gæði og
samfélagslegan ávinning við
framkvæmdir og húsnæðisöflun á
vegum ríkisins. FSR er í fararbroddi
við að innleiða vistvænar
vinnuaðferðir og upplýsingalíkön
mannvirkja (BIM) í byggingariðnaði
á Íslandi. FSR vinnur samkvæmt
vottuðu gæðastjórnunarkerfi
ISO 9001 og er stöðugt unnið
að því að auka gæði í starfsemi
stofnunarinnar.
Meðal verkefna sem FSR vinnur
að um þessar mundir eru
undirbúningur uppbyggingar
hjúkrunarheimila víða um land, Hús
íslenskunnnar, ný skrifstofubygging
Alþingis, gestastofur í þjóðgörðum,
viðbygging við stjórnarráðshúsið,
þróun stjórnarráðsreits og
ofanflóðaverkefni víða um land, auk
fjölbreyttra húsnæðisöflunarverkefna
þar sem unnið er markvisst að
innleiðingu nýjunga í skipulagi
vinnuumhverfis.
Lögð er áhersla á að starfsfólk
sýni frumkvæði, fagmennsku og
þjónustulund, njóti sín í starfi og hafi
möguleika á að auka þekkingu sína
og reynslu með markvissum hætti.
Laun eru samkvæmt gildandi
kjarasamningi fjármála- og
efnahagsráðherra og viðkomandi
stéttarfélags.

7FHOBBVLJOOBWFSLFGOBMFJUBS'SBNLWNEBTâTMBSÓLJTJOTB§ESÓGBOEJPHGSBNTâOVNMJ§TNÚOOVNUJM
B§UBLB¢ÈUUÓWFSLFGOBTUKØSOVOGSBNLWNEBÈTBNUGSBN¢SØVOWFSLMBHTPHB§GFS§BGS§JÓWFSLMFHVN
GSBNLWNEVNÈWFHVNIJOTPQJOCFSB6NFSB§S§BLSFGKBOEJPHGKÚMCSFZUUTUÚSGNF§NJLMVN
¢SØVOBSNÚHVMFJLVN

Leiðandi verkefnastjóri
Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

Menntunar- og hæfniskröfur:

t7FSLFGOBTUKØSOVOTUSSJGSBNLWNEB
t3FLTUVSWFSLPHFGUJSMJUTTBNOJOHB
t(FS§TBNOJOHBPHLPTUOB§BSÈUMBOBPH
FGUJSGZMHOJ¢FJSSB
tÈUUUBLBÓVOEJSCÞOJOHJWFSLFGOBPHSâOJ
WFSLFGOBÈIÚOOVOBSPHÞUCP§TTUJHJ
t3È§HKÚGUJMSÈ§VOFZUBPHTUPGOBOBVN
IÞTO§JTNÈMPHWFSLMFHBSGSBNLWNEJS
tÈUUUBLBÓVNCØUBWFSLFGOVN'43FSWBS§B
FGMJOHVÓTMFOTLTCZHHJOHBNBSLB§BS

t)ÈTLØMBQSØGÓWFSL ULOJF§BCZHHJOHBGS§J
.FJTUBSBQSØGFSLPTUVS
t6NGBOHTNJLJMSFZOTMBBGWFSLFGOBTUKØSOVOÈTWJ§J
WFSLMFHSBGSBNLWNEBFSOBV§TZOMFH
tFLLJOHÈ½)6NÈMVN ÚSZHHJT IFJMCSJH§JTPH
VNIWFSGJTNÈMVN FSOBV§TZOMFH
t-FJ§UPHBIGJMFJLBS GSVNLW§J TKÈMGTUSBVTUPH
ÚHV§WJOOVCSÚH§
t+ÈLWUUWJ§IPSGPHBGCVS§BIGOJÓTBNTLJQUVN
PHMBVTOÈHSFJOJOHTNÈMB
t3FZOTMBBGIÚOOVOFSLPTUVS
tFLLJOHÈ#*.PHÈIVHNZOEBGS§JWJTUWOOBS
IÚOOVOBSFSLPTUVS
t(Ø§ÓTMFOTLVPHFOTLVLVOOÈUUBPHIGOJÓ
UKÈOJOHVÓS§VPHSJUJ
t#SFOOBOEJÈIVHJÈFGMJOHVÓTMFOTLT
CZHHJOHBNBSLB§BS

Aðstoðarverkefnisstjóri
Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

Menntunar- og hæfniskröfur:

tÈUUUBLBÓWFSLFGOBTUKØSOGSBNLWNEB
tÈUUUBLBÓVOEJSCÞOJOHJWFSLFGOBPHSâOJ
WFSLFGOBÈIÚOOVOBSPHÞUCP§TTUJHJ
tÈUUUBLBÓHFS§TBNOJOHBPH
LPTUOB§BSÈUMBOBPHFGUJSGZMHOJ¢FJSSB
tÈUUUBLBÓSÈ§HKÚGUJMSÈ§VOFZUBPHTUPGOBOB
VNIÞTO§JTNÈMPHWFSLMFHBSGSBNLWNEJS
tÈUUUBLBÓVNCØUBWFSLFGOVN'43FSWBS§B
FGMJOHVÓTMFOTLTCZHHJOHBNBSLB§BS

t)ÈTLØMBQSØGÓWFSL ULOJ F§BCZHHJOHBGS§J
t3FZOTMBBGWFSLFGOBTUKØSOVOÈTWJ§JWFSLMFHSB
GSBNLWNEBFSLPTUVS
tFLLJOHÈ½)6NÈMVN ÚSZHHJT IFJMCSJH§JTPH
VNIWFSGJTNÈMVN FSLPTUVS
t3FZOTMBBGIÚOOVOFSLPTUVS
tFLLJOHÈ#*.PHÈIVHNZOEBGS§JWJTUWOOBS
IÚOOVOBSFSLPTUVS
t'SVNLW§J TKÈMGTUSBVTUPHÚHVOÓWJOOVCSÚH§VN
t+ÈLWUUWJ§IPSGPHGSOJÓNBOOMFHVN
TBNTLJQUVNPHNJ§MVOFGOJT
t(Ø§ÓTMFOTLVPHFOTLVLVOOÈUUBPHIGOJÓ
UKÈOJOHVÓS§VPHSJUJ
t#SFOOBOEJÈIVHJÈFGMJOHVÓTMFOTLT
CZHHJOHBNBSLB§BS

Umsóknir gilda í 6 mánuði frá því að
umsóknarfrestur rennur út.

1

«IVHBTBNJSFJOTUBLMJOHBS BGÚMMVNLZOKVN FSVIWBUUJSUJMB§TLKBVNTUBSGJ§

Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 511-1225.
Umsóknarfrestur er til og með 18. júní 2019. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilsskrá og
kynningarbréf. Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu lokinni.
Intellecta, Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

5dv1,1*$5
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Starfsfólk óskast í fjölbreytt störf á Norðurlandi vestra

Viltu minni tíma í
umferðinni og meiri
tíma með fjölskyldunni?

Starfsfólk óskast!
Óskum eftir starfsfólki í almenna iðnaðarvinnu.
Góð laun og fríðindi í boði.
Ekki yngri en 18 ára .
Upplýsingar í síma 892 0378.

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

www.ssnv.is
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.

Heilbrigðisstofnun Norðurlands
(HSN) Sauðárkróki
Laus störf

SLÖKKVILIÐSMENN ÓSKAST
Brunavarnir Árnessýslu auglýsa eftir tveimur slökkviliðsmönnum til þess að vinna í útkallsliði á dagvinnutíma. Um
framtíðarstörf er að ræða og munu þeir sem ráðnir eru fá
nauðsynlega menntun og þjálfun til að sinna starﬁnu, fyrir
utan meirapróf sem hver og einn þarf að taka sjálfur.
Starfsmenn slökkviliðsins þurfa að vera tilbúnir til þess að
taka að sér ýmis störf tengd starfsemi slökkviliðsins auk
þess að starfa á útkallssviði.
Aðalstarfsstöð þeirra sem ráðnir verða er á Selfossi en
starfssvæði slökkviliðsins er öll Árnessýsla.
Umsóknir berist:
Rafrænt á ba@babubabu.is
Í blaðaformi í afgreiðslu Brunavarna Árnessýslu, Árvegi 1
á Selfossi, á skrifstofutíma.
Umsóknarfrestur er til 19. júní næstkomandi.

Heilbrigðisstofnun Norðurlands auglýsir laus störf yﬁrhjúkrunarfræðings svæðis og yﬁrhjúkrunarfræðings heilsugæslu á
Sauðárkróki. Um er að ræða 100% stöður sem veittar eru frá 1. október 2019.
Upptökusvæði HSN Sauðárkróki er Skagafjörður, utan Fljóta.

Yﬁrhjúkrunarfræðingur svæðis

Yﬁrhjúkrunarfræðingur heilsugæslu

Næsti yﬁrmaður er framkvæmdastjóri hjúkrunar.

Næsti yﬁrmaður er yﬁrhjúkrunarfræðingur svæðis
á Sauðárkróki.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Er yﬁrmaður hjúkrunar á starfsstöð HSN á Sauðárkróki og
annarrar stoðstarfsemi samkvæmt skipuriti
• Hefur yﬁrumsjón með gæðamálum, ráðningum og þjálfun
starfsmanna og sinnir skyldum verkefnum
• Stuðlar að þekkingarþróun í hjúkrun með því að hvetja til
rannsókna og nýta rannsóknarniðurstöður
• Tekur þátt í gerð áætlana varðandi rekstur
• Tryggir að rekstur og starfsmannamál séu í samræmi við
fjárhagsáætlun
• Tekur þátt í þverfaglegu samstarﬁ, þróun þjónustu og
stjórnun verkefna á starfsstöðinni og þvert á stofnun
• Er með svæðisumsjón
• Stuðlar að góðri vinnustaðamenningu
Hæfnikröfur
• Íslenskt hjúkrunarleyﬁ og a.m.k. 5 ára starfsreynsla við
hjúkrun
• Viðbótarmenntun á sviði heilbrigðisvísinda, viðskiptafræði
eða stjórnunar æskileg
• Reynsla af stjórnun er æskileg
• Góð tölvukunnátta æskileg
• Framúrskarandi samskiptahæfni
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri
Nánari upplýsingar veita
Guðný Friðriksdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar gudnyf@hsn.is – s. 432 4030
Bryndís Lilja Hallsdóttir, mannauðsstjóri bryndis.lilja.hallsdottir@hsn.is – s. 432 4050

Helstu verkefni og ábyrgð
• Ber faglega, rekstrarlega og stjórnunarlega ábyrgð
• Skipulagning og stjórnun hjúkrunarþjónustu og þátttaka í
klínísku starﬁ
• Ber ábyrgð á starfsmannahaldi heilsugæslunnar í samvinnu
við yﬁrmann
• Er ábyrgur fyrir gæðaþróun á sínu sviði og í samræmi við
stefnu stofnunarinnar
• Tekur þátt í gerð áætlana fyrir heilsugæsluna
• Tekur þátt í þverfaglegu samstarﬁ, skipulagningu og þróun
þjónustu og verkefnum þvert á stofnunina.
Hæfnikröfur
• Íslenskt hjúkrunarleyﬁ og a.m.k. 5 ára starfsreynsla við
hjúkrun
• Reynsla af heilsugæsluhjúkrun æskileg
• Viðbótarmenntun á sviði heilbrigðisvísinda eða stjórnunar
æskileg
• Góð tölvukunnátta æskileg
• Jákvæðni, sveigjanleiki og góð samskiptahæfni
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri
Nánari upplýsingar veita
Herdís Klausen, yﬁrhjúkrunarfræðingur svæðis herdis.klausen@hsn.is – s. 455 4011
Guðný Friðriksdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar –
gudny.fridriksdottir@hsn.is – s. 432 4030

Sjá nánar á heimasíðu Brunavarna Árnessýslu
babubabu.is og Fésbókarsíðu.

Barnaverndarstofa
Barnaverndarstofa hefur í rúma tvo áratugi verið leiðandi
í þjónustu við börn, þróun vandaðra vinnubragða og
innleiðingu gagnreyndra aðferða. Stofnunin stendur á
tímamótum vegna aukinna verkefna og eftirspurnar eftir
þjónustu og leitar að öﬂugum sérfræðingum til starfa.
Eftirfarandi störf eru laus til umsóknar:

• Sérfræðingur á ráðgjafar- og fræðslusvið
• Sérfræðingur á meðferðar- og fóstursvið
• Tvær stöður sálfræðinga á Stuðlum
• Staða teymisstjóra í MST
• Sálfræðingar / félagsráðgjafar í stöður tveggja
MST-þerapista
Upplýsingar um störﬁn og kröfur til umsækjenda má ﬁnna
á Starfatorgi, www.starfatorg.is
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags. Tekið er mið af jafnréttisáætlun
Barnaverndarstofu við ráðningar á stofuna.
Framlengdur umsóknarfrestur er til og með 15. júní nk.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga hafa
gert.
Með umsókn skal fylgja afrit af prófskírteini, íslenskt hjúkrunarleyﬁ og náms- og starfsferilskrá.
Öllum umsóknum verður svarað. Áskilinn er réttur til að hafna umsóknum ef einstaklingar uppfylla ekki framangreind skilyrði.
Sótt er um rafrænt á www.starfatorg.is eða www.hsn.is (laus störf).
Tóbaksnotkun og notkun á rafsígarettum er ekki heimiluð á vinnutíma innan HSN.
Gildi HSN eru - fagmennska, samvinna, virðing.

Umsóknarfrestur er til og með 20. júní 2019

Nánari upplýsingar eru veittar hjá Guðrúnu Sigurjónsdóttur, fjármála- og mannauðsstjóra Barnaverndarstofu, í
síma 530-2600 eða gudruns@bvs.is.
Umsóknir skulu berast til Barnaverndarstofu, Borgartúni
21, 105 Reykjavík eða á netfangið bvs@bvs.is.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin.
Allar umsóknir gilda í sex mánuði frá birtingu ef starf
losnar að nýju innan þess tíma.

ATVINNUAUGLÝSINGAR

L AU G A R DAG U R 1 . J Ú N Í 2 0 1 9

Lögfræðingur útleigusviðs
Starf lögfræðings útleigusviðs Eikar fasteignafélags er krefjandi og fjölbreytt. Eitt meginhlutverk hans er stuðningur
við útleigusvið með gerð leigusamninga og skjalagerð. Lögfræðingur útleigusviðs styður einnig við húsumhyggju- og
framkvæmdasvið félagsins með tilfallandi ráðgjöf og verkefnum.

·
·
·
·
·
·
·

Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

9. júní 2019

capacent.com/s/13765

Starfssvið:
Samningagerð, yfirlestur leigusamninga og önnur
skjalagerð tengd leigumálum.
Innheimta reikninga og önnur verkefni sem lúta að
innheimtumálum.
Umsjón með vörslureikningi trygginga.
Lögfræðileg ráðgjöf við útleigu-, húsumhyggju- og
framkvæmdasvið.
Sýna leigueiningar félagsins og samskipti við leigutaka.
Ráðgjöf og eftirlit með þinglýsingum.
Ýmis önnur tilfallandi verkefni.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólagráða í lögfræði.
Reynsla af skjalagerð.
Mikil hæfni í mannlegum samskiptum.
Gott vald á íslensku og ensku.
Drifkraftur og hæfni til að vinna sjálfstætt og í teymi.

·
·
·
·
·

Capacent — leiðir til árangurs

Viltu verða deildarstjóri
á vef lausnasviði?
Hefur þú reynslu af þróun veﬂausna eða hugbúnaðar? Kannt þú að virkja teymi til að vinna að sameiginlegu
markmiði? Finnst þér gaman að tala við fólk og vera ráðgefandi? Þá gætir þú orðið næsti deildarstjóri á
veﬂausnasviði Advania.
Deildarstjóri sér um daglegan rekstur deildarinnar, styður við heildarmarkmið félagsins og er leiðandi í
þjálfun og þróun starfsmanna. Starﬁð felur í sér sölu og ráðgjöf á veﬂausnum Advania, forðastýringu
verkefna, áætlanagerð og ábyrgð á vöruframboði. Að auki felur starﬁð í sér stöðug úrbótaverkefni til
að auka bæði skilvirkni og gæði þjónustunnar.
Veﬂausnasvið Advania
Á veﬂausnasviði Advania starfa sérfræðingar sem veita viðskiptavinum ráðgjöf um alla þætti stafrænna
lausna. Við sjáum um þarfagreiningar, viðmótshönnun, grafíska hönnun og smíði markaðstóla.
Við sjáum einnig um forritun sérlausna, ytri og innri vefa, vefverslana og þjónustugátta.

Umsóknarfrestur er til 12. júní 2019.
Nánari upplýsingar veitir Hrafnhildur Sif Sverrisdóttir, forstöðumaður veﬂausna,
hrafnhildur.sif.sverrisdottir@advania.is / 440 9000
Tekið er á móti umsóknum á
www.advania.is/atvinna

Eik fasteignafélag sérhæfir
sig í eignarhaldi og útleigu á
atvinnuhúsnæði. Félagið er
meðal stærstu fasteignafélaga
landsins með rúmlega
300 þúsund fermetra í yfir
100 fasteignum. Um 84%
af eignasafni þess er á
helstu viðskiptakjörnum
höfuðborgarsvæðisins og eru
leigutakar félagsins yfir 450
talsins í yfir 600 leigueiningum.
Hlutabréf félagsins eru skráð á
aðallista Nasdaq Iceland.
Gildi Eikar eru, áreiðanleiki,
fagmennska, frumkvæði og
léttleiki.

3
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SVIÐSSTJÓRI KJARAMÁLASVIÐS EFLINGAR
Efling - stéttarfélag óskar eftir að ráða sviðsstjóra kjaramálasviðs.
Helstu verkefni

Hæfniskröfur

• Stjórnun og skipulag sviðsins

• Reynsla af stjórnun og mannauðsmálum

• Þróun og innleiðing á endurbótum verklags
við móttöku og afgreiðslu mála

• Þekking á vinnumarkaðsmálum og
kjarasamningum

• Samskipti við félagsmenn og atvinnurekendur

• Reynsla og þekking á verkefnastjórnun
og þróun verkferla

• Samstarf við lögmenn félagsins

• Rík samskiptahæfni og þjónustulund
• Skipulagshæfni og frumkvæði
• Íslensku- og enskukunnátta

Upplýsingar veitir:
Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 15. júní nk.
Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá
og kynningarbréf.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu liggur fyrir.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

Forstöðumaður - Árbæjarlaug
¶¢SØUUBPHUØNTUVOEBTWJ§3FZLKBWÓLVSCPSHBSBVHMâTJSFGUJSÚGMVHVNTUKØSOBOEBÓTUBSGGPSTUÚ§VNBOOT
«SCKBSMBVHBS7J§LPNBOEJ¢BSGB§IBGBGSBNÞSTLBSBOEJIGOJÓNBOOMFHVNTBNTLJQUVNPHGBSTMB
SFZOTMVTFNTUKØSOBOEJ

Í hverfum borgarinnar veitir ÍTR margskonar
þjónustu sem snýr að frítíma borgarbúa.
Þar eru meðal annars sundlaugar,
íþróttamiðstöðvar, hjólabrettagarðar og
gervigrasvellir. Af starfsemi sem síður
er hverfisbundin má nefna Hitt Húsið,
Ylströndina, Fjölskyldu- og húsdýragarðinn,
sundlaugar og skíðasvæðin.
Í Árbæjarlaug starfa að jafnaði um 20
manns á þrískiptum vöktum. Árbæjarlaug
er opin alla virka dag frá klukkan 06:30 til
22:00 og um helgar frá klukkan 08:00 til
22:00 rúmlega 360 daga á ári. Árlega koma
um 300 þúsund gestir í laugina.

Nánari upplýsingar um ÍTR og
Árbæjarlaug er að finna á:
www.reykjavik.is

Helstu viðfangsefni:

Menntunar- og hæfniskröfur:

t:GJSVNTKØONF§EBHMFHSJTUBSGTFNJ«SCKBSMBVHBS 
UEÈCZSH§PHFGUJSMJUNF§NBOOBV§TNÈMVN SFLTUSJ 
GKÈSNÈMVNPHNBOOWJSLKVN
t«CZSH§ÈB§SFLTUVSTUBOEJTULSÚGVSTBNLWNU
SFHMVHFS§VN
t)MVUJBGGSBNLWNEBTUKØSO¶53PHUFLVS¢ÈUUÓ
TUFGOVNØUVO¢KØOVTUVOOBSPHBOOBSSJTUBSGTFNJÈ
WFHVNTWJ§TJOT
t4UZ§VSIFJMTVFGMJOHVCPSHBSCÞBNF§NBSLWJTTVN
IUUJPHMFJUBTUWJ§B§FGMB¢ÈUUUÚLVCPSHBSCÞBÓ
IFJMCSJH§VNUØNTUVOEVNNF§UFOHJOHVWJ§¢BV
OÈUUÞSVH§JTFN3FZLKBWÓLVSCPSHIFGVSVQQÈB§
CKØ§B

t)ÈTLØMBNFOOUVOTFNOâUJTUÓTUBSGJ
t'BSTMTUBSGTPHTUKØSOVOBSSFZOTMB
t.JLJMIGOJÓNBOOMFHVNTBNTLJQUVN
t3FZOTMBBGWFSLFGOBTUKØSOVOPHUFZNJTTUBSGJ
t)GOJUJMGSBNTFUOJOHBSPHHSFJOJOHV
HBHOBPHNJ§MVONJLJMWHSBVQQMâTJOHB
t4LJQVMBHTGSOJ OÈLWNOJPHIGJMFJLJUJM
¢FTTB§WJOOBTKÈMGTUUU
t(FUBUJMB§WJOOBWFMVOEJSÈMBHJ
t'SOJÓOPULVOÈBMHFOHVNIVHCÞOB§J
TFNUFOHJTUTLSJGTUPGVTUÚSGVN

6NFSB§S§BTUBSG-BVOBLKÚSFSVTBNLWNULKBSBTBNOJOHJ3FZLKBWÓLVSCPSHBSPHIMVUB§FJHBOEJ
TUÏUUBSGÏMBHT
7BLJOFSBUIZHMJÈTUFGOV3FZLKBWÓLVSCPSHBSVNKBGOBOIMVULZOKBÓTUÚSGVNPHB§WJOOVTUB§JSCPSHBSJOOBS
FOEVSTQFHMJ¢B§NBSHCSFZUJMFHBTBNGÏMBHTFNCPSHJOFS

Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 511-1225.
Umsóknarfrestur er til og með 18. júní 2019. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilsskrá og
kynningarbréf. Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu lokinni.
Intellecta - Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími: 511 1225.

5dv*-)
5dv1,1*$5
5$116.1,5
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Öryrkjabandalag Íslands (ÖBÍ) er hagsmuna- og mannréttindasamtök fatlaðs fólks, öryrkja, einstaklinga með langvinna sjúkdóma og
aðstandenda þeirra. Aðildarfélög bandalagsins eru 43 talsins. Hlutverk ÖBÍ er að vinna að samfélagslegu réttlæti, bættum lífsgæðum
og kjörum auk þess að vera stefnumótandi í réttindamálum hagsmunahópsins. Öflun og miðlun þekkingar er mikilvægur þáttur
í starfseminni. Þá tekur ÖBÍ þátt í erlendu samstarfi. Skrifstofur ÖBÍ eru í góðu og aðgengilegu húsnæði í Sigtúni 42, Reykjavík.
Nánari upplýsingar á obi.is.

Fjölmiðlafulltrúi: 75-100% starf
Öryrkjabandalag Íslands óskar eftir að ráða til starfa fjölmiðlafulltrúa með brennandi áhuga á mannréttindum.
Fjölmiðlafulltrúinn sinnir fjölbreyttum verkefnum sem snúa m.a. að frétta- og greinaskrifum, samfélagsmiðlun
og skipulagningu viðburða.

Helstu verkefni

Hæfniskröfur

• Frétta- og greinaskrif

• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ

• Fjölmiðlasamskipti og vöktun

• Reynsla af skrifum og miðlun upplýsinga

• Samfélagsmiðlun

• Starfsreynsla úr fjölmiðlum er æskileg

• Heimasíða og Facebook

• Mjög góð íslenskukunnátta og ritfærni

• Útgáfa vefrits og tímarits

• Færni í ensku og einu Norðurlandamáli

• Viðburðir, ráðstefnur, málþing

• Góð tölvukunnátta

• Önnur tilfallandi verkefni

• Skipulagshæfni, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Samskiptafærni og þjónustulund

Lögfræðingur: 50% tímabundið starf
Öryrkjabandalag Íslands auglýsir eftir öflugum lögfræðingi í tímabundið starf í 12-14 mánuði.

Starfssvið

Hæfniskröfur

• Lögfræðileg ráðgjöf í ýmsum réttindamálum

• Meistaragráða í lögfræði

• Túlkun laga og reglugerða

• Þekking á stjórnsýslurétti, almannatryggingum og alþjóðlegum
mannréttindasamningum eins og samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi
fatlaðs fólks er æskileg

• Kærur og álitsgerðir
• Önnur tilfallandi verkefni

• Reynsla og þekking á málefnum fatlaðs fólks og öryrkja er kostur
• Góð íslenskukunnátta er skilyrði. Færni í ensku og einu Norðurlandamáli
er æskileg
• Skipulagshæfni, vönduð og sjálfstæð vinnubrögð
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar veitir:

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Inga S. Arnardóttir,
inga@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 12. júní 2019.
Fatlað fólk og/eða fólk með skerta starfsgetu
er sérstaklega hvatt til að sækja um.
Umsókn skal fylgja ferilskrá og kynningarbréf.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

Ritarar, gjaldkerar,
þjónustufulltrúar

hagvangur.is
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Alþjóðaskólinn á Íslandi
(The International School of Iceland)
er frumkvöðull í alþjóðlegri
grunnskólamenntun á Íslandi.
Skólinn, sem fagnar í ár 15 ára starfsafmæli, er með viðurkennda alþjóðlega vottun, sá eini sinnar tegundar
hérlendis.

Fjölbrautaskólinn við Ármúla
auglýsir eftir kennara í félagsfræði
Kennari í félagsfræði, 75% starf
Umsóknarfestur er til og með 20. júní 2019.

Alþjóðaskólinn á Íslandi leitar að öﬂugum starfsmanni
til að sinna fjölbreyttu og krefjandi skrifstofustarﬁ

Umsókn skal senda til Kristrúnar Birgisdóttur, aðstoðarskólameistara sem einnig veitir nánar upplýsingar
(sími: 525 8800), netfang: kb@fa.is.

Við leitum að metnaðarfullum aðila til að bætast í okkar hóp og taka þátt í skemmtilegu og spennandi uppbyggingarstarﬁ með grunnskólabörnum frá öllum heimshornum.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin.

Viðkomandi er aðstoðarmaður skólastjóra og er um 80-100% starf að ræða. Hann/hún ber ábyrgð á öllu er varðar rekstur skrifstofu skólans sem og almennu skrifstofuhaldi. Hluti starfssviðs er m.a. að tryggja að á skrifstofu séu jafnan til
reiðu upplýsingar um hina ýmsu þætti skólastarfsins og innra skipulag. Starﬁð krefst frumkvæðis, mikilla samskipta- og
skipulagshæﬁleika ásamt skilvirkra vinnubragða.

Á heimasíðunni http://www.fa.is er að ﬁnna helstu
upplýsingar um skólann og starfsemi hans.

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Hefur umsjón með daglegu starﬁ á skrifstofu skólans
• Stýrir upplýsingaﬂæði innan skólans og til forráðamanna
• Sér um skjalavistun skólans
• Sér um að skrá forföll og skipuleggja forfallakennslu
• Hefur umsjón með fjármálum og bókhaldi skólans í samráði við skólastjóra
• Sinnir öðrum þeim störfum sem skólastjóri kann að fela
viðkomandi
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf eða sambærileg menntun sem nýtist í starﬁ
• Fjölbreytt reynsla af skrifstofustörfum
• Mjög góð tölvukunnátta skilyrði og bókhaldsþekking
kostur
• Mjög gott vald á íslensku og ensku, töluðu og rituðu máli

Fjölbrautaskólinn við Ármúla
Magnús Ingvason
Skólameistari

• Lausnamiðað viðhorf til ﬂókinna úrlausnarefna
• Framúrskarandi samstarfs- og samskiptahæﬁleikar
• Frumkvæði og skipulagshæﬁleikar
• Jákvæðni og ábyrgðarkennd
Við bjóðum:
• Tækifæri til að taka þátt í öﬂugu frumkvöðlastarﬁ
• Krefjandi og skemmtilegt starfsumhverﬁ
• Góðan starfsanda
Nánari upplýsingar um starfsemina má ﬁnna á heimaslðu
skólans: www.internationalschool.is
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Hanna Hilmarsdóttir
skólastjóri í síma 896-8726 og á netfangi
hanna@internationalschool.is

Umsóknir sendist á netfangið hanna@internationalschool.is eigi síðar en 7. júní 2019. Umsóknum skal fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningabréf. Ráðning er frá 12. ágúst 2019.

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á
GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Job.is

Forstöðumaður
innlána og greiðslna
Við leitum að frábærum leiðtoga til að halda utan
um og leiða deild innlána- og greiðslulausna, en
þar starfar öflugt teymi við að innleiða, reka og
þróa hugbúnaðarlausnir fyrir fjármálamarkaðinn.
Viðkomandi þarf að hafa ástríðu fyrir því að
styðja við og leiða teymi til árangurs.
RB er traust og framsækið þjónustufyrirtæki á sviði upplýsingatækni
enda höfum við þróað og innleitt fjölmargar lausnir fyrir fjármálamarkaðinn. Í dag vinnur fjölbreyttur og samhentur hópur hjá okkur að
stórum verkefnum í upplýsingatækni ásamt því að tryggja að rekstur
grunnkerfa fjármálafyrirtækja á Íslandi sé öruggur og tryggur.

HELSTU VERKEFNI
Dagleg stjórnun deildarinnar og
virk þátttaka í stjórnun sviðsins.
Í því felst m.a.:
• Markmiðasetning fyrir eininguna
og eftirfylgni markmiða
• Samskipti við viðskiptavini
og yfirumsjón með þjónustu
• Áætlanagerð og eftirlit með
afkomu deildarinnar
• Skapa tækifæri til tekjuöflunar,
lækkunar kostnaðar og aukinnar
skilvirkni
• Vinna með öðrum að því að skapa
virði fyrir viðskiptavini okkar
• Fylgjast með þróun á fjármálaog upplýsingatæknimarkaði

HÆFNISKRÖFUR
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Stjórnunarreynsla
• Starfsreynsla af fjármála- og/eða
upplýsingatæknimarkaði æskileg
• Framúrskarandi samskiptahæfni
og rík þjónustulund
• Metnaður, frumkvæði og jákvæðni
Umsóknarfrestur er til og með 10. júní og
óskast umsóknir fylltar út á vefsvæði RB,
www.rb.is.
Nánari upplýsingar um starfið veitir
Jón Helgi Einarsson, framkvæmdastjóri
Kjarnalausna, jon.helgi.einarsson@rb.is,
569 8877.
Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir
sem trúnaðarmál.

Skóla- og frístundasvið

Vopnafjarðarskóli auglýsir
Vopnafjarðarskóli auglýsir laus störf kennara næsta skólaár.
Kennslugreinar eru smíðar, íþróttir, danska og almenn
kennsla. Umsóknarfrestur er til 6. júní
Upplýsingar hjá skólastjóra, sími 470-3251, 861-4256,
netfang: adalbjorn@vopnaskoli.is

Verkefnastjóri í upplýsingatækni - Nýsköpunarmiðja
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir starf verkefnastjóra í upplýsingatækni í Nýsköpunarmiðju menntamála en um
er að ræða tímabundið starf til þriggja ára. Skóla- og frístundasvið veitir börnum og fjölskyldum í borginni heildstæða þjónustu og
annast m.a. rekstur 36 grunnskóla, 62 leikskóla, 5 frístundamiðstöðva, starfsemi Námsﬂokka Reykjavíkur og skólahljómsveita.
Starﬁð felst í að styðja við innleiðingu nýrrar menntastefnu Reykjavíkurborgar „Látum draumana rætast“ og fylgja eftir áherslum í
stefnu um notkun upplýsingatækni í skóla- og frístundastarﬁ. Verkefnastjórinn veitir tækni- og kennslufræðilega ráðgjöf og
fræðslu til stjórnenda og starfsfólks um notkun upplýsingatækni, stuðlar að samstarﬁ milli aðila og styður við þróun og nýsköpun.
Næsti yﬁrmaður er deildarstýra Nýsköpunarmiðju menntamála á skóla- og frístundasviði.

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.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Styðja við markvissa, fjölbreytta og ábyrga notkun
upplýsingatækni í anda menntastefnu Reykjavíkur.
• Taka þátt í samstarﬁ við upplýsingatæknideild og önnur svið
borgarinnar um notkun tækni í skóla- og frístundastarﬁ.
• Veita þjónustu, ráðgjöf og fræðslu til stjórnenda og starfsfólks
um notkun upplýsingatækni.
• Styðja við þróun náms-, kennslu- og starfshátta með notkun
nýrrar tækni.
• Styðja við frumkvöðlastarf og nýsköpun.
• Stuðla að markvissu samstarﬁ innan sem utan borgarinnar um
notkun upplýsingatækni og miðlun góðra fyrirmynda.

Hæfniskröfur
• Menntun á sviði uppeldis-, tómstunda- og/eða kennslufræða.
• Framhaldsmenntun sem nýtist í starﬁ s.s. upplýsingatækni og
kennsluráðgjöf.
• Reynsla af þróun og innleiðingu UT í skólastarﬁ.
• Reynsla af fjölbreyttri notkun UT í skóla- og/eða frístundastarﬁ.
• Fjölbreytt starfsreynsla í skóla- og frístundastarﬁ.
• Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum.
• Skipulagshæﬁleikar og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku.
• Góð enskukunnátta.
• Jákvæðni og áhugi á að vinna í skapandi og metnaðarfullu
umhverﬁ.
• Vilji og frumkvæði til að leita nýrra framsækinna leiða í skólaog frístundastarﬁ.

Umsókn fylgi yﬁrlit yﬁr nám og fyrri störf og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starﬁð.
Ráðið verður í starﬁð frá 1. ágúst nk. eða eftir samkomulagi og er umsóknarfrestur til og með 11. júní nk.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. Umsækjendur eru beðnir að sækja um starﬁð á
heimasíðu Reykjavíkurborgar: www.reykjavik.is/storf.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Fríða Bjarney Jónsdóttir í síma 4111111 og tölvupósti frida.b.jonsdottir@reykjavik.is

Umsóknarfrestur er til 21. júní 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

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar
endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.
Í öllu starﬁ skóla- og frístundasviðs er unnið að innleiðingu Menntastefnu Reykjavíkur „Látum draumana rætast“
þar sem leiðarljósin eru virkni og þátttaka barna, aukið samstarf og fagmennska.

RÁÐGJAFI
á sviði starfsendurhæfingar
VIRK Starfsendurhæfingarsjóður í samvinnu við Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur leitar að ráðgjafa í 100% starf með starfsstöð í
Reykjanesbæ. Um er að ræða mjög krefjandi og fjölbreytt starf og einstakt tækifæri til þátttöku í þróun og þjónustu á sviði starfsendurhæfingar á vinnumarkaði.

Helstu verkefni
• Ráðgjöf, stuðningur og hvatning við einstaklinga með skerta starfsgetu
• Upplýsingaöflun, skráning og mat samkvæmt gildandi verkferlum
• Umsjón og eftirfylgd með einstaklingsbundnum áætlunum sem gerðar
eru í samvinnu við þverfagleg teymi VIRK
• Vinnur í nánu samstarfi við sérfræðinga VIRK, fagaðila í
starfsendurhæfingu og vinnustaði
• Samskipti við stéttarfélög og atvinnurekendur

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólamenntun á sviði heilbrigðis- eða félagsvísinda, s.s. á sviði
félagsráðgjafar, hjúkrunar, iðjuþjálfunar, sálfræði eða sjúkraþjálfunar
• Víðtæk reynsla og þekking á sviði einstaklingsráðgjafar og/eða
starfsendurhæfingar
• Framúrskarandi samskiptahæfni, jákvætt viðmót og þjónustulund
• Sveigjanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Skipulagshæfni og kostnaðarvitund
• Góð þekking á vinnumarkaði
• Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti
• Kostur að vera pólskumælandi

Ráðgjafar VIRK starfa hjá stéttarfélögum samkvæmt samningi við VIRK.
Að VIRK standa öll helstu samtök launamanna og atvinnurekanda á vinnumarkaði. Hlutverk VIRK er að efla starfsgetu einstaklinga í kjölfar veikinda eða slysa með árangursríkri starfsendurhæfingarþjónustu.
VIRK hefur í samstarfi við fagaðila, fyrirtæki og stofnanir skilað samfélagslegum ávinningi með aukinni þátttöku einstaklinga á vinnumarkaði og er
leiðandi í rannsóknum og þróun á sviði starfsendurhæfingar.
Nánari upplýsingar um VSFK er að finna á vsfk.is og um VIRK á virk.is.

Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um störf.
Umsóknarfrestur er til og með 18. júní 2019.
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að senda ítarlega
ferliskrá á netfangið audur@virk.is
Nánari upplýsingar veita Auður Þórhallsdóttir hjá VIRK og
Guðbjörg Kristmundsdóttir hjá VSFK.

8 ATVINNUAUGLÝSINGAR

1 . J Ú N Í 2 0 1 9 L AU G A R DAG U R

Skóla- og frístundasvið

Fjármálastjóri - Frístundamiðstöðin Kringlumýri
Frístundamiðstöðin Kringlumýri
Laus er til umsóknar staða fjármálastjóra frístundamiðstöðvarinnar Kringlumýri.
Frístundamiðstöðin Kringlumýri er staðsett í Síðumúla 23 í Reykjavík og þar vinna rúmlega 370 starfsmenn með fjölbreyttan
bakgrunn. Frístundamiðstöðin Kringlumýri stendur fyrir viðamiklu frístundastarﬁ fyrir börn og unglinga á aldrinum 6 - 16 ára í
Laugardals-, Háaleitis- og Bústaðahverﬁ. Gildi Kringlumýrar eru Fagmennska - Fjölbreytileiki - Gleði.
Frístundamiðstöðin Kringlumýri starfrækir átta frístundaheimili fyrir börn á aldrinum 6-9 ára og ﬁmm félagsmiðstöðvar fyrir
unglinga á aldrinum 10-16 ára. Auk þess er Kringlumýri þekkingarmiðstöð í frístundastarﬁ fyrir fötluð börn og unglinga í Reykjavík ásamt því að starfrækja frístundaheimili og félagsmiðstöð fyrir börn og unglinga sem ganga í Klettaskóla. Fjármálastjóri
hefur umsjón með fjármálum og rekstri frístundamiðstöðvarinnar og starfsstaða hennar. Starﬁð felur í sér eftirlit með daglegum
rekstri frístundamiðstöðvar og starfsstaða hennar, gerir fjárhagsáætlanir, annast uppgjör og sér til þess að reksturinn sé innan
fjárheimilda. Fjármálastjóri veitir stjórnendum og starfsmönnum frístundamiðstöðvarinnar ráðgjöf, eftirlit og upplýsingar er
varðar rekstur, launa- og kjaramál. Fjármálastjóri er hluti af stjórnendateymi frístundamiðstöðvarinnar og skrifstofu frístundamála og tekur þátt í stefnumótun starfseminnar.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Ber ábyrgð á stoðdeild frístundamiðstöðvarinnar.
• Áætlanagerð, tekjur, laun og annar kostnaður.
• Gjaldskrá, uppgjör, tekjuskil.
• Reikningagerð og samþykkt reikninga.
• Samþykkt reikninga í fjármálakerﬁnu Agresso.
• Gerð fjárhagsramma miðlægrar skrifstofu
frístundamiðstöðvarinnar.
• Umsjón með reikningagerð, upplýsingagjöf og skráningu í
upplýsingakerﬁnu Vala frístund.
• Eftirlit með launaskilum og samskipti við launadeild.

Hæfniskröfur
• Háskólapróf á sviði viðskipta eða rekstrar.
• Meistarapróf í viðskiptum og rekstri eða önnur
viðbótarmenntun sem nýtist í starﬁ eða mikil starfs- og
stjórnunarreynsla á viðkomandi sérsviði.
• Reynsla af stjórnun, fjármálum og rekstri.
• Góð tölvukunnátta, excel, word, bókhalds og launakerfum.
• Reynsla af bókhalds- og launakerfum.
• Reynsla af opinberri stjórnsýslu æskileg.
• Hæfni í greiningu og framsetningu tölulegra upplýsinga.
• Hæfni í samskiptum á íslensku og ensku.
• Skipulögð, fagleg og nákvæm vinnubrögð.
• Frumkvæði í starﬁ.

Umsókn fylgi greinargerð, yﬁrlit yﬁr nám og fyrri störf.
Umsóknarfrestur er til og með 10. júni 2019 ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2019.
Hreint sakavottorð í samræmi við lög sem og reglur Reykjavíkurborgar.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Haraldur Sigurðsson í síma 411-5400 og tölvupósti haraldur.sigurds@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.

Vegna aukinna verkefna leitum við eftir
metnaðarfullum og skipulögðum
vélvirkja í fullt starf.
Fjölbreytt verkefni og góð verkefnastaða.
• Reynsla af ﬁskvinnsluvélum er kostur
• Reynsla af suðu er kostur
Hæfniskröfur:
• Sveinspróf í vélvirkjun
• Reynsla úr faginu
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
Hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um.
Áhugasamir sendi umsókn með ferilskrá á
antonia@baader.is

Laus störf
hjá Kópavogsbæ
Kynntu þér ölbreytt og spennandi störf
á heimasíðu okkar www.kopavogur.is
Hjá leikskólum Kópavogs er óskað eftir leikskólakennurum, deildarstjórum og sérkennslustjóra.
Í grunnskólum Kópavogs er óskað eftirr leiklistarog danskennara, tónmenntakennara, dönskukennara, samfélagsfræðikennara, frístundaleiðbeinendum í félagsmiðstöðvar, íþróttakennara
í hlutastarf, upplýsingatæknikennara ásamt
umsjónarkennurum á yngsta stig og miðstig.

kopavogur.is

Birgðavörður á Hvolsvelli
6%6-/ ʬWOEV IJXMV E VʛE ʯƽYKER IMRWXEOPMRK ʧ WXEVJ FMVKEZEVEV ʛ ʯVYQ EJ EEPPEKIVYQ
J]VMVXOMWMRWWIQWXEWIXYVIVʛ,ZSPWZIPPM:MLZIXNYQFMOSRYVSKOEVPEXMPEWONEYQ

Sinfóníuhljómsveit Íslands auglýsir
lausa til umsóknar stöðu leiðara í
fagottdeild frá og með ágúst 2019.

Helstu verkefni

Hæfniskröfur

• %JKVIMWPEPEKIVIJRMW

• 6I]RWPEEJPEKIVWXʯVJYQWOMPIK

• 1ʬXXEOEPEKIVIJRMW

• IOOMRKʛVEJZIMXYIJRMOSWXYV

• 7OVʛRMRKʛFMVKEJVWPYQ

• 2ʛOZQRMSKWOMTYPʯKZMRRYFVʯK

STAÐA LEIÐARA Í FAGOTTDEILD

• +ʬXʯPZYOYRRʛXXEVI]RWPEEJ
(]REQMGW%\IVOSWXYV

Hæfnispróf fer fram 21. ágúst 2019 í Hörpu

2ʛREVM YTTPʴWMRKEV ZIMXE ʖPJEV -RKZEVWWSR -RROEYTEWXNʬVM IE WXEVJWQERREWXNʬVM 6%6-/ ʧ
WʧQE9QWʬOREVJVIWXYVIVXMPNʱRʧSKWOEPWOMPEYQWʬORYQQIJIVMPWOVʛʛ
[[[VEVMOMWEXZMRRE
6%6-/SLJIVVIOMWIQSTMRFIVXLPYXEJʣPEKʧIMKYVʧOMWMRW,PYXZIVO6%6-/IVEHVIMJEVEJSVOYEYO
IWWEEƽEHVIMJESKERREWXWʯPYʛLIMXYZEXRM7XEVJWQIRR6%6-/IVYYQEEPWOVMJWXSJE
IVʧ6I]ONEZʧOSKYQWXEVJWWXʯZEVIVYHVIMJEVZʧXXSKFVIMXXYQPERHM

Einleiksverk:

1) Mozart: Fagottkonsert í B dúr, K.191.
1. og 2. kafli.
2) Saint-Saëns: Fagottsónata op. 168.
1. og 2. kafli.
Umsóknarfrestur er til og með 17. júní 2019.
Umsóknir, ásamt ferilskrá og fylgiskjölum, skulu
berast til Unu Eyþórsdóttur, mannauðsstjóra
(starf@sinfonia.is).
Hljómsveitarpartar verða aðgengilegir þátttakendum að minnsta
kosti tveimur vikum fyrir hæfnispróf.

RARIK ohf • Dvergshöfða 2 • 110 Reykjavík • Sími 528 9000 • www.rarik.is

Nánari upplýsingar er að finna á vefsvæði Sinfóníuhljómsveitar
Íslands www.sinfonia.is og hjá mannauðsstjóra (starf@sinfonia.is)
í síma 898 5017.
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• GAMEDEV

Auglýst er eftir umsóknum til kennslu í tölvuleikjagerð.
Gerð er krafa um háskólamenntun í tölvuleikjagerð og
fullgild kennsluréttindi á framhaldsskólastigi í
viðkomandi kennslugrein.

SAMVERK OG BÖRKUR

Við hvetjum jafnt konur sem karla til þess að sækja um.
Forstöðumaður brautarinnar veitir nánari upplýsingar
og tekur við umsóknum í netfanginu nanna@keilir.net.

ÓSKA EFTIR STARFSFÓLKI

Umsóknarfrestur er til og með 7. júní 2019.
Fullum trúnaði heitið.

MENNTASKOLINN.IS

Glerverksmiðjan Samverk og Trésmiðjan
Börkur óska eftir starfsfólki á söluskrifstofu
fyrirtækjanna að Smiðjuvegi.

Ráðgjöf og sala
Starfslýsing
• Ráðgjöf og upplýsingar við sölu á gluggum og hurðum
• Tilboðsgerð og eftirfylgni
• Vettvangsskoðun á verkstaði

Hæfniskröfur
• Reynsla af sölu og þjónustu
• Gott vald á íslensku, talaðri sem ritaðri
• Jákvætt hugarfar og sjálfstæð vinnubrögð
• Menntun eða reynsla af iðnaðarstörfum er kostur
Óskir um nánari upplýsingar um starﬁð og umsóknir
sendist á: umsoknir@samverk.is.

Umsóknarfrestur er til 11. júní 2019.

Framkvæmdastjóri Samhjálp
Samhjálp, meðferðar- og hjálparstofnun , auglýsir laust
til umsóknar starf framkvæmdastjóra.
Helstu verkefni:
• Yﬁrumsjón með daglegum rekstri.
• Stefnumótun í samráði við stjórn.
• Samskipti við opinbera aðila.
• Hefur með eftirlit og stýrir allri fjáröﬂun sem framkvæmd
er í nafni Samhjálpar.
• Starfsmannamál.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun eða önnur menntun sem nýtist í starﬁ.
• Leiðtogahæfni og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Skipulagshæfni.
• Frumkvæði og sjálfstæði í starﬁ.
• Áreiðanleiki, trúmennska og árangurs- og þjónustumiðað
viðhorf.
• Hæfni til að vinna í mörgum verkefnum í einu.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.
• Þekking á áfengis- og vímuefnameðferð.
• Reynsla í stjórnun.
• Um er að ræða fullt starf.
Umsóknarfrestur er til og með 14. Júní 2019.
Umsókn óskast send á umsokn@samhjalp.is. Henni þarf
að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er
grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur veittur fyrir
hæﬁ í starﬁð.
Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem
trúnaðarmál.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Guðﬁnna Helgadóttir
formaður stjórnar sími 897 4935
Samhjálp var stofnað árið 1973. Samhjálp rekur
meðferðarheimili í Hlaðgerðarkoti, ﬁmm áfangahús,
nytjamarkað, símaver, skrifstofu og kafﬁstofu fyrir þá sem
minna mega sín. Starfsmenn Samhjálpar eru 22.
Nánari upplýsingar um Samhjálp má nálgast á
www.samhjalp.is

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á
GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Job.is

Söluskrifstofur | Smiðjuvegi 2 | 201 Kópavogur | Sími 488 9000 | www.samverk.is | www.borkur.is

^ƚĂƌĨĂƚŽƌŐ͘ŝƐ
>ĂƵƐƐƚƂƌĨŚũĄƌşŬŝŶƵŽŐƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƌƵŵŵĄůĞĨŶŝƌşŬŝƐƐƚĂƌĨƐŵĂŶŶĂ
^ƚĂƌĨ

^ƚŽĨŶƵŶ

Hjúkrunarfræðingur
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Hjúkrunarfræðingur
Sjúkrahúsið á Akureyri
Fulltrúi fræðslu- og kynningarmála Dómstólasýslan
Lögfræðingur
Dómstólasýslan
Lögfræðingur
Barnaverndarstofa
Lektor á sviði fiskveiðistjórnunar Háskólinn á Akureyri
Hjúkrunardeildarstjóri
Landspítali, kviðarh./þvagf.skurðlækn.
Iðjuþjálfi Geðheilsuteymi
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Fjölskyldufr. Geðheilsuteymi
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Íþróttafræðingur Geðheilsuteymi Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Doktorsnemi í kynjafræði
Háskóli Íslands, Stjórnmálafræðideild
Doktorsnemi í jarðeðlisfræði
Háskóli Íslands
Verkstjóri - upplýsingatækni
Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið
Doktorsnemi í efnafræði
Háskóli Íslands
Forstjóri Heilbrigðisst. Suðurlands Heilbrigðisráðuneytið
Lífeindafræðingur
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Yfirhjúkrunarfræðingur svæðis
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Yfirhjúkrunarfræðingur
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Aðstoðarverkefnisstjóri
Framkvæmdasýsla ríkisins
Leiðandi verkefnastjóri
Framkvæmdasýsla ríkisins
Kennarar í rafiðngreinum
Fjölbrautaskóli Vesturlands
Móttökuritari
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Sálfræðingur
Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins
Sjúkraliði/félagsliði
Landspítali, samfélagsgeðteymi
Hjúkrunarfræðingur
Landspítali, samfélagsgeðteymi
Hjúkrunarfræðingar
Heilsugæslan Seltj.nesi og Vesturbæ
Vinnustofukennari
Framhaldsskólinn á Laugum
Skólafulltrúi
Framhaldsskólinn á Laugum
Kennari á almennri braut
Framhaldsskólinn á Laugum
Sérfr. póst- og fjarskiptamál
Samgöngu- og sveitarstj.ráðuneytið

^ƚĂĝƵƌ

Eƌ͘ĄǀĞĨ

Ísafjörður
Akureyri
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Akureyri
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Selfoss
Sauðárkrókur
Sauðárkrókur
Sauðárkrókur
Reykjavík
Reykjavík
Akranes
Borgarnes
Kópavogur
Reykjavík
Reykjavík
Seltjarnarnes
Laugar
Laugar
Laugar
Reykjavík

201905/1149
201905/1148
201905/1147
201905/1146
201905/1145
201905/1144
201905/1143
201905/1142
201905/1141
201905/1140
201905/1139
201905/1138
201905/1137
201905/1136
201905/1135
201905/1134
201905/1133
201905/1132
201905/1131
201905/1130
201905/1129
201905/1128
201905/1127
201905/1126
201905/1125
201905/1124
201905/1123
201905/1122
201905/1121
201905/1120

STARF Í BOÐI - SÖLUSTJÓRI Á
RADISSON BLU HÓTEL SÖGU
Laust er til umsóknar starf í sölu- og markaðsdeild Radisson BLU Hótels Sögu.
Um er að ræða 100% stöðu.
Helstu verkefni:
• %YOEW}PYu}PPYQHIMPHYQuWEQWXEV½ZMë
sölu og tekjustýringarteymi
• Skipuleggja og taka þátt í sölu- og
QEVOEëWXIRKHYQZMëFYVëYQ
• *MRRERíNEZMëWOMTXEZMRMSKQEVOEëMSK
J]PKNEIJXMVRZIVERHMZMëWOMTXYQ
• 1EVOEëWKVIMRMRK

Menntun og hæfni:
• 1MOMPïNzRYWXYPYRHSKKzëWEQWOMTXELJRM
• ÈWPIRWOYSKIRWOYOYRRjXXEWOMP]VëM
• 6I]RWPEEJWEQFVMPIKYWXEV½
• 7NjPJWXëZMRRYFV}KëSKHVMJOVEJXYV
• +zëWEQRMRKEXORM
• +IXEXMPEëZMRREYRHMVjPEKM
• îIOOMRKjFzOYREVOIV½ë3TIVEIVOSWXYV

Umsókn og ferilskrá sendist á netfangið:
anna.jonsdottir@radissonblu.com
í siðasta lagi 15. júní 2019

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

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

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

Íþróttakennari
Leikskólakennari

Kennarastöður
við Húnavallaskóla
 9ZGĆG wćX|ZZG UM Y[TJQKTTGXG ÙØØ

Ráðum notast við nýjustu aðferðir við að meta
hæfni og persónuleikaþætti sem geta skipt
sköpum í ráðningum. Ráðum er í samstarfi við
bandaríska mannauðslausnafyrirtækið CEB sem
er í fararbroddi í persónuleikaprófum og öðrum
matstækjum sem eru sérstaklega hönnuð til að
greina sérstöðu og hæfileika einstaklinga áður
en ráðning fer fram.

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.

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

Matstæki

YZGĆG

 9ZGĆG RKOQYQ|RGQKTTGXG \OĆ RKOQYQ|RGJKORJ ÙØØ

Sveigjanleg nálgun

Umsóknarfrestur
k f
er till 21. júní
ú í nk.
k
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

Þannig er hægt að finna hæfasta einstaklinginn
með talsverðri nákvæmni. Persónuleikamatið
OPQ32 og DSI (Dependability & Safety Index)
skimunarprófið hafa t.d. verið stöðluð og
staðfærð að íslenskum markaði.

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

?eXmXkej_i\ggli

hunavatnshreppur.is

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS
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Störf hjá dómstólasýslunni
Lögfræðingur
Dómstólasýslan leitar að kröftugum lögfræðingi til að starfa á skrifstofu dómstólasýslunar. Leitað er að áhugasömum einstaklingi sem
er tilbúinn að vinna að skilgreindum verkefnum auk þess að ganga í
þau verk sem vinna þarf á litlum vinnustað sem er í þróun.

Helstu verkefni og ábyrgð

Fulltrúi fræðslu- og
kynningarmála
Dómstólasýslan leitar að drífandi einstaklingi sem hefur brennandi
áhuga á fræðslumálum og getu til að leiða mótun og framkvæmd
fræðsluáætlunar fyrir dómstólasýsluna og dómstóla landsins og er
auk þess fús að ganga í þau verk sem vinna þarf á litlum vinnustað
sem er í þróun.

» Stuðla að samræmdu verklagi innan dómstólanna og eftirlit með
framkvæmd reglna sem settar hafar verið af dómstólasýslunni
á grundvelli ákvæða laga um dómstóla

Helstu verkefni og ábyrgð

» Umsjón og ráðgjöf á sviði persónuverndarlöggjafar

» Greining fræðsluþarfa dómara og starfsmanna dómstólanna. Skipulagning
símenntunar og eftirfylgd fræðslu- og kynningaráætlunar

» Tilnefning sérfróðra meðdómsmanna

» Skipulagning funda og ráðstefna

» Umsjón með svörun erinda er varða starfsemi dómstólasýslunnar

» Umsjón með vef dómstólasýslunnar www.domstolar.is, skrif frétta
og annars efnis á vef.

» Aðstoð við nefndir er hafa aðsetur hjá dómstólasýslunni.

» Umsjón með útgáfu ársskýrslu dómstólasýslunnar og dómstólanna.

Hæfnikröfur
» Fullnaðarnám í lögfræði með embættis- eða meistaraprófi
» Að lágmarki tveggja ára reynsla sem lögfræðingur
» Þekking á stjórnsýslurétti nauðsynleg
» Reynsla og þekking af starfsemi dómstóla æskileg
» Mjög gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti
» Mjög gott vald á einu Norðurlandamáli og ensku og færni
til að tjá sig í ræðu og riti

» Samstarf við innlenda og erlenda fræðsluaðila og fylgjast með
nýjungum á sviði fræðslu- og kynningarmála

Hæfnikröfur
» Háskólamenntun sem nýtist í starfi
» Þekking og reynsla af fræðslumálum nauðsynleg
» Mjög gott vald á íslensku og einu Norðurlandamáli og færni
til að tjá sig í ræðu og riti
» Góð kunnátta í ensku

» Góð tölvufærni
» Frumkvæði, drifkraftur og jákvæðni
» Skilvirkni, traust og nákvæmni í vinnubrögðum
» Mjög góð samvinnu- og samskiptahæfni

» Góð tölvufærni. Þekking og reynsla af vefumsjónarkerfum æskileg
» Skilvirkni og nákvæmni í vinnubrögðum
» Frumkvæði, drifkraftur og jákvæðni
» Mjög góð samvinnu- og samskiptahæfni

Um dómstólasýsluna

Nánari upplýsingar

Dómstólasýslan er sjálfstæð stjórnsýslustofnun sem stafar á grundvelli
ákvæða laga um dómstóla nr. 50/2016.

Nánari upplýsingar veitir Ólöf Finnsdóttir framkvæmdastjóri í síma 432
5010. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu
liggur fyrir. Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem
umsækjandi gerir grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til
að gegna starfinu.

Eitt meginhlutverk hennar er að annast og vera í fyrirsvari fyrir sameiginlega stjórnsýslu dómstólanna allra með það að markmiði að efla og
styrkja sameiginlega stjórnsýslu þeirra og um leið stuðla að samræmingu í framkvæmd er varðar innri starfsemi allra dómstiganna þriggja.
Dómstólasýslan gerir tillögur um hvað eina sem getur orðið til úrbóta í
störfum dómstóla og löggjöf sem um þá gilda.

Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að
umsóknarfrestur rennur út. Um fullt starf er að ræða. Laun greiðast
samkvæmt kjarasamningi Stéttarfélags lögfræðinga við fjármálaráðherra
f.h. ríkissjóðs.
Sótt er um starfið á starfatorg.is.
Umsóknarfrestur er til og með 18. júní nk.

domstolar.is

Ráðgjafar okkar búa
\ðUYķÐWÈNULĜHNNLQJX
ÀDWYLQQXOķðQXRJ
YHLWDWUDXVWDRJ
SHUVŉQXOHJDUÀÐJMŌI

,MôLY[TLóYt[[HZ[HYÄó
– erum við með réttu manneskjuna
capacent.is
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Brennur þú fyrir geðheilbrigðismálum!
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Iðjuþjálfi

Helstu verkefni og ábyrgð

Helstu verkefni og ábyrgð
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Vantar þig starfsfólk?

hagvangur.is

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á

Job.is

Fjöldskyldufræðingur
Helstu verkefni og ábyrgð
Fjöls yl umeðferð
ráð jöf ið s j lst ði a
fjöls yl urr
þeirra
rei i
mat
meðferð á eðr um a a iður e
fjöls yl umeðferð
ráð jöf
Fr ðsla
stuð i ur ið ei sta li a
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ái i sam i u ið starfsf l
heilsu slustöð a þj ustumiðstöð a
eðs iðs a s tala a arra st f a a
samta a

Heilbrigðisþjónusta

Nánari upplýsingar
Iðnaðarmenn

Hrönn Harðardóttir, s. 513-6350, hronn.hardardottir@heilsugaeslan.is
Sigríður Hrönn Bjarnadóttir, s. 513- 6320, sigridur.hronn.bjarnadottir@heilsugaeslan.is
Íris Dögg Harðardóttir, s. 513-5000, iris.dogg.hardardottir@heilsugaeslan.is

Sjá nánar á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (www.heilsugaeslan.is) undir laus störf eða á Starfatorg (www.starfatorg.is)

Virðing - Samvinna - Fagmennska

GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Þarftu
að ráða starfsmann?
Ráðum sérhæfir sig í ráðgjöf og ráðningum.
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

Job.is
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440 4000

Rekstrar- og upplýsingatæknisvið Íslandsbanka

Deildarstjóri Þróunar
Þróun er deild innan Hugbúnaðar á Rekstrar- og upplýsingatæknisviði Íslandsbanka. Í Þróun starfa
vel á fjórða tug öflugra sérfræðinga í hugbúnaðargerð sem vinna saman í teymum að verkefnum
sem styðja stefnu bankans. Þróun er í nánu samstarfi við aðrar deildir bankans sem saman mynda
þær einingar sem þarf til að vinna hugbúnaðarverkefni frá upphafi til enda.

—
—
—
—

Helstu verkefni:
Fagleg forysta og öflug stjórnun
með áherslu á framsýni og skilvirkni
Skipulag og þróun mannauðs
Stýring á aðkeyptri verktöku
Áætlanagerð og kostnaðareftirlit

Hæfniskröfur:
— Háskólapróf í tölvunarfræði
eða sambærileg menntun
— Leiðtogahæfni og stjórnunarreynsla

— Innleiðing á gæða-, þjálfunarog umbótaverkefnum
— Tryggja að starfsemi deildarinnar
sé í samræmi við stefnu bankans
— Aðkoma að samningagerð, samskipti
við birgja og þjónustuaðila

@islandsbanki

Íslandsbanki leitar nú að öflugum stjórnanda til að leiða þessa deild.

— Stefnumiðuð hugsun og drifkraftur
— Frumkvæði og geta til að vinna undir álagi
— Hæfni í mannlegum samskiptum

Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is/storf og sendar ásamt ferilskrá.
Umsóknarfrestur er til og með 10. júní 2019.

Hjá Íslandsbanka starfa um 850 manns með ástríðu fyrir árangri. Við vinnum saman að lausnum fyrir
viðskiptavini með fagmennsku að leiðarljósi. Starfsfólk Íslandsbanka leggur sig alltaf fram
við að veita bestu bankaþjónustuna.
Íslandsbanki hefur staðist jafnlaunavottun og hlotið Jafnlaunamerki Velferðarráðuneytis.

Sérfræðingar í
ráðningum
FAST

Ráðningar

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

www.fastradningar.is

islandsbanki.is

Nánari upplýsingar veitir:
Rósa María Ásgeirsdóttir, forstöðumaður Hugbúnaðar, sími 844-4371, rosa.maria.asgeirsdottir@
islandsbanki.is. Á mannauðssviði veitir Sigrún Ólafsdóttir nánari upplýsingar, sími 844–4172, sigrun.
olafs@islandsbanki.is.

Skóla- og frístundasvið

Skólastjóri - Vogaskóli
Laus er til umsóknar staða skólastjóra við Vogaskóla.
Vogaskóli er heildstæður grunnskóli með um 320 nemendur í 1. - 10. bekk. Í skólanum er starfrækt sérdeild fyrir nemendur með einhverfu. Skólinn er staðsettur í nálægð við Laugardalinn og er einn af eldri skólum borgarinnar, stofnaður árið 1958. Einkunnarorð
skólans eru virðing, samvinna og ábyrgð. Unnið er eftir hugmyndafræði uppbyggingarstefnunnar og mikil áhersla er á vellíðan og
velferð nemenda og starfsfólks. Á vorönn 2019 fékk skólinn minningarverðlaun Arthurs Morthens fyrir starf í anda stefnunnar um
skóla án aðgreiningar. Í skólanum er unnið að markmiðum heilsueﬂandi grunnskóla og áhersla á græn skref.
Skólinn hefur vel menntað, áhugasamt og öﬂugt starfsfólk. Gott samstarf er við foreldrafélagið, frístundaheimilið Vogasel,
félagsmiðstöðina Buskann og 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.

Hæfniskröfur
• Leyﬁ til að nota starfsheitið grunnskólakennari.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða stjórnunarreynsla 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.

Þú ﬁnnur
draumastarﬁð á

Job.is

Umsókn fylgi yﬁrlit yﬁr nám og fyrri störf, leyﬁsbréf til að nota starfsheitið grunnskólakennari, greinargerð um framtíðarsýn
umsækjanda á skólastarﬁð, upplýsingar um framsækin verkefni sem umsækjandi hefur leitt og annað er málið varðar.
Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2019. Umsóknarfrestur er til og með 11. júní nk.
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.

Iðnaðarmenn

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.
Í öllu starﬁ skóla- og frístundasviðs er unnið að innleiðingu Menntastefnu Reykjavíkur „Látum draumana rætast“
þar sem leiðarljósin eru virkni og þátttaka barna, aukið samstarf og fagmennska.

Heilbrigðisþjónusta

BIFVÉLAVIRKI óskast á nýtt
FORD atvinnubílaverkstæði

Veitingastaðir

Brimborg óskar eftir að ráða öfluga bifvélavirkja á nýtt atvinnubílaverkstæði Ford
að Bíldshöfða 6 í Reykjavík. Komdu í góðan og samheldinn hóp fagmanna í
framúrskarandi vinnuumhverfi.

STUTT STARFSLÝSING

HÆFNISKRÖFUR

Vinna við viðgerðir á bifreiðum

Sveinspróf í bifvélavirkjun

Greina bilanir

Gilt bílpróf

Þjónusta bifreiðar

Stundvísi

Kennsla

Heiðarleg, áreiðanleg og vönduð vinnubrögð
Góð þjónustulund
lund

Vinnutími mán-fim 8.00-17.15 og föstudaga 8.00-16.15.
Sæktu um á brimborg.is fyrir 8. júní næstkomandi.
Hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um.
Brimborg er í hópi stærstu og mest vaxandi bílaumboða landsins þar sem fást nýir og
notaðir bílar frá Ford, Volvo, Mazda, Citroën og Peugeot auk Volvo vörubíla, vinnuvéla, hópferðabíla og bátavéla. Brimborg rekur verkstæði fyrir bíla og tæki og kappkostar að veita þar
framúrskarandi þjónustu. Bílaleiga er hluti af þjónustuframboði Brimborgar þar sem hægt er
að leigja bíla til styttri eða lengri tíma.

GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Job.is

VALITOR IS LOOKING FOR
EXCELLENT TEAM MEMBERS

Valitor is an international payment solutions company dedicated to helping merchants, partners and
consumers to make and receive payments. Around 430 employees of over 25 nationalities work for the
company at its premises in Iceland, Denmark and the UK. Valitor is looking to hire four outstanding
individuals to join our teams in Acquiring Solutions, Merchant Solutions and Issuing Solutions within
Operations & Development.

Product Owner

Front End Developer

Valitor is seeking a Product Owner for the Valitor Acquiring
Solutions (VAS) development teams in Iceland. The Product
Owner works closely with developers, product and business
development, partner support, as well as the acquiring
support and implementation team.

Valitor is looking for a Front End Developer to join
the Merchant Solutions team within Operations &
Development. The Merchant Solutions unit provides
digital solutions powering Valitor’s end-to-end customer
experience for small and medium sized merchants in
Iceland and the UK.

Qualifications
• University degree in business, engineering
or computer science
• Eager to learn and improve methods and practices
• Good relational and collaboration skills
• Fluent in English, Icelandic is a plus
• Familiar with Agile and Lean principles, practices and values
• Excellent in communicating and presenting information
(written/verbal)
• Experienced in working with or as part of a software
development team
• Experience in payments preferable, but e-commerce,
retail and financial services are also valuable
Further information will be provided by Óli Geir Stefánsson,
Head of Acquiring Solutions. Phone number: +354 525 2000.

Specialist in Cost and
Vendor Relationship
Valitor is looking for a Specialist in Cost and Vendor
Relationship to join the Acquiring Solutions team within
Operations & Development. The Specialist will be working
on various and demanding tasks related to projects within
Acquiring Solutions.
Qualifications
• Relevant university degree
• Project Management experience
• Good working knowledge of SQL
• Strong analytical skills
• A service mindset and good communication skills
• Fluent in English
• Experience from the payment business is
considered a plus
• Initiative, self-dependence and results driven mindset
Further information will be provided by Óli Geir Stefánsson,
Head of Acquiring Solutions. Phone number: +354 525 2000.

Please apply at: valitor.is/um-valitor/storf-i-bodi
The application period ends on June 11, 2019.
Applicants must submit a CV and an introductory letter.

Qualifications
• University degree in computer science, engineering
or related subjects
• At least 3 years’ hands-on experience in C# and
Web development
• Experience with SQL Server and Elastic Search is a plus
• Experience with React / React Native
• Good eye for design and a passion for good UX
• Experience working in an agile software
development team
• Good communication and relational skills
• Fluent in English, Icelandic is a plus
• Open-minded, willing to learn and positive
towards new challenges
Further information will be provided by Sigurjón Ingi
Garðarsson, manager in Merchant Solutions.
Phone number: +354 525 2000.

Head of Issuing Solutions
Valitor is looking for an outstanding individual to lead the
Issuing Solutions team within Operations & Development.
The Head of Issuing Solutions has overall responsibility of
operation, development and service of the Issuing product.
Qualifications
• University degree in business,
engineering or computer science
• Superior leadership skills with the capability to inspire and
drive cross-functional teams towards a unified direction
• Excellent in communicating and presenting information,
both in written and verbal form
• Familiar with agile and lean principles,
practices and values
• At least 3 years’ management working experience
Further information will be provided by Gunnar
Sigurjónsson, Director of Processing Services.
Phone number: +354 525 2000.
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Forstjóri Heilbrigðisstofnunar Suðurlands

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Gervigrasvellir Leiknir og Þróttar – Endurnýjun
vallarlýsingar, útboð nr. 14568.
• Hverﬁð mitt 2018 Vesturhluti, Hagatorg, útboð nr.
14571.

Heilbrigðisráðuneytið auglýsir laust til umsóknar embætti forstjóra
Heilbrigðisstofnunar Suðurlands. Heilbrigðisráðherra skipar í stöðuna
til ﬁmm ára frá 1. október 2019.
Heilbrigðisstofnun Suðurlands starfar samkvæmt lögum
um heilbrigðisþjónustu, nr. 40/2007, með síðari breytingum.
Heilbrigðisstofnunin veitir almenna heilbrigðisþjónustu í
Heilbrigðisumdæmi Suðurlands sem nær yﬁr sveitarfélagið Ölfus,
Hveragerðisbæ, Grímsnes- og Grafningshrepp, Bláskógabyggð,
Hrunamannahrepp, Sveitarfélagið Árborg, Flóahrepp, Ásahrepp,
Skeiða- og Gnúp¬verja¬hrepp, Rangárþing ytra, Rangárþing
eystra, Mýrdalshrepp, Skaftárhrepp, Sveitar¬félagið Hornafjörð og
Vestmannaeyjabæ. Þá annast stofnunin starfsnám í heilbrigðisgreinum
og starfar í tengslum við háskóla á sviði fræðslumála heilbrigðisstétta
og rannsókna í heilbrigðisvísindum. Um er að ræða stofnun sem fær
um 4 milljarða af fjárlögum ríkisins og þar er starfa um 500 manns.
Forstjóri ber ábyrgð á að Heilbrigðisstofnun Suðurlands starﬁ í
samræmi við lög, stjórnvaldsfyrirmæli og erindisbréf sem ráðherra
setur honum. Forstjóri ber ábyrgð á starfsemi og þjónustu
stofnunarinnar, að rekstrarútgjöld og rekstrarafkoma sé í samræmi við
fjárlög og að fjármunir séu nýttir á árangursríkan hátt.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ, framhaldsmenntun kostur.
• Farsæl reynsla af stjórnun og rekstri.
• Þekking og reynsla af mannauðsmálum.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Þekking á opinberri stjórnsýslu æskileg.
• Þekking á sviði heilbrigðisþjónustu.
• Leiðtogahæﬁleikar.

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

ÚTBOÐ
Umhverﬁsstofnun óskar eftir tilboðum í smíði á
þjónustuhúsi ásamt jarðvinnu við Djúpalónssand á
Snæfellsnesi, húsið verður byggt til ﬂutnings eða byggt
á staðnum ásamt undirstöðum.
Framkvæmdatími er fyrirhugaður frá júní 2019 til mars
2020.
Um er að ræða timburhús. Húsið er 88 m2 að stærð
Útboðsgögn verða afhent á stafrænu formi (.pdf) með
tölvupósti frá og með 3. júní 2019.
Beiðnir um afhendingu útboðsgagna og fyrirspurnir
skulu sendar á netfangið larusr@ark.is þar sem fram
koma upplýsingar um nafn, netfang og símanúmer
bjóðanda auk upplýsinga um tengilið.
Tilboðum skal skilað eigi síðar en 28.07.2019 kl. 14:00 á
skrifstofu Arkís arkitektar, Kleppsveg 152 104 Reykjavík
þar sem þau verða opnuð.

Hæfni umsækjenda verður metin af nefnd, skv. 2. mgr. 9. gr. laga
um heilbrigðisþjónustu, nr. 40/2007, með síðari breytingum. Um
laun forstöðumanns fer eftir 39. gr. a í lögum um réttindi og skyldur
starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996.
Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um.
Umsóknum skal fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til að gegna
starﬁnu. Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Elsa B. Friðﬁnnsdóttir,
skrifstofustjóri, elsa.fridﬁnnsdottir@hrn.is. Umsóknir skulu berast
heilbrigðisráðuneytinu, Skógarhlíð 6, 105 Reykjavík eða á netfangið:
postur@hrn.is eigi síðar en 18. júní nk.
Öllum umsóknum verður svarað þegar heilbrigðisráðherra hefur tekið
ákvörðun um skipun í embættið.
Heilbrigðisráðuneytinu, 29. maí 2019

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á

Job.is

Ráðgjafar okkar búa
\ðUYķÐWÈNULĜHNNLQJX
ÀDWYLQQXOķðQXRJ
YHLWDWUDXVWDRJ
SHUVŉQXOHJDUÀÐJMŌI

Samstæða
Orkuveitu Reykjavíkur
Allar auglýsingar vegna
innkaupaferla eru birtar á

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

,MôLY[TLóYt[[HZ[HYÄó
– erum við með réttu manneskjuna
capacent.is
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Útboð –
endurskoðun hjá Seltjarnarnesbæ

Seltjarnarnesbær óskar eftir tilboði í endurskoðun á ársreikningum bæjarsjóðs Seltjarnarnesbæjar og stofnana
hans fyrir árin 2019 - 2022.
Um eftirfarandi stofnanir er að ræða:
A hluti: Aðalsjóður, eignasjóður, framkvæmda- og
þjónustumiðstöð
B hluti: Hitaveita, vatnsveita, fráveita, félagslegar
íbúðir, dvalar- og hjúkrunarheimili.
Endurskoðunin er boðin út til fjögurra ára og lýtur að
endurskoðun ofangreindra stofnana.
Útboðsgögn verða seld í þjónustuveri bæjarins að Austurströnd 2, Seltjarnarnesi, frá kl. 13:00 þriðjudaginn 4.
júní 2019. Verð 5.000 kr.
Tilboð verða opnuð í fundarsal bæjarstjórnar að Austurströnd 2, föstudaginn 28. júní 2019 kl. 11:00 og verða þau
þá opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda er þar mæta.

Embætti skrifstofustjóra

Mennta- og menningarmálaráðuneytið auglýsir laust til umsóknar
embætti skrifstofustjóra stefnumótunar og fjárlaga á aðalskrifstofu
ráðuneytisins.
Helstu verkefni skrifstofunnar:
• Fjárlagagerð og ﬁmm ára fjármálaáætlun fyrir málefnasvið ráðuneytisins
samkvæmt lögum um opinber fjármál.
• Eftirlit með fjárskuldbindingum og samræmingu þeirra við stefnur,
áætlanir og heimildir.
• Vinnuferli við mótun stefnu ráðherra og áætlanir um framkvæmd þeirra.
• Samræming, söfnun og miðlun upplýsinga vegna stefnumótunar og
árangursmats á málefnasviðum.
• Kynjuð fjárlagagerð og yﬁrumsjón með jafnréttismálum á málefnasviðum
ráðuneytisins.
Hlutverk skrifstofustjóra er að leiða starf skrifstofunnar. Skrifstofustjóri
ber ábyrgð á stefnumótun, að framfylgja markmiðum og stýra daglegum
störfum skrifstofunnar. Hann/hún stuðlar að faglegri og metnaðarfullri
starfsemi í almannaþágu.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf á sviði viðskipta- og/eða hagfræði eða önnur menntun sem
nýtist í starﬁ.
• Reynsla af störfum innan stjórnsýslunnar.
• Víðtæk þekking og reynsla á sviði fjármálaáætlana og rekstrar.
• Þekking á lögum um opinber fjármál.
• Stjórnunarreynsla auk þekkingar á kynjaðri fjárlagagerð.
• Forystu-, samskipta- og skipulagshæfni.
• Frumkvæði, samskiptalipurð, hæfni í teymisvinnu og geta til þess að vinna
undir álagi.
• Góð íslensku- og enskukunnátta. Kunnátta í Norðurlandamáli er kostur.
• Góð reynsla og færni í notkun töﬂureikna og hæfni til að greina og setja
fram tölulegar upplýsingar með skilmerkilegum hætti.
• Hæfni til að setja fram mál og upplýsingar í ræðu og riti.

ÚTBOÐ
Vesturvör – Naustavör
og Litlavör
Gatnagerð,
lagnir og undirgöng

tilboðum í gatnagerð, lagnir og gerð undirgangna. Í verkinu fellst að gera hringtorg á
mótum Vesturvarar og Naustavarar og breikka
Vesturvör frá hringtorgi að Kársnesbraut,
einnig skal gera undirgöng undir Vesturvör
vestan við hringtorg ásamt því að lengja
Litluvör til vesturs.
Helstu magntölur eru:
Gatnagerð
- Upprif malbiks, kanta og stétta
- Fyllingar
- Fráveitulagnir
- Malbikun gatna
- Malbikun gangstétta
- Raﬂagnir
Undirgöng
- Steinsteypa
- Mót
- Járn

1.400 m2
7.100 m3
7100
410 m
7.400 m²
1.400 m²
1.400 m

430
1.600
52.000

m³
m²
kg

Verkinu skal að fullu lokið 1. júlí 2020

Að auki skulu umsækjendur fullnægja almennum starfsgengisskilyrðum skv.
6. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.
Ráðning
Í samræmi við 19. gr. laga nr. 115/2011 um Stjórnarráð Íslands verður skipuð
ráðgefandi hæfnisnefnd til að mæta hæfni umsækjenda, sbr. einnig reglur
nr. 393/2012. Launakjör eru í samræmi við kjarasamninga ríkisins og FHSS.
Skipað er í embættið til 5 ára.
Umsóknir
Umsóknir ásamt ferilskrám og kynningarbréﬁ skulu hafa borist mennta- og
menningarmálaráðuneytinu, Sölvhólsgötu 4, 101 Reykjavík eða á netfangið
mrn@mrn.is fyrir dagslok föstudagsins 28. júní 2019.
Í kynningarbréﬁ skulu umsækjendur m.a. lýsa hvernig þeir uppfylla
menntunar- og hæfniskröfur. Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja
um stöðuna. Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst.
Nöfn allra umsækjenda verða birt á vef ráðuneytisins að loknum umsóknarfresti og verða umsóknir þar sem óskað er nafnleyndar ekki teknar til
greina. Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Anna María Urbancic
rekstrarstjóri mennta- og menningarmálaráðuneytis.
Umsóknir gilda í 6 mánuði.

Útboðsgögnin eru afhent rafrænt og skulu
þeir, sem óska eftir útboðsgögnum fyrir
verkefni þetta
þetta, senda tölvupóst á netfangið
utbod@kopavogur.is , frá og með þriðjudeginum 4. júní nk. Í tölvupósti skal koma fram
nafn tengiliðs vegna útboðsins, símanúmer,
netfang og nafn fyrirtækis.
Tilboð skal hafa borist í þjónustuver
Kópavogs, Digranesvegi 1, 200 Kópavogur
fyrir kl. 11:00 ﬁmmtudaginn 20. júní 2019 og
verða þau þá opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda
er þar mæta.

kopavogur.is

Við ráðum
Ráðum býður upp á ráðgjöf og ráðningar
sniðnar að þörfum viðskiptavinarins.

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770
www.radum.is • radum@radum.is
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Steinn í utanhússklæðningu
Landsbankinn hf. auglýsir eftir aðilum
sem geta tekið að sér að útvega stein
í utanhússklæðningu nýbyggingar
bankans við Austurbakka 2 í Reykjavík.
Byggingin verður klædd með íslensku blágrýti. Um er að ræða afsag en sagað er utan
af stuðlinum þannig að náttúruleg áferð
bergsins verði sýnileg. Hver steinn skal
vera á bilinu 60-120 cm langur með sléttum
endum, lágmarksþykkt 3 cm og hámarksþykkt breytileg eftir náttúrulegri lögun
steinsins. Steinana skal sléttskera beggja
megin langs og flokka í þrjár breiddir; 20
cm, 25 cm og 30 cm.
Áfellur í kringum glugga verða einnig úr
blágrýti. Um er að ræða sléttar áfellur,
9 cm breiðar og 60-120 cm langar. Þykkt
u.þ.b. 20 mm.

Hönnun utanhússklæðningar er í höndum
Arkþings ehf. og C. F. Møller sem eru
arkitektar hússins. Efla sér um verkfræðihönnun. Um er að ræða u.þ.b. 3.300 m²
klæðningu og um 4.700 m af steináfellum.
Gert er ráð fyrir afhendingu á verkstað frá
og með 1. september 2020 til 1. apríl 2021.
Gerðar verða kröfur um jafna afkastagetu á
tímabilinu.
Þeir aðilar sem hafa áhuga og getu til að
taka þetta verkefni að sér eru beðnir um að
senda tölvupóst með upplýsingum um fyrri
verkefni, reynslu, tækjabúnað, afkastagetu
og starfsmannafjölda auk annarra viðeigandi upplýsinga. Tölvupósturinn, merktur
„Austurbakki 2, steinn“ skal hafa borist
umsjónaraðila verkkaupa, VSB verkfræðistofu, á netfangið vsb@vsb.is eigi síðar en
þriðjudaginn 11. júní nk.

Mat á umhverﬁsáhrifum
Laxeldi Arnarlax í Arnarﬁrði.
Aukning framleiðslu um 4.500 tonn
Drög tillögu að matsáætlun
Verkís kynnir fyrir hönd Arnarlax, drög að tillögu að
matsáætlun um framleiðsluaukningu á laxi í sjókvíum í
Arnarﬁrði um 4.500 tonn, í samræmi við ákvæði reglugerðar nr. 660/2015 um mat á umhverﬁsáhrifum.
Drög að tillögu að matsáætlun eru birt á heimasíðu
Verkís, www.verkis.is, og er almenningur hvattur til að
kynna sér drögin og gera athugasemdir.
Athugasemdir sendist á netfangið
umhverﬁsmal@verkis.is eða í pósti til:
Verkís hf.
B.t. Hugrúnar Gunnarsdóttur
Ofanleiti 2
103 Reykjavík
Athugasemdum skal skila eigi síðar en 15. júní 2019.
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Landsbankinn · landsbankinn.is · 410 4000

SKÁLARIMI - 801 SELFOSS
OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 1.JÚNÍ 14.00-14.30

Útboð – Uppsteypa

Mikið endurnýjað 200.fm einbýlishús á fallegum útsýnisstað í
Flóahreppi.Fimm svefnherbergi, aukaíbúð í bílskúr, opið eldhús
og stofa. Tæplega 3.0 hektara eigarlóð. Frábært tækifæri, leyﬁ
fyrir gistiþjónustu.
Ekið er framhjá Selfossi, niður Villingaholtsveg og beygt til hægri þar sem
stendur Gaulverjabær,ca. 20.km frá Selfossi.

Landsbankinn hf. óskar eftir tilboðum
í uppsteypu vegna fyrirhugaðrar
nýbyggingar bankans á reit 6 á lóð
nr. 2 við Austurbakka í Reykjavík.
Helstu verkþættir eru að ljúka við að girða
vinnusvæði, ljúka við jarðvinnu, koma
fyrir bergfestum í neðri kjallara, uppsteypa
húss, ganga frá þéttingum að aðliggjandi
mannvirkjum, ganga frá lögnum í jörðu og
ísteyptum lögnum, vatnsvarnir og dælingar.
Helstu magntölur eru eftirfarandi:
» Steypa
13.000 m3
» Mót
52.500 m2
» Bendistál
1.600.000 kg
» Holplötur
3.250 m2
» Forsteyptar einingar
250 stk
» Stálvirki
72.500 kg
» Lagnaskurðir
250 m

OP

Vakin er sérstök athygli á því að verkkaupi
vill eiga möguleika á að fá alþjóðlega
umhverfisvottun samkvæmt BREEAM á
nýbygginguna (BREEAM International New
Construction 2016 SD233 2.0) en slíkt vottunarferli tekur til allrar framkvæmdarinnar,
þ.m.t. umhverfis- og öryggisstjórnunar allra
verktaka á framkvæmdartíma.
Beiðni um útboðsgögn skal senda í
tölvupósti, merktum „Austurbakki 2,
uppsteypa“ til VSB verkfræðistofu á
netfangið vsb@vsb.is. Útboðsgögn verða
send þar til bærum aðilum með tölvupósti.
Tilboðum skal skilað í lokuðu
umslagi merkt „Landsbankinn,
Útboð – uppsteypa“, til skrifstofu
VSB verkfræðistofu við Hafnartorg,
Kalkofnsvegi 2, 101 Reykjavík. Þau
verða opnuð á sama stað, þriðjudaginn
2. júlí 2019, kl 11.00.

IÐ

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 1.JÚNÍ 14.30-15.00
Fallegt 244.fm einbýlishús, þar af 68.fm bílskúr á fallegum
útsýnisstað í Flóahreppi. Þrjú svefnherbergi, opið eldhús og
stofa. Rúmlega 3.5 hektara eignarlóð.
Ekið er framhjá Selfossi, niður Villingaholtsveg og beygt til hægri þar sem
stendur Gaulverjabær, ca. 20.km frá Selfossi

NADIA KATRÍN

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

BANINE
Löggiltur fast.
nadia@landmark.is
sími 692 5002

Landsbankinn · landsbankinn.is · 410 4000
SÍMI 512 4900 - HLÍÐARSMÁRI 2 - LANDMARK.IS
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Verklok eru 17. mars 2021

Ráðgjafar okkar búa
\ðUYķÐWÈNULĜHNNLQJX
ÀDWYLQQXOķðQXRJ
YHLWDWUDXVWDRJ
SHUVŉQXOHJDUÀÐJMŌI

HÚ

capacent.is

NÝJAR ÍBÚÐIR

BÆJARLIND 5
201 KÓPAVOG
KÓPAVOGI
GI

OPIÐ
HÚS

2ja

3ja

Áb. Sigur ð u r Gu n n l a u g s s o n l ö g g i l t u r f a s t e i g n a s a l i

FRUMSÝNING Á ÍBÚÐUM
LAUGARDAGINN 1.JÚNÍ

4ra

OPIÐ HÚS
laugardaginn 1. júní kl.14:00-16:00
GLÆSILEGT OG VANDAÐ 11 HÆÐA HÚS!
ÚTSÝNIS ÍBÚÐIR
•

Glæsilegar og einstaklega vandaðar 2ja -4ra herb. íbúðir

•

Allar svalir með svalalokum

•

Vandaðar Ítalskar innréttingar frá Parka

•

Innbyggður ísskápur, uppþvottavél og spanhelluborð.

•

Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum nema 2ja herbergja.

•

Verð frá 39.400.000

Þorsteinn
Fasteignasali

Berglind
Fasteignasali

694 4700 694 4000

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is
MDWLOKHUEHUJMD
IPD²VW¨U²

+YHUˋVJDWD & %DUµQVVW¯JXU


Frábær hönnun

*O¨VLOHJDUQ¿MDU¯E¼²LU£EHVWDVWD²¯PL²ERUJLQQL

)DOOHJO¨VW£ONO¨²QLQJ
Silestone í borðplötum
/RND²XUVX²XUJDU²XU
Öllum íbúðum fylgja stæði
í lokaðri bílageymslu

Verð frá:

PLOOM

OPIÐ HÚS

sunnudaginn 2. júní frá kl. 13:00 - 14:00

1£QDULXSSO¿VLQJDUYHLWD

µUXQQ3£OVGµWWLU
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000
thorunn@miklaborg.is

-µUXQQ6N¼ODGµWWLU
lögg. fasteignasali
Sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

-DVRQ.UODIVVRQ
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515
jko@miklaborg.is

$[HO$[HOVVRQ
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272
axel@miklaborg.is

*XQQDU6-µQVVRQ
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is

ZZZKYHUˋVJDWDLV
.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

sunnudaginn 2. júní frá kl. 16:30 - 17:00

laugardaginn 1. júní kl. 14:45 - 15:15

1µQK¨²

%RJDKO¯²

*DU²DE¨U

5H\NMDY¯N

4ra herbergja íbúð
(fsta hæð fallegt úts¿ni yˋr *arðabæ
Suðursvalir
Nánari upplýsingar veitir:

Stutt í skóla, verslun og þjónustu

-DVRQ.UODIVVRQ, lögg. fasteignasali
jko@miklaborg.is V¯PL 775 1515
Verð:

Nánari upplýsingar veitir:

-µUXQQ6N¼ODGµWWLUlögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is V¯PL 845 8958

PLOOM

.

Stórglæsilega og sjarmerandi
útsýnisíbúð við Bogahlíð 8
Stórar svalir yˋrbyggðar,
PLNL²¼WV¿QL yˋr borgina
Stórar bjartar stofur
Herbergi í kjallar, möguleiki á útleigu
Sérafnotaréttur af bílastæði við húsið
Verð:

PLOOM

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

sunnudaginn 2. júní frá kl. 16:30 - 17:00

mánudaginn 3. júni kl. 17:00 - 17:45

1µQK¨²

RUUDJDWD

*DU²DE¨U

5H\NMDY¯N

Falleg 3ja herbergja íbúð á jarðhæð
Sér suður verönd og fallegur garður
Húsið er ný málað að utan
Nánari upplýsingar veitir:

Frábær staðsetning, stutt í stofnbrautir

Nánari upplýsingar veita:

)UL²ULN 6WHI£QVVRQhdl. og aðst. fasteignasala
fridrik@miklaborg.is V¯PL 616 1313
ODIXU)LQQERJDVRQ lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is V¯PL822 2307

-DVRQ.UODIVVRQ, lögg. fasteignasali
jko@miklaborg.is V¯PL 775 1515
Verð:

PLOOM

Stórglæsileg íbúð með sjávarútsýni á 2. hæð
að Þorragötu 7, ásamt bílskúr.
2 svefnherbergi og stórar samliggjandi stofur.
Fjögurra hæða lyftuhús fyrir 63 ára og eldri
með húsverði.
Sólríkar svalir mót suðri, yˋrbyggðar að hálfu.
Veislusalur í sameign.
Verð:

Með þér alla leið

PLOOM

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

Sunnusmári 16 – 22

OPIÐ HÚS

sunnudaginn 2. júní frá kl. 14:00 - 16:00

FULLBÚIN SÝNINGARÍBÚÐ
Glæsilegar íbúðir í tveimur 6 hæða fjölbýlishúsum m. lyftu við
Sunnusmára 16-18 og 20-22. Alls er um að ræða 76 fjölbreyttar
íbúðir, 2ja 3ja og 4ra herbergja. Íbúðirnar eru í hagkvæmum
stærðum allt frá 44 fm upp í 125 fm og allt þar á milli.
Flestum íbúðum fylgir stæði í bílgeymslu með hleðslustæði.
Íbúðirnar eru staðsettar í nýjasta hluta Smárans í Kópavogi
sem er nútímalegt og afar vel skipulagt borgarhverˋ þaðan
sem stutt er í þjónustu og verslanir s.s. Smáralind, heilsugæslu,
skóla og íþróttaaðstöðu ásamt því sem aðgengi að stofnbrautum og þjónustu almennisvagna er afar auðveld.
Íbúðir eru búnar nýjustu snjalllausnum sem miða að hagkvæmni og þægindum. Snjallsímastýrður mynddyrasími,
hitastýringar og margt ˌeira.
Í hverˋnu verða einnig hleðslustöðvar og deilibílar auk þess
sem sorphirða og ˌokkun verður með nýju og betra sniði.
Íbúðum er skilað fullbúnum
Verð frá: 35,4

milljónir

Ítarlegar upplýsingar má ˋnna á www.201.is

Nánari upplýsingar veita:

Jón Rafn Valdimarsson Þórhallur Biering
Jason Kr. Ólafsson
lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali
5520
Sími: 896 8232
Sími: 775 1515
jon@miklaborg.is
thorhallurb@miklaborg.is jko@miklaborg.is
Sími: 695

Með þér alla leið

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
1178
atli@miklaborg.is

Sími: 899

Friðrik Þ. Stefánsson

hdl. og aðst. fasteignasala
Sími: 616

1313
fridrik@miklaborg.is

Þórunn Pálsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000
thorunn@miklaborg.is

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957
OPIÐ HÚS Í SÝNINGARAÐSTÖÐU SUNNUDAGINN 2. JÚNÍL, 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 göngu-færi við helstu verslunar- og þjónustukjarna
borgarinnar og falleg útivistarsvæði.
Verð frá 28.400.000 kr. / Afhending sumar 2019
Brynjar Þór Sumarliðason
löggiltur fasteignasali
brynjar@eignamidlun.is
Sími 896 1168

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

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

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

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

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

OPIÐ HÚS Í SÝNINGARÍBÚÐ AÐ LYNGÁSI 1 SUNNUDAGINN 2. JÚNÍ KL. 12.00 -13.00

Garðabær – Lyngás 1
<77:,3;

<77:,3;

Ð:k3<
Ð:k3<

FRÁBÆR STAÐSETNING MIÐSVÆÐIS Í GARÐABÆ
Síðasti áfanginn við Lyngás 1 kominn í sölu Hagkvæmar 2ja, 3ja, 4ra, og 5 herbergja íbúðir, flestar með stæði í
bílageymslu. Íbúðirnar eru vel staðsettar, miðsvæðis í Garðabæ, í göngufæri frá skólum, sundlaug, íþróttasvæði
og verslun. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna.
Ármann Þór Gunnarsson
löggiltur fasteignasali
armann@eignamidlun.is
Sími 847 7000

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

Verð: 35,9 m.kr. – 63,9 m.kr.
Stærð: 59,7 fm – 125 fm
Hilmar Þór Hafsteinsson
löggiltur fasteignasali
hilmar@eignamidlun.is
Sími 824 9098

GRENSÁSVEGUR 11

SÍMI 588 9090

NÝTT Í SÖLU - FJÖLBREYTT ÚRVAL ÍBÚÐA

Fullbúnar sýningaríbúðir,
bókið skoðun.

Bæjarlind 5
TÓLF HÆÐA ÚTSÝNISHÚS MIÐSVÆÐIS Í KÓPAVOGI
Fjölbýlishúsið að Bæjarlind 5 er staðsett í nýju hverfi til móts við Smáralind sem kallað er Glaðheimar.
Við hönnun á húsinu var haft að leiðarljósi að viðhald utanhúss yrði eins lítið og mögulegt er.
Eingöngu er notast við fyrsta flokks efni bæði innan- sem og utandyra.

Stærð 97,5 fm / verð 56,9 m. kr.

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

· Stærð frá 62,4 fm – 230,6 fm.
· Verð frá 39,4 mkr.
· Afhending íbúða er í ágúst/sept 2019

Stærð 65,1 fm / verð 40,9 mkr.

Hilmar Þór Hafsteinsson
löggiltur fasteignasali
hilmar@eignamidlun.is
Sími 824 9098

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

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

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

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

Flúðasel 89 – 109 Reykjavík

OPIÐ H
MÁNU

Sólheimar 16 – 104 Reykjavík

OPIÐ H

ÚS

ÞRIÐJU

DAG

Garðar Hólm
Löggiltur fasteignasali
S: 899-8811

Hæðargarður 29 – 108 Rvk

OPIÐ H

ÚS

ÞRIÐJU

DAG

ÚS

DAG

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 3. JÚNÍ KL. 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 4. JÚNÍ KL. 17:00 – 17:30

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 4. JÚNÍ KL. 18:00 – 18:30

Einstaklega björt og rúmgóð 4ra herbergja íbúð á 1. hæð í góðu fjölbýli auk
bílastæðis í lokuðum bílakjallara. Eignin er skráð alls 106,9 fm, þar af er 8,5
fm geymsla. Húsið hefur verið tekið mikið í gegn að utan að undanförnu og
einnig er íbúðin mikið endurnýjuð. Nánari uppl. veitir Garðar Hólm í síma
899-8811, gh@trausti.is.
Verð: 43,9 millj.

Björt og rúmgóð 3ja herbergja 79,5 fm íbúð í fallegu húsi. Eignin er í góðu og
fjölskylduvænu hverfi þar sem stutt er í alla almenna þjónustu og Laugardalinn. Nánari uppl. veita Einar Örn í síma 823-4969, einaro@trausti.is og
Kristján í síma 867-3040, kristjan@trausti.is
Verð: 38,5 millj.

Vel skipulögð 2-3ja 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 uppl. veitir Kristján í
síma 867-3040, kristjan@trausti.is og Garðar Hólm í síma 899-8811,
gh@trausti.is
Verð: 54,5 millj.

Langholtsvegur 99 – 104 Rvk

Trilluvogur 1 – 104 Reykjavík

Ásgarður 25 – 108 Reykjavík

OPIÐ H

OPIÐ H

MIÐVIK

OPIÐ H

ÚS

MIÐVIK

UDAG

UDAG

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 5. JÚNÍ KL. 17:00 – 17:30
7:30

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 5. JÚNÍ KL. 18:00 – 18:30
8:30

Glæsilegt raðhús með fallegum og skjólgóðum garði til suðurs, snotru
garðhúsi og sérmerktu bílastæði. Eignin er skráð samtals 129,6 fm og
skiptist hún í aðalhæð, efri hæð og kjallara, hver hæð er 43,2 fm.
Nánari uppl. veitir Kristján í síma 867-3040, kristjan@trausti.is
Verð: 56,9 millj.

Björt, rúmgóð og mikið endurnýjuð hæð á 1. hæð. Eignin er skráð alls 120,6
fm, þar af er 28 fm bílskúr. Garður í kringum húsið er í góðri rækt.
Nánari uppl. veita Kristján í síma 867-3040, kristjan@trausti.is og Guðbjörg
Gerður í síma 899-5949, gudbjorg@trausti.is
Verð: 52,9 millj.

Ú

S
MÁNU
DAG
OG
MIÐVIK
UDAG

ÚS

MÁNUDAGINN 3. JÚNÍ KL. 17:00 – 17:30
OG MIÐVIKUDAGINN 5. JÚNÍ KL. 12:00 – 12:45
Einstaklega vönduð og falleg 6-7 herb. 180,9 – 189,2 fm raðhús sem bjóða
upp á tvær íbúðir. Tvö bílastæði í bílakjallara fylgja hverri eign og sérgeymsla í sameign. Húsin afhendast fullbúin í ágúst/sept. 2019. Nánari uppl.
veita Styrmir í s:846-6568 styrmir@trausti.is, Garðar K. í s: 853-9779 gardar@
trausti.is, Garðar Hólm í s: 899-8811 gh@trausti.is. Verð: 89,9 – 91,5 millj.

Húsi verslunarinnar 8.hæð, Kringlunni 7, 103 Reykjavík, fasthofn@fasthofn.is
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Auðarstræti 17

Skipholt 50d

Breiðhella 16

Eyrartröð 3

Póstnr: 101.
Stærð: 142.1 fm.
Gerð: Sérhæð með bílskúr

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

Póstnr: 221 Hafnarfjörður
Stærð: 256 fm

Póstnr: 220 Hafnarﬁrði
Stærð: 83,5 fm
Gerð: Iðnaðarhúsnæði

Herb: 4-5
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 02.06.2019
Á MILLI KL. 17:30-18:00

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ FASTEIGNASÖLU

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ FASTEIGNASÖLU

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ FASTEIGNASÖLU

Virkilega falleg sérhæð með bílskúr á frábærum
stað í miðborginni. Sér inngangur. Tvær stórar stofu,
tvö góð svefnherbergi, endurnýjað eldhús, íbúð í
bílskúr með leigutekjum. Fallegur gróinn garður.
Frábær staðsetning.

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.

Mjög gott 256 fm endabil á tveim hæðum. Snyrtilegt
umhverﬁs hús og malbikuð bílastæði.Húsið er steypt
hús á tveim hæðum með steyptu millilofti.
Góð innkeyrsluhurð og hátt til lofts í sal.
Sér Gönguhurð fyrir efri hæð.
Laust við kaupsamning.

Einstaklega snyrtilegt og gott iðnaðarbil í Hafnarﬁrði.
Samtals 83,5 fm. Stór innkeyrsluhurð og gönguhurð
við hliðina. Hátt til lofts og milliloft yﬁr hluta. Hentar
vel sem t.d. lager, léttur iðnaður eða geymsluhúsnæði. Hús í mjög góðu standi og frágangur allur hin
snyrtilegasti. Getur verið laus ﬂjólega. Góð fjárfesting
sem leiguhúsnæði einnig.

Verð: 69.900.000.-

Verð 59.900.000.-

Verð 49.900.000.Verð: 22.900.000.-

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

ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
löggiltur fasteignasali
GSM 820 2399

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

SARA MARÍA
KARLSDÓTTIR
Fjármálastjóri
GSM 697 5524

ERLA DRÖFN
MAGNÚSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 690 4966

ÓLAFUR H.
GUÐGEIRSSON
MBA Rekstrarhagfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 663 2508

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

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 1. JÚNÍ OG
SUNNUDAGINN 2. JÚNÍ MILLI KL 13:00-15:00

BRÍETARTÚN 9-11 - NÝBYGGING

VIÐ ERUM Í SAMNINGSSTUÐI – VIÐ FINNUM BESTU LAUSNINA FYRIR ÞIG
FALLEGAR ÍBÚÐIR Á BESTA STAÐ Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR - AFHENDAST VIÐ KAUPSAMNING
SÉRSTAKLEGA VANDAÐAR INNRÉTTINGAR. STUTT Í ALLA ÞJÓNUSTU, VERSLUN,
VEITINGASTAÐI OG SAMGÖNGUR.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA
Matthildur Sunna Þorláksdóttir
Lögfræðingur og
lögg. fasteignasali
Sími 690 4966
matthildur@stakfell.is

ÍS OG LEIKTÆKI
FYRIR BÖRNIN

Kjartan Ísak Guðmundsson
Viðskiptafræðingur og
aðstoðarmaður fasteignasala
Sími 663 4392
kjartan@stakfell.is
GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

GARÐATORGI 7, 210 GARÐABÆ

Sími : 545-0800 | gardatorg@gardatorg.is | www.gardatorg.is

Ragnar G. Þórðarson
ragnar@gardatorg.is
s: 8995901

Sigurður Tyrfingsson
sigurdur@gardatorg.is
s: 8983708

Haraldur Björnsson
haraldur@gardatorg.is

s: 7878727

Boðaþing 18, Kópavogur

Ásgarður 149, Reykjavík

Rósarimi 3, Grafarvogur
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Opið hús mánudag 3. júní frá KL: 17-17:30
Ný 115 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð
með sér suður garði fyrir 50 ára og eldri.
Verð 50,9 millj.
Sölumaður: Steinar lögg.fasteignasali
s. 898-5254

HÚ

IÐ

HÚ

S

Opið hús þriðjudag 4. júní 17:15-17:45
Mjög snyrtileg og góð 98,2 fm íbúð á 1.
hæð auk 26,4 fm bílskúr, samtals 124,6 fm.
Sér inngangur og verönd/garður.
Verð 55 millj.
Sölumaður: Haraldur s. 787-8727
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S

Opið hús sunnudag 2. júní kl 14.00-14.30
Glæsileg og vel útbúin íbúð með óskertu
útsýni 152,4 fm á efstu hæð með bílskúr.
Stórar yﬁrbyggðar suð-vestur svalir 19,6
fm. Alls 172 fm. Verð 83,9 millj
Sölumaður: Sigurður lögg.fasteignasali
s. 898-3708

HÚ

S

Opið hús sunnudag 2.júní 13:00-13:30
Mjög snyrtileg 109,6 fm íbúð á annari hæð
ásamt stæði í lokaðri bílgeymslu. Lyftuhús
með rúmgóðri og snyrtilegri sameign.
Verð 57,9 millj.
Sölumaður: Sigurður lögg.fasteignasali
s. 898-3708
Holtsvegur 37, Garðabær

IÐ

OP
HÚ

S

Opið hús í dag 1. júní frá KL: 13-13:30
Mjög vel staðsett 178 fm parhús á einni
hæð með innbyggðum tvöföldum bílskúr.
Verð 74,9 millj.
Sölumaður: Steinar lögg.fasteignasali
s. 898-5254

IÐ

HÚ

S

Opið hús sunnud. 2. júní kl. 14:00-14:30
Mjög falleg 139,1 fm íbúð á fjórðu hæð í
lyftuhúsi með glæsilegu útsýni og tveimur
stæðum í bílageymslu.
Verð 79,9 millj.
Sölumaður Haraldurs. s. 787-8727

Viðar Böðvarsson

Rakel Viðarsdóttir

viðskiptafr. og lögg. fast.
vidar@fold.is / 694-1401

viðskiptalögfr. og í
löggildingarnámi
rakel@fold.is / 699-0044

Gústaf Adolf Björnsson
íþróttafræðingur og lögg.fast
gustaf@fold.is / 895-7205

Kristín Pétursdóttir
lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965

Sóltún 20 • Sími: 552 140 0
www.fold.is • fold@fold.is
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S

Ásbúð 66, Garðabær

OP

Hlynur Bjarnason
hlynur@gardatorg.is
s. 697 9215

Herjólfsgata 40, Hf. 60 ára og eldri.

Opið hús sunnudag 2. júní kl 12.30-13.00
Falleg og vel skipulögð 3-4ja herbergja
íbúð á jarðhæð í fallegu fjórbýlis húsi með
sérinngangi og verönd samtals 89,2fm.
Verð 44,9 millj.
Sölumaður: Haraldur s. 787-8727

Nýhöfn 3, Garðabær

OP

IÐ

S

Opið hús miðvikudag 5. júní
frá kl 17:15 – 17:45
Fjölskylduvænt 4ja herbergja endaraðhús
á þremur hæðum með verönd til suðurs,
samtals 111 fm
Verð 53.5 millj
Sölumaður Sæþór s. 855-5550

Garðatorg 17, Garðabær

OP

IÐ

Steinar S. Jónsson
steinar@gardatorg.is
s: 8985254

Anna Ólafía Guðnadóttir

Einar Marteinsson
lögg. fast.
einarm@fold.is / 893-9132

Bjarklind Þór
löggildingarnemi
bjarklind@fold.is / 690-5123

íslenskufræðingur

Bræðraborgarstígur 5, 101 Rvk., hæð í fjórbýli.

Þverholt 5, 270 Mosó, 2. hæð.

Lindargata 58, 101 Rvk.

OPIÐ HÚS MÁN 3/6 KL. 16:30-17:00.

OPIÐ HÚS MÁN 3/6 KL. 17:00-17:30.

OPIÐ HÚS ÞRI 4/6 KL. 16:30-17:00.

OP

IÐ

OP
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S

Ca. 111 fm. falleg, talsvert endurnýjuð íbúð á 3ju hæð í reisulegu húsi á frábærum stað
í Vesturborginni. Skiptist í 2-3 svefnherbergi, þar af 1 forstofuherbergi, eina til 2 stofur,
endurnýjað eldhús og baðherbergi. Parket og ﬂísar á gólfum. Verð 49,9 millj.
Opið hús mánudaginn 3. júní kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

OP
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Þverholt 5, björt, falleg og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á annarri hæð í fallegu
fjölbýli í Mosfellsbæ. Parket, dúkur og ﬂísar á gólfum. Rúmgóð stofa, tvö rúmgóð svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús inn af því. Ágæt sér geymsla á hæð í stigahúsi.
Suðursvalir. Verð 40.9 millj.

HÚ

S

Lindargata 58, 2ja herb. 45 fm íbúð á tveimur hæðum í endurbyggðu timburhúsi á frábærum stað í miðbænum. Á neðri hæð er forstofa, baðherbergi og svefnherbergi og á
efri hæð stofa og eldhús. Íbúðin er ekki samþykkt en er í ferli. Verð 25,4 millj.
Opið hús þriðjudaginn 4. júní kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

Opið hús mánudaginn 3. júní kl. 17:00-17:30, verið velkomin.

Kristnibraut 9, 113 Rvk.,

Til leigu /

Atvinnuhúsnæði /

NEÐRI SÉRHÆÐ M/BÍLSKÚR ÁSAMT AUKAÍBÚÐ OG STÚDÍÓÍBÚÐ.

VERSLUNARHÚSNÆÐI Á LAUGAVEGI.

AUSTURSTRÖND - SELTJARNARNESI.

Glæsileg neðri sérhæð með bílskúr ásamt aukaíbúð og stúdíóíbúð við Kristnibraut 9 í
Grafarhollti með stórkostlegu útsýni yﬁr Reykjavíkurborg. Sérhæðin skiptist í tvö svefnherbergi, tvær stofur, eldhús, tvö baðherbergi og þvottahús. Aukaíbúðin skiptist í stofu,
tvö svefnherbergi, eldhús og baðherbergi. Stúdíóíbúðin er með eldhúsi, baðherbergi
og stofu/herbergi.
Verð 85,9 millj.

Laugavegur 47: Ca. 330 fm frábært verslunarhúsnæði á horni Frakkastígs og Laugavegar. Húsnæðið er á þremur hæðum með lyftu. Húsið lítur vel út og getur nýst bæði til
verslunar og ýmsa þjónustu. Möguleiki á ﬂeiri inngöngum. Þrjú bílastæði fylgja.
Allar nánari upplýsingar á skrifstofu Foldar.
Velkomið að hafa samband: 552-1400 / fold@fold.is.

Hvað kostar eignin mín?
Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401

Atvinnuhúsnæði á jarðhæð á góðum stað við Austurströnd á Seltjarnarnesi. Um er að
ræða tvö fastanúmer, annars vegar er eining sem sem er 181,2 fm með innkeyrsludyrum og lagerrými. Síðir gluggar. Snýr í norður og vestur. Hins vegar er um að ræða
62,4 fm húsnæði sem snýr í norður og austur. Góðir gluggar eru á því og góð aðstaða
til að taka inn vörur. Verð 60 milljónir.
Vinsamlegast bókið skoðun, 552-1400 / fold@fold.is.

Þú ﬁnnur okkur á fold.is
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Engin hátíð án fólksins
Á sjómannadaginn verða glæsileg hátíðarhöld í Hafnarfirði. Það verða ýmsir viðburðir og
skemmtiatriði, en umsjónarmaður hátíðarinnar segir að samfélagslegt átak geri daginn góðan.

K

arel Ingvar Karelsson hefur
verið umsjónarmaður sjómannadagsins í Hafnarfirði
áratugum saman, en hann hefur
tekið þátt síðan árið 1958, þegar
hann reri fyrst með unglingasveit
í kappróðrinum. Hann segir að
hátíðahöldin séu möguleg vegna
þess að svo margir leggjast á eitt.
„Það er frábært fólk í þessu og það
má segja að í Hafnarfirði sé samfélagslegt átak til að gera daginn
sem bestan,“ segir Karel. „Við fáum
ómældan stuðning frá óramörgum
og það er ástæða til að þakka vel
fyrir alla þessa hjálp, það er hún
sem gerir þessa hátíð svo góða.“
Karel segir að dagskráin verði
þétt og fjölbreytt. „Lúðrasveit Hafnarfjarðar spilar alltaf við Hrafnistu
klukkan tíu á morgnana og svo
spilar hún líka á hátíðasvæðinu
síðar um daginn. Klukkan hálfellefu leggja svo sjómannsekkjur
blómsveig við Víðistaðakirkju til
minningar um horfna sjómenn,“
segir Karel. „Síðan verður messa
í Hafnarfjarðarkirkju, en einnig
verða nítján börn fermd í Fríkirkjunni.
Það verður líka boðið upp á
skemmtisiglingu í boði Hafnarfjarðarhafnar milli eitt og fimm,“
segir Karel. „Svo er alltaf haldinn
kappróður, sem er ekki lengur í
Reykjavík. Þetta er gömul hefð frá
því um 1950 sem við höfum haldið
í heiðri og í ár ætla níu sveitir að
róa, sem er mesta þátttaka sem

Kappróðurinn er gömul
hefð frá því um 1950.

Karel þakkar öllum sem styðja Sjómannadagshátíðina í Hafnarfirði. Hann segir að öll hjálpin sé það sem geri hátíðina góða. Samfélagslegt átak er í Hafnarfirði til að gera daginn sem bestan, segir hann. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

hefur verið í langan tíma.
Við ætlum líka að heiðra fjóra
sjómenn, en eftir það höfum við
alls heiðrað 217 sjómenn, ásamt
konum sem hafa tekið öflugan þátt
í starfi Slysavarnafélagsins,“ segir
Karel.

Klukkan fjögur fara svo úrslitin
í aflraunakeppninni Sterkasti
maður Íslands fram, en þetta er í
fyrsta sinn sem þau eru hluti af sjómannadagshátíðinni í Hafnarfirði,“
segir Karel. „Sigurvegarinn hlýtur
titilinn „sterkasti maður á Íslandi“

og keppir á stórmótum erlendis
fyrir hönd Íslands.
Svo verður björgunarsveitin með
björgunarsýningu og Hafrannsóknastofnun sýnir furðufiska,
ásamt ýmsu öðru,“ segir Karel.
Karel segir að sjómannadags-

hátíðin hafi breyst í gegnum tíðina
að því leyti að nú taki miklu færri
sjómenn þátt í hátíðahöldunum.
Þannig sé sjómannadagurinn
frekar orðinn bæjar- eða hafnarhátíð. „Fólkið sem er að róa í kappróðrinum núna er til dæmis allt
fólk sem kemur úr öðrum áttum en
sjómennsku,“ segir hann.
Karel vonast eftir góðu veðri,
góðri þátttöku og að dagurinn
takist vel. „Við vonum að fólki líki
það sem við erum að gera,“ segir
hann. „Árangurinn ræðst líka að
miklu leyti af þátttökunni. Aðalatriðið er að fá fólkið, því annars
verður engin hátíð.“
Dagskrá sjómannadagsins í
Hafnarfirði er að finna á heimasíðu
Hafnarfjarðarbæjar.

Sendum íslenskum sjómönnum árnaðaróskir á Sjómannadaginn

Barátta fyrir betra lífi
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Sjómannadagurinn
Bolungarvík
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Hátíð hafsins um helgina
H
Grindavík breytist í litríkan bæ.

Sjóarinn síkáti
í Grindavík

átíð hafsins fer fram um
helgina og verður margt
um dýrðir á Grandanum.
Hátíðin samanstendur af tveimur
hátíðardögum, Hafnardeginum
sem haldinn er í dag og sjómannadeginum á morgun.
Hátíðarsvæðið nær frá Hörpu,
um gömlu höfnina, út á Grandagarð og að HB Granda. Hátíðarsvæðið verður opið kl. 12-17 í dag og
morgun við Grandagarð. Útisvið á
Grandagarði verður með skipu-

lögðum viðburðum kl. 13-17, bæði
laugardag og sunnudag. Hátíðarsvæðið við HB Granda verður opið
á morgun kl. 13-17 en skipulagðir
viðburðir á sviði verða kl. 14-16.
Skemmtidagskrá í dag er fjölbreytt, meðal annars kemur
sjóræningi, Ronja ræningjadóttir
tekur lagið en Örn Árnason er
kynnir hátíðarinnar í dag. Það eru
margir skemmtilegir matsölustaðir
á Grandanum og fólk getur notið
góðra veitinga á þeim.

S

jómanna- og fjölskylduhátíðin Sjóarinn síkáti í Grindavík
hefur fest sig í sessi sem ein
skemmtilegasta og fjölbreyttasta bæjarhátíð landsins. Hátíðin
verður um helgina og lýkur á
sjómannadeginum á morgun með
hátíðarhöldum í tilefni dagsins.
Dagskrá hátíðarinnar er fjölbreytt og fjölmargt í boði fyrir
alla aldurshópa. Sjóarinn síkáti er
fjölskyldu hátíð þar sem ungir sem
aldnir geta fundið eitthvað við sitt
hæfi frá morgni til kvölds. Íbúar
hafa verið iðnir við að skreyta
götur og hús í litum hverfa. Farin
er Litaskrúðganga sem markar
upphaf hátíðarhaldanna niður að
hátíðarsvæðinu við Hafnargötu.
Íbúar og gestir taka þátt í fjöldasöng. Í dag verður boðið upp á
fjölbreytta barnadagskrá.
Hægt er að fara í skemmtisiglingu, fjöldi leiktækja eru í boði
fyrir gesti og andlitsmálun fyrir þá
sem vilja. Tónleikar og viðburðir
eru á veit ingastöðum bæjarins og
á hátíðarsviðinu verður fjölbreytt
dagskrá fyrir börn á öllum aldri
sem þeir Gunni og Felix sjá um að
kynna.
Á morgun einkennist dagurinn
af hátíðarhöldum sjómannadagsins, til heiðurs sjómönnum og
fjölskyldum þeirra. Hátíðarmessa
verður í Grindavíkurkirkju þaðan
sem gengið verður í Sjómannagarðinn þar sem krans verður
lagður að minnisvarðanum Von.
Þaðan liggur leiðin að hátíðarsvæðinu og eftir athöfn þar hefst
fjölbreytt barnadagskrá. Leiktæki,
andlitsmálning, fiskabúr með
nytjafiskum og furðufiskum.

Það verður margt um að vera á
Akureyri um helgina.

Hátíð á Akureyri

S

jómannadeginum er fagnað á
Akureyri og í Hrísey á formlegan hátt. Settur er krans við
minnismerki sjómanna, guðsþjónustur helgaðar sjómönnum og
siglt um Eyjafjörðinn. Í dag verður
sjómannadagsskemmtun fyrir alla
fjölskylduna á útivistarsvæðinu að
Hömrum. Hoppukastalar, grillaðar
pylsur, dagskrá á sviði, rafmagnsbílar fyrir krakkana, smábátar
á tjörnunum, hjólabílar, þrautakeppni og margt fleira.
Á morgun verður sjómannadagsmessa í Glerárkirkju kl. 11 og að
henni lokinni verður lagður blómsveigur að minnisvarða um týnda
og drukknaða sjómenn.
Kl. 13 sigla Húni II og fleiri bátar
frá Torfunefsbryggju að Sandgerðisbót þar sem bátar safnast
saman. Hópsigling um Pollinn.
Allir velkomnir í siglingu.
Félagar í Siglingaklúbbnum
Nökkva sigla seglum þöndum.
Enginn aðgangseyrir og allir velkomnir.

GLORÍAN
Glorríu flottroll Hampið
ðjunn
nar voru
u þróuð
í ná
ánu samsta
arfi við
ð íslens
skar útge
erðir,
sk
kipstjórnarmen
nn
og sjómenn.
Á síðustu 30 árum hefur Hampiðjjan
framleitt og selt yfir þúsun
nd Gloríur
til útg
gerrða í 28
8 lönd
dum.

– veiðarfæri eru okkkar fag
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Það er alltaf
mikið líf og fjör
á Grandagarði
þegar Hátíð
hafsins stendur
yfir en hún er
um helgina.

Smáauglýsingar
10 SMÁAUGLÝSINGAR

Bílar
Farartæki

Bílar til sölu

Hjólbarðar

550 5055

1 . J Ú N Í 2 0 1 9 L AU G A R DAG U R

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

Viðgerðir

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

BÓKHALD.
Get tekið að mér bókhald og
uppgjör fyrir smærri fyrirtæki, og
einstaklinga. Upplýsingar í síma
899-2042

RÉTTA- BÓKHALDSÞJÓNUSTA.

GULLFALLEGUR VEL MEÐ
FARINN FRÚARBÍLL
Lítið ekinn Benz CLA 180. Bíll með
öllu, vetrardekk á felgum.Ásett verð
4.790 þús. Tilboð 3.300 þús. Allar
upplýsingar veittar í síma 899-0032

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

TECHKING VINNUVÉLADEKK
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

Garðyrkja
Sláttur, klippingar og ofl. Halldór
garðyrkjumaður. S: 698 1215

Þjónusta

Varahlutir

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

Getum bætt við okkur verkefnum.
Alhliða bókhaldsþjónusta.
Sanngjörn verð og góð þjónusta.
Uppl. í s. 8548080/5168080 eða
olafur@retta.is.

Smávélaviðgerðir, Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar,
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði,
Gokart þjónusta, keðjusagir,
rafstöðvar, einnig úrval af notuðum
sláttuvélum. Vélverk JS S. 554 0661.
www.velaverkjs.is

Tek að mér slátt fyrir húsfélög og
einstaklinga, klippingar og umhirðu
á görðum. Uppl. í s. 616 1569.

Pípulagnir

Sprinter 519 árg 2011, ekinn 200
þús km, Tekur 8 eurobretti, 1 tonna
lyfta. Sjálfsk. Verð: 3.490 þús +VSK
S: 691-1068

Bílar óskast

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

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

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

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA
BÍLINN ?
Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu
sms og ég hringi til baka

Búslóðaflutningar

Hreingerningar
7EZIXLI'LMPHVIRjÈWPERHM

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

Ert þú að flytja? Búslóðafl.,
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is
flytja@flytja.is

SumarViftur
Íslenska sumarið er besti
dagur ársins. Í ár gæti
það orðið heil helgi.
Njóttu helgarinnar.
Loftræstibúðin á Smiðjuvegi 4a, Græn Gata

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur

viftur.is

SMÁAUGLÝSINGAR
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Bólstrun

Gistiheimili í 108 Reykjavík óskar
eftir starfskrafti yfir 40 ára í umsjón
og þrif. Þarf að tala íslensku
eða ensku. Umsóknir sendist á
netfangið smaar@frettabladid.is
merkt “Gistiheimili”

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.
Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.

Barnavörur

Húsnæði óskast

Atvinna óskast

BESTU LEIGENDURNIR
2019-2020
5 manna fjölskylda með
frábær meðmæli óskar eftir
4+ húsi eða íbúð í leigu í 1 ár á
höfuðborgarsvæðinu, frá fyrsta
ágúst. Góðar og öruggar greiðslur.
eggertogamanda@gmail.com

Tímavinna eða tilboð.

VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA, MÁLARA EÐA
AÐRA STARFSMENN?

Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994
Kassagítarar í úrvali Gítarinn
ehf Kassagítarar á tilboði
Rafmagnsgítarar á tilboði Stórhöfða
27 s 552 2125 www.gitarinn.is
gitarinn@gitarinn.is
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Höfum á skrá menn sem geta
hafið störf með skömmum
fyrirvara.
Proventus starfsmannaþjónusta
- proventus.is Sími 551-5000
Netfang proventus@proventus.is

Húsaviðhald
Óskast keypt

Getum bætt við okkur verkefnum
í öllu viðhaldi innan og utanhús.
Vönduð vinnubrögð og góð
umgengni. Tilboð eða tímavinna.
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758

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

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!

VAGNSTYKKI + KERRUSTYKKI
+ SKIPTITASKA

Skólar
Námskeið

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

Húsnæði í boði

AUÐBREKKA.

LOKASTÍGUR, 101 MIÐBÆR

Námskeið

Herbergi með húsgögnum til
leigu við Lokastíg Langtímaleiga,
90.000 Internet, sameiginlegt
eldhús og baðherbergi með sturtu.
Upplýsingar osbotn@gmail.com

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16,
Skipholt 27, 105

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

Keypt
Selt
Atvinna í boði
Til sölu
- TRAILER BÍLSTJÓRA
ÓSKAST Silfri ehf óskar eftir vönum trailer
bílstjóra

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

100-450 fm atvinnuhúsnæði.
Mjög bjart og góðar innkeyrsludyr.
Verð frá Kr. 1.500 pr fm
Nánar uppl. s. 840 3992

Upplýsingar í síma 782 8800

Atvinna

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

Atvinnuhúsnæði

Uppl. gefur Gunnar í s. 894 9690

Geymsluhúsnæði
GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464
Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

ICELANDIC, ENGLISH,
NORWEGIAN & DANISH
F. FOREIGNERS - ENSKA,
NORSKA, DANSKA, SÆNSKA
Levels/Stig: I - 6: Start/Byrja: 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. FullorðinsfræðslanIceSchool, Ármúli 5. 108 s. 5571155
/ 8981175.

Þjónustuauglýsingar

Sími 550 5055
Bónstöð Garðabæjar
Bjóðum uppá tjöruhreinsun og sápuþvott,
alþrif og mössun smáviðgerðir eins og
bremsur, ljós o.ﬂ.

Andlitsbað, litun og plokkun
Tilboð 9.500.Meðferð tekur 60 mín

Gröfum fyrir sólpöllum, gerum jarðvegsskipti í bílaplönum
og lóðum, gröfum fyrir drenlögnum og skólpi.
Norðlingabraut 4, 110 rvk | S: 788-8400

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

'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

Verið hjartanlega velkomin.
Tímapantanir í s. 789 3031 • snyrtiognuddstofansmart@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

viftur.is

Komdu með bílinn eða við sækjum og skilum
honum fyrir þig.Snögg og góð þjónusta.
Opið alla daga frá 8 til 18
z Lyngás 11, 210 Garðabæ z Sími: 7688000

Göngubraut: 69.500,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.

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

íshúsið

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

Við sérhæfum okkur við heimilisþrif,
húsfélög og fyrirtækjaþrif.
Hægt að panta tíma á hofdabon.is
Höfðabón ehf
HÖFÐABÓN
Dugguvogi 10 (bakvið húsið)
S: 552 7772 eða sendu á okkur línu á bonhofda@gmail.com

Alla fimmtudaga og laugardaga

arnarut@frettabladid.is gudruninga@frettabladid.is

Miklir möguleikar!
Nýbýlavegur 8 2.hæð t200 Kópavogur tEPNVTOPWB@domusnova.is tS 527 1717

ÖNDVERÐARNES – HEILSÁRSHÚS

TIL LEIGU NÝBÝLAVEGUR 6
GÖTUHÆÐ

2. HÆÐ

Allt að 566 fm verslunarrým, sem
mögulegt er að skipta í minni einingar.
Inngangur frá Nýbýlavegi.

Allt að 170 fm sem mögulegt er að
skipta í minni einingar.
Inngangur frá Nýbýlavegi og Dalbrekku.

144,4 fm heilsárhús í Öndverðarnesi. 10 mín frá Selfossi. Lokað
svæði með 18 holu og 6 holu golfvelli. Sundlaug. Umsjónarmaður á
svæðinu. Verð: 54.9 m.

Næg bílastæði og mörg öflug
fyrirtæki eru á svæðinu svo
sem Bónus, Lyfja, Zo on,
Tokio Sushi, Fylgifiskar,
Serrano, Domusnova ofl.

Nánari uppl. veitir
Guðný Guðmundsdóttir lögg. fast.
í s: 821-6610 eða
gudny@domusnova.is

Agnar Agnarsson
lögg. fasteignasali
agnar@domusnova.is
s. 820-1002

www.domusnova.is

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á
NÁNARI UPPLÝSINGAR:
HAFSTEINN@LUNDURFASTEIGNIR.IS
SÍMI 690 3031

Job.is

LUNDUR FASTEIGNAFÉLAG
NÝBÝLAVEGUR 8
200 KÓPAVOGUR

Síðumúli 33
Til leigu frábært verslunar og lagerhúsnæði á frábærum kjörum.

OPIÐ HÚS

2. júní 18:00 – 18:30

Uglugata 58
270 MOSFELLSBÆ
STÆRÐ: 181 FM

HÆÐ

HERB:

5

LIND fasteignasala kynnir:

Til leigu 448 fm verslunarhúsnæði á góðum kjörum. Lofthæð
ca 3 m í framsal, stórir glugger, baksalur með tveimur stórum
lager/geymsluloftum (ekki í fm tölu), eldhús og snyrting.
Allar upplýsingar veitir Ingólfur
Leiga aðeins um 900 þ. c.a. næstu 3 ár a.m.k. Lagerhúsnæði Gissurarson lg.fs. í síma: 896-5222
eða ingolfur@valholl.is
í sama húsi bakatil 335 fm. Getur leigst sér eða saman með
hinu. Leiga um 450 þ. næstu 2 árin a.m.k.
Frábær staður, frábær leiga, talsvert undir markaðsleigu af
sérstökum ástæðum.

Fallega hæð með sérinngangi, bílskúr og
fallegu útsýni. Einstök staðsetning við
álafosskvos, mikil og falleg náttúra.
Mjög gott skipulag, allir fermetrar nýttir,
mikil lofthæð, vandaðar innréttingar og
gólfefni, granítborðplötur, tvö baðherbergi, hjónasvíta með baðherbergi og
fataherbergi. Rúmgóð og björt stofa, sér
VMyQYDUSVUÚPLVpUÜYRWWDK~VRµ

TILVALIÐ HÚSNÆÐI FYRIR VERSLUNAR / ÞJÓNUSTUAÐILA SEM HYGGJA Á FLUTNING FRÁ T.D. MIÐBÆNUM.

73.900.000
Heyrumst

Hannes Steindórsson

S í ð a n

1 9 9 5

Reykjaví k–S næfellsbæ–Höfn Hornafirði | Sími 588 4 47 7 | w w w.valholl.is

Ritarar, gjaldkerar,
þjónustufulltrúar

hagvangur.is

Löggiltur fasteignasali
Sölustjóri

699 5008
hannes@fastlind.is

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

GRENSÁSVEGUR 11

NÝTT Í SÖLU / OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 2. JÚNI, KL. 13.30 -14.30

Gerplustræti 17-23
GLÆSILEGT ÚTSÝNI TIL SUÐURS OG VESTURS

FULLBÚNAR NÝJAR ÍBÚÐIR VIÐ GERPLUSTRÆTI 17-23
Um er að ræða tvö, fjögurra hæða, 11 íbúða lyftuhús sem standa efst
í Helgafellslandi, beint fyrir ofan skólann og er glæsilegt útsýni til
suðurs og vesturs.

· Íbúðum skilað fullbúnum með öllum gólfefnum.
· Öllum íbúðum fylgir stæði í bílageymslu.
· Ísskápur og innbyggð uppþvottavél fylgja

Íbúðirnar eru tveggja til fimm herbergja, gengið inn frá stigahúsi.
Birt stærð íbúða er 81-158 fm. Íbúðunum fylgja svalir en á jarðhæð er
sérafnotareitur. Allar innréttingar eru frá GKS, innihurðar og gólfefni
frá Parka og flísar frá Flísabúðinni. Hefðbundið ofnhitakerfi, flísar á
baðherbergjum og þvottahúsum þar sem það á við. Innveggir eru hlaðnir
léttsteypu. Húsin verða að stærstum hluta klædd með sléttri álklæðningu.

NÁNARI
UPPLÝSINGAR

Hilmar
hilmar@eignamidlun.is
824 9098

· Verð frá 39.900.000 kr.
· Áætluð afhending á fyrstu íbúðum er júlí-ágúst 2019.

www.270.is

Daði
dadi@eignamidlun.is
824 9096

SÍMI 588 9090

Hlíðasmári 6

201 Kópavogur

www.FASTLIND.is

VIÐ KYNNUM

Bæjarlind 5

Útsýnisíbúðir
Bæjarlind 5 er 12 hæða fjölbýlishús
tQÚMXKYHU´PyWVYLß6PiUDOLQG
)M|UWtXRJ´PPJOVLOHJDUtE~ßLU
allar með svalalokun
Verð frá 39.4 m.kr.
Stærðir frá 62 fm til 136 fm.
Tveggja, þriggja og fjögurra herbergja íbúðir.
Hús klætt að utan með áltré gluggum og því
viðhaldlítið.
Léttir veggir hlaðnir.
Svalalokun fylgir öllum íbúðum.
 %tODVWßLtEtODNMDOODUDI\OJLUµHVWXPtE~ßXP
Vélræn loftræsting.
AFHENDING ÁGÚST 2019.
Að auki eru tvær einstakar þakíbúðir með
stórkostlegu útsýni þar sem lyftan gengur beint
upp í íbúð. Mikil lofthæð, sér loftræsting, gólfhiti og
þaksvalir allt að 71 fm. Stærðir 175 fm og 230 fm.

OPIÐ HÚS
6XQQXGDJLQQM~Qtfrá kl. 15:00-17:00

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITA
Kristján Þórir
Hauksson

Jón Sandholt
Lögg. fasteignasali

Lögg. fasteignasali

696 1122
kristjan@fastlind.is

Hannes
Steindórsson
Lögg. fasteignasali

777 2288
jon@fastlind.is

699 5008
hannes@fastlind.is

LIND Fasteignasala

8SSVSUHWWD
iQJMXOHJUD
YLßVNLSWD

Hlíðasmári 6

201 Kópavogur

www.FASTLIND.is

VIÐ KYNNUM

Lyngás 1, Garðabæ
7YHJJMDWLO´PPKHUEHUJMD
JOVLOHJDURJYHOVNLSXODJßDU
tE~ßLUPLßVYßLVt*DUßDE
Við hönnun á Lyngási 1 var lögð áhersla á bjartar
nútímalegar íbúðir með hagnýtu skipulagi.
Húsin mynda skjólsælan og gróðursælan garð með
göngustígum og leiksvæði með leiktækjum.
Íbúðum fylgja svalir en á jarðhæð sérafnotareitur.
Íbúðir verða afhentar án megin gólfefna en
EDßKHUEHUJLRJÜYRWWDK~VYHUßDµtVDO|Jß
Verð frá 35,9 m.kr.
Stærðir frá 60 fm – 125 fm.
7YHJJMDWLO´PPKHUEHUJMD
tE~ßLU

%tODVWßLtEtODNMDOODUD
I\OJLUµHVWXPtE~ßXP
 6pUWLPEXUYHUDQGLUDOOWDß
IPI\OJMDMDUßKßXP

$IKHQGLQJtM~OtRJ
RNWyEHU

OPIÐ HÚS

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITA

/DXJDUGDJLQQM~Qtfrá kl. 13:00-14:00
ogPiQXGDJLQQM~Qtfrá kl. 19:00-20:00

Helga
Pálsdóttir

Þorsteinn
Yngvason

Hannes
Steindórsson

Lögg. fasteignasali

Lögg. fasteignasali

Lögg. fasteignasali

Sýningaríbúð á jarðhæð í Lyngási 1 E-F.

822 2123

696 0226

699 5008

helga@fastlind.is

thorsteinn@fastlind.is

hannes@fastlind.is

LIND Fasteignasala
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itt að vekja þau. Það eru komnir nýir
félagar. Þau vilja hætta í íþróttum
eða áhugamálum og þau skrópa í
skólanum. Síðan finnst efni. Þetta er
takturinn.“
Um haustið getur þá komið í ljós
að barnið hefur verið í neyslu allt
sumarið. „Foreldrar taka fyrst eftir
breyttri hegðun, en tengja það ekki
við neyslu. Svo átta þau sig oft á
þessu eftir að það finnst efni, eða ef
það gerist eitthvað,“ segir Berglind.
Oft getur það verið að lögreglan
hefur afskipti af unglingnum, einnig eru dæmi um að neysla hafi komið
í ljós eftir að unglingur hefur farið í
geðrof.
„Sumarið er yfirleitt tíminn sem
þau byrja,“ segir Elísabet. „Við viljum
geta gripið inn í um leið, helst áður,
á veturna erum við oft að fá inn mál
sem hafa grasserað í marga mánuði.“
Ástæðurnar fyrir því eru margvíslegar. „Það eru allir svo slakir á
sumrin. Það er lengri útivistartími
og foreldrar í vinnu vita kannski
ekki alltaf hvað unglingarnir eru
að gera á daginn,“ segir Berglind.
„Svo má ekki gleyma útihátíðunum.
Secret Solstice, 17. júní, Menningarnótt að ógleymdri verslunarmannahelginni.“

Samtökin eru nú til húsa í Bláu húsunum í Faxafeni en munu missa húsnæðið á næstunni. Stefna þau nú á fjáröflun
bráðlega til að geta keypt sér nýtt húsnæði. Hjálparsími hússins hefur verið opinn frá 1986. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Það eru allir svo
slakir á sumrin
Hvaða barn sem er getur lent í klóm fíkniefna. Yfirleitt byrjar
neyslan að sumri til og kemur ekki upp á yfirborðið fyrr en um
haustið. Ráðgjafar hjá Foreldrahúsi segja best að grípa inn í
sem fyrst og vilja að foreldrar þekki viðvörunarbjöllurnar.
Ari
Brynjólfsson
arib@frettabladid.is

R

unninn er upp tími
sumarfría. Unglingar
þurfa nú að finna sér
eitthvað annað við
tímann að gera en
að sitja á skólabekk.
Sumarið er tími ævintýra, tilrauna
og áhyggjuleysis. Þetta er tíminn
þegar margir unglingar prófa fyrst
að drekka og jafnvel fíkniefni.
Sumarið er rólegur tími hjá For-

eldrahúsi, samtök sem hafa sinnt forvörnum og aðstoðað foreldra unglinga í neyslu síðastliðna þrjá áratugi.
„Þau koma í ágúst, þá byrjar ballið.
Það verður allt brjálað að gera hjá
okkur eftir verslunarmannahelgi,“
segir Elísabet Lorange listmeðferðarfræðingur.
Berglind Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri Foreldrahúss, segir
það algengt mynstur að foreldrar
komist ekki að vímuefnaneyslu
unglinga fyrr en skólinn byrjar
aftur. „Þegar skólinn byrjar þá sýna
krakkarnir minni áhuga, það er erf-

4
RÁÐGJAFAR STARFA
Í FORELDRAHÚSI OG
TVEIR ÞEIRRA ERU
Í HLUTASTARFI.

Hætta að koma heim í mat
Að beiðni Fréttablaðsins tóku þær
Berglind og Elísabet saman nokkur
atriði sem benda til þess að barn gæti
verið að feta hættulegar brautir. Þessi
atriði byggja á áratugalangri reynslu,
þau eru ekki algild þar sem leiðin út í
neyslu er ávallt persónubundin.
Eitt fyrsta merkið er þegar barn
hættir að koma heim á matmálstíma. „Það á að vera regla á heimilinu
að allir borði saman á kvöldin. Það
er mikilvægur hluti af eftirlitinu,“
segir Berglind. „Það eru hins vegar
dæmi um að unglingar byrji snemma
á morgnana að reykja gras og eru
þá orðin sæmileg þegar þau mæta í
kvöldmatinn.“
Það koma til sögunnar ný nöfn
sem eru þá hluti af nýjum vinahópi.
„Unglingurinn sækir frekar út á við
og reynir að koma sér undan því að
vera með fjölskyldunni. Foreldrar
treysta unglingnum sínum, og þá
er þeim leyft að sleppa, til dæmis að
fara með í ferðalög,“ segir Berglind.
„Oft sækjast unglingar eftir því að
vera í eftirlitsleysi heima, það er þá
glugginn í að gera eitthvað. Foreldrar
skynja oft að það er eitthvað í gangi
en átta sig ekki á hversu alvarlegt það
er. Stundum eru einkennin kölluð
unglingaveiki, en „unglingaveikin“
er frekar aukin viðkvæmni. Þetta er
mun ýktara þegar neysla er í spilinu.“
Fikti og neyslu fylgir oft áhugaleysi
ásamt hirðuleysi. „Foreldrar líta oft
á þetta sem eðlilegan hluta af unglingsárunum. En þá er gott að ræða
hvers vegna, til dæmis hvort eitthvað
hafi komið upp á í íþróttafélaginu.
Einnig að spyrja hvar barnið hafi
verið yfir daginn.“ Segir Berglind það
algengt að unglingar hópist saman í
neyslu. „Yfirleitt hópast þau saman
yfir daginn, kannski í heimahúsi
eða á stöðum eins og Stjörnutorgi í
Kringlunni. Fara svo í strætó eitthvað
annað til að verða sér úti um efni eða
landa. Við köllum þetta „lausagang
unglinga“. Samvera og samræður
með unglingnum skipta miklu máli.
Áfengisneysla og reykingar
meðal unglinga hafa dregist verulega saman síðustu ár. Samkvæmt
tölum Rannsóknar og greiningar
frá því í fyrra hafa 8 prósent barna
í 10. bekk á höfuðborgarsvæðinu
prófað að reykja marijúana og tvö
prósent amfetamín. Talsverð aukning hefur orðið á notkun tóbaks í
vör að ógleymdum rafrettum. Um
er að ræða börn allt niður í 12 ára.
„Stundum byrja þau snemma. Geta
ekki beðið eftir því að verða fullorðin. Stundum prófa þau ekkert fyrr en
þau eru komin upp í menntaskóla,“
segir Berglind.
Neyslan er ekki einskorðuð við
stétt, hverfi eða persónuleika barna.
„Langt í frá. Þetta eru börn frá venjulegum heimilum. Reyndar eru fæstir
sem leita til okkar í einhverjum
félagslegum vanda. Þetta eru oftast
vel upp alin börn með vel menntaða
foreldra,“ segir Berglind. „Það sem

LAUGARDAGUR

Merki um að unglingur gæti verið
að byrja í neyslu
● Mætir sjaldan heim í kvöld-

mat, sjaldnar en þrisvar í viku.

● Ný nöfn á vinum sem for-

eldrar kannast ekki við.

● Minni þátttaka í heimilislífinu.
● Vilja vera ein heima í stað

þess að fara í ferðalög.

● Flosna upp úr íþróttum og

tómstundum.

● Lélegri umhirða.
● Spenna í samskiptum foreldra

og barna.

börnin eiga f lest sameiginlegt er
tengslarof í einhverri mynd.“
Algengt mynstur er að foreldrum
hefur láðst að halda vel utan um
barnið þegar það er á aldrinum 10
til 12 ára. „Þau eru svo sjálfbjarga.
Þau eru yndisleg, góð og hlýðin. Þá
eiga foreldrar það til að slaka á,“ segir
Berglind. Þegar kemur á unglingsaldurinn þá er hættan sú að barnið
tekur lítið mark á kröfum um að taka
þátt í heimilislífi eða segja hvað það
var að gera. „Þá kemur þetta í bakið
á foreldrum. Við heyrum svo oft frá
foreldrum barna í vanda að þau hafi
alltaf verið svo góð. Þá þýðir það
gjarnan lítil afskipti. Slakinn var
bara of mikill.“
Elísabet segir að tengslaleysi skapist oft vegna þess að það var of mikið
að gera. „Forgangsröðunin er oft kolvitlaus. Vinnan, jafnvel golfið, fram
yfir barnið. Fólk fattar þetta samt
oftast þegar það segir þetta upphátt.“

Merkin alltaf til staðar
Það er allur gangur á því hvernig foreldrar uppgötva að börnin þeirra séu
í neyslu. „Merkin eru alltaf til staðar,
en foreldrarnir átta sig iðulega ekki
á þeim fyrr en eftir á,“ segir Berglind. „Oftast er mikið búið að ganga
á, flest eitthvað sem foreldrið veit
ekkert af, áður en þetta kemur upp
á yfirborðið. Flestir foreldrar sem
koma til okkar eru í áfalli, þeir sem
eru búnir að finna efni og eru að átta
sig á hvað er búið að vera í gangi.“
Þær fá ýmisleg svör þegar þær
spyrja unglinga hvað drífur þá
áfram í neyslu. „Það sem við sjáum
sameiginlegt er tengslarof í einhverri
mynd,“ segir Berglind. „Þau hafa
tapað tengslum við foreldra, vini,
hafa flutt milli hverfa eða skóla. Það
hefur eitthvað komið upp, eitthvað
rof sem fær þau til að leita annað.
Og hvert leita þau? Þau leita til annarra í sömu sporum. Þetta er oft óyrt
tenging, þau bara finna það.“
Ferlið, líkt og hegðun unglinga,
hefur lítið breyst á síðustu áratugum. Nú er hins vegar spilar netið
inn í. Auðveldar það bæði að mynda
tengingar við aðra, en einnig hefur
það gert unglingum auðveldara
fyrir að nálgast fíkniefni. „Ein stelpa
sagði mér að hún fyndi fyrir svo
mikilli vellíðan í neyslu. Hún fann
fyrir minni kvíða og fannst hún geta
betur tekist á við lífið. Þetta er bleika
skýið,“ segir Elísabet. „Síðan þegar
þetta hefur snúist upp í andhverfu
sína er svo erfitt að segja skilið við
þetta. Líkaminn er orðinn háður
efnunum og þau vilja ekki sleppa
nýju vinunum.“
Þó að útlitið sé svart er alltaf
hægt að koma einstakling úr vanda.
Starfsmenn Foreldrahúss, líkt og
annarra samtaka, hafa komið ótal
börnum úr vanda. Elísabet segir að
reynslan sýni að best sé að mynda
tengsl til að fylla upp í það tengslarof
sem varð og leyfa barninu sjálfu að
átta sig á hvað sé best í stöðunni.
„Ef þeim er bannað að hitta nýju
vinina er hætta á að barnið láti sig
hverfa. Það er betra að bjóða þeim
einfaldlega í mat,“ segir Elísabet.
„Svo er alltaf best að ræða málið í
þaula. Það á bæði við um neyslu en
líka hegðunarvandamál. Það má
alveg fara í heimspekilegar rökræður um hvað þau segja og gera á
Instagram.“

TVÆR NÝJAR BÆKUR FRÁ AB

Mögnuð saga ungrar hugrakkrar
Jasídastúlku sem var rænt úr
þorpi sínu árið 2014 og seld í
kynlífsþrælkun fyrir vígamenn
Íslamska ríkisins (ISIS).

Áhrifamikil bók!

Sérlega spennandi bók um óhugnanleg
morð en rannsókn þeirra markaði upphaf
bandarísku alríkislögreglunnar, FBI.
Sagnfræðilegt meistaraverk og um leið
frábær sakamálasaga.

Margverðlaunuð bók!
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LEIKVANGURINN

Pressan
er öll á
Liverpool

Mo Salah
Fæddur:
15. júní 1992
Hæð: 175 cm
Númer: 11
Mörk: 4
 Salah hefur
skorað tvisvar áður
gegn Tottenham
í Evrópukeppni.
Einu sinni með
Basel og einu sinni
með Fiorentina.

Harry Kane
Fæddur:
28. júlí 1993
Hæð: 188 cm
Númer: 10
Mörk: 5
 Þetta verður
50. Evrópuleikur
Kanes. Hann hefur
ekki spilað síðan
hann var straujaður
gegn Man. City.

Úrslitaleikurinn í Meistaradeildinni fer
fram í dag en hann er af mörgum talinn
stærsti knattspyrnuleikur hvers árs. Liverpool getur bætt sínum sjötta titli í safnið á
meðan Tottenham leitar eftir sínum fyrsta.
Benedikt Bóas
Hinriksson
benediktboas@frettabladid.is

E

f einhver hefði sagt við
mig í upphafi tímabilsins: Tottenham á
eftir að tapa 19 leikjum í ár en samt vinna
Meistaradeildina hefði
ég hent viðkomandi út,“ sagði
Graeme Souness, knattspyrnusérfræðingur BBC og fyrrverandi
leikmaður Liverpool.
Margir geta tekið undir þau orð.
Það bjuggust fáir við að Tottenham myndi enda í úrslitaleiknum
en liðið er komið þangað og á
raunhæfa möguleika á að lyfta
bikarnum með stóru eyrun.
Bikarnum sem alla dreymir
um, sjálfum Meistaradeildarbikarnum.
Souness telur þó að Liverpool-menn séu sigurstranglegri,
en í fótbolta sé alltaf möguleiki.
Það geri íþróttina að þeirri bestu
í heimi. „Liverpool hefur betri
hóp og betri leikmenn. Í átta af
hverjum 10 leikjum vinnur liðið
sem hefur betri mannskap. Auðvitað á Tottenham möguleika en

124

22

leikir hafa
verið spilaðir í Meistaradeildinni.

skorað.

364

22

mörk
hafa verið

skoruð.

2,94
65

mörk að
meðaltali.

mörk komu á
76.-90. mínútu.

mörk hafa
Liverpool

4

sinnum hafa
bæði lið tapað í
Meistaradeildinni.

sinnum hefur
Sadio Mane
brotið af sér – oftast
af öllum.

6

5

7

lið hafa unnið allar
Evrópukeppnir.
Tottenham getur orðið
það sjötta.

Kalla eftir fleiri miðum
Tottenham og Liverpool fengu
16.613 miða hvort félag eða rúmlega
helming af miðunum sem í boði eru
á úrslitaleikinn. Þeir vilja meira og
hafa sent neyðaróp til stuðningsaðila.
Stuðningsmönnum liðanna
finnst súrt að fá ekki fleiri miða og
hafa stuðningsmannafélög beðið
stuðningsaðila að láta eftir miðana
sína fyrir alvöru stuðningsmenn.
„Við biðjum Nissan, Playstation,
Gazprom, PepsiCo, Banco Santander,
Mastercard, Heineken og Expedia
Group að skila inn miðum svo fleiri alvöru stuðningsmenn geti séð þennan leik,“ segir í sameiginlegri yfirlýsingu. „Margir hafa fylgt liðunum sínum frá upphafi
tímabilsins en missa nú af stærsta leik ársins,“ segir
enn fremur. Fimm stuðningsmenn Liverpool og þrír
frá Tottenham hafa verið gripnir við að endurselja
miðana sína og gætu fengið lífstíðarbann frá völlum
síns liðs sem refsingu. Miðarnir á úrslitaleikinn fara á
allt að 4.500 pund, um 790 þúsund krónur.

sinnum hafa
lið frá sama
landi mæst í úrslitaleiknum.

lið frá
Englandi hafa
komist í
úrslitaleik inn.

ég tel að þetta sé 60/40 fyrir Liverpool,“ bætti Sounees við.
Mauricio Pochettino, knattspyrnustjóri Tottenham, sagðist
í viðtölum í vikunni vera að æfa
andlega þáttinn sérstaklega þar
sem tilfinningar geta skorið úr
um sigurvegara að hans mati.
Tottenham hefur aldrei spilað í
úrslitaleik Meistaradeildarinnar
en Liverpool, bæði félagið og leikmennirnir, þekkja það svið. „Þetta
snýst mikið um tilfinningar. Fótbolti er samhengi af tilfinningum.
Leikurinn verður ekki um mig
gegn Klopp eða taktíkina heldur
um tilfinningar sem leikmenn
upplifa. Það lið sem ræður betur
við sínar tilfinningar mun verða
skrefi nær titlinum.“
Annar knattspyrnuspekingur,
Jamie Carragher, settist niður
með Anfield Wrap í vikunni en
hann segir að þessi langa bið eftir
úrslitaleiknum henti Tottenham
betur. „Enginn hefur getað útskýrt
það fyrir mér af hverju úrslitaleikurinn er þremur vikum eftir
að deildinni lauk. Ég held að það
henti Tottenham betur því þeir
hafa verið að bíða eftir Harry
Kane,“ sagði varnarjaxlinn fyrrverandi.

Tottenham er það
áttunda.

170

sinnum hafa liðin
mæst í öllum
keppnum. Liverpool hefur unnið
79 gegn 48 sigrum
Tottenham. 43
sinnum hefur
leikur endað
með jafntefli.

Imagine Dragons
byrjar partíið

Skomina með
völdin á vellinum

Hljómsveitin Imagine Dragons mun keyra upp stuðið
fyrir leik í boði Pepsi. Lögin
Believer, Radioactive og
Thunder hafa skilað
þeim Grammy-verðlaunum og er sjónvarpsframleiðslan
nokkuð sem hefur
aldrei verið
gert áður
samkvæmt
fréttum
UEFA. Að
minnsta
kosti ekki í
Evrópu segir
á vef UEFA.

Dómari leiksins verður Slóveninn Damir Skomina sem
Íslendingar kannast
ágætlega við en
hann dæmdi
viðureign Íslands
og Englands á
EM 2016 sællar
minningar. Hollendingurinn Danny
Makkelie
verður á
skjánum
og passar
upp á
VARdómgæsluna.

1982

mættust
liðin í
úrslitaleik í deildarbikarnum á Wembley.
Liverpool vann þann
leik 3:1.

19
12

sinnum tapaði
Tottenham í ár.

stoðsendingar
gaf Trent Alexander-Arnold í ensku
deildinni í vetur. Það

mesta sem varnamaður
hefur gefið á einu tímabili.

6

fyrrverandi leikmenn Southampton gætu spilað leikinn.
Paulo Gazzaniga,
Victor Wanyama, Dejan
Lovren, Virgil van Dijk,
Sadio Mané og Adam
Lallana.

Salah fær ljón að launum frá Mane
Sadio Mane hefur ákveðið að gefa
Mo Salah ljón skori hann í úrslitaleiknum. Senegalinn Sadio Mane
og Egyptinn Mo Salah hafa verið
tveir af betri mönnum Liverpool
í allan vetur. Senegalinn hefur
sagt að ef Salah skori mark
verði hann að fara með sig til
píramídanna. En ef Mane skori
fái Salah nýtt gæludýr.
„Ef ég skora mun ég gefa
honum ljón,“ sagði Mane í
viðtali við OurAfricanFootball.
com. Framlína Liverpool,
Salah og Mane ásamt Bobby
Firmino hefur skorað 12
sinnum í Meistaradeildinni í vetur. Jafn
mörg mörk og Lionel
Messi. Mane hefur
skorað 13 mörk í
síðustu 16 leikjum
Liverpool.

BORÐ- OG
GÓLFVIFTUR
VERÐ FRÁ 3.145

30%

GÓLFVIFTA 40cm

ARIETE TURNVIFTA

VERÐ ÁÐUR ... 5.495
TILBOÐ ......... 3.845

PHILIPS PERFORMER
COMPACT RYKSUGA

SAGE
BLANDARI

BORÐVIFTA 40cm

VERÐ ÁÐUR ... 4.995
TILBOÐ ......... 3.495
BORÐVIFTA 30cm

VERÐ ÁÐUR ..... 7.495
TILBOÐ ........... 5.245

29%

VERÐ ÁÐUR ... 4.495
TILBOÐ ......... 3.145

VEGLEGUR
KAUPAUKI

HELGARSPRENGJA

ALLT AÐ

22%

50%

AFSL.

VERÐ ÁÐUR ... 69.995
TILBOÐ ......... 49.995

BODUM BISTRO
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Á
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ÐUR
R ... 2
22.995
2.995
TILBOÐ ......... 17.995

33%
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1,1L
HVÍT

43%

PARIS
POTTASETT

VERÐ ÁÐUR ... 5.995
TILBOÐ ......... 3.995

VERÐ ÁÐUR ... 34.995
TILBOÐ ......... 19.995

4STK MEÐ GLERI

Le Creuset
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HRÆRIVÉL
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32%
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30%
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VERÐ ÁÐUR ... 6.495
TILBOÐ ......... 4.495

30%
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3STK
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VERÐ ÁÐUR ... 5.495
TILBOÐ ......... 3.845
KUCHENPROFI

PIZZASTEINN Í
GRIND
30sm

30%

VERÐ ÁÐUR ...4.495
TILBOÐ .........3.145

BRAAVA
SKÚRINGAR
VÉLMENNI

27%

VERÐ ÁÐUR ... 54.995
TILBOÐ ......... 39.995

ALLIR

HÁRBLÁSARAR

20% - 40%

40
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Langar ræður bannaðar

Erla Jóhannsdóttir
frá Laufási, Djúpavogi,
lést á hjúkrunarheimilinu Dyngju
miðvikudaginn 22. maí.
Útförin fer fram frá Djúpavogskirkju
laugardaginn 8. júní klukkan 13.00.
Svandís Guðný Bogadóttir Reynir Arnarson
Ragnar Jóhann Bogason
Svava Skúladóttir
Ágúst Bogason
Bríet Birgisdóttir
Ómar Bogason
Margrét Urður Snorradóttir
Gísli Borgþór Bogason
Gunnlaugur Bogason
Kolbrún Eiríksdóttir
Hafdís Erla Bogadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elsku sonur minn, bróðir okkar,
mágur og frændi,

Magnús Halldórsson
Svöluási 40,
Hafnarfirði,
lést á heimili sínu, föstudaginn
24. maí. Útför hans fer fram frá
Bústaðakirkju föstudaginn 7. júní klukkan 13.00.
Bryndís Magnúsdóttir
Guðrún Valdís Halldórsdóttir Kristján Guðbjartsson
Helga Kristín Halldórsdóttir Gauti Sigurpálsson
Fannar Már Arnarson
Sigríður Jónsdóttir
Sandra Hrönn Arnardóttir
og frændsystkini.

Hjartanlegar þakkir til ykkar allra sem
sýnduð okkur samúð og vinarþel
við andlát og útför okkar ástkæru

Petreu Guðmundsdóttur
Petu á Sigurðsstöðum, Akranesi.
Sérstakar þakkir viljum við færa
starfsfólki heimahjúkrunar og
dvalarheimilisins Höfða fyrir góða umönnun og
þá alúð sem Petu var sýnd.
K. Guðmundur Skarphéðinsson Ósk Axelsdóttir
Alda Björk Skarphéðinsdóttir
Guðlaugur Sigurðsson
Sigrún Birna Skarphéðinsdóttir
Ingi Þór Yngvason
Hugrún Peta Skarphéðinsdóttir
Hörður Björgvinsson
Skarphéðinn E. Skarphéðinsson
Áslaug I. Kristjánsdóttir
Hulda Berglind Skarphéðinsdóttir Þorsteinn Finnbogason
barnabörn, langömmubörn og langalangömmubörn.

Sögur er stórt verkefni margra stofnana sem gengur út á að hvetja krakka til lesturs,
skapandi skrifa og verka. Afraksturinn verður metinn í sjónvarpssal annað kvöld.

S

öguverkefnið hefur verið í
gangi frá október 2018 þangað
til nú svo að verðlaunathöfnin
annað kvöld, sunnudag, er
stór lokaviðburður á margra
mánaða vinnu,“ segir Sigyn Blöndal
hjá KrakkaRÚV sem lofar skemmtilegri hátíð í sjónvarpssal þar sem
hún verður aðalkynnir kvöldsins.
Hún segir mikið efni hafa borist frá
börnum fyrir atbeina þessa verkefnis
og nefnir sögur, leikrit, stuttmyndir.
Samstarfsaðilarnir haf i farið yf ir
það og valið verðlaunaverk. „Borgarleikhúsið og Leikfélag Akureyrar
hafa valið verk til að setja á svið og
útvarpsleikhúsið eitt til f lutnings.
Menntamálastofnun velur verðlaunasögur og gefur út raf bókina RISAstórar smáSÖGUR. Við tökum síðan
stuttmyndahandritin og framleiðum
sjónvarpsefni.“
Sigyn segir börnin af kastamikla
rithöfunda. „Við höfum haldið námskeið í skapandi skrifum og erum
í samstarfi við skóla. Þar eru heilu
bekkirnir að senda okkur smásögur.
Það er hvetjandi fyrir krakka að vita
að framlag þeirra gæti endað í raf bók,
sem leikverk á sviði eða stuttmynd.
Raf bókin verður opnuð á hátíðinni á
morgun. Þar verður þétt klukkutíma
dagskrá með skemmtiatriðum og
salurinn verður fullur af stjörnum. En
langar ræður verða bannaðar og kalla
á refsingu í formi slíms eða sápukúluskothríðar!“
Hugmyndin á bak við hátíðina er
að upphefja barnamenningu að sögn
Sigynjar. „Þarna fá krakkar tækifæri
til að velja það sem var best gert í
barnamenningu á Íslandi síðastliðið
ár og þau fá verðlaun fyrir sín skapandi verk. Þegar fagleg umgjörð er sett
í kringum verk barna, þá blómstrar
allt.“ gun@frettabladid.is

Arnaldur Halldórsson, Þórey Lilja Benjamínsdóttir, Sigyn Blöndal, Hilmar Máni
Magnússon og Lísbet Freyja Ýmisdóttir. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Hjartans þakkir færum við öllum
sem sýndu okkur samúð og hlýju við
andlát og útför ástkærs sonar míns,
bróður okkar og frænda,
Elskulegur maðurinn minn, faðir,
tengdafaðir og afi,

Sigurður Örlygsson
myndlistarmaður,
Eiríksgötu 23,
Reykjavík,
lést á Landspítalanum við Hringbraut
fimmtudaginn 30. maí sl. Útför hans fer fram frá Áskirkju
fimmtudaginn 6. júní kl. 15.
Ingibjörg Einarsdóttir
Theódóra Svala Sigurðardóttir Egill Sverrisson
Unnur Malín Sigurðardóttir
Arnar Sigurbjartsson
Þorvaldur Kári Ingveldarson
Anna Kristín Sigurðardóttir
Arnljótur Sigurðsson
Gylfi Sigurðsson
Geirþrúður Einarsdóttir
Valgerður Sigurðardóttir
Baldvin Einarsson
og barnabörn.

Ottós Einarssonar
bifreiðastjóra, Hraunbæ 170.
Sérstakar þakkir viljum við færa starfsfólki
Gray Line / Allrahanda á Íslandi fyrir alla aðstoð og
umhyggju við fráfall Ottós.
Sigurlaug Ottósdóttir
Jóhann Hans Þorvaldsson
Valg. Laufey Einarsdóttir
Einar Þór Einarsson
Jórunn Jónsdóttir
og frændsystkini.

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

Birkir Skarphéðinsson
ökukennari,
Aflagranda 40,
lést á Vífilsstöðum fimmtudaginn
23. maí. Útför hans fer fram frá Neskirkju,
miðvikudaginn 5. júní kl. 13.00. Blóm og kransar eru
vinsamlegast afþakkaðir. Þeim sem vilja minnast hans er
bent á gjafa- og styrktarsjóð Múlabæjar
(nr. 0133-15-380757, kt. 580310-0440).
Elíveig Kristinsdóttir
Elín Bára Birkisdóttir
Jens Líndal Ellertsson
Helga Birkisdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður,
faðir, tengdafaðir og afi,

Guðjón Valur Björnsson
fyrrverandi kennari á Eskifirði,
sem varð bráðkvaddur á heimili sínu
þann 25. maí, verður jarðsunginn
frá Eskifjarðarkirkju miðvikudaginn
5. júní kl. 14.00.
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir. Þeim sem vilja
minnast hans er bent á Krabbameinsfélag Austfjarða.
Auður Valdimarsdóttir
Margrét Guðjónsdóttir
Bjarni Gnýr Hjarðar
Fjóla Guðjónsdóttir
Þorsteinn Sigurðsson
Eva Vala Guðjónsdóttir
Bergur Þór Ingólfsson
og barnabörn.

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð
og hlýhug vegna veikinda, andláts
og útfarar heittelskaðs eiginmanns,
föður, bróður og vinar,

Kolbeins Einarssonar
frá Ísafirði,
Íris Birgisdóttir
Anna Kolbeinsdóttir
Bergljót Halldórsdóttir
Einar Garðar Hjaltason
Kristín Sigurðardóttir Hagalín
Hjalti Einarsson
Vilborg Guðrún Sigurðardóttir
Edda Katrín Einarsdóttir Helgi Karl Guðmundsson
Viktor Máni Einarsson Hagalín
Hrafnhildur Eva Einarsdóttir Hagalín
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FLYTJENDUR:
HERDÍS ANNA JÓNASDÓTTIR, SÓPRAN
HANNA DÓRA STURLUDÓTTIR, ALT
ELMAR GILBERTSSON, TENÓR
ODDUR ARNÞÓR JÓNSSON, BASSI,

OPNUNARTÓNLE
EIKA
AR KIRKJULISTAH
HÁTÍÐAR MYSTERIUM, OP.
P 53,
NÝ ÓRATÓRÍA EFTIR
R HAFLIÐA HALL
LL
LGRÍMSSON

MÓTETTUKÓR HALLGRÍMSKIRKJU,

LAUGARDAGINN 1. JÚNÍ KL. 17 FRUMFLUTNINGUR - SUNNUDAGINN 2. JÚNÍ KL. 17 Í HALLGRÍMSKIRKJU

SCHOLA CANTORUM,

Mysterium, op. 53, er tileinkað Herði Áskelssyni og Listvinafélagi Hallgrímskirkju. Isabelle Demers konsertorganisti
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Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

Hildur Magnúsdóttir
Vesturgötu 14 í Ólafsfirði,
lést á gjörgæsludeild Sjúkrahússins á
Akureyri 25. maí umvafin ást og hlýju.
Útförin fer fram frá Ólafsfjarðarkirkju
föstudaginn 7. júní kl. 14.00. Þeim sem vilja minnast
hennar er bent á Slysavarnafélag kvenna í Ólafsfirði.
Jóhann Helgason
Aðalbjörg Ólafsdóttir
Ríkharð Lúðvíksson
Magnús Guðmundur Ólafsson Agnes Númadóttir
Helgi Jóhannsson
Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir
Guðrún Pálína Jóhannsdóttir Kristinn Bogi Antonsson
barnabörn og barnabarnabörn.

„Ég er kona“ nefnist eitt lagið sem Kvennakór Hornafjarðar syngur á mánudagskvöldið. Það á vel við.

Syngja í Grafarholtinu á leið til Ungverjalands
Elsku hjartans pabbi,
tengdapabbi, afi og langafi,

Sigurður Zophanías Skúlason
bifreiðastjóri,
áður til heimilis að Sunnubraut 2,
Þorlákshöfn,
lést á hjúkrunar- og dvalarheimilinu
Höfða, Akranesi, 27. maí 2019. Hann verður jarðsunginn frá
Þorlákshafnarkirkju þriðjudaginn 11. júní 2019, kl. 14.00.
Skúli S. Sigurðsson
Hjördís Svavarsdóttir
Svanhildur S. Sigurðardóttir Sævar Sigursteinsson
Halldór Þ. Sigurðsson
Hugrún Guðmundsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

L

ögin Heyr mína bæn, Betlikerlingin
og Vor um Hornafjörð eru meðal
þeirra laga sem Kvennakór Hornafjarðar ætlar að syngja á mánudagskvöldið, 3. júní, í Guðríðarkirkju í Grafarholti.
Tónleikarnir hefjast klukkan 20. Þeir eru
vortónleikar kórsins númer tvö á þessu
ári, hinir fyrri voru í heimabænum.

Í framhaldinu heldur kórinn til Ungverjalands og mun syngja á menningarhátíð í Szöd sem er í nágrenni Búdapest,
þann 5. júní.
Stjórnandi kvennakórs Hornafjarðar
er Heiðar Sigurðsson sem hefur útsett
og samið mörg þeirra laga sem kórinn er
með á söngskrá sinni. Formaður kórsins

Elskulegur bróðir minn,

Gunnar Jóhannsson
Ástkær faðir minn, tengdafaðir og afi,

Ragnar Sigfússon
lést sunnudaginn 26. maí.
Útför hans fer fram frá
Fossvogskapellu
miðvikudaginn 5. júní kl. 13.
Rósa Mjöll Ragnarsdóttir
Máni Sverrisson
Orri Freyr Guðmundsson
Birna Guðmundsdóttir

andaðist 17. maí.
Jarðarförin hefur farið fram. Kærar
þakkir til starfsfólks Droplaugarstaða,
þar sem hann bjó í 6 ár.
Hanna Bergljót Jóhannsdóttir

er Erna Gísladóttir, oft nefnd Formaður
Hornafjarðar vegna skemmtilegrar
framkomu og vinsælda við að stýra
hinum ýmsu viðburðum.
Hljóðfæra leik a ra r kór sins er u
Heiðar Sigurðsson á píanó, Júlíus Vigfússon á bassa og Birgir Reynisson á
trommur. – gun

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

Sigríður Sigurbjörnsdóttir
Árskógum 6, Rvk.
(áður Melási 9, Garðabæ),
lést á Landakoti 27. maí síðastliðinn.
Útförin verður auglýst síðar.
Geir Magnússon, börn, tengdabörn, barnabörn og
barnabarnabörn.

Guðmundur Pétursson
Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð
og vinarhug við andlát og útför
ástkærrar systur og frænku,

Rögnu Matthíasdóttur
Öldugötu 52, Reykjavík,
Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Gréta Óskarsdóttir
Sólarsölum 7, Kópavogi,

sem lést 4. maí.
Sigríður Ólöf Matthíasdóttir
Bjarni Jón Matthíasson
Sigurjóna Matthíasdóttir
og fjölskyldur.

lést föstudaginn 24. maí á
Landspítalanum Fossvogi.
Helga G. Hauksdóttir
Þorsteinn Guðbjörnsson
Margrét Hauksdóttir
Hilmar Kristinsson
Grétar, Björg, Hildur Ýr, Íris Björk og langömmubörn.

Jóhann Ágústsson
Kirkjusandi 3,
Reykjavík,
lést 25. maí. Útförin fer fram frá
Digraneskirkju fimmtudaginn 6. júní kl. 13.
Ingunn Kristjánsdóttir
Erla Jóhannsdóttir
Sigurður Sveinsson
Sigurður Jóhannsson
Ágúst Jóhannsson
Anna Hjaltadóttir
og afabörn.

Þórólfur Jónsson
fyrrverandi aðalbókari,
Rafmagnsveitum ríkisins,
Drápuhlíð 35, Reykjavík,
lést að morgni sunnudagsins 26. maí.
Jarðsungið verður frá Háteigskirkju miðvikudaginn
5. júní kl. 15.00.
Hulda Guðrún Þórólfsdóttir
Haukur Þórólfsson
Anna Laxdal Þórólfsdóttir
Elfar Bjarnason
Friðný Heiða Þórólfsdóttir
Sonja, Guðný, Þórólfur, Ingvar, Rúnar, Þorsteinn Jökull,
Heiða og Emma

Vestmannaeyjum,
hefur farið fram frá Lágafellskirkju í
kyrrþey að ósk hinnar látnu.
Kristinn Karlsson og aðstandendur.

Ingunn Sveinsdóttir
Bólstaðarhlíð 41,
Elsku systir okkar og mágkona,

lést á heimili sínu Eiðsvallagötu 34,
Akureyri, 18. maí og fór útför hennar
fram frá Höfðakapellu 28. maí.
Innilegar þakkir fær starfsfólkið í
Eiðsvallagötunni fyrir að gera henni kleift að vera heima
til hinstu stundar og Heimahlynning á Akureyri fyrir
kærleiksríka umönnun.
Gunnfríður Larsen
Svanfríður Larsen
Hörður Þórleifsson
Hermann Larsen
Kristrún Sigtryggsdóttir
Ólafur Larsen
Sigríður Larsen
og fjölskyldur.

lést á hjúkrunarheimilinu Eir miðvikudaginn 15. maí.
Útför hefur farið fram í kyrrþey að hennar ósk.
Sigurborg Steingrímsdóttir
Pétur Eggertsson
Júlíana Svana Steingrímsdóttir
Martin Viderö
og barnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda
samúð við andlát og útför ástkærs
eiginmanns, föður, tengdaföður, afa
og langafa,

Sigurðar Jóns Kristjánssonar
Sérstakar þakkir til starfsfólks
gjörgæsludeildar Landspítalans í Fossvogi.

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

Bryndísar Sigurðardóttur

Okkar ástkæra móðir,
tengdamóðir og amma,

Kristjana Larsen
Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Útför ástkærrar eiginkonu minnar,

Gunnar Kristinn
Friðbjörnsson

Guðrún A. Björgvinsdóttir
Jón Bjarki Sigurðsson
Laufey Sigurðardóttir
Aðalbjörg E. Sigurðardóttir
Einar Sigurðsson
barnabörn og barnabarnabarn.

arkitekt,
lést á lungnadeild Landspítalans í
Fossvogi 14. maí síðastliðinn. Útför fór
fram í kyrrþey að ósk hins látna. Aðstandendur þakka
öllu starfsfólki á lungnadeild og gjörgæsludeildum
Landspítalans fyrir framúrskarandi umönnun og alúð.
Ella Kolbrún Kristinsdóttir
Freyja Björk Gunnarsdóttir Björn Gunnar Birgisson
Kristófer Jónsson
Andrea Bjarnadóttir
Rakel Björk Björnsdóttir
Skúli Sigurðsson
Kristinn Karl Jónsson
Bjarki Þór Björnsson
Arnar Breki Björnsson

Okkar ástkæra móðir, tengdamóðir,
amma, langamma og langalangamma,

Guðlaug Hinriksdóttir
Dvalarheimilinu Höfða, áður
Höfðagrund 2, Akranesi,
verður jarðsungin frá Akraneskirkju,
þriðjudaginn 4. júní kl. 13.00. Jarðsett
verður í Fossvogskirkjugarði. Þeir sem vilja minnast
hennar láti Dvalarheimilið Höfða njóta þess.
Börn, tengdabörn og ömmubörn.

UHD
OFURHÁSKERPA

Í KVÖLD KL. 18:15
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Vikulega er dregið úr innsendum
lausnarorðum og fær vinningshafinn
í þetta skipti eintak af bókinni
Morðið í Snorralaug eftir Stellu
Blómkvist frá Forlaginu. Vinningshafi síðustu viku var Sigurbjörn
Guðmundsson, Reykjavík.

Á Facebook-síðunni Krossgátan er að finna ábendingar,
tilkynningar og leiðréttingar
ef þörf krefur.
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LÁRÉTT
6 Partíbæjarband splæsir í túr

til St. Pauli og nærsveita (9)
11 Verða hraust ef ormur ríkra

bítur (12)
12 Færa hrokknum harla fáum
(9)
13 Andi eftirlitsins spillir
árangri verndar hugans
(12)
14 Herma plönturnar þá eftir
prímata? (9)
15 Slíka dirfsku má kalla andlega fegurð (8)
16 Hve mikið prótein, fita og
bætiefni verður í þessari
matarveislu? (13)
20 Sóló sækir í sérvitrar (9)

22 Hvað ef við gripum í taum-

37 Sljóir, fölir og ringlaðir, allir

ana á stýrum? (12)
24 Læt hitagjafa ráða hegðun
minni í látunum (7)
27 Lóma-Grani er jafn skrifblindur og aðrir hestar í
þessum lit (9)
28 Skoða slá álanna (7)
29 Þel fylgir þrengslum ef á er
járn (6)
30 Er ráðlegt að ráða Mínótáros
sem gripahirði? (9)
33 Fljót í dauðan (9)
34 Geri stillt óstillt er spretta er
góð (6)
35 Af hinni lítt íþyngjandi
kvöð sem gildir ekki
lengur (7)

sem einn (6)
39 Fleti fer batnandi, því stærra
sem það er (8)
43 Sjálfvirkur músíkmaður
sendir loftfari tóninn (7)
44 Staglaði á því að hann væri
sá léttasti (8)
45 Sagði frá ævilokunum og
lausninni (8)
46 Kyrr halda kyrru fyrir við
hylinn kyrra (7)
47 Hrösun mannkyns kostar
blóðbað (8)
48 Það vekur mig upp frá vondum draumi (8)

LÉTT

10 Draugur úrelts tímatals er

LÓÐRÉTT
1 Þetta dugar góuna á enda (10)
2 Dragið spil í hljóðfærið (10)
3 Ver mitt varnarlið með

að máta orð við borð (7)
17 Gáski vex af vaðmáli ef
marka má kát krakkaskott (9)
18 Hreyfi við vitlausum renglum (10)
19 Pest argrar og stækrar leggur yfir oss (9)
21 Þvottur fólks getur reynt á
styrk snúranna (8)
23 Hún er víst hreinræktuð
skepna, en af ágætri ætt (6)
24 Af skítugum leiðum lúsa (11)
25 Þrái bernsku minnar birtu
og geislandi hreystina (11)
26 Sæki málningu að utan í
þessari stuttu heimsókn

rammbyggðum kofa (8)
4 Mín er eymdin eftir allan
þrældóminn (8)
5 Rót Ránar í heimi gyðjunnar
(7)
6 Sjór flúði undan frekari prófunum í gegnum umdæmi
séra Jóns (13)
7 Mala um tað og hitaða kornspíru (7)
8 Þegar ég ræði mína aðferð
passa ég upp á hvert orð (7)
9 Góð íslenska er lykilatriði
þegar gæði ber á góma (7)
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grimm (6)
38 Af yfirlæti úrgangs (5)
40 Verða fúlar ef vargar villast

(5)
41 Báruð þið hin brýnu af leið?

(5)
42 Ertir Marx á hans heima-

slóðum (5)

Gunnar Björnsson

Unzicker átti leik gegn Sarapu í
Siegen árið 1970.
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AUÐUNNIN ALSLEMMA
Hjördís Eyþórsdóttir vann sér sæti
í kvennalandsliði Bandaríkjanna
til að keppa um heimsmeistaratitilinn í Vuhan í Kína í september
komandi. Hjördís hefur verið
búsett í Bandaríkjunum um árabil
og sinnir þar atvinnumennsku í
bridge. Sveit Hjördísar keppti um
þennan rétt og spilaði 120 spila
útsláttarleik um þetta eftirsótta
sæti. Meðlimir í sterkri sveit Hjördísar voru auk hennar (Team Disa):
Sally Wheeler, Janice Seamon

keravæna grund (8)
36 Fótstig markar fótspor

Hvítur á leik

3

Bridge Ísak Örn Sigurðsson

(7)
31 Frá er fölur og forboðinn (8)
32 Læt frjóa jörð fyrir græn-

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.

LAUGARDAGUR

Lausnarorð síðustu viku var

10

11

16

1. JÚNÍ 2019

Molson, Linda Lewis, Lynn Deas
and Cindy Bernstein. Fyrir síðustu
lotuna (sem var 15 spil) var forysta sveitarinnar 24 impar. Sveit
Hjördísar jók muninn í síðustu
lotunni og lokatölurnar voru 280228. Miklu munaði um þetta spil
í síðustu lotunni. Andstæðingar
Hjördísar höfðu sagt sig upp í 6
á AV hendurnar. Lynn Deas og
Seamon Molson voru á öðru máli,
á hinu borðinu í leiknum. Suður
var gjafari og AV á hættu:

Vestur
54
ÁD107
KD654
D8

Austur
Á92
2
Á9
ÁKG9642
Suður
KD1063
K95
32
1053

Þó að aðeins 29 punktar séu á milli handanna í AV þá er
skiptingin töluverð og gildið meira, ekki síst vegna hressilegrar skiptingar austurs. Deas (V) og Molson (A) fetuðu
sig alla leið up í 7 , sem voru auðveld til vinnings. Hjördís
hefur oftsinnis áður verið í kvennalandsliði Bandaríkjanna að keppa um heimsmeistaratitilinn og er óneitanlega meðal sterkustu spilakvenna heims.

GRILLJÓN
ástæður til að grilla

... til að slá í gegn

Afgreiðslutímar á www.kronan.is
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LAUGARDAGUR

KRAKKAR

Konráð
og

355

félagar

á ferð og flugi
„Þetta er nú meira veggskriflið,“ sagði Kata, þar
sem þau komu að hlaðinni
steingirðingu. „Hér vantar
nánast annan hvern
stein,“ bætti hún við með
fyrirlitningu. „Hann er nú
bara orðinn gamall,“ sagði
Konráð. „Það gerir hann

ekki endilega að vondum
vegg, bara laslegum,“ bætti
hann við. „Það vantar til
dæmis ansi marga steina í
þetta gat hérna fyrir
framan okkur,“ sagði Kata
og hélt áfram að tuða yfir
veggnum. Konráð varð að
viðurkenna að það vantaði
jú ansi marga steina í þetta
gat. „En við verðum að
troða okkur í gegnum
það ef við ætlum að
komast eitthvað áfram,“
sagði Kata. „Spurning
hvort það vanti það marga

steina að við komumst í
gegnum gatið,“ bætti hún
við glottandi. Enda augljóst
að auðvelt væri að komast í
gegnum svona stórt gat án
þess að þurfa að troða sér.

?

Getur þú ð
eim a
hjálpað þ antar
v
telja hvað ina í
e
m arga st
vegginn?

?

?

Ara langar að byrja á að vera skurðlæknir og fara svo út í hótel- og veitingarekstur þegar hann verður stór. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Froskarnir
eru mjög
fyndnir
Stutt er fyrir hann Ara Hrólfsson Cela á uppáhaldsstaðinn sinn, bryggjuna framan við húsið.

Leikurinn
Í tilefni af hátíð hafsins og sjómannadeginum stingum við
upp á að sem flestir kakkar fari í
Stórfiskaleik!
Einn er hákarl og allir hinir eru
smáfiskar sem raða sér upp fyrir
framan hann á afmörkuðum
velli. Hægt er að nota fótboltamörk eða bara búa til tvær
línur með krít eða steinum til
að afmarka völlinn. Svo kallar
hákarlinn: "Syndið nú, allir mínir
fiskar!"
Þá hleypur hópurinn yfir
völlinn og reynir að komast fram
hjá stóra hákarlinum sem er
hann. Þeir sem hákarlinn grípur
tilheyra hans liði og smátt og
smátt fækkar í hópi smáfiskanna
sem hlaupa yfir. Þeir breytast í
hákarla sem reyna að ná smáfiskunum. Síðasti smáfiskurinn
vinnur.

?

Hvernig finnst þér mest gaman að
leika? Á trampólíni með vinum
mínum.

Hvað er gert síðustu dagana í skólanum? Við erum oft að leika úti og
við fórum í vettvangsferð á Árbæjarsafn. Þar skoðuðum við gömul
leikföng.

Hvaða bók er í uppáhaldi hjá þér?
Kiddi klaufi.

Hefur þú einhvern tíma komið í
helli? Já, ég kom í stóran helli úti á
Ítalíu.

Geta þeir stokkið mikið? Nei, þeir
eru í búri með vatni. En ef maður
rekst óvart í búrið þá byrja þeir að
hlaupa út um allt. Stundum þegar
þeir synda alla leið upp, þá synda
þeir beint niður á botn aftur þegar
þeir eru búnir að snerta yfirborðið.
Þeir eru mjög hraðir.

Hefur þú séð tófu? Já, í Bandaríkjunum.
Eru einhverjir góðir felustaðir
nálægt heimilinu þínu? Já, bak við
steinana hjá Kópavogskirkju.
Er einhver staður á Íslandi í uppáhaldi? Já, bryggjan fyrir utan hjá
okkur. Það er bryggja fyrir utan
húsið okkar.
Ertu oft að veiða þar? Já, það bíta
stundum fiskar á en þeir eru ekki
stórir. Ég sleppi þeim oft aftur en
ekki ef við ætlum að hafa þá í matinn.

Úr Ferðabók Fíusólar eftir
Kristínu Helgu Gunnarsdóttur og
Halldór Baldursson - með leyfi
frá báðum höfundum.

Lausn á gátunni

Hann Ari Hrólfsson Cela er átta
ára en verður níu 3. júlí. Hann er að
enda skólavistina þennan veturinn.

Fíasól er alltaf í essinu sínu, ekki síst þegar hún kemst í útileiki.
MYND/HALLDÓR BALDURSSON

Eigið þið kannski bát? Nei, en við
vorum að pæla í að fá okkur bát.
Það eru margir litlir bátar hér fyrir
utan.

Eigið þið einhver dýr? Já, froska í
búri. Þeir eru mjög fyndnir.

Hvað eigið þið marga? Fimm, tveir
eru svartir og þrír hvítir.
Hvað eru þeir stórir? Þeir eru litlir
núna en þeir geta orðið lófastórir.
Veistu um eitthvað skemmtilegt
sem þú munt gera í sumar? Já, ég
er að fara til Spánar 25. júní.
Hvað langar þig að verða? Ég ætla
að byrja á að verða skurðlæknir og
svo ætla ég að vinna á veitingastað
og hóteli.

Í vegginn vantar níutíu og fjóra múrsteina

30%

*$5'(1,$IHOOLVWÕOO[[+FPNU
*$5'(1,$IHOOLERUÒ[FPNU

.$50(WYHJJMDVWDVÕIL[[+FPNU1ÛNU

SUMARSPRENGJUR

20-70%

AFSLÁTTUR AF ÖLLUM VÖRUM

60%

40%

*$5µ67<77856W\WWD+FPNU1ÛNU+XQGXU+FP
*$5
$5µ67
$5
µ67
µ6
6 <77
<7
7 85
5 6
6W\WWD +
 NU 1Û NU +XQGXU +FP
NU1ÛNU)OÕÒKHVWXU+FPNU1ÛNU
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30-

40%
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70%
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RÝMUM PIER
Á SMÁRATORGI
9(56/81)/<785§.2538725*
$//7§$µ6(/-$67$//7$µ$)6/§7785§60§5$725*,

www.pier.is
Gildir 30. maí - 5. júní. *Gildir ekki með öðrum tilboðum.
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KORPUTORG

SELFOSS
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MYNDASÖGUR

Norðaustlæg átt 5-13 m/s, en heldur hvassara með suðausturströndinni. Skýjað
með köflum sunnan til á landinu og sums staðar skúrir, einkum síðdegis. Léttskýjað að mestu vestanlands, en skýjað og úrkomulítið norðaustan- og austanlands. Hiti 4 til 14 stig í dag, hlýjast í innsveitum suðvestantil.

læsileiki
Gæði og g
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Finndu okkur
á facebook

6WyUK|IèD_V_IOLVLV

1989

30
ÁRA

Pondus

Eftir Frode Øverli

Má ég bjóða Hlustaðu, fitufés!
dömunni Þú ert ekki þess
í dans?
verður að anda
að þér sama lofti
og ég! Hunskastu!

En
núna?

Ókei.

Vóó!
Hvað
gerðist?

Hann fékk
stig fyrir
viðleitni.

2019

KOMDU Í
KOLAPORTIÐ
OPIÐ ALLAR HELGAR
FRÁ KL. 11.00-17.00

Gelgjan
Við erum
komnir.

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Gerum
þetta.

Af hverju erum
við ekki bara
með ruslapoka
hér inni?

Þeir eru
ekki til
nógu
stórir.

DÁSAMLEG DEILD SAMFÉLAGSINS

LÍFIÐ ER Á
FRETTABLADID.IS
Lífið á frettabladid.is fjallar um
fólk, menningu, tísku, heilsu
og margt fleira.
Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook

Barnalán
Eigðu góðan dag?

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Spurðu börnin.

Hvar eru þau?

Í herbergjunum
sínum...

...mögulega
að eilífu.

Þar fékk ég
svarið.

ÚTGÁFUHÓF
ÆVARS í DAG
Allir velkomnir. Hlökkum til að sjá þig!

TILVA
LI
Í SUM N
A
LESTU RRINN!

1¼HUȴPPWDRJV¯²DVWDEµNLQ¯
%HUQVNXEUHNXPYDUVY¯VLQGDPDQQV
Óvænt endalokNRPLQ¼WRJYL²
K¸OGXPXSS£ÀD²¯%µNDE¼²
)RUODJVLQV£)LVNLVOµ²

.YHLNWYHU²XU£JULOOLQXNO
ȂS\OVXUGM¼VRJNDɝ
Ævar les úr bókinni
nni
kl. 14 og áritar
bækur og plaköt

L
Litabók
fyrir alla
– Leikir og fjör

BÚNINGAKEPPNI

9L²KYHWMXPDOODWLOD²NRPD¯E¼QLQJXP
HPD²HUȌEµNPHQQWDSHUVµQXUȊRJÀU¯U
VNHPPWLOHJXVWXE¼QLQJDUQLUI£YHU²ODXQ

« ALLAR BÆKUR ÆVARS Á TILBOÐI »

LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA
Bókabúð Forlagsins | Fiskislóð 39 | Opið alla virka daga 10–18 | Laugardaga 11–16 | www.forlagid.is
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MENNING
Borgarleikhúsið

568 8000 • borgarleikhus.is

Matthildur
Sun 02.06
Mið 05.06

Kl 19:00 U
Kl 19:00 U

Fim 06.06
Fös 07.06

Kl 19:00 Ö
Kl 19:00 U

Lau 15.06

Kl. 20:00 UL

Stóra sviðið
Kl 19:00 Ö
Kl 19:00 Ö

Mán 10.06
Fim 13.06

Elly
Lau 08.06

Kl. 20:00 U

Kl. 20:00 Ö

Fös 07.07

Kl. 20:00 Ö

Litla sviðið

Nýja sviðið

Kl. 20:00 ÖL

Sýningin sem klikkar
Lau 01.06

Kl 19:00 U
Kl 19:00 U

Kl. 20:00 ÖL

Lau 15.06

Bæng!
Fim. 06.06

Fös 14.06
Sun 16.06

Stóra sviðið

Kæra Jelena
Fim 06.07

LAUGARDAGUR

Stóra sviðið

Kl. 20:00 U

„Við í kvartettinum finnum fyrir miklum áhuga á nýrri tónlist,“ segja Una og Sigurður Bjarki. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

NÝ
ÍSLENSK
TÓNLIST
3. júní
kl. 20.00

Kaldalón
Hörpu
STJÓRNANDI

Veigar Margeirsson

HÖFUNDAR

Eiríkur Rafn Stefánsson
Hafdís Bjarnadóttir
Haukur Gröndal
Ingibjörg Azima
Sigmar Þór Matthíasson
Sigurður Flosason
Úlfar Ingi Haraldsson
Veigar Margeirsson

Afar spennandi að taka
þátt í sköpunarferlinu
Strokkvartettinn Siggi gefur út geisladisk og heldur
útgáfutónleika. Diskurinn geymir fimm íslensk nútímaverk.
Kolbrún
Bergþórsdóttir

er mjög lítillátur maður og fannst
alveg ómögulegt að kvartettinn héti
Siggi en það vorum við konurnar
sem tókum ráðin af honum.“

kolbrunb@frettabladid.is

S

trok k var tettinn Sig g i
hefur gefið út sinn fyrsta
geisladisk, South of the
Circle, hjá Sono Luminus.
Í kvartettinum eru: Una
Sveinbjar nardóttir og
Helga Þóra Björgvinsdóttir fiðlur,
Þórunn Ósk Marinósdóttir víóla og
Sigurður Bjarki Gunnarsson selló.
„Við stofnuðum kvartettinn árið
2012 í kringum Ung nordisk musik
hátíðina í Reykjavík og á fyrstu tónleikum okkar spiluðum við í Listasafni Reykjavíkur. Við höfðum öll
verið í kammertónlistarhópum og
kvartettum en þarna small eitthvað saman og við ákváðum að
halda samstarfinu áfram,“ segir
Una. Spurð um Sigga-nafnið segir
Una: „Sigurður Bjarki, félagi okkar,

Fimm nútímaverk
Óhætt er að segja að kvartettinn
hafi notið velgengni. Hann var valinn Flytjandi ársins á Íslensku tónlistarverðlaununum 2018 og hefur
hlotið mikið lof fyrir flutning sinn
þar á meðal fyrir leik sinn í Philip
Glass útsetningum á diski Víkings
Heiðars Ólafssonar hjá Deutsche
Grammophon.
Á nýjum geisladiski kvartettsins eru fimm íslensk nútímaverk:
Stillshot eftir Daníel Bjarnason,
Nebraska eftir Valgeir Sigurðsson,
Fair flowers eftir Mamiko Dís Ragnarsdóttur, Serimonia eftir Hauk
Tómasson og Opacity eftir Unu.
„Opacity er kvartett sem ég skrifaði
og var frumfluttur árið 2014,“ segir

Þjóðleikhúsið

551 1200 • leikhusid.is

Ronja Ræningjadóttir
Sun 2.6

kl. 13:00 Au

Sun 2.6

kl. 16:00 Au

Lau 8.6

Stóra sviðið
kl. 13:00 Au

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

Hárið
Fös 14/6

kl. 19:30 U

Lau 15/6

Lau 28.09
Lau 05.10

Lau 8.6

kl. 16:00 Au

Stóra sviðið
kl. 19:30
kl. 19:30

Stóra sviðið
19:30

Una. „Hann byggist á fiðluetíðu
sem ég skrifaði fyrir margt löngu
sem upphitunaræfingu fyrir fiðluleikara í tímaþröng. Fyrsti kaflinn
More er skrifaður út frá þessari
æfingu. Annar kaf linn er tileinkaður sellóinu og er hryggjarstykkið
í verkinu. Síðan kemur lítil elegía,
sorgarlag fyrir víóluna og síðasti
hlutinn heitir Less og er í knöppum
stíl. Hann er spuni að hluta og leikur
að tímasetningum.“

Hrifning í Tókýó
Una segir nútímaverkum eins og
þeim sem séu á diskinum vera
gríðarlega vel tekið. „Í nóvember
spiluðum við í Tókýó og það var
fullt út úr dyrum. Á efnisskrá voru
verkið mitt og Nebraska, verkið
hans Valgeirs. Við í kvartettinum
finnum fyrir miklum áhuga á nýrri
tónlist.“ Kvartettinn hefur unnið
náið með tónskáldum og frumflutt
fjölda nýrra verka. „Okkur finnst
spennandi að búa til og taka þátt
í sköpunarferlinu með því að fá að
spila verk í fyrsta skiptið. Sumum
tónlistarmönnum finnst það erfitt
en okkur finnst það einna skemmtilegast,“ segir Una.
Kvartettinn heldur útgáfutónleika í Mengi föstudaginn 7. júní
klukkan 17. „Þar spilum við lögin af
diskinum og hugsanlega eitthvað
meira,“ segir Sigurður Bjarki sellóleikari. „Við erum að fara í ýmis
verkefni, þar á meðal upptökur
á Ísafirði á tónlist eftir Halldór
Smárason fyrir Sono Luminus en
við höfum frumflutt tvo kvartetta
eftir Halldór. Svo verðum við með
tónleika í Salnum í september þar
sem við f lytjum íslensk og erlend
verk sem eru öll eftir konur.“

HVAÐ VILTU LÆRA?
Námsbrautir ENDURMENNTUNAR HÍ eru ýmist öllum opnar og
engar forkröfur gerðar, eða sérhæfðar fyrir ákveðin fagsvið
og veita þá margar þeirra ECTS einingar.

NÁMSBRAUTIR Á
GRUNNSTIGI

NÁMSBRAUTIR Á
FRAMHALDSSTIGI

NÁMSLÍNUR
ÁN EININGA

HUGRÆN ATFERLISFRÆÐI
Í LÍFI OG STARFI

HEILABILUN
– INNGANGUR FYRIR FAGAÐILA

LEIÐSÖGUNÁM Á HÁSKÓLASTIGI

JÁKVÆÐ SÁLFRÆÐI

FORYSTA TIL FRAMÞRÓUNAR
– LEIÐ STJÓRNENDA TIL AUKINS
ÁRANGURS

– staðnám eða fjarnám

– diplómanám á meistarastigi

FJÁRMÁL OG REKSTUR
– staðnám eða fjarnám

NÁM TIL LÖGGILDINGAR
FASTEIGNA- OG SKIPASALA

SÁLGÆSLA
– diplómanám á meistarastigi

GRUNNNÁM Í BÓKHALDI

– staðnám eða fjarnám

SÉRNÁM Í HUGRÆNNI ATFERLISMEÐFERÐ – FYRIR SÁLFRÆÐINGA
OG GEÐLÆKNA

HUGUR OG HEILBRIGÐI
– GERÐU GOTT LÍF BETRA

ENDURMENNTUN.IS

Umsóknarfrestur til 5. júní

UNDIRBÚNINGSNÁM
– VIÐURKENNDUR BÓKARI
– staðnám eða fjarnám

VERKEFNASTJÓRNUN OG
LEIÐTOGAÞJÁLFUN
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Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Laugardagur

1. JÚNÍ 2019

Hvar? Menningarhúsin í Kópavogi,
Kópavogshálsi
Ástandsskoðun á hjólum. Ljósmynda- og bókasýning, þrautabraut, hjólatúr og pylsupartí.

Hvað? Yfir og út
Hvenær? 15.00
Hvar? Hallgrímskirkja og Ásmundarsalur
Myndlistarsýning Finnboga
Péturssonar.

Handverk

Hvað? Talaðu við mig / Runā ar mani!
/ Talk to Me!
Hvenær? 15.00
Hvar? Listasafnið á Akureyri
Opnuð sýning á verkum nítján
lettneskra listamanna.

Hvað? Handverkssýning eldri
bæjarbúa
Hvenær? 13.00-17.00
Hvar? Skólabraut 3-5, Seltjarnarnesi

hvar@frettabladid.is

1. JÚNÍ 2019

Myndlist

Útivist

Hvað? Kjarval og Sölvi
Hvenær? 13.00-15.00
Hvar? Kjarvalsstaðir, Klambratúni
Blómalistasmiðja fyrir fjölskylduna.

Tríó Bjössa Thor kemur fram á fyrsta Sumarjazzi Jómfrúarinnar.

Hvað? Hjóladagur fjölskyldunnar
Hvenær? 13.00-16.00

LAUGARDAGUR

Lóa Hlín Hjálmtýsdóttir leiðir
teiknismiðju.

Hvað? Teiknismiðja
Hvenær? 13.00-15.00
Hvar? Gerðarsafn, Kópavogi

Hvað? Tímahvörf og comme ça
louise?
Hvenær? 15.00
Hvar? Hafnarborg
Opnaðar tvær nýjar sýningar.
Hvað? Ljósmyndasýning Einars
Bastían
Hvenær? 15.00-18.00
Hvar? Grafíksalurinn Tryggvagötu 17

Tónlist

20.000
A

Hvað? Setning Kirkjulistahátíðar
Hvenær? 15.00
Hvar? Hallgrímskirkja

fsláttur
Af öll

OnePluus m
símum 6T

Hvað? Vakað yfir þjóðlögum
Hvenær? 14.00
Hvar? Dósaverksmiðjan, Borgartúni 1

0
0
0
.
80 ttur

RÝMINGARSALA

Hvað? Mysterium, ný óratóría
Hvenær? 17.00
Hvar? Hallgrímskirkja

AfAsf lfaártölvum

Hvað? Ingibjörg og Kristofer
Hvenær? 21.00
Hvar? Mengi, Óðinsgötu 2

LOKADAGUR

Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Sunnudagur

SUMAR
ÚTSÖLU
SÍÐASTI SÉNS

hvar@frettabladid.is

2. JÚNÍ 2019
Tónlist

Hvað? Stofutónleikar með Bubba
Hvenær? 16.00
Hvar? Gljúfrasteinn

0.000

Hvað? Óratórían Mysterium
Hvenær? 17.00
Hvar? Hallgrímskirkja

35

Myndlist
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ð

S

jald kr. 195
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iðslu- og tilkyn
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A yﬁr 1000 vörum
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%
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ð

Allt a

Hvað? Tónleikaspjall
Hvenær? 15.00
Hvar? Ásmundarsalur
Halldór Hauksson ræðir við Hafliða Hallgrímsson tónskáld.

19
20 5% lántökug

NA

AÐEINS Í DAG

9fsláttur

Hvað? Tríó Bjössa Thor og Unnur
Birna
Hvenær? 15.00-17.00
Hvar? Jómfrúin, Lækjargötu 4

Meðan birgðir endast

og

1. júní 2019 • Útsölutilboð gilda 2-31. maí eða meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um breytingar,
rr, innsláttarvillur og myndabrengl
m

ð

Allt a

upph ð allt
æ

Hvað? Móðir jörð og Steinninn ég
Hvenær? 13.00
Hvar? Sveinshús, Krýsuvík

ÚTSÖLUUR
G
BÆKLIN AF
LLUR
STÚTFU UÐUM
MÖGN UM
TILBOÐ

Hvað? Leiðsögn um sýninguna
Hulda Hákon / Hverra manna ertu?
Hvenær? 14.00
Hvar? Listasafn Íslands, Fríkirkjuvegi 7
Hvað? Vakað yfir þjóðlögunum
Hvenær? 14.00
Hvar? Dósaverksmiðjan,
Borgartúni 1, R.
Hvað? Eggert Pétursson með
sýningarstjóraspjall
Hvenær? 15.00
Hvar?. Kjarvalsstaðir, Klambratún

Reykjavík • Hallarmúla 2 • 563 6900 | Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900

Hvað? Orkuhreyfingin Sumarsýning
Hvenær? 17.00
Hvar? Svavarssafn, Höfn, Hornafirði

Stígðu ölduna með okkur
Tækniskólinn óskar sjómönnum og fjölskyldum þeirra um land allt
til hamingju með daginn.
Tækniskólinn býður uppá alþjóðlegt nám í skipstjórn og vélstjórn.
Skipstjórar og vélstjórar eru bæði karlar og konur en fyrst og
fremst fagfólk á sínu sviði.
Ef þú vilt slást í hópinn þá er opið fyrir innritun á tskoli.is
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LAUGARDAGUR

DAGSKRÁ

Laugardagur

ÞÚ GETUR LESIÐ BLAÐ DAGSINS
Á FRETTABLADID.IS OG Í
FRÉTTABLAÐS APPINU,
HVAR SEM ÞÚ ERT Í SUMAR!

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2

07.15 KrakkaRÚV
07.16 Hinrik hittir
07.21 Manni meistari
07.44 Rán og Sævar
07.55 Nellý og Nóra
08.02 Hrúturinn Hreinn
08.09 Eysteinn og Salóme
08.21 Með afa í vasanum
08.33 Millý spyr
08.40 Konráð og Baldur
08.53 Flugskólinn
09.16 Sögur Þriðji þáttur Hér
keppa álfar og dvergar í æsispennandi leik af Sögu spilinu. Hvort
verða það álfar eða dvergar sem
komast í lokakaflann? Hvert fara
bækurnar og hvaða örlagatákn
koma úr brunninum? Umsjón:
Sigyn Blöndal. Álfar: Þóra Fanney Hreiðarsdóttir, Auður Mjöll
Heiðarsdóttir. Dvergar: Ingvar Wu
Skarphéðinsson, Vala Frostadóttir,
Viskubrunnur: Laddi - Þórhallur
Sigurðsson. Hugmynd, handrit
og framleiðsla: Sigyn Blöndal og
Sindri Bergmann Þórarinsson.
Stjórn upptöku: Sindri Bergmann
Þórarinsson
09.45 Óargardýr
10.15 Verksmiðjan
10.45 Basl er búskapur
11.15 Vikan með Gísla Marteini
12.00 Hemsley-systur elda hollt
og gott
12.30 Tilraunin - Fyrri hluti
13.15 Davíð Stefánsson frá Fagraskógi
14.15 Hafsins börn
15.00 Lamandi ótti
15.15 Dauði Díönu prinsessuDiana
16.50 Bannorðið
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Bílskúrsbras
18.04 Sebastian og villtustu dýr
Afríku
18.15 Landakort Gaddavír
18.20 HM kvenna í fótbolta.
Leiðin til Frakklands
18.53 Lottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Sveppaskrímslið Ævintýraþættir fyrir alla fjölskylduna
byggðir á þekktri barnabók
Raymonds Briggs um slímugt
skrímsli sem lifir hamingjusömu
lífi neðanjarðar þar til sonur þess
ákveður að flýja skrímslaveröldina og búa ofanjarðar hjá mannfólkinu.
20.30 Bíóást. Tootsie RÚV sýnir
vel valdar kvikmyndir sem hafa
valdið straumhvörfum í kvikmyndasögunni. Að þessu sinni
er það gamanmyndin Tootsie
frá 1982 með Dustin Hoffman í
aðalhlutverki. Myndin segir frá
atvinnulausum leikara sem dulbýr
sig sem konu og fær hlutverk í
sápuóperu. Með tímanum dregst
hann sífellt lengra inn í hlutverkið
sem gerir honum erfitt fyrir þegar
hann verður ástfanginn af mótleikkonu sinni. Leikstjórn: Sydney
Pollack. Aðalhlutverk: Dustin Hoffman, Jessica Lange og Teri Garr.
22.30 Laus við gaurinn á 10
dögum
00.20 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 The Bachelorette
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 Biggest Loser
21.00 Rudderless
22.45 Mission. Impossible II
00.45 A Million Ways to Die in the
West
02.55 The Frozen Ground Sönn
saga lögreglumannsins Glenns
Flothe sem einsetti sér að handsama fjöldamorðingja sem myrti
á milli 18 og 25 stúlkur á árunum
1970-1983.
04.40 Síminn + Spotify

07.00 Strumparnir
07.25 Kormákur
07.35 Billi Blikk
07.50 Kalli á þakinu
08.10 Skoppa og Skrítla út um
hvippinn og hvappinn
08.20 Tindur
08.30 Dóra og vinir
08.55 Latibær
09.20 Dagur Diðrik
09.45 Lína Langsokkur
10.10 Víkingurinn Viggó
10.20 Stóri og Litli
10.30 K3
10.45 Ninja-skjaldbökurnar
11.10 Friends
12.00 Bold and the Beautiful
12.20 Bold and the Beautiful
12.40 Bold and the Beautiful
13.00 Bold and the Beautiful
13.25 Britain’s Got Talent
14.20 Tveir á teini
14.55 Friends
15.15 Seinfeld
15.40 Seinfeld
16.05 Swiped. Hooking Up in the
Digital Age
17.30 Næturgestir
18.00 Sjáðu
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.10 Top 20 Funniest
19.55 The Jane Austen Book Club
21.40 Deadwood
23.30 The Shape of Water
01.30 The Snowman
03.25 All the Money in the World

GOLFSTÖÐIN

MEÐ ÞÉR Í SUMAR

E missa af neinu, fylgdu Fréttablaðinu
Ekki
á Facebook og Instagram

07.30 US Women’s Open
12.30 The Memorial Tournament
16.30 The Memorial Tournament
Bein útsending frá The Memorial
Tournament á PGA mótaröðinni.
22.00 US Women’s Open
23.00 Golfing World

RÚV RÁS EITT
06.55 Morgunbæn og orð
dagsins
07.00 Fréttir
07.03 Til allra átta Áfram veginn
08.00 Morgunfréttir
08.05 Frakkneskir fiskimenn
09.00 Fréttir
09.03 Á reki með KK
10.00 Fréttir
10.05 Veðurfregnir
10.15 Blóði drifin byggingarlist
Voru svona margir vasar í Írak?
11.00 Fréttir
11.02 Vikulokin
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
13.00 Gestaboð
14.00 Bókmenntir og landafræði, Þórarinn Eldjárn
15.00 FlakkFlakk um Manfreð
Vilhjálmsson arkitekt
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 Nina Simone, Marcus Roberts og Gordon
Brisker
20.45 Rölt milli grafa Við leiði
Marcels Proust
21.15 Bók vikunnar Fahrenheit
451
22.00Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Brot af eilífðinni Jean
Sablon
23.00 Vikulokin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 BÍÓ
08.45 High Strung
10.20 Ghostbusters
12.05 Diary of a Wimpy Kid. The
Long Haul
13.35 Almost Friends
15.20 High Strung
17.00 Ghostbusters
18.45 Diary of a Wimpy Kid. The
Long Haul
20.15 Almost Friends
22.00 Super Troopers 2
23.40 The Foreigner
01.35 The Hunter’s Prayer
03.10Super Troopers 2

STÖÐ 3
14.40 Friends
15.05 Friends
15.25 Friends
15.50 Friends
16.15 Friends
16.35 The Mindy Project
17.00 The Goldbergs
17.25 Hönnun og lífsstíll með
Völu Matt
17.55 Lóa Pind. Battlað í borginni
18.40 Ísskápastríð
19.15 Masterchef USA
20.00 I Own Australia’s Best
Home
20.50 Divorce
21.20 The Knick
22.20 Boardwalk Empire
23.20 American Horror Story 8.
Apocalypse
00.00 The Originals
00.45 Tónlist

STÖÐ 2 SPORT
07.40 Sampdoria - Juventus
09.20 Inter - Empoli
11.00 Leiknir - Víkingur Ó.
14.20 Ajax - Tottenham
16.05 Liverpool - Barcelona
17.50 Meistaradeild Evrópu fréttaþáttur
18.15 Meistaradeildin - upphitun
18.40 Úrslitaleikur. Tottenham Liverpool Bein útsending
21.00 Meistaradeildarmörkin
23.10 UFC Fight Night. Gustafsson
vs Sm

STÖÐ 2 SPORT 2
13.50 Grindavík - Víkingur Bein útsending frá leik í Pepsi Max deild
karla.
17.00 UFC Fight Night. Gustafsson vs Sm Bein útsending frá UFC
Fight Night í Stokkhólmi þar sem
Alexander Gustafsson og Anthony
Smith mætast í aðalbardaga
kvöldsins.
22.00 Úrslitaleikur. Tottenham Liverpool

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

LÁTTU ÞÉR LÍÐA VEL Í SUMAR

með Jenny Colgan

FYRSTA
BÓK Í NÝRRI
SERÍU
TILBOÐSVERÐ:

3.199.Verð:

3.999.-

1.

Metsölulisti
Eymundsson

NÝ

PRENTUN!

Litla bakaríið við Strandgötu
TILBOÐSVERÐ: 3.199.Verð áður: 3.999.-

Sumar í litla bakaríinu
við Strandgötu
TILBOÐSVERÐ: 3.199.Verð áður: 3.999.-

Jól í litla bakaríinu
við Strandgötu
TILBOÐSVERÐ: 3.199.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

Litla bókabúðin í hálöndunum
TILBOÐSVERÐ: 3.199.Verð áður: 3.899.-

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

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboðsverða er til og með 2. júní eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.
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DAGSKRÁ

Sunnudagur
ÞÚ ÁTT SKILIÐ

SKEMMTILEGT
SJÓNVARP Í JÚNÍ

ri
Fyr röð á
ta
t
á
þ

HEFST 16. JÚNÍ

HEFST 3. JÚNÍ

HEFST 11. JÚNÍ

HEFST 9. JÚNÍ
Frums
ýnt
samtím
is á

CARLA GUGINO

SM

NATURAL BORN THIEF

SHRILL
HEFST 19. JÚNÍ

MASTERCHEF
HEFST 20. JÚNÍ

JETT
HEFST 18. JÚNÍ

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2

07.15 KrakkaRÚV
07.16 Begga og Fress
07.28 Minnsti maður í heimi
07.29 Sara og Önd
07.36 Húrra fyrir Kela
07.59 Bréfabær
08.10 Tulipop
08.14 Letibjörn og læmingjarnir
08.21 Hvolpasveitin
08.44 Alvinn og íkornarnir
08.55 Disneystundin
08.56 Nýi skólinn keisarans
09.17 Sígildar teiknimyndir
09.24 Dóta læknir
09.45 Krakkafréttir vikunnar
10.05 Dýrin taka myndir
10.55 Söngur Kanemu
12.10 Menningin - samantekt
12.30 Hringfarinn Ástralía - Ísland
Íslensk heimildarmynd í þremur
hlutum um Kristján Gíslason sem
ákvað að láta draum sinn rætast
og halda í 10 mánaða ferðalag umhverfis jörðina á mótorhjóli árið
2014. Á leiðinni tók hann fjölda
ljósmynda og myndbanda og hélt
nákvæma dagbók sem hann veitir
nú innsýn í. Í þessum lokahluta
ferðarinnar ferðast Kristján um
eyðimerkur Ástralíu og flýgur til
Suður-Ameríku, þar sem lokakafli
ferðarinnar tekur við. Stórkostleg
Andesfjöllin, ógnvekjandi byssur
og stríð eiturlyfjabaróna MiðAmeríku hafa mikil áhrif á Hringfarann sem fellur glaður í faðm
fjölskyldunnar í lok ferðar.
13.25 Sælkeraferðir Ricks Stein
14.25 Dóra - ein af strákunum
15.20 HM U20 karla í fótbolta
17.20 Heilabrot
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Stundin okkar Í þessum
fyrsta þætti vetrarins búa krakkarnir til dansandi vélmenni í
Kveikt á perunni, við keppum í
alpagreinum að sumri til í Vestmannaeyjum.
18.25 Gleðin í garðinum
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Sögur - verðlaunahátíð
barnanna Bein útsending frá
skemmtilegustu verðlaunahátíð
landsins, þar sem við verðlaunum
það sem vel var gert í barnamenningu á Íslandi árið 2018. Sögur
verða í forgrunni enda eru þær allt
í kringum okkur. Þær eru í tónlistinni sem við hlustum á, settar
á svið á leiksviðum landsins, þær
eru til sýninga í kvikmyndahúsum
og í sjónvarpinu og að sjálfsögðu í
bókunum okkar. Frábært sunnudagskvöld fyrir alla fjölskylduna.
20.50 Sögustaðir með Evu Maríu
Hvalfjörður
21.20 Löwander-fjölskyldan
22.20 Babýlon Berlín
23.10 Glænýja testamentið Margverðlaunuð belgísk gamanmynd
um guð, sem er meinhæðinn
rithöfundur og býr í Brussel ásamt
konu sinni og ungri dóttur. Dóttur
hans þykir hann standa sig hræðilega í hlutverki guðs og ákveður
að taka málin í sínar eigin hendur.
Aðalhlutverk: Pili Groyne, Benoît
Poelvoorde og Catherine Deneuve. Atriði í myndinni eru ekki
við hæfi ungra barna.
01.00 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
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 Smakk í Japan
19.05 Lambið og miðin
19.45 Speechless
20.10 Madam Secretary
21.00 Law and Order. Special
Victims Unit
21.50 Yellowstone
22.35 Pose
23.35 Die Another Day
01.45 Hawaii Five-0
02.30 Blue Bloods
03.15 Shades of Blue
04.00 Síminn + Spotify

07.00 Strumparnir
07.25 Kormákur
07.40 Tindur
07.55 Heiða
08.20 Blíða og Blær
08.45 Latibær
09.10 Mæja býfluga
09.20 Tommi og Jenni
09.45 Ævintýri Tinna
10.10 Lukku-Láki
10.35 Ninja-skjaldbökurnar
10.55 Friends
12.00 Nágrannar
12.20 Nágrannar
12.40 Nágrannar
13.00 Nágrannar
13.25 Friends
13.50 Ellen’s Game of Games
14.30 Splitting Up Together
14.50 I Feel Bad
15.15 My Babies Life. Who
Decides?
16.05 Fósturbörn
16.30 Jamie’s Quick and Easy
Food
17.00 Atvinnumennirnir okkar
17.40 60 Minutes
18.30 Fréttir Stöðvar 2 Fréttastofa Stöðvar 2 flytur fréttir í
opinni dagskrá.
18.55 Sportpakkinn
19.10 Britain’s Got Talent
20.10 Shetland
21.10 Flórídafanginn
21.55 Killing Eve
22.40 High Maintenance
23.15 Game of Thrones. The Last
Watch
01.20 S.W.A.T.
02.05 Hreinn Skjöldur
02.30 Silent Witness
03.25 Silent Witness
04.20 Shameless
05.15 Shameless

GOLFSTÖÐIN

L.A.´S FINEST
HEFST 6. JÚNÍ

ABSENTIA
HEFST 16. JÚNÍ

ANIMAL KINGDOM
HEFST 16. JÚNÍ

Tryggðu þér áskrift

stod2.is 1817

06.00 US Women’s Open
11.00 The Memorial Tournament
16.30 The Memorial Tournament
Bein útsending frá The Memorial
Tournament á PGA mótaröðinni.
22.00 US Women’s Open
23.00 Golfing World

RÚV RÁS EITT
06.55 Morgunbæn og orð
dagsins
07.00 Fréttir
07.03 Tríó, Þrjár heimsálfur
08.00 Morgunfréttir
08.05 Ljósvallagata
09.00 Fréttir
09.03 Samtal um réttindi barna
10.00 Fréttir
10.05 Veðurfregnir
10.15 Bók vikunnar, Grasið
syngur
11.00 Guðsþjónusta í Dómkirkjunni
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. Le
Grand Tango
17.25 Orð af orði
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Blóði drifin byggingarlist
Voru svona margir vasar í Írak?
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Óskastundin
19.40 Orð um bækur
20.35 Gestaboð
21.30 Rölt milli grafa Við
leiði Jim Morrison og Isadoru
Duncan
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Á reki með KK
23.10 Frjálsar hendurSeglskipið
Arctic I
00.00Fréttir
00.05Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 BÍÓ
09.40 Absolutely Anything
11.05 The Simpsons Movie
12.35 Dear Dumb Diary
14.05 Collateral Beauty
15.40 Absolutely Anything
17.10 The Simpsons Movie
18.40 Dear Dumb Diary
20.20 Collateral Beauty
22.00 The Vanishing of Sidney
Hall
00.00 Winchester
01.40 The Tale
03.35 The Vanishing of Sidney
Hall

STÖÐ 3
15.00 Seinfeld
15.25 Seinfeld
15.45 Seinfeld
16.10 Seinfeld
16.35 Seinfeld
16.55 American Idol
18.25 Who Do You Think You Are?
19.10 First Dates
20.00 Big Little Lies
20.55 The X-Files
21.40 American Horror Story 8.
Apocalypse
22.25 Boardwalk Empire
23.20 Claws
00.10 Legends of Tomorrow
00.55 Seinfeld
01.20 Tónlist

STÖÐ 2 SPORT
09.00 Völsungur - KR Útsending
frá leik í Mjólkurbikar karla.
10.40 Mjólkurbikarmörkin
12.05 Goals of the Season
13.00 Úrslitaleikur. Tottenham
- Liverpool Útsending frá leik í
úrslitum Meistaradeildar Evrópu.
15.00 Grindavík - Víkingur Útsending frá leik í Pepsi Max deild
karla.
16.40 Breiðablik - FH Bein útsending frá leik í Pepsi Max deild
karla.
18.55 Stjarnan - Valur Bein útsending frá leik í Pepsi Max deild
karla.
21.15 Pepsi Max Mörk karla Leikirnir í Pepsi Max deild karla gerð
upp af sérfræðingum Stöðvar 2
Sport.
22.45 Úrslitaleikur. Tottenham
- Liverpool Útsending frá leik í
úrslitum Meistaradeildar Evrópu.

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

bauhaus.is

ja
He fur þú s é ð n ý
a r?
s uma r bla ðið okk

20%
afsláttur af rafmagnsgarðverkfærum frá RYOBI
m.v. almennt verð

Pylsur í boði
ð af grillinu í dag 1.júní
ú í á milli
13:00-16:00 og glaðningur fyrir krakkana.

25%
afsláttur

af málningu og viðarvörn frá
og
m.v. almennt verð

Tilboðin á sumarhátíðinni gilda frá þriðjudeginum 28.maí til og með sunnudeginum 3.júní.

MIKIÐ ÚRVAL, GÆÐI OG LÁGT VERÐ, ALLTAF!
OPNUNARTÍMAR: VIRKA DAGA 8-19 / UM HELGAR 10-18
BAUHAUS REYKJAVÍK – Lambhagavegur 2-4 – 113 Reykjavík – 515-0800 – upplysingar@bauhaus.is – www.bauhaus.is
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Queen

Björn Jörundur og Ragnhildur Gísladóttir snúa bökum saman í fyrsta sinn þótt þau hafi þekkst lengi. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

We Will Rock
You á svið í
Háskólabíói
Söngleikurinn We Will Rock You verður
settur á svið í Háskólabíói í ágúst. Söngleikurinn var saminn af Ben Elton í samstarfi við hljómsveitina Queen. Þau Björn
Jörundur og Ragga Gísla þenja raddböndin
í anda Freddy Mercury, forsprakka Queen.

T

ónlistin er kraftmikil
og flott og það verður
spennandi að f lytja
hana með þessu flinka
fólki sem verður þarna
í öllum deildum. Ég
hlakka mikið til og það getur ekki
orðið annað en gaman þarna,“ segir
Ragnhildur Gísladóttir en þau Björn
Jörundur Friðbjörnsson munu leika
aðalhlutverkin í söngleiknum We
will rock you sem settur verður á
svið í Háskólabíói.
Söngleikurinn er eins og f lestir
vita gerður úr lögum hljómsveitarinnar Queen sem hefur notið
gríðarlegra vinsælda síðustu misseri eftir sýningu kvikmyndarinnar
Bohemian Rhapsody.

Listrænir stjórnendur verða
þau Vignir Rafn Valþórsson sem
mun leikstýra, Karl Olgeirsson er
titlaður tónlistarstjóri og Chantelle Carey er danshöfundur. Axel
Hallkell Jóhannesson hannar
sviðsmynd, Rebekka Jónsdóttir
hannar búninga, ljósahönnun er
í höndum Freys Vilhjálmssonar
og um hljóðhönnun sér Aron Þór
Arnarsson. Ragga fer með hlutverk
Killer Queen í sýningunni og á móti
henni, í hlutverki Kashoggi, verður
Björn Jörundur.
„Mér var boðið að vera með og
tímasetningin hentaði heppilega
inn í dagskrána hjá mér. Einnig
er hollt fyrir mann að taka svona
tarnir til að vinna með fólki sem þú

Chantelle Carey danshöfundur, Vignir Rafn Valþórsson leikstjóri og Karl
Olgeirsson tónlistarstjóri eru listrænir stjórnendur sýningarinnar.

annars færir á mis við inni í eigin
ramma,“ segir Björn Jörundur.
Síðast stóð hann á leiksviði í Gulleyjunni sem sýnd var í Borgarleikhúsinu og hjá Leikfélagi Akureyrar.
„Það gætu verið fimm á síðan, það
er bara enginn að telja,“ segir hann
léttur.
„Ég hlakka til að vinna með Ragnhildi, hún er húmoristi og kjölfestulistamaður í samfélaginu. Ég eins og
aðrir er alinn upp við tónlist Queen
en hef ekki skráð mig í neinn aðdáendaklúbb enn þá, best að gera það
strax eftir helgi,“ bætir hann við.
Ragga segir að þetta sé í fyrsta sinn
sem þau vinni saman. „Við Bjössi
þekkjumst vel en höfum ekki unnið
saman fyrr. Hann er einn skemmtilegasti maður á Íslandi svo mikið er
víst. Það hatar enginn að hlæja með
honum.
Ég hef ekki misst af þessari tónlist frekar en annað fólk í heiminum
en hef satt að segja ekki legið yfir
henni. Nú er komið að því hjá mér,
sem sagt stuð fram undan! Ég verð

ÉG HEF EKKI MISST AF
ÞESSARI TÓNLIST
FREKAR EN ANNAÐ FÓLK Í
HEIMINUM EN HEF SATT AÐ
SEGJA EKKI LEGIÐ YFIR HENNI.
NÚ ER KOMIÐ AÐ ÞVÍ HJÁ MÉR.
Ragnhildur Gísladóttir

þessi með Queen-lögin í karókíinu.“
Þá segir hún að söngvarar þurfi
að vera í góðu formi til að syngja
lögin sem Queen gerði fræg. „Ég
held áfram að hlaupa, teygja og æfa
tennis, það er gaman. Ég kannski
finn einhverja viðbót við það í tilefni þessa verkefnis. Bogfimi? Væri
það eitthvað?“
Prufur fyrir kór og dansara fara
fram þann 5. júní og fyrir önnur
hlutverk 6. júní. Allar frekari upplýsingar um áheyrnarprufurnar
verður að finna á Facebook-síðu
söngleiksins: „We will rock you –
Ísland“. benediktboas@frettabladid.is

Hljómsveitin Queen var stofnuð
árið 1971 og var skipuð þeim
Brian May, Roger Taylor, John
Deacon og Freddie Mercury.
Tveimur árum síðar skrifuðu
liðsmenn sveitarinnar undir
samning við útgáfufélagið EMI.
Það sama ár kom platan Queen
út ásamt því að hljómsveitin fór
í sína fyrstu stóru tónleikaferð
um Bretland. Hljómsveitin gaf
út sína þriðju plötu árið 1975, A
Night At The Opera, en á henni
var að finna lagið Bohemian
Rhapsody. Lagið, sem er 5
mínútur og 55 sekúndur, þótti
ekki líklegt til að fá mikla spilun
í útvarpi en varð að einu vinsælasta lagi allra tíma og sat í
fyrsta sæti breska vinsældalistans í níu vikur. Ári síðar gaf
hljómsveitin út plötuna A Day
At The Races og hélt í kjölfarið opna tónleika í Hyde Park
í London sem talið er að allt að
200.000 manns hafi mætt til
að sjá. A Day At The Races naut
mikilla vinsælda og seldust til
að mynda um 500.000 eintök í
forsölu. Árið 1977 gaf Queen út
plötuna News Of The World þar
sem var að finna lögin We Are
The Champions og We Will Rock
You. Hljómsveitin var síðan
fyrsta stóra rokkhljómsveitin til
að halda í tónleikaferðalag um
Suður-Ameríku og spilaði meðal
annars fyrir rúmlega 130.000
manns í Sao Paulo og voru þeir
lengi taldir stærstu tónleikar
sögunnar. Frammistaða hljómsveitarinnar á Live Aid tónleikunum í London árið 1985 var af
mörgum talinn hápunktur tónleikanna og markaði tímamót á
ferli Queen.
Árið 2002 var söngleikurinn
We Will Rock You frumsýndur
á West End í London og sýndur
þar til ársins 2014. Þar að auki
hefur söngleikurinn verið
sýndur í Japan, Ástralíu, Bandaríkjunum, Rússlandi, á Spáni og
víðar.
Árið 2005 héldu Brian og
Roger í fyrstu tónleikaferð
Queen síðan 1986 og komu þeir
lengi vel fram með söngvaranum Paul Rodgers. Síðan 2012
hefur söngvarinn Adam Lambert komið fram með hljómsveitinni.

RISA
LAGERSALA
HOLTAGARÐAR
TÖKUM UPP NÝJAR
VÖRUR DAGLEGA!
OPIÐ: LAU 12-18
SUN 13-18

60-80%

AFSLÁTTUR
AÐEINS 9 VERÐ

1.000 KR - 2.000 KR - 3.000 KR
4.000 KR - 5.000 KR - 7.000 KR
9.000 KR - 12.000 KR - 15.000 KR

HERRA- OG DÖMUFATNAÐUR
GALLABUXUR - KJÓLAR - JAKKAFÖT
TOPPAR - ÚLPUR - SKÓR

- SKYRTUR

YFIR 100 VINSÆL VÖRUMERKI

lagersalantc

60
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Lífið í
vikunni
26.05.1901.06.19

BIRGIR TEKUR ÞÁTT Í HUB 8

BJARTMAR GUÐLAUGSSON
MEÐ ÞJÓÐHÁTÍÐARLAGIÐ

Dægurlagafélagið samanstendur
af þeim Einari Bárðarsyni, Hreimi
Erni Heimissyni, Heimi Eyvindarsyni og Ingólfi Þórarinssyni. Þeir
tengjast allir sveitaballasenunni
og Suðurlandi. Þeir spila sín þekktustu lög og segja áhorfendum
söguna á bak við tilurð þeirra.

Tónlistarmaðurinn Bjartmar
Guðlaugsson
semur og
flytur þjóðhátíðarlagið í
ár. Lagið heitir
Eyjarós og segir
hann það höfða sérstaklega
til þeirra sem hafa orðið
ástfangin í Eyjum. Hann segir lagið
algjört rasskinna-eróbikk. Þjóðhátíð verður haldin dagana 1.-3.
ágúst.

Í GI
Á M R
Ð GU T O
PI Ö A
O UD ÁR
N M
N S
SU MA
R
O

D

TAX
FREE F

www.dorma.is
VEF VERSLUN

ALLTAF
OPIN
EKKI MISSA AF

ÞESSU
REYKJAVÍK | AKUREYRI | ÍSAFJÖRÐUR

* Taxfree tilboðið jafngildir 19,35% afslætti og gildir öllum vörum
nema vörum frá Simba. Gildir ekki ofan á önnur tilboð eða af
sérpöntunum. Að sjálfsögðu fær ríkissjóður virðisaukaskatt af söluverði. Afslátturinn er alfarið á kostnað Dorma.
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

LAUGARDAGUR

DÆGURLAGAFÉLAGIÐ
SKEMMTI Í HVERAGERÐI

Birgir Breiðdal, listamaður, hönnuður og fótboltaþjálfari, er á leiðinni til Seúl í Suður-Kóreu að taka
þátt samsýningunni HUB 8. Þar
mun hann mála verk á klæðnað
módels á sýningarpalli. Hann mun
verja tíma með fjölskyldunni í
Asíu í kringum sýninguna.

AF ÖLLUM VÖRUM*
Í ÖLLUM VERSLUNUM
DORMA Í HEILA VIKU

1. JÚNÍ 2019

PASTEL BLÓMASTÚDÍÓ
Vinkonurnar Elín Jóhannsdóttir
og Sigrún Guðmundsdóttir eiga
blómastúdíóið Pastel. Þær blanda
saman þurrkuðum og ferskum
blómum í fallega vendi. Þær segja
viðtökurnar hafa farið fram úr
björtustu vonum. Heimili þeirra
eru undirlögð blómum.

Leiðin til að
hlúa að sjálfri sér

Lagið Playground með Karlottu Skagfield hefur vakið athygli á
Spotify en lagið er það fyrsta sem hún gefur út. Hún hefur alltaf
verið syngjandi og kemur af miklu tónlistarfólki. Lagið kom milli
svefns og vöku og fjallar um hugleiðingar um fortíðina.

rá því að ég man eftir mér
hefur mig alltaf langað til
að verða tónlistarkona
og lagahöfundur. Það var
ávallt mikil tónlist í fjölskyldunni, bæði amma,
mamma og pabbi voru alltaf með
einhvers konar tónlist í gangi þannig að lífið einkenndist af tónlist,
góðri tónlist,“ segir Karlotta Skagfield Jónasdóttir en lag hennar Playground hefur vakið verðskuldaða
athygli á Spotify.
Þetta er fyrsta lagið hennar sem
kemur út en hún segist hafa verið
að syngja og semja svo lengi sem
hún man eftir sér. „Eftir að faðir
minn, Jónas Viðar Sveinsson, varð
bráðkvaddur 2013 þá kom einhvers
konar bakslag og ég kom varla upp
tóni né gat samið neitt að ráði og hélt
mig alveg frá sviðsljósinu. Ég kláraði
engu að síður nám í klassískum söng
í Söngskóla Reykjavíkur og kom mér
aftur á strik hérna úti í London,“
segir hún en hún er búsett þar og
nemur tónsmíðar í British and Irish
Modern Music Institute, sem hún
kallar BIMM.
„Eftir að ég flutti hingað og hóf
nám í BIMM þá finn ég hvað ég er að
yfirstíga bakslagið. Er orðin tilbúin
að láta röddina mína heyrast. Það
verður einhvers konar kúvending.
Eitt kvöldið þegar ég var alveg að
sofna þá kom fyrsta laglínan til mín,
milli svefns og vöku.
Ég þurfti þá að gjöra svo vel að láta
svefninn bíða og grípa penna, gítar,
hljómborð og ég veit ekki hvað.
Lagið flæddi gjörsamlega yfir mig.“
Svíinn Anton Rung, herbergisfélagi hennar, aðstoðaði við lagið.
„Við þekktumst ekkert áður en við
fluttum inn í íbúð sem við deilum
með öðrum. En með tímanum þá
höfum við náð að vinna mjög vel
saman að verkefnum. Hann er á
„production“-brautinni í sama skóla
og býr aðallega til raftónlist. En hann
varð mjög hrifin af tónlistinni minni
og vildi endilega hjálpa mér að vinna
hana betur og upp frá því höfum við
verðið að starfa saman.“
Karlotta er fædd í Toscana-héraðinu á Ítalíu. Móðir hennar, Sólveig
Baldursdóttir, var að vinna þar með
marmara og faðirinn að læra myndlist. Tónlistin er henni í blóð borin
en amma hennar er Edda Skagfield
söngkona og langafinn er Sigurður
Skagfield óperusöngvari.
„Lagið er í rauninni mínar hug-

Karlotta er í námi í British and Irish Modern Music Institute við tónsmíðar.

ÉG ÞURFTI ÞÁ AÐ
GJÖRA SVO VEL AÐ
LÁTA SVEFNINN BÍÐA OG GRÍPA
Í PENNA, GÍTAR, HLJÓMBORÐ
OG ÉG VEIT EKKI HVAÐ. LAGIÐ
FLÆDDI GJÖRSAMLEGA YFIR
MIG.

leiðingar um fortíðina. Það að maður
getur aldrei vitað fyrirfram hvað
gerist í lífinu og allt í einu getur öllu
verið kippt undan manni. Þá hugsa
ég oft til baka þegar ég var yngri og
bara það að ég hafði ekki hugmynd
um hvernig hlutirnir myndu atvikast. Kannski er þetta mín leið til þess
að hlúa að sjálfri mér.“
benediktboas@frettabladid.is

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

Finndu draumaeignina á Spáni
*

fyrir aðeins 30.000 kr. á mann.

Ferðin felur í sér:
•
•
•
•
•
•
•

Persónulegan eignalista samkvæmt fyrirfram ákveðnu verðþaki.
)lug fram Rg tilEaka frá .eÀavtk til $liFante.
$kstur milli Àugvallar Rg Kótels.
*istingu á  Kóteli t  nætur.
0Rrgunverð Rg KáGegisverð meðan á skRðun stenGur.
.ynningu á óltkum svæðum.
9ið kRmum á funGi með enskumælanGi l|gmanni Rg Eankafulltr~a
komi til kaupa.
• 9ið komum þpr t samEanG við leigumiðlun óskirðu þess.

• (ftirs|luteymið okkar kemur til með að aðstoða þig við
K~sgagnakaup og annað sem tengist eigninni þinni.
• 6kilyrði er um að þ~ sprt tilE~inn til að festa fasteign með
staðfestingargMalGi ¿nnirðu þá rpttu.
• 6kilyrði er um að þ~ sprt eing|ngu að Kitta fasteignasala frá
0eGlanG t ferðinni.
• Skilyrði er um að kaupverð megi vera minnst 160.000 evrur.
$tKugaðu að skattar og gM|lG Eætast við verðið og nemur sá
kostnaður um 14%.

www.medlandspann.is
+354 800 4149
(*) Ákveðin skilyrði eru sett. Biddu okkur um nánari upplýsingar.

Tilboðsverð

25%

Sláttuorf

25%

GE-CT,18Li, Solo, hámarks
vinnutími 40 mín, sláttubreidd 24 cm. Rafhlaða
fylgir ekki með.

7.496
74828006

Almennt verð: 9.995

Tilboðsverð
Rafhlöðusláttuvél

25%

GE-CM 43. Tvær kraftmiklar
18V li 2x4,0Ah rafhlöður. Power
X-Change. Getur skorið grasið
fínt niður sem nota má í áburð.

67.496
74828004

Almennt verð: 89.995

Tilboðsverð
Tilboðsverð

Rafmagnssláttuvél
GC-EM 1030, 1000W
sláttuvél fyrir minni garða.

14.246

Bensínsláttuvél
GC-PM 46/3, 2,oKw.

25% 52.496
748300653

Almennt verð: 69.995

74830020

Almennt verð: 18.995

Tilboðsverð

26%

Mosatætari
GC-ES-1231/1 1200W.

17.996
748300791

Birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndbrengl. Tilboð gilda til 5. júní, eða á meðan birgðir endast.

Almennt verð: 23.995

25%

20%
afsláttur

Tilboðsverð
Herregård XO

af öllum blómapottum & sumarblómum

Pallaolía, glær eða gyllt 3l.

1.995
80602501/2

Almennt verð: 2.695

Blákorn
Góður alhliða áburður
sem hentar vel í öll
blómabeð, fyrir matjurtir
og skrautrunna og tré.
Inniheldur öll helstu
næringar- og sneﬁlefni.

Tilboðsverð
Slanga
Ecolight 1/2" 20 metra,
með tengjum.

5kg.

1.596

1.595

54852025

Almennt verð: 1.995

20%

55095007
10kg.

2.685

Tilboðsverð

Stjúpur

10 stk.

Ýmsir litir

995
55092000

Almennt verð: 1.495

55095107

Ánægðustu viðskiptavinir byggingarvöruverslana 2 ár í röð skv. Íslensku ánægjuvoginni! Takk fyrir okkur!

Tilboðsverð
Gasgrill
ROYAL 320 með þremur
ryðfríum brennurum, og
grillgrindum úr pottjárni
sem hægt er að snúa við.

20%

55.996
50657512

Almennt verð: 69.995
Kílóvött

Brennarar

3

8,8

Tilboðsverð
Ferðagasgrill
Porta-Chef 120 ryðfrír
brennari, eldunarsvæði:
46 x 31 cm. Mjög sterkar
grillgrindur úr pottjárni.

20%

29.164

Kílóvött

50657526

Almennt verð: 36.455

20%

Tilboðsverð

4,1

Gasgrill
ROGUE R365, SIZZLE-ZONE™
hliðarbrennari,
grillgrind 51x45 cm,
grillgrindur úr ryðfríu stáli.

Gróðurhús
með loki, 80x40x68cm

6.396

506600037

Almennt verð: 104.995

1
Tilboðsverð

Tilboðsverð

78.746

Brennarar

Sólstóll
ROSA, svartur.

20%

Almennt verð: 8.395

Auðvelt að versla á byko.is • Sendum út um allt land

10,8 2+1

Pro22K-LEG, 57cm. Flott
kolagrill sem getur grillað
allt að 23 hamborgara í einu.
Lokið opnast til hliðar.
Með kolagrind úr stáli og
öskupott sem tekur við
útbrunnum kolum og auðvelt
er að fjarlægja til að tæma.

41122944

- skoðaðu það á byko.is

Brennarar

Kolagrill

41613415

Fjöldi
tilboða í
blaðinu

Kílóvött

Tilboðsverð

6.716

Almennt verð: 7.995

25%

25%

47.246
506600090

Almennt verð: 62.995

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

mest lesna dagblað landsins.

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 550 5000
Ritstjórn 550 5070 ritstjorn@frettabladid.is

Auglýsingadeild 550 5050 auglysingar@frettabladid.is

Prentun Torg. ehf

Dreifing dreifing@postdreifing.is
Ef blaðið berst ekki 800 1177

BAKÞANK AR
Sirrýjar
Hallgrímsdóttur

Reiða fólkið

Þ

að er þetta með tjáningarfrelsið og lýðræðið. Við
erum öll sammála um að
lýðræðið hvílir meðal annars
á þeirri stoð að allir geti tjáð
opinberlega skoðanir sínar
óttalaust. Um leið og þrengist
um tjáningarfrelsið þá þrengist
um lýðræðið og þá þrengist um
okkur öll – þröngt fyrir dyrum,
sagði Einar Þveræingur fyrir
langa löngu.
Það er nefnilega ekki nóg að
öllum sé frjálst að segja skoðun
sína. Ef andrúmsloftið í samfélaginu verður þannig að fólk
leggur ekki í að tjá sig vegna þess
að viðbrögðin verða svo ofsafengin þá erum við í vanda stödd.
Umræðan um þriðja orkupakkann er að þróast í þessa átt.
Stuðningsmönnum er brigslað
um landráð og þjónkun við
ESB og andstæðingarnir sitja
undir skömmum um að þeir séu
einangrunarsinnar og lýðskrumarar.
Þetta er uppskrift að vandamáli. Gott dæmi um í hvað
stefnir er að á dögunum tjáði
formaður VR sig um þriðja orkupakkann. Og viðbrögðin létu
ekki á sér standa, hópur fólks
virtist missa vitið. Um þessa
skæðadrífu sem á honum dundi
sagði Ragnar VR-formaður: „Ég
hef verið úthrópaður kvenhatari,
krafinn um afsögn úr embætti
formanns VR og þaðan af verra
fyrir vikið. Einnig er fullyrt að ég
sé genginn í Miðf lokkinn.“
Maðurinn var að tala um orkumál og þá dynur þetta á honum!
Ég hef ekki skoðun á þriðja
orkupakkanum, treysti þinginu
til að klára málið, til þess voru
þau kosin. En hvað á þetta að
þýða? Getum við ekki þolað
hvert öðru ólíkar skoðanir, er
bara frelsi til að hafa „réttar“
skoðanir og hvers virði er það
frelsi?

TILBOÐ
Stjúpur

TOMAT
úðabrúsi
125,-

TILBOÐ
SOMMAR 2019
blómapottur
695,- 895,-

TERIYAKI
© Inter IKEA Systems B.V. 2019

TILBOÐ
CITRONMELISS
blómapottur Ø32cm
1.790,- 2.690,-
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