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Óreiða og 
niðurníðsla 

Skipulag Laugardalsvallar  
og kappleikja í ólagi.  ➛ 30

Örlög Sunnefu 
Valdalítil gegn  

sýslumanni.    ➛ 24

Pylsan í nýjum 
búningi

Þjóðarréttur Íslendinga 
tekinn á næsta stig.  ➛ 20

  Það er 
    líf eftir 
stjórnmál

Eygló Harðardóttir, fyrr-
verandi ráðherra, er nú mat-
reiðslunemi á Hótel Sögu, 
byggir nútímalegan torfbæ 
og vinnur ásamt Kvenna-
athvarfinu að byggingu 
fjölbýlishúss fyrir þolendur 
heimilisofbeldis.   ➛ 26

Af hverju ekki 

að breyta til og 

læra eitthvað 

nýtt sem manni 

fellur vel og 

hefur mikinn 

áhuga á? 
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595 1000  

TENERIFE

20. júní í 11 nætur 
á Hotel Castle Harbour aaa

Frá kr.
115.145

Frá kr.
128.395

Íslensk fararstjórn, 
taska og handfarangur 
innifalið.

BÓKAÐU SÓL
ALLUR PAKKINN 

Veður

Norðaustlæg eða breytileg átt 
5-13 m/s, hvassast með suðaustur-
ströndinni, en hægari austlæg átt. 
Skýjað um austanvert landið en 
bjart veður vestan til. Dálítil rigning 
sunnanlands, en skýjað með 
köflum og þurrt annars staðar. 
SJÁ SÍÐU 36

Málar bæinn grænan

FERÐALÖG Skráð hjólhýsi hafa aldr-
ei verið f leiri en nú. Alls er 5.161 
hjólhýsi í umferð nú en í árslok í 
fyrra voru þau 4.860. Það sem af 
er þessu ári hafa verið nýskráð 272 
hjólhýsi.

Nýskráningum fellihýsa fækk-
aði verulega á árunum eftir hrun 
en þau voru 576 árið 2008 en ekki 
nema tvö í fyrra. Ástæðuna segir 
Þórður Kristjánsson í Útilegu-
manninum vera þá að fólk vilji 
aukin gæði ásamt því að fleiri velji 
frekar að ferðast innanlands en að 
fara til útlanda.

„Það er meiri sala á hjólhýsum en 
hefur verið og hún byrjar líka fyrr. 
Það er alltaf að bætast í hóp hjól-
hýsaeigenda og fólk vill eitthvað 
betra en það er vant. Við erum 
ekki að selja nein fellihýsi og ný 
fellihýsi eru ekki f lutt inn lengur,“ 
segir Þórður og bætir því við að 
fall WOW air gæti mögulega verið 
ástæða aukinna ferðalaga Íslend-
inga innanlands. „Allt hefur áhrif 
í þessu, eins og þegar WOW air fer, 
þá náttúrulega hættir fólk kannski 
að fara eins mikið til útlanda. Eða 
ég sé það þannig.“

Arnar Barðland, framkvæmda-
stjóri Víkurverks, segir að mikil 
sala sé á hjólhýsum og ástæðan sé 
líklega aukin ferðalög innanlands. 
„Það er bara brjáluð sala, svipað 
og í fyrra en aðeins meira. Það eru 
margir nýir viðskiptavinir, fólk 
sem er að kaupa sér hjólhýsi í fyrsta 
skipti og ætli það sé ekki bara af því 
að fleiri ferðast innanlands.“

Tjaldsvæði landsins eru mög 
hver full af fólki og stærstur hluti 
þeirra sem þar gista eru í hjólhýs-
um. „Hér er mjög góð stemning. Nú 
er pæjumót í gangi svo það er hér 
fullt af fólki og hér er hlýtt og gott 
veður. Fullt af fólki en alltaf pláss 
fyrir f leiri. Flestir eru í hjólhýsum 
og minna er um að fólk sé í tjaldi,“ 

segir Hafdís Kristjánsdóttir á tjald-
svæðinu í Vestmannaeyjum.

Á tjaldsvæðinu í Hraunborgum 
í Grímsnesi hefur verið fullt allar 
helgar frá því að sumaropnun hófst 
í maí. „Það er búið að vera þannig 
frá því við opnuðum að við höfum 
þurft að vísa frá svona hundrað 
vögnum um hverja helgi,“ segir 
Drífa Björk Linnet, eigandi Hraun-
borga.

„Það er sama og ekkert orðið af 
fólki sem er með tjöld, það er svona 
einn og einn að halda í gamla fíling-
inn. Annars er fólk bara með rosa-
lega fína vagna, bara eins og fólk sé 
með heimili sín í eftirdragi,“ segir 
Drífa. birnadrofn@frettabladid.is

Hjólhýsin vinsælust í 
útilegum landsmanna
Mikil aukning hefur orðið á nýskráningum hjólhýsa en skráningum fellihýsa 
fækkar ört. Tjaldsvæði landsins eru að fyllast og kjósa flestir landsmenn að 
gista í hjólhýsum. Tjöldunum hefur fækkað mikið á tjaldsvæðum landsins.

Mikil aðsókn hefur verið á tjaldsvæðið á Hraunborgum í sumar og hefur 
þurft að vísa mörgum vögnum frá um hverja helgi. MYND/DRÍFA BJÖRK LINNET

SAMGÖNGUR Formleg móttökuat-
höfn fyrir nýjan Herjólf  fer fram í 
Friðarhöfninni í Vestmannaeyjum 
í dag. At höfn in hefst kl. 14.15 með 
ræðum sam gönguráðherra, for-
stjóra Vega gerðar inn ar, for manns 
bæj ar ráðs og full trúa Vest manna-
eyja ferj unn ar Herjólfs. Prest ur 
Landa kirkju mun blessa skipið 
og Katrín Jak obs dótt ir for sæt is-
ráðherra form lega nefna það.

Skipið verður svo til sýnis milli 
kl. 14.30 og 16. Boðið verður upp á 
veitingar og skemmtiatriði. Skipið 
verður einnig til sýnis á morgun, 
sunnudag, frá kl. 16 til 18.

Skipið kom til hafnar í gær og 
lauk þar með langri bið. Upphaf-
lega átti það að hefja siglingar 20. 
júní í fyrra. Það dróst til 30. mars á 
þessu ári vegna rafvæðingar skips-
ins. Skipið var tilbúið í Póllandi í 
mars en afhending frestaðist vegna 
samninga skipasmíðastöðvarinnar 
og Vegagerðarinnar. Skipið mun 
sigla á milli Vestmannaeyja og 
Landeyjahafnar. – ab

Eyjamenn taka 
á móti nýjum 
Herjólfi í dag

Það er búið að vera 

þannig frá því við 

opnuðum að við höfum 

þurft að vísa frá svona 

hundrað 

vögnum um 

hverja helgi.

Drífa Björk Linnet, 
eigandi Hraunborga

Margir hafa notað veðurblíðuna undanfarna daga til að koma hlutum í verk utan-
dyra í bland við að njóta sólarinnar. Það átti svo sannarlega við þennan málara á 
Skólavörðustígnum í gær sem var að mála ljósastaur grænan. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

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

ALMANNARÉTTUR Umhverfisstofn-
un hefur dregið til baka ákvörðun 
um að leggja dagsektir á eigendur 
jarðarinnar Ártungu í Bláskóga-
byggð. Stofnunin boðaði sektirnar 
fyrir þremur vikum vegna „ólög-
mætra hindrana á almannarétti 
meðfram bökkum Brúarár“, eins 
og segir í bréfi stofnunarinnar.

Fimm dögum eftir að bréfið þar 
sem dagsektirnar voru boðaðar var 
sent fékk Umhverfisstofnun tölvu-
póst frá landeigandanum. Kvaðst 
hann hafa stækkað op á girðingu í 
2,3 metra og fjarlægt þann hluta af 
skiltum á staðnum þar sem sagði að 
öll umferð væri bönnuð.

Fulltrúar Umhverfisstofnunar 
fóru samdægurs á svæðið í eftirlits-
ferð til að kanna aðgengi meðfram 
Brúará að Brúarárfossi. Sannreyndu 
þeir að skiltið með áletruninni um 
að öll umferð væri bönnuð væri 
horfið og að eftir stæði skilti sem á 
stæði „Private Property“, eða einka-
land. Var þá ákveðið að falla frá dag-
sektunum. – gar

Opna á leiðina 
að Brúarárfossi

STJÓRNMÁL Þingfundi var slitið 
síðdegis í gær. Ekkert samkomulag 
liggur fyrir um framhaldið. Þing-
menn hafa fundað bæði formlega og 
óformlega síðustu daga í þeirri von 
að ná samkomulagi. Þó að mörg mál 
hafi klárast í vikunni á enn eftir að 
ljúka við fjölmörg mál.

Litlu munaði að samkomulag næð-
ist á fimmtudagskvöldið við Mið-
flokkinn um að ljúka umræðu um 
þriðja orkupakkann. Það samþykkti 
þingf lokkur Sjálfstæðisf lokksins 
ekki. Fundað verður óformlega um 
helgina. Alþingi kemur aftur saman 
á þriðjudaginn. – ab

Enn ekki samið 
um þinglok
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Sólin sleikt
Veðurblíðan ætlar engan enda að taka. Börn á 
öllum aldri sleiktu sólina á Klambratúni. Á Skóla-
vörðustíg voru borgarstarfsmenn að störfum við 
að lappa upp á borgina. Anton Brink og Sigtryggur 
Ari, ljósmyndarar Fréttablaðsins, skelltu sér út í 
sólina og tóku þessar skemmtilegu myndir.

+PLÚS
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 GILDIR AÐEINS SUMARDAGINN FYRSTA

GILDIR ÚT 18. JÚNÍ

GILDIR ÚT 17. JÚNÍ

GILDIR ÚT 17. JÚNÍ

GILDIR ÚT 18. JÚNÍ

GILDIR ÚT 17. JÚNÍ

GILDIR ÚT 18. JÚNÍ GILDIR ÚT 18. JÚNÍ

FRÁBÆR TILBOÐ!
ÖLL

SÆNGURVER

20-30%
AFSLÁTTUR

ALLAR
SÆNGUR

20-40%
AFSLÁTTUR

20%
ÖLL GARÐ-

HÚSGÖGN OG SESSUR

AFSLÁTTUR

ALLIR
SKRAUTPÚÐAR

3

FYRIR 2 25%
ALLIR

VAXDÚKAR

AFSLÁTTUR

ÖLL
KATTARTRÉ

20-30%
AFSLÁTTUR 20%

ALLIR BLÓMA-
POTTAR, GARÐSTYTTUR

OG GARÐÁHÖLD

AFSLÁTTUR



Fáðu blað dagsins í tölvupósti  
kl. 5.00 á morgnana. 

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

Vertu fyrst/ur  
að lesa blaðið

Það er auðvitað 

alveg rétt hjá 

Landsrétti að föngum er 

tryggður þessi réttur í 

lögum.

Páll Winkel, fangelsismálastjóri

468
ábendingar um dýra-
velferð bárust til 
Matvælastofnunar 
frá almenningi í fyrra. 
Fleiri voru vegna illrar 
meðferðar á gælu-
dýrum en búfénaði.

26
þúsund manns heimsóttu 
Fjölskyldu- og húsdýragarð-
inum í seinasta 
mánuði. Er það 
metaðsókn frá 
því að garður-
inn var opnaður.

39,8%
velja bálför í stað hefðbund-

innar útfarar. Umhverfis-
sjónarmið eru sögð ástæðan.

20.000
fermetra byggingu verður bætt 

við þá uppbyggingu sem í bígerð 
er við nýjan Landspítala.

125
fyrirspurnir þing-
manna bíða svara ráð-
herra. Berist ekki svör 
falla fyrirspurnirnar 
niður við þinglok.

Ragnar Sigurðsson 
knattspyrnumaður 
skoraði bæði mörk 
Íslendinga í 2-1 
sigri á Tyrkjum á 
Laugardalsvelli. 
Tyrkir höfðu ekki 
fengið á sig mark í 
fyrstu þremur leikjum undan-
keppni Evrópumótsins. Íslend-
ingar, Tyrkir og Frakkar eru allir 
með níu stig og verma þrjú efstu 
sæti riðilsins. Bæði mörkin skoraði 
Ragnar með skalla og hefur hann 
nú sett sex mörk í 88 landsleikjum.

Benedikt  
Jóhannesson 
fyrrverandi fjár-
málaráðherra
sendi Katrínu 
Jakobsdóttur 
forsætisráðherra 
bréf í vikunni þar 
sem hann dró til baka umsókn sína 
um stöðu seðlabankastjóra. Hann 
sagði starf hæfisnefndarinnar „í 
hæsta máta óeðlilegt“ og varaði for-
sætisráðherra við mistökum.

Anna Svava Knútsdóttir 
eigandi Valdísar 
hefur selt mun 
meiri ís það sem 
af er sumri en 
hún gerði í fyrra. 
Hún segir veður-
spána stjórna því 
hversu margir eru á vakt 
í versluninni hverju sinni og hefur 
ekki áhyggjur af áhrifum ísáts á 
holdafar Íslendinga. Fólk er að 
hennar sögn með tvo maga, einn 
fyrir mat og annan fyrir ís.

Þrjú í fréttum 
Bolti, banki og 
blíðviðrisís

FANGELSI  Gæsluvarðhaldsfangi 
fær ekki geðheilbrigðisþjónustu í 
gæsluvarðhaldi þrátt fyrir að réttur 
hans til hennar sé sérstaklega til-
tekinn í úrskurði Landsréttar sem 
kveðinn var upp í vikunni.

Maðurinn er ákærður fyrir fjölda 
þjófnaðarbrota og brota gegn vald-
stjórninni og var í héraði úrskurð-
aður í svokallaða síbrotagæslu. 
Verjandi hans krafðist þess fyrir 
Landsrétti að úrskurðurinn yrði 
felldur úr gildi en til vara að honum 
„verði gert að vera á geðdeild Land-
spítalans eða annarri viðeigandi 
stofnun“ á meðan á gæsluvarðhaldi 
stendur.

Landsréttur féllst ekki á þá kröfu 
á þeim forsendum að á grundvelli 
laga um fullnustu refsinga beri að 
veita honum viðeigandi heilbrigð-
isþjónustu á meðan hann situr í 
gæsluvarðhaldi. „Við bjóðum ekki 
upp á geðheilbrigðisþjónustu í fang-
elsum eins og gert er á geðdeildum 
sjúkrahúsanna,“ segir Páll Winkel, 
forstjóri Fangelsismálastofnunar, 
aðspurður um úrskurðinn. „Það er 
enginn geðlæknir starfandi í fang-
elsum landsins og þær breytingar 
sem loksins virðast í sjónmáli eru 
ekki komnar til framkvæmda,“ 
segir Páll og vísar til nýrra áforma 
um eflingu geðheilbrigðisþjónustu 
í fangelsunum. Vegna þeirra áforma 
auglýstu Sjúkratryggingar Íslands 
fyrr í vor eftir áhugasömum aðila til 
að útfæra og veita föngum í öllum 
fangelsum landsins geðheilbrigðis-
þjónustu, en fjárveiting til þessa 
hefur þegar verið tryggð í fjár-
lögum.

Takmörkuð geðheilbrigðisþjón-
usta fyrir fanga og málefni geð-
sjúkra af brotamanna hafa komið 
ítrekað til umræðu á undanförnum 
áratug vegna manneklu og skorts á 
þjónustu í fangelsum, fangelsunar 
og jafnvel einangrunar þroska-

skertra einstaklinga og hárrar tíðni 
sjálfsvíga fanga.

Innlendar og erlendar eftirlits-
stofnanir hafa ítrekað gert athuga-
semdir vegna vandans en ráðuneyti 
og opinberar stofnanir gjarnan bent 
hver á aðra. Ráðuneytum dóms- og 
heilbrigðismála ber ekki saman 
um hvar ábyrgðin liggi og benda 

hvort á annað. Forstöðumaður 
geðsviðs Landspítala hefur sagt að 
fangar eigi ekki heima á geðdeild en 
sjálfur hefur Páll lýst opinberlega 
áhyggjum sínum af því að mann-
réttindabrot hafi verið framin gagn-
vart veiku fólki í fangelsunum. Þar 
séu oft og tíðum vistaðir fangar með 
alvarlegan geðrænan vanda og jafn-
vel fólk sem svipt hefur verið sjálf-
ræði.

Páll segir slíka tilvísun dómenda 
til réttar fanga til heilbrigðisþjón-
ustu fátíða. „Það er auðvitað alveg 
rétt hjá Landsrétti að föngum er 
tryggður þessi réttur í lögum. Það 
bara dugar ekki til þar sem þessi 

þjónusta er ekki til staðar í raun-
heimum.“ Meðal eftirlitsaðila sem 
gert hafa athugasemdir við aðbúnað 
geðsjúkra fanga er pyndinganefnd 
Evrópuráðsins. Nefndin hefur 
nýlokið sinni fimmtu eftirlitsferð 
á Íslandi. Hún var hér í rúma viku.

„Nefndin heimsótti öll fangelsi 
landsins nema eitt og átti kost á 
að hitta nánast alla fanga lands-
ins. Miðað við áherslurnar í þeim 
heimsóknum kæmi mér ekki á 
óvart að einkunn hennar um geð-
heilbrigðismál verði léleg. Ég býst 
við verulegum athugasemdum en 
það á allt saman eftir að koma í ljós,“ 
segir Páll. adalheidur@frettabladid.is

Fanga ekki veitt þjónusta í 
samræmi við dómsúrskurð
Gæsluvarðhaldsfangi fær ekki fullnægjandi geðheilbrigðisþjónustu þrátt fyrir að réttur til hennar sé sér-
staklega orðaður í úrskurði Landsréttar. Þjónustan hefur ekki verið tryggð, segir forstjóri Fangelsismála-
stofnunar, sem býst við verulegum athugasemdum frá pyndinganefnd Evrópu sem var nýlega á Íslandi.

Páll Winkel hefur lengi lýst áhyggjum af lakri heilbrigðisþjónustu í íslenskum fangelsum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

NÝR RAM 3500

UMBOÐSAÐILI RAM TRUCKS  Á ÍSLANDI • ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR • S. 534 4433 
WWW.ISBAND.IS • ISBAND@ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA 10-18 • LAUGARDAGA 12-16
LOKAÐ LAUGARDAGA FRÁ 8. JÚNÍ TIL OG MEÐ 3. ÁGÚST UMBOÐSAÐILI RAM Á ÍSLANDI

NÝTT GLÆSILEGT ÚTLIT. NÝJAR ÚTFÆRSLUR 
OG FJÖLMARGAR TÆKNINÝJUNGAR Í BOÐI. 

EIGUM TIL Í CREW CAB, BIG HORN, LARAMIE, SPORT OG 
LIMITED ÚTFÆRSLUR TIL AFGREIÐSLU STRAX.  MEGA 
CAB Í LARAMIE OG LIMITED ÚTFÆRSLUM EINNIG.

RAM 3500 VERÐ FRÁ: 6.987.745 KR. ÁN VSK.
RAM 3500 VERÐ FRÁ: 8.640.000 KR. M/VSK.

ramisland.is
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HITABYLGJA 
  ALLIR FÁ ÍS Í SKÚTUVOGI

Á LAUGARDAG KL. 13-16



GRILLJÓN
ástæður til að grilla

www.kronan.is

 ... því það er svo 
fljótlegt

LYFJALAUS VERKJASTILLING!

LÁTA LÍKAMANN LINA VERKINA!
• ENGAR AUKAVERKANIR  
•  VATNSHELDIR
•  DUGA Í ALLT AÐ 5 DAGA

ALLT

HÁLS

HNÉ

BAK

AXLIR

FÁST Í APÓTEKUM UM LAND ALLT!

FIT VERKJAPLÁSTRAR
!

Stendur undir nafni

ALÞINGI Ragna Árnadóttir, aðstoð-
arforstjóri Landsvirkjunar og fyrr-
verandi dómsmálaráðherra, mun 
taka við embætti skrifstofustjóra 
Alþingis 1. september næstkom-
andi. Hún verður fyrsta konan til 
að gegna embættinu.

Frá þessu greindi Steingrímur 
J. Sigfússon, forseti Alþingis, við 
upphaf þingfundar í gærmorgun. 
Ragna tekur við embættinu af 
Helga Bernódussyni en hann hefur 
gegnt starfi skrifstofustjóra þings-
ins frá 2005.

Þr ig g ja manna hæf isnef nd 
fór yfir þær tólf umsóknir sem 
bárust og gerði tillögu um hvaða 
umsækjendur kæmu til greina. 
Sérstök undirnefnd forsætis-
nefndar þingsins tók viðtöl við þá 
umsækjendur og lagði til við for-
sætisnefnd að Ragna yrði skipuð. 
Sú tillaga var samþykkt í forsætis-
nefnd.

R ag na er lög f ræðing u r að 
mennt, með embættispróf í lög-
fræði frá Háskóla Íslands, auk þess 
að vera með LL.M. gráðu í Evrópu-

rétti frá Háskólanum í Lundi. Hún 
hefur starfað á skrifstofu Alþingis, 
skrifstofu Norðurlandaráðs, í heil-
brigðis- og tryggingamálaráðu-
neyti, dóms- og kirkjumálaráðu-
neyti og forsætisráðuneyti.

Þá hefur hún gegnt embætti 

dóms- og kirkjumálaráðherra 
og síðar embætti dómsmála- og 
mannréttindaráðherra og er nú 
aðstoðarforstjóri Landsvirkjunar. 
Samhliða þessum störfum hefur 
Ragna gegnt margs konar ábyrgð-
ar- og trúnaðarstörfum. – dfb

Ragna verður skrifstofustjóri Alþingis

Ragna tekur við starfinu í byrjun september. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

KJARAMÁL Orlofssjóður BHM hyggst 
ekki endurgreiða ónotuð gjafabréf 
frá WOW air. Er þeim sjóðfélögum 
sem eiga ónotað gjafabréf bent á að 
gera almenna kröfu í þrotabú flug-
félagsins.

Líkt og fjölmörg stéttarfélög bauð 
BHM félagsmönnum sínum að 
kaupa gjafabréf hjá flugfélögum. Hjá 
BHM var hægt að kaupa gjafabréf hjá 
WOW air frá 2016 þangað til í mars 
síðastliðnum þegar flugfélagið fór í 
þrot. Var þá hægt að kaupa 30 þús-
und króna gjafabréf fyrir rúmar 20 
þúsund krónur.

VR, SFR og Sameyki hafa öll heitið 
því að endurgreiða ónotuð gjafabréf 
sem sjóðfélagar hafa keypt í gegnum 
þau. Öll þessi stéttarfélög miða við ár 
aftur í tímann, eða við gildistímann 
fram að gjaldþroti f lugfélagsins. 
Athygli vekur að þegar VR kynnti 
gjafabréfið á sínum tíma var sjóð-
félögum bent á að lesa skilmálana 
vel.

Lilja Grétarsdóttir, formaður 
orlofssjóðs BHM, segir að stjórnin 
hafi farið gaumgæfilega yfir málið. 

Leitað hafi verið ráðgjafar hjá Neyt-
endasamtökunum, lögmönnum og 
skiptastjóra þrotabús WOW air. Nið-
urstaðan var að ekki séu forsendur 
fyrir því að sjóðurinn endurgreiði 
gjafabréfin.

„Það var farið yfir það hjá sjóðn-
um að á árinu fyrir gjaldþrot WOW 
var veltan í gjafabréfum hjá sjóðnum 
rúmlega 38 milljónir. Það er ekki 
líklegt að ekkert af þeim hafi verið 
notað,“ segir Lilja. Ef miðað er við að 
gjafabréfið kosti 20 þúsund krónur 
má gera ráð fyrir að sjóðfélagar hafi 
keypt tæplega 1.900 gjafabréf hjá 
WOW air í gengum BHM á árinu 
fyrir fall flugfélagsins.

Stjórnin veit ekki hversu mörg 
gjafabréf hafa verið nýtt. „Það getum 
við aldrei vitað. WOW air skuldaði 
fyrirtækinu sem sá um bókunar-
kerfið þeirra umtalsverðar fjár-
hæðir, þannig að því var lokað. Það 
hefði orðið að bera traust til þess að 
þeir sem kæmu fram gerðu það með 
heiðarlegum hætti. Það hefði verið 
mikil óvissa með þessi bréf.“

Samkvæmt ársreikningi BHM var 

eigið fé orlofssjóðsins 1,1 milljarður, 
þar af er stór hluti bundinn í fast-
eignum. Rekstrarhagnaður síðasta 
árs nam 97,7 milljónum króna.  Á 
sjóðurinn 91,2 milljónir króna í 
haldbæru fé.

Þó svo að stjórnin harmi ákvörð-
un um slíkt myndi, að mati stjórnar, 
endurgreiðsla skapa varhugavert for-
dæmi. Lilja segir það mismunandi 
eftir sjóðum hversu mikið sé undir, 
orlofssjóður BHM hafi verið með 
mikil viðskipti með gjafabréfin. Það 
hafi verið samdóma álit allra sem 
stjórnin leitaði til að sjóðnum bæri 
ekki skylda til að taka þetta á sig.

„Þegar þú kaupir þessi bréf þá 
blasa við skilmálar um að í engu 
tilviki séu þau endurgreidd,“ segir 
Lilja. Það má segja að það hefði verið 
af brigðilegra að ákveða, af svona 
sjóði sem er að sýsla um fé stórs 
hóps, að setja svona mikla peninga 
til handa litlum hópi. Það færi í raun 
gegn þeim reglum sem um þetta 
gilda. Eftir að hafa velt þessu máli 
fyrir okkur þá komumst við að þess-
ari niðurstöðu.“ arib@frettabladid.is

BHM endurgreiðir 
ekki ónotuð gjafabréf
Orlofssjóður Bandalags háskólamanna mun ekki endurgreiða ónotuð gjafa-
bréf hjá WOW air sem sjóðfélagar keyptu í gegnum sjóðinn. Þurfa þeir sem 
eiga slíkt að gera kröfu í þrotabúið. VR og SFR bjóða upp á endurgreiðslu. 

Orlofssjóður BHM, líkt og sjóðir fjölda annarra stéttarfélaga, seldi gjafabréf í flug með WOW air allt þar til flug-
félagið fór í þrot. Alls keyptu félagsmenn í BHM gjafabréf fyrir rúmlega 38 milljónir árið áður. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR 
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Opið allan sólarhringinn 
Garðabæ og Skeifunni

1.999 krk

SkSkememmimilelegagarr fáfánanavövörururr

ververð fð frá rá 499 krkr

HÆ HÓ JIBBÍ JEI

SkSkememmimilelegagarr fáfánanavövörururr

BBLLÖÖÐÐRRUURR ÍÍ MMIIKKLLUU ÚÚRRVVAALLII

BakpkpokokiBakpokiBakpokokii

1.999



Umhverfis- og auðlindaráðuneytið óskar 
eftir tilnefningum til verðlauna sem 
afhent verða á Degi íslenskrar náttúru, 
16. september. 

Fjölmiðlaverðlaun umhverfis- og 
auðlinda ráðuneytisins verða veitt fjölmiðli, 
ritstjórn, blaða- eða fréttamanni, dagskrár-
gerðarfólki, ljósmyndara eða rithöfundi 
fyrir umfjöllun um umhverfismál og/eða 
íslenska náttúru undangengna tólf mánuði 
(ágúst – ágúst). 

Náttúruverndarviðurkenning Sigríðar í 
Brattholti verður veitt einstaklingi sem 
hefur unnið markvert starf á sviði náttúru-
verndar. 

Tilnefningar ásamt rökstuðningi skal 
senda í síðasta lagi 23. ágúst 2019 á 
netfangið postur@uar.is 

Tilnefningar óskast til 
viðurkenninga umhverfis- 
og auðlindaráðuneytisins

KJARAMÁL Vinna við árlega endur-
skoðun launa Bjarna Bjarnasonar, 
forstjóra Orkuveitu Reykjavíkur, 
hefur tafist lengur en venjulega í ár. 
Formaður starfskjaranefndar Orku-
veitu Reykjavíkur, nefndarinnar 
sem hefur það eina hlutverk að end-
urskoða laun forstjórans, staðfestir 
að úttekt innan OR síðastliðið haust 
þar sem forstjórinn vék tímabundið 
úr starfi sem og viðkvæmt ástand í 
kjaraviðræðum á vinnumarkaði 
séu meðal ástæðna þess að launa-
ákvörðunin hefur ekki farið fram.

Kjör forstjórans komu til umræðu 
á stjórnarfundi OR í síðasta mán-
uði þar sem Bjarni mun hafa gert 
grein fyrir sínum sjónarmiðum 
og vék síðan af fundi. Málinu var 
síðan frestað. Starfskjaranefnd OR 
er þriggja manna nefnd sem Sig-
ríður Rut Júlíusdóttir, lögmaður 
og stjórnarmaður í OR, veitir for-
mennsku.

Aðspurð hverju sæti að endur-
skoðun á launum forstjórans hafi 
tafist og hvort það tengist úttekt á 
vinnustaðarmenningu innan OR 
þegar forstjórinn vék frá störfum 
eða hvort þau hafi viljað bíða þar 
til eftir undirritun kjarasamninga, 
segir Sigríður það eiginlega allt 
ofangreint.

„Það eru ýmsar ástæður, allt sem 
þú nefnir. Þetta hefur allt saman sín 
áhrif.“ Hún kveðst ekki geta tjáð sig 
um hvenær von sé á niðurstöðu í 
vinnu nefndarinnar að þessu sinni.

Eins og Fréttablaðið hefur ítar-

Beðið með ákvörðun 
launa forstjóra OR 

Árleg endurskoðun á launum Bjarna Bjarnasonar, forstjóra Orkuveitu 
Reykavíkur, hefur tafist í ár af ýmsum ástæðum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Vanalega er búið að 
endurskoða laun for-
stjóra Orkuveitu Reykja-
víkur í byrjun árs. Það 
hefur tafist í ár og enn 
óvíst hvenær vinnu 
starfskjaranefndar, sem 
hefur það eina hlutverk 
að endurskoða laun for-
stjórans, lýkur.

lega fjallað um hafa laun forstjóra 
Orkuveitunnar hækkað hraustlega 
ár frá ári undanfarin ár. Síðast voru 
grunnlaun forstjórans hækkuð í 
febrúar í fyrra um 6,9 prósent upp 
í 2.374 þúsund krónur á mánuði. 
Ofan á þau grunnlaun bætast svo 
tæplega 490 þúsund sem forstjór-
inn fær fyrir að gegna stjórnarfor-

mennsku í tveimur dótturfélögum 
OR og svo 132 þúsund krónur 
greiðsla, sem nemur mánaðarlegu 
skattmati ríkisskattstjóra á hlunn-
indum, þar sem forstjóri nýtur ekki 
afnota af bifreið. Heildarlaun for-
stjórans, líkt og Fréttablaðið greindi 
frá í fyrra, hafa því numið rétt tæp-
lega þremur milljónum á mánuði 
frá síðustu ákvörðun. Líkt og einnig 
hafði komið fram hélt Bjarni fullum 
launum meðan hann, í þágu úttekt-
ar, steig til hliðar.

Fregnir af launaákvörðunum for-
stjóra Orkuveitu Reykjavíkur hafa 
oft reynst mikið hitamál og vekja 
umtal og eftirtekt og virðist starfs-
kjaranefnd því ekki hafa verið að 
f lýta sér að varpa slíkri sprengju 
inn í viðkvæmar kjarasamninga-
viðræður í vor. mikael@frettabladid.is

Þetta hefur allt 

saman sín áhrif.

Sigríður Rut Júlíus-
dóttir, formaður 
starfskjara-
nefndar OR

VÍSINDI Fimm háskólar stefna að því 
að setja á laggirnar sjóveikisetur á 
Akureyri. Fyrirhuguð er ráðstefna 
um hreyfiveiki í Hofi á Akureyri í 
byrjun júlí.

Háskólarnir fimm sem standa að 
sjóveikisetrinu eru Háskóli Íslands, 
Háskólinn í Reykjavík og Háskól-
inn á Akureyri hér á landi í sam-
vinnu við franska háskóla í Caen og 
Normandí. Sjóveiki stendur okkur 
Íslendingum næst vegna útgerðar 
og fiskveiða en í öðrum löndum 
snýst þetta um lestar-, f lug- og 
bílveiki og þess vegna svokallaða 
geimveiki.

Allt eru þetta kvillar undir regn-
hlíf hreyfiveiki og vilja þessir fimm 
háskólar hefja samvinnu og form-
gera bandalag sín á milli um rann-
sóknir og kennslu. Hannes Peter-
sen, háls-, nef- og eyrnalæknir og 
prófessor við Háskóla Íslands, segir 

mikilvægt að ef la alþjóðlegt sam-
starf um hreyfiveiki.

„Hreyfiveiki mun hafa mikil 
áhrif á nútímamanninn. Til að 
mynda verður heilum eftirmiðdegi 
á ráðstefnunni varið í rannsóknir á 
hreyfiveiki í sjálf keyrandi bílum. 
Þær rannsóknir sem eru þegar hafn-
ar benda til þess að einstaklingar 
upplifa meiri hreyfiveiki í þess lags 
bílum,“ segir Hannes.

„Einnig er að ryðja sér til rúms 
sýndarveruleiki. Þar hafa einstakl-
ingar orðið varir við hreyfiveiki og 
fundið verulega fyrir henni þrátt 
fyrir að hreyfa sig ekki.“

Hannes segir að þróun manns-
ins sé á þessa leið og að við séum 
háðari sjóninni en áður þegar 
kemur að jafnvægi. „Vægi þefskyns 
og innra eyra í jafnvægisskynjun 
hefur minnkað en augun tekið að 
miklu leyti yfir. Þessi þróun hefur 

átt sér stað lengi. Þetta er því eitt-
hvað sem við þurfum að rannsaka í 
sambandi við nútímatækni,“ bætir 
Hannes við.

Á ráðstefnunni í júlí munu koma 
vísindamenn og fyrirlesarar frá 
um fimmtán þjóðum þar sem farið 
verður yfir stöðu þekkingar á þessu 
sviði. Vonir standa til að á annað 
hundrað gesta komi einnig og verði 
viðstaddir rannsóknina og taki 
þátt. – sa

Fimm háskólar að baki sjóveikisetri 
Ráðstefnan um hreyfiveiki verður haldin í Hofi og hefst þann 7. júlí næstkomandi. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Til að mynda 

verður heilum 

eftirmiðdegi á ráðstefnunni 

varið í rannsóknir á hreyfi-

veiki í sjálfkeyrandi bílum.

Hannes Petersen,  
háls-, nef- og eyrnalæknir
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* Tilboðið gildir fyrir upprunalega Toyota aukahluti með öllum bifreiðum að undanskildum Land Cruiser 150 Adventure og Hilux Invincible.

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6 570 5070 info@toyota.is toyota.is 

Stórsýning í Kauptúni í dag 15. júní kl. 12–16.
Nú hitnar í kolunum í Kauptúni þar sem við blásum til stórsýningar. Komdu og sjáðu 
glæsilega bíla í fullum sumarskrúða og nældu þér í  ilmandi góðgæti frá Kjötkompaní 
af funheitu grillinu. Með öllum nýjum seldum bílum fylgir 200 þúsund króna 
aukahlutapakki* að eigin vali. Sjáumst um helgina í sumarskapi.

Gestir verða leystir út með birkigræðlingum í tilefni af umhverfismánuði Toyota.
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www.medlandspann.is
+354 800 4149

• Persónulegan eignalista samkvæmt fyrirfram ákveðnu verðþaki. 

• lug fram g til aka frá e av k til li ante. 

• kstur milli ugvallar g ótels. 

• istingu á  óteli   nætur.

• rgunverð g á egisverð meðan á sk ðun sten ur. 

• ynningu á ól kum svæðum. 

• ið k mum á fun i með enskumælan i l gmanni g ankafulltr a k mi til kau a. 

• ið k mum þ r  sam an  við leigumiðlun  óskirðu þess. 

• ftirs luteymið kkar kemur til með að aðst ða þig við sgagnakau  g annað 
sem tengist eigninni þinni. 

Ferðin felur í sér:

(*) Ákveðin skilyrði eru sett. Biddu okkur um nánari upplýsingar.

Finndu draumaeignina á Spáni fyrir 
aðeins 30.000* kr. á mann.

ALLAR PIZZUR AF MATSEÐLI Á 1.590 KR. EF ÞÚ SÆKIR, 10.–16. JÚNÍ 2019 DOMINOS.IS  |  58 12345  |  DOMINO’S APP

AÐALFUNDUR
 

Hollvina Núpsskóla verður haldinn að Núpi í 
Dýrafirði laugardaginn 29. júní 2019   kl. 14:00.

Dagskrá:

1. Venjuleg aðalfundarstörf.
2. Sala Núpsskóla
3. Önnur mál.

Tillögur um breytingar á lögum þurfa að berast stjórninni í síðasta 
lagi 18. júní á póstfangið trygging@trygging.com

Stjórnin.

 

KÍNA Stuðningur á þingi og í stjórn-
málasamfélaginu við frumvarp 
stjórnvalda í Hong Kong um að 
heimila framsal til meginlands Kína 
minnkar og ráðgjafar Carrie Lam, 
leiðtoga sjálfstjórnarhéraðsins, 
ráðleggja henni að fresta atkvæða-
greiðslu. South China Morning Post 
og fleiri miðlar greindu frá í gær.

Hundruð þúsunda íbúa hafa 
f lykkst út á götur til þess að mót-
mæla frumvarpinu. Það er sagt til 

þess fallið að þagga niður í gagn-
rýnisröddum. Aðgerðir lögreglu 
gegn mótmælendum hafa einnig 
verið gagnrýndar. 

Bernard Chan, einn æðstu emb-
ættismanna Hong Kong, sagði í gær 
að eins og staðan er nú væri ómögu-
legt að drífa frumvarpið í gegn. „Ég 
held að það sé ómögulegt í ljósi þess-
arar miklu andstöðu. Það væri afar 
erfitt og við ættum að minnsta kosti 
að forðast að auka á spennuna.“ – þea

Stjórnvöld í Hong Kong  
fresti framsalsfrumvarpi 

ÍRAN Evrópusambandið mun hvorki 
taka þátt í getgátum né fullyrða 
neitt um árásir á olíuflutningaskip 
á Ómanflóa fyrr en nauðsynlegar 
upplýsingar liggja fyrir. Þetta hafði 
CNN eftir upplýsingafulltrúa í gær 
en Bandaríkjastjórn hefur kennt 
Írönum um árásirnar.

Ráðist var á tvö skip í vikunni og 
fjögur fyrir mánaðamót. Enginn 
fórst og Íransstjórn neitar alfarið 
ásökununum. Seinni tvö skipin 
voru frá Noregi og Japan en fyrri 
f jögur frá Sameinuðu arabísku 
furstadæmunum, Noregi og tvö frá 
Sádi-Arabíu.

„Á meðan við sönkum að okkur 
upplýsingum og sönnunargögnum 
og leggjum mat á fyrirliggjandi gögn 
munum við ekki setja fram kenning-
ar eða taka þátt í getgátum,“ var haft 
eftir upplýsingafulltrúanum. Einu 
gögnin sem Bandaríkjastjórn hefur 
lagt fram til þess að renna stoðum 
undir ásakanir sínar hingað til er 
myndband sem herinn birti og sagði 
sýna íranska sérsveitarliða fjarlægja 
tundurdufl sem sprakk ekki af jap-
anska skipinu og ljósmyndir, sagðar 
sýna tundurduflið.

Yutaka Katada, forstjóri japanska 
skipafélagsins Kokuka Sangyo, sem 
gerir út flutningaskipið sem ráðist 
var á, hélt blaðamannafund í gær. 
Hann sagði að eitthvað f ljúgandi 
hefði hæft skipið og hafði það eftir 
áhöfn. „Það eru engar líkur á því að 
þetta hafi verið tundurdufl.“

Abbas Mousavi, upplýsingafull-
trúi íranska utanríkisráðuneytisins, 
sagði ásakanirnar sjálfar áhyggju-
efni. Bætti því við að það væri afar 
„hentugt“ fyrir Bandaríkjamenn 
að skella skuldinni á Íransstjórn. 

Bandaríkjastjórn hefur ekki tjáð 
sig um mögulegar gagnaðgerðir 
gegn Írönum utan þess að Donald 
Trump forseti sagði í gær að ekki 
væri stefnt á að loka Hormuzsundi, 
á milli Írans og Óman. Að minnsta 
kosti ekki lengi. Sundið er mikilvæg 
viðskiptaleið og um það fer töluvert 
magn olíu. Forsetinn sagðist hins 
vegar tilbúinn til þess að hefja við-
ræður við Íran á ný. „Við viljum fá 
þau að borðinu. Ég er tilbúinn hve-
nær sem þau vilja,“ sagði forsetinn 
við Fox News.

Samskipti Bandaríkjanna og Írans 
hafa versnað til muna frá því Trump 
tók við embætti. Hann hefur rift 
kjarnorkusamningnum sem Íran 
gerði við Bandaríkin og önnur stór-
veldi er snerist um að Íran skyldi 
frysta kjarnorkuáætlun sína gegn 
afléttingu viðskiptaþvingana. Meðal 
annars vegna þess að Bandaríkin 
telja Íransstjórn fjármagna hryðju-
verkasamtök. 

Í kjölfar riftunarinnar hafa Banda-
ríkin lagt á nýjar þvinganir. Hafa 
einnig skilgreint byltingarvarðsveit 
Írans sem hryðjuverkasamtök og 
hafa utanríkismálagreinendur vest-
anhafs velt fram þeirri spurningu 
hvort sambandinu sé viðbjargandi.

Sérfræðingar og greinendur 
sem NBC ræddi við í gær lýstu yfir 
áhyggjum sínum af því að Banda-
ríkin og Íran gætu hreinlega lent 
í vopnuðum átökum. „Eitt atvik 
gæti kveikt í öllu svæðinu. Jafnvel ef 
þetta tiltekna atvik hrindir hlutað-
eigandi ekki fram af klettinum og í 
stríði færir hvert svona atvik okkur 
nær brúninni,“ sagði Ali Vaez hjá 
hugveitunni International Crisis 
Group. thorgnyr@frettabladid.is

Eldfimt ástand eftir 
árásir á Ómanflóa
Bandaríkin birtu myndband og segja tundurdufl hafa hæft olíuflutningaskip 
á Ómanflóa. Forstjóri skipafélagsins segir það ómögulegt. Írönum kennt um 
en þarlend stjórnvöld neita alfarið sök. Áhyggjum lýst af aukinni spennu.

Forstjóri skipafélags eins skipanna sem ráðist var á er ósammála Bandaríkjastjórn. NORDICPHOTOS/AFP
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HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · BVA Egilsstöðum

www.mitsubishi.is

Nú bjóðum við fjölbreytta sumarpakka að verðmæti 400.000 kr. með öllum nýjum 
Outlander PHEV, L200 og Eclipse Cross frá Mitsubishi sem passa vel fyrir þá sem ætla 
að nýta sér sumarið út í ystu æsar. Hvort sem þú ert fyrir veiði, ferðalög, fjallgöngur, 
hjólreiðar eða ert einfaldlega með ástríðu fyrir útivist; þá eigum við pakkann fyrir þig.

Ferðabílar með sumarpökkum
  • Ferðapakkinn

  • Veiðipakkinn

  • Sportpakkinn

  • Fjallapakkinn

  • Hjólapakkinn

Hver er pakkinn þinn?Nánar á www.mitsubishi.is
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Fjölskylduhátíð að Krókhálsi 9
í dag kl. 12–16

Bílabúðar Benna
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Sjáumst öll í sumarstuði!



Opnunartímar
Virka daga 9–18
Laugardaga 12–16

Opnunartímar
Virka daga 9–18
Laugardaga 12–16

Margfaldur verðlaunabíll
TIL AFHENDINGAR Í JÚLÍ

AMPERA-E

LOKSINS!
100% rafmagnsbíll

sem heldur ekki aftur af þér

ALLT AÐ 500 KM Á EINNI HLEÐSLU*

Verð 5.590.000 kr.**

Forsala hefst á opel.is í dag kl. 13.00

**Sjá reiknivél á ampera-e.opel.is
**Verð miðast við gengi 31. maí 2019

Rafmagnsmótor 150 kW

Hestöfl  204

Hröðun 0–100  7,3 sek.

Drægni 500 km*

Tog 360 Nm

CO2 
0

10,2” snertiskjár með Intellilink margmiðlunarkerfi 

8” stafrænn litaskjár í mælaborði

Bakkmyndavél með 360° sjónarhorni

Þráðlaus hleðsla fyrir snjallsíma

Yfir 100 km drægni með 30 mín. hleðslu

Sjá meira á opel.is

Þýsk gæði

Þýsk hagkvæmni
Þýsk hönnun

Á RAFHLÖÐUM OG MÓTOR

Nánari upplýsingar á opel.is
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Þegar sólin 

býður lands-

mönnum 

blíðlega 

góðan dag á 

hverjum 

morgni er 

auðvelt að 

gleyma stund 

og stað.

Eru illmenni einfaldlega góðmenni með fötlun? 
Í síðustu viku stóð Íslensk erfðagreining fyrir 
fræðslufundi um upptök illskunnar. Var gestur 

fundarins Simon Baron-Cohen, prófessor í þróunar-
sálfræði, sem rannsakað hefur mannlega illsku. Hann 
skilgreinir illsku sem skort á samkennd. Í stað þess að 
flokka fólk sem gott og illt telur hann nær lagi að stað-
setja hvert og eitt okkar á rófi samkenndar. „Fólk getur 
haft litla samkennd, í meðallagi eða óvanalega mikla 
samkennd,“ sagði Baron-Cohen í erindi sínu.

Kári Stefánsson, forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar, 
tók undir með Baron-Cohen í viðtali við Fréttablaðið. 
„Illska er í raun og veru fötlun, þó að við meðhöndlum 
hana ekki sem slíka. Á til dæmis að refsa mönnum fyrir 
afleiðingar þess að glíma við slíka fötlun?“

Svo kann að fara að einn daginn hættum við að refsa 
fólki fyrir illvirki sem þjáist af svo miklum skorti af sam-
kennd að það er staðsett neðst á samkenndar-ásnum. 
Nýverið hefur hins vegar tekið að bera í auknum mæli á 
því að fólki sé refsað fyrir að vera á hinum enda ássins.

Glæpavæðing samkenndarinnar
Hinn 31. janúar síðastliðinn bankaði þýska lögreglan 
upp á hjá Christian Hartung, sóknarpresti í Þýskalandi. 
Prestinum var gefið að sök að skjóta skjólshúsi yfir 
flóttamenn frá Súdan. Hartung sagði „bráða hættu hafa 
steðjað að fólkinu“ sem margt glímdi við lífshættulega 
sjúkdóma. Hann sagði framferði lögreglunnar „tilraun 
til að hræða“ sig en Hartung starfar á svæði þar sem 
þýski þjóðernisflokkurinn Alternative für Deutschland 
nýtur mikils fylgis.

Presturinn í Þýskalandi er ekki sá eini sem gæti átt 
yfir höfði sér fangelsisvist fyrir að koma sambræðrum 
til hjálpar. Ný könnun sýnir að mannleg samkennd er í 
auknum mæli talin ámælisverð. Tilfellum í Evrópu þar 
sem almennir borgarar eru ákærðir, dæmdir og sektaðir 
fyrir almenna manngæsku í garð flótta- og farandfólks 
fer snarfjölgandi. Vefurinn Open Democracy hefur 

tekið saman 250 dæmi um slíkt á síðustu fimm árum. 
Þar á meðal eru spænskur slökkviliðsmaður sem átti 
yfir höfði sér þrjátíu ára fangelsi í Grikklandi fyrir að 
bjarga flóttafólki frá drukknun, franskur ólívuræktandi 
sem var handtekinn fyrir að gefa farandfólki mat við 
landamæri Ítalíu og sjötug dönsk amma sem var dæmd 
og sektuð fyrir að gefa fjölskyldu með ung börn far í bíl 
sínum.

Nýjasta skrefið í átt að glæpavæðingu samkenndar-
innar var hins vegar stigið á Ítalíu í vikunni. Ítalska 
ríkisstjórnin samþykkti tilskipun sem gerir það form-
lega refsivert að bjarga flótta- og farandfólki á Mið-
jarðarhafinu. Hunsi hjálparsamtök reglurnar mega þau 
eiga von á háum sektum. Notendur íslenskra samfélags-
miðla fordæmdu ráðstöfunina nokkuð einróma. En 
höfum við Íslendingar samkenndina eitthvað meira í 
heiðri en Ítalir?

Átök góðs og ills
Í apríl síðastliðnum voru Jórunn Edda Helga dóttir og 
Ragn heiður Freyja Kristínar dóttir dæmdar í þriggja 
mánaða skil orðs bundið fangelsi fyrir að standa upp í 
flugvél Icelandair og mótmæla brottvísun flóttamanns 
sem verið var að flytja úr landi með vélinni. Átti að 
senda hælisleitandann til Nígeríu en þaðan hafði hann 
flúið í kjölfar þess að Boko Haram liðar veittu honum 
stungusár og myrtu bróður hans.

„Það er manninum mikilvægt að skilja sjálfan sig sem 
dýrategund og samkenndin skiptir ótrúlega miklu máli 
í mannlegum samskiptum,“ sagði Kári Stefánsson um 
rannsóknir Baron-Cohen. „Mannkynssagan er þessi 
samskipti og átök góðs og ills.“

Við lifum nú í veröld þar sem hægt er að gera til okkar 
þá lagalegu kröfu að við horfum upp á aðra manneskju 
drukkna án þess að aðhafast nokkuð. Ef mannkyns-
sagan verður í framtíðinni skoðuð á rófi samkenndar er 
hætt við að nútíminn hljóti greininguna: öld siðblind-
ingjans.

Öld siðblindingjans

Síðasta sumar rennur áhugafólki um 
veðurfar seint úr minni. Varla sást til 
sólar framan af sumri og rigningin 
dundi á landsmönnum. Mörgum tókst 
ekki að reka endahnútinn á brýn verk 

utanhúss eða í görðum sínum. Sökum veðurs. 
Að sumri.

Á sama tíma voru ýmis teikn á lofti um að mesta 
búsældarskeiðinu væri að ljúka. Fregnir fóru að 
berast af vandræðum f lugfélaganna, WOW air og 
Icelandair. Yfir dundu bölsýnisspár um hvílíkar 
hörmungar sem fylgdu ef annað þeirra, eða bæði, 
myndu riða til falls. Stórkostleg fækkun ferða-
manna með tilheyrandi tjóni fyrir þjóðarbúið.

Margt benti einnig til þess að erfiður vetur 
væri fram undan á vinnumarkaði. Samningar 
voru að losna og langt virtist milli stríðandi 
fylkinga. Verkföll virtust óumf lýjanleg. Blikur 
voru á lofti, og standandi frammi fyrir þessu tví-
höfða skrímsli, róti á vinnumarkaði og óvissu um 
framtíð f lugfélaganna, hóf krónan að gefa eftir 
gagnvart helstu myntum.

Veðurguðirnir virtust sömuleiðis á því að leyfa 
ætti Íslendingum að finna til tevatnsins. Regnið 
dundi á eyjarskeggjum og lofthiti náði sjaldnast 
tveggja stafa tölu. Margir fóru jafnvel að velta 
fyrir sér hvort íslenska ferðamannavorinu stæði 
meiri ógn af veðurfari en fallvöltum f lugrekstri og 
örmyntinni furðulegu.

Veðrið reyndist að lokum fyrirboði um örlög 
WOW air sem féll með braki og brestum síðla 
vetrar. Sólarglæta sást þó í kjölfarið þegar aðilar á 
vinnumarkaði unnu þrekvirki og náðu saman að 
endingu.

Kannski var það fyrirboði um sumarið 2019? 
Þegar sólin býður landsmönnum blíðlega góðan 
dag á hverjum morgni er auðvelt að gleyma stund 
og stað. Við þurfum ekki lengur ódýra farmiða til 
Tenerife til að ná í smá lit. Að minnsta kosti ekki 
að sinni.

Í vikunni bárust tíðindi af því að ríkissjóður 
hefði fjármagnað sig á áður óþekktum kjörum. 
Það var áminning um sterka stöðu ríkisfjármála. 
Við höfum raunverulega búið vel í haginn til að 
mæta áföllum á borð við fall WOW air.

Góða veðrið leyfir okkur sömuleiðis að líta 
landið okkar öðrum augum. Auðvitað vilja ferða-
menn sækja okkur heim. En kannski fórum við of 
geyst á síðustu árum. Leyfðum gullgrafarahugar-
fari að festa rætur. Getur verið að tímabundið 
hikst í ferðamannafjölda gefi tækifæri til yfir-
vegaðs endurmats og ígrundun um hvernig við 
viljum byggja greinina upp til framtíðar?

Í þessu veðurfari leyfir maður sér í það minnsta 
að láta hugann reika. Landið okkar er einstakt 
þegar sá gállinn er á því. Við eigum að leyfa 
öðrum að njóta þess með okkur. En slíkt þarf 
að gera af ábyrgð og festu, þannig að við skilum 
landinu í góðu horfi til næstu kynslóða.

Góða veðrinu fylgir gleði og bjartsýni. Vonandi 
er það undanfari góðra tíma.

Góða veðrið
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Ég er sérstaklega 

sáttur við að hafa 

staðist þá pressu sem fylgir 

því að vera atvinnumaður. 

Hugur minn stendur til þess 

að takast á við nýja áskorun.

Dagur Kár Jónsson

KÖRFUBOLTI Ár er síðan Dagur Kár 
Jónsson ákvað að halda til Austur-
ríkis til þess að leika með úrvals-
deildarliðinu Raiffeisen Flyers 
Wels en þá var hann að semja við 
sitt fyrsta erlenda lið á ferli sínum 
og takast á við það í fyrsta skipti að 
leika sem atvinnumaður. Hann hafði 
áður leikið með St. Francis í banda-
ríska háskólakörfuboltanum en 
það er öðruvísi pressa að leika með 
skólaliði en í atvinnumannaliði.

Dagur Kár er ánægður með sitt 
fyrsta keppnistímabil í hinum 
harða heimi atvinnumennskunnar 
og langar að halda áfram að leika 
erlendis á næstu leiktíð. Þrátt fyrir 
að hafa verið sáttur við dvölina hjá 
Raiffeisen Flyers Wels langar hann 
að taka næsta skref á ferli sínum og 
leika í öðru landi næsta vetur.

„Mér fannst ég standa mig vel á 
þessari fyrstu leiktíð minni sem 
atvinnumaður. Ég renndi nokkuð 
blint í sjóinn þegar ég fór til Austur-
ríkis og eftir á að hyggja var þetta 
gott fyrsta skref á atvinnumannsferli 
mínum. Deildin er sterk, leikstíllinn 
er öðruvísi en heima og það hentaði 
mér bara vel. Það er meira lagt upp 
úr því að vera með sterka miðherja 
og spila inni í teig í austurrísku deild-
inni en á Íslandi og ég kunni vel við 
þann leikstíl,“ segir Dagur í samtali 
við Fréttablaðið.

„Það er allt öðruvísi ábyrgð sem 
fylgir því að vera leikstjórnandi í 
atvinnumannaliði en að leika með 
háskólaliði í Bandaríkjunum. Ég 
byrjaði vel með liðinu og lék heilt 
yfir vel á tímabilinu að mínu mati. 
Um mitt tímabilið fór að halla undan 
fæti hjá okkur í nokkrar vikur og á 
þeim tíma var hrist upp í liðinu þar 
sem tveir leikmenn voru sendir 
frá liðinu og nýir leikmenn komu 
í staðinn,“ segir leikstjórnandinn 
enn fremur.

„Við náðum svo langri sigurhrinu 
undir lok deildarkeppninnar og ég 
og aðrir í liðinu náðum vopnum 
okkar að nýju og lékum vel. Við 
fórum inn í úrslitakeppnina í fimmta 
sæti og féllum því miður úr leik í átta 
liða úrslitum fyrir liðinu sem endaði 
í fjórða sæti. Við hefðum viljað fara 
í undanúrslit en ég geng hins vegar 
sáttur frá borði eftir þessa leiktíð,“ 
segir Garðbæingurinn um frumraun 
sína hjá Raiffeisen Flyers Wels.

„Ég er sérstaklega sáttur við að 

hafa staðist þá pressu sem fylgir 
því að vera atvinnumaður og vera 
erlendur leikmaður í atvinnu-
mannaliði. Sú staðreynd að þegar 
illa fór að ganga hafi tveir leikmenn 
verið látnir fara sýnir hversu lítil 
þolinmæði er hjá liðum eins og Raiff-
eisen Flyers Wels fyrir því að leik-
menn standi sig ekki í stykkinu. Auk 
þess að þurfa að hafa körfuboltaleg 
gæði til þess að pluma sig er þetta 
andlega erfitt og reynir töluvert á,“ 
segir hann um upplifun sína af því að 
leika erlendis. 

„Framtíðin er óráðin en nokkur 
íslensk lið hafa haft samband við 
mig með það í huga að leika þar. 
Hugur minn stendur hins vegar til 
þess að takast á við nýja áskorun 

og taka næsta skref á ferli mínum. 
Ég hef verið að fá aukið hlutverk hjá 
landsliðinu í undanförnum verk-
efnum liðsins og ég tel að það auki 
möguleika mína þar að koma mér í 
sterkari deild.

Þá langar mig líka að prófa að spila 
á fleiri stöðum. Fyrir mér væri heilla-
vænlegast að taka eitt milliskref 
áður en ég fer að huga að sterkustu 
deildum Evrópu. Hæfilega stórt skref 
væri að leika í B-deildum í löndum á 
borð við Belgíu, Grikkland, Frakk-
land, Spán og Þýskaland. Það er lítið 
að gerast þessa stundina þar sem 
leiktíðunum er nýlokið en þetta fer 
svo á flug þegar nær dregur hausti,“ 
segir Dagur um framhaldið hjá sér.
hjorvaro@frettabladid.is

Stefnir á að taka næsta skref 
Dagur Kár Jónsson, landsliðsmaður í körfubolta, kláraði nýlega sitt fyrsta keppnistímabil sem atvinnu-
maður. Dagur lék með austurríska liðinu Raiffeisen Flyers Wels. Hann vill stærri áskorun næsta vetur.  

Dagur Kár Jónsson var í lykilhlutverki hjá austurríska liðinu Raiffeisen Flyers Wels á nýliðinni leiktíð þar í landi. 

FÓTBOLTI Talið er að Frank Lamp-
ard, fyrrverandi leikmaður Chelsea, 
muni á næstu dögum taka við sem 
knattspyrnustjóri félagsins. Mauri-
zio Sarri var á dögunum leystur 
und an samn ingi hjá Chelsea en 
hann mun að öllum líkindum taka 
við ítalska meistaraliðinu Juventus.

Forráðamenn Chelsea þurfa að 
borga Derby County um fjórar 
milljónir punda eða rúmar 600 
milljónir króna til þess að fá Lamp-
ard lausan. Lampard hefur stýrt 
Derby County í eitt keppnistímabil 
en það er fyrsta stjórastarfið hans.

Viðræður um vistaskipti Lamp-
ards á Stamford Bridge munu hefj-
ast á næstu dögum en Chelsea mun 
ekki sleppa hendinni af Sarri fyrr en  
búið er að ná samningum 
við eftirmann hans.

Derby County laut 
í lægra haldi fyrir 
Aston Villa í umspili 
um laust sæti í efstu  
deild undir stjórn 
L a m p a r d s . 
Lamp ard lék 
í 13 ár með 
Chelsea og 
va n n 11 
titla með 
félaginu. 
– hó

Lampard að 
nálgast Brúna

FÓTBOLTI Íslenska karla landsliðið 
í knatt spyrnu situr í 35. sæti á nýj-
asta styrk leikalista Alþjóðaknatt-
spyrnu sam bands ins, FIFA, sem 
opinberaður var í gær.

Íslenska liðið fer þar af leiðandi 
upp um fimm sæti á styrk leikalist-
an um en það eru sigrar gegn Alban-
íu og Tyrklandi í undankeppni EM 
2020 í þessari viku sem sjá um að 
hífa liðið upp listann.

Belg ar eru sem fyrr í efsta sæt i 
listans og þar á eft ir koma ríkjandi 
heims meist ar ar Frakka og svo 
Bras il íu menn. Eng land er í fjórða 
sæti á listanum, Portúgal sem vann 
nýlega Þjóðadeildina í því fimmta 
og Króatía í því sjötta.

Spánn er í sjöunda sæti, Úrúg væ 
í því áttunda og Sviss níunda. Dan-
mörk er svo efsta Norðurlanda-
þjóðin en liðið situr í tíunda sæti 
listans. – hó

Ísland fór upp 
um fimm sæti 

Frank Lampard.

Tökum höndum saman – í þágu umhverfisins

Við vinnum stöðugt að því að bjóða vörur sem draga úr kolefnisspori, niðurbrjótanlegar 

vörur sem auðvelt er að flokka, framleiddar í sátt við náttúruna.

REKSTRARLAND verslun  |  Vatnagörðum 10  |  104 Reykjavík  |  Söluver 515 1100  |  rekstrarland.is

P
ip

a
r\TB

W
A

OPIÐ ALLA 
VIRKA DAGA 

KL. 8–17

1 5 .  J Ú N Í  2 0 1 9   L A U G A R D A G U R16 S P O R T   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð 1 5 .  J Ú N Í  2 0 1 9   L A U G A R D A G U R

SPORT



FÓTBOLTI Á fundi stjórn ar knatt-
spyrnu sam bands Evr ópu, UEFA, 
sem hald inn var í Bakú í Aser baíd-
sj an 29. maí síðastliðinn var skipað 
í ýms ar nefnd ir og ráð á veg um 
UEFA.

Gild ir sú skip un fyr ir tíma bilið 
2019 til 2023 og tek ur gildi frá og 
með 1. júlí næstkomandi. Knatt-
spyrnusamband Íslands, KSÍ, á 
fimm full trúa í þessum nefnd um 
og ráðum.

Guðni Bergsson er þriðji varafor-
maður í nefnd um mót landsliða, 
Guðrún Inga Sívertsen er meðlimur 
í nefnd um knatt spyrnu kvenna, 
Lúðvík Georgsson á sæti í nefnd 
um ley fis kerfi, Borghildur Sigurðar-
dóttir er í nefnd um markaðsmál og 
ráðgjöf og Klara Bjartmarz er þriðji 
varaformaður í nefnd um hátt vísi 
og sam fé lags lega ábyrgð. – hó

Fimm íslenskir 
fulltrúar í UEFA 

FÓTBOLTI Belgíski landsliðsfram-
herjinn Romelu Lukaku er á leið frá 
Manchester United en hann verður 
fyrstu kaup ítalska knattspyrnu-
stjórans Antonio Conte sem tók 
við liðinu af Luciano Spallettí á 
dögunum.

Lukaku, sem gekk í raðir Man-
chester United frá Everton árið 
2017 og lék tvö keppnistímabil með 
Manchester-liðinu, hefur skorað 28 
mörk í 66 leikjum fyrir liðið.

Hann var ekki framarlega í gogg-
unarröðinni eftir að Ole Gunnar 
Solskjær tók við stjórnartaumunum 
hjá Manchester United  skömmu 
fyrir  síðustu áramót og vermdi 
varamannabekkinn í drjúgum 
hluta leikjanna á seinni hluta síð-
ustu leiktíðar.

Talið er að kaupverðið sé rúmar 
60 milljónir punda en Lukaku kost-
aði Manchester United 75 milljónir 
á sínum tíma. – hó

Lukaku á 
leiðinni til Inter 

TIL SÖLU
Til sölu eru eftirtaldar eignir þrotabús Hópverðabíla Akureyrar ehf

Ýmsir lausafjármunir:
Um er að ræða varhluti í bifreiðar, verkfæri, húsgögn o.fl. 

Munirnir seljast í einu lagi og því er ekki tekið við tilboðum 
í einstaka muni.

Ökutæki og lausafjármunir verða til sýnis kl. 13:00 – 18:00, 

fimmtudaginn 20. júní n.k. að Hjalteyragötu 6, Akureyri  

eða á öðrum tíma í samráði við skiptastjóra þrotabúsins.  
Upplýsingar um ökutæki veitir Bjarni Knútsson í síma 820 0820.

 
Tilboð í fleiri ökutæki en eitt skulu sundurliðuð.  

Tilboð skulu berast skiptastjóra þrotabúsins eigi síðar  
en þriðjudaginn 25. júní n.k.

Áskilinn er allur réttur til að taka hvaða tilboði sem er  
eða hafna þeim öllum.

Bifreiðar: 
1. JO U50, Scania K124, hópbifreið, fyrst skráð 2006

2. BT 545 Mercedes-Benz Sprinter, hópbifreið, fyrst skráð 2006

3. NZ 889 Mercedes-Benz Sprinter, hópbifreið, fyrst skráð 2005

4. JZ 031 Volkswagen LT35, hópbifreið, fyrst skráð 1999

5. TF 061 Mercedes Benz Sprinter, hópbifreið, fyrst skráð 2006

6. NL 985 Volkswagen Transporter, fólksbifreið, fyrst skráð 2005

7. PX 588 Mercedes Benz Sprinter, hópbifreið, fyrst skráð 2001

8. BO J13 Volvo B12/600, hópbifreið, fyrst skráð 1997

9. PO 041 Volkswagen Transporter, sendibifreið, fyrst skráð 1998

10. HX 412 Scania S 112, hópbifreið, fyrst skráð 1986

11. TV 252 Mercedes Benz O350, hópbifreið, fyrst skráð 1997

12. ET H04 King Long XMQ, hópbifreið, fyrst skráð 2013

13. OL N53 King Long XMQ, hópbifreið, fyrst skráð 2013

14. TM M01 King Long XMQ, hópbifreið, fyrst skráð 2013

Sigmundur Guðmundsson, lögm.
Lögmannshlíð lögfræðiþjónusta ehf
Pósthólf 271
602 Akureyri
Sími 466 2700
sigmundur@logmannshlid.is

HANDBOLTI Íslenska karlalandsliðið 
í handbolta fær á morgun Tyrkland 
í heimsókn í Laugardalshöllina í 
lokaumferð í undankeppni fyrir 
EM 2020. Íslenska liðinu mistókst 
að gulltryggja sætið í lokakeppni 
mótsins með sigri gegn Grikklandi 
í síðustu umferð undankeppninnar.

Jöfnunarmark Arnórs Þórs Gunn-
arssonar á lokaandartökum leiks-
ins þýðir hins vegar að jafntef li 
eða sigur f leytir Íslandi örugglega 
í lokakeppnina 11. skiptið í röð. Þá 
mun tap sem er með minna en 11 
marka mun og 11 marka tap með 

lægri markatölu en 33-22 mun ekki 
koma að sök. Fyrri leikur liðanna 
sem fram fór ytra í lok október 
endaði með öruggum 33-22 sigri 
íslenska liðsins. Þá var Elvar Örn 
Jónsson markahæstur hjá Íslandi 
með níu mörk.

Fy r ir lokaumferðina  trónir 
Norður-Makedónía á toppi riðils-
ins með sjö stig og hefur tryggt sér 
sæti í lokakeppinni. Ísland er svo í 
öðru sæti með sex stig og Tyrkland 
kemur þar á eftir með fjögur stig. 
Grikkland rekur svo lestina með 
þrjú stig og er úr leik. – hó

Þægileg staða fyrir lokaumferðina hjá Íslandi

Elvar Örn Jónsson skoraði mest fyrir Ísland í Tyrklandi. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FÓTB O LTI A rgentínska k natt-
spyrnugoðsögnin Diego Armando 
Maradona hefur ákveðið að láta af 
störfum sínum sem þjálfari mexí-
kóska knattspyrnuliðsins Dorados. 
Þetta gerir Maradona eftir ráðlegg-
ingar lækna sinna.

Maradona þarf að fara í aðgerðir 
vegna eymsla í öxl og hnémeiðsla. 
Þá hefur líferni hans í gegnum 
tíðina sem hefur síður en svo verið 
heilsusamlegt á löngum köf lum 
orðið til þess að hann er veill fyrir 
hjarta.

Þessi 58 ára gamli litríki karakter 
stýrði Dorados í níu mánuði en liðið 
leikur í mexíkósku B-deildinni og 
fór tvisvar sinnum í umspil um laust 
sæti í efstu deild undir stjórn Mara-
dona en mistókst að komast upp um 
deild í bæði skiptin. – hó

Maradona 
hættur í Mexíkó 

Guðrún Inga er í nefnd hjá UEFA. 

Lukaku mun líklega spila á Ítalíu. 
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BERGAMO 
Hægindastóll úr dökkgráu leðri.

 139.993 kr.   199.990 kr.

AFSLÁTTUR
25%

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.

AFSLÁTTUR
20%

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

Skammel stærð: 100 x x100 x 48 cm

 52.493 kr.   69.990 kr.

AFSLÁTTUR
25%Sófi stærð: 363 x 234 x 99 cm

 224.993 kr.   299.990 kr.

MILANO
2ja sæta leðursófi frá Furninova. Fáanlegur í 
sementsgráu Nappa leðri. Stærð: 167 × 93 × 81 cm

Grátt Nappa leður

 113.997 kr.  
 379.990 kr.

ELLY
Nettir, fallegir 2ja og 3ja sæta sófar og stóll 
í klassískri lögun. Fölbleikt (Dusty Rose) 
sléttflauel eða dökkgrátt áklæði.

AFSLÁTTUR
30%

CARMEN
Hægindastóll frá Furninova.  
Ljósbleikt eða ljóst Evita áklæði.

 74.993 kr.    99.990 kr. 

KIRUNA
U-sófi. Hægri eða vinstri tunga. Dökkgrátt  
slitsterkt áklæði. Stærð: 301 × 200 × 78 cm

 175.992 kr.   219.990 kr.

2ja sæta: 145 x 82 x 85 cm

 48.993 kr.   69.990 kr. 
3ja sæta: 183 x 82 x 85 cm

 62.993 kr.   89.990 kr.

Stóll

 38.493kr.  
 54.990 kr.

AFSLÁTTUR
70%

AFSLÁTTUR
25%

MAX
Stílhreinn og þægilegur u-sófi, nettur en rúmar vel 4-6. 
Endingargott, grátt áklæði úr sterkri pólýesterblöndu. 
Undir sófanum eru þykkir, svartir viðarfætur. Dýpt tungu 
(styttri tungu): 135 cm ((heild með baki) – lengri tunga/
heildardýpt: 200 cm). Stærð: 286 x 200 x 87 cm

 119.993 kr.  
 159.990 kr.

AFSLÁTTUR
25%

2ja sæta: 165 x 98 x 91 cm

 195.993 kr.   279.990 kr
3ja sæta: 224 x 98 x 91 cm

 251.993 kr.   359.990 kr

BERGAMO 
Sérlega vandaðir og fallegir, 2ja og 3ja sæta sófar úr dökkgráu leðri.

AFSLÁTTUR
25%

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

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

10 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1



 14.392 kr.   17.990 kr.

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

 14.392 kr.    17.990 kr. 

LAKE
Borðstofustóll. Svartir  
fætur og kúrekagrátt PU-leður.

 21.242 kr.   24.990 kr.

OTTAWA
Borðstofustóll,  
brúnt, grátt eða svart PVC áklæði.

 8.993 kr.   11.990 kr. 

YORK
Borðstofustóll. PU-leður. Svart, 
koníaksbrúnt og kúrekagrátt.

 12.742 kr.   14.990 kr.

AFSLÁTTUR
20%

ÚTSALA
SUMAR

2,5 sæta stærð: 169 x 89 x 87 cm

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

 62.993 kr.  89.990 kr.

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

www.husgagnahollin.isA
LLTAF OPIN

  
  

 V
E F V E R S L U N  

AFSLÁTTUR
30%

afsláttur60%Allt að

DIALMA (4014)
Vandaður, stór leðursófi frá ítalska merkinu Dialma Brown. Sófinn er djúpbólstraður  

með sam litum 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.

AFSLÁTTUR
50%

AFSLÁTTUR
15%

AFSLÁTTUR
25%

ORK

AFSLÁTTUR
15%



VÍSA Í SÖGUNA Á HLEMMI

Gísli Matthías Auðunsson, matreiðslu-
meistari á Skál í Mathöllinni á Hlemmi, segir 
forláta pylsurétt þann vinsælasta á staðnum. 
„Skál er á sama stað og sjoppan sem var 
áður á Hlemmi og seldi pylsu í brauði. Við 
vildum vísa í söguna en gerum okkar útgáfu. 
Rétturinn er sá vinsælasti á staðnum. Við gerum 
allt frá grunni og lögum heimagert remúlaði og 
lakkrístómatsósu með.“

Pylsan 
í nýjum 
búningi
Matreiðslumenn og -gæðing-
ar með nýstárlegar uppfærsl-
ur á þjóðarrétti Íslendinga.

ÍTÖLSK PYLSA FYRIR KÓRSTRÁKA
Ámundi Johansen, eigandi Johansen Deli, grill-
aði salsiccia, ítalskar grillpylsur sem fást til að 
mynda í Hagkaupum og Melabúðinni. Pylsurn-
ar eru framleiddar hér á landi. Með pylsunum 
bar Ámundi fram ferskt og sumarlegt salat með 
appelsínu, sýrðum rauðlauk og fennel.

„Það er gott að setja grillpinna í gegnum 
pylsuna miðja í kross svo hún haldist saman og 
skera svolítið í hana svo hún springi ekki,“ segir 
Ámundi sem segist halda að rétturinn muni slá í 
gegn hjá félögum sínum í Bartónum, kór sem var 
stofnaður á Kaffibarnum fyrir nærri áratug.

MIÐAUSTURLENSKAR GRÆNMETIS-
PYLSUR

„Ég ákvað að gera miðausturlenskar grænmet-
ispylsur og bera þær fram í naan-brauði,“ segir 
Ylfa Helgadóttir, matreiðslumeistari á Kopar, 
sem segir réttinn hafa slegið í gegn. „Lykillinn 
að góðu bragði er að steikja þær kryddaðar á 
grillinu.“

Fyrir fjóra

Steikt grænmetispylsa með kryddi 
2 msk. ólívuolía
½ tsk. paprikuduft
½ tsk. hvítlauksduft
½ tsk. þurrkaður chili/cayenne
½ tsk. salt
½ tsk. timian (eða oregano)
4 grænmetispylsur
4 naan-brauð

Aðferð:
Panna sett á hita og olían og öll kryddin sett 
á pönnuna. Léttsteikið kryddin þar til olían 
byrjar að krauma. Þá fara pylsurnar á pönn-
una, á háum hita og hristið vel í pönnunni 
þannig að pylsurnar steikist á öllum hliðum 
og séu vel þaktar í kryddunum.Eftir um 5-7 
mínútur af steikingu ætti að vera komin falleg 
steikingarhúð á þær. Þá má taka þær af og raða 
naan-brauðinu á pönnuna og láta það draga í sig 
restina af olíu og kryddum.

Sinneps-jógúrtkarrísósa
4 msk. grísk jógúrt frá Bíó bú
2 msk. jalapeno mustard
¼ tsk. túrmerik
½ tsk. karrý
Salt á hnífsoddi

Aðferð: Öllu blandað saman.

Pistasíu- og döðlugúrkusalat
½ dl pistasíur – gróft hakkaðar
½ dl döðlur – gróft hakkaðar
15 cm bútur af gúrku – skorinn í þunnar 
sneiðar og svo í fernt
2 msk. grænt pestó (eða góð ólívuolía)

Samsetning:
Smyrjið hummus á naan-brauðið, raðið kórí-
ander (eða annari jurt/salati) ofan á og setjið svo 
grænmetispylsuna næst. Á pylsuna fer jógúrt-
sósan, pistasíusalat og að lokum granatepli.

LAMBAPYLSA Í VÖFFLU

Denis Grbic á Grillinu með pylsu 
í vöfflu, afar vinsælan rétt á Grill-
inu á Hótel Sögu. 

AF HVERJU 
EKKI BER OG 
RABARBARI?

segir Áslaug 
Snorradóttir sem 
setur lamba-
pylsur frá Pylsu-
meistaranum í 
grænkál í stað 
pylsubrauðs og 
ber fram með 
meðlæti úr 
náttúrunni og 
skreytir jafnvel 
með blómum og 
berjum.
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Þræðið upp á spjót.

Penslið með hunangi
og grillið augnablik.

pp pjðæðæðiðiðið uupppp ááá sspjpjótót.

JARÐARBER

ÞrÞrÞrÞÞÞrææ

oooooggo
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Grillaðu grænmeti eins og meistari 
með hjálp myndbandanna okkar ámeð hjálp myndbandanna okkar á

islenskt.is
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LÚXUSUPPLIFUN Í NÝJUM MAZDA3 SEDAN 

Með nýrri hönnun Mazda3 SEDAN færir japanski bílaframleiðandinn sig 
inn á lúxusbílamarkaðinn með gríðarlega vel búnum bíl, 

með nýrri M-Hybrid vélartækni og á frábæru verði.
Mazda hefur notið mikilla vinsælda og trausts á Íslandi í áratugi

sem skilar sér í frábærri endursölu. 
Mazda eigendur elska að keyra og nú er komið að þér líka að 

upplifa tilfinnninguna að keyra nýjan Mazda.
Komdu í dag. Við höfum opið frá 12-16.

Komdu og reynsluaktu!

best of the best 2019

FRUMSÝNING 
Á GLÆNÝJUM

MAZDA3 SEDAN

MEIRIHÁTTAR
SÝNINGARTILBOÐ!

KYNNING Á NÝRRI
M-HYBRID TÆKNI

-500.000 KR.SÝNINGARAFSLÁTTUR

Verðlistaverð frá: 3.490.000 kr.

-500.000 KR.SÝNINGARAFSLÁTTUR
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FRUMSÝNING
M A Z D A 3  S E D A N

NÝ M-HYBRID TÆKNI
Brimborg frumsýnir Mazda3 SEDAN 

með nýrri M-Hybrid tækni sem minnkar eldsneytisnotkun, 
dregur úr losun CO2 og eykur afl. Nýr Mazda3 SEDAN

er gríðarlega vel búinn. Komdu og prófaðu.

K O M D U  O G  U P P L I F Ð U  E I N S TA K A  T I L F I N N I N G U !

-200.000 KR.SÝNINGARAFSLÁTTUR
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Verðlistaverð frá: 3.490.000 kr.



Sunnefu gefið andlit
Erla María Árnadóttir, teiknari og myndlýsir, gefur Sunnefu 

andlit á sýningunni. „Af þessu litla sem er til af útlits-
lýsingum þá er hún er sögð hafa verið dökk yfirlitum og 

langleit,“ segir Erla María. „Annað er byggt á þessum 
karakter sem við getum lesið úr sögunni. Hún var 

sterk persóna sem þorði að tala. Það skipti okkur 
máli að sýna sterka íslenska konu sem gekk í 

gegnum mikið á stuttri ævi.“ Þjóðsagan segir 
að hún og bróðir hennar gætu hafa verið af 

frönskum ættum og var einnig tekið tillit 
til þess. „Hún var ekki með þetta hefð-

bundna skandinavíska útlit. Hún þótti 
mjög fögur.“ Erla María vildi ekki gera 
myndina of nákvæma. „Það verður að 
vera svigrúm til að fólk geti fyllt upp í 
eyðurnar.“ Aðrar persónur fá ekki ná-
kvæm andlit, er það gert sérstaklega 
til að athyglin sé á Sunnefu.

HÚN ER EKKI SKRÁÐ NEINS 
STAÐAR. ÞAÐ ER ALDREI 
SKRÁÐ HVENÆR HÚN ER 
FÆDD. ÞAÐ ER ALDREI 
SKRÁÐ AÐ HÚN HAFI DÁIÐ.

Up p n á m  v a r ð  á 
Alþingi árið 1743 
þegar 19 ára stúlka, 
Sunnefa Jónsdóttir 
sem hafði verið tví-
dæmd til dauða 

fyrir blóðskömm, sakaði Hans 
Wíum, sýslumann á Skriðuklaustri, 
um að vera raunverulegur faðir 
annars barns síns. Mál Sunnefu 
tók nokkrar óvæntar stefnur 
og hljómar allt hið furðuleg-
asta fyrir okkur sem lifum á 
21. öld.

Til að gera langa sögu 
stutta þá varð Sunnefa, 
gullfalleg 16 ára sveita-
stúlka á Borgar f irði 
eystri, ófrísk. Hún bjó  í 
þessum afskekkta firði 
ásamt móður sinni, 
stjúpföður og 14 ára 
bróður.

Við yfirheyrslu hjá 
prestinum eftir fæð-
ingu barnsins sagði 
hún að bróðir hennar 
væri faðir barnsins. Jens 
Wíum sýslumaður f lutti 
systkinin inn í Fljótsdal 
þar sem þau voru bæði 
dæmd til dauða fyrir blóð-
skömm. Jens lét lífið við 
sérkennilegar aðstæður og 
sonur hans, Hans Wíum, tók 
við embættinu af föður sínum.

Hans hafði verið sýslumaður 
í Vestmannaeyjum og eignast þar 
tvö börn í lausaleik. Á þriðja ári í 
fangavistinni fæðir Sunnefa annað 
barn. Eftir að það barn fæðist yfir-
heyrir Hans Sunnefu einn síns liðs 
er hún liggur illa þjökuð af bólu-
sótt. Játar hún að bróðir hennar 
sé faðirinn. Þrátt fyrir að bróðir 
hennar hafi þrætt fyrir það réttar 
Hans yfir þeim báðum og eru þau 
í annað sinn dæmd til dauða fyrir 
blóðskömm.

Á fjórða ári fangavistarinnar er 
farið með systkinin, þá 19 og 17 
ára, á Alþingi. Þar verður uppnám 
þegar Sunnefa lýsir því yfir að Hans 
sé faðir seinna barnsins. Dómurinn 
í fyrra málinu var staðfestur, en þau 
voru síðar sýknuð af Danakonungi. 
Málið var mjög umtalað á Íslandi 
á þessum tíma og þótti það mikill 
áfellisdómur yfir sýslumanninum.

Átján árum eftir að Sunnefa varð 
ófrísk að fyrsta barninu stefnir í 
að systkinin verði loks endanlega 
sýknuð. Áður en þeim er sleppt deyr 
Sunnefa. Bróðir hennar er sendur 
úr landi og endaði líklegast í Finn-
mörku.

Fram til þessa hefur sagan að 
mestu snúist um Hans Wíum og 
embættisfærslur hans. Hafa þeir 
sem fjallað hafa um þetta mál 
viljað mála hann í jákvæðu ljósi, 
lyga kvendi hafi borið upp á hann 
sakir sem eyðilögðu líf hans eða þá 
að hann hafi verið táldreginn. Einn-
ig að óvinir hans hafi spunnið úr 
málinu í þeim tilgangi að ná til sín 
völdum, Sunnefa og bróðir hennar 
hafi verið notuð sem peð í þeim 
valdaátökum.

Beið drekkingar í 18 ár
Sumarsýning Menningarmiðstöðv-
ar Fljótsdalshéraðs sem verður 
opnuð á 17. júní snýst að þessu sinni 
um að draga fram persónu Sunnefu 
og endurskoða málið frá hennar 
sjónarhóli. Sýningin er til komin 
vegna #metoo-byltingarinnar sem 
hvatti Kristínu Amalíu Atladóttur, 
forstöðumann menningarmið-
stöðvarinnar, til að skoða gömul 
sakamál í nýju ljósi.

„Það er úr litlu að moða,“ segir 
Kristín Amalía. „Fyrir utan þjóð-
söguna, sem taka þarf með miklum 
fyrirvara, er aðeins hægt að púsla 
saman málinu í gegnum sendi-
bréf og Alþingisbækur sem hafa 
varðveist. Hún er ekki skráð neins 
staðar. Það er aldrei skráð hvenær 
hún er fædd. Það er aldrei skráð að 
hún hafi dáið. Við hefðum aldrei 
vitað að hún væri til ef ekki væri 
fyrir bréf embættismanna. Hún 
er alltaf aukapersóna í lífi ann-

  Hver var 
   Sunnefa? 
Sunnefa Jónsdóttir var dæmd til dauða 
fyrir blóðskömm og eignaðist annað 
barn sitt í haldi. Á tímum kvenfyrirlitn-
ingar og takmarkaðrar heimsmyndar 
stóð hún uppi í hárinu á valdamönnum.

hálfvitaskap eða hann vill þeim 
eitthvað illt.“

Aðspurð hvað hún telji að hafi 
gerst segir Kristín að það byggi að 
miklu leyti á því sem við sem sam-
félag þekkjum í dag. „Ég er ekki 
sannfærð um að Jón hafi átt fyrsta 
barnið. Það eru margir aðrir sem 
koma til greina. Að stúlka sem var 
lýst sem fegurstu konu Íslands, að 
hún hafi endilega lagst með yngri 
bróður sínum frekar en öðrum 
mönnum í nágrenninu verð ég að 
telja hæpið,“ segir Kristín.

Hefur hún annan mann grun-
aðan. „Stjúpfaðir þeirra var 17 
árum eldri en Sunnefa. Hann giftist 
móður þeirra að öllum líkindum til 
að komast yfir bæinn. Fæstir trúðu 
því að systkinin yrðu dæmd til 
dauða sökum aldurs. Ef stjúpfaðir-
inn hefði verið dæmdur þá væri 
enginn möguleiki á náðun fyrir 
hann og Sunnefu.“

Varðandi seinna barnið segir 
Kristín að það þurfi að hafa í huga 
hvernig komið var fram við vinnu-
konur. „Það er hægt að trúa því að 
systkinin hafi slysast til að hafa 
samræði þegar þau reyndu að halda 
á sér hita einhverja dimma og kalda 
nóttina en að þau geri slíkt aftur á 
sýslumannssetrinu þek kjandi 
af leiðingarnar og þegar dauða-
dæmd er hæpið. Hitt er þó öllu lík-
legra að hinn lausgirti sýslumaður 
hafi girnst hina heillandi Sunnefu.“

Ekkert fórnarlamb
Sunnefa lætur lífið í haldi Hans 
Wíum áður en þau ná að fara aftur 
til Alþingis. „Hún deyr líklegast 
seint árið 1757. Ég held að hún hafi 
ekki beinlínis verið myrt, en ég held 
að henni hafi ekki verið hjálpað til 
að lifa.“

Kristín er þó viss um að ef Sunn-
efu hefði tekist að ríða til þings 
sumarið 1758 hefði henni tekist að 
losna úr haldi. Það mun þó alltaf lifa 
uppnámið sem hún olli á Alþingi 
sumarið 1743. „Að hún skuli þora 
að standa upp í hárinu á manni 
sem hún var fangi hjá, og á ekki von 
á öðru en hún verði fangi hjá fram 
að drekkingu. Hún er ekkert fórnar-
lamb. Hún er sterk.“

arra. Það er bara minnst á hana 
einu sinni í opinberum gögnum 
fyrir utan Alþingisbækur, það er í 
Íslendingabók sem segir aðeins að 
Erlendur Jónsson, bóndi á Bakka, 
hafi gengist við barni Sunnefu en 
dregið það til baka.

Umræðan í kringum #metoo 
hvatti mig til að skoða ákveðin mál 
í fortíðinni. Þetta er upplifunar-
sýning. Sagan er að mestu leyti sögð 
með spjöldum. Við erum með stór-
kostlegan teiknara með okkur í liði, 
svo erum við með tvær hljóðmyndir 
og leikmuni sem byggja á sjón-
rænum áhrifum ásamt öðru hljóð- 
og myndefni. Þannig náum við að 
draga Sunnefu til okkar og segja 
söguna eins og við vitum hana, en 
með hana í forgrunni,“ segir Kristín. 
„Ég vil að fólk átti sig á hvað beið 
Sunnefu öll þessi ár. Drekking. Við 
viljum gefa fólki allar staðreyndir 
sem vitað er um, svo má alltaf deila 
um þær. Ég er til dæmis mjög ósam-
mála öllum þeim sem hafa skrifað 
um þetta mál á undan mér,“ segir 
Kristín.

Stuðandi kvenfyrirlitning
Hún tekur það fram að hún sé 
menntuð á sviði félagsvísinda en 
ekki sagnfræði. „Ég verð þó að 

viðurkenna að ég skil ekki hvernig 
menn hafa getað varið Hans Wíum. 
Ég reyndi það, en kemst alltaf að 
sömu niðurstöðu. Það er varla hægt 
að líta fram hjá algjöru valdleysi 
kvenna sem ríkti á þessum tíma og 
á seinni tímum.“

Nefnir Kristín sem dæmi full-
yrðingar um að Sunnefa hafi verið 
lauslát þar sem hún hafi eignast 
tvö börn utan hjónabands. Á sama 
tíma á Hans Wíum að hafa „lent í 
því óláni að eignast tvö börn fyrir 
hjónaband“. Á þetta einnig við um 
seinni tíma skrif um þetta mál. 
„Þetta er alls staðar og fer að stuða 
mann. Það er farið með konur og 
valdalitla karlmenn eins og minni-
hlutahópa.“

Sunnefa og fjölskylda hennar 
bjuggu í afskekktum firði, þar sem 
þó var stutt á milli bæja. Allar heim-
ildir eru sammála um að hún hafi 
verið gullfalleg og bróðir hennar 
mjög myndarlegur. Heimurinn sem 
þau bjuggu í er gjörólíkur okkar og 
segir Kristín það ógjörning fyrir 
okkur að setja okkur alfarið í þeirra 
spor. Til dæmis eftir að systkinin 
hafi verið dæmd til dauða þá hafi 
þau verið notuð sem ókeypis vinnu-
af l á Skriðuklaustri, heimili Hans 
Wíum sýslumanns.

„Við getum ekki sett okkur inn í 
hugarheim þessa fólks. Við getum 
gefið okkur nokkra sammannlega 
þætti, en við getum ekki sett okkur 
í spor þeirra. Þau voru ólæs, óskrif-
andi og höfðu fullkomna einfalda 
heimsmynd, það var bara guðs-
orðið. Konur höfðu litlar væntingar, 
jafnvel engar. Ég sem nútímakona 
get mjög takmarkað skilið Sunnefu, 
en staðreyndirnar tala sínu máli.“

Það eru þó nokkur atriði sem 
Kristín vill draga fram. „Þetta eru 
ólæsir unglingar gegn löglærðum 
embættismanni. Þau samþykkja öll 
lögfræðileg atriði sem Hans Wíum 
vill, enda vita þau ekkert hvað þau 
þýða. Það er ljóst af niðurstöðum 
dóma að embættismönnum mörg-
um hverjum hefur misboðið emb-
ættisfærslur Wíums og rangsleitni.“ 
Hennar eigið mat á Hans Wíum er 
afgerandi. „Annaðhvort er maður-
inn algerlega vankunnandi í lögum 
og réttarfarsreglum svo jaðrar við 

Dauðinn ávallt 
í næsta nágrenni 
Tófufoss liggur í Bessastaðaá 
á Fljótsdalshéraði. Örstutt 
fyrir neðan hann er drekk-
ingarhylurinn þar sem Halldóru 
Jónsdóttur var drekkt saklausri 
af Jens Wíum, föður Hans. Áin 
og hylurinn eru stutt frá Skriðu-
klaustri og hefur Sunnefa því 
haft hann fyrir augunum þegar 
hún fór um veginn og hlustað á 
sögur af drekkingu Halldóru þar 
10 árum áður en Sunnefa kom á 
Skriðuklaustur.

Halldóra var 4 ár á Skriðu-
klaustri áður en henni var 
drekkt og því hefur heimilis-
fólk á Skriðuklaustri og bæjum 
í kring þekkt Halldóru vel og 
verið drekkingin í fersku minni. 
„Hylurinn heitir Sunnefuhylur,“ 
segir Kristín. „Fólk trúði því 
lengi, og ýmsir trúa því enn, 
að Sunnefu hefði verið drekkt 
hér af Hans Wíum, löglega eða 
ólöglega.“

Kristín Amalía 
Atladóttir.

Ari  
Brynjólfsson
arib@frettabladid.is
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Páll Óskar og hin glaða 
Ronja gleðja á Rútstúni
Þjóðhátíðardeginum verður fagnað á Rútstúni í Kópavogi, með skemmtilegri 
dagskrá fyrir alla fjölskylduna og er það Kópavogsbúinn Salka Sól sem stígur 
fyrst á svið en Páll Óskar lýkur henni á stórtónleikum síðar um kvöldið. ➛2

Páll Óskar Hjálmtýsson og Salka Sól Eyfeld stíga á svið á Rútstúni í Kópavogi og skemmta bæði börnum og foreldrum. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Flestir landsmenn taka 
sumarfrí í júlí. Margir 
ferðast um landið eða 
dvelja í bústað til að fá 
einhverja tilbreytingu. 
Aðrir fara til útlanda. Þá 
er spurningin: Hvert ætti 
að fara?   ➛4

HVER 
VANN?

Sportið á frettabladid.is 
færir þér allar nýjustu 

fréttirnar úr heimi 
íþróttanna.



Elskar að troða upp
Páll Óskar lokar hinum árlegu 

17. júní stórtónleikum á Rúts-
túni í ár. Hann lofar stuði, 

ætlar að stríða gestum og frum-
flytja nýtt lag.

„Ég hef alltaf elskað að troða upp 
og með árunum elska ég það bara 
meira. Ég er svo þakklátur fyrir að 
vera enn á svæðinu núna árið 2019, 
ég hef aldrei verið í betra formi og 
er enn þá að búa til nýja tónlist. Ég 
hef séð marga listamenn koma og 
fara. Atvinnuöryggið í mínu starfi 
er lítið sem ekkert. Ég get ekki sagt 
neitt annað en eitt risastórt takk.“

Hann segir sumarið fara í að 
spila á bæjarhátíðum út um allt 
land. Hann byrjaði í Grindavík 
á sjómannadaginn, þá sé það 
þjóðhátíðardagurinn á Rútstúni, 
sá fyrsti í mörg ár þar sem hann 
kemur fram á 17. júní og svo heldur 
hann áfram á bæjarhátíðum úti 
um allt land fram á haust.

Gefur allt í tónleikana
Páll Óskar segir það ekki skipta 
máli fyrir hverja eða hvaða aldur 
hann sé að spila því hann gefi 
ávallt alla sína orku í tónleikana 
sína og á Rútstúni verði engin 
undantekning þar á. „Það fá allir 
sama sjóvið, sömu orkuna. Ég elska 
að gíra mig upp og gefa af mér. Það 
er alltaf best að spila gömlu lögin í 
bland við þau nýju og það mun ég 
gera 17. júní.“

Honum finnst tilhugsunin um 
að vera enn þá að semja ný lög, 
frábær. „Bransinn hefur eðlilega 
gjörbreyst síðan ég byrjaði árið 
1991. Fasta formið er dottið út, nú 
er öllu streymt, en það stoppar ekki 
íslensku tónlistarmennina frá því 
að dæla út lögum og myndböndum. 
Stærsti munurinn er að nú þarftu 
ekki nauðsynlega að gefa út plötur, 
það er nóg að gefa út eitt lag í einu.

Hið eina sem hefur ekkert 
breyst er að tekjur íslenskra tón-
listarmanna hafa alltaf komið 
af tónleikahaldi, en sjaldnar eða 
jafnvel aldrei af plötuútgáfu. Núna 

er allt tónleikahald á svo miklu 
betri standard heldur en í gamla 
daga. Maður var að bögglast við að 
þykjast vera einhver poppstjarna 
uppi á skókassa úti á túni, spilandi 
í gegnum hljóðkerfi sem var fengið 
að láni úr stofunni heima hjá 
ömmu. Við erum öll búin að læra 
svo mikið síðan þá. Fagmennskan 
sem einkennir allt tónleikahald á 
Íslandi í dag gerir það að verkum 
að mér líður miklu betur uppi á 
sviði í dag, hljóð og ljós eru alltaf 
fyrsta flokks og það sést á mér 
hvað mér líður vel. Þessa vellíðan 
gef ég svo áfram til áhorfenda og 
svo ráða þeir hvort þeir taki við 
henni og klappi.“

Alltaf sól
Páll Óskar segir æskuminningar 
frá 17. júní vera umluktar sól, hann 
muni bara eftir sól á þjóðhátíðar-
deginum og spenningnum við 
að fara með eldri systrum sínum 

niður í bæ, fá blöðru með íslenska 
fánanum og bleikt kandífloss, 
eina skiptið á árinu sem hann fékk 
sykur af því tagi. Þá hafi hann 
verið sólríkur þjóðhátíðardagur-
inn sem hann tróð fyrst upp á, en 
það var árið 1991 með Maríusi vini 
sínum. Þeir komu fram í dragi sem 
tvær íslenskar fjallkonur og sungu 
íslensk ættjarðarlög.

Eftir að Stuðplatan hans kom út 
árið 1993 fór hann að syngja eigið 
efni og hefur gert það allar götur 
síðan.

„Sól og aftur sól segi ég og hef 
því pantað sól þann sautjánda, 
mun gefa allt á sviðinu alveg til 
síðasta blóðdropa. Það verður sko 
enginn afsláttur gefinn og ég elska 
það. En í þetta skiptið ætla ég að 
stríða liðinu með nýjum slagara. 
Það koma síðan fleiri lög á árinu en 
á Rútstúni ætla ég að prufukeyra 
fyrsta lagið af hinu nýja efni og ég 
hlakka til!“

10.00
17. júní hlaup fyrir börn í 1.-6. bekk á Kópavogs-
velli.

13.30
Skrúðganga frá Menntaskólanum í Kópavogi að 
Rútstúni. Skátafélagið Kópar og Skólahljómsveit 
Kópavogs. Nýstúdent og fjallkona leiða gönguna.

14.00
Hátíðar- og skemmtidagskrá á Rútstúni. Kynnir er 
Vilhelm Anton Jónsson.
Skólahljómsveit Kópavogs spilar undir stjórn 
Jóhanns Björns Ævarssonar í upphafi dagskrár. 
Bæjarstjóri Kópavogs, Ármann Kr. Ólafsson, flytur 
ávarp, nýstúdent flytur ræðu og fjallkona flytur 
ljóð. Þá taka við skemmtiatriði en fram koma: 
Ronja ræningjadóttir, Skoppa og Skrítla, Ingó 
Veðurguð, sigurvegari söngkeppni Samfés, Sveppi, 
Jói P og Króli, Svala Björgvins og Karma Brigade.

14.00-17.00
Á Rútstúni og víðar
Götuleikhús Kópavogs verður á flakki með alls 
kyns sprell.

Leiktæki, barnatjald fyrir 0-5 ára, hoppukastalar, 
veltibíll, andlitsmálun og fleira.

Íþrótta- og æskulýðsfélög verða með sölutjöld 
á Rútstúni.

Hjálparsveit skáta í Kópavogi verður við enda 
Vallargerðisvallar, býður upp á klifurvegg og sýnir 
tæki og búnað.

14.00-17.00
Útisvæði við Menningarhús Kópavogs.
Ærslabelgurinn, hoppukastalar, Skapandi sumar-
hópar úr Molanum, Krakkahestar (frá kl. 15), and-
litsmálun og fleira. Ratleikur um öll Menningar-
húsin, sýningin Útlína í Gerðarsafni, dýr, fiskar 
og jarðfræði í Náttúrufræðistofu og notalegheit 
á bókasafninu. Gerðarsafn og Menningarhúsin 
verða opin frá kl. 11-17.

19.50
Stórtónleikar á Rútstúni
Fram koma Blóðmör, GDRN, Sísý Ey og Páll Óskar.

Skrúðgangan hefst klukkan 
13.30 og lýkur 14.00. Við taka 
ýmis skemmtiatriði og meðal 

annars mun Salka Sól bregða sér 
í búning Ronju ræningjadóttur. 
Ronja ætlar að tala um vorið og 
allar verurnar í Matthíasarskógi, 
syngja lög og fá krakkana til að 
syngja með.

Krökkunum finnst  
Ronja skemmtileg
„Þegar Ronja kemur 
fram þá syngja 
allir krakkarnir 
með hástöfum og 
þekkja söguna. 
Mér finnst það æði. 
Það sem ég elska 
mest er að krakk-
arnir verða svo 
ótrúlega góðir þegar 
þeir syngja Anímónu-
sönginn,“ sem er lag sem 
Ronja syngur í sýningunni. „Þetta 
er fallegt lag sem fjallar um fallega 
hluti þannig að þau verða eitthvað 
svo ótrúlega góð. Það verða allir 
svo stilltir þegar þeir syngja lögin 
hennar Ronju. Ég held að krökk-
unum finnist Ronja líka bara 
skemmtileg, enda er hún ævin-
týrastelpa.“

Salka er sjálf úr Kópavoginum, 
en hún flutti þangað sjö ára og 
fór alltaf á hátíðina á Rútstúni 
með fjölskyldu sinni. Hún byrjaði 
snemma að taka þátt í hátíðinni 
með beinum hætti, ýmist sem 
trompetleikari, í brúðuleikhúsinu, 
starfsmaður félagsmiðstöðvar eða 
söngkona í Amabadama, enda 
hefur Salka komið víða við.

Stemmingin alltaf góð
Salka segir að í minningunni hafi 
stemmingin á hátíðinni alltaf 
verið jafn góð. „Kópavogsbær 
er svo ótrúlega heppinn að eiga 
skólahljómsveit Kópavogs sem 
gerir allar bæjarhátíðir betri.“ 
Sjálf spilaði Salka á trompet fyrir 
hljómsveitina.

Hún byrjaði að þramma með 
trompetið þegar hún var um 13 ára 
gömul og hélt uppi stemmingunni 
í skrúðgöngunni. „Tók Öxar við 

ána, Það er kominn 
17. júní og fleiri 

góða smelli. Mér 
fannst það alltaf ótrú-

lega gaman.“ Það er mikil 
tækni á bak við þrammið 

í skrúðgöngum. „Maður þarf að 
læra hvenær maður á að byrja 
lagið í tengslum við trommuslátt-
inn, hvenær maður á að taka stór 
skref í beygjum og hvenær maður 
á að taka lítil skref, það fer eftir 
hvort þú ert hægra eða vinstra 
megin í skrúðgöngunni. Þetta er 
rosaleg tækni.“

Skemmtilegast var að  
spila í skrúðgöngunni
Salka var tvö ár í röð í götuleikhúsi 
Kópavogs og byrjaði að sýna með 
þeim þegar hún var í kringum 15 
ára aldur. „Þá voru leikararnir í 
götuleikhúsinu að labba í skrúð-
göngunni í búningum.“ 

Um tíma var Salka að vinna 
í félagsmiðstöð en starfsmenn 
félagsmiðstöðva Kópavogs taka 
virkan þátt í hátíðinni. „Þá var 
maður oft í gulu vesti á hátíðinni 
að passa upp á allt.“

Skemmtilegast var samt að 
spila í hljómsveitinni og Salka 
segist enn grípa í trompetið við 
sparitækifæri. „Það var gaman 
að þramma fram hjá mömmu og 
pabba sem vinkuðu manni, ég gat 
náttúrulega ekkert vinkað til baka 
með báðar hendur á trompetinum, 
rosalega mikið að einbeita mér.“

Páll Óskar frumflytur nýtt lag á hátíðinni. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Á hátíðinni verða skemmtanir fyrir alla fjölskylduna og metnaðarfull dagskrá eins og vanalega. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Framhald af forsíðu ➛ Þegar Ronja kemur 
fram þá syngja 

allir krakkarnir með 
hástöfum og þekkja 
söguna. Mér finnst það 
æði. Það sem ég elska 
mest er að krakkarnir 
verða svo ótrúlega góðir 

þegar þeir syngja 
Anímónusöng-

inn.
Salka Sól Eyfeld
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Þarmaflóran samanstendur 
af meira en 1.000 tegundum 
örvera sem vega hátt í tvö 

kíló. Hún gegnir gríðar mikilvægu 
hlutverki þegar kemur að heilsu-
fari okkar, hvort sem um er að 
ræða líkamlega eða andlega heilsu. 

Ójafnvægi á þarmaflóru
Þegar þarmaflóran (örveruflóran) 
í meltingarveginum verður fyrir 
hnjaski og það kemst ójafnvægi 
þar á, koma fram óþægindi sem 
geta verið af ýmsum toga. 

Þetta er t.d.:
■ Uppþemba
■ Brjóstsviði
■ Harðlífi/niðurgangur
■ Sveppasýkingar
■ Blöðrubólga
■ Ristilkrampar
■ Iðraólga (IBS)

Mataræði, lyf og streita
Það er ýmislegt sem getur valdið 
ójafnvægi á þarmaflórunni þannig 
að við finnum fyrir því. Slæmt 
mataræði hefur mikil áhrif og eins 
og alltaf þá eru unnin matvæli og 
sykur þar fremst í f lokki. Lyf eins 
og sýklalyf, sýrubindandi lyf og 
gigtarlyf eru slæm fyrir þarma-
flóruna og svo getur streita einnig 
haft alvarlegar afleiðingar í þörm-
unum, eins og víða annars staðar í 
líkamanum.

Hvað er iðraólga (IBS)?
Iðraólga sem sumir þekkja sem 
ristilkrampa á sér stað við truflun 
á starfsemi ristils og smáþarma á 
þann hátt að í stað þess að dragast 
reglubundið saman og flytja 
þannig fæðuna taktfast áfram þá 
verða samdrættir á mismunandi 
stöðum ristils og smáþarma 
samtímis. Þessar truflanir koma 
oftast í kjölfar máltíða. Afleiðingar 
þessara óreglulegu samdrátta eru 
þær að fæðan berst tregar niður 
meltingarveginn og frásog vatns 
truflast með þeim afleiðingum að 
hægðirnar verða harðar en geta 
einnig stundum orðið linar eða 
jafnvel að þunnum niðurgangi. 
Iðraólgu verður yfirleitt fyrst vart 
hjá ungu fólki og hrjáir að jafnaði 
15-20% fullorðinna en flestir eru 
á aldrinum 20-50 ára. Konur eru í 
meiri áhættu svo og þeir sem lifa 

við mikla streitu.

Bio Kult minnkar  
einkenni iðrabólgu
Vísindalegum rannsóknum á 
þarma flóru okkar mannanna 
fleygir hratt fram og þurfum 
við sífellt að vera að endurskoða 
viðhorf okkar og sjónarmið því 
skilningur okkar á hlutverki 
hennar í líkama okkar er sífellt að 
aukast. Framleiðendur Bio-Kult 
gerlanna hafa látið gera mikið 
af tvíblindum, klínískum rann-
sóknum sem sýna fram á ótrúlega 
jákvæða virkni gerlanna þegar 
kemur að því að draga úr þeim ein-
kennum sem nefnd voru hér áður. 
Nýlega voru birtar niðurstöður 
rannsóknar sem gerð var á hópi 
fólks sem þjáðist af iðraólgu og 
voru þær afar áhugaverðar.

70% minni verkir
Í rannsókninni var 360 manna 
hópi skipt til helminga og fékk 
annar hópurinn BioKult Original 
sem inniheldur 14 mismunandi 
gerlastofna á meðan hinir fengu 
lyfleysu (placebo). Tekin voru 
4 hylki á dag í 16 vikur áður en 
árangurinn var metinn. Mark-
tækur munur var á hópunum en 
iðraverkir þeirra sem tóku inn 
Bio-Kult Original höfðu minnkað 
um nærri 70% (samanborið við 

70% minni verkir með Bio Kult
Rannsóknir sýna fram á að inntaka á Bio-Kult Original getur dregið verulega úr einkennum 
iðraólgu (IBS) og ristilkrampa. Talið er að tíðni verkjakasta minnki um rúmlega 70 prósent.

Iðraólgu verður yfirleitt fyrst vart hjá ungu fólki og hrjáir að 
jafnaði 15-20% fullorðinna en flestir eru á aldrinum 20-50 ára. 

Allir ættu að taka 
inn góðgerla (pro-

biotics) til að auka líkur 
á heilbrigðu lífi og hefur 
Bio Kult reynst mörgum 
vel. 

Hrönn Hjálmarsdóttir, heilsu-
markþjálfi hjá Artasan

47% í samanburðarhópnum). 
Einnig hafði tíðni verkjakasta hjá 
Bio-Kult hópnum dregist saman 
um rúm 70%. Í lok rannsóknar 
voru 34% þeirra sem höfðu fengið 
Bio-Kult Original einkennalausir 
á meðan það voru einungis 13% í 
samanburðarhópnum.

Geta allir tekið góðgerla?
Allir geta tekið inn góðgerla til 
að hjálpa til við að halda þarma-
flórunni í jafnvægi. Fjöldi örvera 
í meltingarveginum er gríðarlega 

mikill og það getur 
verið flókið og dýrt 
ferli að ætla að greina 
hvert tilfelli fyrir sig 
nákvæmlega. Sem 
betur fer eru góðgerl-
ar til inntöku hættu-
lausir og í versta 
falli verður engin 
breyting. Það getur 
einfaldlega þýtt að 
önnur tegund, sam-
setning stofna eða 
magn henti betur.
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Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Líklega eru margir þegar búnir 
að ákveða fríið og panta sér 
far til annarra landa. Alltaf 

eru þó einhverjir sem fá skyndi-
hugmynd og vilja drífa sig í hvelli. 
Það eru margir góðir kostir í boði 
fyrir fjölskyldur. Grikkland hefur 
mikið aðdráttarafl en aðrir kjósa 
Spán, nú eða bara vilja heimsækja 
frændur okkar í Skandinavíu.

Það er hægt að finna mjög góðar 
strandir á Norðurlöndum, meira 
að segja með pálmatrjám, til 
dæmis í Frederikshavn, Helsing-
borg og Kristiansand. Það geta 
verið heit og góð sumur hjá 
nágrannaþjóðum okkar, til dæmis 
var Mallorca-veður þar í fyrra-
sumar. Á veturna færa þeir hins 
vegar pálmatrén inn.

Svíþjóð er mikið sótt af ferða-
mönnum á sumrin enda alls kyns 
ævintýri sem bíða þar. Mælt er 
með að aka frá norsku landa-
mærunum til Gautaborgar. Á 
leiðinni eru fallegir smábæir og 
litlir gististaðir. Akið í gegnum 
Grebbestad, Strømstad og Smögen 
að ekki sé minnst á Fjellbäcka sem 
núna er þekktastur sem blóðugasti 
bærinn eftir að bækur Camillu 
Läckberg urðu vinsælar en hún er 
vel þekktur glæpasagnahöfundur. 
Þá er ævintýri að heimsækja 
heiminn hennar Astrid Lindgren 
í Vimmerby í Smálöndunum en 
börn um víða veröld þekkja vel 
söguperónur hennar. Einnig er 
áhugavert að skoða Abba-safnið í 
Stokkhólmi.

Það er líka margt fallegt að sjá 
í Noregi, í dölum undir háum 
fjöllum. Í hinum stórbrotna Slogen 
er villt náttúran umvafin mikil-

Júlí er  
tími ferðalaga

Flestir landsmenn taka sumarfrí í júlí. Margir ferðast um 
landið eða dvelja í bústað til að fá einhverja tilbreytingu. 
Aðrir fara til útlanda. Þá er spurningin: Hvert ætti að fara?

Eftirlíking af Björgvin í Noregi í Legolandi. Það þurfti ansi marga kubba í þessar byggingar. NORDICPHOTOS/GETTY

TusenFryd Amusement Park hefur upp á ótrúlega  
margt skemmtilegt að bjóða. MYND/VISIT NORWAY

Astrid Lindgren-heimurinn er gríðarlega spennandi 
staður fyrir fjölskylduna, jafnt smáa sem stóra.

fenglegu útsýni. Frábært fyrir 
fjallagarpa að fara í gönguferðir á 
þessum slóðum. Í ýmsum sveitum 
í Noregi er hægt að leigja sumar-
bústað. Stór skemmtigarður er rétt 
utan við Ósló þar sem hægt er að 
eyða heilum degi með börnunum. 
Garðurinn heitir TusenFryd 
Amusement Park og hefur upp á 
ótrúlega margt skemmtilegt að 
bjóða fyrir allan aldur.

Kongsberg jazzfestival er stærsta 
djasshátíð Noregs. Hún fer fram 
dagana 3.-6. júlí í Kongsberg. Mörg 
þekkt nöfn koma þar fram og má 
nefna Jamie Cullin, Madrugada, 
Take 6 og Acapella. Hægt er að 
kynna sér dagskrána á heima-
síðunni kongsbergjazz.no.

Kristiansand, Palmesus er ein 
stærsta strandveisla á Norður-
löndum. Hún fer fram 5.-6. júlí. 
Það er mikið stuð á ströndinni og 
þegar partíið er búið um mið-
nætti færist fjörið inn í bæinn. 
Meðal þeirra sem koma fram eru 
Marshmello, Tiësto, Alan Walker, 
Ferrari og Sigrid.

Í júlí verða margvíslegar uppá-
komur hjá frændum okkar á 
Norðurlöndum. Ein sú frægasta er 
Hróarskelduhátíðin í Danmörku. 
Hún er stærsta og vinsælasta 
útihátíðin á Norðurlöndum. 
Hátíðin stendur yfir dagana 29. 
júní til 6. júlí. Mikill fjöldi frægra 
tónlistarmanna kemur þar fram. 
Íslendingar hafa fjölmennt þangað 
á hverju ári. Auk þess er alltaf 
gaman að heimsækja Kaupmanna-
höfn, dýragarðinn, Tívolíið eða 
Lególand í Billund.

Skoðið visitnorway.com, visitden-
mark.com og visitsweden.com til 
að fá góðar hugmyndir um afþrey-
ingu og spennandi staði í þessum 
löndum.
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Einn af hverjum þremur 
Íslendingum þjáist af svefn-
leysi og einn af hverjum sjö 

þjáist af langvarandi svefnleysi. 
Margar ástæður geta legið þar að 
baki eins og t.d. álag, áhyggjur, 
verkir, barnauppeldi, vaktavinna 
eða sjúkdómar. Á þessum árstíma 
er birtan líka að trufla marga.

„Margir eiga erfitt með að 
sofna, vakna oft á nóttu eða vakna 
jafnvel eldsnemma og geta ekki 
sofnað aftur,“ segir Elsa Steinunn 
Halldórsdóttir, doktor í lyfjafræði 
og þróunarstjóri Florealis. „Svefn-
truflanir eru fljótar að hafa áhrif 
á líðan okkar og frammistöðu. 
Fólk finnur strax fyrir þreytu yfir 
daginn, lakari einbeitingu, eirðar-
leysi og er ekki eins vel í stakk búið 
að takast á við sín daglegu verkefni 
og þegar það er úthvílt. Lang-
varandi svefnskortur hefur sér-
staklega slæm áhrif á heilsuna og 
eykur líkur á depurð, þunglyndi og 
kvíða. Það kemur alltaf að skulda-
dögum fyrr eða síðar,“ segir Elsa.

Eina lyfið án lyfseðils við 
svefntruflunum
Jurtalyfið Sefitude frá Florealis er 
eina lyfið á Íslandi við svefntrufl-
unum og vægum kvíða sem fæst 
án lyfseðils í apótekum. Sefitude 

styttir tímann við að sofna og 
bætir gæði svefns.

Lyfið inniheldur útdrátt úr 
garðabrúðurót (valeriana) en 
róandi áhrif jurtarinnar hafa 
lengi verið viðurkennd og staðfest 

í klínískum samanburðarrann-
sóknum.

„Sefitude er tekið inn að kvöldi 
og hjálpar viðkomandi að róast og 
sofna. Það dregur úr því að fólk sé 
að vakna oft á nóttunni og stuðlar 

þannig að samfelldum svefni. Það 
er hvorki sljóvgandi né ávana-
bindandi og má nota allt frá 12 ára 
aldri,“ segir Elsa að lokum.

Gagnlegar upplýsingar
Sefitude fæst án lyfseðils í öllum 
apótekum. Notkun við svefn-
truflunum: 1 tafla ½-1 klst fyrir 
svefn fyrir fullorðna og ungmenni 
eldri en 12 ára. Notkun við vægum 
kvíða: 1 tafla 1-3 sinnum á dag 
fyrir fullorðna og 1 tafla 1-2 á dag 
fyrir ungmenni 12-18 ára. Ekki 
ráðlagt börnum yngri en 12 ára, 
þunguðum konum eða konum 
með barn á brjósti. Lesið vandlega 
upplýsingar á umbúðum og í fylgi-
seðli fyrir notkun. Leitið læknis 
eða lyfjafræðings sé þörf á frekari 
upplýsingum um áhættu og auka-
verkun. Sjá nánari upplýsingar um 
lyfið á www.serlyfjaskra.is

Þessi kynning er unnin í samstarfi 
við Florealis ehf. Sjá florealis.is

Þriðjungur Íslendinga sefur of lítið

Elsa Steinunn Halldórsdóttir er doktor í lyfjafræði og þróunarstjóri Florealis.

Svefntruflanir eru 
mjög algengar á 
meðal Íslendinga 
en fjöldi fólks 
upplifir svefnleysi 
í einhvern tíma.

Notkun við svefntruflunum: 1 tafla ½-1 klst fyrir svefn fyrir fullorðna og ungmenni eldri en 12 
ára. Notkun við vægum kvíða: 1 tafla 1-3 sinnum á dag fyrir fullorðna og 1 tafla 1-2 á dag fyrir 
ungmenni 12-18 ára. Ekki ráðlagt börnum yngri en 12 ára, þunguðum konum eða konum með 
barn á brjósti. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og í fylgiseðli fyrir notkun. Leitið 
læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkun. Sjá nánari 
upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is.

Er erfitt að sofna?
Sefitude hjálpar þér að sofna, bætir gæði svefns 
og dregur úr vægum kvíða.

Fæst án lyfseðils í öllum apótekum    www.florealis.is

Svefnskortur hefur 
sérstaklega slæm 

áhrif á heilsuna og það 
kemur alltaf að skulda-
dögum fyrr eða síðar.
Elsa Steinunn Halldórsdóttir
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Sólrún  
Freyja Sen
solrunfreyja@frettabladid.is 

Innritun stendur yfir.

Samtökin halda opna fundi 
þar sem eru haldnir fyrir-
lestrar um hina ýmsu tölvu-

leikjatengdu hluti. Alexandra 
Bjargardóttir, einn stofnenda 
Leikjahönnuða Íslands, segir að 
frá því að samtökin voru stofnuð 
hafi sífellt f leiri mætt á við-
burði hjá þeim. Sjálf heldur hún 
stundum fyrirlestra um markaðs-
setningu tölvuleikja enda vinnur 
hún sem markaðsfræðingur hjá 
CCP.

Keppast ekki um upplýs-
ingar
Oft gefa Leikjahönnuðir Íslands 
smærri tölvuleikjaframleiðendum 
orðið sem fá þá að kynna starfsemi 
sína á fundunum. „Það er hellingur 
af litlum tölvuleikjafyrirtækjum 
að gera f lotta hluti og við viljum 
gefa þeim grundvöll til að koma 
fram og segja frá því sem þau eru 
að gera, hvernig og af hverju.“

Síðan eru líka afslappaðri við-
burðir þar sem fólk getur komið 
og spjallað við einstaklinga sem 
starfa í iðnaðinum. „Um daginn 
vorum við með viðburð sama dag 
og útskrift var úr Margmiðlunar-
skólanum. 

Þá fór hellingur úr útskriftar-
hópnum beint úr athöfninni og 
inn til okkar þar sem þau kynnt-
ust öllu fólkinu í íslenska leikja-
iðnaðinum. Þannig að við erum 
líka að reyna að tengja nýtt fólk 
inn og deila þekkingu með því.“ 
Að sögn Alexöndru er það eitthvað 
sem tölvuleikjaiðnaðurinn hefur 
verið þekktur fyrir. 

Tölvuleikjasmiðir hjálpast að í 
staðinn fyrir að fela upplýsingar 
og keppast um þær. „Það eru svo 
margir að reyna að leysa sömu 
vandamálin og það eru f lestir til-
búnir að hjálpa hver öðrum.“

Reyna að fá fleiri konur
Alexandra segir að það séu alltaf 

f leiri og f leiri konur sem hafa 
áhuga á tölvuleikjasmíð eða 
að vinna í leikjaiðnaðinum, en 
kostirnir við fjölbreyttan hóp bak 
við tölvuleiki eru margir. 

„Það eru alls konar hlutverk sem 
þarf að gegna og það tapa allir ef 
öll hlutverkin eru fyllt af þrítugum 
karlmönnum sem fóru í tölvunar-
fræði í Háskóla Reykjavíkur. Það 
verður að vera fjölbreytni því 
þannig gerum við betri tölvuleiki. 
Það hefur líka verið sýnt fram á 
að þannig seljum við f leiri tölvu-
leiki,“ en Alexandra segir að því 
fjölbreyttari hópur sem standi 
bak við tölvuleikina, því breiðari 
sé hópur kaupenda sem leikirnir 
höfða til. Margir mismunandi 

hópar koma að framleiðslu 
tölvuleikja sem krefst hæfileika á 
mörgum sviðum.

Alexandra hefur tekið eftir að 
f leiri konur eru farnar að mæta 
á viðburði hjá Leikjahönnuðum 
Íslands. „Ég held að ein af ástæð-
unum fyrir því sé að við sem 
stofnuðum samtökin erum mjög 
meðvitað að reyna að koma fleiri 
konum inn á viðburði hjá okkur, 
sama hvort þær vinna í iðnaðinum 
eða ekki. Við tökum það alltaf 
fram þegar við auglýsum viðburði 
að allir séu velkomnir hafi þeir 

áhuga á að koma. Síðan hef ég 
verið sýnileg á vegum samtakanna 
sem ég held að hjálpi. Ég held að 
fyrirmyndir séu mjög mikilvægar.“

Sýna listræna tölvuleiki
Í skipuleggjendahóp Isle of Games 
tölvuleikjasýningarinnar í ár 
er einmitt meirihlutinn konur. 
Sýningin var haldin í fyrsta sinn í 
fyrra og skipuleggjendur hennar 
leggja áherslu á að sýna listræna 
tölvuleiki. 

Í hópnum eru Marín Björt 
Valtýsdóttir, Kristín Guðmunds-

dóttir, Jóhanna Ásgeirsdóttir, 
Alexandra Bjargardóttir og Auður 
Ákadóttir ásamt Hauki Steini 
Logasyni, Jóhannesi Sigurðarsyni, 
Owen Hindley, Torfa Ásgeirssyni 
og Jonatan Van Hove. Vegna þess 
að kynjahlutföllin eru nokkurn 
veginn jöfn telur Alexandra ekki 
hafa verið þörf á meðvitaðri stefnu 
um að jafna hlut kynjanna á 
sýningunni.

Leikjasýningin Isle of Games 
verður ósjálfkrafa fjölbreytt
„Við erum svo margar konurnar 
í Isle of Games og við þekkjum 
margar frambærilegar listakon-
ur sem hafa verið að leika sér að 
því að búa til tölvuleiki. Við lítum 
líka á skipulagshópinn sem lista-
mannahóp og stefnum á að allir úr 
hópnum sýni eitthvað, sama hvað 
það er. 

Líklega verða sumir leikirnir 
samvinnuverkefni milli með-
lima hópsins og þar af leiðandi 
verða alltaf kvenkyns höfundar á 
sýningunni. 

Ef hópurinn væri ekki svona 
fjölbreyttur þyrftum við kannski 
að leggja meðvitaðri áherslu á 
fjölbreytni í verkum sem verða 
til sýnis, en ef hópurinn sem 
stendur að baki sýningarinnar er 
fjölbreyttur þá verður sýningin 
næstum ósjálfrátt fjölbreytt líka.“

Konum að fjölga í tölvuleikjasmíð

Alexandra Bjargardóttir er einn 
stofnenda Leikjahönnuða Íslands.

Leikjahönnuðir Íslands gefa smærri fyrirtækjum grundvöll til að kynna sig.

Sífellt fleiri konur mæta á viðburði hjá Leikjahönnuðum Íslands, enda er stefna samtakanna að fá fjölbreyttan hóp gesta á viðburði hjá sér.

Leikjahönnuðir 
Íslands eru sam-
tök sem voru 
stofnuð með það 
í huga að opna 
tölvuleikjasmíð 
fyrir fleira fólki.
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Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 550 5625

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

Loftorka Reykjavík ehf

Óskar eftir vönum meiraprófs 
bílstjóra á trailer

Upplýsingar í síma 565 0875 eða 892 4207 
sigurjong@loftorka.com

Umsjónarmaður eigna í 
Hvalfjarðarsveit

Starf umsjónarmanns eigna hjá Hvalfjarðarsveit er laust 
til umsóknar, starfshlutfall 100%. Umsjónarmaður eigna 
hefur umsjón með öllum eignum sveitarfélagsins, fast-
eignum, áhöldum, tækjum, lóðum og lendum. Húsumsjón í 
Stjórnsýsluhúsi, verkmenntahúsi, grunn- og leikskóla ofl.
Fasteignir Hvalfjarðarsveitar samanstanda af grunnskóla, 
leikskóla, stjórnsýsluhúsi, verkmenntahúsi, íþróttahúsi, 
tveimur sundlaugum, þremur félagsheimilum, kaldavatns- 
og hitaveitu ofl.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Almenn umsjón eigna, eftirlit, viðhald og endurbætur.
• Meta viðhaldsþörf, í samstarfi við forstöðumenn  

stofnana og yfirmenn.
• Tekur þátt í undirbúningi, gerð og eftirfylgni 

fjárhagsáætlana.
• Leitar tilboða, semur við verktaka um stærri verk og 

hefur eftirlit með framkvæmd verkefna og verklegra 
framkvæmda.

• Vöktun aðgangs-, bruna- og öryggiskerfa stofnana.
• Annað tilfallandi.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun sem fellur að verkefnum og ábyrgðarsviði 

umsjónarmanns eigna. Sveinspróf í löggiltri iðngrein eða 
önnur menntun á sviði bygginga sem nýtist í starfi.

• Reynsla af verkumsjón og rekstri er æskileg.
• Reynsla af verklegum framkvæmdum er nauðsynleg.
• Reynsla af áætlanagerð, s.s. kostnaðar- og fjárhagsáæt-

lanagerð er æskileg.
• Reynsla og þekking á opinberri stjórnsýslu er æskileg.
• Tölvu- og snjallsímakunnátta er nauðsynleg.
• Ökuréttindi eru nauðsynleg.
• Góð samskipta- og skipulagshæfni, sjálfstæð vinnu-

brögð.
• Greiningarhæfni og færni í notkun upplýsingatækni.
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi.

Umsóknarfrestur er til og með 15.júlí 2019.  
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningar-
bréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi.

Umsókn skal senda á skrifstofu Hvalfjarðarsveitar, 
Innrimel 3, 301 Akranes eða á netfangið  
hvalfjardarsveit@hvalfjardarsveit.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðný Elíasdóttir, 
byggingarfulltrúi í síma 896-5141 og á netfanginu  
bygging@hvalfjardarsveit.is

Hvalfjarðarsveit er öflugt sveitarfélag með um 650 
íbúa. Náttúrufegurð er mikil og möguleikar til að njóta 
fjölbreytt rar útiveru eru óþrjótandi. Hvalfjarðarsveit er 
dreifbýlt sveitarfélag með litlum íbúakjörnum. Þar eru 
næg og fjölbreytt atvinnutækifæri, öflugur landbúnaður, 
vaxandi ferðaþjónusta og metnaðarfullt skólastarf.

Mikil uppbygging hefur átt sér stað á iðnaðarsvæðinu 
við Grundartanga með fjölmörgum iðnfyrirtækjum. 
Hvalfjarðarsveit er í nálægð við þéttbýli og í góðu samstarfi 
við nágrannasveitarfélög. Nánari upplýsingar má finna á 
www.hvalfjardarsveit.is

Hjá Öskju starfar vel þjálfaður og öflugur hópur, en fyrirtækið sérhæfir sig í sölu og þjónustu á 
bifreiðum frá Mercedes-Benz og Kia. Markmið fyrirtækisins er að vera í fararbroddi hvað varðar 
þjónustu til viðskiptavina og markaðssetningu þeirrar vöru sem fyrirtækið selur og þjónustar. 

Gildi Öskju eru: 
Metnaður - Fagmennska - Heiðarleiki – Gleði

Eingöngu er tekið við umsóknum á vefsíðu Öskju askja.umsokn.is
Nánari upplýsingar um starfið eru veittar í gegnum netfangið atvinna@askja.is

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 21. júní nk. 

Bifvélavirki fólksbílaverkstæði Mercedes-Benz.
Askja óskar eftir að ráða færan bifvélavirkja til starfa á fólksbílaverkstæði Mercedes-Benz. 
Boðið er upp á úrvals vinnuaðstöðu til þjónustu og viðgerða í húsnæði Öskju við Krókháls í 
Reykjavík. Um er að ræða 100% framtíðarstarf. Viðkomandi þyrfti að geta hafið störf sem fyrst. 

Hæfniskröfur:
• Sveinspróf í bifvélavirkjun
• Reynsla af vinnu á verkstæði kostur
• Nánari upplýsingar á askja.umsokn.is

ASKJA • Krókhálsi 11-13 • 110 Reykjavík • Sími 590 2100 • askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz á Íslandi

Starfssvið \ hæfniskröfur

· Gerð birtingaáætlana

· Samskipti við fjölmiðla og viðskiptavini

· Úrvinnsla gagna

· Frumkvæði og sjálfstæði í starfi 

· Jákvæðni og þjónustulund

· Sérlega góð samskiptahæfni og geta 
til að vinna í hópi

Birtingaráðgjafi
Fjölmiðlaflóran verður sífellt fjölbreyttari og við hjá Pipar\MEDIA 
nýtum allar leiðir til að miðla skilaboðum á nákvæmlega réttan hóp 
fyrir viðskiptavini okkar. 

Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á netfangið 
umsoknir@pipar-tbwa.is fyrir 28. júní 2019.

Menntun \ reynsla 

· Háskólamenntun sem nýtist í starfi

· Mjög góð tölfræðiþekking og kunnátta 
á Excel er skilyrði

· Reynsla af birtingum er æskileg

Pipar\MEDIA er hluti af Pipar\TBWA.



Sunnulækjarskóli
Við Sunnulækjarskóla á Selfossi eru lausar 

stöður umsjónarkennara í 5. bekk og kennara í 
náttúrugreinum á elsta stigi. 

Staða stuðningsfulltrúa er einnig laus til umsóknar.

Í skólanum eru um 720 nemendur og þar er lögð áhersla 
á sveigjanlega og fjölbreytta kennsluhætti, einstaklings-
miðað nám, teymisvinnu kennara, ábyrgð nemenda og 
góða samvinnu allra sem að skólastarfinu koma. Laun og 
starfskjör eru samkvæmt viðeigandi kjarasamningi. 

Störfin henta jafnt konum sem körlum.

Nánari upplýsingar má finna á vefsíðu skólans: 
http://www.sunnulaekjarskoli.is og í tölvupósti: 
birgir@sunnulaek.is

Umsóknarfrestur er til 26. júní 
Ráðið verður í stöðurnar frá næsta hausti.

Sótt er um stöðurnar á vef Sveitarfélagsins Árborgar, 
http://www.arborg.is, laus störf. 

Skólastjóri

kopavogur.is

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

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

Hjá leikskólum bæjarins eru lausar stöður leik-
skólastjóra,  deildarstjóra, leikskólasérkennara, 
leikskólakennara, matráðs, aðstoðarmatráðs og 
sérkennslustjóra.

Í grunnskólum Kópavogs er óskað eftir sérkennara, 
deildarstjóra sérúrræða, tónmenntakennara, 
kennara á unglingastigi, umsjónarkennara á 
miðstigi, aðstoðarforstöðumanni frístundar, frí-
stundaleiðbeinendum, þroskaþjálfa og leiklistar- 
eða danskennara.

Fleiri spennandi störf í boði svo sem kynningar- 
og markaðsstjóri menningarmála og bókavörður.

Upplýsingafulltrúi

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið óskar eftir því að ráða upplýsinga- 

fulltrúa. Leitað er eftir einstaklingi sem hefur metnað til að ná árangri í 

starfi, þekkir vel íslenskt samfélag og hefur áhuga á málefnum ráðuneytisins. 

Upplýsingafulltrúi er tengiliður við innlenda og erlenda fjölmiðla og sér um 

fréttaskrif og kynningar á málefnum ráðuneytisins, í takt við samskipta- 

stefnu ráðuneytisins. Önnur verkefni eru m.a. umsjón með útgáfumálum 

og samfélagsmiðlum ráðuneytisins og ritstjórn ársrits ráðuneytisins. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.

• Reynsla af starfi í eða með fjölmiðlum.

• Reynsla af miðlun upplýsinga með fjölbreyttum aðferðum.

• Þekking á umbroti kostur.

• Framúrskarandi íslenskukunnátta í ræðu og riti.

• Mjög góð enskukunnátta í ræðu og riti, góð kunnátta 

í einu Norðurlandamáli kostur.

• Góð samskiptahæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum.

• Geta til að vinna hratt og undir álagi.

• Frumkvæði, drifkraftur og heilindi.

Nánari upplýsingar veitir Ragnhildur Hjaltadóttir ráðuneytisstjóri í síma

545 8200. Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem 

umsækjandi gerir grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til 

að gegna starfinu.

Umsóknarfrestur er til og með sunnudagsins 7. júlí nk. 

Umsóknum skal skila rafrænt á Starfatorgi 

– starfatorg.is. Þar má einnig finna nánari 

upplýsingar um starfið.

www.skagafjordur.is

Verkefnastjóri í upplýsingatækni- og öryggismálum
Sveitarfélagið Skagafjörður auglýsir eftir öflugum verkefnastjóra á sviði 
upplýsingatækni- og öryggismála. Helstu verkefni: 
- Yfirumsjón með upplýsingatækni- og öryggismálum sveitarfélagsins. 
- Fræðsla og ráðgjöf til notenda og starfsmanna. 
- Samskipti við þjónustuaðila á sviði upplýsingatækni. 
- Skipulagning og þarfagreining á viðhaldi og endurnýjun tölvubúnaðar 
 og upplýsingakerfa.
- Gerð og framfylgni áhættumats á sviði upplýsingatækni 
 og vinnuverndar.

Frekari upplýsingar um starfið sem og menntunar- og hæfniskröfur má finna á 
heimasíðu sveitarfélagsins, www.skagafjordur.is.

Umsóknarfrestur er til og með 23. júní 2019.   
Sigfús Ólafur Guðmundsson, verkefnastjóri, svarar fyrirspurnum í síma 455 6170 eða með 
því að senda fyrirspurn á netfangið sigfusolafur@skagafjordur.is. Umsókn ásamt ferilskrá 
og kynningarbréfi skal skilað í gegnum íbúagátt sem finna má á heimasíðu sveitarfélagsins. 
Konur, sem og karlar, eru hvattar til að sækja um.

Vélstjóri
FISK Seafood ehf óskar eftir 1. vélstjóra á 

Málmey Sk 1
Um framtíðarstarf er að ræða.

Umsækjandi þarf að hafa VF-II réttindi.

Upplýsingar gefur Jón Ingi  
í síma 825 4417
Senda skal umsókn á  
netfangið joningi@fisk.is

 2 ATVINNUAUGLÝSINGAR  1 5 .  J Ú N Í  2 0 1 9  L AU G A R DAG U R



Össur is looking for engineers and developers to join our Bionics Department in Research & Development (R&D). 

The Bionic team is responsible for developing microprocessor controlled prosthetic knees and ankles, designed 

to improve people’s mobility around the world. The engineers and developers are part of an interdisciplinary team 

within R&D and work closely with other R&D units, Manufacturing and Logistics, Medical Office and Clinical Affairs. 

Össur is a leading global provider  
of non-invasive orthopaedics  

with 3500  employees  
in over 25 countries  worldwide.

The core values of the company are 
HONESTY – FRUGALITY – COURAGE

Application period ends on  
June 25th, 2019. 

Please apply on our website: 
ossur.is/mannaudur under the 

appropriate position.

For further information contact 
 Human Resources +354 515 1300.

WWW.OSSUR.COM

Embedded Software Developer

Mobile Application Developer

Electronics Engineer

RESPONSIBILITIES
• Embedded software programming with C/C++ for devices 

running the ARM architecture
• Participation in requirements analysis together with internal 

and external partners
• Documentation of code and testing activities
• Development of suitable testing equipment and methods
• Software verification according to international standards
• Participation in risk management activities

RESPONSIBILITIES
• Multi-platform Mobile App development for Bionic 

prosthetic devices
• Multi-platform Mobile App user interface development
• Design process documentation
• Continuous improvement activities

RESPONSIBILITIES
• Design of electronics architecture based on existing 

modules, including power electronics, FPGA, Arm Cortex 
MCU and wired/wireless interfaces 

• PCB design, layout and prototyping
• Participation in requirements analysis together with internal 

and external partners
• Development of suitable testing equipment and methods
• Documentation and testing activities
• Participation in risk management activities

The R&D Documentation Coordinator is part of the Process Management team in Research & Development 

(R&D) and works with cross functional groups in various locations to organize documentation and technical files 

for Össur’s medical devices.

QUALIFICATIONS
• Minimum 3 years work experience in a document 

management role, preferably in a regulated industry;
• Proficient with Electronic Document Management 

Systems (EDMS) or data management systems 
configuration, performance optimization and process 
improvement;

• Knowledge and experience with SolidWorks Product Data 
Management (PDM) is considered as an asset;

• Able to work independently and proactively to ensure 
tasks are completed with little supervision;

• Detail-oriented, organized with a strong multi-tasking 
ability;

• Excellent communication (written and oral) and language 
skills, especially English;

• Strong IT skills in MS Office.

R&D Documentation Coordinator

RESPONSIBILITIES
• Manage Össur’s document management system  

and related processes;
• Collaborate with development teams to oversee 

documentation records and ensure document control  
is in line with Össur’s processes;

• Coordinate document reviews and approvals;
• Create and manage process templates used by 

development teams;
• Manage training and training material for the document 

management system; 
• Plan and lead the maintenance and continuous 

improvement of the document management system;
• Maintain other R&D and product development related 

databases.

QUALIFICATIONS
• University degree in computer science, engineering or 

comparable education
• Minimum of 1-3 years’ experience in programming of 

embedded systems
• Experience with feedback control systems preferred
• Experience in medical device development is considered  

a benefit
• Autonomy in daily tasks execution and reporting activities
• Highly proficient in spoken and written English
• Strong analytical and problem-solving capabilities

QUALIFICATIONS
• University degree in computer science, engineering or 

comparable education
• At least one year work experience in Mobile App 

development
• Experience in development using Objective-C or Swift and 

Xcode
• Autonomy in daily tasks execution and reporting activities
• Highly proficient in spoken and written English
• Strong analytical and communication skills

QUALIFICATIONS
• University degree in a field related to electronics 

development
• Minimum of 3 years experience in electronics design 
• Experience in EMC/EMI compliance preferred
• Experience in FPGA a benefit
• Experience in medical device development is considered  

a benefit
• Autonomy in daily tasks execution and reporting activities
• Highly proficient in spoken and written English
• Strong analytical and problem-solving capabilities



Loftorka Reykjavík ehf

Óskar eftir vönum vélamönnum 
á beltagröfu

Upplýsingar í síma 565 0875 eða 892 4207 
sigurjong@loftorka.com

Má bjóða þér að taka þátt í 
metnaðarfullu skólastarfi.

Má bjóða þér að vera hluti af góðum og öflugum starfs-
mannahópi sem vinnur saman að því að mæta ólíkum 
einstaklingum í krefjandi verkefnum.
Lágafellsskóli í Mosfellsbæ er heildstæður grunnskóli 
sem vinnur í anda Uppbyggingarstefnunnar. Starfsemi 
skólans fer fram í tveimur byggingum þar sem 1. - 2. 
bekkur er staðsettur í útibúi skólans, Höfðabergi,  ásamt 
leikskóladeildum fjögurra og fimm ára barna.

Lágafellsskóli auglýsir eftirtalin störf laus til umsóknar:

Deildarstjórastjóra  3. – 6. bekkjar
Deildarstjórastaða í sérkennslu 
Smíðakennarastaða 
Stöður umsjónarkennara á yngsta stig 

Sækja skal um störfin á heimasíðu Mosfellsbæjar,  
www.mos.is undir „Laus störf“ eða á alfred.is en þar má 
einnig finna allar frekari upplýsingar.

 
 

BYGGINGAFRÆÐINGUR/ 
BYGGINGATÆKNIFRÆÐINGUR 

 
Óskum eftir að ráða til okkar byggingafræðing eða 
byggingatæknifræðing með reynslu af stjórnun 
framkvæmda. Aðilar með sambærilega menntun 
koma einnig til greina. Viðkomandi þarf að geta 
hafið störf 1. október nk. eða eftir nánara 
samkomulagi. 
 
Gerð er krafa um að lágmarki 3-5 ára starfsreynslu. 
Réttindi til byggingastjórnunar og/eða 
mannvirkjahönnunar eru kostir, en ekki skilyrði.  
 
Starfið felst m.a. í eftirfarandi: 

 Verkefnastjórnun 
 Byggingastjórnun 
 Ástandsgreiningum 
 Framkvæmdaráðgjöf 

 
Viðkomandi þarf að:  

 Vera skipulagður, vandvirkur og vinnusamur 
 Hafa gott vald á rituðu máli 
 Hafa góða kunnáttu á helstu tölvuforritum 
 Búa yfir lipurð í samskiptum og þjónustulund 

 
Við erum stöðugt vaxandi vinnustaður sem leggur 
áherslu á fjölbreytt og fjölskylduvænt umhverfi og 
jákvæðan starfsanda. 
 
Áhugasamir eru beðnir að senda umsókn ásamt 
ferilskrá á netfangið andri@verksyn.is, fyrir 5. júlí 
nk. Fyllsta trúnaðar er gætt við meðferð umsókna. 
 
Verksýn ehf. 
Síðumúla 1, 108 Reykjavík 
Heimasíða: www.verksyn.is 

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Lögreglumaður Lögreglustjórinn á Vesturlandi Akranes 201906/1247
Lögreglumaður Lögreglustjórinn á Vesturlandi Snæfellsnes 201906/1246
Lögreglumaður - umferðareftirlit Lögreglustjórinn á Vesturlandi Akranes 201906/1245
Lögreglumaður Lögreglustjórinn á Vesturlandi Akranes 201906/1244
Lyfjafræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201906/1243
Kennari í verkl. rafiðngreinum Fjölbrautaskólinn í Breiðholti Reykjavík 201906/1242
Upplýsingafulltrúi Samgöngu- og sveitastj.ráðuneytið Reykjavík 201906/1241
Sérhæfður ritari Samgöngu- og sveitastj.ráðuneytið Reykjavík 201906/1240
Dósent  Háskóli íslands, Læknadeild Reykjavík 201906/1239
Svæðisstjóri Heilsugæslan Miðbæ Reykjavík 201906/1238
Móttökuritari Heilsugæslan Seltj.nesi og Vesturbæ Seltjarnarnes 201906/1237
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Árbæ Reykjavík 201906/1236
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Grafarvogi Reykjavík 201906/1235
Yfirfélagsráðgjafi Landspítali Reykjavík 201906/1234
Aðstoðardeildarstjóri Landspítali, kvenlækningadeild Reykjavík 201906/1233
Verkefnastj. viðburða og fræðslu Listasafn Íslands Reykjavík 201906/1232
Kennari í íslensku Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra Sauðárkrókur 201906/1231
Húsvörður Samgöngustofa Reykjavík 201906/1230
Umsjón veitinga Forsætisráðuneytið Reykjavík 201906/1229
Launafulltrúi ÁTVR, Vínbúðin Reykjavík 201906/1228
Prestur Húsavíkurprestakall Biskupsembættið Húsavík 201906/1227
Kennari í efnafræði Menntaskólinn við Sund Reykjavík 201906/1226
Kennari í íslensku Menntaskólinn við Sund Reykjavík 201906/1225
Skjalastjóri Nýsköpunarmiðstöð Íslands Reykjavík 201906/1224
Eftirlitsmaður með velferð dýra Matvælastofnun Hafnarfjörður 201906/1223
Starfsmaður á rekstrardeild Vegagerðin Reykjavík 201906/1222
Aðstoðarmaður Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201906/1221
Starfsmaður í ræstingu og búri Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201906/1220
Aðalvarðstjórar Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Suðurnes 201906/1219
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Suðurnes 201906/1218
Prestur í Austfjarðarprestakalli Biskupsembættið Austurland 201906/1217
Prestur í Austfjarðarprestakalli Biskupsembættið Austurland 201906/1216
Prestur í Austfjarðarprestakalli Biskupsembættið Austurland 201906/1215
Prestur í Austfjarðarprestakalli Biskupsembættið Austurland 201906/1214
Kennari í vélstjórnargreinum Fjölbrautaskóli Suðurnesja Reykjanesbær 201906/1213
Skrifstofustjóri Fjölbrautaskólinn í Garðabæ Garðabær 201906/1212
Kennari í sögu Kvennaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201906/1211
Launafulltrúi Landspítali, launadeild Reykjavík 201906/1210
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, móttökugeðdeild Reykjavík 201906/1209
Geðlæknir HSN og SAK Akureyri 201906/1208
Sjúkraliðar Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201906/1207
Hjúkrunarfræðingar Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201906/1206
Yfirhjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Grundarfjörður 201906/1205
Lögfræðingur Fangelsismálastofnun ríkisins Seltjarnarnes 201906/1204
Embætti ráðuneytisstjóra Mennta- og menningarmálaráðuneytið Reykjavík 201906/1203
Móttökuritari Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201906/1202
Kennari í húsasmíði Verkmenntaskóli Austurlands Fjarðabyggð 201906/1201
Samskiptastjóri Biskupsembættið Reykjavík 201906/1200
Viðskiptafræðingur Útlendingastofnun Kópavogur 201906/1199

Við erum alltaf með 
bókara á skrá

hagvangur.is
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Yfirvélstjóra vantar 
á Kristínu GK-457

Kristín er línuveiðiskip 
með beitningarvél .

Nánari upplýsingar gefur skipstjóri í 
síma 856-5730 eða útgerðarstjóri  

í síma 856-5700.
Einnig er hægt að sækja um á  

heimasíðu Vísis hf á visirhf.is.

Við Grunnskóla Grindavíkur er 
laus staða grunnskólakennara 

á yngsta stigi 
Umsóknarfrestur er til 23. júní 

en ráðið er í stöðuna frá 1. ágúst 2019.   
   

Allur aðbúnaður og umhverfi skólans er til fyrirmyndar. 
Sjá nánar á heimasíðu skólans 

http://www.grindavik.is/grunnskolinn.

Við leitum að einstaklingi með réttindi til kennslu í grunnskóla 
sem er metnaðarfullur og góður í mannlegum samskiptum, með 
skipulagshæfileika, er sveigjanlegur og tilbúinn að leita nýrra 
leiða í skólastarfi. Skólinn vinnur í anda Uppeldi til ábyrgðar.

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um starfið. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands. 

Umsóknir  skulu berast Grunnskóla Grindavíkur Ásabraut 2, 240 
Grindavík eða sendist á netfangið gudbjorgms@grindavik.is 

Nánari upplýsingar veitir Guðbjörg M. Sveinsdóttir skólastjóri í 
síma 420-1200.

Hljóðbókasafn Íslands auglýsir eftir 
starfsmanni, sérfræðingi,  

með sérþekkingu í gerð rafbóka.
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem Fjármála- og 
efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.
Hljóðbókasafn Íslands er ríkisstofnun sem þjónar prent-
leturshömluðum þegar kemur að aðgengi að prentuðu 
máli.
Gerð og þróun rafrænna bóka er sífellt að verða notenda-
vænni og Hljóðbókasafnið vill og verður að taka þátt í 
þeirri framvindu. Því auglýsum við eftir starfskrafti með 
sérþekkingu á þeim sviðum er þetta varðar. Starfið er 
þróunarstarf og spennandi möguleikar í boði.
Starfshlutfall er 100%
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf í ágúst nk. 

Hæfnikröfur
• Góð almenn menntun sem nýtist í starfi
• Þekking á gerð rafrænna bóka (Epub3 …)
• Gott vald á upplýsingatækni og hæfni til að tileinka sér 

nýjungar á því sviði
• Góð samstarfshæfni, sjálfstæði í vinnubrögðum og rík 

þjónustulund
• Góð almenn tungumálaþekking

Eftirfarandi gögn skulu fylgja umsókn:
1. Ferilskrá
2. Staðfest afrit af prófskírteinum
3. Meðmæli
4. Upplýsingar um umsagnaraðila

Umsóknarfrestur er til og með 28. júní nk.

Umsókn skal sendast til: forstodumadur@hbs.is
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar veitir:
Einar Hrafnsson - forstodumadur@hbs.is - 5454907
 
Hljóðbókasafn Íslands
Digranesvegi 5
200 Kópavogur

Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is
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Skjalastjóri

Nýsköpunarmiðstöð Íslands leitar að skjalastjóra sem 
mun leiða breytingar sem framundan eru í högun 
skjalakerfis, innleiðingu nýs kerfis og þróun og umsjón 
með skjalavörslu miðstöðvarinnar. Jafnframt eru verkefni 
framundan við jafnlaunavottun, persónuverndarmál og 
gæðakerfi sem skjalastjóri mun taka þátt í. Útgáfumál 
miðstöðvarinnar eru einnig á ábyrgð skjalastjóra.

Helstu verkefni
Ábyrgð og umsjón með þróun skjalastefnu og 
verklags við skjalastjórnun
Ábyrgð á innleiðingu á nýju skjalastjórnunarkerfi
Umsjón með ferli við móttöku erinda og skjölun
Umsjón með frágangi skjalasafns og eftirfylgni 
með skjalaskráningu
Umsjón með gæðakerfi og jafnlaunastöðlum
Umsjón með GDPR og persónuverndarlögum í 
starfseminni
Ráðgjöf, stuðningur og fræðsla fyrir stjórnendur 
og starfsmenn
Útgáfa bóka- og fræðirita við stofnunina þar á 
meðal Rb blaða

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf sem nýtist í starfi, t.d. í bókasafns- og 
upplýsingafræði
Þekking og reynsla af skjalastjórnun nauðsynleg
Góð almenn tölvukunnátta skilyrði
Reynsla af innleiðingu skjalastýringarkerfis kostur
Góð samskiptahæfni og rík þjónustulund
Frumkvæði, metnaður og nákvæmni í starfi
Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti

Umsóknarfrestur er til 3. júlí 2019
Umsóknir sendist á starf@nmi.is

Upplýsingar um starfið veitir:
Jón Hreinsson, jonhr@nmi.is.

Starf afgreiðslumanns innkaupa og birgða 
á rekstrardeild Vegagerðarinnar í Reykjavík 
er laust til umsóknar. Um 100% starf er að ræða. 

Starfssvið
Almenn störf við innkaup og afgreiðslu birgða, 
frágangur og pökkun á vörusendingum, 
sendiferðir með vörur, boðsendingar til ráðuneyta 

í aðalmóttöku Vegagerðarinnar ásamt tilfallandi 
verkefnum.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Almenn menntun.
• Þekking og reynsla af birgðastörfum.
• Góð tölvukunnátta.
• Almenn ökuréttindi. 
• Meirapróf bifreiðastjóra og próf á lyftara er kostur.
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í hóp.

• Gott vald á íslenskri tungu.

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.  
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 1. júlí 2019. Umsóknir berist Vegagerðinni, netfang 
starf@vegagerdin.is . Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum 
um þá menntun og hæfni sem óskað er eftir.
Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

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

Starfsmaður á rekstrardeild
í Reykjavík

HAN BAGER KRINGLER OG JULEKAGE

Tækniskólinn leitar að dönskukennara.

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

Job.is

ERTU Í LEIT AÐ 
DRAUMASTARFINU?

Finndu þitt starf inn á

Glæný og fersk störf í hverri viku.          



ÞJÓNUSTU- OG VERKEFNASTJÓRI
Við leitum að jákvæðum, drífandi og skipulögðum einstaklingi til að sigra heiminn með okkur. 

Helstu verkefni: 
Samskipti við viðskiptavini og samstarfsaðila
Verkefnastýring á fjölbreyttum verkefnum
Aðstoð við umsjón á daglegum rekstri
Umsjón með vefsíðu Feel Iceland
Aðstoð við gerð markaðsefnis

Hæfniskröfur: 
Jákvætt viðhorf og færni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði, fagmennska og þjónustulund
Háskólamenntun
Reynsla af verkefnastjórnun
Geta til að setja sig hratt inn í fjölbreytt verkefni
Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

Feel Iceland er íslenskt fyrirtæki í miklum vexti á alþjóðlegri grundu og er 
staðsett í Sjávarklasanum. Feel Iceland þróar og markaðssetur hágæða 
fæðubótaefni og húðvörur úr íslenskum sjávarafurðum á sjálfbæran hátt. 

Umsóknir sendist á hey@feeliceland.com fyrir 28 júní.
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Landslagsarkitekt

Mannvit leitar að áhugasömum landslagsarkitekt í 
afleysingar í eitt ár. Starfið felur í sér fjölbreytta vinnu 
sem snýr að ýmsum sviðum landslagsarkitektúrs. 
Starfsmaðurinn mun starfa með öflugum hópi 
sérfræðinga á umhverfissviði.

Menntunar- og hæfnikröfur
•  Meistaragráða í landslagsarkitektúr.
• Grunnkunnátta á landupplýsingakerfið ArcGIS.
• Grunnkunnátta á helstu hönnunarforrit.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Gott skynbragð á uppsetningu og framsetningu 

gagna.

Mannvit veitir ráðgjöf og þjónustu á sviði verkfræði, tækni og nýsköpunar. Hjá okkur starfar öflugur hópur 
verkfræðinga og tæknimenntaðs starfsfólks með fjölbreytta reynslu. Sérþekking okkar liggur í verkfræði, 
jarðvísindum, umhverfismálum, verkefnastjórnun og heildarumsjón verkefna. Mannvit er metnaðarfullur og 
skemmtilegur vinnustaður þar sem starfsfólki líður vel og hefur tækifæri til að móta framtíðina.

Umsóknarfrestur er til og með 25. júní.
Sótt er um starfið á heimasíðu Mannvits: 
www.mannvit.is/starfsumsokn/

Nánari upplýsingar veitir Einar Ragnarsson, sviðsstjóri 
mannvirkja og umhverfis í síma 422 3015.

2019 - 2022



Talmeinafræðingur
Staða talmeinafræðings fyrir leik- og grunnskóla í 
Sveitarfélaginu Ölfus er laust til umsóknar.  
Um er að ræða 50% stöðu við Grunnskólann í Þorlákshöfn 
og leikskólann Bergheima. Nemendafjöldi er um 320. 

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Vinna að snemmtækri íhlutun í málþroska og stuðla 

þannig að fyrirbyggjandi aðgerðum sem komið geta í 
veg fyrir langvarandi námsvanda.

• Veita ráðgjöf til foreldra og starfsfólks. 
• Þátttaka í þverfaglegri vinnu í leik- og grunnskóla.
• Koma að móttöku barna með annað tungumál.
• Gera málþroska- og framburðargreiningar og sinna 

þjálfun og eftirfylgd.
 
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Starfsleyfi sem talmeinafræðingur.
• Færni í mannlegum samskiptum.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum, frumkvæði og skipulags-

hæfni.
• Hæfni til að sinna fræðslu og ráðgjöf til foreldra- og 

starfsmannahópa.
• Reynsla af sambærilegu starfi er æskileg. 
 
Umsóknarfrestur er til og með 30. júní 2019.
 
Nánari upplýsingar um starfið veita Ólína Þorleifsdóttir 
skólastjóri  grunnskólans  síma 8611732 eða í tölvupósti 
olina@olfus.is og Dagný Erlendsdóttir leikskólastjóri í 
síma 8689339 eða í tölvupósti  dagny@olfus.is. 
 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélags.
Áhugasamir einstaklingar, án tilliti til kyns, eru hvattir til 
að sækja um.

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um rafrænt á 
heimasíðu Ölfuss https://www.olfus.is/ . 
Umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilskrá.

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

mið af þessum gildum.

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

Umsóknarfrestur er til og með 1. júlí nk. Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is 

Nánari upplýsingar: Thelma Kristín Snorradóttir og Guðrún Símonardóttir – starf@vinbudin.is, 560 7700.

Starfshlutfall er 100%. 

Hæfniskröfur
• Reynsla af launavinnslu
• Menntun sem nýtist í starfi
• Nákvæmni og samviskusemi í vinnubrögðum
• Rík þjónustulund og hæfni í samskiptum
• Góð tölvukunnátta og færni í Excel
• Þekking á Kjarna og Vinnustund er kostur

Helstu verkefni og ábyrgð
• Launavinnsla og yfirferð í viðverukerfi
• Upplýsingagjöf varðandi laun og önnur kjaratengd mál
• Þjónusta við stjórnendur og starfsfólk
• Samantektir, skýrslur og úrvinnsla úr mannauðs- og   
 launakerfum
• Önnur verkefni tengd launavinnslu og kjaramálum

Við óskum eftir að 
ráða launafulltrúa  
á mannauðssvið

Við leitum að talnaglöggum, jákvæðum og þjónustuliprum einstaklingi 
sem er tilbúinn að veita framúrskarandi og ábyrga þjónustu.

Þarftu að ráða starfsmann?

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

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

Job.is
Þú finnur draumastarfið á
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VILTU HJÁLPA  
OKKUR AÐ NÁ  
TIL FÓLKS FRÁ  
ÓLÍKUM LÖNDUM?

Helstu verkefni
• Samskipti og tengslamyndun við fjölskyldur  

og hópa frá mismunandi menningarheimum.
• Kynning á viðburðum fyrir mismunandi hópa og stofnanir.
• Hugmyndavinna, undirbúningur og innleiðing  

nýrra verkefna og viðburða.
• Þátttaka og viðvera á viðburðum.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun og reynsla sem nýtist í starfi.
• Skapandi og frjó hugsun sem nýtist í innleiðingu nýrra verkefna.
• Reynsla og þekking af starfi með  

innflytjendum og flóttamönnum er kostur.
• Reynsla af starfi með börnum.
• Framúrskarandi samskiptahæfni og jákvætt viðmót.
• Lausnamiðuð og sjálfstæð vinnubrögð,  

frumkvæði og skapandi nálgun á verkefnum.

Menningarhúsin í Kópavogi leita að 
einstaklingi til að sinna verkefnum og 
viðburðum sem tengjast börnum og 
fjölskyldum frá ólíkum menningarheimum. 
Markmiðið er að auka þátttöku mismunandi 
hópa í fjölskyldustundum og öðrum 
viðburðum ætluðum börnum og fjölskyldum. 

Um hlutastarf til níu mánaða er að ræða. 
Verkefnið hefst um 15. ágúst.

Verkefnastjórinn mun vinna náið með 
verkefnastjórum Menningarhúsa bæjarins 
sem eru  Bókasafnið, Gerðarsafn, Héraðs-
skjalasafn, Náttúrufræðistofa og Salurinn. 

menningarhusin.kopavogur.is

M e n n i n g a r h ú s i n  í  K ó p a v o g i
Um er að ræða tímabundið 
starf í skapandi umhverfi. 

Nánari upplýsingar um starfið 
veitir Ólöf Breiðfjörð, verkefna-
stjóri barnamenningar í 
Kópavogi, olof@kopavogur.is.

Sækja þarf um starfið á vef 
Kópavogsbæjar, kopavogur.is. 

Umsóknarfrestur er til 5. júlí.

Vantar þig starfsfólk?

hagvangur.is

Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

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

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.

Hafðu samband við okkur og sjáðu 

hvað við getum gert fyrir þig. 
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Ármúli 2  ı  108 Reykjavík  ı  Sími 480 6000

Samgöngustofa leitar að fjölhæfum húsverði til starfa í húsnæði 
stofnunarinnar að Ármúla 2 í Reykjavík 

Helstu verkefni húsvarðar eru meðal annars umhirða og umsjón húsnæðis og bifreiða 
stofnunarinnar, bílastæða og lóðar. Húsvörður annast minni háttar viðhald og viðgerðir 
á húsnæði og húsbúnaði ásamt því að annast innkaup húsgagna, er þarfnast endurnýjunar, 
samkvæmt innkaupareglum ríkisins. Viðkomandi þarf að vera í góðum samskiptum við 
starfsfólk, húseiganda og þjónustuaðila Samgöngustofu, s.s. þrifa- og sorplosunarfyrirtæki. 
Húsvörður vinnur í nánu samstarfi við framkvæmdastjóra þjónustusviðs og hefur aðgang að 
bifreið Samgöngustofu þegar erindagjörðum er sinnt á vegum stofnunarinnar. Um 50-60% 
starfshlutfall er að ræða með sveigjanlegum vinnutíma. 

Í boði er spennandi starf hjá metnaðarfullri stofnun í alþjóðlegu umhverfi. 
Við bjóðum upp á góða starfsaðstöðu og frábæra vinnufélaga. 

Fjölhæfur
og samstarfsfús
húsvörður

Umsóknarfrestur 
er til 1. júlí 2019

Hægt er að sækja 
um starfið rafrænt á 
samgongustofa.is/storf

Upplýsingar um 
Samgöngustofu má finna 
á samgongustofa.is

• Hafa þjónustulund og frumkvæði til að 
 vinna að úrbótum.

• Vera traustur, samviskusamur og lipur 
 í mannlegum samskiptum.

• Hafa gott auga fyrir snyrtimennsku og því 
 sem betur má fara.

• Vera laghentur og útsjónarsamur.

• Lögð er áhersla á að umsækjandi sé jákvæður 
 að eðlisfari og með góðan samstarfsvilja.

Menntunar- og hæfniskröfur

Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is

Job.is

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Heilbrigðisþjónusta

Iðnaðarmenn

Kennsla
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BYGGINGAFRÆÐINGUR/ 
BYGGINGATÆKNIFRÆÐINGUR 

 
Óskum eftir að ráða til okkar byggingafræðing eða 
byggingatæknifræðing með reynslu af stjórnun 
framkvæmda. Aðilar með sambærilega menntun 
koma einnig til greina. Viðkomandi þarf að geta 
hafið störf 1. október nk. eða eftir nánara 
samkomulagi. 
 
Gerð er krafa um að lágmarki 3-5 ára starfsreynslu. 
Réttindi til byggingastjórnunar og/eða 
mannvirkjahönnunar eru kostir, en ekki skilyrði.  
 
Starfið felst m.a. í eftirfarandi: 

 Verkefnastjórnun 
 Byggingastjórnun 
 Ástandsgreiningum 
 Framkvæmdaráðgjöf 

 
Viðkomandi þarf að:  

 Vera skipulagður, vandvirkur og vinnusamur 
 Hafa gott vald á rituðu máli 
 Hafa góða kunnáttu á helstu tölvuforritum 
 Búa yfir lipurð í samskiptum og þjónustulund 

 
Við erum stöðugt vaxandi vinnustaður sem leggur 
áherslu á fjölbreytt og fjölskylduvænt umhverfi og 
jákvæðan starfsanda. 
 
Áhugasamir eru beðnir að senda umsókn ásamt 
ferilskrá á netfangið andri@verksyn.is, fyrir 5. júlí 
nk. Fyllsta trúnaðar er gætt við meðferð umsókna. 
 
Verksýn ehf. 
Síðumúla 1, 108 Reykjavík 
Heimasíða: www.verksyn.is 

Starfssvið \ hæfniskröfur

· Gerð birtingaáætlana

· Samskipti við fjölmiðla og viðskiptavini

· Úrvinnsla gagna

· Frumkvæði og sjálfstæði í starfi 

· Jákvæðni og þjónustulund

· Sérlega góð samskiptahæfni og geta 
til að vinna í hópi

Birtingaráðgjafi
Fjölmiðlaflóran verður sífellt fjölbreyttari og við hjá Pipar\MEDIA 
nýtum allar leiðir til að miðla skilaboðum á nákvæmlega réttan hóp 
fyrir viðskiptavini okkar. 

Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á netfangið 
umsoknir@pipar-tbwa.is fyrir 28. júní 2019.

Menntun \ reynsla 

· Háskólamenntun sem nýtist í starfi

· Mjög góð tölfræðiþekking og kunnátta 
á Excel er skilyrði

· Reynsla af birtingum er æskileg

Pipar\MEDIA er hluti af Pipar\TBWA.

Til hvers að auglýsa ?

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

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

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

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

Með starf
fyrir þig

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

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

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

www.stra.is
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GRINDAVÍKURBÆR 

Útboð
Grindavíkurbær óskar eftir tilboðum í verkið „Breytingar á 
bæjarskrifstofum Grindavíkur 2.Áfangi“

Lauslegt yfirlit yfir verkið:

Um er að ræða breytingar á bæjarskrifstofum  
Grindavíkur sem staðsettar eru á 2.hæð í verslunar og 
þjónustumiðstöð Grindavíkur , Víkurbraut 62.  

Í megindráttum eru bæjarskrifstofur Grindavíkur að  
breyta innra skipulagi á skrifstofuhúsnæði sínu.

Breytingarnar fela í sér að fjarlægja byggingarefni og 
endurbyggja rými samkvæmt teikningum arkitekta.

Helstu verkþættir eru : 

A. Rif og förgun veggja, lofta, gólfefna og hurða

B. Uppbygging : Uppsetning á hefðbundnum milliveggjum 
og glerkerfum ásamt nýjum innihurðum, innréttingum, 
salernum, loftaklæðningum, rafmagnslögnum, málun og 
lagningu nýrra gólfefna.

Helstu magntölur uppbyggingar eru:

- Milliveggir 88m2

- Glerveggir 7 m2

- Loftaklæðning 249 m2

- Gólfefni 248 m2

- Málun (ný málun/endurm.) 735 m2

Stærð breytinga á bæjarskrifstofu Grindavíkur:

Breytingar  á hæð 2.hæð  250 m2 Brúttó

Óskað er eftir verktökum með reynslu í sambærilegum 
verkum.

Upphaf verks er við undirritun samnings.

Áhugasamir sæki um útboðsgögn á netfanginu  
atligeir@grindavík.is og gefi upp nafn fyrirtækis og  
upplýsingar um tengilið. Gögn verða send út á rafrænu 
formi frá og með 18. júní 2019.

Bjóðendum er boðið til vettvangsskoðunar 24. júní 2019, 
kl. 9:00 – 10:00 á  Víkurbraut 62, Grindavík.

Tilboðsgjafar skulu vera búnir að skila inn tilboði eigi síðar 
en 1. júlí 2019, kl. 10:00 þegar opnun tilboða fer fram.

ÚTBOÐ

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Austurborg - Viðhald á þökum úti og inni,  
útboð nr. 14584.

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

ÚTBOÐ
 

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

HSN - Sjúkrahúsið á Húsavík 
Byggðastofnun – nýbygging  

Nýtt stigahús 
ÚTBOÐ NR. 21000

Framkvæmdasýsla ríkisins, fyrir hönd heilbrigðisráðuneytisins 
óskar eftir tilboðum í byggingu  Nýs stigahúss við Sjúkrahúsið 
á Húsavík, Auðbrekku 4, Húsavík. Stigahúsið er fjögurra hæða, 
alls um 120 m2.  Um er ræða fullbúið hús að innan og utan, 
þ.m.t. jarðvinna, uppsteypa og allur fullnaðarfrágangur.

Helstu magntölur:
Múrbrot og förgun – um 80 m²
Gröftur og fylling – um 440 m³
Veggjamót – um 360 m²
Plötumót og stigar - um 100 m²
Múrfrágangur, um  280 m²
Málun veggja, um 450 m²
 
Tilboðum skal skila inn á TendSign fyrir klukkan 13:00 
mánudaginn 1. júlí 2019.   
Verkinu skal vera að fullu lokið  15. nóvember 2019.
Útboðsgögn eru í rafræna útboðskerfinu TendSign og skal 
tilboðum skilað þar inn.

Nánari upplýsingar og kröfur til verksins í útboðskerfi  
Ríkiskaupa  www.tendsign.is
Leiðbeiningar:  https://www.rikiskaup.is/is/utbodsthjonusta/
leidbeiningar-fyrir-tendsign

 
 
 
 

Útboð 
 
Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið: 
 

Fiskislóð gönguleiðir 2019 
 
Verkið felst í að bæta gönguleiðir yfir Fiskislóð, m.a. 
upphækkaða þverun og þverun með hellulögðum 
eyjum. Einnig að leggja hellulagða gangstétt og færa 
ljósastaura meðfram Grunnslóð. 
 
Helstu magntölur eru : 

Gröftur:  240 m³ 
Fylling  180 m3 
Kantsteinn:  24 m 
Hellulögn:  414 m2 
Þökulögn:  114 m2 
Færsla ljósastaura: 4 stk 

 
Verklok:  26. september 2019 
 
Útboðsgögn verða afhent án gjalds á stafrænu formi 
með að senda beiðni á netfangið 
hilduro@mannvit.is, frá miðvikudeginum 19. júní 
2019. 
 
Tilboð verða opnuð á skrifstofu Faxaflóahafna, 
Hafnarhúsinu, Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík, 
fimmtudaginn 4. júlí 2019 kl. 14:00. 

 

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.

  
  
 

Miðbakka verður breytt í lifandi almenningsrými í sumar með sérstöku 
matartorgi ásamt körfuboltavelli, hjólabrettasvæði og ýmsu öðru. 

 

Nánar um aðstöðuna:  
Veitt verður dagsöluleyfi fyrir 5-6 matarvagna/matarbíla á svæðinu frá kl. 
9:00-21:00 alla daga.  
Leyfið gildir frá 5. júlí – 15. september.  
Leigutakar geta tengst rafmagni en þó með einhverjum takmörkunum.  
 

 
 

 
 
 

Aðstaða fyrir matarvagna og matarbíla á 
Miðbakka í miðborg Reykjavíkur í sumar 

Umsókn: 
Umsókn merkt “Matartorg” skal berast eigi síðar en 20. júní á netfangið 
hildur@faxafloahafnir.is.  
Taka skal fram rafmagnsþörf, hvers konar mat á að selja, mynd af vagni eða 
bíl og öðru sem umsækjendur vilja koma á framfæri.  
Ekki er heimilt að bera fram mat í einnota umbúðum úr plasti eða vera með 
hnífapör, rör og annað slíkt úr plasti.  
 

 

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

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.

Job.is
Þú finnur draumastarfið á
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Gefjunarbrunnur 1 og 3
113 REYKJAVÍK

Falleg og rúmgóð parhús á tveimur hæðum í 
Úlfársdal. Aukin loftæð er í húsunum. Afhendist 
tilbúið til innréttinga eða fullbúin að innan.

STÆRÐ: 250,9 fm PARHÚS     HERB: 4-5

78 og 89,5 M
Heyrumst
Þorsteinn   696 0226
Löggiltur fasteignasali

Digranesvegur 36
200 KÓPAVOGUR

Falleg og björt 3ja herb. íbúð á jarðhæð með 
sérinngangi. Falleg lóð sem er vel staðsett við 
skóla, þjónustu og fallega Kópavogsdalinn. Sér 
geymsla ekki í skráðum fermetrum eignar.

STÆRÐ: 71 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

37.900.000
Heyrumst
Albert   821 0626
Löggiltur fasteignasali

Baugakór 13
203 KÓPAVOGUR

Snyrtileg útsýnisíbúð með bílastæði í lokaðri 
bílageymslu á efstu hæð í þriggja hæða fjölbýli. 
Þrjú rúmgóð svefnherbergi, sjónvarpshol, þvot-
taherbergi, bað, stofa og eldhús.

STÆRÐ: 141,7 fm FJÖLBÝLI     HERB: 4

67.900.000
Heyrumst
Halldór   618 9999
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    16.júní 16:00 – 16:30

Óttuhæð 7
210 GARÐABÆ

Glæsilegt 6 herb. 300 fm, tveggja hæða ein-
býlishús fyrir neðan götu á eftirsóknarverðum 
stæð í Garðabæ. Bókið skoðun, sýni sam-
dægurs. Mjög gott viðhald er á húsinu. 

STÆRÐ: 300 fm EINBÝLI      HERB: 6

127.900.000
Heyrumst
Jón   777 2288
Löggiltur fasteignasali

Gullsmári 1
201 KÓPAVOGUR

Góð þriggja herbergja íbúð á 3. hæð í litlu fjöl-
býli við Gullsmára 1 í Kópavogi. Göngufæri í alla 
nauðsynlega þjónustu.

STÆRÐ: 75,2 fm FJÖLBÝLI     HERB: 3

39.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Lyngás 1EF & 1GH
210 GARÐABÆ

Nýjar og glæsilegar íbúðir með sérinngangi í 
frábærlega vel staðsettu húsi í Garðabæ. Vel 
skipulagðar íbúðir með fallegum innréttingum. 

STÆRÐ:  fm 82,8-125 FJÖLBÝLI     HERB: 3-5

45,9 - 63,9 M
Heyrumst
Þorsteinn   696 0226
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    18.júní 17:30 – 18:00

Tröllateigur 9
170 SELTJARNARNES

Mjög fallegt og rúmgott raðhús með möguleika 

sérgarður. Granítborðplötur.

STÆRÐ: 160 fm RAÐHÚS     HERB: 6

67.500.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Hæðarbyggð 4
210 GARÐABÆ

Fallegt og vel staðsett einbýlishús með aukaíbúð ásamt 

tvöföldum bílskúr. Húsið er á tveimur hæðum, mjög 

fallegur afgirtur garður, stór timburverönd, 20fm sólskáli 

ásamt íbúð með sérinngangi á neðri hæð.

STÆRÐ: 300 fm EINBÝLI      HERB: 8

110.000.000
Heyrumst
Hannes   510 7900
Löggiltur fasteignasali

Ástu-sólliljugata 34
270 MOSFELLSBÆR

Mjög glæsilegt og nýtt endaraðhús með bílskúr. Mikil 

lofthæð á efri hæð, mjög bjart, stórir gluggar, granít-

borðplötur, eikarparket, hvítar innréttingar, sér fata- 

herbergi. Stórar suðvestur svalir með fallegu útsýni.

STÆRÐ: 182 fm RAÐHÚS      HERB: 4

74.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Bókið skoðun    Sýnum samdægurs



Job.is

Job.isGLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Kennsla

Iðnaðarmenn Heilbrigðisþjónusta

Veitingastaðir Ferðaþjónusta

Verslun og þjónusta

519 5500
SÍÐUMÚLA 23 • 108 REYKJAVÍK • FASTBORG.IS

DALVEGUR 24-26, 
201 KÓPAVOGUR
Fjárfestingatækifæri staðsett mitt í hjarta verslunar og þjónustu á Höfuðborgarsvæðinu. Til sölu er Dalvegur 24-26, 
heildareignirnar. Einstaklega vel staðsett lóð og byggingar. Heildarstærð á fasteignum 5.144 fermetrar á 9.200 fermetra 
lóð á þessum vinsæla stað. Staðsett við eina stærstu stofnbraut á landinu. Miklir möguleikar á 
uppbyggingu á svæðinu hvort sem í verslun og þjónustu.  
Möguleiki á yfirtöku á hagstæðu langtíma láni. Húsnæðið er allt í útleigu.

Brandur 
Gunnarsson
löggiltur 
fasteignasali

897 1401
brandur@fastborg.is

VERÐ
TILBOÐ



Bjarkarholt 8-20 í Mosfellsbæ

Frá 2ja herbergja upp í glæsilegar þakíbúðir

Frábær staðsetning þar sem stutt er í alla 
þjónustu og stofnæðar

Traustur verktaki með alþjóðlega vottun

BJARKARHOLT 8-20  
MOSFELLSBÆ

Vandaðar íbúðir fyrir 50 ára og eldri

Skoða má allar 

íbúðirnar á 

www.ggve
rk.is

 
Söluaðilar:

S í m i  5 6 9  7 0 0 0  |  m i k l a b o r g . i s
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www.105midborg. is



Stuðlaborg - nýtt í sölu
Stuðlaborg er vandað fjölbýli með 77 íbúðum í fimm lyftuhúsum. Stærðir frá 58-254 fm.  
Á Kirkjusandi er örstutt í alla þjónustu, veitingastaði og útivist.
Stórbrotið útsýni yfir sundin blá, miðbæinn og borgina.
Fjöllin skarta sínu fegursta við sjóndeildarhringinn og örstutt er að skreppa í miðbæinn,  
sund eða gönguferð í Laugardalnum.

Áhersla á fjölbreytileika og gæði í hönnun, efnisvali og frágangi. Þýskar gylltar álklæðningar 
ásamt stórum swiss pearl steinplötum. Sérstök hljóðgólf í öllum íbúðum, þykkir veggir og  
full loftræsing skapa góða hljóðvist. 
Gólfsíðir útsýnisgluggar í stofum skapa einstakt og óhindrað sjávarútsýni yfir Sundin,  
Esjuna, Akrafjall, Snæfellsjökul og innsiglinguna í Reykjavíkurhöfn.

Hin margverðlaunaða og heimsþekkta danska arkitektastofa Schmidt
Hammer Lassen (SHL) hannar Stuðlaborg ásamt VA arkitektum.

Byggingaraðili er ÍAV hf.

Nánari upplýsingar um bygginguna á 105midborg.is



Opið hús, þriðjudaginn 18. júní kl. 18:00-18:30
Björt og rúmgóð 2ja herbergja 79,5fm íbúð í fallegu húsi við Sólheima, 104 
Reykjavík. Eignin skiptist í geymslu, eldhús, tvö svefnherbergi, baðherbergi, 
stofu og gott skápahol í gangi. Nánari upplýsingar veitir Kristján Baldursson 
í síma 867-3040, kristjan@trausti.is og Einar Örn Guðmundsson í síma 823-
4969, einaro@trausti.is.  
Verð: 38,5 millj.

Jörðin Bitra í Flóahreppi er staðsett við Þjóðveg 1, u.þ.b. 15 km. austan við 
Selfoss.Húsið er með 17 gistiherbergjum og er 581 fm að stærð og stendur 
á 5 ha. lóð.  Í húsinu er stórt eldhús, borðsalur, setustofa og sameiginleg 
aðstaða fyrir gesti. Nánari upplýsingar veitir Kristján Baldursson í síma 
867-3040, kristjan@trausti.is.
Verð: 119,9 millj.

Opið hús, miðvikudaginn 19. júní kl. 17:30-18:00 
Björt og falleg 108,5 fm. 4ra herbergja íbúð í vesturbæ Reykjavíkur. Þar 
af er 27,7 fm. bílskúr. Rúmgott herbergi í séreign til útleigu á efstu hæð. 
Suðursvalir. Samkomulag er um gæludýrahald meðal eigenda stigahússins. 
Nánari upplýsingar veitir Sólveig Regína Biard í síma 869-4879, solveig@
trausti.is Verð: 56,9 millj.

Gistiheimili í góðu einbýlishús  á tveimur hæðum auk frístandandi bílskúrs 
við Oddabraut í Þorlákshöfn. Húsið hefur fengið gott viðhald og hafa 
hitalagnir, skólp, rafmagn og vatnslagnir allar verið endurnýjaðar á síðustu 
árum. Garður hússins er í góðri rækt og er afgirtur heitur pottur, útisturta og 
grasflötur. Eignin er skráð 146,6fm. og þar af er 34fm. frístandandi bílskúr. 
Nánari upplýsingar veitir Kristján Baldursson í síma 867-3040,  
kristjan@trausti.is. Verð: 73 millj.

Opið hús laugardaginn 15. júní kl. 13:00-13:40 
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 sérgeyms-
la í sameign. Húsin afhendast fullbúin í ágúst/sept. 2019. 
Nánari uppl. veita Styrmir í s:846-6568 styrmir@trausti.is, Einar Örn í
s: 823-4969 einaro@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.

Einstakt tækifæri, fallegt og vel við haldið 61.5 fm. 4ra herbergja sumarhús 
með 5 fm geymsluskúr og 42 fm verönd.  Geymsluskúr er ekki inni í heildar 
fm. Húsið stendur á 1,8 ha. sumar-bústaðalóð sem býður upp á marga 
möguleika. Góður grasblettur er við bústaðinn, ásamt góðri malaraðkeyrslu 
að húsinu. Mjög gott berjaland. Nánari upplýsingar veitir: Gylfi Jens Gylfa-
son í síma 822-5124, gylfi@trausti.is Verð: 19,9 millj.

OPIÐ HÚS  ÞRIÐJUDAG

OPIÐ HÚS  LAUGARDAG

OPIÐ HÚS  MIÐVIKUDAG

Sólheimar 16, 104 Reykjavík

Bitra Flóahreppi - Ferðaþjónusta

Hjarðarhagi 56, 107 Reykjavík

Oddabraut - Gistiheimili, 815 Þorlákshöfn

Trilluvogur 1 – 104 Reykjavík

Háskjólabyggð 5, 
Stóra-fjalli, 311 Borgarbyggð

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

VIÐ ERUM TRAUSTI

Styrmir Þór  
Sævarsson
Sölufulltrúi
S: 846-6568

Garðar  
B. Sigurjónsson
Sölufulltrúi
S: 898-0255

Guðbjörg Helga  
Jóhannesdóttir
Viðskiptafræðingur 
Sölufulltrúi
S: 897-7712

Gunnar  
Þórisson
Viðskiptafræðingur, 
Sölufulltrúi
S: 692-6226 

Garðar  
Kjartansson
Sölufulltrúi 
S: 853-9779

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

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

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

Garðar Hólm 
Löggiltur fasteignasali
S: 899-8811 

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

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

Einar Örn  
Guðmundsson
Viðskiptafræðingur 
Sölufulltrúi
S: 823-4969

Sólveig  
Regína Biard
Skjalavinnsla, 
S: 869-4879

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

NÝ TÆKIFÆRI 
VIÐ EITT FJÖLFARNASTA 
HRINGTORG Á ÍSLANDI

Ný lega Suðurlandsvegar meðfram Hveragerði mun bæði gjörbreyta 
ásýnd bæjarins og einnig opna fjölmarga nýja möguleika sem hlið 
Suðurlands með tilkomu nýs hringtorgs neðan við núliggjandi hringtorg.  

Hilmar
hilmar@eignamidlun.is
824 9098

Daði
dadi@eignamidlun.is
824 9096

NÁNARI 
UPPLÝSINGAR

talkni.is



Með þér alla leið

Miklaborg kynnir: Einstaka sjávarlóð við Haukanes 
í Garðabæ. Um er að ræða 1.467 fm eignarlóð 
sem stendur á einstökum stað með óhindrað 
útsýni til sjávar. Á lóðinni stendur 288 fm hús til 
niðurrifs. Teikningar af 778,2 fm húsi fylgja með. 

Um er að ræða eina glæsilegustu sjávarlóð 
höfuðborgarsvæðisins og einstakt tækifæri á að 
byggja draumahúsið alveg við sjávarkambinn. 

TILBOÐ ÓSKAST

Haukanes 24
210 Garðabær

Nánari upplýsingar veitir:

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veita:

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is

Jason Ólafsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 775 1515
jko@miklaborg.is

Miklaborg kynnir: 555fm einbýlishús við 
Háuhlíð 16 í 105 Reykjavík.  Eignin sem hefur 
verið endurnýjuð síðustu ár á glæsilegan og 
vandaðan hátt stendur við rólega götu við 
Háuhlíðina og býður uppá stórkostlegt útsýni 

Á neðri hæð er rúmgóð tveggja herbergja íbúð. 
Glæsileg og mikið endurnýjuð eign við eina  
af betri götum Reykjavíkur.

TILBOÐ ÓSKAST

Háahlíð 16
105 Reykjavík

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is



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

Tilboð óskast í smáhýsi, staðsett 
við skólasmiðju Fjölbrautaskólans 

í Breiðholti við Hraunberg 
Um er að ræða fjögur timburhús, 16,4 m2 að grunnfleti. 
Húsin eru á mismunandi byggingarstigum og seljast hvert 
í sínu lagi.  Húsin seljast í því ástandi sem þau eru í á 
tilboðsdegi.

Húsin verða til sýnis frá þriðjudeginum 18. júní til og með 
laugardagsins 22. júní  í samráði við Benedikt í síma 696 
1115.

Húsin eru tilbúin til flutnings og þarf kaupandi að fjarlægja 
þau eigi síðar en 10. ágúst 2019. 

Tilboðseyðublöð eru aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa, 
www.rikiskaup.is og liggja frammi í afgreiðslu Ríkiskaupa, 
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík.

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum fyrir kl. 11.00 fimmtudag-
inn 27 júní 2019 þar sem þau verða opnuð í viðurvist 
viðstaddra bjóðenda er þess óska.

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti áskilur sér rétt til að taka 
hvaða tilboði sem er eða hafna öllum.

SMÁHÝSI TIL SÖLU

Myndin er af einu húsanna, sem eru á mismunandi byggingarstigum

 

Með þér alla leið 569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Spennandi og nýuppgerðar og nýinnréttaðar  
1-3ja herbergja íbúðir í lyftuhúsi á Kársnesinu

Með íbúðum fylgir innbyggður ísskápur,   
uppþvottavél og parket

 

Tilbúnar til afhendinagar strax

Stærðir frá 56,5 fm      Verð frá: 33,5 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 16.júní kl. 14:00-15:00

 Hafnarbraut 11
Kársnes   -    200 Kópavogur

Nánari upplýsingar veita:

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

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignasala
Sími: 616 1313 
fridrik@miklaborg.is

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

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

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Falleg 4ra herbergja eignin skráð 133,1 fm
Vel skipulögð, 3 svefnherbergi
Bílskúr
Góð umgengni
Frábær staðsetning

Verð :

 54,9 millj.

Neðstaleiti 4
103 Reykjavík

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir:

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

Falleg 2ja herbergja íbúð  
á besta stað í 101

Heillandi upprunalegt eldhús 
Fallegt og mjög bjart stigahús 
Endurnýjað gott baðherbergi 
Rúmgott svefnherbergi og björt stofa 
Eignarlóð með stæðum fyrir íbúa 

Verð :

 35,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 18. júní kl. 17:30 - 18:00

Bergstaðastræti 11A 
101 Reykjavíkíbúð  302

Við erum alltaf með 
bókara á skrá

hagvangur.is



Fyrir 6 manns
Tekur aðeins 6 mínútur að blása upp
Hitar upp að 42 gráðum C

Skýli með útdraganlegu þaki

Gróðurhús

1

1 Kr. 220.000

2

2
3

4

Gróðurhús utan á vegg

Kr. 135.0003

Kr. 99.000

Kr. 145.000

4



Eiríksstaðir eru 
fornar húsarústir 

þar sem talið er að Eirík-
ur rauði og Þjóðhildur 
kona hans hafi búið. 
Árið 2000 var reistur 
tilgátubær um 100 
metrum frá rústum 
Eiríksstaða. 

Skeifan 3j | Sími 553 8282 | www.heilsudrekinn.is

Kung fu 
og 

kínversku

Sumarnámskeið  fyrir börn 
og unglinga sem vilja læra 

18. júní
til 

18. júlí

18. júní
til 
j

18. jjjjúúúúúúúúúúúúúúúúúúlllllllllllllllllllllíííííííííííííííííííííí

Evonia er hlaðin bæti-
efnum sem næra hárið 
og gera það gróskumeira.
Myndirnar hér til hliðar 
sýna hversu góðum árangri 
er hægt að ná með Evonia.

Evonia

www.birkiaska.isFyrir Eftir

Evonia eykur 
hárvöxt með því 
að veita hárrótinni 
næringu og styrk.

Nýir rekstraraðilar tóku við 
rekstri Eiríksstaða í byrjun 
maí. Nokkrar breytingar eru 

fram undan á rekstri staðarins og 
nýju rekstraraðilarnir eru spenntir 
fyrir að takast á við verkefnið.

Eiríksstaðir eru fornar húsarústir 
þar sem talið er að Eiríkur rauði og 
Þjóðhildur kona hans hafi búið. 
Árið 2000 var reistur tilgátubær um 
100 metrum frá rústum Eiríks-
staða. Tilgátubænum er ætlað að 
gefa nokkuð rétta mynd af upp-
runalega bænum.

„Við tókum við 1. maí og opn-
uðum þá. Við bjóðum upp á leið-
sögn um tilgátuhúsið og erum líka 
með minjagripabúð og matarvagn. 
Þar er boðið upp á bæði 21. aldar 
og 10. aldar mat,“ segir Bjarnheiður 
Jóhannsdóttir ein þeirra sem 
sjá um rekstur bæjarins. Matar-
vagninn verður opnaður núna um 
helgina og þar er til dæmis boðið 
upp á þjóðlegan mat eins og kjöt-
súpu, hangikjöt, reyktan silung 
og flatbrauð. Auk þessi er í boði 
nútímalegri matur eins og sam-
lokur og fleira.

Víkingafjör á Eiríksstöðum

Sigurbjörg Kristmundsdóttir, Pétur Guðsteinsson, Reynir Guðbrandsson og Bjarnheiður Jóhannsdóttir í fullum 
skrúða utan við tilgátubæinn. Það verður hátíðarstemning um Jónsmessuna. MYND/SUNNEFA ÞÓRARINSDÓTTIR

Nýir aðilar hafa 
tekið við rekstri 
á Eiríksstöðum 
í Haukadal og 
bjóða upp á ýms-
ar nýjungar.

Gestir sem koma á Eiríksstaði 
geta fræðst um Eirík rauða og 
Leif heppna og lært um lífshætti 
á víkingaöld. „Við sýnum hvernig 
vopnin litu út. Tölum um hvernig 
leikir voru stundaðir, hvernig 
matur var borðaður og svo fram-
vegis. Að sjálfsögðu segjum við 
líka frá því hvernig var að búa í 
svona húsi eins og tilgátuhúsinu,“ 
segir Bjarnheiður. „Þetta er svona 
skemmtimenntun. Fólk lærir og 
skemmtir sér um leið. Það er fullt 
af góðum tækifærum til að taka 
myndir, eins og til dæmis þegar fólk 
skellir sér í hringabrynjuna sem við 
erum með hérna.“

Um Jónsmessuna verður hátíðar-
stemning á Eiríksstöðum. Þá verður 
opið til klukkan 19.00 og meðal 
annars hægt að fá sér vöfflur og 
rjóma. Það verður hægt að æfa sig í 

bogfimi og fólk getur lært að spila 
hnefatafl. „Þeir sem koma í víkinga-
búningi geta fengið leiðsögn á 
hálfvirði. Það verður gaman að sjá 
hvort einhverjir koma í búningi,“ 
segir Bjarnheiður.

„Við ætlum líka að leyfa 
krökkum að máta föt og hjálma 
og prófa vopnin. Þetta eru eftirlík-
ingar af vopnum, ekkert beitt eða 
hættulegt. Stefnan er að vera með 
skemmtilega fjölskyldustemningu 
þessa helgi.“

Síðustu helgina í ágúst er 
áformað að halda Víkingahátíð á 
Eiríksstöðum. Dagskráin er enn í 

mótun en Bjarnheiður segir að von 
sé á sérfræðingum, íslenskum og 
erlendum, sem ætla að prófa að búa 
til járn á sama hátt og víkingarnir. 
„Þeir ætla að reyna að finna út 
hvernig járn var búið til á Íslandi. 
Við vitum að það var búið til, en 
við vitum ekki hvernig. Það voru 
sennilega notaðir einhvers konar 
torfofnar. Kannski var notaður 
íslenskur leir. Við vitum það ekki. 
Við ætlum að gera tilraunir með 
þetta. Þetta verður mikið járn-
gerðarævintýri.“

Þegar leiðsögn um Eiríksstaði 
verður lokað yfir vetrartímann er 

stefnan að bjóða hópum að koma 
á staðinn. „Við erum með allskyns 
hugmyndir. Það eru til dæmis mjög 
margir að spila spunaspil. Þetta er 
frábært umhverfi fyrir slíkt. Við 
erum með torfhús og langeld. Það 
væri gaman að geta boðið spila-
hópum að koma hingað og búa til 
stemningu og rétt andrúmsloft 
fyrir flottan leik,“ segir Bjarn-
heiður. „Eins er á dagskrá að taka 
á móti fólki í norðurljósaferðir. 
Okkur hefur jafnvel dottið í hug 
að bjóða fólki að vera á staðnum 
yfir nótt. Við höfum velt ýmsum 
möguleikum fyrir okkur.“

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

 8 KYNNINGARBLAÐ FÓLK  1 5 .  J Ú N Í  2 0 1 9  L AU G A R DAG U R



Bílar 
Farartæki

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

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is

ÞARFTU AÐ KAUPA  
EÐA SELJA BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur 
þar sem þú getur keypt eða selt 
bíl á einfaldan og hagkvæman 
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

 Bílar til sölu

SUZUKI SWIFT 2013
4ra dyra með útvarpi og alles. Ek. 
110.00 km. Beinsk. og sparneytinn. 
Skoðaður til 2021 í toppstandi. Verð 
999.000. kr. Áhvílandi 660.000 kr. 
Uppl. í síma 611 6185.

Golfbíll til sölu, nýlegir rafgeymar. 
Verð 450 þús. Uppl. í s. 8994263

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

 Sendibílar

Til sölu M. Bens Sprinter árg. 2009 
ekinn 234 þús ath. ekki með lyftu. 
Tilboð óskast. Nánari uppl. á 
snakk@snakk.is

 Fjórhjól

 Hjólbarðar

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

 Varahlutir

Þjónusta

 Pípulagnir

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

 Hreingerningar

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

 Bókhald

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

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

 Garðyrkja

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

GPS verktakar geta bætt við sig 
verkum í garðyrkju. Tökum að okkur 
klippingar og umhirðu á görðum. 
Gerum við palla, slípun og múrverk. 
Gerum tilboð samdægurs. Hagstæð 
verð og 100% fagmennska. Sími 
8551650, netfang verk@gpsverktar.is

 Bólstrun

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

 Húsaviðhald

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

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 Nudd

NUDD NUDD NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Janna.

 Spádómar

SPÁSÍMINN 9086116.
Ástir,Fjármál,Heilsa. Opið alla daga.

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

Best geymda leyndarmál Kópavogs

SÍMI 554 2166   200 KÓPAVOGUR

LAUGARDAG 
15. JÚNÍ KL. 23.45
LAUGARDAG 
15. JÚNÍ KL. 23.45

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 Til sölu

Til sölu rafskutla, lítið notuð 4 ára 
gömul. Verð kr 150.000,- Uppl. í s. 
8470483

Kassagítarar í úrvali Gítarinn 
ehf Kassagítarar á tilboði 
Rafmagnsgítarar á tilboði Stórhöfða 
27 s 552 2125 www.gitarinn.is 
gitarinn@gitarinn.is

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16,  

Skipholt 27, 105 

Upplýsingar í síma 782 8800

Skólar
Námskeið

 Námskeið

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. Fullorðinsfræðslan-
IceSchool, Ármúli 5. 108 s. 5571155 
/ 8981175.

Heimilið

 Barnavörur

SYSTKINA VAGN/KERRA
Verð frá 165.900 kr. Barnið Okkar - 
Hlíðasmára 4 - 201 Kóp. s. 5538313 
barnidokkar.is

Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570 
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116 

REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR 
990 FM

165 og 285 fm bil með allt að 9 m 
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 

malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir  

Sverrir í s. 661 7000

TIL LEIGU
Stór ( 20m2 ) herb. til leigu.

Aðgangur að eldhúsi og 
baðherbergjum.

Allt nýtt, miðsvæðis í Rvík. 
Leiguverð kr. 100.000.

Einungis reglusamir leigendur 
koma til greina.

Uppl. Í s: 897-2025

FOR RENT
Big room for rent, access 

to Kitchen and Bathrooms, 
everything is new !!

Good location.
Price 100.000 isk.

Info tel. 897-2025

DO WYNAJECIA
Duzy pokoj do wynajecia, dostep 

do kuchni i lazienki, wszystko 
nowe !!!!

Dobra lokalizacja. Cena  
100.000 isk.

Tylko dla osob spokojnych. Wiecej 
informacji pod numerem

tel. 897-2025. ( tylko w jezyku 
islandzkim i angielskim).

Herb. til leigu á svæði 201. Með 
aðgangi að eldh., baðherb. og 
þvottavél. Uppl. í síma 893 3475

 Atvinnuhúsnæði

FRÍSTUNDABIL.
TIL LEIGU EÐA SÖLU 50 m2 bil. 
Lofthæð 4 m. Hurð 3,7 m. 
Lager eða geymsla. 
Leiga: 99 þús. Facebook: Steinhella 
14. Sími: 661-6800

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

Atvinna

 Atvinna í boði

VITABAR - KVÖLD OG 
HELGARVAKTIR

Starfskraft vantar á kvöld og 
helgarvaktir. Umsækjendur þurfa 

að vera orðnir 20 ára.

Umsóknir sendist á  
olafurt7@gmail.com

Óskað er eftir ungri konu sem gæti 
veitt konu liðveiðslu og almenna 
heimilishjálp tvisvar í viku eða eftir 
samkomulagi. Vinsamlega hafið 
samband í s. 618 2027

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 

AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@frettabladid.is  gudruninga@frettabladid.is

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

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

HÖFÐABÓN

Við sérhæfum okkur við heimilisþrif,  
húsfélög og fyrirtækjaþrif. 

Hægt að panta tíma á hofdabon.is

Höfðabón ehf 
Dugguvogi 10 (bakvið húsið) 
S: 552 7772 eða sendu á okkur línu á bonhofda@gmail.com

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
vogur v

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

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

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

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.

FJÁRMÁLASTJÓRI 
TIL LEIGU

Er bókhaldið eftir á? Stemmir ekki? Á eftir að skila ársreikn-
ingi? Eru skýrslurnar úr bókhaldskerfinu ekki eins og þær 
eiga að vera? Ertu með bestu lánakjör? Vantar eigið fé?

Leysum vandamálin stór og smá.  
Löng reynsla, mikil þekking og sanngjarnt verð.

Fjarmalastjorn@gmail.com

Dáleiðsla
Hætta að reykja,  betri svefn, 
léttast/þyngjast, og láta sér líða 
betur á margan annan máta.

Ingibjörg Bernhöft hjúkrunarfr.
og 

www.bernhoft.is

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
löggiltur fasteignasali
GSM 820 2399

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

ÓLAFUR H.
GUÐGEIRSSON
MBA Rekstrarhagfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 663 2508

ERLA DRÖFN
MAGNÚSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149

SARA MARÍA
KARLSDÓTTIR
Fjármálastjóri
GSM 697 5524

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 690 4966

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

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

Opið hús laugardaginn 15. júní. klukkan 14:00-14:30. Falleg og 
björt 3ja herbergja íbúð á 4 hæð í lyftuhúsi ásamt sér stæði í bílageymslu. 
Stórar suður svalir úr stofu, sérstaklega mikið og glæsilegt útsýni.

HOLTSGATA 25, 210 GBR

KJARTAN  ÍSAK GUÐMUNDSSON                         663 4392

53.5M

Opið hús laugardaginn 15. júní. klukkan 11:30-12:30. 241,0 
fm. stórglæsilegt einbýlishús á einni hæð í klassískum stíl, teiknað af 
Kjartani Sveinssyni. Húsið stendur í gróinni götu í Garðabæ. Getur verið til 
afhendingar eftir samkl.

HÖRGSLUNDUR 6, 210 GBR 114.9M

MATTHILDUR  SUNNA                                                     690 4966

Opið hús laugardaginn 15. júní. klukkan 12:30-13:00. Falleg 3ja 
herbergja íbúð á 5. hæð með þaksvölum og glæsilegu útsýni. Getur verið 
til afhendingar fljótlega. Eignin er afar vel staðsett en stutt er bæði í leik- og 
grunnskóla auk þess að vera í nálægð við helstu útivistarperlur Reykjavíkur 
eins og Elliðavatn, Rauðavatn og Heiðmörk.

HELLUVAÐ 21, 112 RVK 44.9M

ERLA DÖRFN MAGNÚSDÓTTIR                                      692 0149

Fullbúnar tveggja herbergja íbúðir í fallegri nýbyggingu sem afhendast við 
kaupsamning. Góð greiðslukjör  á mismun á láni og söluverði. 
Bókið skoðun alla daga.

BRÍETARTÚN 11, 105 RVK 43.9M

MATTHILDUR  690 4966 / KJARTAN  663 4392

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



HJARÐARHAGI 30, 107 REYKJAVÍK
GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090

Góð 94 fm 4ra herbergja íbúð á fyrstu hæð til leigu.  Laus strax.  
Nánari uppl. Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. hilmar@eignamidlun.is

TIL LEIGU

 

Með þér alla leið 569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

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 stutt er í þjónustu og verslanir

Íbúðum er skilað fullbúnum

Sunnusmári 16 – 22 www.201.is

     Verð frá: 35,4 milljónir

FULLBÚIN SÝNINGARÍBÚÐ

Nánari upplýsingar veita:

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

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232 
thorhallurb@miklaborg.is

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

Atli S. Sigvarðsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignasala
Sími: 616 1313 
fridrik@miklaborg.is

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

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 16.júní kl.12:00-13:00

Knútur
Löggiltur
fasteignasali
7755 800

GESTHÚS SELFOSS
Frábært tækifæri í ferðaþjónustu

Heils árs rekstur · Stórt og myndalegt tjaldsvæði (miklir möguleikar á aukningu)

Þjónustuhús · Tjaldmiðsstöð · Tuttugu og tvær 17 fm íbúðir með baðherbergi · Baðhús  
3 x sumarhús með verönd og heitum potti · Leyfi fyrir fleiri hús ·  Góð lóð í hjarta Selfoss

Rúnar
Löggiltur
fasteignasali
7755 805

TIL SÖLU
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SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

VANDAÐAR OG NÚTÍMALEGAR ÍBÚÐIR SEM HENTA MISMUNANDI FJÖLSKYLDUSTÆRÐUM
Efstaleitið er sannkallað miðborgarhverfi í göngu-færi við helstu verslunar- og þjónustukjarna 
borgarinnar og falleg útivistarsvæði. 

NÚTÍMALEGT ÍBÚÐARHVERFI Á BESTA STAÐ Í BORGINNI

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.

Efstaleiti 19-27 
Lágaleiti 1-9

Verð frá 28.400.000 kr. / Afhending sumar 2019

OPIÐ HÚS Í SÝNINGARAÐSTÖÐU LAUGARDAGINN 15. JÚNÍ, KL. 13.00 -14.00

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

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

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

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

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

Verð: 35,9 m.kr. – 63,9 m.kr.
Stærð: 59,7 fm – 125 fm

Garðabær – Lyngás 1

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.

OPIÐ HÚS Í SÝNINGARÍBÚÐ AÐ LYNGÁSI 1 LAUGARDAGINN 15. JÚNÍ KL. 12.00 -13.00

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

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

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



„Er það öryggi að skulda mikið?“ spyr Eygló Harðardóttir sem segir hugmynd sína um gott heimili snúast um líðan og gott fjölskyldulíf frekar en eignarhald.   FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

Við stefnum á að tyrfa 
þakið í sumar,“ segir 
Eygló Harðardóttir 
og tek u r á móti 
blaðamanni í húsi 
sínu sem er í bygg-

ingu í Mosfellsbæ. Eiginmaður 
hennar, Sigurður E. Vilhelmsson, 
er líka heima, heilsar en hverfur svo 
frá í framkvæmdirnar.

Eygló er í stuttu fríi að hlaða batt-
eríin en svo fer hún aftur á Hótel 
Sögu þar sem hún er í starfsnámi 
sem matreiðslunemi.

Nútímalegur torfbær
„Þetta verður nútímalegur torf bær, 
við f luttum inn í október 2017, í 
sama mánuði og ég hætti á Alþingi. 
Við höfðum áður haldið til í hjólhýsi 
fyrir utan húsið en það var orðið 
kalt og vindasamt. Þegar kisurnar 
okkar voru flúnar inn í hús komum 
við á eftir,“ segir Eygló og hlær. Þótt 
húsið sé í raun enn byggingarsvæði 
er afar notalegt um að litast og allt 
til alls. „Hér er bráðabirgðaeldhús 
sem ég smíðaði úr afgangsmóta-
timbri, salerni og sturta en við 
vorum ekki með sturtuna í hálft ár 
eftir að við f luttum inn og fórum 
bara í sund á hverjum degi.

Nú er eitt herbergi í húsinu nán-
ast alveg tilbúið eins og við viljum 
hafa það, og það er svefnherbergið,“ 
segir Eygló og býður til sætis í stof-
unni þar sem eru stórir gluggar á tvo 
vegu. Útsýnið er fallegt, í garðinum 
hefur Eygló sett niður matjurtir 
og köttur læðist sældarlegur um í 
grasinu.

„Nú er Siggi að ganga frá þak-
köntum og búa þakið undir torfið. 
Þar kemur annað lag af dúk og svo 
takkadúkur sem er til þess að halda 
vatni svo torfið verði ekki of þurrt. 
Þar ofan á kemur loks þrefalt lag af 
torfi,“ segir Eygló um næstu skref í 
byggingarframkvæmdunum.

Er það öryggi að skulda mikið?
Eygló og Sigurður eiga tvær dætur, 
þrettán og nítján ára. Þau hafa verið 
saman í 22 ár og giftu sig árið 2000, 
sama ár og eldri dóttir þeirra fædd-
ist.

„Við vorum bæði í FB en kynnt-
umst reyndar ekki í skólanum, 
yngri systir hans er vinkona mín. 
Við höfum reynt ýmislegt á hús-
næðismarkaðnum en alltaf liðið 
vel,“ segir Eygló.

„Ég hef verið á leigumarkaði, ég 
hef líka átt húsnæði en þá fannst 
mér ég bara vera að leigja af Íbúða-
lánasjóði. Áður en við f luttum 
hingað þá bjuggum við í Hafnar-
firði í miðbænum á rólegum stað og 
það var mjög fínt. Þar áður leigðum 
við litla íbúð í Vesturbænum vegna 
þingstarfanna en fórum heim um 
helgar til Vestmannaeyja á meðan 
ég var þingmaður Suðurkjördæmis 
þar sem við áttum gamalt hús. 
Það fannst okkur líka mjög fínt,“ 
segir Eygló og segist halda að það 
séu aðrir hlutir mikilvægari þegar 
kemur að hamingju heimilisins en 
eignarhald. Hún segist aðspurð ekki 

hafa fundið fyrir meira öryggi þegar 
hún átti sitt eigið húsnæði en þegar 
hún var á leigumarkaði. „Því hvað 
er öryggi? Er það öryggi að skulda 
rosalega mikið?

Áskorun að byggja
Það er ekki alltaf þannig að fólk 
eigi húsin sín, mér finnst stundum 
eins og húsið eigi fólkið sem býr í 
því,“ segir Eygló og segir sérstakan 
anda og stemningu fylgja hverjum 
íverustað. Það er fyrst og fremst 
áskorun að byggja og frábært að fá 
tækifæri til þess. Eftir því sem ég er 
meira í byggingarframkvæmdum, 
hvort sem það er hér heima eða fyrir 
Kvennaathvarfið, þá eykst virðing 
mín fyrir þeim sem starfa í þessum 
iðnaði. Ég skil núna miklu betur af 
hverju framkvæmdir taka oft lang-
an tíma, það eru mörg handverk á 
bak við hvern einasta hlut sem þarf 
að gera.“

Eygló hefur nóg fyrir stafni því 
auk þess að vinna á hefðbundnum 
tólf tíma vöktum við matreiðslu á 
Hótel Sögu stýrir hún undirbúningi 
og framkvæmdum við fjölbýlishús 

fyrir Kvennaathvarfið og er stjórn-
arformaður Lánasjóðs íslenskra 
námsmanna.

Fastar í athvarfinu
Eygló rifjar upp að þegar hún var 
félags- og húsnæðismálaráðherra 
hafi Sigþrúður Guðmundsdóttir, 
f ramk væmdast ý ra Kvennaat-
hvarfsins, komið til hennar í ráðu-
neytið og rætt við hana stöðuna í 
athvarfinu.

„Hún greindi mér frá aukinni 
aðsókn í Kvennaathvarfið og að 
konur þyrftu að dvelja þar sífellt 
lengur vegna erfiðrar stöðu á hús-
næðismarkaði. Því þegar kona fer út 
af heimili sínu vegna ofbeldis er hún 
heimilislaus. Þegar hún er tilbúin til 
þess að fara úr athvarfinu þarf hún 
að finna sér annað heimili og oft 
að byrja frá grunni, tekur sjaldn-
ast neitt með sér nema börnin og 
kannski einhverjar flíkur. Sigþrúður 
greindi mér frá því að konurnar ættu 
í miklum erfiðleikum með að finna 
sér húsnæði. Og hvort sem það var 
hringt úr athvarfinu eða konurnar 
hringdu sjálfar voru leigusalar hik-
andi. Margar þessara kvenna eru af 
erlendum uppruna og því ekki með 
sama tengslanetið, það getur verið 
stór hindrun,“ segir Eygló og segist 
hafa farið í að skoða úrræði í heim-
inum fyrir konur í þessari stöðu.

Af hverju byggið þið ekki bara?
„Ég las lokaritgerð Thelmu Guð-
mundsdóttur félagsráðgjafa, sem 
starfar í Kvennaathvarfinu, um 
stöðu þessara kvenna þar sem 
niðurstaðan var að peningaleysi 
og skortur á húsnæði væru helstu 
hindranir fyrir því að konur öðlist 
sjálfstæði eftir ofbeldissamband. Í 
ritgerðinni kynnti hún úrræði þar 
sem þolendur fá eigið húsnæði, 
borga leigu og fá stuðning félags-
ráðgjafa til að byggja upp líf sitt 
aftur. Mér fannst þetta áhugaverð 
leið og fór að leita upplýsinga. Ég 
fann samtök í Kanada sem buðu 
upp á mjög fjölbreytt húsnæði fyrir 

konur sem hafa verið beittar ofbeldi, 
byggðu og ráku það sjálfar. Sig-
þrúður segir að ég hafi sagt við hana 
í kjölfarið: Af hverju byggið þið ekki 
bara? Og mér skilst að hún hafi ekki 
verið alveg nógu sátt við mig eftir 
þennan fund,“ segir Eygló og brosir 
að minningunni og segir að sem 
betur fer hafi Sigþrúður ekki verið 
ósátt við hana lengi. „Því stuttu eftir 
að ég hætti í ráðuneytinu bankaði 
ég upp á hjá henni og spurði hana 
hvort ég mætti ekki hjálpa henni að 
gera þetta að raunveruleika. Og hún 
sagði bara; Jú! Og svo sagði öll stjórn 
Kvenna athvarfsins líka jú. Byrjum 
og sjáum hvar við endum!“

Fá stjórn yfir eigin lífi
Eygló segist hafa hrifist af starfi 
Kvennaathvarfsins og þeim jákvæða 
baráttuanda sem þar ríkir. „Ég fékk 
góða innsýn í reksturinn þegar 
ég var á þingi og í ráðuneytinu. 
Ég heimsótti athvarfið og starfs-
menn þess ná að búa þeim sem 
sækja athvarfið gott umhverfi sem 
stuðlar að vellíðan. Mjög margir 
mættu taka Sigþrúði og hennar 

Öll störf eru 
 mikilvæg
Eygló Harðardóttir, fyrrverandi ráðherra, 
starfar nú sem matreiðslunemi á Hótel 
Sögu, byggir torfbæ í Mosfellsbæ og vinnur 
ásamt Kvennaathvarfinu að byggingu fjöl-
býlishúss fyrir þolendur heimilisofbeldis.

STUTTU EFTIR AÐ ÉG
HÆTTI Í RÁÐUNEYTINU 
BANKAÐI ÉG UPP Á HJÁ 
HENNI OG SPURÐI HANA 
HVORT ÉG MÆTTI EKKI 
HJÁLPA HENNI AÐ GERA 
ÞETTA AÐ RAUNVERU-
LEIKA. OG HÚN SAGÐI 
BARA JÚ! 

↣

Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is

mikið?“ spy
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SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

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.

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.

GLÆSILEGT ÚTSÝNI TIL SUÐURS OG VESTURS

· Íbúðum skilað fullbúnum með öllum gólfefnum. 

· Öllum íbúðum fylgir stæði í bílageymslu. 

· Ísskápur og innbyggð uppþvottavél fylgja

· Verð frá 39.900.000 kr.

· Áætluð afhending á fyrstu íbúðum er júlí-ágúst 2019.

Gerplustræti 17-23

NÝTT Í SÖLU / OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 16. JÚNI, KL. 13.00 -14.00

Hilmar
hilmar@eignamidlun.is
824 9098

Daði
dadi@eignamidlun.is
824 9096

www.270.is

NÁNARI 
UPPLÝSINGAR



fólk sér til fyrirmyndar. Þau eru svo 
jákvæð, gefast aldrei upp og sjá alltaf 
tækifæri fyrir sitt fólk,“ segir hún og 
segir mikilvægt að íbúðirnar sem 
eru í byggingu stuðli að sjálfstæði 
kvennanna og betra lífi.

„Íbúðirnar verða að vera heimili 
þeirra. Það er rík áhersla lögð á 
það. Þær f lytjast í íbúðirnar þegar 
þær eru ekki lengur í hættu vegna 
of beldisins. Þær leigja íbúðina og 
stýra sínu lífi með aðstoð frá góðum 
ráðgjöfum og öðrum fjölskyldum í 
húsinu sem hafa gengið í gegnum 
sömu hluti.“

Eygló segir byggingu hússins fyrst 
hafa orðið raunhæfa þegar Gróa 
Ásgeirsdóttir, Guðný Pálsdóttir og 
Elísabet Sveinsdóttir sem standa að 
kynningar- og fjáröflunarátakinu; 
Á allra vörum, hafi ákveðið að taka 
málefnið fyrir. Í söfnunarþætti 
fyrir byggingu hússins söfnuðust 
80 milljón krónur.

„Við erum of boðslega þakklátar 
því átakið gerði það að verkum 
að byggingin varð að raunveru-
leika. Þær fengu meira að segja 
borgarstjóra til að gefa lóð undir 
bygginguna sem verður á góðum 
stað miðsvæðis í borginni nálægt 
stærstu vinnustöðum og skólum 
landsins,“ segir Eygló. Fleiri hafa 
stutt við verkefnið, þar á meðal 
Íbúðalánasjóður með stofnfram-
lagi í gegnum Almenna íbúðakerfið, 
Soroptimistar og fleiri, og nú síðast 
gáfu Oddfell owar athvarfinu and-
virði tveggja heilla íbúða og rúm í 
allt húsið.

„Við vorum að fá samþykkta 
umsókn okkar um byggingar-
áform, hún var samþykkt í byrjun 
maí og nú erum við að taka saman 
gögn til að fá framkvæmdaleyfi,“ 
segir Eygló og dregur fram þykkan 
bunka af skjölum og teikningum af 

stofuborðinu. „Næst er það fram-
kvæmdaleyfið og að ljúka við verk-
samning við verktaka. Forsenda 
fyrir því að við getum boðið lága 
leigu er að framkvæmdin sé hag-
kvæm, það er því að miklu að huga.“

Er enn hægt að leggja bygging-
unni lið með einhverjum hætti?

„Já, allur stuðningur við Kvenna-
athvarfið nýtist á einhvern máta, til 
góðra verka og eykur líkur á að vel 
takist til við þetta stóra verkefni.“

Það er líf eftir stjórnmál
Það eru liðin tvö ár síðan Eygló 
hætti á Alþingi. Þegar boðað var til 
kosninga í október 2017 ákvað hún 
að gefa ekki kost á sér. Hún segist 
alltaf hafa verið sannfærð um að 
þingmennska eigi ekki að vera ævi-
starf og að þingmenn skuli ekki sitja 
lengur en átta ár samfellt á Alþingi.

Hún var félags- og húsnæðis-
málaráðherra frá árinu 2013-2017 
og lét þar við sitja. „Alþingi er sá 
vinnustaður sem ég hef stoppað 
hvað lengst á. Þegar boðað var til 
kosninga haustið 2017 fannst mér 
rétt að stíga til hliðar. Ég vissi að 
það var góður maður í kjördæminu 
sem gat tekið við. Sannfæring mín 
fyrir því að þingmenn eigi ekki að 
sitja lengur en átta ár hefur ekki 
breyst. Það er ekki hollt að stoppa 
of lengi á þingi. Það er mikilvægt að 
hafa ákveðna þekkingu og reynslu 
til staðar en á sama tíma er endur-
nýjun nauðsynleg,“ segir Eygló.

Hún fær oft þá spurningu hvort 
hún sé ekki fegin að vera laus við 
málþófið, við þingið. „Og þá segi 
ég nei, því mér fannst mjög gaman 
á þingi, bæði í stjórnarandstöðu og 
stjórn. Það eru forréttindi að vera 
treyst fyrir þessu starfi, hvað þá 
heilu ráðuneyti. Á Alþingi starfar 
frábært fólk sem heldur vel utan 

um þingmennina, þetta er frábær 
vinnustaður. Og hentaði mér vel því 
ég er mjög verkefnamiðuð. Vil fara 
markvisst í verkefni, klára þau og 
ná árangri og fara svo í næsta mál. 
Það er mikilvægt að muna að það 
er líf eftir stjórnmál. Ég fór ekki úr 
stjórnmálum til þess að gera eitt-
hvað skemmtilegra. Ég fór af því ég 
vildi gera eitthvað annað skemmti-
legt, ég hef mikla þörf fyrir að prófa 
nýja hluti og fara í ný verkefni og 
hef alltaf verið þannig að upplagi,“ 
segir Eygló.

Úr sjálfboðavinnu í starfsnám
En hvernig kom það til að fara í mat-
reiðslunám? „Hugmyndin að því 
að fara í matreiðslunám kviknaði í 
eldhúsinu á Kaffistofu Samhjálpar 
hjá honum Bjarna snæðingi. Ég 
var í sjálf boðavinnu hjá honum 
um skeið og leitaði ráða um hvert 
ég ætti að fara í starfsnám. Hann 
mælti með Hótel Sögu og snilldar-
kokkunum þar. Meistarinn minn 
er Ólafur Helgi Kristjánsson, yfir-
kokkur á Hótel Sögu, og er alveg 
frábær,“ segir Eygló sem stefnir á að 
klára sveinsprófið fyrir fimmtugt.

„Mér finnst bara svo rosalega 
gaman að elda mat og borða hann 
líka,“ segir Eygló og skellir upp úr.

„Ég byrjaði að elda þegar ég var 
níu ára gömul, fannst móðir mín 
ekki standa sig alveg nógu vel í 
eldamennskunni. Hún var nú bara 
mjög fegin þessum áhuga mínum 
því henni leiðist oft að elda. Þetta 
er einn af mínum styrkleikum og 
ef maður hefur gæfu til þá reynir 
maður að rækta þá,“ segir Eygló.

Kokkanámið tekur fjögur ár og 
er bæði starfsnám og þrjár annir í 
Menntaskólanum í Kópavogi. Hún 
segist njóta þess að vera í náminu 
þrátt fyrir langan vinnudag.

„Þetta er fjölbreytt og spennandi 
starf og maður vinnur með f lottu 
fólki hvaðanæva úr heiminum. 
Ég vinn tólf tíma vaktir, vinn í tvo 
daga, frí í tvo daga og svo vinn ég í 
þrjá daga. Þannig eru hefðbundnar 
kokkavaktir, svo snýst rútínan við 
vikunni á eftir. Auðvitað er þetta 
álag og púsluspil en mér líður vel og 
þegar ég er undir miklu álagi þá er 
það merkilegt að mér finnst best að 
ná jafnvægi með því að elda góðan 
mat hér heima.“

Af hverju ekki?
Eygló velti því fyrir sér áður en hún 
skráði sig til náms að læra húsasmíði.

„Ég hef mikinn áhuga á hús-
næðismálum og sótti námskeið 
í FB með Sigga áður en við byrj-
uðum að byggja, til að læra á tækin 
og svona. En svo áttaði ég mig nú á 
því að styrkleikar hans voru meiri í 
þessu fagi. Mínir voru í að elda mat 
og af hverju ekki? Af hverju ekki að 
breyta til og læra eitthvað nýtt sem 
manni fellur vel og hefur mikinn 
áhuga á?“

Nú hefur verið mikil umræða um 
að iðnnám megi ekki loka leiðum til 
háskólanáms. „Það er mjög jákvætt 
og tímabært en ég myndi gjarnan 
vilja fá umræðu líka um fólk með 
háskólapróf sem langar í iðnnám, 
kannski alltaf viljað fara í iðnnám 
en skilaboðin voru að allir yrðu 
að fara í bóknám og í háskóla. Við 
getum gert enn betur í að auðvelda 
fólki að fara í iðnnám og hvetja það 
betur áfram í það,“ segir Eygló og 
segist enn verða vör við það að for-
eldrar beini börnum sínum frekar í 
bóknám en iðnnám. „Þetta þarf að 
breytast. Við erum öll svo ólík og 
við þurfum að bera meiri virðingu 
fyrir því í samfélaginu. Öll störf eru 
mikilvæg.“

Eygló við húsið sem hún byggir með eiginmanni sínum, Sigurði E. Vilhelmssyni, í Mosfellsbæ. Þau tóku bæði áfanga í húsasmíði í FB áður en hafist var handa. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI 

ÉG MYNDI GJARNAN VILJA
FÁ UMRÆÐU LÍKA UM 
FÓLK MEÐ HÁSKÓLAPRÓF 
SEM LANGAR Í IÐNNÁM, 
KANNSKI ALLTAF VILJAÐ 
FARA Í IÐNNÁM EN SKILA-
BOÐIN VORU AÐ ALLIR 
YRÐU AÐ FARA Í BÓKNÁM 
OG Í HÁSKÓLA. VIÐ GETUM
GERT ENN BETUR Í AÐ 
AUÐVELDA FÓLKI AÐ FARA
Í IÐNNÁM.
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Byr fasteignasala
Austurmörk 4 
Hveragerði
Sími 483 5800

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

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

Elín Káradóttir
Framkvæmdastjóri 
Sími 859 5885
elin@byrfasteign.is

Sveinbjörn Halldórsson
Löggildur fasteignasali
Sími 892 2916
sveinbjorn@byrfasteign.is

Ný íbúðabyggð 
í Hveragerði

Vandaðar íbúðir á Edenreit komnar í sölu

edenbyggd.is 

Verð frá 28,9 millj. 

Framkvæmdaaðili: Suðursalir ehf.
Aðalverktaki: JÁVERK ehf.
Hönnun: T.ark
Heildarfjöldi íbúða í Edenbyggð: 77
Fjöldi íbúða í fyrsta áfanga: 25
Áætlaður afhendingartími: frá júlí 2019
Stærð íbúða: 63–80 fm (2–4ja herbergja)
Verð frá: 28.9 millj.

Edenbyggð í Hvergerði, nýtt íbúðahverfi við göturnar Aldinmörk og Edenmörk. 
Hverfið er skipulagt með framtíðina í huga — frábæra tengingu við göngustíga og 
þægilega aðkomu að bílastæðum með hleðslumöguleikum fyrir rafbíla. Miðsvæðis er 
leiksvæði og sælureitur með litlum gróðurhúsum sem íbúar geta fengið að njóta góðs af. 

Alls verða 77 íbúðir í hverfinu. Í fyrsta áfanga eru 25 íbúðir, stærð 63–80 fm og eru tveggja 
þriggja og fjögurra herbergja. Verð frá 28,9 millj.
Áætlaður afhendingartími er frá júlí 2019.

Íbúðum verður skilað fullbúnum en án gólfefna en flísar á votrýmum. 

Skilalýsing ásamt nánari upplýsingum má sjá á heimaíðunni www.edenbyggd.is 
KYNNING Í DAG
Fulltrúar frá Eignamiðlun og Byr verða á 
staðnum kl. 14–15 í dag og kynna eignirnar.

OPIÐ HÚS Í DAG, LAUGARDAGINN 15. JÚNÍ KL. 14.00 - 15.00



Að fara á landsleik 
er góð skemmtun 
þær 90 mínútur sem 
leikurinn stendur 
yfir en fyrir leik, í 
hálf leik og eftir leik 

er nánast allt innan veggja Laugar-
dalsvallar og utan alls ekki gott. Það 
eina sem virðist vera í lagi er leik-
völlurinn sjálfur. Fréttablaðið fór á 
landsleikinn gegn Tyrkjum og tók 
út aðstöðu áhorfenda. 

Það er óhætt að taka undir skoð-
anir þeirra Brennslubræðra, Kjart-
ans Atla Kjartanssonar og Hjörvars 
Hafliðasonar, sem hófu upp raust 
sína í þættinum Brennslunni í 
vikunni. Þeir félagar vita sitthvað 
um íþróttir og upplifun á íþrótta-
kappleikjum enda hafa þeir farið á 
völlinn nánast um allan heim. Þeir 
ræddu málin og þar fengu setningar 
eins og: Með fullri virðingu fyrir 
Laugardalsvelli, þá er hann ógeðs-
legur, að heyrast.

Merkileg staðreynd er að það er 
ekki gert ráð fyrir að áhorfendur 
komi hjólandi. Það er hvergi gert ráð 
fyrir reiðhjólum við Laugardalsvöll 
svo sá er þetta skrifar mætti á einka-
bílnum. 

Þegar inn var komið var keypt 
pitsusneið og vildum við feðgin fá 
vatn enda drekkum við ekki gos. 
Önnur, ekki síðri staðreynd, er að 

það er ekki í boði í veitingasölu 
KSÍ sem knattspyrnudeild Þróttar 
sér um. Starfsstúlkan spurði hvort 
rukkað væri sérstaklega fyrir glösin 
en svo reyndist ekki vera og benti 
svo á salernið. Þar væri trúlega kalt 
vatn. Það reyndist rétt. Það þurfti að 
láta það renna í smá stund.

Fyrir utan pitsusneiðina er líka 
hægt að kaupa hamborgara úr hita-
kassa en sá biti kostar 1.200 krónur. 
Af hverju hann er svona dýr gat eng-
inn svarað því gæðin voru vægast 
sagt ekki upp á margar krónur. Í 
hornunum á stúkunni er svo hægt 

að kaupa léttbjór og komust nokkrir 
með plastglösin inn á völl. Lúmskir.

Pissublautir mæta í veitingar
Kjartan Atli benti réttilega á 
óskipulagið í röðunum en hvergi er 
skipulögð röð á landsleik. Ekkert er 
hólfað niður eins og víðast þekkist, 
meira að segja í bíó. Það er merki-
legt að upplifa þetta óskipulag. Þeir 
sem eru frekastir troða sér fremst 
og gæslan er engin. Hvort sem farið 
er inn á völl, á salernið, í veitinga-
söluna gildir reglan: Feitastir og 
frekastir fyrst. Börnin svo. Í hálf-

leik fara svo um 10 þúsund manns 
á þau salerni sem í boði eru og þar 
er röðin löng og lítið gengur enda 
ruglast veitingaröðin og salernis-
röðin oft saman.

Á meðan á leik stendur standa 
um 30 lögreglumenn vaktina. 
Fyrir hverja veit enginn en trúlega 
kveða reglur á um að þeir þurfi að 
horfa á leikinn. Hvorki fyrir leik 
né eftir leik stýra þeir umferðinni 
en drollast á sínum mótorhjólum 
eða Volvóum í bílaröðinni sem 
silast áfram. Þá fjölgar Strætó ekki 
ferðum í tengslum við landsleiki 

svo hérna gildir hið fornkveðna: 
Mættu á einkabílnum.

Laugardalsvöllur sjálfur er í nið-
urníðslu og ekki langt þar til FIFA 
eða UEFA skella í lás. Trúlega er enn 
styttra í það en okkur grunar því 
þegar föður Meistaradeildarinnar, 
Lennarts Johansson, var minnst 
fyrir leikinn gegn Albaníu kom í ljós 
að stigataflan var ekki í lagi. Nokkra 
panela vantaði svo úr varð að þessi 
merkilegi maður leit út nánast eins 
og glæpamaður. „Það voru svona 
svartir blettir á andlitinu á honum, 
þvílík vanvirðing,“ sagði Kjartan í 
þætti sínum.

Öllum til skammar
Leikdagsupplifun er öllum til 
skammar, ekki bara KSÍ heldur 
ríki og borg. Mannvirkið er ónýtt 
og sagði Hjörvar að völlurinn væri 
ógeðslegur. Það er alveg hægt að 
taka undir það.

Í nýjasta pistli formanns KSÍ, 
Guðna Bergssonar, sagði hann það 
hafa tekið of langan tíma að koma 
verkefninu í gang af hálfu stjórn-
valda en nú horfi til betri vegar. 
Lokaáfangi sé að hefjast í ákvörð-
unarferlinu um uppbyggingu vallar-
ins og stjórn undirbúningsfélagsins, 
sem ákveðið var að stofna fyrir rúmu 
ári, muni bráðum hefja störf. Hann 
fór ekki nánar út í hvenær stjórnin 
myndi hittast og bíða margir spennt-
ir eftir fyrsta fundi því öllum er ljóst, 
innan vallar og utan, að þetta getur 
ekki gengið svona lengur.

Allt er úti um allt 
og einhvers staðar
Brennslubræður, Kjartan Atli Kjartansson og Hjörvar Hafliðason, 

opnuðu á umræðu í vikunni um leikdagsupplifun á landsleik í fót-
bolta. Þær 90 mínútur sem leikurinn stendur yfir er góð skemmt-
un en leikdagsupplifunin er vægast sagt slæm þar sem allt er ein-

hvers staðar og ekkert gert til að auka gleði áhorfenda.

LEIKVANGURINN

Benedikt Bóas  
Hinriksson
benediktboas@frettabladid.is

Núverandi ástand Laugardalsvallar
Leikflötin er ekki slétt og undir hana vantar hitalagnir. Í 
búningsklefa liða vantar eitt salerni í hvorn klefa og 25 
geta ekki setið í sama rými. Búningsklefi dómara er of lítill 
og vantar aðra sturtu. Lyfjaeftirlitsherbergi er of lítið. Að-
skilnaður stuðningsmanna aðkomuliðs er ekki varanlegur 
og er ófullnægjandi og ekki alltaf öruggur. Þá er hvorki sal-
ernisaðstaða né veitingasala fyrir þessa stuðningsmenn 
sem stenst reglur UEFA eða FIFA. Lýsing við innkomu á 
völlinn (utan girðingar) og nánasta umhverfi er ófullnægj-
andi. Aðgangshlið eru ekki til staðar.

Úreltir innviðir
Laugardalsvöllur er fjár-
hagsleg byrði á KSÍ og 
þarf Reykjavíkurborg um 
fyrirsjáanlega framtíð 
að niðurgreiða völlinn 
á hverju ári. Innviðir eru 
úreltir, miðaframboð er 
takmarkað, skortur er 
á aðstöðu og innviðum 
sem hefur áhrif á upplifun 
stuðningsmanna. Þetta 
er meðal þess sem kemur 
fram í ellefu skýrslum sem 
birtar hafa verið um nýjan 
þjóðarleikvang.

Einfaldar lausnir
 Fá svokallaðan „event 
manager“ eða fyrirtæki 
til að sjá um landsleiki. 
Þeir fá hagnaðinn og 
KSÍ rukkar ekkert sem 
hvetur fyrirtækið til að 
gera þetta almennilega.

 Hægt að hólfa niður 
bílastæðin. Vera með 

eitt hólf sér fyrir fjöl-
skyldur þar sem vinsælir 
tónlistarmenn spila, 
þar eru hoppukastalar, 
knattþrautir og hægt að 
reyna að skora á mark-
verði Pepsi-deildarinnar.

 Matarvagnar geta verið í 
einu hólfi þannig að fólk 

geti fengið sér alvöru 
mat. Hamborgarar úr 
hitakassa og kaldar 
pitsur eru ekki matur.

 Bjórtjald. Bjór og fót-
bolti hafa haldist í 
hendur frá örófi alda. 
Hér er mögnuð bjór-
menning og fjölmörg 

brugghús myndu vilja 
taka þátt. Það má setja 
staðfest á það.

 Ekki gefast upp. Það er 
lítil hefð fyrir svona. 
Fyrst mæta fáir en svo 
allt í einu er þetta orðin 
hefð. Leikdagshefð á 
landsleik.

Stofnkostnaður kemur frá hinu opinbera
Fulltrúar ríkis, borgar og 
Knattspyrnusambands 
Íslands undirrituðu í 
janúar 2018 yfirlýsingu 
um skipun níu manna 
starfshóps um upp-
byggingu Laugar-
dalsvallar. Benedikt 
Árnason, skrifstofu-
stjóri í forsætis-
ráðuneytinu, er 
formaður 
starfs-
hópsins. 
Ótrúlegt 

en satt er hópurinn aðeins 
að skoða tvo kosti. Annars 
vegar völl fyrir um 17.500 

áhorfendur með yfir-
byggðum áhorf-

endastæðum 
en opnu 
þaki og hins 

vegar fjölnota 
mannvirki 

fyrir um 
20.000 

áhorfendur með þaki 
yfir leikvellinum sem 
hægt er að opna og loka 
eftir þörfum. Kostnaður er 

metinn á bilinu 7-18 
milljarðar sem 
mörgum finnst 
ansi stór biti fyrir 
skattborgara því 
völlurinn verður 
ekki gerður nema 
stofnkostnaður sé 
að mestu reiddur 
fram af hinu opin-
bera.
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Elskuleg eiginkona mín og systir,
Gréta Sigríður Haraldsdóttir

lést 6. júní. Jarðarförin fer fram frá 
Lindakirkju 26. júní kl. 13.00.

Hrafnkell Þorvaldsson
Sigrún J. Haraldsdóttir

Okkar ástkæra móðir, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Dagbjört Guðrún 
Baldvinsdóttir

áður Brekkugötu 12, Akureyri,
lést 10. júní síðastliðinn á 

Dvalarheimilinu Lögmannshlíð umkringd 
ástvinum. Útför fer fram þann 21. júní klukkan 13.30 frá 
Urðarkirkju, Svarfaðardal. Sérstakar þakkir til starfsfólks 

Lögmannshlíðar fyrir einstaka umönnun og hlýju á 
undanförnum árum.

Jóhann Reynir Arason Hanna Birna Jónsdóttir
Margrét Baldvina Aradóttir Benedikt Hjaltason
Þuríður Jóna Aradóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær dóttir okkar,  
systir og barnabarn,
Þorbjörg Rósa 

lést á heimili sínu mánudaginn 3. júní. 
Útför hennar fer fram frá Fossvogskirkju 

miðvikudaginn 19. júní kl. 15.00.

Fyrir hönd aðstandenda, 
Gunnhildur Hlöðversdóttir Ómar Scheving
Bergrún Kristinsdóttir Svanhildur Ómarsdóttir
Halldóra Kristinsdóttir Anton Scheving
Hrefna Gunnarsdóttir Daníel Scheving
 Guðrún Guðmundsdóttir

Ástkær sonur okkar og bróðir,
Einar Hannesson

Laugavegi 86-94, 
Reykjavík,
lést 7. júní. 

Útförin fer fram frá Hallgrímskirkju 
miðvikudaginn 19. júní kl. 13.  

Sérstakar þakkir til starfsfólks líknardeildarinnar í 
Kópavogi fyrir góða umönnun.

Hannes Einarsson Ragnheiður Gísladóttir
Linda Saennak Buanak Grétar Hannesson
Sveinn Hannesson
Stefán Hannesson

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir og amma,

Kristrún Ólafsdóttir 
Skipalóni 22, Hafnarfirði, 

lést á Landakotsspítala þann 12. júní sl. 
Útför hennar fer fram frá Garðakirkju  

 25. júní, kl. 13.00. Blóm eru vinsamlegast 
afþökkuð en þeim sem vilja minnast hennar er bent á 

Gideonfélagið á Íslandi.

Hróbjartur Árnason Sveinbjörg Katrín Pálsdóttir
Hjördís Árnadóttir Jóhann Jóhannsson
Helena Árnadóttir Tómas Njáll Möller 

og barnabörn.

Ástkær systir og mágkona,
Linda Anna Ragnarsdóttir

Hjallaseli 55, Reykjavík,
lést 12. júní á eyjunni  

Sifnos í Grikklandi.  
Útförin verður auglýst síðar.

Dennis Davíð Jóhannesson     Hjördís Sigurgísladóttir

Okkar ástkæri eiginmaður, faðir og afi,
Jón Gunnar Skúlason

verkfræðingur, 
Sólbraut 12, Seltjarnarnesi,

lést 7. júní á hjúkrunarheimilinu Sóltúni.  
Útför hans fer fram frá Neskirkju 

föstudaginn 21. júní kl. 13. Þeim sem 
vildu minnast hans er bent á Parkinsonsamtökin.

Hildigunnur Ólafsdóttir
Marta María Jónsdóttir 

Jóakim Uni Arnaldarson

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og vináttu við andlát og útför móður 

okkar, tengdamóður, ömmu  
og langömmu,

Grétu Óskarsdóttur
Sólarsölum 7, Kópavogi.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki 
æðaskurðdeildar Landspítalans Fossvogi.

Helga G. Hauksdóttir Þorsteinn Guðbjörnsson
Margrét Hauksdóttir Hilmar Kristinsson

Grétar, Björg, Hildur Ýr, Íris Björk, 
Margrét Helga, Júlía Dóra og Kristbjörn Óli

Elskulegur faðir minn,  
tengdafaðir, afi og langafi,
Eyjólfur Einarsson

skipasmíðameistari, 
Sólvangsvegi 1, Hafnarfirði,

lést þriðjudaginn 11. júní. 
Útförin fer fram frá Hafnarfjarðar- 

                                           kirkju föstudaginn 21. júní kl. 13.00.

Fríða Eyjólfsdóttir Guðmundur Þórðarson
barnabörn og fjölskyldur.

Við önnumst alla þætti undirbúnings og fram-
kvæmd útfarar ásamt vinnu við dánarbússkiptin.  
Við þjónum með virðingu og umhyggju að  
leiðarljósi og af faglegum metnaði.     

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  
okkur að halda

Við önnumst alla þætti  undirbúnings og  
framkvæmd útfarar ásamt vinnu við dánarbús- 
skiptin. Við þjónum með virðingu og umhyggju  
að leiðarljósi og af faglegum metnaði.    

Ellert Ingason,
umsjón sálmaskrár

  Útfararþjónusta
                      & lögfræðiþjónusta

Klettaskóli, Suðurhlíð 9, Fossvogi | Sími 551 1266 | útför.is

Með kærleik og virðingu

Útfararstofa Kirkjugarðanna

Konur á öllum aldri hlaupa, 
skokka eða ganga í dag víðs-
vegar um land í hinu árlega 
kvennahlaupi ÍSÍ og sam-
eina með því tvo mikilvæga 

þætti, hreyfingu og samveru. Hlaupið 
fer nú fram í þrítugasta skipti og Hrönn 
Guðmundsdóttir heldur í alla spotta 
sem sviðsstjóri almenningsíþrótta hjá 
Íþróttasambandi Íslands. „Við erum 
komin í yfir áttatíu staði sem hlaupið 
verður á, bæði innan lands og utan. 
Þetta er orðinn ómissandi viðburður 
víða um allt land,“ segir hún stolt og 
rifjar upp að þegar ævintýrið hófst hafi 
það virst átak að koma konum út að 
hlaupa. „Þá áttu karlarnir kannski sína 
tíma í bumbubolta en konurnar voru 
ekki mikið að hópa sig nema í sauma-
klúbbum. Öðruvísi en núna þegar konur 
eru með öfluga hlaupahópa, gönguhópa, 
hjólahópa og blak.“

Svo rifjar hún upp hvernig allt byrjaði. 
„Fyrsta hlaupið var í kringum íþrótta-
hátíð ÍSÍ í Garðabæ 1990. Lovísa Einars-
dóttir íþróttakennari kom því á kopp-
inn, hún hafði kynnst svona hlaupum í 
Finnlandi. Enginn vissi hvort búast ætti 
við tugum eða hundruðum en 2.000 
manns tóku þátt í fyrsta hlaupinu. Þar 
með var búið að blása byr í segl, ekki 
varð aftur snúið og þátttakendum fjölg-
aði með hverju árinu,“ segir hún og bætir 
við að algengt sé að margir ættliðir, vin-
konur eða systur hlaupi saman.

Kvennahlaupið er ekki séríslenskt 
fyrirbæri en Hrönn segir það þó fram-

kvæmt með öðrum hætti hér en ann-
ars staðar. „Víða erlendis fer það fram í 
mörgum borgum á mismunandi tímum 
þannig að sama konan getur tekið þátt 

víða. Sérstaða Íslands er sú að hlaupið er 
á sama degi um allt land og það er líka 
einstakt fyrir íslenskan íþróttaviðburð.“
gun@frettabladid.is

Kvennahlaup í þrjátíu ár 
Þrítugasta Sjóvá Kvennahlaup ÍSÍ verður hlaupið á yfir 80 stöðum í heiminum í dag, 
um 70 á Íslandi. Það er stærsti almennings-íþróttaviðburður á Íslandi á hverju ári.

Hrönn segir kvennahlaupið ómissandi viðburð. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI
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COMBO-TILBOÐ

*0,5 l gos í plasti frá Ölgerðinni

KLEINU-
HRINGUR OG
KÓKÓMJÓLK

399KR
FULLT VERÐ:

628 KR

SNÚÐUR
OG KÓKÓMJÓLK

399KR
FULLT VERÐ:

628 KR

2 PYLSUR
OG GOS*

649KR

FULLT VERÐ:
1.097 KR

PYLSA
OG GOS*

549KR
FULLT VERÐ:

748 KR

SÓMA
SAMLOKA
OG GOS*

699KR
FULLT VERÐ:

998 KR

SÓMA
LANGLOKA

OG GOS*

799KR
FULLT VERÐ:

1.198 KR

KAFFI
OG KLEINA

299KR

FULLT VERÐ:
548 KR

PANINI
OG GOS*

499KR
FULLT VERÐ 998 KR

ATH! ekki hægt að breyta

innihaldi, tilbúin vara.

TORTILLA
OG GOS*

499KR
FULLT VERÐ 998 KR

ATH! ekki hægt að breyta

innihaldi, tilbúin vara.

PIZZA
OG GOS*

499KR
FULLT VERÐ 998 KR

ATH! ekki hægt að breyta

innihaldi, tilbúin vara.

BEYGLA
OG GOS*

499KR
FULLT VERÐ 998 KR

ATH! ekki hægt að breyta

innihaldi, tilbúin vara.

CROISSANT
MEÐ ÁLEGGI

OG GOS*

499KR
FULLT VERÐ 898 KR

ATH! ekki hægt að breyta

innihaldi, tilbúin vara.



Ronja Björk Bjarnadóttir, tólf ára, 
var ráðgjafi við gerð bókar sem afi 
hennar, Sverrir Björnsson, skrifaði 
og er nýlega komin út. Bókin heitir 
Nýr heimur – Ævintýri Esju í borg-
inni og fjallar um fjallastelpuna 
Esju og strákinn Mána. En fyrsta 
spurning til Ronju er:

Hvernig er að heita Ronja?

Alveg ágætt. Ég var samt ekki ánægð 
með það þegar ég var í leikskóla, 
því þá sögðu leikskólakennararnir 
nafnið mitt eins og rassálfarnir í 
Ronju ræningjadóttur.

Ronja ræningjadóttir er mikið 
náttúrubarn. Ert þú það líka?

Já, ég mundi alveg þora að segja það.

Kannski fjallastelpa eins og Esja 
í bókinni?

Pínu. Það er fjall fyrir ofan sumar-
bústaðinn okkar og mér finnst 
gaman að klifra þar upp og hafa 
kósí. Rétt hjá toppnum er hellir með 
fullt af mosa og fyrir ofan hann er 
hola, þar skín sólin inn.

Hjálpaðir þú afa þínum með bók-
ina Nýr heimur?

Já, þetta er sko gamla náttsagan 
mín, frá því ég var í pössun hjá afa 
mínum, þá sagði hann mér þessa 
sögu oft. Það hefur alltaf verið best 
að koma til ömmu og afa út af sög-
unum.

Búa þau til sögurnar sjálf?

Já, afi sagði frænku minni söguna 
um Esju á undan mér svo hún er 
búin að vera til lengi og er alltaf góð.

Er Esja alltaf góð?

Maður gæti alveg hugsað sér það en 
stundum gerir hún eitthvað klaufa-
legt af sér.

Hvernig strákur er Máni?

Hann er fínn, hann hjálpaði Esju 
þegar hún átti enga vini og þá byrj-
aði hún að treysta. Hún hafði verið 
lögð í einelti uppi í fjallinu af því að 
hún gat sungið.

En hvað ætlar þú  að gera í sumar?

Ég kenni sjálfri mér heljarstökk og 
kraftstökk á trampólíninu, leik við 
vinkonur mínar og ætla með þeim 
á hestanámskeið. Ætla líka að fara 
til Englands á ættarmót. Það er mitt 
fyrsta.

Hefur þú farið til útlanda áður?

Já, við förum árlega í skíðaferð og 
stundum til Tenerife. Svo hef ég 
farið kringum landið, það er líka 
gaman.

Hvað finnst þér fallegast að sjá á 
Íslandi?

Einu sinni fór ég í íshelli og þar voru 
grýlukerti bæði úr loftinu og gólf-
inu, það var sérstakt en mér finnst 
hraun sem er þakið mosa fallegast.

Kenni sjálfri  
mér heljarstökk  
og kraftstökk

Ronja Björk við mynd af sjálfri sér frá því hún var lítil. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Hvernig bækur þykja þér 
skemmtilegastar? Myndasögu-
bækur eins og dagbók Kidda 
klaufa.

Hvaða bók lastu síðast og um 
hvað var hún? Kidda klaufa og 
sumarfríið hans.

Hvaða bók ætlarðu að lesa 
næst? Örugglega nýjustu Kidda 
klaufa bókina.

Ef þú myndir skrifa bók, um 
hvað væri hún? Ég mundi skrifa 
sögu um mig, í sama stíl og Kiddi 
klaufi er.

Manstu eftir fyrstu bókinni sem 
var í uppáhaldi hjá þér? Um-
hverfis Ísland í 30 tilraunum eftir 
Ævar var lengi í miklu uppáhaldi.

Ferðu oft á bókasafnið? Mætti 
vera duglegri, þarf að finna 
bókasafnskortið mitt aftur.

Hver eru þín helstu áhugamál? 
Tölvuleikir, að teikna og skrifa 
sögur.

Í hvaða skóla ertu? Vesturbæjar-
skóla.

Borgarbókasafnið, Bókmenntaborgin og Forlagið efna til sumarlest-
urs fyrir krakka. Verið velkomin í bókasafnið í ykkar hverfi og takið 
þátt í lestrarleiknum. Í hverri viku fær einn heppinn þátttakandi bók 
að gjöf og í lok sumarsins er veittur einn veglegur vinningur.

Lestrarhestur vikunnar: Viðar Nói Hansson

Viðar Nói, 11 ára, er ánægur með bókina sem hann fékk.

Hér er skrítin þraut,“ 
sagði Lísaloppa og horfði 
á alla þessa hringi. „Spurt 
er hvor rauði hringurinn
skyldi nú vera stærri, 
A eða B,“ bætti hún 
við hugsi. „Er það ekki 
augljóst?“ sagði Kata.
Lísaloppa horfði nokkra 

stund á rauðu hringina. 
„Nei, ég er ekki alveg 
viss,“ sagði Lísaloppa 
og það mátti næstum
heyra hana brjr óta heilann.
„Þetta er kannski einhver
sjónhverfing,“ bætti hún
við. „Hu, sjónhverfing,“
hnussaði í Kötu. „Alltaf 
verið að rugla í manni 
endalaust.“ En núna var 
hún líka orðin forvitin 
og horfði hugsi á rauðu

hringina. Svo leit hún á
Lísuloppu. „Það er verið
að plata okkur, er það 
ekki?“ Lísaloppa svaraði 
ekki, hún var djúpt hugsi.

Konráð
á ferð og flugi

og félagar
357

Sérð þú 
hvor rauði 
hringurinn

 er stærri, 
A eða B?

?
?

?

Lausn á gátunni

Rauðu hringirnir A og B eru jafn stórir, þetta er sjónhverfing?
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SMÁRATORG SELFOSSKORPUTORG

20-50%
AF ÖLLUM SUMARVÖRUM

20%

www.pier.is
Gildir 13. júní - 19. júní. *Gildir ekki með öðrum tilboðum.
17. júní - OPIÐ Á SMÁRATORGI

PIER 
SMÁRATORGI

40-70%
AFSLÁTTUR

RÝMINGARSALA 



VEÐUR   MYNDASÖGUR

OPIÐ ALLAR HELGAR
FRÁ KL. 11.00-17.00

KOMDU  Í
KOLAPORTIÐ

D Á S A M L E G  D E I L D  S A M F É L A G S I N S

30
ÁRAÁRA

1989 2019

Erum með mikið úrval af allskonar 
bílaverkfærum á frábæru verði!æru verði!

V loftdælur ViAir 12V
klkluu úvali.í mimikk

HlHleðeðslslututtækæk
12122V VV 6A6A6A 

úkúkúkúkkak r 
mmm mm PaPaPar

Jeppatjakkur  
2.25t 52cm.

mmmegegegaaaOmOmOm
ðgðgðgererððarkrkolollulurr ViViiðð

4.995
9.999

17.995
7.495

SSmámáraratotorgrgrgi i i 1,1, 220101 KKópópavavogoggi,i  sími 588 60900, vll@v@ erkfaeralal geerinn.is 
MáMán.n.n -f-fimim. . klkl. . 9-9-9 181818, föffös.s kl. 99-1- 8:8:8 303030, laau.u kkl. 10-0 1818, , suun. kl. 12-2 171

VeVerrkkfæfæraralaagegerrinn

kkkii
6T6T6T6T BBBBúúúú
606060605m5m55m

9

7.495

Norðaustlæg eða breytileg átt 5-13 m/s, hvassast með suðausturströndinni, 
en hægari austlæg átt. Skýjað um austanvert landið en bjart veður vestan til. 
Dálítil rigning sunnanlands, en skýjað með köflum og þurrt annars staðar. 
Hiti frá 8 stigum norðaustan til upp í 20 stig á Suður- og Vesturlandi.

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Bjarni... 
Náðu í 
blaðið!

Flinkur voffi! 
Flinkur voffi!

Jeminn! Þið 

hafið aldeilis 

alið Bjarna 

vel upp!

Ekki aldeilis! 
Þegar Pon-
dus á í hlut 

er enn langt 
í land! 

Bjarni... 

farðu 

aftur til 

Títós og 

Baltasars!

Hvað er 
þetta glitrandi á 
höndunum á þér, 

Sara?

Glitryk. Ég 
setti það á 
sérstaklega 

fyrir þig.

Hvað er þetta 
gráa út um allt 
herbergið þitt?

Venjulegt ryk. 
Það er hérna 
burtséð frá 

þér.

Við erum mjög ólík, 
finnst þér ekki, Palli?

Megum við 
fá smáhest, 

pabbi?

*andvarp* Í þúsundasta skipti, 
nei nei og aftur nei! Og 

þetta er algjört lokasvar!

Málið er enn þá 
í skoðun.HVAÐ ER AÐ 

FRÉTTA?
Frettabladid.is færir þér nýjustu 
fréttir dagsins og ítarlega umfjöllun 
um málefni líðandi stundar.

Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook
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KROSSGÁTA  ÞRAUTIR

Bridge Ísak Örn Sigurðsson

Ísland náði því að verða Norður-
landameistari í bridge um síðustu 
helgi í Opna flokknum. Landslið 
Íslands var skipað Aðalsteini Jörg-
ensen, Bjarna Hólmari Einarssyni, 
Gunnlaugi Sævarssyni, Kristjáni 
Má Gunnarssyni, Jóni Baldurssyni 
og Sigurbirni Haraldssyni. Ísland 
endaði með 119,21 stig. Noregur 
var í öðru sæti með 110,75 stig 
og Danmörk 104, 98 stig. Bjarni 
og Aðalsteinn voru í hæsta sæti 

í butler útreikningi mótsins með 
0,69 impa í plús að meðaltali í 
spili. Jón og Sigurbjörn voru í 
þriðja sæti með plús 0,41 impa 
að meðaltali. Í áttundu umferð 
mótsins var andstæðingur Íslands 
Svíþjóð. Sá leikur einkenndist af 
miklum sveiflum, sem enduðu 
flestar jákvæðar í íslensku áttina. 
Stærsta sveiflan var í þessu spili. 
Vestur var gjafari og AV á hættu:

Eftir pass frá Jóni Baldurssyni í vestur, opnaði norður á 
einum tígli. Sigurbjörn Haraldsson var ekkert hræddur 
við að koma inn á 1  á austurhöndina og suður sagði 2 

 (sem sýndi bæði lauf og tígul). Jón gaf 2 grönd, sem 
sýndi spaðastuðning og að minnsta kosti áskorun í út-
tekt („geim“). Norður sagði 3  og Sigurbjörn 4 . Suður 
sagði 5  og Jón barðist í 5 . Þá sögn doblaði suður og 
bjóst við töluverðri tölu í sinn dálk. Hún var hins vegar 
ekki í boði. Suður átti í vandræðum með útspil og valdi 
hjarta frá þrílitnum. Norður fékk fyrsta slaginn á ásinn og 
spilaði aftur hjarta. Sigurbjörn trompaði, trompaði tígul 
í blindum, svínaði spaðaáttu og trompaði hjartað frítt. 
Aðeins 2 slagir voru í boði fyrir vörnina (á ásana í laufi og 
hjarta) og 15 impar græddir þegar Bjarni „fékk“ að spila 3 
grönd í norður með 10 slögum, á hinu borðinu. Leikurinn 
fór 49-27 fyrir Ísland sem gerir 15,38-4,62.

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum  3x3 reit birtist 
tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig 
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í 
næsta tölublaði Fréttablaðsins.

Skák  Gunnar Björnsson

Norður
K3
Á105
KG75
8763

Suður
2
KG4
ÁD1064
Á532

Austur
ÁD10764
2
9832
109

Vestur
G985
D98763
-
KDG

SVEIFLULEIKUR

Hvítur á leik

Tan Zhongyi (2.513) átti leik gegn 
Alexöndru Kosteniuk (2.546) á áskor-
endamóti kvenna í Kazan í Rússlandi.

20. Be8! Kf8 (20...Hxe8 21. Dxd7 er 
vonlaust). 21. f7 Ba8 22. Hxb8 Hxb8 
23. Re5 og hvítur vann skömmu síðar. 
Magnús Carlsen vann öruggan sigur 
á Norway Chess-mótinu sem lauk í 
gær í Stafangri. Hrókurinn og Kalak 
standa fyrir þjóðhátíðarmóti í Pakk-
húsinu á 17. júní.   
www.skak.is:  Norway Chess mótið.     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14 15

16
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18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

29

30

31

32

33 34

35 36 37

38 39 40

41 42 43 44

45

46 47

48

VEGLEG VERÐLAUN
Vikulega er dregið úr innsendum 
lausnarorðum og fær vinningshafinn 
í þetta skipti eintak af bókinni  
Lasarus eftir Kepler frá Forlaginu. 
Vinningshafi síðustu viku var Sigur-
björn Guðmundsson, Reykjavík.

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

LAUSNARORÐ: Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er 
raðað rétt  birtist tímabil í ævi fólks. Sendið lausnarorðið 
í síðasta lagi 7. júní á krossgata@fretta bladid.is merkt 
„1. júní“.

Lausnarorð síðustu viku var
K O L E F N I S J Ö F N U N

V I N Á T T U S S E L H S

A Æ O T T Æ K N I R I S A N N A

L I T A G L A Ð A I N N F Ö

K U V N U P P H A N D L E G G I

V O R V I N D U R A N Ý R G

Æ G N Y A N Æ G I R N A

Ð Ö D R S A R A L I N N I

U L U T A N K E R F I S N L

M Ó T O R A Ó E M Ú G A V É L

U P K R Á S I N A Á O V

M A R S V Í N A S T L O F O R Ð I

F Æ R S Ó T I L L A U M R

A G A B L A U T A A B E R S E R K

A R N A N N A G L A Í N J

E N D A L A U S D N K Ú K A N N A

G U S T E I K A R A R U O

V I Ð T A L S I Ý É V E S T R I

N I U K Á L A Ð R A T Ð

M U N N V Í Ð R A U I L Æ R Ð R I

M A U R Í M O R Ð S I I

LÁRÉTT 
1 Þessi vargur lenti í öðru sæti 

(11)
11 Klukkur mæla væna og 

ráðsnjalla snót (10)
12 Tilveru andfuglanna má 

rekja til hinna nauðsyn-
legu púlsa (9)

13 Flaska hulin kvenhaml-
andi efni eins og ósýnileg 
hindrunin (9) 

14 Morð Kains á Abel er sagt 
hið fyrsta af þessu tagi (9)

15 Hin fullnýtta runa rann 
aðeins til (4)

16 Slæg umlykur tað og fer 
hvergi (7)

17 Frægt spilið getur öllu 
breytt ef þekkingin leyfir 
(9)

18 Slór karlanna á slóð ref-
anna (12)

24 Stend í litabrasi í brenglaðri 
fjarlægð milli díla í tölvu-
teikningu (9) 

29 Styrkja koffort fyrir hnúð 
(11)

30 Friðar fínar fjölskyldur (10)
31 Af viðnum í kynbætta birk-

inu sem kvæðið er um (11) 
32 Það er öflug samstaða um 

að watt sé lausnin (10)
33 Eimpípa losar um dampa 

og flugskeyti (7)
35 Skógarbóndi hentar þessu 

tilefni (9)
37 Mun sú lausmálga verða 

heil? (4)
38 Nú er tími ákveðinna iðn-

aðarmanna og langtíma-

skuldbindinga þeirra við 
leikhúsin (10)

41 Taka tarnir við góðgæti og 
klakabrynjur (9)

43 Steingeld og ekki til neins, 
þessi grey (4)

45 Tel þetta mesta feng sög-
unnar (7)

46 Einhverjar vilja helst jóð í 
júlí (9)

47 Tuð um okkur sem tuðum 
um allt (6)

48 Minnast á róg án lastmæla 
(7) 

LÓÐRÉTT 
1 Skráir afhendingu metsölu-

rits gegn gjaldi (9)
2 Aldur heilara hans hátignar 

(9)
3 Huslar himintungl og hnat-

teldingu (9)
4 Rífur kjaft út af sjó og spýt-

um (9)
5 Ætli veifa blási á þau sem eru 

að veifa henni? (9)
6 Er víðfeðm alheimstunga 

frænka latínunnar? (8)
7 Gafst þrisvar upp á þessu 

sporti (8)
8  Það sem þú þarft að fatta 

er að ég þarf að greina á 
milli (8)

9 Þau góðu gera upp á milli 
ruglaðra og leiðinlegra (8)

10 Tel að kviksyndi og kjaftar 
séu jafnan keypt að utan 
(8)

19 Oft er gras á gömlum hjöll-
um (9)

20 Bitrar konur lifa storma-
samar nætur (7)

21 Leikfangaskip á túr með 
Skagaleikflokknum (7)

22 Voðarboginn fangar fífl og 
kóð/á vefnum jafnt sem 
veiðislóð (10)

23 Stafa flaug rangt ef tré fella 
blöðin of snemma (10)

25 Lagningar hagnaðar auð-
velda útborgun hans (12)

26 Dregur upp rafheila með 
rafheila (12)

27 Þetta viðbit er málamiðlun 
(9)

28 Kemst auðveldlega í hús 
með höfrunginn (7)

29 Ásar eru á meðal þess sem 
gerir mér lífið leitt (7)

34 Fljótfær latínustjarna er 
fórnarlamb þeirra sem 
fljótust eru (7)

36 Elska þetta hús og flónið 
sem í því býr (6)

37 Dvergur flýr undan rógn-
um, enda í miklu upp-
námi (6)

39 Hér er fastaher, segir fisk-
urinn smái (5)

40 Undirfótaráverki gefur 
góða lykt (5)

42 Skyldu áform um stæði 
standast? (4)

44 Rífum upp bogafát (4)
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6 8 2 1 7 9 3 4 5
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2 9 5 8 1 6 3 4 7
7 1 8 9 4 3 6 2 5
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5 7 4 1 8 2 9 3 6
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1 2 3 6 9 7 4 5 8
6 5 7 4 2 9 1 8 3
9 3 1 5 6 8 2 7 4
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3 9 5 4 1 6 7 2 8
8 4 2 7 9 3 6 1 5
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Gríman er uppskeru-
h á t í ð  í s l e n s k r a 
sviðslista, blanda af 
verðlaunahátíð og 
árshátíð. Endalaust 
má deila um þýð-

ingu og merkingarbærni verðlauna 
í listum en eitt er víst að Gríman er 
kjörið tækifæri til að hampa því frá-
bæra sviðslistafólki sem þjóðin á.

Tilnefningarnar til Grímunnar 
fóru um víðan völl þar sem Rík-
harður III í leikstjórn Brynhildar 
Guðjónsdóttur í Borgarleikhúsinu 
stóð uppi með þær f lestar, en fast 
á eftir kom Súper eftir Jón Gnarr 
í sviðsetningu Þjóðleikhússins. 
Loddarinn í leikstjórn Stefan Metz 
fékk einungis tvær tilnefningar, 
báðar fyrir leik, sorgleg niðurstaða 
fyrir eina bestu sýningu leikársins.

Breytingar hafa orðið á Grímunni 
síðastliðin ár, sumar jákvæðar, 
aðrar alls ekki. Stærsta breytingin 
er sú að núna eru allir f lokkarnir 
tilkynntir í beinni útsendingu, það 
ganga allir jafnir til sviðs. Einnig 
er búið að klippa út aðalkynninn 
og þétta þannig útsendinguna. En 
fyrr má nú vera. Svo mikil áhersla 
var lögð á að standast tímatakmörk 
að bæði Vala Kristín Eiríksdóttir 
og Bára Sigfúsdóttir voru hrein-

lega básúnaðar af sviðinu þegar 
þær voru að tala um mikilvægi list-
formsins. Er ekki kominn tími til að 
Gríman fái listrænan stjórnanda? 
Einhvern sem stjórnar ekki bara 
útsendingunni heldur skipuleggur 
verðlaunaafhendinguna út frá list-
rænum sjónarmiðum.

Heildarmynd afhendingarinnar 
var mjög brotakennd. Sýningin 

byrjaði á góðri en illa útfærðri hug-
mynd. Útskriftarnemar LHÍ stóðu 
sig með prýði en áhorfendur fengu 
ekki að vita að atriðið var úr Mutt-
er Courage eftir Brecht leikstýrt af 
Mörtu Nordal. Innslögin frá leik-
húsunum virtust koma úr öllum 
áttum; upptökur úr sýningum, 
sviðsett í beinni eða heilu auglýs-
ingarnar um komandi leikár. Mynd-

brotið frá Þjóðleikhúsinu var ekki 
einungis sérlega ófyndið og langt 
heldur líka smekklaust. Ef þetta átti 
að vera satíra þá var hún illskiljan-
leg, listina að setja saman leikár og 
sviðslistafólk þarf að virða.

A lmennt vor u niðu rstöður 
Grímunefndarinnar hinar fínustu. 
Ríkharður III stóð uppi sem sigur-
vegari kvöldsins með sex verðlaun; 

sýning ársins, Brynhildur hlaut 
verðlaunin sem besti leikstjórinn 
og Hjörtur Jóhann var valinn besti 
leikarinn. Sólveig Guðmundsdóttir 
hlaut síðan óvænt verðlaunin fyrir 
bestu leikkonu ársins, hún er vel að 
verðlaununum komin. Sömuleiðis 
var gaman að sjá Club Romantica 
eftir Friðgeir Einarsson hreppa 
verðlaun sem besta leikritið.

Hápunktur verðlaunanna var 
efalaust mögnuð ræða Þórhildar 
Þorleifsdóttir sem hlaut heiðurs-
verðlaun Grímunnar. Hún á þennan 
heiður svo sannarlega skilið enda 
brautryðjandi á sviðinu sem og 
fyrirmynd fyrir ungar konur.

Gríman er ákveðin endurspeglun 
á íslenska sviðslistaheiminum, en 
hún er ansi bjöguð eins og er. Sviðs-
listasamband Íslands og RÚV þurfa 
að endurhugsa útsendingu og fram-
setningu Grímunnar frá grunni. 
Gríman á að sviðsetja og fagna öllu 
því góða sem íslenskar sviðslistir 
hafa fram að færa, bæði í orðum og 
gjörðum. Sigríður Jónsdóttir 

Hin mörgu andlit Grímunnar

Almennt voru niðurstöður Grímunefndarinnar hinar fínustu. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Leikhúsgagnrýn-
andi Fréttablaðsins 
skrifar um Grím-
una, íslensku sviðs-
listaverðlaunin.

SVIÐSLISTASAMBAND 
ÍSLANDS OG RÚV 

ÞURFA AÐ ENDURHUGSA 
ÚTSENDINGU OG FRAMSETN-
INGU GRÍMUNNAR FRÁ GRUNNI.

Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Laugardagur

hvar@frettabladid.is

15. JÚNÍ 2019

Fjölskyldudagskrá
Hvað?  Smíðasmiðja fyrir börn og 
aðstandendur
Hvenær?  11.00-12.30
Hvar?  Listasafnið á Akureyri
Aðalheiður S. Eysteinsdóttir 
myndlistarmaður leiðir ókeypis 
smiðju.

Hvað?  Geysisdagurinn
Hvenær?  11.00-15.00
Hvar?  Skipholt 29
Karnivalstemning: Fjölskyldu-
hátíð Klúbbsins Geysis: Örþon, 
Eliza Reid ræsir, tónlist, veitingar, 
f lóamarkaður, óvæntar uppá-
komur. Allir velkomnir.

Hvað:  Ratleikur
Hvenær:  13.00-15.00
Hvar:  Menningarhúsin í Kópavogi, 
Hamraborg 4-6
Teiknaðu, mældu og pældu í 
myndlist, arkitektúr, bókum, 
vegalengdum og náttúrunni. Rat-
leikurinn kynntur á fjölskyldu-
stund sem er ókeypis. Eintök fást 
afhent í Gerðarsafni, bókasafni og 
Náttúrufræðistofu Kópavogs og er 
á íslensku, ensku og pólsku.

Myndlist
Hvað?  Áþreifanlegir kraftar
Hvenær?  16.00
Hvar?  Ásmundarsafn við Sigtún
Sýning á verkum Jóhanns Eyfells.

Hvað? Hvernig hefurðu það? Eftir 
Godard.
Hvenær?  14.00-19.00
Hvar?  Verksmiðjan á Hjalteyri
Samsýning 12 listamanna opnuð.

Tónlist
Hvað:  Hjálmar í Havaríi
Hvenær:  21.00
Hvar:  Karlsstaðir, Berufirði

Hvað?  Kvartett Reynis Sigurðssonar
Hvenær?  15.00-17.00
Hvar?  Jómfrúin, Lækjargötu - úti
Aðgangur er ókeypis.

Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Sunnudagur

hvar@frettabladid.is

16. JÚNÍ 2019
Fjölskyldudagskrá
Hvað?  Hugleiðsla
Hvenær?  8.00 -10.00
Hvar?  Midpunkt, Hamraborg 22
Eva Bjarnadóttir myndlistarkona 
býður upp á fría hugleiðslu undir 
leiðsögn Estridar Thorvaldsdóttur 
á sýningunni Í morgunsárið.

Hvað?  Kátt í Kramhúsinu
Hvenær?  11.00-17.30
Hvar?  Kramhúsið, Skólavörðustíg 
12
Barna- og fjölskyldudagur til 
styrktar Jónu Ottesen sem slasað-
ist 1. júní í bílslysi. Ýmsir dans- og 

leikfimitímar í boði á 2.500 - 4.000 
krónur.

Hvað?  Plöntuskoðun á degi villtra 
blóma
Hvenær?  11.00
Hvar? Rauðhólar í Heiðmörk
Hjörtur Þorbjörnsson, forstöðu-
maður Grasagarðsins, leiðir 
ókeypis göngu. Fólk er hvatt til 
að taka með sér f lórubækur og 
stækkunargler.

Hvað?  Heimilisiðnaðardagurinn
Hvenær?  13.00-17.00
Hvar?  Árbæjarsafn
Knipl, baldýring, orkering.

Tónlist og dans
Hvað?  Stofutónleikar
Hvenær?  16.00
Hvar?  Gljúfrasteinn, Mosfellsdal.
Gunnar Gunnarsson og Tómas 
R. Einarsson bregða fyrir sig nor-
rænum vísum, klassískri djass-
sveiflu og dillandi latíntakti.

Hvað?  Danspartý
Hvenær?  20.00
Hvar?  Hard Rock Cafe, Lækjargötu 
2A
Dans og kúltúr kynnir alls kyns 
dansstíla. Frítt inn.

Hjálmar spila í Havaríi á Berufjarð-
arströnd í kvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Dagur hinna villtu blóma er á morgun, 16. júní, og 
plöntuskoðun í Rauðhólum af því tilefni.
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ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

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

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

Laugardagur
STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

07.00 Strumparnir
07.25 Kormákur
07.40 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 Dagur Diðrik
09.20 Lína langsokkur
09.45 Víkingurinn Viggó
09.55 Stóri og Litli
10.05 K3
10.20 Latibær
10.45 Ninja-skjaldbökurnar
11.05 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
14.25 Tveir á teini
15.00 The Big Bang Theory
15.20 Seinfeld
15.40 Seinfeld
16.05 Grand Designs Australia
17.00 GYM
17.30 Golfarinn
18.00 Sjáðu
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.10 Top 20 Funniest
19.55 Life Of Pi
22.00 Phantom Thread
00.15 Fifty Shades Freed
02.00 The Foreigner
03.50 Flatliners

14.20 Friends
14.45 Friends
15.05 Friends
15.30 Friends
15.55 Friends
16.15 The Mindy Project
16.45 The Goldbergs
17.10 Lóa Pind. Battlað í borginni
18.10 Um land allt
18.40 Ísskápastríð
19.15 Masterchef USA
20.00 I Own Australia’s Best 
Home
20.50 Divorce
21.25 The Knick
22.20 Boardwalk Empire
23.20 The Originals  Fjórða 
spennuþáttaröðin sem fjallar 
um Mikaelsons-fjölskylduna en 
meðlimir hennar eru jafnframt 
þeir fyrstu af hinum svokölluðu 
ofurvampírum en þær geta lifað í 
dagsljósi.
00.05 Tónlist

08.35 Cry Baby
10.00 Diary of A Wimpy Kid
11.35 Lost in Translation
13.20 How To Make An American 
Quilt
15.15 Cry Baby
16.40 Diary of A Wimpy Kid
18.15 Lost in Translation
20.00 How To Make An American 
Quilt
22.00 Molly’s Game
00.20 The Disaster Artist
02.05 We Don’t Belong Here
03.35 Molly’s Game

08.00 Meijer Classic  Útsending 
frá Meijer Classic á LPGA móta-
röðinni.
11.00 US Open   Útsending frá 
öðrum degi á US Open 2019.
18.30 US Open   Bein útsending frá 
þriðja degi á US Open 2019.

07.15 KrakkaRÚV
07.16 Hinrik hittir 
07.21 Molang 
07.25 Manni meistari 
07.48 Rán og Sævar 
07.59 Nellý og Nóra 
08.06 Mói 
08.17 Hrúturinn Hreinn 
08.24 Eysteinn og Salóme 
08.37 Millý spyr 
08.44 Með afa í vasanum 
08.56 Konráð og Baldur 
09.09 Flugskólinn 
09.30 Óargardýr   Hin stór-
skemmtilega og orkumikla Naomi 
ferðast um heiminn í leit að 
drungalegum hliðum náttúrunnar. 
Hún ætlar ekki að láta skrýtin, ógn-
vænleg eða hættuleg dýr valda sér 
martröð, hver sem þau eru. e.
10.00 Ævar vísindamaður 
10.25 Noregsævintýri Húna
11.10 Hemsley-systur elda hollt 
og gottHemsley 
11.40 Kísilkúrekar 
12.55 Matur með Kiru 
13.25 Bannorðið 
14.25 Kvennahlaupið í 30 ár 
 Þáttur um sögu Kvennahlaupsins 
á Íslandi í tilefni af því að í ár 
er hlaupið í þrítugasta sinn. Í 
þættinum kynnumst við upphafs-
konum hlaupsins og komumst að 
því hvort Kvennahlaupið sé enn 
jafn þarft og það þótti í upphafi. 
Umsjón: Kristjana Arnarsdóttir. 
Dagskrárgerð: Stefán Drengsson 
og Arnar Þórisson. e.
15.05 Ást við fyrstu heyrn – 
Manuela Wiesler  Þáttur frá 1994 
um Manuelu Wiesler flautuleikara. 
Umsjón: Sonja B. Jónsdóttir. Dag-
skrárgerð: Nýja bíó.
15.50 Holland - Kamerún  Bein 
útsending frá leik á HM kvenna í 
fótbolta.
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Guffagrín 
18.23 Gló magnaða 
18.45 Landakort Skóbúð Húsa-
víkur  „Ég hafði aldrei unnið hér í 
búðinni og ætlaði mér aldrei að 
taka við henni þegar pabbi dó, en 
við gátum ekki selt hana og þess 
vegna endaði það þannig að ég 
keypti reksturinn og rak búðina í 
fjörutíu ár. Ég sé ekkert eftir því í 
dag,“ segir Reynir Jónasson, annar 
af fjórum ættliðum sem starfað 
hafa í Skóbúð Húsavíkur. Skóbúðin 
varð 75 ára á þessu ári og hefur 
alla tíð verið í eigu sömu fjöl-
skyldunnar.
18.53 Lottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Sveppaskrímslið   Ævin-
týraþættir fyrir alla fjölskylduna 
byggðir á þekktri barnabók Ray-
monds Briggs um slímugt skrímsli 
sem lifir hamingjusömu lífi neðan-
jarðar þar til sonur hans ákveður 
að flýja skrímslaveröldina og búa 
ofanjarðar hjá mannfólkinu.
20.30 SabrinaSabrína
22.35 Íslenskt bíósumar. Reykja-
vik Whale Watching Massacre-
Blóðbað í hvalaskoðun
00.00 Agatha rannsakar málið - 
Reipt og Agatha Raisin. Hell’s Bells
00.45 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 Pitch Perfect 2
22.50 The Last Stand
00.35 Safe House  Háspennumynd 
um ungan leyniþjónustumann 
sem fær það verkefni að gæta al-
ræmds fanga, aðeins til að komast 
að því að þar með er hann stiginn 
inn í sannkallaða dauðagildru.
02.30 Blue Valentine
04.20 Síminn + Spotify

07.20 FH - Stjarnan  Útsending frá 
leik í Pepsi Max deild karla.
09.00 Danmörk - Írland  Útsending 
frá leik í Undankeppni EM.
10.40 Króatía - Wales  Útsending 
frá leik í Undankeppni EM.
14.00 FH - Stjarnan  Útsending frá 
leik í Pepsi Max deild karla.
15.40 ÍA - KR  Bein útsending frá 
leik í Pepsi Max deild karla.
18.15 Atvinnumennirnir okkar 
 Þriðja þáttaröð þessara mögnuðu 
þátta þar sem skyggnst verður 
inn í líf fremstu atvinnumanna 
þjóðarinnar. Í þáttunum kynn-
ast áhorfendur framúrskarandi 
íþróttamönnum víðsvegar um 
heim. 
21.15 Pepsi Max Mörk karla  Leik-
irnir í Pepsi Max deild karla gerð 
upp af sérfræðingum Stöðvar 2 
Sport.
22.45 ÍA - KR  Útsending frá leik í 
Pepsi Max deild karla.

RÚV RÁS EITT
06.55 Morgunbæn og orð 
dagsins
07.00 Fréttir
07.03 Til allra átta Leiðin að 
innsta kjarna
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
11.00 Fréttir
11.02 Vikulokin
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
13.00 Gestaboð
14.00 Bókmenntir og landa-
fræði Guðrún Eva Mínervudóttir
15.00 FlakkFlakk um Lands-
bókasafn Háskólabókasafn 
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Orð um bækur Þrjár 
sígildar ferðasögur
17.00 Tónlist frá A til Ö
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Í ljósi sögunnar
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Sveifludansar Sigurður 
Flosason og DeLux, Lars Möller 
og Chris Cody Coalition
20.45 Rölt milli grafa Í Montpar-
nasse kirkjugarðinum
21.15 Bók vikunnar Verndar-
gripur eftir Roberto Bolano
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Brot af eilífðinni Jacques 
Brel, fyrri þáttur
23.00 Vikulokin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

Í sjónvarpinu, spjaldtölvunni 
og símanum

Töfraheimur 
Hopster
Þættir, leikir og fræðsla  

fyrir yngstu börnin. 
Hægt er að sækja og geyma 
uppáhaldsþættina og því 
auðvelt að horfa hvar og 
hvenær sem er.

Tryggðu þér áskrift á
vodafone.is/hopster
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ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

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

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

Sunnudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

07.00 Strumparnir
07.25 Tindur
07.40 Heiða
08.05 Blíða og Blær
08.30 Mæja býfluga
08.45 Tommi og Jenni
09.10 Ævintýri Tinna
09.35 Skoppa og Skrítla í Afríku
10.00 Lukku láki
10.25 Ninja-skjaldbökurnar
10.50 Friends
12.00 Nágrannar
12.20 Nágrannar
12.40 Nágrannar
13.00 Nágrannar
13.20 Friends
13.45 Ellen’s Game of Games
14.25 Splitting Up Together
14.50 I Feel Bad
15.15 Fósturbörn
15.40 A Plastic Tide
16.30 Jamie’s Quick and Easy 
Food
17.00 Atvinnumennirnir okkar
17.40 60 Minutes
18.30 Fréttir Stöðvar 2  Frétta-
stofa Stöðvar 2 flytur fréttir í 
opinni dagskrá.
18.50 Sportpakkinn  Íþróttamenn 
Stöðvar 2 Sport fara yfir það 
helsta úr heimi íþróttanna í liðinni 
viku, taka viðtöl við sérfræðing-
ana og sýna brot frá því helsta 
sem fór fram.
19.05 Britain’s Got Talent
20.15 Britain’s Got Talent
20.40 GYM
21.05 Big Little Lies
22.00 Absentia
22.45 Crashing
23.15 Foster
01.05 S.W.A.T.
01.50 The Son
02.35 Hreinn Skjöldur
03.00 Silent Witness
03.55 Silent Witness
04.50 Shameless
05.45 Shameless  

15.00 Seinfeld
15.25 Seinfeld
15.45 Seinfeld
16.10 Seinfeld
16.30 Seinfeld
16.55 American Idol
18.25 Who Do You Think You Are?
19.10 First Dates
20.00 Big Little Lies
21.00 True Detective
22.00 Boardwalk Empire
23.00 The Americans
23.50 Claws
00.40 Legends of Tomorrow
01.25 Tónlist

07.35 The Yellow Handkerchief
09.10 Moneyball
11.20 Twister
13.10 So B. It
14.45 The Yellow Handkerchief
16.20 Moneyball
18.35 Twister
20.25 So B. It
22.00 Lincoln
00.30 Underworld. Blood Wars
02.00 Fist Fight
03.30 Lincoln

08.00 Meijer Classic  Útsending 
frá Meijer Classic á LPGA móta-
röðinni.
11.00 US Open  Útsending frá 
lokadegi US Open 2019.
18.30 US Open  Bein útsending frá 
lokadegi US Open 2019.

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 Líló og Stitch 
09.45 Reikningur 
10.00 Drengjaskólinn 
10.30 Joanna Lumley í Japan 
11.20 Sælkeraferðir Ricks Stein 
- Vínarborg   Ferða- og matreiðslu-
þættir frá BBC þar sem sjónvarps-
kokkurinn Rick Stein kynnist mat-
armenningu nokkurra evrópskra 
borga. Hann heimsækir eina borg 
í hverjum þætti og kemur meðal 
annars til Reykjavíkur. e.
12.20 Menningin - samantekt
12.50 Svíþjóð - Taíland  Bein 
útsending frá leik Svíþjóðar og 
Taílands á HM kvenna í fótbolta.
14.50 HM kvenna í fótbolta. 
Leiðin til Frakklands
15.15 Íþróttaafrek Kvennalands-
liðið í fótbolta  Brot úr þáttaröð-
inni Íþróttaafrek Íslendinga. e.
15.30 Ísland - Tyrkland  Bein út-
sending frá leik í undankeppni EM 
karla í handbolta.
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Stundin okkar   Stundar-
glasið stoppar á Ströndum og 
stórskemmtilegir krakkar keppa í 
stórundarlegum íþróttagreinum, 
krakkarnir í Kveikt á perunni þurfa 
að leysa svakalega þraut; vél-
menni sem teiknar mynd og við 
heyrum verðlaunasmásöguna 
Bókavandræði sem fjallar um 
strák sem breytist í bók. Hvaða 
bók myndir þú vilja breytast í? 
Fræðibók, matreiðslubók eða 
hryllingssögu?
18.25 Gleðin í garðinum 
19.00 Fréttir  Helstu fréttir dagsins 
af innlendum og erlendum vett-
vangi. Alla daga, allt árið um kring.
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Sögustaðir með Evu Maríu-
Drangey
20.15 Löwander-fjölskyldan 
21.15 Babýlon Berlín  Þýsk glæpa-
þáttaröð um lögreglumanninn 
Gereon Rath sem er sendur frá 
Köln til Berlínar til að rannsaka 
undirheima borgarinnar á seinni 
hluta þriðja áratugs síðustu aldar. 
Þættirnir eru byggðir á skáld-
sögum eftir þýska rithöfundinn 
Volker Kutscher. Aðalhlutverk: 
Volker Bruch, Liv Lisa Fries og 
Peter Kurth. Atriði í þáttunum eru 
ekki við hæfi barna.
22.00 Íslenskt bíósumar. Nói 
albínói
23.30 The Adventures of Pris-
cilla, Queen of the Desert Ævin-
týri eyðimerkurdrottningarinnar 
Priscillu 
01.10 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 The Good Place
13.30 Superstore 
13.50 Rel
14.15 Top Chef 
15.00 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 
18.35 Smakk í Japan 
19.10 Lambið og miðin 
19.45 Speechless 
20.10 Madam Secretary 
Lengd 00.50
21.00 Law and Order. Special Vic-
tims Unit 
21.50 Yellowstone 
22.35 Pose 
23.35 Quantum of Solace
01.20 Hawaii Five-0 
02.05 Blue Bloods 
02.50 Shades of Blue  Harlee San-
tos er einstæð móðir sem starfar 
sem lögga í New York. 
03.35 Síminn + Spotify

07.00 ÍA - KR  Útsending frá leik í 
Pepsi Max deild karla.
08.40 ÍA - KR  Útsending frá leik í 
Pepsi Max deild karla.
10.20 Pepsi Max Mörk karla
15.10 Golfarinn  Skemmtilegur 
þáttur um allar hliðar golfiðkunar 
í umsjón Hlyns Sigurðssonar og 
Ragnhildar Sigurðardóttur.
15.40 FH - Stjarnan  Útsending frá 
leik í Pepsi Max deild karla.
17.20 Pepsi Max Mörk karla
21.00 Goðsagnir - Ólafur Þórðar-
son  Ólafur Þórðarson er einn 
sigursælasti knattspyrnumaður 
efstu deildar. Hann var einn 
aðalpóstur Skagamanna í seinna 
gullaldarliði þeirra á árunum 1992-
1996. 

RÚV RÁS EITT
06.55 Morgunbæn og orð 
dagsins
07.00 Fréttir
07.03 Tríó Tommy Emmanuel
08.00 Morgunfréttir
08.05 Á tónsviðinu
09.00 Fréttir
09.03 Samtalum réttindi barna
10.00 Fréttir
10.05 Veðurfregnir
10.15 Bók vikunnar Ástkær
11.00 Guðsþjónusta í Bústaða-
kirkju
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
13.00 Sögur af landiHæ, hó, 
jibbí, jei
14.00 Heima að heiman 
15.00 Vinnandi fólk
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Kirkjulistahátíð 2019. 
Lokatónleikar
17.25 Orð af orði
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Blóði drifin byggingarlist
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Óskastundin
19.40 Orð um bækur Þrjár 
sígildar ferðasögur
20.35 Gestaboð
21.30 Rölt milli grafa Við leiði 
Marguerite Duras og Simone de 
Beauvoir
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Á reki með KK
23.10 Frjálsar hendur Seglskipið 
Arctic III
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

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

ENDURNÝJUN
OG VIÐHALD

Löggiltur rafverktaki
Sími:

696 5600
rafsol@rafsol.is

Ljósgrátt, mjúkt sléttflauel  

og svartir fætur. 

Fullt verð: 49.900 kr.

DÚNSÆNGUR OG -KODDI 
Sængur 85% smáfiður og 15% hvítur andadúnn. 100% bómullarver.

Koddi 70% smáfiður og 30% hvítur andadúnn. 100% bómullarver.

Sæng 135x200 cm 1.185 g. Fullt verð: 12.900 kr  TILBOSVERÐ 9.030 kr.

Sæng 135x220 cm 1.300 g. Fullt verð: 14.900 kr  TILBOSVERÐ 10.430 kr.

Sæng 200x220 cm 2.000 g. Fullt verð: 19.900 kr  TILBOSVERÐ 13.930 kr.

Koddi 50x70 cm 750 g. Fullt verð: 6.900 kr  TILBOSVERÐ 4.830 kr.

30%
AFSLÁTTUR

VIKUTILBOÐ

Vikutilboð 
GILDA FRÁ 13. TIL 19. JÚNÍ

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

       

OPIÐ
 Á

  

SUNNUDÖGUM
 Í  

DORM
A SM

ÁRATORGI

GRAND HEILSURÚM 
120 x 200 cm rúm frá sænska húsgag-
na- og rúmaframleið and anum SCAPA. 
Dýnan er með sambyggðum botni og 
yfirdýnu. Grátt, áferðarfallegt áklæði á 

botni, dýnum og gafli. Krómfætur.

Fullt verð á heildarpakkanum 159.900 kr.

Aðeins  111.930 kr.

30%
AFSLÁTTUR

VIKUTILBOÐ

www.dorma.is
V E F V E R S LU N

ALLTAF 
OPIN

Svart PU-áklæði  

og svartir fætur.

Fullt verð: 29.900 kr.

40%
AFSLÁTTUR

VIKUTILBOÐ

LINN
hægindastóllg

Aðeins 
14.997 kr.

70%
AFSLÁTTUR

VIKUTILBOÐ

Aðeins 
17.940 kr.

RAMSEY
hægindastóll

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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Nú þarf að eiga    
sundföt

LINDEX

LINDEX

GALLERI 17, 
JUST FEMALE HÚRRA 

REYKJA-
VÍK, MADS 
NØRGAARD

ZARA

ZARA

H&M

GK REYKJAVÍK,  
ACNE STUDIOS

YEOMAN BOUTIQUE, 
HILDUR YEOMAN

Það hefur verið auðvelt að venj-
ast sólinni sem hefur glatt okk-
ur síðustu daga og sundlaugar 
verið stútfullar af sólþyrstum 
Íslendingum. Við höfum þó 
aldrei þurft að nota sundfötin 
okkar jafn mikið, og þá er gott 
að eiga önnur til skiptanna. 
Verslanir eru nú troðfullar af 
flottum sundfötum. Sundbolir 
hafa verið í tísku síðustu ár, 
einnig uppháar bikiníbuxur. 
Glamour hefur tekið saman 
flottustu sundfötin sem þú færð 
í íslenskum verslunum í dag.
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bauhaus.is

OPNUNARTÍMAR: VIRKA DAGA 8-19 / UM HELGAR 10-18
BAUHAUS REYKJAVÍK – Lambhagavegur 2-4 – 113 Reykjavík – 515-0800 – upplysingar@bauhaus.is – www.bauhaus.is 

Þú færð allt fyr ir sumar ið í BAUHAUS!

MIKIÐ ÚRVAL, GÆÐI OG LÁGT VERÐ, ALLTAF!

Pallaolía, 5 l
Smýgur djúpt inn í viðinn og hrindir vel frá sér vatni. 
Notið litaða olíu til að ná fram fullnægjandi UV-vörn. 
Fæst í ýmsum glærum litatónum.

3.495.-

99.995.-

Garðslanga
Comfort. 19 mm. 3/4" slanga.

Comfort veggslöngubox 25 m
Með sjálfvirkri rúllun. Hægt að festa 
á vegg og snúa 180°. Hámark stærð 
13 mm (1/2"). Slöngulengd 25 m.

Slönguvagn
Galvanhúðaður og með handfang sem 
hægt er að hæðarstilla.  Fyrir 60 m 1/2" 
slöngu eða 35m 3/4" slöngu.

9.995.-

21.995.-

12.995.-

1.295.-
Pallefni úr gegnheilu komposit 
Kirkedal gegnheilt pallaefni úr komposit 
18 x 130 x 4000 mm. Gráar. Verð á m. 

EikGráarSvartar Harður viður

109.995.- 

Bensínsláttuvél
• Edition 1 XXL
• Styrkur: 190 cc
• Honda GVC mótor.
• Aðgerðir: Hliðarútkast,  

tvíklippibúnaður og 75 l  
safnskúffa

• Sláttubreidd: 56 cm.
• Sláttuhæð: 25-101 mm
• Þyngd 43 kg.

Það verður lokað hjá okkur mánudaginn 17. júní.



Lífið í  
vikunni
09.06.19- 
15.06.19

OG

stod2.is   1817
Tryggðu þér áskrift

HEFST Á SUNNUDAG

STÖÐ 2 FRELSI
Horfðu núna á 

Umsóknarfrestur 
við Lýðháskólann á 
Flateyri rennur út 
15. júní en skólinn 
fagnar fjölbreyti-
leikanum og styðst 
ekki við hefðbundna 
kennsluskrá.

Fyrsta námsári Lýðhá-
skólans á Flateyri lauk 
nú í vor en skólinn var 
stofnaður sem svar við 
eftirspurn á fjölbreytt-
ara námi. Anna Sigríður 

Sigurðardóttir kennslustjóri segir 
fyrsta starfsár skólans hafa gengið 
vonum framar. „Við fórum af stað í 
eitthvað sem hafði aldrei verið gert 
áður þannig að það var í senn til-
raunakennt og viðburðaríkt.“

Í skólanum er ekki hefðbundin 
kennsluskrá en val er um tvær náms-
brautir, annars vegar Hafið, fjöllin 
og þú og hins vegar Hugmyndir, 
heimurinn og þú. Brautirnar hafa 
það að leiðarljósi að hafa nemendur 
í forgrunni en í skólanum eru hvorki 
gefnar einkunnir né lögð fyrir próf. 
„Okkar skóli gengur út á að gera og 

kynnast hlutunum með því að fram-
kvæma þá,“ en Anna lýsir skólastarf-
inu sem upplifunarnámi. Námskeið í 
skólanum eru kennd í tveggja vikna 
lotum en það fyrirkomulag skapar 
aukin tækifæri til að fá fagaðila og 
reynslubolta til liðs við skólann.

Anna taldi mikinn lærdóm vera 
fólginn í því að vinna með þeim 
fjölbreytta nemendahópi sem sótti 
skólann á síðasta námsári. „Það kom 
mér mest á óvart hvað við fengum 
frábæra nemendur og hversu opnir 
og tilbúnir þeir voru í alls konar 
verkefni.“ Anna lýsir starfshópi 
lýðháskólans sem fyrsta flokks og 
segir það hafa verið dýrmætt að 
fá fólk sem var tilbúið að fara út í 

óvissuna. „Við vorum með frábæra 
kennara sem voru mjög jákvæðir og 
allir meðvitaðir um að þetta yrði til-
raunakennt fyrsta ár.“ En hún tekur 
fram að nánast allir kennaranna 
ætli að halda áfram í skólanum 
næsta vetur.

Anna segir fyrsta starfsárið hafa 
sannað að Flateyri, sem er 160 manna 
sjávarþorp, sé kjörinn staður fyrir 
lýðháskóla. „Bærinn tók skólanum 
ótrúlega vel og Flateyringar eru ein-
staklega jákvæðir í garð skólans 
og nemenda hans.“ Þá segir hún að 
heimamenn hafi verið duglegir að 
sækja viðburði nemenda og þá sér-
staklega þegar haldið var bingókvöld 
sem stjórnað var af bæjarstjóra Ísa-

fjarðarbæjar. Anna vill einnig koma 
því á framfæri að nemendur hafi 
verið sammála um að mjög gott væri 
að búa á Flateyri en í könnun sem 
gerð var af skólanum hafi enginn 
merkt við frekar gott eða ekki nógu 
gott. Sú staðreynd sannast enn 
fremur á því að átta nemendur ætli 
að vera áfram í bænum yfir sumarið, 
ýmist að vinna í sjoppu, sundlaug, við 
póstburð eða annað. Önnu finnst lík-
legt að það hafi komið nemendunum 
sjálfum mest á óvart hvað þeim líkaði 
sveitasælan vel. „Sum þeirra höfðu 
varla komið út fyrir Reykjavík og 
lítið ferðast um landið en svo eru þau 
komin hingað lengst út í rassgat til að 
vera yfir veturinn og ekkert að gera.“ 

En Anna tekur undir að þorpsandinn 
sé yndislegur á Flateyri og að hana 
langi ekkert heim eftir árs dvöl.

Anna hvetur þá sem til eru í ævin-
týri og fjölbreytt nám að sækja um 
inngöngu fyrir næsta ár. „Nemendur 
mega búast við skemmtilegu námi 
með úrvals kennurum á dásamlegum 
stað.“ Hún telur lýðháskóla góðan 
valkost fyrir þá sem finna sig ekki í 
hefðbundnu bóknámi. „Við viljum 
ekki líkjast bóknámsskóla og erum 
því ekki í neinum samanburði við 
þá.“ Anna býður þá sem vilja takast 
á við nýja hluti í bæði námi og lífi 
velkomna, en umsóknarfrestur við 
Lýðháskólann á Flateyri rennur út 
15. júní. kristlin@frettabladid.is

Lýðháskólinn á Flateyri  
vill ekki líkjast 
bóknámsskólum

Hressir nemendur við Lýðháskólann á Flateyri. MYND/EYÞÓR JÓVINSON

Skólinn leggur mikið upp út samtölum og samvinnu nemenda og kennara.

Anna Sigríður segir þorpsandann á Flateyri vera einstakan. 

BERGUR MEÐ SÝNINGU

Listamaðurinn 
Bergur Thomas 
Anderson er 
með sýningu í 
Harbinger sem er 

listamannarekið 
sýningarpláss. 

Hann skoðar 
persónu-

sköpun 
og hljóð 
í verki 
sínu.

SÓL Á SKJALDBORG

Heimildarmyndahátíðin Skjald-
borg gekk vel í ár. Það var sólskin 
alla daga og hátíðin gekk vel 
fyrir sig að sögn stjórnanda. Kven-
félagið sá um plokkfisk á laugar-
deginum og hljómsveitin Bjartar 
sveiflur spilaði á balli á sunnu-
deginum.

TENÓRSÖNGVARI MEÐ  
ÚTGÁFUTÓNLEIKA
Benedikt 
Kristjáns-
son hélt 
upp á 
útgáfu-
tónleika 
sína í Hofi 
og Hörpu 
síðasta 
fimmtudag, 
Hann segir að fram undan sé 
þéttskipuð dagskrá en hann ætli 
að sýna börnum sínum fossa og 
sundlaugar landsins fyrst.

JÓN JÓNSSON OG SVERRIR 
BERGMANN Á ÞJÓÐHÁTÍÐ
Söngvararnir ástsælu Jón Jónsson 
og Sverrir Bergmann munu koma 

fram á Þjóðhátíð í 
Vestmannaeyjum í ár. 
Báðir hafa spilað oft 
áður og samið Þjóð-
hátíðarlög. Þeir segja 

að stemningin sé 
óleymanleg og 
allir þurfi að upp-
lifa þetta.
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HOLTAGARÐAR

YFIR 100 VINSÆL VÖRUMERKI

HERRA- OG DÖMUFATNAÐUR

GALLABUXUR - KJÓLAR - JAKKAFÖT

TOPPAR - ÚLPUR - SKÓR - SKYRTUR

RISA
LAGERSALA

60-80%
AFSLÁTTUR

lagersalantc

LOKAHELGI!

LAUGARDAGUR 12-18 
SUNNUDAGUR 13-18



Það er lokað í verslunum BYKO á þjóðhátíðardaginn 17. júní - Gleðilega hátíð!

Tilboðsverð

Herregård XO
Pallaolía, glær eða gyllt 3l.

1.995
80602501/2

Almennt verð: 2.695

26%

háþrýstidælur

allt að

30%
afsláttur

25%
afsláttur

af öllum 
sumarblómum,  

trjám og runnum

Skoðaðu  

öll tilboðin  

á byko.is

FJÖLDI SUMARTILBOÐA
Í VERSLUNUM BYKO 13.-19. JÚNÍ 

BOÐIÐ ER UPP Á GRILLAÐAR PYLSUR, GOS, SAFA OG FROSTPINNA FRÁ 12-15 Á LAUGARDAG

• NAPOLEON GRILL -30%  

• BROILKING GRILL -25%  

• MATAR- OG KAFFISTELL -25%  

• POTTAR OG PÖNNUR -25%  

• REIÐHJÓL -25%  

• HEKKKLIPPUR -25%  

• SNICKERS/TOEGUARD/SOLIDGEAR -20%  

• RAFMAGNSVERKFÆRI -20%  

• BLÓMAPOTTAR -25%  

• FERÐATÖSKUR -30%  

• GARÐHÚSGÖGN -25%  

• LEIKFÖNG -30%  

• SUMARBLÓM, TRÉ OG RUNNAR -25%  

• PARKET -25%  

• FLÍSAR -25%  

• TJÖLD -30%  

• KÆLIBOX -25%  

• ÚTILEGUBORÐ/STÓLAR -25%  

• VIÐARBLÓMAKASSAR -25%  

• VIÐARGARÐHÚSGÖGN -25%  

• SONAX BÍLAVÖRUR -20%

• BENSÍN SLÁTTUORF -25% 

• BENSÍN SLÁTTUVÉLAR -25%

• HÁÞRÝSTIDÆLUR -20-30%  

• GJØCO INNIVEGGJAMÁLNING -20% 

• GJØCO AKRÍL ÚTIMÁLNING -20%

• ÚTILJÓS -25%

EINNIG FJÖLDI ANNARRA VARA Á SÉRSTÖKUM TILBOÐUM Í VERSLUNUM   
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Auðvelt að versla á byko.is • Sendum út um allt land

Skoðaðu 
tilboðs- 
blaðið 
- á byko.is

Tilboðsverð

Gasgrill
ROGUE RSE425SIB. SIZZLE-
ZONE™ hliðarbrennari, 
innrauður bakbrennari. 
Grillgrind 60x45cm. 
Grillgrindur úr pottjárni.

139.996
506600052 

Almennt verð: 199.995 16,6

Kílóvött

4,1

Kílóvött

3+2

Brennarar

2

Brennarar

Yfirbreiðsla: 9.995
506661288 

Tilboðsverð  

Ferðagasgrill
TRAVELQ Pro 285X, 
heildargrillflötur er 54x37cm, 
grillgrindur úr pottjárni.

48.996
506600020 

Almennt verð: 69.995

8,8

Kílóvött

3

Brennarar

Tilboðsverð

Gasgrill
MONARCH 320, eldunarsvæði  
3350 cm2.  Ryðfrítt eldunarkerfi.  
Þrír ryðfríir brennarar. Mjög 
sterkar grillgrindur úr pottjárni.

59.996
50657511 

Almennt verð: 79.995

25%
afsláttur

af öllum  

Broil King  
grillum

25%
afsláttur
af öllum bensín 
sláttuvélum og 

sláttuorfum

Tilboðsverð

Gasgrill
GEM 320, eldunarsvæði:  
2774 cm2. Mjög sterkar 
grillgrindur úr pottjárni.  
Ryðfrítt eldunarkerfi.  
Þrír ryðfríir brennarar. 

37.496
50657519 

Almennt verð: 49.995

Yfirbreiðsla: 11.995
50657598 

6,9

Kílóvött

3

Brennarar

30%
afsláttur

af öllum  

Napoleon  
grillum

25%
afsláttur

af öllum 
hjólum
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Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 550 5000 
Ritstjórn 550 5070  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild 550 5050 auglysingar@frettabladid.is Prentun Torg. ehf

Sirrýjar 
Hallgrímsdóttur

BAKÞANKAR

Veðrið hefur verið fárán-
lega gott undanfarið og 
það lagar verulega andlegt 

ástand þjóðarinnar. Síðasta 
sumar var ömurlegt, a.m.k. fyrir 
okkur á suðvesturhorninu, 
endalaus rigning og leiðindi. Það 
er ótrúlegt hvað sól og gott veður 
getur glatt geðið í okkur, þjóðin 
verður besta útgáfan af sjálfri sér 
þegar veðrið er gott.

En það er f leira sem gleður 
en bara veðrið. Íþróttafólkið 
okkar heldur áfram að standa 
sig vel, sama hvert litið er. Bara í 
þessari viku unnum við Tyrki í 
fótbolta og handboltalandsliðið 
komst skrefi nær því að tryggja 
sig inn í úrslitakeppni Evrópu-
mótsins, í ellefta sinn í röð. Við 
eigum það til að gleyma því 
hversu í raun fjarstæðukennt 
það er að 350.000 manna þjóð 
eigi landslið karla og kvenna í 
fjölmörgum íþróttagreinum sem 
ítrekað standa jafnfætis þeim 
bestu í heiminum. En kannski 
er það galdurinn, við neitum að 
viðurkenna hvað við erum fá, 
látum það ekki skilgreina okkur. 
Þetta er ótrúlega mikilvægt 
fyrir börnin okkar og ungt fólk. 
Skilaboðin sem íþróttafólkið 
okkar sendir til þeirra eru þau 
að það skiptir ekki máli hvaðan 
þú kemur. Það sem skiptir máli 
er hversu mikið ertu tilbúinn til 
að leggja á þig, þú uppskerð sem 
þú sáir.

En þetta á ekki bara við um 
íþróttirnar. Sömu skilaboð 
sendir listafólkið okkar, tón-
listarmennirnir og rithöfund-
arnir og allir þeir sem hafa breitt 
út menningu okkar og listir um 
víða veröld. Þessar fyrirmyndir 
eru gríðarlega mikilvægar, það 
er ótrúlega verðmætt að ungt 
fólk alist upp í því andrúmslofti 
að allir vegir séu færir, ef nógu 
hart er lagt er að sér.

Fyrirmyndir

TERIYAKI

Tilboðið inniheldur 
tvö pizzadeig, pizzasósu,
ost, pepperoni, skinku 
og grænmetisbakka. 
Gildir út morgundaginn.
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