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Upp úr 
  kafinu 

Snorri Magnússon 
hefur kennt ungbarna-

sund í nærri þrjá ára-
tugi. Gleði, nánd og 

traust eru í forgrunni. 
Síðustu ár hefur gildi 

æfinganna komið 
betur í ljós.   ➛ 24

Foreldrar 

koma með 

sína dýrmæt-

ustu eign til 

mín í vatnið.

Falin 
blessun 
Guðríður  
Torfadóttir  
tókst á við 
kulnun.    
➛ 20

Menntaskólalífið
Góð ráð til að þrauka. ➛ 18

Aftur 
heim 

World of Warcraft-
spilarar ræða um 
lífið og klassíska 
útgáfu leiksins.     

➛ 26
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Veður

Norðaustanátt, 8-15 um vestan-
vert landið en hægari norðlæg átt 
annars staðar. Rigning eða súld 
norðvestan til en skúrir í öðrum 
landshlutum, einkum síðdegis. 
Norðvestlægari vindur og lítils-
háttar væta um landið norðanvert 
og einnig syðst fram á kvöld.
SJÁ SÍÐU 32

Koma Pence undirbúin

Betri líðan í hálsi og baki undir leiðsögn sjúkraþjálfara.
Frábær aðstaða og góður tækjasalur á Bíldshöfða 9.

Upplýsingar og skráning á www.bakleikfimi.is

Bakleikfimi

Hefst 5. september

SAMFÉLAG Þátttaka Gunnars Hrafns 
Hall í heilu maraþoni byggðist á mis-
skilningi. Hann mætti í fyrra til að 
hvetja systur sína sem var að hlaupa 
10 kílómetra. Svo sá hann frænda 
sinn koma í mark og hélt að hann 
hefði verið að hlaupa hálft maraþon.

„Þannig að ég með minn athyglis-
brest fer beint á Facebook og segi að 
úr því að hann hafi getað það, geti 
ég tekið heilt á næsta ári. Svo kom 
náttúrulega í ljós að hann hafði bara 
farið tíu kílómetra,“ segir Gunnar.

Ekkert annað kom þó til greina en 
að standa við stóru orðin en Gunn-
ar hafði þá aldrei stundað hlaup 
á ævinni. Hann ákvað að hlaupa 
til styrktar ADHD-samtökunum 
en sjálfur er hann greindur með 
athyglisbrest.

„Þá var ég bara 95 kíló og lang-
aði rosalega að komast í þriggja 
stafa tölu áður en ég færi að æfa 
fyrir maraþon, úr því að ég væri að 
fara út í svona vitleysu. Ég tók mér 
nokkra mánuði til að komast í 100 
kílóin en það gekk erfiðlega til að 
byrja með.“

Það hafðist þó hjá Gunnari en það 
tók hann svo tvo mánuði að koma 
sér af stað eftir að 100 kílóunum 
var náð. „Ég leit bara á þetta sem 
eitt skipti og vildi ekki fara að eyða 

Hljóp heilt maraþon í 
Levi’s 501 gallabuxum

Gunnar var sáttur þegar hann kom 
í mark og buxurnar eins og nýjar. 
MYND/ANNA SIGRÍÐUR BJÖRNSDÓTTIR

Þegar Gunnar Hrafn 
Hall kom í mark í 
Reykja  víkur mara þon-
inu um síðustu helgi var 
hann að efna ársgamalt 
loforð sem hann gaf á 
Facebook. Gunnar, sem 
er verkfræðingur hjá 
Icelandair, hljóp heilt 
maraþon til styrktar 
ADHD-samtökunum, 
klæddur í gallabuxur.

peningum í einhvern hlaupagalla. 
Þannig að ég fór bara í Levi’s bux-
urnar og ljósgráan bol. Æfingin var 
svo búin þegar bolurinn var orðinn 
svartur, þá hafði ég svitnað nóg.“

Gunnar ákvað þó að kaupa sér 
almennilega skó en hélt því til 
streitu að vera í gallabuxunum og 
skrifaði á Facebook að hann ætlaði 
að hlaupa í þeim. „Það voru allir að 
reyna að reka mig í spandex-gallann 
en ég með mína þrjósku ákvað bara 
að klára þetta í gallabuxunum.“

Þannig vildi til að Gunnar fékk 
úthlutað númerinu 501 í hlaupinu 
en hann hljóp einmitt í Levi’s 501 
buxum. „Það var bara tilviljun og 
óheppilegt að hafa ekki keypt lottó-
miða þennan dag.“

Gunnar kláraði heilt maraþon á 
tæplega sex og hálfri klukkustund. 
„Ég setti mér það markmið að vera 
á sex tímum, eiginlega bara af því 
ég vissi að tímatakan er stoppuð 
eftir sjö og hálfan tíma. Þannig 
hefði ég einn og hálfan tíma upp á 
að skríða.“

Hann segir að heilsan hafi verið 
furðugóð eftir hlaupið og fólk staðið 
gapandi þegar hann var mættur 
á Arnarhól um kvöldið að hlusta 
á tónleika og horfa á f lugeldana. 
Gunnar er hvergi nærri hættur í 
hlaupunum.

„Mér finnst ógeðslega leiðinlegt 
að hlaupa og var eiginlega alveg 
ákveðinn í að þetta yrði bara í þetta 
eina skipti. En að hlaupa í Reykja-
víkurmaraþoninu er ógeðslega 
gaman. Ég er að fara aftur að ári, 
það er alveg pottþétt. Bara spurning 
hver vegalengdin verður.“

Ekki nóg með það heldur tekur 
Gunnar þátt í Tindahlaupinu í 
Mosfellsbæ í dag. Hægt er að hlaupa 
einn, þrjá, fimm eða sjö tinda.

„Ég finn núna fyrir örlítilli þreytu 
í löppunum þannig að ég ákvað að 
taka bara einn tind núna en það 
þarf að klára öll hlaupin til að verða 
Tindahöfðingi. Ég stefni á að verða 
sá fyrsti í Levi’s-buxum.“ 
sighvatur@frettabladid.is

Það voru allir að 

reyna að reka mig í 

spandex-gallann en ég með 

mína þrjósku ákvað bara að 

klára þetta í gallabuxunum.

Gunnar Hrafn Hall

VIÐSKIPTI Bogi Nils Bogason, for-
stjóri Icelandair, segist ekki gera 
ráð fyrir að breytingar verði gerðar 
á leiðakerfi félagsins þrátt fyrir að 
til standi að lækka starfshlutfall 
111 f lugmanna niður í hálft starf. 
Einnig verða 30 f lugstjórar færðir 
í tímabundin störf en ráðist er í 
aðgerðirnar vegna áframhaldandi 
óvissu um MAX vélarnar.

„Það er auðvitað mjög leiðinlegt 
að þurfa að grípa til þessara aðgerða 
en á sama tíma nauðsynlegt,“ segir 
Bogi. Upphaflega hafði félagið gert 
ráð fyrir níu MAX-vélum í flotanum 
á þessu ári. Icelandair áætlaði að fá 
af hentar fimm nýjar MAX-vélar 
snemma á næsta ári.

„Við vorum búin að gera ráð fyrir 
því að þær yrðu í rekstri næsta 
sumar og þar af leiðandi þyrfti að 
þjálfa f lugmenn í það en við ætluð-
um að nýta veturinn í það. Við erum 
að bregðast við þessari óvissu með 
því að aðlaga fjölda f lugmanna,“ 
segir Bogi.

Aðspurður hvort fleiri breytingar 
séu í vændum á rekstri Icelandair 
segir Bogi að svo sé ekki en að félag-
ið sé að skoða allt í sínum rekstri. 
„Við sjáum ekki fyrir okkur aðrar 
stórar breytingar en við erum stöð-
ugt að skoða hvað við getum gert 
betur í okkar rekstri.“

Brey t i ng a r na r á 
starfshlutfalli f lug-
manna og flugstjóra 
eru tímabundnar, 
frá 1. desember 2019 
til 1. apríl 2020. Eftir 

það geta flugmenn 
unnið fullt 

starf. – ilk

Icelandair 
hagræðir

Bogi 
Nils 
Boga-
son.

SJÁVARÚTVEGUR Útflutningsverð-
mæti eldisafurða var 1.590 millj-
ónir í júlí samkvæmt tölum sem 
Hagstofan birti í gær. Það er 133 
prósentum meira en á sama tíma í 
fyrra. Útf lutningsverðmæti eldis-
afurða hafa aldrei mælst meiri í júlí.

Í júlí 2018 voru f lutt út rúm 570 
tonn af eldisafurðum en rúm 1.520 
tonn í júlí 2019, það gerir aukning-
una um 168 prósent.

Á fyrstu sjö mánuðum ársins eru 
útf lutningsverðmæti eldisafurða 
rúmir 13,7 milljarðar króna sem er 
75 prósenta aukning frá því á sama 
tímabili í fyrra.

Aukning í framleiðslu á eldis-
laxi skýrir aukinn útf lutning og 
eru útflutningsverðmæti fyrstu sjö 
mánuði ársins komin yfir það sem 
var á öllu árinu í fyrra. 

Verði aukning næstu fimm mán-
uði ársins í takt við þessa aukningu 
má gera ráð fyrir að heildarútflutn-
ingsverðmætin á árinu verði um 24 
milljarðar króna. – bdj

Mikil aukning í 
eldisútflutningi

 Félagar í Samtökunum ’78 komu saman í húsnæði félagsins í gær til að undirbúa mótmæli sem fyrirhuguð eru vegna komu Mike Pence, varaforseta 
Bandaríkjanna, til landsins í næstu viku. Hafa ýmis félagasamtök tekið sig saman og hyggjast mótmæla komu varaforsetans. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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SPARIÐ 20% 
AF ÖLLUM CONTINENTAL OG 
STILLANLEGUM RÚMUM

SPARIÐ 50% 
AF  VÖLDUM SÆNGURVERASETTUM

SPARIÐ 30% 
AF ÖLLU GARNI FRÁ KING COLE

SPARIÐ 40% 
AF ÖLLUM GARDÍNUVÆNGJUM

SPARIÐ 60% 
AF HALDI TREFJAKODDA

SPARIÐ 50% 
AF GOLD T30 YFIRDÝNUM

SPARIÐ 40% 
AF VÖLDUM PLASTKÖSSUM 

SPARIÐ 2040% 
AF ÖLLUM SVAMP OG SPRINGDÝNUM

SPARIÐ 2050% 
AF ÖLLUM HÆGINDASTÓLUM

SPARIÐ 2040% 
AF ÖLLUM ELDHÚS OG SKRIFBORÐSSTÓLUM

AF LUXURY SLEEP RÚMUM

SPARIÐ ALLT AÐ

60.000

SPARIÐ 2030% 
AF ÖLLUM SKRIFBORÐUM

AF VÖLDUM SÓFUM

SPARIÐ ALLT AÐ

45%

SPARIÐ 40% 
AF ÖLLUM SKRAUTPÚÐUM

SPARIÐ 35% 
AF ÖLLUM ÁBREIÐUM OG RÚMTEPPUM

SPARIÐ 2040% 
AF ÖLLUM VEGGHILLUM, LÖMPUM OG LOFTLJÓSUM

VIÐ GEFUM 12X

25.000 KR.
GJAFABRÉF 

Í VERSLUNUM OKKAR 
31. ÁGÚST OG 
1. SEPTEMBER

AF VÖLDUM SÆNGUM

SPARIÐ ALLT AÐ

50%



Arnmundur Ernst  
Backman
leikari
skoraði í vikunni 
á Eyþór Arnalds, 
borgarfulltrúa 
Sjálfstæðis-
f lokksins, í sjó-
mann. Áskorunin 
átti sér stað í kjölfar 
ummæla Eyþórs um að prótín-
magn í veganfæðu væri ekki 
nægjanlegt. Ræddu þeir síðan 
málið í morgunútvarpi Rásar 2 
og komu hugmyndum sínum á 
framfæri átakalaust.

Anna Wojtyńska
mannfræðingur
hefur rannsakað 
innf lytjendur 
frá Póllandi í 
fimmtán ár og 
varði doktors-
ritgerð sína við 
Háskóla Íslands í 
þeim efnum. Hún segir marga 
Pólverja upplifa sig sem gesti á 
landinu en finna fyrir söknuði 
þegar þeir fara aftur til Póllands. 
Í dag búa meira en 20 þúsund 
Pólverjar á Íslandi en það er 
breyting frá um einu þúsundi 
fyrir 20 árum.

Árni Guðmundsson
formaður Foreldra-
samtaka gegn 
áfengisauglýs-
ingum
gagnrýndi sölu 
Hagkaups í 
Garðabæ á heilsu-
drykk en aftan á 
f löskunni kemur fram að hann 
innihaldi áfengi. Að mati félags-
ins er salan ólögleg þar sem 
varan stendur öllum til boða og 
Hagkaup sé hvorki með vín-
veitingaleyfi né leyfi til sölu  
áfengis.

270
milljónir hákarla eru veiddar 
árlega. Ísland kaus gegn verndun 
18 hákarlategunda í útrýmingar-
hættu á þingi CITES í Genf í vikunni.

15
þúsund  
manns hlupu 
í Reykjavíkur-
maraþoninu 
sem fór fram 
við fínustu 
aðstæður.

TÖLUR VIKUNNAR  25.08.2019 TIL 31.08.2019

35
milljónum 
króna verður 
varið á ári í 
rannsóknir á 
ritmenningu 
íslenskra mið-
alda. Verkefnið 
stendur yfir frá 
2020 til 2025.

52
þúsund færri flug-
farþegar flugu í 
innanlandskerfinu 
fyrstu sjö mánuði 
ársins miðað við 
sama tímabil í fyrra. 
Hafa þeir ekki verið 
færri síðan 2002.

156,5
milljarðar er 
markaðsvirði 
Arion banka 
samkvæmt 
verðmati Hag-
fræðideildar 
Landsbank-
ans.

Þrjú í fréttum 
Próteinmagn, 
Pólverjar og 
prósentur

isband.is
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UTANRÍKISMÁL Guðni Th. Jóhann-
esson, forseti Íslands, verður við-
staddur minningarathöfn í Póllandi 
um helgina. Verður þess minnst að 
80 ár eru liðin frá innrás Þjóðverja í 
Pólland sem markaði upphaf seinni 
heimsstyrjaldarinnar í Evrópu.

Meginathöfnin verður haldin 
á Pilsudski-torgi í miðborg Var-
sjár. „Þetta er táknræn athöfn sem 
hefur þann tilgang að minna okkur 
á hörmungar styrjaldarinnar,“ segir 
Guðni. „Þó að miðað sé við þessa 
dagsetningu, 1. september 1939, er 
mikilvægt að hafa í huga að aðdrag-
andinn var langur og vert að minn-
ast þess í hvaða ógöngur ofstækis-
full þjóðremba getur leitt okkur.“

Guðni segir sameiginlega upp-
lifun þjóða af styrjöldinni mis-
munandi. „Við Íslendingar máttum 
þola missi í styrjöldinni. Til að 
mynda misstum við hlutfallslega 
jafn mikið af fólki og Bandaríkja-
menn en ekki nándar nærri eins 
mikið og Pólverjar þar sem hörm-
ungarnar voru ólýsanlegar,“ segir 
hann. Nefnir Guðni að fjölmargir 
íslenskir sjómenn hafi farist í stríð-
inu en einnig að efnahagurinn hafi 
tekið stakkaskiptum til hins betra. 
„Á Íslandi var lokaskrefið til sjálf-

stæðis tekið á meðan önnur smáríki 
misstu sjálfstæði sitt.“

Þó að seinni heimsstyrjöldin 
færist sífellt fjær okkur, tímalega 
séð, er hún enn notuð í pólitískum 
tilgangi. „Sagan er vopn í samtím-
anum og henni er hiklaust beitt í 
umræðunni sem er sjálfsagt mál,“ 
segir Guðni. „Sagan verður ekki 
sögð í eitt skipti fyrir öll. Öllum 
þjóðum er mikilvægt að leyfa 
ólíkum skoðunum að koma fram 
og hefta ekki rannsóknir á liðinni 
tíð. En ekkert stjórnmálaafl má hafa 
einkarétt á sögunni og við megum 
aldrei falla í þá gryfju afstæðis-
hyggju að þola afneitun á glæpum 
gegn mannkyni.“ Helförin, iðnaðar-
morð nasistanna, koma til tals. „Það 
eru til staðreyndir sem við megum 
ekki láta hverfa í móðu ólíkra skoð-
ana. Við verðum að geta sagt: Þetta 

gerðist og þér er ekki heimilt að 
afneita því.“

Þann 23. ágúst minntust utan-
ríkisráðherrar Eystrasaltsríkjanna, 
Póllands og Rúmeníu griðasáttmál-
ans á milli Hitlers og Stalíns, sem 
kenndur er við utanríkisráðherrana 
Ribbentrop og Molotov. Í leynivið-
auka var Austur-Evrópu skipt upp í 
áhrifasvæði stórveldanna. Póllandi 
var skipt í tvennt, og sumarið 1940 
innlimuðu Sovétríkin Eystrasalts-
ríkin og hluta Rúmeníu.

„Ég taldi mér það ljúft og skylt að 
senda kollegum mínum í Eystra-
saltsríkjunum kveðju og minntist á 
góð samskipti þeirra og Íslands eftir 
sjálfstæðisheimtina árið 1991,“ segir 
Guðni. „Jafnframt hversu mikilvæg 
tímamót það voru á sama degi 
árið 1989. Þá tóku íbúar þessara 
landa höndum saman í bókstaf-

legri merkingu, frá norðurströnd 
Eistlands til suðurlandamæra Lit-
háen, og minntu á þennan ferlega 
gjörning.“

Íslendingar voru fyrstir til að 
viðurkenna sjálfstæði Eystrasalts-
ríkjanna og hafa þau verið sérlegar 
vinaþjóðir okkar síðan. „Saga þess-
ara ríkja í seinni heimsstyrjöld var 
hörmungarsaga. Þau áföll sem við 
urðum fyrir blikna í samanburð-
inum,“ segir Guðni. „Ofsi og illska 
Hitlers Þýskalands og Sovétríkja 
Stalíns er ofar öllu, en um leið gerist 
saga einstakra ríkja f lókin því þeir 
voru til í Eistlandi, Lettlandi og Lit-
háen sem tóku þátt í þjóðarmorð-
um við hlið nasista. Það er brýnt að 
sá þáttur falli ekki í þagnargildi um 
leið og við minnumst þeirra hörm-
unga sem þjóðirnar þurftu að þola.“
kristinnhaukur@frettabladid.is

Megum ekki þola afneitun  
á glæpum gegn mannkyni

Guðni Th. Jóhannesson, forseti Íslands, verður viðstaddur minningarathöfn í Póllandi. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Guðni Th. Jóhannesson, 
forseti Íslands, verður 
viðstaddur minning-
arathöfn í Póllandi um 
upphaf seinni heims-
styrjaldar í Evrópu. 
Hann segir mikilvægt 
að ólíkar skoðanir fái 
að koma fram en aldrei 
megi afneita óvéfengj-
anlegum staðreyndum 
eins og helför nasista.
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ÚTSALA
70
prósent
afsláttur

Allt að

Málning
Valdar flísar, 
lagersala Skútuvogi

25
prósent
afsláttur
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g

30
prósent
afsláttur

Allt að

prósent
afsláttur

Allt að
r

ð

999kr
1.797kr

Erika/Calluna, 
3 stk. að eigin vali

GILDIR AÐEINS

UM HELGINA

1.437kr
2.395kr

44
prósent
afsláttur

36
prósent
afsláttur

Matarstell 12 stk.
2009000

3.390kr
5.688kr

40
prósent
afsláttur

Handsög
Pilana, 500 mm.
5001651

Handlaugartæki 
Grohe Start, með lyftitappa. 
7910800

1.145kr
2.290kr

9.795kr
13.995kr

Burkni
11261379

50
prósent
afsláttur

595kr
1.195kr

50
prósent
afsláttur

Verkfærataska 
Caliber 18”
5024496

40
prósent
afsláttur

30
prósent
afsláttur

Rafmagnsverkfæri

30
prósent
afsláttur

Allt að

Mörg þúsund vörur á lægra verði

Parket

17.995kr
27.995kr

Orf
43CC  tvígengismótor, 430 mm 
sláttubreidd með línu, 250 mm 
sláttubreidd. Haus: Tap`n go,
2,4 mm lína, V-hald, beint skaft,
þyngd 7.8 kg.
5085493



LANDBÚNAÐUR Hjónin Ásdís Páls-
dóttir og Ágúst Sigurðsson, bændur 
á Geitaskarði í Langadal í Austur-
Húnavatnssýslu, eru ósátt við að 
þurfa að manna göngur í sauðfjár-
smölun. Þau hafi ekki átt sauðfé í 
um tuttugu ár en hafi alla tíð þurft 
að manna þrjá til fjóra í göngur til 
að smala annarra manna fé.

„Við höfum ekki gert athuga-
semdir við, né ætlum okkur að gera 
athugasemdir við, beit í fjallinu eða 
Skarðinu, en það hlýtur að teljast 
eðlilegt að þeir sem eiga skepnur á 
beit í sumarhögum eigi að sjá um 
að smala þeim til byggða,“ segir í 
bréfi hjónanna á Geitaskarði sem 
sent var Blönduósbæ í byrjun síð-
asta mánaðar. „Við sem eigum enga 
kind eigum þó að láta þrjá menn í að 
smala skarðið á haustin og greiðum 
þar að auki verulegt landgjald sem 
var lagt á þegar sauðfé tók að fækka 
á svæðinu.“

Nú fer í hönd tími leita og gangna 
vítt og breitt um landið þar sem fé 
er heimt af fjalli. Fjölmargir sinna 
þeirri vinnu ár hvert, jafnt sauð-
fjárframleiðendur og jarðeigendur. 
Hjónunum þykir hins vegar sam-
félagið hafa breyst. „Okkur þætti 

eðlilegt að það sé einhvers metið af 
samfélaginu að okkar eignarland 
hafi verið nýtt sem afréttur fyrir 
sauðfé sveitunga okkar áratugum 
saman. Fram til þessa hefur þetta 
verið einskis metið, við höfum 
borgað full fjallskil og lagt til þrjá 
menn nú síðustu ár. Þarna hefur 
verið eins og í svo mörgu farið eftir 
gömlum hefðum og ekki tekið tillit 
til breytinga í samfélaginu,“ segir í 
bréfinu.

„Með fækkun sauðfjárbúa hefur 
reynst erfiðara að manna göngur 
vítt og breitt um landið til að 

heimta fé af fjalli. Landeigendur 
eru í fjallskilalögum skyldugir til 
að manna göngur og smala sitt 
land óháð því hvort þeir eigi sauðfé. 
Fjallskilalögin eru þó komin til ára 
sinna og því eðlilegt að þau lög verði 
tekin til endurskoðunar,“ segir Guð-
finna Harpa Árnadóttir, formaður 
Landssambands sauðfjárbænda, en 
hún er sauðfjárbóndi að Straumi í 
Hróarstungu. „Hins vegar er mikil-
vægt að skyldur fylgi því að eiga 
land, þó skyldurnar séu kannski 
ekki þær að reka annarra manna 
fé. Til að mynda hafa margir tak-
markað aðgang að eigin landi og 
því kannski eðlilegt að þeir sjái um 
að smala sínar jarðir.“

Valdimar Hermannsson, sveitar-
stjóri Blönduósbæjar, segir málið 
ekki hafa verið afgreitt af bænum og 
sé enn til umfjöllunar. „Byggða rráð 
hefur nú fengið umfjöllun og álit 
landbúnaðarnefndar sveitarfélags-
ins, og mun á næstunni eiga sam-
skipti við bréfritara, ásamt því að 
fá lögfræðiálit á erindinu, áður en 
það kemur til formlegrar afgreiðslu, 
eða staðfestingar,“ segir Valdimar í 
skriflegu svari til Fréttablaðsins. 
sveinn@frettabladid.is

Undarlegt að þurfa  
að smala fé annarra
Bændur í Húnavatnssýslu, sem ekki eiga fé, þurfa að sinna smölun í eigin 
landi. Þetta telja þeir ekki í takt við samfélagsbreytingar. Formaður Landssam-
bands sauðfjárbænda segir eðlilegt að taka fjallskilalög til endurskoðunar.

Líflegar réttir í Þverárrétt í Borgarfirði. Með fækkun sauðfjárbúa hefur reynst erfiðara að manna göngur. Landeig-
endur eru samkvæmt fjallskilalögum skyldugir til að manna göngur og smala sitt land. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Með fækkun 

sauðfjárbúa hefur 

reynst erfiðara að manna 

göngur vítt og breitt um 

landið til að heimta fé af 

fjalli.

Guðfinna Harpa 
Árnadóttir for-
maður Lands-
sambands sauð-
fjárbænda

Íþróttasjóður
Umsóknarfrestur er 1. október 
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Rannís auglýsir eftir umsóknum um styrki úr Íþróttasjóði 
sem starfar samkvæmt lögum nr. 64/1998 og reglugerð 
nr. 803/2008.

Styrkir eru veittir til eftirfarandi verkefna:
 Sérstakra verkefna á vegum íþróttafélaga og samtaka 

 þeirra sem miða að því að bæta aðstöðu til íþróttaiðkana
 Útbreiðslu- og fræðsluverkefna, sérstök áhersla 

 verður lögð á verkefni sem stuðla að þátttöku barna af 
 erlendum uppruna

 Íþróttarannsókna
 Verkefna samkvæmt 13. gr. íþróttalaga

Vakin er athygli á því að sami umsækjandi getur aðeins 
sent inn eina umsókn í hverjum umsóknarfresti.

á www.rannis.is Umsóknum skal skila á rafrænu 
formi fyrir kl. 16:00, 1. október 2019.

Nánari upplýsingar veitir Anna R. Möller, 
anna.r.moller@rannis.is, 
sími 515 5849.

Stakkavík ehf

BEITNINGARFÓLK ÓSKAST
Grindavík Sandgerði.

Húsnæði og mikil vinna í boði!

Upplýsingar gefur:

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

Verð frá 114.900 kr. 
 á mann miðað við tvo í stúdíóíbúð

Golden Sand ★★★ 

Njóttu þess að hlakka til

Krít 
með VITA

Sjá nánar á vita.is

UMHVERFISMÁL Loftslagsaðgerða-
sinninn frá Svíþjóð, Greta Thunberg, 
fékk bandarísk ungmenni með sér í 
lið þegar hún tók þátt í loftslagsverk-
falli við höfuðstöðvar Sameinuðu 
þjóðanna á árbökkum Manhattan í 
gær. Kröfðust aðgerðasinnar, ungir 
sem aldnir, aukinna aðgerða ráða-
manna til að sporna við loftslags-
vandanum.

Nokkur hundruð ungmenni fylktu 
liði ásamt Gretu að höfuðstöðvunum 
og báru mótmælaspjöld sem á stóð 
meðal annars: „Hjálp, það er kviknað 
í heimili mínu.“ „Ef þið látið ekki eins 
og fullorðið fólk, munum við gera 
það“ og „vísindi, ekki þögn“ (e. sci-
ence not silence). Sumir voru klæddir 
bolum sem á stóð „In Greta we trust“ 
eða „við treystum Gretu“.

Thunberg mun 23. september 
næstkomandi tala á alþjóðlegri ráð-
stefnu um loftslagsmál þegar leið-

togafundur Sameinuðu þjóðanna 
verður haldinn í New York. 

Hún vakti heimsathygli með því 
að sigla til New York frá Svíþjóð á 
sólarknúnum báti og tók ferðin um 
tvær vikur.

Aðalritari Sameinuðu þjóðanna, 
Antonio Guterres, hefur tekið undir 
með Thunberg um að heimurinn 

standi frammi fyrir neyðarástandi 
í loftslagsmálum og hefur skorað 
á þjóðarleiðtoga að koma á ráð-
stefnuna í næstu viku með raunhæf 
áform um hvernig leysa megi úr 
vandanum.

Hefur Thunberg tekið sér árs frí úr 
skóla til þess að fara loftslagsherferð 
sína til Ameríku. – vá

Thun berg í lofts lags verk falli hjá SÞ 

Greta Thunberg mótmælti við höfuðstöðvar SÞ í gær. NORDICPHOTOS/GETTY
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Hyundai | Kauptúni 1 |  Sími 575 1200 | www.hyundai.is    

Nýr og spennandi
Hyundai i20. 

Sýndu skynsemi. Veldu nýjan i20.
Nýr i20 er fáanlegur með sjálfvirkri neyðarhemlun, akreinavara og sjálfvirkri hækkun og lækkun 
aðalljósa. Innréttingin hefur fengið nýtt og vandaðra yfirbragð, nýr 7" snertiskjár nýtir sér 
fullkomnustu margmiðlunartækni á borð við Apple CarPlay™ og Android Auto™. 

Verið velkomin að reynsluaka nýjum og glæsilegum Hyundai i20.

Verð frá:
2.390.000 kr.

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

OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16

LÍBÍA Borgarastyrjöldin í Líbíu gæti 
leitt til þess að hryðjuverkasam-
tök á svæðinu vaxi og dafni og ný 
samtök gætu sprottið upp sömu-
leiðis vegna óreiðunnar sem ríkir 
í landinu.

Þetta sagði Stephen Townsend, 
hershöfðingi og einn æðstu manna 
bandaríska hersins í Afríku, við 
Military Times í vikunni. Að hans 
sögn er fyrsta forgangsatriði Banda-
ríkjamanna að fyrirbyggja slíkt í 
samstarfi við hina alþjóðlega viður-
kenndu ríkisstjórn landsins.

„Átökin í Líbíu eru vel til þess 
fallin að veita hryðjuverkasamtök-
um í landinu aukið súrefni. Þetta er 
ástand sem við fylgjumst afar vel 
með. Samstarf í málinu hefur aukist 
og við vinnum saman að pólitískri 
lausn. Óreiðan gerir það að verkum 
að það er auðveldara fyrir hryðju-
verkasamtök að sækja sér liðsstyrk, 
þjálfa og komast af,“ sagði Chris 
Karns, upplýsingafulltrúi banda-
ríska hersins í Afríku, og bætti við 
að gögn sem Bandaríkjamenn hafa 

undir höndum sýndu fram á að 
þetta væri raunin.

Vargöld hefur verið í Líbíu allt frá 
því í febrúar 2011 þegar hið svokall-
aða arabíska vor braust út. Þá kom 
til átaka á milli uppreisnarmanna 
og líbíska hersins, sem studdi enn 
Muammar Gaddafi einræðisherra. 
Gaddafi var felldur í október sama 
ár og ný ríkisstjórn lýsti Líbíu frels-
aða.

En ekkert varð af frelsun og friði. 
Hin nýja bráðabirgðastjórn vék 
fyrir svokölluðu Þjóðarráði (GNC) 
sem sat svo lengur en umboð þess 
gerði ráð fyrir. Khalifa Haftar hers-
höfðingi og leiðtogi Líbíska þjóðar-
hersins gerði uppreisn í maí 2014. 
Hæstiréttur úrskurðaði í kjöl-
farið að Ahmed Maiteg væri ólög-
legur forsætisráðherra, nýtt þing 
var kjörið og þá kom til átaka á 
milli fylgismanna hins nýja þings 
og stuðningsmanna Þjóðarráðs-
stjórnarinnar.

Það var ekki fyrr en í mars 2016 
sem ný, alþjóðlega viðurkennd 
ríkis stjórn, kom til Trípólí í boði 
Sameinuðu þjóðanna. Haftar og 
stuðningsfólk hans, með höfuð-
stöðvar sínar í Tobruk, styðja ríkis-
stjórnina ekki og hafa allar götur 
síðan sótt stíft að Trípólí-stjórninni.

Í dag heldur Tobruk-stjórnin 
langstærstum hluta landsins og 
sækir enn í dag að Trípólí og Sirte. 
Þá er ótalinn hlutur hryðjuverka-
samtakanna sem kenna sig við 
íslamskt ríki (ISIS) í styrjöldinni. 
ISIS heldur ekki miklu landsvæði 
í Líbíu en hefur gert fjölda hryðju-
verkaárása. thorgnyr@frettabladid.is

Öfgahópar gætu sprottið upp í Líbíu

Hermaður úr liði hinnar alþjóðlega samþykktu ríkisstjórnar sést hér munda riffilinn sinn. NORDICPHOTOS/AFP

Bandaríkjaher óttast 
að tómarúm í Líbíu 
leiði af sér fleiri hryðju-
verkahópa. Óöld hefur 
ríkt í landinu í að verða 
áratug en ekkert varð af 
friði eftir að Gaddafi var 
felldur. Mörg stórvelda 
heims hafa verið með 
puttana í átökunum.

Áhrif stórvelda

Frakkar, Rússar, Sádi-Arabar og 
Kínverjar hafa verið bendlaðir 
við að vera með puttana á kafi í 
líbísku borgarastyrjöldinni. Ljóst 
er að nokkurra hagsmuna er að 
gæta og svo virðist sem ríkin 
reyni að skapa sér áhrifastöðu 
með óbeinni þátttöku.

Þannig hafa Rússar beitt 
neitunarvaldi gegn tillögu um 
að öryggisráð SÞ fordæmi árásir 
Haftars. Al Jazeera fjallaði í júlí um 
að Rússar hefðu stutt Haftar er 
hann gerði árásir á olíurík svæði.

Það gera Frakkar einnig, sam-
kvæmt Politico. Miðillinn fjallaði 
í vor um að stjórnvöld í París 
hefðu stutt Haftar í laumi frá 
2015. Það hefði meðal annars 
komið í ljós þegar þrír leynilegir 
franskir hermenn fórust í þyrlu-
slysi í landinu árið 2016. Alþjóð-
lega viðurkennda Líbíustjórnin 
bað svo Frakka um skýringar á 
því í júlí hvernig það atvikaðist 
að franskar eldflaugar fundust í 
bækistöð Haftar-hersins.

Wall Street Journal fjallaði í 

apríl um að Sádi-Arabar hefðu 
lofað Haftar stuðningi sínum. Það 
hafi verið gert á fundi sem erind-
rekar Sádi-Araba áttu með Haftar 
í þessum sama mánuði.

Kínverjar eru, samkvæmt The 
Diplomat, á hinni hlið átakanna. 
Sagði utanríkismálatíma-
ritið mega útskýra þá afstöðu 
að hluta til með því að kínverskir 
viðskiptahagsmunir réðu för. 
PetroChina hefði undirritað risa-
samning við líbíska ríkisolíufyrir-
tækið NOC árið 2018. 
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KRINGLUNNI

VARÚÐ! STAFRÓF!

KOMDU & 
VERTU MEÐ!

Ofurhetjuvíddin

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

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 16, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Krossmóa 4
Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2 
Húsavík - Garðarsbraut 9 

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



Hálf önnur milljón  

náði í svindlöppin tvö.

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

Tilboðsverð: 3.790.000 kr.

www.hekla.is/volkswagensalur

Ódýrari & 100% rafmagnaður.
Volkswagen e-Golf kemur þér lengra. Þú nýtir hreina innlenda orku, tekur aldrei eldsneyti, ert laus við olíuskipti og upplifir magnaðan akstur. 
Stökktu inn í framtíðina með Volkswagen e-Golf – 100% rafmagnsbíl.

Skiptu yfir í rafmagnsbíl.

     Volkswagen e-Golf.

Nokkur fjöldi hakkaðra vefsíðna 
kom tölvuveirum fyrir í síma hvers 
þess iPhone-eiganda sem heimsótti 
þær í áraraðir án þess að nokkur 
tæki eftir vandanum. Frá þessu 
greindu rannsakendur hjá Google 
í gær. Þúsundir heimsóttu vefsíð-
urnar í hverri viku.

„Það var enginn greinarmunur 
gerður á mögulegum fórnarlömb-
um. Ef maður heimsótti eina af vef-
síðunum var ráðist á símann þinn. 
Ef árásin tókst var eftirlitsforriti 
komið fyrir,“ skrifaði Ian Beer úr 
rannsóknarteyminu Google Pro-
ject Zero.

Árásirnar voru af þeim toga sem 
kallast núll daga árásir. Það þýðir 
í rauninni að Apple, framleiðandi 
símanna, vissi ekki af öryggisgall-
anum sem var nýttur og hafði því 
nákvæmlega núll daga til þess að 
bregðast við. Þessar núll daga árásir 
eru því afar hættulegar og bera 
mikinn árangur fyrir hina óprúttnu 
aðila sem að þeim standa.

Samkvæmt tæknifréttamiðl-
inum Motherboard eru veirur fyrir 
iPhone-síma afar dýrar þar sem 
erfitt er að hakka símana. Verð-
miðinn á slíkri veiru fyrir nýjan og 
uppfærðan síma er um þrjár millj-
ónir dala.

Auk að minnsta kosti eins núll 
daga galla komu rannsakendur 
auga á þrettán aðra öryggisgalla 

sem fimm mismunandi 
veirur nýttu sér. Ein-
hverjir gallanna voru 
til staðar í nýjustu upp-
færslu stýrikerfisins 
iOS þegar þeir upp-
götvuðust.

Beer sagði frá því 
að veirurnar hefðu 
stolið skjölum úr 
sýktum símum og 
fylgst með stað-
setningu símans. 
Þá höfðu veir-
urnar einnig aðgang að 
lykilorðum notandans sem og dul-

kóðuðum skilaboðum. Hins vegar 
var hægt að losa sig við veirurnar 

með því einfaldlega að slökkva 
á símanum og kveikja 
aftur. Skaðinn væri þó 

skeður enda búið að stela 
mikilvægum upplýsingum.

„Veg na þe s s hver su 
miklum upplýsingum var 

hægt að stela má gera ráð 
fyrir því að hakkararnir hafi 

aðgang að ýmsum aðgöngum 
og þjónustum með því að nota 

hin stolnu lykilorð. Jafnvel þótt 
veirunni hafi verið úthýst,“ 

skrifaði Beer í bloggfærslu um 
málið.

Og þar sem aðgengið var svo 
mikið að upplýsingum notenda 

telur Beer að verðmiðinn, hvort 
sem hann var fyrrnefndar þrjár 
milljónir dala eða allt að tuttugu 
milljónum, sé nokkuð lágur. Slíkur 
sé mátturinn sem felst í því að geta 
stolið upplýsingum af og fylgst með 
notendum jafnmargra sýktra síma 
og hér er um að ræða.

„Það eina sem neytendur geta 
gert er að vera meðvitaðir um þá 
staðreynd að f jöldaárásir sem 
þessar eru ennþá til og hegða sér í 
samræmi við þá staðreynd. Með-
höndla þarf snjallsíma bæði sem 
mikilvægan hluta daglegs lífs og 
sem tæki sem eru viðkvæm fyrir 
árásum.“ thorgnyr@frettabladid.is

Ítrekaðar árásir á iPhone-síma
Fjöldi vefsíðna gat óáreittur komið skaðlegum tölvuveirum í þúsundir iPhone-síma. Upplýsingum og lykil-
orðum stolið og fylgst með staðsetningu notanda. Rannsakandi hjá Google segir neytendur fátt geta gert.

TÆKNI

Ný streymisveita Disney er fremst 
í röð þeirra keppinauta sem leitast 
við að steypa Netflix af stóli. Þetta 
sagði í greiningu The Verge á mark-
aðnum í gær. Eitt helsta merkið um 
að Disney+, nýja streymisveitan, 
ætli að reyna að skera sig úr felst 
í þeirri ákvörðun að nýir þættir 
verða ekki birtir allir á sama tíma. 
Þess í stað verður haldið í þá ára-
tugagömlu venju að birta einn og 
einn þátt á sama tíma í hverri viku.

Þetta er reyndar nákvæmlega 
það sama og Hulu gerir, utan þess 
að Hulu birtir fyrstu þrjá þættina 

á sama tíma, og HBO Now sömu-
leiðis. Þá er búist við því að Apple 
fylgi í þessi fótspor þegar Apple TV 
Plus fer í loftið í haust.

Með því að gefa þætti út einn í 
einu vonast Disney væntanlega til 
þess að halda áskrifendum lengur. 
Þeir horfi ekki á heila seríu á einum 
mánuði og segi svo upp áskrift. 
Ágætishliðarverkun er svo að 
umræðan um höskuldarviðvaranir 
verður vonandi örlítið minna hávær 
þar sem fólk mun væntanlega frekar 
horfa á þættina á svipuðum hraða 
og aðrir. – þea

Ekkert hámhorf á nýju streymisveitunni hjá Disney
Tækniblaðamenn víða um heim 
fengu í gær boðskort frá Apple og 
fékkst þar staðfest að fyrirtækið 
hefur boðað til kynningarfundar 
þann 10. september næstkomandi 
í höfuðstöðvunum í Cupertino, 
Bandaríkjunum.

Fastlega er búist við því að stærsta 
kynningin verði nýjasti síminn 
í iPhone-línunni, það er að segja 
iPhone 11. Samkvæmt Techcrunch 
er búist við því að þrjár útgáfur 
verði kynntar. Ein hefðbundin og 
svo tvær mismunandi sem deila 
viðskeytinu „pro“. Verða það dýrari 
símar línunnar.

Þótt ekki liggi fyrir hvernig 11 
verður frábrugðinn XS hefur verið 
orðrómur á kreiki um nýja og öfl-
ugri örf lögu, þrefalda myndavél 
og að síminn geti hlaðið aukatæki 
á borð við AirPods þráðlaust. – þea

Nýr iPhone 
verður kynntur

Disney+ er ný streymisveita. NORDICPHOTOS/GETTY

Lykilorðum og öðrum 

viðkvæmum, mikilvægum 

upplýsingum var stolið.

Rannsakendur netöryggisfyrir-
tækisins Symantec greindu frá því í 
skýrslu sinni í gær að tvö öpp á Play 
Store, appverslun Google, hefðu 
komið fyrir falinni auglýsingaveiru 
í forritum símum. Veiran gerði það 
að verkum að það hægðist á sýktu 
símunum, gagnanotkun stórjókst 
og rafhlöðunotkun sömuleiðis.

Öppin tvö heita Idea Note: OCR 
Text Scanner, GTD, Color Notes og 
Beuty Fitness: daily workout, best 
HIIT coach. Samanlagt náðu 1,5 
milljónir Android-notenda í öppin 
á síðustu tólf mánuðum og er fjöldi 
sýktra síma því umtalsverður.

Samkvæmt rannsakendunum 
báru forritin öll einkenni þess að 
vera ósvikin og eðlileg. Þar af leið-
andi reyndist afar erfitt að koma 
auga á að um svindl væri að ræða 
og þess vegna fengu forritin að vera 
óáreitt í appversluninni í um ár. – þea

Auglýsingaveira  
hægir á símum
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Sjálfa tekin á þjóðtungudeginum í Chisinau í Moldóvu. Dagurinn hefur verið 
haldinn hátíðlegur síðan 1989, þegar landið tilheyrði Sovétríkjunum. EPA-EFE

Tékkneski óperusöngvarinn Adam Plachetka syngur Don Giovanni eftir Wolfgang Amadeus Mozart á þaki Lucerna-
byggingarinnar í Prag. Áheyrendur fengu að liggja í baðkörum og njóta söngsins. NORDICPHOTOS/GETTY.

Föstudagar fyrir framtíðina er áskorun unga fólksins um aðgerðir til að sporna við loftslagsbreytingum. Aðgerðir 
hinnar sænsku Gretu Thunberg voru innblásturinn. Hér má sjá ungt fólk í Leipzig láta í sér heyra. EPA-EFE

Afmælisbarnið Tuan Tuan gæðir sér á köku í tilefni dagsins í dýragarðinum í 
Taipei. Hann var gjöf frá Kínverjum árið 2008. NORDICPHOTOS/GETTY IMAGES

882 manns 
dansa á alþjóð-
legu Mari-
achi-hátíðinni 
í Guadalajara 
í Mexíkó. Tak-
markið var 
að komast í 
heimsmetabók 
Guinness sem 
tókst. 
NORDICPHOTOS/ 
AFP



Audi e-tron 55 hefur verið beðið með eftirvæntingu, nú er hann lentur og bíður eftir þér. Hann er með ríflega 400 km. 

drægni samkvæmt WLTP og aðeins 5,7 sekúndur í hundraðið. Fjöldi hleðslumöguleika er fyrir hendi og jeppinn nýtir alla 

nýjustu tækni. Audi e-tron 55 quattro er ekki bara kjörinn fyrir daglegan akstur heldur líka afar meðfærilegur og 

sveigjanlegur í ferðalagið. Komdu og skoðaðu nýjan Audi e-tron og/eða óskaðu eftir reynsluakstri á www.hekla.is/etron

Í einnar hleðslu fjarlægð.
Með alrafmögnuðum Audi e-tron.

HEKLA · Laugavegi 170-174  / Audi.is / 590 5000

Audi e-tron 55 quattro.
erð fr 9.790.000 r.

Alrafmagnaður

Framtíðin.
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Allra rugl-

ingslegast er 

því þegar full-

trúar þessara 

rótgrónu 

flokka 

virðast ekki 

sjálfir vita 

hvað þeir 

standa fyrir.

Ísland dróst óvænt inn í Brexit hringavitleysuna í 
vikunni. Boris Johnson, forsætisráðherra Bret-
lands, gerir sér nú dælt við Donald Trump í von 

um fríverslunarsamning við Bandaríkin þegar Bretar 
segja skilið við Evrópusambandið. Boris tjáði Trump 
að mikilvægt væri að matvælaeftirlit Bandaríkjanna 
stæði ekki í vegi fyrir viðskiptum landanna með 
óþarfa skriffinnsku. Nefndi hann sem dæmi grísa-
bökuna Melton Mowbray sem flutt væri greiðlega 
alla leiðina til Íslands og Taílands en vegna takmark-
ana matvælaeftirlitsins fengist hún ekki í Bandaríkj-
unum.

Ekki leið á löngu uns í ljós kom að Boris fór með 
fleipur. Framleiðendur bökunnar könnuðust hvorki 
við að hafa selt hana til Íslands né til Taílands. Þetta 
er ekki í fyrsta sinn sem Boris Johnson hagræðir 
sannleikanum og hunsar staðreyndir til hagsbóta 
pólitískum áróðri sínum.

Þungamiðja kosningabaráttu Borisar um embætti 
forsætisráðherra sem fram fór í sumar var andúð 
hans á Evrópusambandinu. Á síðasta framboðs-
fundi baráttunnar stóð Boris keikur á sviði ExCel 
ráðstefnusalarins í London og veifaði vakúmpakk-
aðri síld, saltaðri og reyktri. „Áratugum saman hefur 
reykta síldin okkar verið send svona í pósti,“ sagði 
hann um pakkann sem að sögn barst honum frá 
bálreiðum breskum fisksala. „En nú hefur flutnings-
kostnaðurinn margfaldast eftir að skriffinnar í Brus-
sel kröfðust þess að hvert f lak hvíldi á kodda úr plasti 
fylltum ís. Þessi heilbrigðisreglugerð er tilgangslaus, 
kostnaðarsöm og óumhverfisvæn.“

Þrumuræða Borisar uppskar ákaft lófatak og 
húrrahróp. Sagan var góð. Hún sýndi skýrt og 
skorinort fram á íþyngjandi tilgangsleysi Evrópu-
sambandsins. Það var aðeins einn hængur á. Sagan 
var ekki sönn. Ekki ein einasta reglugerð Evrópusam-
bandsins skikkaði aðildarríkin til að flytja þurrkaða 
síld á ískoddum. Reglugerðin reyndist þvert á móti 
heimasmíðuð. Það voru Bretar sjálfir sem gerðu 
kröfuna um koddana.

Falskar minningar
Við lifum á öld lyginnar. Falsfréttir hafa áhrif á 
heimsmynd fólks og kosningahegðun. Rannsókn 
sem birt var í nýjasta hefti tímaritsins Psychological 
Science staðfestir mátt lyginnar.

Í rannsókninni sem gerð var við Háskólann í Cork 
á Írlandi voru rúmlega þrjú þúsund þátttakendum 
sýndar fréttir. Sumar voru sannar, aðrar voru upp-
spuni þeirra sem stýrðu rannsókninni. Í ljós kom að 
ef falsfrétt samræmist stjórnmálaskoðun fólks er það 
líklegra til að trúa fréttinni, muna eftir henni og neita 
að láta af trúnaði á hana jafnvel þótt því sé sagt að 
hún sé ósönn. En ekki nóg með það.

Rannsóknin leiddi Í ljós að falsfréttir geta einnig 
framkallað falskar minningar. Helmingur þátttak-
enda í rannsókninni sagðist muna eftir að hafa lesið 
upplognu fréttirnar. Margir þrættu meira að segja 
fyrir að um tilbúning væri að ræða eftir að þeim var 
sagt að fréttirnar hefðu verið helber skáldskapur, 
saminn fyrir rannsóknina.

Dulkóðuð lygi
Í breskri ensku er til slangur sem kallast „Cockney 
rím“. Á það upptök sín í austurhluta Lundúna en 
talið er að það hafi orðið til í kringum 1840. Slangrið 
er eins konar dulmál. Eitt orð er leyst af hólmi með 
tveimur orðum sem ríma við það sem þau komu í 
staðinn fyrir. „Money“ er „bees and honey“; „wife“ 
er „trouble and strife” – og svo framvegis. Talið er að 
slangrið hafi orðið til meðal kaupmanna á útimörk-
uðum Austur-Lundúna sem töluðu dulmál sín á milli 
er þeir stunduðu verðsamráð frammi fyrir viðskipta-
vinum. Aðrir segja að glæpamenn hafi fundið upp 
slangrið til að snúa á lögregluna.

Enska orðið yfir lygar er „lies“. Til er „Cockney“ 
slangur yfir „lies“: „Porkie pies“ – eða eins og það 
útleggst á íslensku: Grísabökur.

Rétt eins og margir stjórnmálamenn samtímans 
notar Boris Johnson lygar sér til framdráttar. Því 
rannsóknir sýna að „porkie pies“ svínvirka.

Máttur lyginnar
Mín skoðun Sif Sigmarsdóttir

Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða 
lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari 
upplýsingar um lyfið á serlyfjaskra.is.

Haltu þínu striki!
Harpatinum við gigtar- og liðverkjum. 
Bætir hreyfigetu og dregur úr stirðleika.

 Fæst án lyfseðils í næsta apóteki Viðurkennt af Lyfjastofnun

Stjórnmálaflokkar hafa í gegnum tíðina gert 
kjósendum auðveldara með að átta sig á 
hvar á hinum pólitíska ási frambjóðendur og 
stjórnmálamenn standa.

Gera hefur mátt ráð fyrir að þeir sem 
standi vinstra megin við miðju vilji þéttofið vel-
ferðarnet og telji umsvifamikinn ríkisrekstur 
nauðsynlegan til að tryggja slíkt net. Hægrimenn 
hafa viljað halda ríkisafskiptum í lágmarki. Ekki 
skal gengið á frelsi borgaranna, eins og það er kallað, 
nema til þess séu veigamikil rök.

Auðvitað er þessi lýsing einföldun. Veruleikinn 
er sjaldnast svartur eða hvítur þótt fólk sé í grund-
vallar atriðum sammála.

Sumir hafa leikið á þennan pólitíska ás. Einna 
þekktust er sagan af Tony Blair og New Labour 
eða Nýja-Verkamannaflokknum. Blair var enginn 
vinstrimaður að uppruna, og hafði raunar daðrað 
við Íhaldsflokkinn á yngri árum. Hann sá sér leik á 
borði. Verkamannaflokkurinn hafði gengið langa 
eyðimerkurgöngu utan ríkisstjórnar þegar hann 
kom til skjalanna. Leið hans var að færa flokkinn 
eins langt til hægri og frekast var unnt, og skapa 
um leið meiriháttar tilvistarkreppu hjá Íhalds-
flokknum.

Verkamannaflokkurinn, undir stjórn Blairs og 
síðar Gordons Brown, var við völd næstu 12 árin.

Aðrir gefa sig beinlínis út fyrir að tilheyra ekki 
hinu hefðbundna pólitíska litrófi. Píratar hér á 
Íslandi eru dæmi um það. Besti f lokkur Jóns Gnarr 
er annað dæmi. Þótt slíkir f lokkar eigi sannarlega 
tilverurétt og hafi frískað upp á pólitíkina undan-
farin ár, er það eftir sem áður sennilega algengast að 
fólk skilgreini sjálft sig út frá tiltölulega hefðbundn-
um mælikvörðum um hægri og vinstri. Hægri menn 
kjósa Sjálfstæðisflokkinn, vinstri menn Vinstri 
græn eða Samfylkingu og miðjumoðarar Framsókn 
eða afsprengi þess f lokks.

Allra ruglingslegast er því þegar fulltrúar þessara 
rótgrónu flokka virðast ekki sjálfir vita hvað þeir 
standa fyrir.

Þar mætti nefna Sjálfstæðisflokkinn í Reykjavík 
sem hefur tekist að gerast sérstakur andstæðingur 
þróunar í miðborg Reykjavíkur, talsmaður yfirburða 
einkabílsins og svarinn andstæðingur þess að verð-
mætasta land borgarinnar fari undir annað en alger-
lega vannýttan flugvöll. Hinum hægri sinnaða Boris 
Johnson, sem áður stýrði London með myndarbrag, 
myndi sennilega svelgjast á drykk sínum.

Nýjasta stefnumál flokksins virðast vera uppsetn-
ing eftirlitsmyndavélakerfis til að njósna um borgar-
búa. Það er í takti við nýlega tillögu um að sækja 
skuli embættismenn til saka vegna framúrkeyrslu í 
svokölluðu braggamáli. Oddvitinn í borginni steig 
svo nýverið fram sem sérstakur talsmaður kjöt-
neyslu, og lýsti áhyggjum af próteinskorti þeirra sem 
kjósa frekar grænmeti. Þökkum Eyþóri forsjána.

Tony Blair lék á hinn pólitíska ás eins og fiðlu. 
Stundum er engu líkara en Sjálfstæðismenn í 
borginni viti ekki að hann sé til.

Stefnuleysi
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Íslandsbanki býður þægilega og hrað virka þjónustu, hvort sem þú 

ert að kaupa húsnæði eða endurfjármagna eldri lán. Þú getur klárað 

greiðslumat og sótt um lán, hvenær sem er. Allt að þrír óskyldir aðilar 

geta sótt um saman, sem getur komið  sér vel við fyrstu kaup.

islandsbanki.is/greidslumat

Greiðslumat á 
örfáum mínútum



Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni eru birtar með 
fyrirvara um prentvillur. Yfirstrikað verð sýnir fullt verð vöru. 
Gildir til 6. október 2019 eða á meðan birgðir endast.

BRAVO
Hægindastóll og skammel. Svart 
eða koníaks litt leður og álfætur. 

Stóll

 178.492 kr.   209.990 kr.

Skammel

 59.492 kr.   69.990 kr.

WOODSTOCK
Sérlega falleg og vinsæl sófaborð. Fáanleg bæði í 
olíuborinni eik og svörtum aski. Tvær stærðir.

Stærð: 120 x 60 cm

 30.592 kr.   35.990 kr.

Stærð: 80 x 80 cm

 27.192 kr.   31.990 kr.

DIALMA 
BROWN 
Glæsilegur bókaskápur 
með fallega útskorið 
mynst ur. Ítalska merkið 
Dialma Brown sérhæfir 
sig í notkun á endurunn-
um viði og vönduðu 
handverki. Náttúrulegur 
viðarlitur að utan en vax-
borinn, grásvartur viður 
að innan. Hillur úr gleri.
B: 130 D: 35 H: 220 cm

 119.994 kr.  
 199.990 kr.

COUVIN 
Fallegur skápur með 
glerhurðum úr hvítt-
uðum aski. Skápurinn er 
með fimm hillum (fjórar 
lausar og ein botnhilla). 
Honum er lokað með 
fallegu handfangi sem 
lokað með járnslá (fer 
inn í festingu efst og 
neðst). Vandað, massívt 
og fallegt húsgagn..
Br: 120 D: 42 H: 210 cm      

 119.993 kr.  
 159.990 kr.

KENYA 
Hægindastóll. Grænt, brúnt eða  
dökk grátt Holly áklæði.

 37.493 kr.   49.990 kr.

OPUS
Hægindastóll. Svart leður og  
króm aður snúningsfótur.

 135.992 kr.   169.990 kr.

PASADENA 
Skápar úr villtri eik. 

Annarsvegar hár skápur úr  
lakkaðri villtri eik með glugga  
og ljósi.

Og hins vegar lægri skápur úr 
olíuborinni eik með þremur  
glerhillum og ljósi.

< Hár: B: 50 D: 44 H: 200 cm

 109.571 kr.   156.530 kr.
Lágur: B: 50 D: 44 H: 136 cm >

 84.699 kr.   120.999 kr.

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



Ævintýralegt
haust í Höllinni

www.husgagnahollin.is

  
  

 V
E F V E R S L U N  

A
LLTAF OPIN

PASSO
Borðstofuborð frá Danform. Svört grind og fætur.  
Grábrún, sterk keramikplata. Stærð: 100 x 200/300 x 75 cm  159.993 kr.   199.990 kr.

Stækkanlegt í 300 cm 
með 2 stækkunum 

sem fylgja.

DUNCAN 
Eldhúsborð, spónlögð eik. 
Stærð: Ø 105, H:75 cm.

ALINA
Borðstofuborð úr reyktri, spónlagðri eik. 
Stærð: 200 x 100 x 74 cm.

 119.992 kr.  
 149.990 kr.

 47.992 kr.  
 59.990 kr.

Stækkanlegt í 300 cm með 2 
stækkunum sem seldar sér. 

 31.992 kr.  
 39.990 kr.

HUNTINGTON
Borðstofustóll. Svartir stálfætur  
og ljósgrátt áklæði.

 12.792 kr.   15.990 kr.

AKS
Borðstofu stóll.  
Mótaður krossviður í setu og baki 
með svörtu áklæði og fótum úr eik.

 25.493 kr.   29.990 kr.

DEMINA 
Borðstofustóll.
Svart PU leður eða grátt áklæði.

 4.792 kr.   5.990 kr.

HUNTINGTON
Borðstofustóll. Svart PU-leður og 
fætur/grind úr eik eða reyktri eik.

 31.992 kr.   39.990 kr.



Við þurfum sex stig 

í þessum leikjum til 

að vera áfram með örlögin í 

okkar höndum.

Erik Hamrén

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

www.mitsubishi.is

RÝMINGARSALA

Við rýmum fyrir 2020 árgerðinni af Mitsubishi og bjóðum
alla 2019 bílana okkar á einstöku verði. Kíktu í heimsókn.

Outlander 4x4 Invite+
Fullt verð 4.890.000
Rýmingarverð 4.590.000

L200 Double Cab 4x4 Instyle
Fullt verð 6.690.000
Rýmingarverð 6.390.000

Outlander 4x4 S-Edition
Fullt verð 6.190.000
Rýmingarverð 5.790.000

Eclipse Cross 4x4 Intense
Fullt verð 4.990.000
Rýmingarverð 4.390.000

Skoðaðu úrvalið á: www.hekla.is/mitsubishisalur

Dæmi um rýmingarverð

g j
 verði. Kíktu í heimsókn.

Outlander 4x4 S-Edition
F llt ð 6 190 000

alla 2019 bílana okkar á ei

Outlander 4x4 Invite+

Dæmi um rýmingarverð

nstöku
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FÓTBOLTI Alfreð Finnbogason og 
þjálfarateymi íslenska landsliðsins 
komust að  samkomulagi um að 
Alfreð myndi ekki gefa kost á sér 
í verkefni karlalandsliðsins gegn 
Albaníu og Moldóvu til að einbeita 
sér að því að byggja upp fyrri styrk. 
Þetta staðfesti Freyr Alexandersson, 
aðstoðarþjálfari landsliðsins, í sam-
tali  við Fréttablaðið eftir að leik-
mannahópurinn var kynntur í gær.

Markahrókurinn sem er að hefja 
sitt fjórða heila tímabil með Augs-
burg í þýska boltanum er nýkominn 
af stað á ný eftir baráttu við erfið 
ökklameiðsli sem tóku sig upp í 
vor. Alfreð kom inn af bekknum og 
lék þrjár mínútur um síðustu helgi 
sem voru fyrstu mínútur hans í 
fjóra mánuði.

Fram undan er langt og strangt 
tímabil með Augsburg ásamt fleiri 
leikjum með Íslandi í undankeppni 
Evrópumótsins 2020 og tók þjálf-
arateymið því þá ákvörðun í sam-
ráði við Alfreð að velja hann ekki í 
þennan hóp.

„Alfreð var búinn að vera lengi frá 
og er að byggja upp líkamann til að 
ná fyrra leikformi. Hann er í góðu 

standi en vantar að spila upp á leik-
æfinguna,“ sagði Freyr, aðspurður 
um stöðuna á Alfreði eftir að hópur-
inn var tilkynntur.

„Alfreð er búinn að koma oft 
til móts við liðið, ekki í því standi 
sem hann vill vera í og til framtíðar 
er það betra að hann haldi áfram 
að byggja upp líkamann og þolið 
fyrir komandi tímabil með það 
sem markmið að vera klár, bæði 
fyrir félagslið og landsliðið í næstu 
leikjum í haust því það eru sex leikir 
fram undan á næstu þremur mán-
uðum. Þetta er ákvörðun sem við 
tökum í samráði við Alfreð um að 
hann verði utan hóps í þessu verk-
efni.“ – kpt

Ákvörðun sem er tekin  
í samráði við Alfreð

Alfreð Finnbogason er 

fimmti markahæsti leik-

maður karlalandsliðsins frá 

upphafi með fimmtán mörk 

í 54 leikjum. 

Alfreð verður ekki með í næstu leikjum Íslands. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

FÓTBOLTI Eftir viku hefst vegferð 
íslenska karlalandsliðsins á Evrópu-
mótið 2020 á nýjan leik eftir stutt 
sumarfrí. Fram undan eru sex leikir 
á næstu þremur mánuðum þar sem 
í ljós kemur hvort Ísland kemst á 
þriðja stórmótið í röð, lokakeppni 
EM 2020. Ísland fékk fullt hús stiga 
í fyrstu heimaleikjum sínum gegn 
Tyrklandi og Albaníu og deila efsta 
sæti ásamt Tyrklandi og Frakklandi 
með níu stig eftir fjórar umferðir. 
Fyrri leikurinn er gegn Moldóvu 
á heimavelli og verður það í fyrsta 
sinn sem þessi lið mætast í A-lands-
leik. Þremur dögum síðar mæta 
Strákarnir okkar Albaníu ytra. 

„Þetta er spennandi, við erum 
í raun búnir að vera að bíða eftir 
þessu frá leiknum gegn Tyrklandi. 
Við eigum nóg af gögnum til um 
Albaníu enda stutt síðan við mætt-
um þeim. Við vitum hvernig þeir 
vilja leysa upp leikina og berjast 
af öllum krafti. Við erum með eitt-
hvað af gögnum um Moldóvu sem 
skipti um þjálfara í sumar sem eyði-
lagði þá undirbúningsvinnu sem 
við vorum búnir að vinna um liðið 
þeirra,“ sagði Freyr Alexandersson, 

aðstoðarþjálfari landsliðsins, í sam-
tali við Fréttablaðið.

„Í þeirri baráttu sem við erum 
í þurfum við þessi sex stig, það er 
markmið okkar og það eina sem 
við hugsum um,“ sagði Freyr og tók 
Erik Hamrén, þjálfari landsliðsins í 
sama streng.

„Eftir langa bið er komið að þessu, 
sex leikir fram undan og við þurfum 
sex stig til að vera með örlögin í 
okkar höndum. Við ætlum okkur á 
lokakeppni EM og til þess þurfum 
við að vinna leikina okkar. Við 
gerðum vel í síðasta landsleikjahléi, 
unnum leikina okkar og komum 
þessu í okkar hendur á ný og nú 
er það undir strákunum komið að 
halda áfram af sama krafti.“ 
kristinnpall@frettabladid.is

Skyldusigrar fyrir áform Íslands
Erik Hamrén tilkynnti í gær hvaða 23 leikmenn hann hefði valið fyrir næsta verkefni landsliðsins sem eru leikir gegn Albaníu og 
Moldóvu. Íslenska liðið má ekki misstíga sig í baráttunni á toppi riðilsins þar sem þrjú lið eru að berjast um efstu tvö sætin.

Freyr fagnar hér sigrinum á Tyrklandi með Hannesi Þór Halldórssyni markmanni. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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Honda Jazz Trend

Nýskráður 7/2017, ekinn 30 þús.km., 
bensín, sjálfskiptur.  Er í verksmiðju-
ábyrgð. Ásett verð kr. 2.090.000

Sértilboð kr. 1.790.000  
Afborgun krónur 22.789 á mánuði*

Honda Civic Station Lifestyle

Nýskráður 3/2017, ekinn 26 þús.km.,
dísel, beinskiptur. Er í verksmiðjuábyrgð.

Verð kr. 2.890.000
Afborgun krónur 36.696 á mánuði*

Honda Civic Sedan

Nýskráður 10/2017, ekinn 13 þús.km., 
bensín, beinskiptur. Er í verksmiðjuábyrgð.

Verð kr. 2.990.000

Sértilboð kr. 2.490.000
Afborgun krónur 31.639 á mánuði*

Peugeot 108 Active

Nýskráður 3/2016, ekinn 76 þús.km.,
bensín, beinskiptur.

Sértilboð kr. 790.000
Allt að 100% fjármögnun í boði

Honda CR-V Elegance Navi

Nýskráður 5/2017, ekinn 69 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur. Er í verksmiðjuábyrgð.

Verð kr. 3.790.000
Afborgun krónur 48.075 á mánuði*

Honda Civic 5 dyra

Nýskráður 10/2017, ekinn 29 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur. Er í verksmiðjuábyrgð.

Verð kr. 2.490.000
Afborgun krónur 31.639 á mánuði*

Peugeot 5008 Style 7 manna

Nýskráður 6/2016, ekinn 77 þús.km.,
dísel, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.390.000
Afborgun krónur 30.375 á mánuði*

Honda CR-V Elegance Navi dísil

Nýskráður 4/2017, ekinn 62 þús.km., dísel,
sjálfskiptur 9 gírar. Er í verk-

smiðjuábyrgð.

Verð kr. 3.790.000
Afborgun krónur 48.075 á mánuði*

Honda Civic Elegance 5 dyra

Nýskráður 3/2018, ekinn 16 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur. Er í verksmiðjuábyrgð.

Verð kr. 3.190.000
Afborgun krónur 40.489 á mánuði*

Peugeot Partner Tepee Outdoor

Nýskráður 8/2016, ekinn 44 þús.km.,
dísel, beinskiptur. 

Verð kr. 1.990.000
Afborgun krónur 25.318 á mánuði*

Honda HR-V Comfort

Nýskráður 11/2016, ekinn 86 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur. Er í verksmiðjuábyrgð.

Verð kr. 2.390.000
Afborgun krónur 30.375 á mánuði*

Opnunartími
Mánudaga - föstudaga

milli kl. 10:00 og 18:00

Laugardaga
milli kl. 12:00 og 16:00

Opið allan sólarhringinn
á notadir.bernhard.is

LÍTIÐ EKNIR OG VIRKILEGA VEL 

MEÐ FARNIR BÍLALEIGUBÍLAR

SÖLUMENN OKKAR ERU Í SAMNINGSSTUÐI
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Honda Civic Station

Nýskráður 8/2016, ekinn 35 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur. Er í verksmiðjuábyrgð.

Verð kr. 2.390.000

Sértilboð kr. 1.990.000
Afborgun krónur 25.318 á mánuði*



„Ég myndi segja að það væri alltaf góður kostur að 
elda aðeins meiri kvöldmat og taka með sér svo 
afganginn í skólann sem nesti,“ segir Hrefna Sætran 
matreiðslumeistari beðin um ráð fyrir námsfólk og 
aðra sem hafa ekki mikið á milli handanna.

Hrefna er einnig hrifin af því að gera súpu og 
frysta í minni einingum til að taka með sér. „Hafrar 
yfir nótt er líka sniðugt. Svo að baka banana-
múffur og eiga líka í frysti,“ segir Hrefna og deilir 
hér sinni uppáhaldsuppskrift að höfrum yfir nótt. 
Hún segist oft vera búin að blanda þurrefnunum í 
nokkrar krukkur og þá þurfi ekki annað en að hella 
yfir mjólk og setja inn í ísskáp.

Nesti fyrir nema  
með létta pyngju

Settar í skottið  
á skítugum bíl

Berglind „Festival“ Pétursdóttir 
dagskrárgerðarmaður

 
„Ég hóf menntaskólagöngu mína í 
Menntaskólanum við Hamrahlíð 
haustið 2004, þá 15 ára gömul. Ég var 
ári á undan í skóla, mjög saklaus og 
mætt í skólann til að læra og vera best í 
bekknum. Um það bil korteri síðar var 
ég byrjuð að reykja og fallin á mætingu í 
stærðfræði. Menntaskóli hafði hræðileg 
áhrif á mig,“ segir Berglind og rifjar upp 
busadaginn sem margir kviðu fyrir.

„Þegar ég byrjaði í menntaskóla var 
ennþá stundaður sá góði siður að siða 
nýnema rækilega til á busadaginn svo-
kallaða. Ég og vinkona mín vorum settar 
í skottið á mjög skítugum bíl, keyrt með 
okkur á bensínstöð þar sem nú stendur 
tónlistarhúsið Harpa. Þar fengum við 
að þrífa bílinn hátt og lágt áður en við 
vorum skildar þar eftir.“

Berglind segist oft hugsa til kennar-
anna í skólanum. „Sem kenndu manni 
af mikilli innlifun um hluti sem maður 
hafði engan áhuga á. Þetta fólk er hetj-
urnar mínar í dag.

Þetta voru skemmtilegir tímar en alls 
ekki bestu ár ævi minnar. Ég held að fólk 
sem segir að menntaskólaárin séu bestu 
ár ævi manns lifi mjög leiðinlegu lífi. Ég 
var kannski ekkert sérstaklega mikið 
til fyrirmyndar en ég náði samt á ein-
hvern undraverðan hátt að útskrifast á 
tveimur og hálfu ári. Og sjáið mig í dag, 
allt í lagi með mig, þannig séð.“

Gott ráð frá Berglindi
Taka eins mikið af áföngum í 

 yndislestri og hægt er og ekki  
byrja að reykja.

Góð ráð 
til að 
þrauka
Menntaskólalífið þykir mörgum 
ljúfsárt. Nokkrir úrræðagóðir 
stúdentar segja frá menntaskóla-
árunum og gefa afar haldgóð ráð 
til að þrauka veturinn af.  

Fór í  
býflugubúningi  

til London
Kristinn Arnar

tónlistar- og myndlistarmaður

„Ég var í MH! Geggjaður tími, kynntist 
mörgum af mínum bestu vinum, gerði 
mikið mínum stærstu mistökum og 
náði að þroskast og finna út hvað það 
var sem að ég vildi gera,“ segir Kristinn 
Arnar, tónlistar- og myndlistarmaður, 
sem margir þekkja einnig undir lista-
mannsnafninu Krassasig.

Hann rifjar upp afar eftirminni-
legt atvik. „Ég saumaði mér einu sinni 
býf lugubúning, fyrir grímuballið á 
öðru ári. Ég var ekki kominn með neinn 
búning daginn fyrir ballið, svo ég greip 
til þess örþrifaráðs að sauma. Ballið var 
geggjað, en í beinu framhaldi fórum við 
nokkrir til London, beint út á f lugvöll 
um nóttina eftir ballið og ég gleymdi 
töskunni og öllum fötum, þannig að ég 
var allt í einu lentur í London með ekk-
ert, klæddur í býflugubúning.“

Ráð frá Kristni Arnari
Ekki taka neitt of alvarlega, prufa allt 
sem manni finnst spennandi og vera 

opin fyrir að kynnast sem flestum.

„Þetta verður  
að vera  

skemmtilegt líka“
Þráinn Árni Baldvinsson 

gítarleikari í Skálmöld

„Ég fór í Laugaskóla, það lá beinast við, 
sveitaskólinn minn. Ég entist reyndar 
ekkert lengi þar. Ég man að Guðbjörg 
Þórisdóttir, umsjónarkennarinn minn 
og einn af mínum uppáhaldskennurum, 
las mér pistilinn þegar ég sagði henni 
að ég ætlaði að hætta og fara í tónlistar-
skóla í Reykjavík. Henni leist ekkert á að 
ég myndi hætta í framhaldsskóla. Mér 
þykir mikið vænt um þennan frábæra 
fund þó ég hafi kannski ekkert verið 
alltof kátur með Guðbjörgu mína akk-
úrat þá stundina.

Ég reyndi svo að gera eitthvað af viti 
í MH en þaðan stendur nákvæmlega 
ekkert eftir nema frábærar minningar 
um alla tónleikana í söngva- og söng-
lagakeppnum skólans, Óðríkur algaula 
og söngkeppnin, ég held ég hafi spilað 
800 þúsund sinnum í MH á mennta-
skólaárunum.

Atvikið sem stendur upp úr er klár-
lega þegar við Lauga-félagarnir, Öddi 
(Mugison), Heiðar, Halli, Hjörtur, Magni 
og Rikki brunuðum suður að taka þátt í 
Músíktilraunum. Glórulaus ferð að svo 
mörgu leyti en gríðar mikilvæg í okkar 
eigin tónlistarsögu. Við lærðum margt 
í þessari ferð.“

Ráð frá Þráni
Til að lifa af menntaskólaárin er mikil-

vægt að gleyma sér ekki í einhverju 
rugli, hvorki djammi, of mikilli vinnu 
eða heimskulega miklu námi. Þetta 

verður að vera skemmtilegt líka. 
Reyna að finna balansinn og vera 

skynsamur, þetta eru mikilvæg ár og 
þeim á ekki að sóa í einhver leiðindi.

Hafrar yfir nótt
1 dl hafrar
2 msk. chia-fræ
3 dl möndlumjólk
1 tsk. kanill

½ tsk. engifer
Nokkur hindber
1 msk. sólblómafræ
1 msk. rúsínur

Setja í skál eða krukku, hræra eftir 10 mínútur og 
setja svo allt inn í ísskáp.
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LAGERSALA
allt að 76%
afsláttur
AF fatnaði, skóm og fleiru
FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA

til þriðjudagsins 3. september

SMÁRALIND



Guðríður Torfadóttir, 
eða Gurrý eins og 
hún er alltaf kölluð, 
va rð la nd sþek k t 
þegar hún var einn 
þjálfara í íslensku 

raunveruleikaþáttunum Biggest 
Loser.

Líkamsrækt og þjálfun eru 
hennar ástríða en umgjörð þátt-
anna þótti ýta undir fitufordóma og 
Gurrý fékk bæði það sem hún taldi 
faglega og málefnalega gagnrýni 
en varð líka fyrir hörðum persónu-
legum árásum og þá sérstaklega á 
samfélagsmiðlum. „Ég átti ekkert 
í þetta, þetta er eins og að standa í 
marki. Maður getur varið einn og 
einn bolta í einu en þegar tíu skjóta 
í einu af fullum þunga og í langan 
tíma lyppast maður bara niður. Já, 
ég bara hrundi,“ segir Gurrý sem 
segir allt sitt líf hafa verið undir. „Ég 
missti kraftinn og ástríðuna um 
tíma,“ segir hún og nefnir að erfið-
ustu árásirnar hafi orðið í kjölfar 
fjórðu seríu þáttanna, haustið 2017. 
Þetta hafði mikil áhrif á mig,“ segir 
hún frá.

Stóra verkefni lífsins
Hún er stödd í nýrri líkamsræktar-
stöð sem hún opnar um mánaða-
mótin. „Ég opna hana 2. september. 
Nú er verið að f lísaleggja sturtu-
aðstöðuna,“ segir hún og vísar 
blaðamanni um nýju stöðina sem 
er á annarri hæð í Ármúla. Það er 
hlýlegt um að litast, viður á gólfum 
og dökkmálaðir veggir. Stórt jóga-

stúdíó er miðja nýju stöðvarinnar 
og tvö búddalíkneski standa við 
einn vegginn. „Opnun stöðvarinnar 
hefur verið persónulegt ferðalag 
og á vissan hátt af leiðing reynslu 
minnar að mörgu leyti. Ætli mínar 
áskoranir séu ekki bara blessun 
eftir allt saman,“ segir Gurrý og 
brosir.

Nýja stöðin kallast Yama, eftir 
ák veðnum grundvallarþáttum 
jógafræðanna sem varða heild-
ræna hugsun, tengsl líkama og sálar. 
„Jóga er orðið ofsalega vinsælt hér á 
landi og um allan heim sem almenn 
heilsurækt en það mikilvægasta er 
grunnurinn, yömurnar, sem við 
höfum að leiðarljósi. Hvernig við 
komum fram við okkur sjálf og 
hvernig við komum fram við aðra. 
Lögð er áhersla á að beita ekki 
of beldi, fara vel með líkamann, 
þjálfa hvorki of lítið né of mikið. 
Svo auðvitað að segja satt og vera 
heiðarleg. 

Stöðin heitir Yama því ég er sjálf 
að æfa mig í að fylgja þessum lífs-
gildum en auðvitað tekst mér ekki 
frekar en öðrum að fylgja þeim 
alltaf, enda langt frá því að vera 
fullkomin. En, að öllu gríni slepptu, 
þá er þetta stóra verkefni lífs míns. 
Í Yama er ekki stundað niðurrif, 
hér keppast allir við að verða betri 
manneskjur.“

Heilsuræktarstöð Gurrýjar er 
ekki með hefðbundnu sniði. „Ég er 
með litla hópa af fólki sem ég þjálfa 
í ró og næði án truflunar og það er 
enginn annar í stöðinni á meðan. En 
ekki misskilja, hér þurfa allir að éta 
helvítis chia-grautinn,“ segir hún og 
sýnir með látbragði svo ekki verður 
um villst að þarna verður tekið á.

Barnshafandi í framhaldsskóla
Gurrý er fædd í Reykjavík, foreldrar 
hennar eru Torfi Ólafsson tónlistar-
maður sem rekur Gítarskóla Íslands 
og Sigríður Erna Sverrisdóttir. Hún 
á þrjú alsystkini og eina hálfsystur.

„Ég kynntist jóga í gegnum 
mömmu. Hún var langt á undan 
sinni samtíð og notaði markvissar 
slökunaraðferðir, heilun og jóga. 
Henni veitti líklega ekki af þar sem 
ég var orkumikið barn og ungling-
ur,“ segir Gurrý glettin. „Lengst af 
bjuggum við í Fossvogi þar sem ég 
æfði handbolta með Víkingi, gekk 
í Fossvogsskóla og seinna í Réttar-
holtsskóla en þaðan lá leiðin í Fjöl-
brautaskólann í Breiðholti.

„Námið gekk ansi brösuglega og 
ég var með hausinn út og suður og 
lagði þunga áherslu á skemmtun en 
ekki skólagöngu.“

Gurrý og eiginmaður hennar, 
Markús Þorgeirsson, kynntust á 
þessum tíma og byrjuðu saman. 
Það varð vendipunktur í lífi þeirra 
að hún varð barnshafandi aðeins 
sautján ára gömul.

Ákváðu að standa saman
„Þá breyttist bókstaflega allt. Nú 
væri lífið búið! En við ákváðum að 
standa saman, leysa verkefnið og 
höfðum í forgangi að mennta okkur, 
sama hvað það kostaði. Hjá mér var 
ekkert annað í stöðunni en að bara 
hysja upp um mig og klára stúdents-
prófið. Markús fór beint í háskóla-
nám og að því loknu var komið að 
mér og ég kláraði viðskiptafræði við 
Háskóla Íslands.“

Gurrý og Markús eiga þrjá syni. 
„Fjölskyldan skiptir mig miklu 
máli, Markús minn starfar í vefdeild 

Landsbankans og styður mig í þessu 
verkefni og fyrir það er ég þakklát.“

Sem ung móðir fékk Gurrý áhuga 
á líkamsrækt. „Eftir að ég eignaðist 
Þorgeir þá þyngdist ég mikið, ég 
hugsa að ég hafi verið tuttugu kíló-
um þyngri og of þyngdin fór f ljót-
lega að valda mér vanlíðan. Ég áttaði 
mig á því að ég yrði að gera eitthvað 
í því og byrjaði að æfa í Baðhúsinu 
hjá Lindu Pétursdóttur. Þar kvikn-
aði áhuginn og ástríðan fyrir alvöru. 
Ég gat ekki beðið eftir því að komast 
á æfingar og eiga mína stund. Í Bað-
húsinu fékk ég tækifæri til að taka 
hópnámskeið fyrir kennara og fór 
fljótlega að kenna sjálf með námi í 
Háskólanum. Þarna fékk ég mína 
hugljómun og ég áttaði mig á því 
hversu gefandi það er að hjálpa fólki 

að ná sínum markmiðum. Það lá svo 
beint við að fara í einkaþjálfaranám 
í Keili og ég sé ekki eftir því enda 
vandað nám. Síðar hóf ég störf hjá 
Reebok og tók nánast fyrir tilviljun 
að mér stöðu framkvæmdastjóra 
án þess að hafa sóst eftir því sér-
staklega. Þar var ég við störf þegar 
mér var boðið að vera annar þjálf-
ara í Biggest Loser Ísland. Ég sló til 
algjörlega grunlaus um það sem í 
vændum var.“

Að leiðarljósi að hjálpa fólki
Bandarísku þættirnir eru sláandi, 
manni finnst níðst á þungu fólki. Og 
reynt að ginna það með óhollu fæði 
þannig að áhorfandinn beið eftir því 
að það myndi falla í freistni. Hérna, 
viltu ekki þennan snúð? Eymd og 
niðurlæging eru orð sem mér koma 
í hug. Hvað finnst þér?

„Í upphafi var allt opið varðandi 
nálgun og framsetningu hér á 
Íslandi. En sú bandaríska kom aldr-
ei til greina. Við Evert þekktumst og 
stigum bæði inn í þetta af ástríðu 
okkar fyrir því að þjálfa og hjálpa 
fólki að ná árangri. Engan grunaði 
að þetta yrði svona vinsælt sjón-
varpsefni. Frá upphafi var haft að 
leiðarljósi að hjálpa fólki, ekki gera 
lítið úr því. Við vildum til dæmis 
hjálpa fólki að elda hollan mat á 
eigin spýtur. Þau gerðu innkaupa-
listana og elduðu síðan sjálf með 
okkar leiðbeiningum. Þetta var 
mikilvægur hluti af ferlinu.“

Sanngjörn fagleg gagnrýni
Nokkrir keppenda sögðu þættina 
ýta undir fitufordóma, skilur þú 
sjónarmið þeirra sem benda á að 
þungt fólk geti verið við betri heilsu 

MAÐUR GETUR VARIÐ EINN 
OG EINN BOLTA Í EINU EN
ÞEGAR TÍU SKJÓTA Í EINU 
AF FULLUM ÞUNGA OG Í 
LANGAN TÍMA LYPPAST 
MAÐUR BARA NIÐUR. JÁ, 
ÉG BARA HRUNDI.

Missti kraftinn og ástríðuna
Guðríður Torfadóttir varð landsþekkt þegar hún var einn þjálfara í íslensku raunveruleikaþáttunum Biggest 
Loser. Hún hefði óskað þess að vera betur í stakk búin til að bregðast við gagnrýni og óvæginni umræðu.

Gurrý fékk bæði það sem hún taldi faglega og málefnalega gagnrýni en varð líka fyrir hörðum persónulegum árásum og þá sérstaklega á samfélagsmiðlum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is

ði óska
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82.695.-65.995.-

Háþrýstidæla
K7 Premium Full Control 
Black Edition. 3000 W. 
Dæluþrýstingur 20-180 
bör. Vatnsflæði 600 l/t. 
Hámarkshiti 60 °C. 

Háþrýstidæla
K5 Premium Full 
Control Black Edition. 
Þrýstingur: 20 - 145 bar 
/ 2 - 14,5 MPa.

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 

Kärcher vörurnar eru í BAUHAUS! 

41.685.-27.995.-

Ryk- og vatnssuga
WD 6. 1.300 W. Sogkraftur: 
260 W. Spenna: 220 - 
240 V. Geymslustærð: 30 
lítra tankur. Hentar vel fyrir 
hreinsun á grófu umhverfi, 
t.d. byggingarsvæði.

Ryk- og vatnssuga
WD 5. 1.100 W. Sogkraftur 
sem samsvarar 1.800 W.  
25 lítra tankur og 2,2 m 
slanga. Flöt sía fylgir.

MIKIÐ ÚRVAL, GÆÐI OG LÁGT VERÐ, ALLTAF!



en létt fólk? Og hvað fitufordómar 
eru?

„Það merkilegasta í þessu öllu 
saman er að ég tek heilshugar undir 
þau sjónarmið að öll séum við alls 
konar og þannig eigum við að vera. 
Svo lengi sem við stefnum lífi og 
heilsu ekki í hættu. Þetta snýst um 
að sýna líkama og sál virðingu með 
því að hlúa að okkur sjálfum en 
ekki blessað útlitið. Ég er sammála 
mörgu sem kom fram í kjölfar sýn-
inga þáttanna. Fyrst var harðlega 
gagnrýnt að einhvers staðar hefði 
komið fram að þættirnir væru unnir 
í samráði við lækna og sálfræðinga, 
en þar var verið að vísa í bandarísku 
seríurnar.

Fagfólk á Íslandi setti einnig 
fram gagnrýni á aðferðir okkar 
með málefnalegum hætti. Sumt tók 
ég til mín en öðru kaus ég að vera 
ósammála á faglegum nótum,“ segir 
Gurrý.

„Ef einhver hefur túlkað eitthvað 
sem ég hef sagt eða gert þannig að 
ég sé persónulega að ýta undir fitu-
fordóma er það misskilningur. Slíkt 
myndi ég einfaldlega aldrei gera. 
Það ætti öllum að vera ljóst að mér 
finnst það ekki fordómar að segja 
satt um hættulegt líkamlegt eða 
andlegt ástand. Hvort sem mann-
eskja er of grönn eða of þung eða 
lifir lífi sem stefnir andlegri heilsu 
í voða,“ segir Gurrý en hún skilji 
það samt að umræðan sé alltaf 
viðkvæm þegar hún snúist um líf 
fólks. „Ég veit að sumir keppendur 
tóku umræðuna líka nærri sér, þeim 
fannst líka ráðist að sér og sínum 
markmiðum.

Skriða árása
Fljótlega fór ég að finna fyrir auknu 
álagi, þessi bara venjulega kona í 
Breiðholtinu, móðir þriggja barna, 
með stórt heimili, hund og í fullri 
vinnu. Allt í einu var ég þekkt og 
umdeild manneskja. Þrátt fyrir að 
vera sterk og samkvæm sjálfri mér 
er í raun ekkert sem hefði getað búið 
mig undir framhaldið. Gagnrýnin 
þegar hún var málefnaleg særði mig 
ekki þótt hún hafi stundum verið 
óþægileg að takast á við. Síðan var 
bara eins og það færi af stað skriða 
árása á samfélagsmiðlum, þar sem 
engin bönd héldu fólki. Það var 
djöfulli erfitt. Miðlarnir og athuga-
semdakerfi fjölmiðla loguðu. Harð-
ar persónulegar árásir á mig sem 
manneskju voru gerðar úr öllum 
áttum,“ segir Gurrý og segist hafa 
verið kölluð öllum illum nöfnum 
og gert upp illt innræti.

Missti það
„Maður er auðvitað ýmsu vanur og 
ég kom mér upp einhverjum verk-
færum til að leiða hluti hjá mér og 
bregðast við fylgifiskum þess að 
vera allt í einu orðin opinber per-
sóna. Svo kom einfaldlega þessi 
tímapunktur þar sem ég bara 
missti það, bara henti inn helvítis 
handklæðinu. Ég man sérstaklega 
eftir einni viku þar sem gagnrýnin, 
umtalið og skvaldrið náði einhverj-
um alveg nýju hæðum. Persóna 
mín var á öllum miðlum landsins 
til umfjöllunar og fólk sem þekkti 
mig ekkert var orðið sérfræðingar í 
mér og felldi dóma um mig og mitt 
líf.

Í lokuðum grúppum á samfélags-
miðlum þar sem ástvinir mínir 
voru sumir þátttakendur, blússaði 
skelfileg umræða um mig og meira 
að segja fjölskyldan var tengd inn í 
umræðuna. Nokkrir ástvina minna 
sem reyndu að koma mér til varn-
ar urðu sjálfir fyrir gríðarlegum 
ósanngjörnum árásum. Að verða 
vitni að því hafði mikil neikvæð 
áhrif á mig, okkur fjölskylduna og 
eftir á að hyggja miklu meiri en mig 
hefði grunað.

Ég átti bara ekkert í þetta,“ segir 
hún. „Ég kunni ekki að bregðast við 
þessu eða vinna úr því. Var þar fyrir 
utan ekki alveg við stjórn, kunni 
ekki að segja nei við fleiri verkefn-
um og hlóð þeim á mig. Allt í einu 
var ég með alla daga bókaða og ekk-
ert mátti fara úrskeiðis. Ég sofnaði 
oft í sárum kvíða því ég náði ekki 
að klára verkefni dagsins, en það fer 
mér ekkert sérstaklega vel.

„Það merki-
legasta í þessu 
öllu saman er 
að ég tek heils-
hugar undir þau 
sjónarmið að 
öll séum við alls 
konar og þannig 
eigum við að 
vera.“
FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

 ÉG VAR AUÐVELT SKOT-
MARK ENDA SVOLÍTIÐ 
HVATVÍS OG STUNDUM 
FANNST MÉR EINS OG AÐ 
FÓLK HEFÐI ÁNÆGJU AF 
ÞVÍ AÐ TAKA MIG NIÐUR. 
FÓLK BARA LÉT ALLAN 
FJANDANN FLAKKA

Ég beitti þeim aðferðum sem ég 
kunni og reyndi að loka á árásirnar 
á netinu en í mikilli vanlíðan. Ég var 
auðvelt skotmark enda svolítið hvat-
vís og stundum fannst mér eins og 
að fólk hefði ánægju af því að taka 
mig niður. Fólk bara lét allan fjand-
ann flakka og leyfði sér að segja svo 
miklu, miklu meira en það myndi 
gera augliti til auglitis.

Þegar ég sé aðra lenda í svipuðum 
aðstæðum í dag fyllist ég samúð. Skil 
svo vel hvað það er að ganga í gegn-
um og vona innilega að það kunni 
betur en ég að bregðast við. Vonandi 
gerir þetta fólk sér betur grein fyrir 
því en ég gerði að það sem er sagt og 
skrifað er ekki sannleikurinn heldur 
byggt á skoðunum fólks.

Keyrði sig í kaf
Umræðan hélt áfram að versna og 
haustið 2017 náði hún alveg nýjum 
lægðum. Í lok þess árs hætti ég hjá 
Reebok Fitness og sór þess eið að 
snúa baki við því sem ég innst inni 
vissi að væri mín köllun og ákvað að 

aldrei færi ég aftur í þennan bransa. 
Núna veit ég að þarna var ég komin 
í kulnunarástand. Svefninn hafði 
verið í ólagi í tvö ár og ég var alltaf 
stressuð. Ég meina hvert einasta 
litla verkefni óx mér í augum. Mér 
fannst orðið erfitt að hreyfa mig, 
hreinlega nennti því ekki, en gerði 
það samt sem jók ekki beinlínis á 
ánægjuna hjá kerlingunni. Það er 
varla að maður næði að elda graut á 
morgnana. Ég man að ég hugsaði um 
að það yrði ekki einu sinni tekið við 
mér í endurvinnslunni.

Það tók mig meira en heilt ár að 
ná kröftum. Það var mér til happs 
að meira að segja á mínum verstu 
stundum neyddi ég mig til að borða 
hollt og hreyfa mig þótt ég hefði 
enga löngun til þess. Ef laust bara 
rekin áfram af þrjóskunni einni 
saman.

Eftir nokkra mánuði tók ég loks 
sjálf eftir jákvæðri breytingu og fékk 
um leið áfall þegar ég áttaði mig á 
því hversu slæmt ástandið hafði 
verið,“ segir Gurrý og vill meina að 

margar konur finni sig einmitt á 
þessum stað. „Við konur tökum svo 
mörg verkefni að okkur, erum svo 
samviskusamar. Keyrum okkur 
svoleiðis á kaf þannig að það tekur 
mörg ár að ná sér á strik aftur. Til 
dæmis ætlaði ég sjálf fyrir löngu að 
láta draum minn rætast um að opna 
eigin stöð en ég einfaldlega hafði 
ekki orkuna. Svo bara datt tækifæri 
upp í hendurnar á mér og ég greip 
það. Ég var beðin um aðstoð í verk-
efni sem ég einfaldlega gat ekki neit-
að. Eitt leiddi af öðru og allt í einu 
er ég búin að fylla skúrinn heima í 
Breiðholtinu af tækjum og tólum, 
ástríðan komin aftur og þrekið að 
byggjast hratt upp.

Smám saman vatt þetta upp á 
sig, f leiri fóru að leita til mín og það 
sem var í raun bara vinargreiði varð 
grunnurinn sem ég hljóp með og 
Yama heilsurækt byggir á. Nú iða ég 
í skinninu, reynslunni ríkari, öflugri 
en áður og hlakka til að fylgjast með 
fólkinu mínu ná árangri og betri 
tökum á eigin líðan.“ 
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Snorri Magnússon, þroska-
þjálf i og íþróttakenn-
ari, hefur helgað líf sitt 
kennsluaðferðum í ung-
barnasundi og hefur tekið 
á móti þúsundum foreldra 

með hvítvoðunga sína í nærri þrjá 
áratugi. Lífi hans og störfum eru 
gerð skil í nýrri heimildarmynd, 
Kaf, sem verður frumsýnd þann 
5. september. Að heimildarmynd-
inni standa kvikmyndagerðar-
konan Hanna Björk Valsdóttir og 
myndlistarkonurnar Elín Hans-
dóttir og Anna Rún Tryggvadóttir.

Hringlaga húsið við Skálatúns-
heimilið í Mosfellsbæ er forvitni-
legt en lætur þó lítið yfir sér. Frá 
húsinu er sýn bæði til fjalla og hafs. 
Inni er litríkt og hlýtt. Í hringlaga 
lauginni er hærra hitastig en gengur 
og gerist svo ungbörnunum líði vel 
í vatninu.

Hér ríkir gleði
Foreldrar eru að klæða börn sín 
eftir vel heppnaða æfingu með 
Snorra. Þau virðast róleg og sæl og 
hjala værðarlega. Snorri útskýrir 
að æfingin sé klukkutíma löng og 
börnin séu þreytt á eftir, sofi og 
nærist vel.

„Hér vil ég vera, það er mín lífs-
fylling að vinna með ungbörnum 
og foreldrum þeirra. Hér ríkir gleði,“ 
segir hann. Hann er í litríkum stutt-
buxum, sólbrúnn eftir sumarið og 
segir blaðamanni að líklega hafi 
hann verið ofan í sundlaug í þrjá 
til fjóra tíma á dag síðustu fimmtíu 
árin. „Og ég sé ekki eftir þeim tíma 
þó að kennslan taki mikla orku, 
bæði líkamlega og andlega. Því 
þetta er gefandi starf og skemmti-
legt.“

Hann segist hafa tekið vel í beiðni 
k v i k my nd ager ð a rk ven n a n n a 
þriggja. „Þær voru í um það bil ár að 
taka myndina og viðtöl sem henni 
tengjast. Hún verður frumsýnd 
daginn sem mamma hefði orðið 95 
ára gömul, en það vita kvikmynda-
gerðarkonurnar ekki. Þetta er 
skemmtileg staðreynd því mömmu 

heitinni bregður fyrir í myndinni,“ 
segir Snorri frá.

Neðanjarðarhreyfing
Hann er tvíburi, bróðir hans er 
menntaður sem húsasmiður og 
þeir búa ekki langt hvor frá öðrum 
í Garðabænum. „Það eru bara 
nokkur hundruð metrar á milli 
okkar,“ segir Snorri og nefnir frekari 
líkindi með lífi þeirra. „Konan mín 
er f lugumferðarstjóri en var f lug-
freyja þegar hún var yngri. Konan 
hans Viðars er einmitt f lugfreyja,“ 
segir hann og hlær. „Svona er þetta 
tvíburalíf, við erum eineggja tví-
burar og ég á sjálfur tvíburadætur 
en upphaf æfinganna hér í lauginni 
má rekja til fæðingar þeirra.“

Snorri hóf vatnsþjálfunina í 
Skála túnslaug árið 1990 og loka-
verkefnið hans frá Íþróttakenn-
araskóla Íslands fjallaði um gildi 
ungbarnasunds. „Ég var þá alveg 
tilbúinn til að byggja upp æfingar 
í vatni fyrir ungbörn en fékk enga 
foreldra til þess að prófa. Það þorði 
því enginn og fólk var smeykt við að 
koma með börnin svo ung, ég vildi 
nefnilega helst fá börnin þriggja til 

fjögurra mánaða gömul til mín. Ég 
ákvað því að reyna þetta á mínum 
eigin börnum en af því við áttum 
tvíbura vorum við lengur á fæð-
ingardeildinni en ella. Ég ræddi við 
aðra á deildinni um hverju ég væri 
að stefna að og nokkrum foreldrum 
þar leist vel á þetta og ákváðu að 
koma,“ segir Snorri og segir að frá 
þeim tíma hafi ungbarnasundið 
verið nokkurs konar neðanjarðar-
hreyfing. „Ég var með lítinn hóp í 

byrjun og svo smá bættist í hópinn 
með tímanum. Nú kenni ég átta 
hópum í hverri viku og það komast 
því miður ekki allir að,“ segir hann.

Hann segir orðið ungbarnasund 
ef til vill villandi, því æfingarnar í 
lauginni hafi lítið með raunverulegt 
sund að gera.

„Ég þurfti að kalla þetta eitthvað 
á sínum tíma og ákvað að kalla 
þetta ungbarnasund. Ég vissi auð-
vitað vel sjálfur að þetta fjallaði 
ekki um sund nema að því leyti að 
ég ætlaði að nota sundlaugina. Það 
sem ég hafði í huga var að vinna 
með hreyfiþroskann og samveru 
barnanna með foreldrum sínum.“

Í vatninu eiga börnin auðveld-
ara með að hreyfa sig og því meiri 
möguleika á að örva hreyfifærnina.

„Hér er góður hiti í lauginni og 
jákvætt umhverfi. Hér ríkja róleg-
heit, gleði og börnin eiga að finna 
til öryggis. Ég segi stundum bæði í 
gríni og alvöru að það sé ekki leyfi-
legt að gráta í lauginni. En auðvitað 
gráta börn, þau geta verið illa upp-
lögð eða svöng og það er mjög mikil-
vægt að svara því alltaf. Og það má 
alltaf fara upp úr lauginni. Foreldrar 
ættu í raun alltaf að svara gráti 
barna sinna, hvort sem þau eru hér 
hjá mér eða annars staðar. Ég trúi að 
það sé mikilvægt til að byggja upp 
traust. Jafnvel þótt barnið gráti yfir 
því að vera klætt í föt eða eitthvað 
slíkt þá hjálpar að foreldrið tali við 
barnið og segi eitthvað huggandi 
við það um aðstæðurnar.

Góð áhrif á geðtengsl
Eitt af því sem hefur seinna komið 
í ljós er að æfingar sem þessar hafa 
góð áhrif á geðtengsl foreldra og 
barna. Foreldrar eru hér með börn-
unum sínum og það er mikil nánd 
og líkamleg snerting en í ögrandi 
og örvandi umhverfi. Þannig læra 
börnin að treysta.“

Hjá Snorra eru foreldrar með 
börn sín allt niður í tveggja mán-
aða gömul en vel þekkt eru ósjálf-
ráð viðbrögð ungbarna þegar þau 
eru sett í vatn. Þau framkalla sund-
hreyfingar og geta kafað. Kafvið-
bragð er þannig að ef vatn skellur á 
andliti eða vitum barnsins þá lokast 
fyrir öndunarveginn og það heldur 
niðri í sér andanum í um 3-5 sek-

úndur. Þetta viðbragð er mjög sterkt 
fyrstu mánuðina. Áður var talið 
að börnin misstu þessi viðbrögð í 
kringum sex mánaða aldurinn en 
Snorri segir annað hafa komið í ljós. 
Það sé vel hægt að þjálfa eldri börn.

„Áður var talið að það þyrftu allir 
að byrja fyrir sex mánaða aldurinn, 
en það er hægt að byrja seinna. Það 
er bara spurning hvernig maður 
nær til eldri barna því þau vita alveg 
hvað þau vilja ekki. Þekkja foreldra 
sína en treysta ekki þessum nýja 
karli. En það getur alveg gengið vel 
en gengur hægar fyrir sig í byrjun,“ 
segir Snorri.

Með postulínsvasa
Eitt af því sem drífur Snorra áfram 
og gefur honum lífsfyllingu er vel-
líðan mæðra sem koma með börn 
sín. „Það má segja að eitt af mörgu 
sem gefur mér þá lífsfyllingu að 
vinna með „mömmum“, það eru vís-
bendingar um, samkvæmt athug-
unum, að þessi samvera mæðra og 
í samveru með öðrum foreldrum 
auki líkur á að mæðrum gangi betur 
að koma sér upp úr fæðingarþung-
lyndi. Fæðingarþunglyndi hrjáir 
um 14 prósent mæðra hér á Íslandi. 
Það er snerting, augnsambandið og 
röddin sem stuðla að sterkum geð-
tengslum og börn hafa frumkvæði 
að tjáskiptum við umhverfi sitt, 
og þá er bara spurningin hvort for-
eldrar þeirra séu tilbúnir að svara 
börnum sínum,“ segir hann.

„Ég hef alltaf haft trú á þessu,“ 
segir Snorri. „Ég veit að foreldrar 
koma með sína dýrmætustu eign 
til mín í vatnið. Og í fyrstu fara þau 
með barnið í vatnið eins og það sé 
þúsund ára kínverskur postulíns-
vasi. Smám saman finna foreldr-
arnir hins vegar að börn þeirra eru 
sterkari og hafa meira frumkvæði 
að samskiptum en þá grunar. Börn-
in koma foreldrum sínum á óvart. 
Þegar þau standa og kafa og sýna 
styrk sinn þá verður til nýr skiln-
ingur. Foreldrarnir verða öruggari 
og sjá að börnin þeirra eru ekki eins 
brothætt.“

Foreldrar sjá  
 börnin sín  
 í nýju ljósi
Snorri Magnússon hefur kennt ungbarna-
sund í nærri þrjá áratugi. Gleði, nánd og 
traust eru í forgrunni og æfingarnar í laug-
inni geta haft jákvæð áhrif, til dæmis á 
líðan foreldra og hreyfiþroska barna.

Í fyrstu fara þau með barnið í vatnið eins og það sé þúsund ára kínverskur postulínsvasi, segir Snorri sem segir börnin koma foreldrum sínum á óvart.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

BÖRNIN KOMA FORELDR-
UM SÍNUM Á ÓVART. ÞEGAR 
ÞAU STANDA OG KAFA OG 
SÝNA STYRK SINN.

Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is

nið í vatnið

+PLÚS
Framhald má 
nálgast á +Plússíðu 
Fréttablaðsins. ‘

3 1 .  Á G Ú S T  2 0 1 9   L A U G A R D A G U R24 H E L G I N   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



+PLÚS

Hann segir æfingarnar hafa þróast 
þannig að hann hafi í meira mæli 
farið að einbeita sér að hreyfi-
þroska barna og tengslamyndun. 
Styrk í efri hluta líkamans, sam-
hæfingu, eftirtekt, athygli og jafn-
vægi. Þetta er grunnurinn að öllum 
hreyfiþroska. Ég læt börnin standa í 
lófanum mjög snemma, um fjögurra 
mánaða gömul. Annars eru börn 
ólík og það skiptir ekki öllu máli 
hversu fljótt þau læra. Það sem mér 
finnst allra mikilvægast eru þessi 
sterku tengsl sem verða á milli 
foreldra og barnanna, þau eru svo 
mikilvæg og það skiptir máli að þau 
myndist á fyrstu 6 til 9 mánuðum 
barnanna.

Eftir æfinguna verða þau þreytt 
og sofa vel og borða. Æfingarnar eru 
klukkutíma langar sem mörgum 
erlendis þykir langt. Þar eru oftast 
vatnsæfingar í um það bil hálftíma 
og einu sinni í viku og æfingarnar 
öðruvísi. Börnin eru kannski látin 
fljóta á bakinu og svo er sungið.

Börnin eru sterk
Börnin sem eru hjá mér eru líklega 
um fjórum sinnum lengur á æfing-
um í viku heldur en í nágranna-
löndunum og æfingarnar meira 
krefjandi. Líkamlegur styrkur eykst 
og barnið verður öruggara í sund-
lauginni með því að koma oftar og 
þekkja sitt umhverfi. Ég er að vinna 
með styrkinn frá hnakka og niður 
hryggjarsúluna. Þegar börnin eru 
sex mánaða eiga þau að geta setið 
og þá er hægt að fara að vinna með 
fætur. 

En það er ekki bara líkamlegi 
styrkurinn sem skiptir máli. Það er 
þetta samspil líkamlegs og andlegs 
þroska sem er mikilvægt og hefur 
alltaf verið kjarninn í mínu starfi 
þótt það hafi þróast mikið í gegnum 
árin. En ég hef alltaf haft trú á þessu 
því ég sé árangurinn,“ segir Snorri.

Mörgum sem horfa á æfingar í 
lauginni finnst þær mikið sjónarspil 
og það vekur furðu þeirra hversu 
sterk börnin eru. Og hvað þau geta, 
farið í kollhnís og kafað og staðið á 
bretti eða í lófa. Snorri rifjar upp að 
í upphafi starfs síns hafi fólk hrein-
lega komist í uppnám. „Hingað kom 
norskur maður, Björn Nybakken, 
og hann sagði við mig: „Veistu, ég er 
búinn að fara út um alla Evrópu og 
það er enginn að kenna þetta eins 
og þú.“ Hann bauð mér á ráðstefnu í 
Noregi tveimur vikum seinna. 

Ég fór með myndbandsspólur, ég 

Mörgum sem horfa á æfingarnar finnst þær mikið sjónarspil. 

Það vekur furðu margra hversu sterk börnin eru.

Snorri með 
börnum og 
foreldrum 
þeirra í vikunni.  
FRÉTTABLAÐIÐ/
ANTON BRINK

gat talað skandinavísku en þegar 
ég kom og hélt mína tölu og sýndi 
vídeó þá bara sprakk allt. Hvað 
ég væri eiginlega að gera? Þetta 
hlyti að vera stórskaðlegt þessum 
börnum. Ég lagði áherslu á að 
þetta væri snemmtæk íhlutun og 
börnunum liði óskaplega vel. Birni 
fannst alveg dásamlegt að fá svona 
líf lega umræðu og varði mig eins 
og heilt fótgöngulið,“ segir Snorri 
og skellir upp úr. Hann hafi eftir 
þetta ekki verið sérlega áhuga-
samur um að halda fyrirlestra á 
ráðstefnum. En þó hafi hann tekið 
þátt í Norðurlandasamstarfi og sótt 
allar ráðstefnur þar frá árinu 2000. 
Síðast hafi hann haldið fyrirlestur í 
sumar á Sardiníu sem gekk afar vel. 
Ráðstefnuna sótti Snorri með Her-
mundi Sigmundssyni, prófessor 
í sálfræði við Háskólann í Þránd-
heimi í Noregi.

Vill ekki vera á flakki
„Síðustu árin hefur fræðasamfélag-
ið fjallað um gott gildi ungbarna-
æfinganna og veitt okkur athygli. 

ÞEGAR ÉG KOM OG HÉLT 
MÍNA TÖLU OG SÝNDI 
VÍDEÓ ÞÁ BARA SPRAKK 
ALLT. HVAÐ ÉG VÆRI 
EIGINLEGA AÐ GERA? 

Hermundur hefur rýnt í starf mitt 
og þó að mér finnist það ekki nauð-
synlegt, því foreldrar mæla sjálfir 
gildi æfinganna fyrir börnin og sig 
sjálf, er gott að styðja sig við rann-
sóknir að einhverju leyti. 

Eitt af því sem hefur verið rann-
sakað er munur á hreyfiþroska 
fjögurra ára gamalla barna eftir 
því hvort þau voru í ungbarna-
sundi eða ekki. Það er mælanlegur 
munur á samhæfingu og jafnvægi 
hjá börnum og þá þeim í hag sem 
voru í ungbarnasundi. Þá fengu 
kvikmyndagerðarkonurnar mjög 
virtan sálfræðing til að fylgjast 
með starfi mínu og honum fannst 

þetta afar merkilegt. Hann bauð 
mér reyndar á ráðstefnu til Edin-
borgar þar sem hann var að kveðja 
fræðasamfélagið enda kominn á 
níræðisaldur. Ég þáði það boð og 
keypti bókina hans sem var til sölu 
þar. Svo þegar ég kem heim og opna 
bókina þá er þar umfjöllun um mig 
með myndum,“ segir Snorri og segir 
að sér hafi þótt vænt um það. 

„Annars finnst mér bara best að 
vera hér heima í lauginni og vil ekki 
vera mikið á f lakki. Ég hef fengið 
mjög undarlegar fyrirspurnir að 
utan. Til dæmis um að fara til Singa-
púr í einn vetur og þjálfa eitt barn. 
Ég gerði það auðvitað ekki.“
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FYRIR ANDLITIÐ

Fæst í flestum apótekum, heilsuhúsum, 
www.lyfja.is og www.heilsanheim.is

æst í flestum apótekum, heilsuhú

Elín leggur mikla áherslu á heilbrigði og hugsar vel um líkama og sál. Hún segir að eftir barnsburð og eftir fertugt sé mikilvægt að hugsa vel um húðina.

KOLLAGEN vörur frá 
Colway skila árangri
Elín María Björnsdóttir er kröfuhörð þegar kemur að húðvörum. Heilbrigð 
og falleg húð skiptir hana máli. Hún mælir með KOLLAGEN húðvörum frá 
Colway. Húðin er stinnari og þéttari eftir notkun þeirra og ljómar á ný. ➛2

Það verður dansandi 
fæðing hjá Mjódda-
Mömmu í dag þegar 
ungir dansarar taka 
völdin í Mjóddinni og 
bæði kenna og sýna 
vegfarendum dansspor. 
Þá gefa dansfatamark-
aður, lifandi skúlptúrar, 
stuttmyndasýning og 
leyniatriði Mjóddinni 
nýja vídd.
helgin  ➛4



Elín María Björnsdóttir hefur 
síðastliðin 10 ár ferðast út 
um allan heim og þjálfað 

þúsundir karla og kvenna í leið-
togafræðum, stjórnendaháttum, 
stefnumótun og hvernig eigi að 
vinna með, stýra og leiða stór 
teymi starfsmanna til árangurs. 
Hún hefur í starfi sínu ferðast 
og starfað um alla Evrópu, Asíu, 
Miðausturlönd, Suður-Afríku 
og Bandaríkin og unnið með 
skólum, stofnunum, ráðuneytum, 
fyrirtækjum og einstaklingum 
ásamt því að tala oft á stórum 
ráðstefnum. Hún starfar í dag hjá 
Marel sem hefur starfsstöðvar úti 
um allan heim og á að skipa mjög 
fjölþjóðlegum hópi starfsmanna 
og ber starfstitilinn „Global Learn-
ing and Development manager“. 
Elín er að ljúka fæðingarorlofi með 
litlu dóttur þeirra hjóna Matthildi 
og hefur störf nú aftur í september.

Vörurnar hafa skilað Elínu 
undraverðum árangri
„Eins og gefur að skilja sinni ég 
annasömu starfi og er með stórt 
heimili. Þrátt fyrir það legg ég 
alltaf mikla áherslu á heilbrigði og 
hugsa mjög vel bæði um líkama 
og sál.

Ég er algjörlega í skýjunum með 
Colway kollagen húðvörurnar 
og finn að eftir barnsburð hafa 
húðvörurnar sem og COLVITA 
kollagen hylkin skilað mér undra-
verðum árangri. Ég glími einnig 
við töluvert bakvandamál og 
eftir inntöku COLVITA kollagen-
hylkjanna frá Colway finn ég strax 
mun, ótrúlegt!“

„Í ljósi þess að ég var að eignast 
barn, þá fór ég að leggja meiri 
áherslu á líkamslínuna þeirra, 
því það er staðreynd að bæði eftir 
barnsburð og eftir að maður er 
komin yfir fertugt þá þarf maður 
að hugsa betur um húðina og nota 
náttúrulegar og góðar líkams-
vörur sem gefa húðinni góða nær-
ingu, réttan raka og hjálpa húðinni 
til að ná fyrri stinnleika. Ég hef 
notað líkamslínuna reglulega og 
sé ótrúlegan árangur nú þegar. Ég 
mæli eindregið með KOLLAGEN 
húðvörulínunni frá Colway fyrir 
alla en hún er algjörlega nauð-
synleg eftir barnsburð.“

KOLLAGEN er eitt það besta 
sem þú færð fyrir húðina
„Eitt það besta sem við getum gert 
fyrir húðina okkar er að bera á 
hana KOLLAGEN. Ástæðan fyrir 
því er sú að KOLLAGEN er það efni 
sem líkaminn framleiðir sjálfur 
en minnkar framleiðslu á því upp 
úr 25 ára aldri og því fara þessar 
fínu línur og hrukkur að myndast 
ásamt því að húðin fer einnig 
að missa stinnleika sinn,“ segir        
Sigrún Kjartansdóttir heilsuráð-
gjafi.

KOLLAGEN beint á húðina
Sigrún segir að með því að bera 
KOLLAGENIÐ beint á húðina og 
á þá staði sem okkur finnst vera 
farnir að láta á sjá, náum við að 
vinna gegn þessari náttúrulegu 
öldrun húðarinnar sem fylgir aldr-
inum og minnkandi framleiðslu 
kollagensins í líkamanum. Kolla-
genið hægir á öldrun húðarinnar, 
gerir húðina stinnari og teygjan-
legri og vinnur gegn fínum línum 

og hrukkum. Það gefur húð-
inni góðan raka og mikla 
næringu og húðin verður 
stinnari og fallegri. „Rann-
sóknir sýna að hægt er að 
bæta sér upp minnkandi 

kollagenframleiðslu 
líkamans með því 

að bera kollagenið 
beint á húðina. 
Einnig mæli ég 

með inntöku á KOLLAGENI, það 
hjálpar heilmikið til ásamt því að 
það vinnur gegn stirðleika og lið-
verkjum,“ segir Sigrún.

Hágæða vatnsbundið 
KOLLAGEN, ekki vatnsrofið
Allar húðvörurnar frá Colway 
eru unnar úr hágæða hráefni, 
einkaleyfisvarðar og hannaðar af 
lífefnafræðingum eftir margra ára 
rannsóknir og tilraunir. Þær inni-
halda vatnsbundið kollagen sem 
er náttúrulegt prótein og unnið úr 
roði fersk-
fisks. Allt 
kollagenið 
í vörunum 
þeirra er 
vatns-
bundið 
því aðeins 
þannig er 
hægt að 
tryggja 
virkni þess 
niður í öll 
þrjú lög 
húðar-
innar. Sé 
það vatns-
rofið nær 

kollagenið eingöngu niður í efsta 
lag húðarinnar sem gerir lítið sem 
ekkert gagn.

Vörur fyrir allan líkamann
Allra nýjasta varan frá Colway 
er glænýtt húðkrem sem heitir 
HERBACEUM sem inniheldur auk 
KOLLAGENS 25 sérvalin náttúru-
leg næringarefni sem öll vinna 
að því að gera húðina stinnari 
og fallegri. Það ásamt PEARL 
KOLLAGENINU fyrir líkamann og 
SLIMMING SERUM kreminu fyrir 

appelsínuhúð og 

vandamálahúðsvæði, geta gert 
kraftaverk fyrir húðina sem við 
gleymum svo oft að hugsa um í 
annríki dagsins.

Góðar vörur á meðgöngunni 
og líka eftir barnsburð
Barnshafandi konur ættu að hugsa 
sérstaklega vel um húðina þar sem 
hún teygist ótrúlega mikið á með-
göngunni og skilur oftar en ekki 
eftir sig slitför og ör. Með því að 
nota KOLLAGEN húðvörurnar má 
minnka líkurnar á þessum hvim-
leiðu slitum og örum.

Hárþykkingarvörur og 
hágæða bætiefni
Colway framleiðir sérstaka hár-
þykkingarlínu fyrir þá sem eru að 
glíma við lélegan hárvöxt, hárlos, 
upplitað og slitið hár. Bæði sjampó 
og hárnæringu.

Einnig framleiðir Colway 
hágæða bætiefni sem styðja við 
húð, hár og neglur. Bætiefnin frá 
Colway sem eru seld á Íslandi eru 
kollagenhylki sem heita COL-
VITA og Astaxanthin sem heitir 
AXANTA. Það inniheldur einnig 
öll B-vítamínin og peperin sem 
unnið er úr svörtum pipar.

Sölustaðir: Apótek Garðabæjar, 
Apótek MOS, Apótekarinn, Apó-
tekið, Heilsuhúsið, Heilsuver, Lyf 
og heilsa, Lyfja, Lyfjaver, Lyfsalinn 
í Glæsibæ, Urðarapótek, www.
lyfja.is og www.heilsanheim.is.

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

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Hjördís Erna 
Þorgeirsdóttir | hjordiserna@frettabladid.is s. 550 5767 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@
frettabladid.is s. 550 57686 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir, sandragudrun@frettabladid.is, s. 550 
5762 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

Útgefandi: 
Torg ehf 
Ábyrgðarmaður:  
Kristín Þorsteinsdóttir

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli 
Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@
frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is, 
s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 550 5653,

Elín segir að KOLLAGEN vörurnar frá Colway hafi gert húð hennar stinnari, þéttari og hún hafi aftur fengið ljóma sem hún saknaði, þrátt fyrir barnsburð.

Colvita hylkin hafa skilað Elínu undraverðum árangri.

Framhald af forsíðu ➛ Ég glími einnig við 
töluvert bakvanda-

mál og eftir inntöku COL-
VITA kollagenhylkjanna 
frá Colway finn ég strax 
mun, ótrúlegt!

Ég er algjörlega í 
skýjunum með 

Colway kollagen húð-
vörurnar og finn að eftir 
barnsburð hafa húð-
vörurnar sem og COL-
VITA kollagen hylkin 
skilað mér undraverðum 
árangri.

KOLLAGEN 
er eitt það 

besta sem hægt 
er að bera á 

húðina.

Uppáhaldsvörur Elínar:
• Hreinsirinn - farðahreinsirinn
• Platinum Kollagenið  

– 100% hreina
• Augnkremið
• MC2 dagkremið
• Maskinn – næturmaski og 

næturkrem (nota hann nánast 
alltaf á nóttunni eftir kolla-
genið)

• Slimming Serum kremið
• COLVITA kollagen hylkin til 

inntöku

Dætur mínar nota:
• Hreinsinn - farðahreinsirinn
• Blue Dimond rakakremið
• Maskann – næturmaski og 

næturkremg
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Meltingarensímin frá 
Enzymedica hafa ræki-
lega slegið í gegn á Íslandi. 

Meltingarensím virka þannig að 
þau eru tekin inn við upphaf mál-
tíðar og virka samstundis. Fyrir 
suma dugar að taka þau stundum 
– eftir því hvað verið er að borða 
og aðrir nota þau með öllum mál-
tíðum. Ensímin eru náttúruleg og 
því engin hætta á því að eitthvað 
fari úrskeiðis í meltingunni heldur 
þvert á móti, niðurbrot fæðunnar 
verður meira og upptaka næringar-
efna eykst ásamt því að ónot og 
ýmsir fylgikvillar lélegrar melt-
ingar minnka eða hverfa.

Fæðuóþol  
eða ensímaskortur?
Skortur á meltingarensímum er 
í daglegu tali oft nefnt fæðuóþol. 
Margir kannast t.d. við mjólkur-
sykursóþol eða laktósaóþol sem 
er tilkomið vegna skorts á laktasa, 
ensíms sem brýtur niður lakt ós-
ann. Reyndar er það ekki alltaf svo 
að einkenni fæðuóþols komi strax 
í ljós og geta liðið allt að 72 tímar 
þar til einkenna verður vart. Oft 
er það líka svo að þau einkenni 

sem koma fram eru þess eðlis 
að erfitt er að að átta sig á því 
að um fæðuóþol sé að ræða. 
Orsök fæðuóþols má oftast 
rekja til skorts á ákveðnum 
meltingarensímum 
og/eða að líkaminn 
getur ekki virkjað 
ákveðin ensím. 
Þetta getur valdið 
vandamálum hjá 
fjölmörgum. Ekki 
bara magaónotum, 
þreytu eða öðrum 
kvillum, heldur getur 
það gerst að við fáum ekki þá 
næringu sem fæðan á að skila 
okkur.

Getur borðað allt
Nökkvi Örn er fjörugur 
strákur sem hefur alla tíð verið 
mjög virkur og hress. Hann var 
snemma greindur með mjólk-
uróþol, astma og ofnæmi fyrir 
dýrahárum og frá fyrsta ári 
hefur hann verið eirðarlaus og 
oft mjög virkur sem hefur ekki 

komið að sök fyrr en hann byrjaði 
í grunnskóla þar sem meiri krafa 
er gerð um einbeitingu og að sitja 
kyrr. Ingibjörg Vala, móðir Nökkva 

hafði þetta að segja um Digest 
Spectrum: „Við ákváðum að 

prófa Digest Spectrum og 
hefur það haft gríðar-
lega góð áhrif á hann. 
Þetta hefur haft bein 
áhrif á meltinguna 
hvað varðar laktósann 

en hann þolir mjólkur-
vörurnar mikið betur og 

svo höfum við ekki þurft að 
hafa áhyggjur þegar við mætum 

í veislur, að þurfa stöðugt að tiltaka 
hvað má og hvað má ekki borða.

Betri einbeiting og bætt heilsa
„Digest Spectrum hefur einnig haft 
áhrif á hegðunina hjá Nökkva, 
hann heldur mikið betur ein-
beitingu og er ekki eins eirðarlaus. 
Eins hefur hann ekki fengið neitt 
astmakast frá áramótum þrátt 
fyrir kuldatíð sem hefur annars 
verið kveikjan að astmaköstum 

hingað til. Þetta er án efa það besta 
sem við höfum komist í tæri við 
og það að eitt hylki án aukaefna 
geti gefið þessa góðu niðurstöðu er 
alveg frábært og lífsbætandi,“ segir 
Ingibjörg.

Hollur matur og óþol
Fjölmargir þjást vegna fæðuóþols 
af einhverju tagi og hafa ekki hug-
mynd um það. Það er vegna þess 
að erfitt getur reynst að tengja 
einkennin við meltinguna og þá 
staðreynd að kvillarnir eru að 

koma fram allt að 42-72 klst. eftir 
að matarins er neytt. Fólk getur 
haft óþol gegn ýmiss konar holl-
ustufæði líka og þá getur verið enn 
erfiðara að átti sig því við gerum 
oftast ráð fyrir því að þegar við 
borðum hollt, þá séum við að gera 
líkamanum gott. Einkenni fæðu-
óþols geta m.a. verið:

●  Brjóstsviði
●  Vindverkir
●  UppþemWba
●  Kviðverkir og ógleði
●  Bólur
●  Exem
●  Höfuðverkur
●  Skapsveiflur
●  Liðverkir

Með því að sleppa ákveðnum 
fæðuflokki í u.þ.b. þrjár vikur er 
oft hægt að komast að því hvort 
viðkomandi fæða sé að valda óþoli. 
Digest Spectrum gefur líka þann 
möguleika að í sumum tilfellum sé 
hægt að neyta allrar fæðu án vand-
kvæða.

Betri einbeiting og bætt heilsa
Digest Spectrum meltingarensím geta dregið verulega úr einkennum fæðuóþols. Hann Nökkvi 
Örn hefur öðlast betra líf eftir að hann fór að nota þau og gengur m.a. betur að einbeita sér.

Þetta er án efa það 
besta sem við 

höfum komist í tæri við 
og það að ein tafla án 
aukaefna geti gefið þessa 
góðu niðurstöðu er alveg 
frábært og lífsbætandi.
Ingibjörg Vala Sigurðardóttir,  
móðir Nökkva

Sölustaðir: 
Apótek, heilsuhús 

og heilsuhillur 
verslana

Mjólkuróþol getur haft bein áhrif á meltinguna hvað varðar laktósann en Nökkvi þolir mjólkurvörurnar mikið betur eftir að hann fór að taka Digest 
Spectrum. „Við þurfum ekki lengur að hafa áhyggjur þegar við mætum í veislur,“ segir móðir hans.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

LÍFRÆNT
OFURFÆÐI

Fæst í apótekum, heilsubúðum og heilsuhillum verslana.

Lífrænt rauðrófuduft
eykur úthald

„Um það bil tveimur vikum eftir að ég
fór að taka rauðrófuhylkin jókst úthaldið 
og þrekið á hlaupunum og ég fann bara 
almennt fyrir meiri orku“
Ingveldur Erlingsdóttir maraþonhlaupari

Rannsóknir á rauðrófu hafa sýnt að hún hefur jákvæð áhrif á
blóðflæðið í líkamanum. Íþróttafólk er sérlega hrifið af Organic
Beetroot því það hefur góð áhrif á hjarta- og æðakerfi líkamans. Þ
víkkar æðar, lækkar blóðþrýsting og eykur snerpu, orku og úthald

Fæst í apótekum, heilsubú

Það 
d.

bblóðflæðiAukið b
súrefnisupptakaú f i t kBætt s
blóðþrýstingurLægri b
hand- og fótkuldiMinni h
úthald, þrek og orkaAukið ú
gðara hjarta- og æðakerfiHeilbrig
eilastarfsemiBetri h
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Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

MjóddaMamma er sú sem 
hefur geymt dansandi 
börn í móðurkviði en í 

dag er fæðingin, þegar dansararnir 
koma úr skjóli hennar og mæta 
heiminum í fangi móður sinnar í 
Mjódd. Með því vill hún sýna þeim 
stað væntumþykju sem í daglegu 
lífi margra biður ekki um sér-
staka athygli en er alltaf til staðar,“ 
segir Aude Busson, verkefnastjóri 
Dansgarðsins sem í dag býður til 
danshátíðar í verslunarkjarnanum 
Mjódd í Neðra-Breiðholti.

„Mjóddin er einkar áhugaverður 
staður. Þar er eina yfirbyggða 
göngugata landsins en þó er ekki 
mikið götulíf þar alla jafnan. Fólk 
kemur til að sinna erindum en 
gefur staðnum ekki mikinn gaum. 
Þess vegna langaði okkur að láta 
dansinn poppa út úr dansstúdíó-
inu okkar í Mjódd og sjá hvern við 
hittum fyrir á dansgólfinu,“ segir 
Aude og hlakkar til að fá sem flesta 
til að dansa í Mjóddinni á þessum 
ljúfa laugardegi.

„Allir geta dansað og margir 
vilja ólmir taka dansspor á meðan 
aðrir njóta þess að horfa á dans. Því 
ætlum við að umbreyta hversdags-
legum erindum fólks í Mjóddina í 
dag og horfa á götulífið umbreyt-
ast. Því fylgir skemmtileg tilfinning 

Dansandi fæðing í Mjódd
Ungir dansarar taka völdin í Mjóddinni í dag og bæði kenna og sýna vegfarendum dansspor. 
Dansfatamarkaður, lifandi skúlptúrar, stuttmyndasýning og leyniatriði gefa Mjóddinni nýja vídd.

Aude Busson í 
Dansgarðinum 
segir Mjóddina 
einkar áhuga-
verðan stað 
sem muni um 
hádegisbil í dag 
umbreytast 
með iðandi 
dansi.  
FRÉTTABLAÐIÐ/ 
SIGTRYGGUR ARI

að koma í þetta rými, ekki síst fyrir 
þá sem hafa ekki komið í Mjóddina 
lengi, og sjá hvernig dansinn gefur 
því allt aðra vídd,“ segir Aude.

Gefa líf og tíma í dansinn
Með viðburðinum vill Dansgarður-
inn gera dans aðgengilegan fyrir 
alla. „Ekki bara í dansnámi heldur 
líka á óvæntum stöðum þar sem 
fólk getur fengið smjörþef af dansi í 
óhefðbundnu rými,“ segir Aude.

Hátíðin hefst klukkan 11 og 
stendur til klukkan 13 í dag.

„Þetta verður mikil veisla. Við 
byrjum á dansinnsetningu með 
lifandi dansskúlptúrum eftir dans-
höfundinn Sögu Sigurðardóttur úr 
Marble Crowd en hún hefur vakið 
verðskuldaða athygli sem einn 
áhugaverðasti danshöfundur lands-
ins. Þá munu ungir dansarar deila 
uppáhalds dansæfingunni sinni, 
leiða danstíma með gestum og 
gangandi og það verður gaman að 
taka spor með ungum ballerínum. 

Á ytra svæði Bakarameistarans 
verðum við með stuttmyndasýn-
ingu á dansmyndum. Ein myndin er 
með Ingvari Sigurðssyni og önnur 
með Margréti Ólafsdóttur, líka 
strák og heimilislausum manni, 
sem sýna að allir geta dansað. Við 
verðum með dansfatamarkað í 
dansstúdíóinu okkar en það er í 
takt við breyttar neysluvenjur og 
endurnýtingu enda eru flestir dans-
búningar eins og nýir þótt þeir séu 
notaðir og hafa margir óskað eftir 
slíkum markaði,“ segir Aude.

Rúsínan í pylsuendanum er 
leyniatriði sem kemur á óvart.

„Þetta er einstakur viðburður 
og okkur þykir yndislegt að bjóða 
upp dagskrá sem stýrt er af ungum 
dönsurum og allt niður í börn. 
Þessi hópur er oft talinn verðandi 
dansarar en gefa þó mikinn tíma af 
lífi sínu í dansinn og er bæði áhuga-
vert og mikilvægt að sjá hvað gerist 
þegar barn er í krefjandi dansnámi 
og lætur ástríðu sína í ljós.“

 Fyrsta 7 vikna námskeið vetrarins
 hefst 9. september og lýkur 25. október
  Kórfélagar í kórum innan LBK geta sótt um styrk til LBK
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Kynningar: 
Main Manager 
Háskóli Íslands
Auðna Tæknitorg
Klak Innovit
3Z
Saga Natura
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Nýsköpun  
  á Íslandi 

Guðmundur J. Ludvigsson, framkvæmdastjóri MainManager í Danmörku, og Guðrún Rós Jónsdóttir, framkvæmdastjóri MainManager á Íslandi. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

MainManager í fremstu röð 
í nýsköpun í fasteignarekstri
Bylting á sér nú stað í stafrænni upplýsingatækni í byggingariðnaði sem smám saman skilar sér í 
mikilli hagræðingu í rekstri mannvirkja. MainManager hefur tekið þátt í byltingunni síðustu 30 ár 
í gegnum innlenda og erlenda viðskiptavini sem margir eru fremstir á þessu sviði í heiminum. ➛2

KYNNINGARBLAÐ



Útgefandi: Torg ehf Veffang: frettabladid.isÁbyrgðarmaður: Kristín Þorsteinsdóttir Sölumaður auglýsinga: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, 

Skrefunum sem viðskiptavinir 
MainManager hafa tekið 
er hægt að lýsa í nokkrum 

þrepum.
Í fyrsta lagi hafa þeir komið 

gögnum um mannvirkin á staf-
rænt form. Í öðru lagi hafa þeir 
innleitt rafræna verkferla fyrir 
rekstur mannvirkjanna með bein-
tengingu við bókhaldskerfi. Má 
þar nefna verkferla fyrir viðhald 
og rekstur, hjálparborð, ræstingar, 
orkuvöktun og leigusamninga. Að 
hafa þetta allt á einum stað auð-
veldar umsjónarmönnun fasteigna 
að hafa yfirsýn yfir þau verk sem 
þarf að vinna í mannvirkjunum 
sem og kostnaðarstöðu.

Í þriðja lagi hafa þeir tekið í 
notkun IoT skynjara til að innleiða 
sjálfvirkni í reksturinn. „Skynjar-
arnir geta mælt mörg ólík atriði. 
Þeir geta til dæmis sent skilaboð til 
að láta vita að það þurfi að tæma 
ruslagáminn, að gluggi sé opinn 
eða að ljós séu kveikt einhvers 
staðar eða hreyfing í einhverju 
húsi. Möguleikarnir eru óendan-
legir,“ segir Guðrún Rós Jónsdóttir, 
framkvæmdastjóri MainManager. 
„Þessir skynjarar eru orðnir mun 
ódýrari en áður og hægt er að nota 
þessa tækni til að spara sér heil-
mikla eftirlitsvinnu.“

Þeir sem lengst eru komnir eru 
byrjaðir að notast við gervigreind 
(machine learning) til að aðstoða 
við að taka réttar ákvarðanir 
byggðar á reynslu og þekkingu 
sem safnast hefur saman í þekk-
ingargrunn rekstraraðilans.

Nýsköpun MainManager, 
samþætting tæknilausna
Guðrún segir fyrirtækið hafa haft 
öfluga viðskiptavini og spenn-
andi verkefni í Fasteignastjórnun 
á síðustu árum. „Norska ríkið 
– Statsbygg – er stór viðskipta-
vinur MainManager, sveitarfélög 
bæði íslensk sem erlend, má hér 
nefna Aarhus kommune í Dan-
mörku sem var að koma inn sem 
nýr viðskiptavinur á þessu ári. 
Stærsti spítali Norðurlanda sem 
staðsettur er á Jótlandi og Kaup-
mannahafnarháskóli eru einnig á 
meðal okkar viðskiptavina,“ segir 
hún. „Þetta eru viðskiptavinir sem 
eiga og reka milljónir fermetra af 
húsnæði.

Margir viðskiptavinir okkar 
hafa verið óhræddir við að prófa 
sig áfram með nýjustu tækni. 
Lausnir MainManager hafa ekki 
farið varhluta af þessu og byggja 
nú í ríkum mæli á stafrænum 
kortum, þrívíddarlíkönum af 
mannvirkjum (BIM), gagnvirkum 
hæðarteikningum og þeim mögu-
leikum sem snjallsímatæknin 
býður upp á svo sem skönnun á 
QR-kóðum og GPS-staðsetningu. 
Með því að sýna viðskiptavinum 
fram á skynsamlega notkun á 
þessu hefur MainManager náð 
að skipa sér í fremstu röð á sínum 
mörkuðum.“

Mikilvægi fasteignastjórn-
unar stöðugt að aukast
Fasteignastjórnun (Facility 
Management) er um 30 ára fag-
grein í Evrópu. Mikilvægasta hlut-
verk fagsins er að sjá um viðhald og 
rekstur á mannvirkjum sem eins 
og dæmin sanna af innlendum 
fréttum undanfarið má oft betur 
fara. Það vinnur einnig að því að 
samþætta innra skipulag og þjón-
ustuferla fasteigna með það mark-
mið að styðja kjarnastarfsemina 
sem fram fer í byggingunni og 
tryggja þægindi og heilsu fólksins. 
Innra skipulag aðstöðunnar og 
framkvæmd stoðferla hefur meiri 
áhrif á fólk og afköst en menn hafa 
gert sér grein fyrir. Þetta þýðir að 
faghópurinn sem sinnir fasteigna-
stjórnun er farinn að hafa áhrif 
á allar ákvarðanir um byggingu, 
skipulag og þjónustu við hönnun 

Á Íslandi starfa ellefu manns hjá MainManager. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Hjálparborð MainManager. Notandinn fær fulla yfirsýn yfir stöðu ábend-
inga í öllu eignasafninu gegnum GIS og byggingunni gegnum BIM. 

Í fasteignarekstri eru mjög margar skoðanir framkvæmdar, nýting á staf-
rænu líkani er afar hentugt.

Flatarmálsstjórnun byggir á nákvæmri skráningu á hvernig flatarmál er not-
að og nýtingarhlutfalli. Með því að innleiða skilvirka stefnu um nýtingar-
hlutfall pr. starfsemi, er hægt að sjá frávik og „ónýtt flatarmál“. 

nýrra mannvirkja. Stærri fast-
eignaeigendur hafa reyndar gengið 
svo langt að krefjast nákvæms 
stafræns líkans áður en til fram-
kvæmda við byggingu fasteignar 
kemur. Þá er hægt að gera ýmsar 
greiningar á aðstöðunni eins og 
líftímagreiningar, ferlagreiningar, 
reikna út umhverfisáhrif út frá 
efnisvali, orkunotkun og fleira. 
Þessir aðilar hafa margir hverjir 
safnað saman verðmætum upp-
lýsingum frá rekstri stærri eigna-
safna. Til að þetta sé mögulegt þarf 
öflugt fasteignaumsjónarkerfi.

Ávinningur fasteignaeigenda
Guðrún segir flesta vera sammála 
um að notkun öflugra stafrænna 
verkferla við rekstur fasteigna gefi 
mikla hagræðingu hjá rekstrar-
aðilanum. „Það sem hins vegar 
hefur vafist fyrir fasteigna-
eigandanum er fjárfestingin við að 
umbreyta gögnum á stafrænt form. 
Það er forsenda þess að þessir verk-
ferlar skili almennilegum árangri. 
Þar sem þetta hefur verið mælt 
sýnir það svart á hvítu að fjárfest-
ingin skilar sér strax á tveimur til 
þremur árum. Þá á enn eftir að reka 
mannvirkið í 40 til 60 ár.“

Almennt er kostnaður fyrir-
tækja í stoðþjónustu um 10-20% 
af rekstrarkostnaði þeirra. Með 
vel skilgreindum rafrænum verk-
ferlum er hægt að ná fram ögun og 
hagræðingu sem skilar um 10-30% 
sparnaði á þessum þáttum. Stjórn-
endum er gert kleift að byggja 
ákvarðanir á tölulegum stað-
reyndum um leið og þeir byggja 
upp þekkingu á eignamassa og 
þjónustu sinni.

Guðrún nefnir sem dæmi að 
einfalt er að reikna út ávinning 
af skilvirkri f latarmálsstjórnun. 
Hagræðing hjá stórum fasteigna-
eiganda í notkun á flatarmáli 
getur leitt til tugmilljóna króna 
sparnaðar. Ef yfirsýnin er til staðar 
þá auðveldar það að sjá hvort hús-
næði sé nýtt til fulls. Í skólahús-
næði eru sem dæmi stofur oft ekki 
nýttar á kvöldin og þá væri hægt 
að leigja þær út til annarrar starf-
semi til að ná betri nýtingu.“

Stuðningur við heimsmark-
mið Sameinuðu þjóðanna
Guðmundur Ludvigsson, fram-
kvæmdastjóri MainManager 
í Danmörku, segir að hug-
búnaðurinn dragi fram hvaða 
verkefni styðja við heimsmarkmið 
Sameinuðu þjóðanna og hvetji 
notendur til að hafa þessa þætti í 
huga við markmiðasetningu sína. 
Sem dæmi hafa byggingar og bygg-
ingaframkvæmdir gríðarleg áhrif á 
umhverfið og leggja til:

 36% af orkunotkun heimsins
 40% af kolefnisfótspori
 33% af vatnsnotkun
 33% af úrgangi

„Það má rökstyðja að tíu af 
sautján heimsmarkmiðum Sam-
einuðu þjóðanna tengjast bygg-
ingum og rekstri þeirra á einn eða 
annan hátt. Í gegnum kerfið reynum 
við í auknum mæli að stuðla að betri 
orkunýtingu og minna kolefnisfót-
spori tengdu mannvirkjum. Kerfið 
veitir yfirsýn sem hjálpar til við 
að ná heimsmarkmiðunum,“ segir 
Guðmundur.

Ný tækifæri fyrir ráðgjafa  
í byggingariðnaðinum
„Verkfræðingar og arkitektar hafa 
verið leiðandi í notkun þrívíddar-
líkana sem innihalda allar helstu 
tæknilegar upplýsingar um mann-
virkið (BIM) í hönnun og byggingu 
á mannvirkjum. Þó vantar töluvert 
upp á að þeir sjái heildarmyndina 
og vinni að því að mannvirkjaeig-
andinn fái sem mesta hagræðingu 
og not af þessum líkönum,“ segir 
Guðmundur. „Hér vantar sam-
eiginlegt átak aðila í byggingar-
iðnaðinum til að lyfta þessu á hærra 
plan. Með því að vinna þessi líkön 
með því markmiði að þau lifi með 
mannvirkinu allan líftíma þess þá er 
miklum áfanga náð. Líkanið verður 
þá lykillinn fyrir upplýsingar fyrir 
allan rekstur og þjónustu á líftíma 
mannvirkisins.“

Spennandi verkefni  
í Singapúr
MainManager vinnur nú að spenn-
andi verkefni í samvinnu við sam-
starfsaðila fyrirtækisins á Englandi 
og Kajima í Japan. Kajima er stórt 
verktakafyrirtæki sem á að afhenda 
fullkomið rekstrarhæft BIM-
líkan til viðskiptavinar í Singapúr. 
„MainManager hugbúnaðurinn 
verður notaður í rekstrinum með 
öflugum tengingum við fjölda 
nema (IoT) sem taka púlsinn á 
rekstrinum. Kerfið verður notað til 
flatarmálsstjórnunar, útreiknings 
á umhverfisáhrifum og stýringar á 
orkunotkun,“ segir Guðrún. „Leigu-
takar munu nota kerfið við sinn 
eigin rekstur, uppsetningu á innbúi 
o.fl. Einnig er ráðgerð notkun og 
innleiðing á gervigreind (big data 
analysis) þegar fram í sækir.“

Ný MainManager FM lausn
Í lok árs kemur ný MainManager 
FM lausn á markað sem leggur enn 
ríkari áherslu á notendavænleika og 
grafíska framsetningu gagna. Hún 
er skalanleg og aðlagast skjástærð, 
hvort sem um ræðir snjallsíma, 
spjaldtölvu eða borðtölvu.

Framhald af forsíðu ➛

 2 KYNNINGARBLAÐ  3 1 .  ÁG Ú S T  2 0 1 9  L AU G A R DAG U RNÝSKÖPUN Á ÍSLANDI



Framlag Háskóla 
Íslands til nýsköp-

unar er fjölþætt og ljóst 
að tækifærin eru mörg. 
Það er nýsköpunarum-
hverfisins, og þar með-
talið háskólans, að grípa 
þau og koma þeim áfram 
svo samfélagið hafi 
ávinning af.

Ólöf Vigdís Ragnarsdóttir er verkefnastjóri nýsköpunar á vísinda- og nýsköpunarsviði HÍ. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Háskólinn leggur mikinn 
metnað í rannsóknir og 
samstarf við aðra skóla, 

fyrirtæki og stofnanir,“ segir Ólöf 
Vigdís Ragnarsdóttir, verkefna-
stjóri nýsköpunar á vísinda- og 
nýsköpunarsviði Háskóla Íslands.

Hjá háskólanum starfa um 900 
starfsmenn að rannsóknum.

„Með rannsóknum er sköpuð 
ný þekking sem annars vegar er 
grunnur að frekari rannsóknum 
og framtíðarþróun (grunnrann-
sóknir) og hins vegar er ætlað 
að hafa bein samfélagsleg áhrif, 
til dæmis í formi vöru, aðgerða, 
aðferða eða kerfa (hagnýtar rann-
sóknir),“ útskýrir Ólöf.

Hún segir fjölda hagnýtra rann-
sóknarniðurstaðna hafa komið frá 
Háskóla Íslands.

„Sumar þeirra byggja á áratuga 
löngum rannsóknum starfsmanna 
hjá Háskóla Íslands og falla vel að 
Heimsmarkmiðum Sameinuðu 
þjóðanna en aukin áhersla er á 
rannsóknir á þeim sviðum, meðal 
annars frá Evrópusambandinu,“ 
upplýsir Ólöf.

Dæmi um slíkar rannsóknir er 
uppfinning Sveinbjörns Gizurar-
sonar, prófessors í lyfjafræðideild.

„Hún gerir að verkum að 
sjúklingar geta í dag fengið lyf í 
formi nefúða við raðflogaköstum 
í stað stungulyfs og mun lyfið lina 
þjáningar milljóna manna um 
allan heim,“ segir Ólöf.

„Þá vinnur fyrirtækið Atmonia 
ehf. að þróun á umhverfisvænni 
áburðarframleiðslu sem kemur í 
stað gríðarlegra f lutninga á áburði 
frá stórum og miðlægum áburðar-
verksmiðjum, og byggir starf þess 
á rannsóknum Egils Skúlasonar, 
prófessors í efnaverkfræði. Einnig 
má nefna Carbfix-verkefnið sem 
gengur út á að binda koltvísýring 
varanlega í jarðlögum en verkefn-
ið er unnið í samstarfi Orkuveitu 
Reykjavíkur og Háskóla Íslands.“

Framangreind verkefni eru 
vernduð með einkaleyfi en einka-
leyfi á tilteknum sviðum auka 
líkur á hagnýtingu.

„Bæði eru fjárfestar líklegri til 
að fjárfesta í fyrirtæki ef þekking-
in er vernduð auk þess sem sum 
fyrirtæki eru frekar tilbúin til að 
leggja út í kostnað við að fullþróa 
vöru og koma á markað, sé varan 
vernduð,“ upplýsir Ólöf.

Samstarf stuðlar  
að nýsköpun
Vísindagarðar Háskóla Íslands 
voru stofnaðir til að treysta enn 
frekar samstarf frumkvöðla, fyrir-
tækja og háskóla og stuðla þannig 
að aukinni hagnýtingu rannsókna 
og nýsköpun.

„Í byrjun næsta árs verður 
Gróska hugmyndahús tekið í 
notkun en þar mun CCP hafa 
aðstöðu auk annarrar nýsköp-
unar- og frumkvöðlastarfsemi og 
stoðþjónustu. Þetta verður góð 
viðbót við núverandi samstarfs-
aðila og fyrirtæki í Vatnsmýrinni, 
það er Íslenska erfðagreiningu og 
hátæknisetur Alvogen og Alvo-
tech,“ segir Ólöf.

Til að liðka fyrir hagnýtingu 
rannsókna leiddi Háskóli Íslands 
stofnun Auðnu tæknitorgs ehf.

„Auðna mun sinna sérhæfðri 
tækniyfirfærslu hér á landi fyrir 

alla háskóla og stærstu rann-
sóknarstofnanir á landinu og auka 
þannig enn frekar hagnýtingu 
rannsóknaverkefna og verðmæta-
sköpun hér á landi. Í einhverjum 
tilvikum eru stofnuð sprotafyrir-
tæki utan um rannsóknirnar og á 
Háskóli Íslands hlut í átján sprota-
fyrirtækjum í dag. Þar má nefna 
Oculis, Grein research, Taramar, 
Lipid Pharma og Akthelia,“ segir 
Ólöf.

Hafa ber í huga að hagnýting 
rannsókna þarf ekki að skila sér 
í stofnun sprotafyrirtækja eða 
leyfissamningum.

„Fjöldi rannsókna eða verkefna 
skilar samfélaginu jákvæðum 
félags-, efnahags- og leyfissamn-
ingum. Þannig er Háskóli Íslands 
bakhjarl viðskiptahraðalsins 
Snjallræðis, þar sem megináhersl-
an er á verkefni í þágu samfélags-
ins,“ útskýrir Ólöf.

Nýsköpunarmenning skiptir 
máli á öllum skólastigum
Háskóli Íslands hvetur nemendur 
á öllum fræðasviðum til að huga 
að hagnýtingu rannsókna sinna 
og er skólinn einn af eigendum 
Icelandic Startups og bakhjarl 
Gulleggsins, þar sem nemendum 
skólans gefst tækifæri til að vinna 
að fjölbreyttum hugmyndum, 
gjarnan í þverfræðilegu samstarfi.

„Þá má geta þess að undir Stúd-
entaráði starfar Nýsköpunar- og 
frumkvöðlanefnd sem hefur það 
hlutverk að ef la nýsköpunar- og 
frumkvöðlastarf á meðal nem-
enda Háskóla Íslands. Háskóli 
Íslands kemur jafnframt að fjöl-
breyttum verkefnum sem hafa 
þann tilgang að vekja áhuga nem-
enda á öllum grunnskólastigum á 
nýsköpun,“ segir Ólöf.

Á vegum háskólans er starfrækt 
Vísindasmiðja þar sem nemendur 
á grunnskólaaldri fá fræðslu um 
heim vísinda og nýsköpunar, 
auk þess sem skólinn tekur þátt 
í nýsköpunarkeppni grunnskól-
anna og er þátttakandi í nýsköp-
unarhraðlinum Menntamaskínu 
(MeMa) sem er fyrir nemendur á 
lokaári í framhaldsskólum.

Nýsköpunarumhverfið 
 forsenda árangurs
„Til að nýsköpun skili sem 
mestum verðmætum fyrir 
íslenskt samfélag þarf nýsköpun-
arumhverfið, sem samanstendur 
meðal annars af frumkvöðlum, 
hröðlum, tækniveitu, frum-
kvöðlasetrum, styrkjum, fjár-
festum, ráðgjöfum og opinberum 
stuðningsaðilum, að styðja við 

Háskóli Íslands – undirstaða 
atvinnulífs og framfara

MYNDIR/KRISTINN INGVARSSON

Háskóli Íslands er einn af lykilþátt-
takendum í nýsköpunarumhverfinu 
hér á landi þegar litið er til rannsókna, 
kennslu og annarrar nýsköpunar.

ólíkar gerðir verkefna. Hagnýting 
á rannsóknum er ekki alltaf 
auðveld og gildir það sér í lagi 
um verkefni sem krefjast mikilla 
rannsókna og þróunar til að koma 
vöru á markað, en þessi verkefni 
hafa gjarnan mikinn samfélags-
legan ávinning. Það er áskorun að 

fá inn fjárfesta í slík verkefni þar 
sem margir fjárfestingarsjóðir 
eru lokaðir og sækja í verkefni  
sem skila hagnaði á styttri tíma. 
Nýsköpunarumhverfið hér á landi 
er gott að mörgu leyti en ýmis 
tækifæri eru til að bæta það enn 
frekar,“ segir Ólöf.

„Framlag Háskóla Íslands til 
nýsköpunar er fjölþætt og ljóst 
að tækifærin eru mörg – og er það 
nýsköpunarumhverfisins, þar 
meðtalið háskólans, að grípa þau 
og koma þeim áfram svo sam-
félagið hafi ávinning af,“ útskýrir 
Ólöf.
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Vísindastarf á Íslandi er 
af mjög háum gæðum en 
hefur ekki átt nógu greiða 

leið út í samfélagið. Við ætlum að 
leysa úr því,“ segir Einar Mäntylä, 
framkvæmdastjóri Auðnu Tækni-
torgs/TTO Iceland (Technology 
Transfer Office).

„Við gerum hugverka- og mark-
aðslegar greiningar á verkefnum, 
fylgjum þeim eftir út í samfélagið 
og reynum að tryggja að rann-
sóknir og uppfinningar vísinda-
manna skapi verðmæti, lausnir og 
störf,“ útskýrir Einar.

Hjá Auðnu eru verkefni tengd 
við Heimsmarkmið Sameinuðu 
þjóðanna um sjálf bæra þróun, til 
að setja þau í stærra samhengi.

„Vísindaverkefnin eru gerð 
aðgengilegri fyrir fjárfesta og 
atvinnulífið og fyrr í þessum 
mánuði héldum við snarpa 
þriggja daga vinnustofu um 
verðmætasköpun og vísindi með 
samstarfsaðilum okkar fyrir 
vísindamenn. Þar kynntust þeir 
aðferðum til verðmætasköpunar 
og fengu tækifæri til að máta 
rannsóknir sínar við þær og ræða 
við reynslubolta á meðal vísinda-
frumkvöðla og fagfjárfesta,“ 
upplýsir Einar um vel heppnaða 
vinnustofu Auðnu.

Við leggjumst á árarnar!
Sérstaða Auðnu Tæknitorgs/TTO 
Iceland er að sinna nánast öllu 
vísindasamfélaginu á Íslandi; 
öllum háskólum landsins og 
helstu rannsóknastofnunum.

„Sú heildstæða nálgun, þar sem 
stjórnvöld, vísindasamfélagið og 
Samtök iðnaðarins eiga hlut að 
máli, hefur vakið athygli erlendis. 
Við vorum varla búin að kveikja 
ljósin þegar fulltrúar Aalto-

háskólans í Finnlandi voru mættir 
á svæðið og vildu hefja samstarf 
við Auðnu Tæknitorg,“ segir 
Einar og ástæðan var sú að Auðnu 
hafði tekist að koma á samstarfi 
á meðal allra háskóla og helstu 
rannsóknastofnana í tækniyfir-
færslu.

„Því var spurt: Af hverju að 
stoppa þar? Útvíkkum frekar 
vinnulagið og virkjum afrakstur 

Norðurlandanna á sviði vísinda-
legra lausna til að fást við stóru 
vandamálin, eins og loftslags-
málin,“ segir Einar sem hjá Auðnu 
vinnur nú að því að stórauka 
samstarf á milli Norðurlandanna 
á sviði tækniyfirfærslu en það 
samstarf verður kynnt á Arctic 
Circle-ráðstefnunni í október.

„Röksemdafærslan er þessi: 
Mannkynið stendur frammi 

fyrir stórum áskorunum, svo sem 
loftslagsbreytingum og mengun 
hafsins. Hvaðan koma nýjar 
afgerandi og róttækar lausnir sem 
skipta sköpum? Frá atvinnulíf-
inu? Einstaklingum? Ríkisstjórn-
um? Okkar niðurstaða, og Aalto, 
var og er að það eru vísindin sem 
eru líklegust til árangurs. Tækni-
yfirfærslur eru gáttin að þeim 
vísindaniðurstöðum og lausnum 

sem komast þurfa áleiðis til 
framkvæmda hjá atvinnulífi og 
stjórnvöldum,“ segir Einar.

Auðna Tæknitorg lætur sér ekki 
nægja að hrista upp í norrænu 
samstarfi heldur sér tækifæri 
víðar.

„Auðna ásamt stjórnvöldum 
kannar nú kosti þess að fá Sam-
einuðu þjóðirnar í lið með okkur 
á sviði nýsköpunar með því að 
huga að stofnun United Nations 
Technology Innovation Lab 
(UNTIL) á Íslandi, til að kljást 
við áskoranir Heimsmarkmiða 
SÞ. Það gæti skapað stórkostleg 
tækifæri og tengsl fyrir íslensk 
fyrirtæki og vísindi og stóref lt 
alþjóðlegt samstarf. Vísindin búa 
yfir og fæða af sér lausnir sem 
brýnt er fyrir mannkynið að geta 
nýtt sér. Við leggjumst á árarnar í 
þeim efnum!“ segir Einar.

Auðna Tæknitorg/TTO Iceland er í 
Sjávarklasanum á Grandagarði 16. 
Sjá nánar á audna.is

Hvaðan koma 
afgerandi og rót-

tækar lausnir sem skipta 
sköpum gegn stórum 
áskorunum eins og 
loftslagsbreytingum og 
mengun hafsins? Okkar 
niðurstaða var og er að 
það eru vísindin sem eru 
líklegust til árangurs.

Vísindin eru líklegust til árangurs 
Auðna Tæknitorg er nýstofnuð stofa sem sinnir tækniyfirfærslu og kemur hagnýtanlegum vís-
indaverkum og uppfinningum í vinnu og hendur frumkvöðla, fjárfesta og atvinnulífs.

Einar Mäntylä ásamt Susan Christianen og Ástu Sóllilju Guðmundsdóttur. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Vísindafélag Íslands hélt upp 
á aldarafmæli sitt í fyrra. 
Félagið var stofnað samhliða 

fullveldinu árið 1918 sem félags-
skapur íslenskra vísindamanna 
á öllum sviðum vísinda með það 
markmið að efla vísindastarfsemi 
í landinu og styrkja stöðu vísinda í 
íslenskri menningu. Félagið hefur 
starfað undir þeim formerkjum 
allar götur síðan, óháð stofnunum 
og þvert á fræðigreinar.

Ár lotukerfisins
Árið 2019 hefur verið valið ár lotu-
kerfisins af Menningarmálastofn-
un sameinuðu þjóðanna, UNESCO 
(United Nations Educational, Sci-
entific and Cultural Organization) 

og af því tilefni býður Vísindafélag 
Íslands til hádegisfyrirlestrar mið-
vikudaginn 4. september í Þjóð-
minjasafni Íslands þar sem doktor 
Ágúst Kvaran segir frá lotukerfinu 
undir yfirskriftinni „Ár lotu-
kerfisins; Alheimurinn, lotukerfið 
og sitthvað fleira“.

Nú eru liðin 150 ár frá því að 
rússneski efnafræðingurinn 
Dmitri Ivanovich Mendeleev birti 
fyrstur manna töflu yfir um það 
bil 60 frumefni, sem þá voru þekkt, 
á lotubundinn hátt háð efna- og 
eðlisfræðilegum eiginleikum 
þeirra og nefndi hana lotukerfið. 
Frumefnin eru undirstaða þess 
fjölbreytilega efnisheims sem 
umleikur okkur og við erum hluti 
af. Í erindinu verður stiklað á 
stóru um aðdragandann að tilurð 
frumeinda eða atóma lotukerfisins 
í alheimi og nútímasýn manna 
á eiginleika og innbyrðis skyld-

leika þeirra. Þá verður reynt að 
varpa ljósi á það hvernig hinar 
ýmsu frumeindir eða atóm móta 
fjölbreytileika lífs og „líf leysu“ á 
jörðinni.

Vísindalegur fyrirlestur á 
„mannamáli“
Ágúst segir að fyrirlesturinn 
sé opinn almenningi og hvetur 
áhugasama eindregið til að 
mæta og fræðast nánar um þetta 
byltingarkennda fyrirbæri. „Fyrir-
lesturinn verður á íslensku og er 
ætlaður „upplýstum“ almenningi 
og áhugafólki,“ segir Ágúst. Hann 
segir að fjallað verði um lotukerfið 

á yfirgripsmikinn en aðgengilegan 
hátt. „Fjallað verður um tilurð 
frumefnanna sem mynda lotu-
kerfið í framhaldi af Miklahvelli 
(„Big Bang“), skipan lotukerfisins 
og valin notkunardæmi um frum-
efni lotukerfisins á „mannamáli“,“ 
útskýrir Ágúst. Hann segist munu 
notast við „myndræna framsetn-
ingu“ og að formúlur verði fjarri 
góðu gamni, eflaust mörgum til 
mikillar gleði.

Viðburðaríkur vetur
Þá verður ýmislegt f leira á döfinni 
hjá Vísindafélaginu í haust. Þar ber 
fyrst að nefna fyrirlestraröð um 

aðkomu vísindanna að samfélags-
legum áskorunum til framtíðar. 
Fyrsta málþing misserisins er 
umhverfismálþing sem ber yfir-
skriftina „Hvað getum við gert? 
– Jákvæð framtíðarsýn og lausnir í 
umhverfismálum“.

Þar verða kynntar rannsóknir 
og verkefni sem vinna gegn hlýnun 
jarðar og umhverfisspjöllum og fer 
málþingið fram þann 20. septem-
ber næstkomandi. Fleiri málþing 
eru á döfinni að ógleymdum 
venjubundnum hádegisfyrir-
lestrum í október þar sem Nóbels-
verðlaunahafar ársins 2019 verða 
kynntir.

Vísindi á 
mannamáli
Það er nóg um að vera hjá Vísindafé-
lagi Íslands um þessar mundir. Félag-
ið, sem fagnaði aldarafmæli á síðasta 
ári, skipti nýverið um nafn og stendur 
fyrir fjölda áhugaverðra málþinga.

Dr. Ágúst Kvaran hvetur almenning til þess að leggja leið sína á erindi hans um lotukerfið. MYND/KRISTINN INGVARSSON

Hjördís Erna  
Þorgeirsdóttir
hjordiserna@frettabladid.is 
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Voxis hálstöf lurnar eru unnar 
úr laufum hvannarinnar, en þær 
eru góðar fyrir hálsinn og radd-
böndin og margir söngvarar nota 
þær,“ segir Sjöfn. „Þessi vara er til 
í nokkrum tegundum og er mjög 
vinsæl á Íslandi, sérstaklega á 
haustin.

Svo er ný vara úr hvönninni 
fyrir konur að koma á markað, 
SagaFemme. Þar er búið að búa til 
ákveðna blöndu til að bæta heilsu 
þvagblöðrunnar,“ segir Sjöfn. 
„SagaPro hefur höfðað frekar til 
karla þannig að við vildum sinna 
konunum betur.“

Fyrirtækið í hraðri þróun
„Núna erum við að fara í nýjar 
klínískar rannsóknir á SagaPro 
og þá fáum við betri upplýsingar 
um virknina, sem á eftir að styðja 

markaðssetningu vörunnar,“ segir 
Sjöfn. „Það þarf samt reyndar að 
gera rannsóknina á Spáni, af því 
að það eru svo margir sem nota 
vöruna hér á landi. Það er auð-
vitað bara þannig að svona vörur 
verða vinsælar af því að þær virka.

Fyrirtækið hefur verið byggt 
upp á skömmum tíma en í sam-

starfi við mjög sterka fjárfesta og 
Eyrir Sprotar hafa leikið lykil-
hlutverk hjá okkur, en um tuttugu 
aðrir fjárfestar hafa líka komið 
að fyrirtækinu,“ segir Sjöfn. 
„Við höfum stækkað fyrirtækið 
hratt og mikið og bara á þessu 
ári höfum við aukið framleiðslu-
getuna verulega.“

Þörungar eru 
þekktir fyrir hvað 

þeir hafa mikið af inni-
haldsefnum sem styrkja 
líkamann. Þeir eru mjög 
ríkir af bæti- og nær-
ingarefnum.

SagaNatura þróar og fram-
leiðir íslensk fæðubótarefni 
og heilsuvörur úr þörungum 

og heilsujurtum. Þörungarnir eru 
ræktaðir hér í Hafnarfirði og við 
notum einnig lífræna ætihvönn úr 
Hrísey. Það er í raun grunnurinn 
í fyrirtækinu,“ segir Sjöfn Sigur-
gísladóttir, framkvæmdastjóri 
SagaNatura. „Þessar heilsuvörur 
eru seldar á Íslandi, sem er mjög 
mikilvægur heimamarkaður fyrir 
fyrirtæki sem er að byggja sig 
upp. Um leið erum við að byggja 
upp erlenda markaði þar sem við 
seljum bæði hráefni og tilbúnar 
vörur. Þannig fáum við tekjurnar 
hraðar inn og getum því byggt 
fyrirtækið hraðar upp, en það 
tekur langan tíma að byggja upp 
markað fyrir eigið vörumerki.

Við byrjuðum að byggja fyrir-
tækið upp árið 2014 og höfum 
þróað allan búnað sem við notum. 
Við höfum líka byggt upp alla 
starfsferla og skapað þessar vörur 
sem eru á markaði í dag,“ segir 
Sjöfn. „Við erum einnig að byggja 
upp markaðssetningu og vöru-
merki í kringum vörurnar.

Í svona viðskiptaþróun skiptir 
miklu máli að byggja upp öflugt 
teymi. Öll okkar framleiðsla bygg-
ir á vísindum og við erum með öfl-
ugt rannsóknar- og þróunarstarf 
hér á Íslandi og einnig í samstarfi 
við erlenda aðila. Teymið okkar 
rannsakar bæði hráefnin okkar og 
vörurnar og tryggir að þær virki, 
sem er auðvitað lykilatriði,“ segir 
Sjöfn. „Síðan erum við líka búin að 
byggja upp framleiðsluteymi og 
sölumarkaðsteymi, þannig að hér 
er kominn fimmtán manna hópur. 
Það skiptir miklu máli að byggja 
upp svona vinningslið.

Á fáum árum er því búið að 
byggja upp fyrirtæki sem er hér 
í 1.000 fermetrum og ræktar 
þörungana, rannsakar, þróar 
vörur og gæðaeftirlit og byggir upp 
nýja markaði og sölu,“ segir Sjöfn. 
Það er því margt búið að gerast á 
stuttum tíma.

„Við umfangsmikla ræktun 
notar maður auðvitað heilmikið 
rafmagn,“ segir Sjöfn. „Það skiptir 
miklu máli fyrir Ísland að tryggja 
að fyrirtæki eins og okkar hafi 
aðgang að rafmagni og það sé sam-
keppnishæft verð á rafmagni til 
framtíðar.

Sú staðreynd að við fram-
leiðum ekki bara hráefni heldur 
líka tilbúnar vörur skapar mikla 
virðisaukningu fyrir fyrirtækið 
og líka fyrir Ísland,“ segir Sjöfn. 
„Það er algengt að íslensk hráefni 
séu seld úr landi, en við erum að 
búa til virðisaukningu í gegnum 
allt ferlið, sérstaklega á þessum 
síðustu skrefum þegar við búum 
til vörur sjálf. Rannsóknarteymið 
okkar og þessi þróun á vörum og 

mörkuðum skilar því mjög mikil-
vægum ávinningi.“

Þörungar styrkja líkamann
„Í upphafi var farið af stað með 
þörungana, sem eru í raun eins 
konar grænmeti, og vægi þeirra í 
matvælaframleiðslu á örugglega 
eftir að aukast í framtíðinni,“ segir 
Sjöfn. „Að mínu mati erum við 
bara að sjá toppinn á ísjakanum. 
Það verða miklu fleiri vörur.

Við framleiðum líka hráefnið 
astaxantin, sem er í mörgum af 
okkar vörum og er mjög gott fyrir 
þá sem vilja vera öflugir í ræktinni. 
Þetta efni ver líkamann fyrir 
öldrun og styrkir frumur í öllum 
líkamanum,“ segir Sjöfn. „Við 
notum líka þörunginn sjálfan, eins 
og í vörunni AstaSkin. Þar notum 
við heilan þörung, en þörungar 
eru þekktir fyrir hvað þeir hafa 
mikið af innihaldsefnum sem 
styrkja líkamann. Þeir eru mjög 
ríkir af bæti- og næringarefnum.

Það er sérstakt að nota allan 
þörunginn og í raun er það hluti 
af frumkvöðlastarfi okkar að nota 
hráefnið öðruvísi en aðrir,“ segir 
Sjöfn. „Flestir nota bara olíuna, 
sem er bara um 30 prósent af þör-
ungnum, en þessi vara er úr öllum 
þörungnum, með öllum næringar-
efnunum sem honum fylgja.

Allur þörungurinn er líka 
notaður í nýju vörunni okkar, 
AstaEye. Þetta skiptir mjög miklu 
máli og rannsóknir okkar sýna að 
hann nýtist jafn vel og olíurnar og 
í raun enn betur, því hann hefur 
fleiri gagnleg innihaldsefni,“ 
segir Sjöfn. „Þessi frumkvöðla-
hugsun hjá okkur aðskilur okkur 
að nokkru leyti frá ýmsum öðrum 
fyrirtækjum sem nota svipað 
hráefni.

Við erum líka í mikilli vöruþró-
un og erum að auka vöruúrvalið 
okkar verulega, bæði undir eigin 
merki og annarra. Þannig getum 
við stækkað hratt,“ segir Sjöfn. 
„Við erum komin með mjög breitt 
vöruúrval og alls fimmtán vörur.“

Ýmsar vörur úr hvönninni
„Við framleiðum líka vörur úr 
lífrænni ætihvönn úr Hrísey, sem 
hefur verið rannsökuð allt frá 
árinu 2000. Varan SagaPro, sem 
margir þekkja, kemur úr henni og 
er sjálf með lífræna vottun. Virka 
efnið í SagaPro hjálpar þeim sem 
eru að kljást við ofvirka blöðru og 
það er náttúrulega lausn án allra 
aukaverkana,“ segir Sjöfn. „Þeir 
sem hafa ofvirka blöðru þurfa 
oft að pissa á nóttunni, en 10% 
af fólki í heiminum hefur þessi 
einkenni. Þetta er því mjög stór 
markhópur og þessi vara er seld 
víða um heim, bæði í Bandaríkj-
unum, Kanada, Svíþjóð, Finn-
landi, á Nýja-Sjálandi og víðar.

Hágæða 
heilsuvörur 
úr íslensku 
hráefni
SagaNatura framleiðir heilsuvörur 
úr lífrænni ætihvönn og þörungum 
sem þau rækta sjálf. Fyrirtækið sinnir 
frumkvöðlastarfi varðandi nýtingu 
hráefnanna og býður upp á breitt og 
sístækkandi vöruúrval.

SagaNatura býður upp á breitt vöruúrval, 15 vörur alls. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SagaNatura hefur byggt upp öflugt teymi sem sinnir rannsóknum, þróun, framleiðslu og sölu. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Það skiptir miklu 
máli að vera tím-

anlega á ferðinni og 
vanda vel til verka því 
samkeppnin um styrki 
er mikil.
Sigurður Björnsson

Vantar þig fjármagn 
og aðgang að þekkingu við að þróa 

nýjar lausnir og vörur og koma þeim á 
alþjóðlega markaði?

www.evris.is

Stuðningur við nýsköpun hér á 
landi er margvíslegur, en eitt 
öflugasta tækið er stuðningur 

Tækniþróunarsjóðs. Hann veitir 
styrki vel upp á þriðja milljarð 
króna á ári og það er alveg ljóst 
að án þessa stuðnings væru mörg 
af öflugustu nýsköpunarfyrir-
tækjum landsins ekki starfandi 
í dag,“ segir Sigurður Björnsson, 
sviðsstjóri rannsókna- og nýsköp-
unarsviðs hjá Rannís.

Vorfundur og sjálfbærni
Tækniþróunarsjóður hélt sinn 
árlega vorfund í byrjun júní og 
var hann helgaður hringrásar-
hagkerfinu.

„Við fengum Mikko Kosonen, 
forseta nýsköpunarsjóðsins Sitra í 
Finnlandi, til að segja okkur frá því 
hvað Finnar eru að gera í þessum 
málum, en þeir ætla sér að vera 
leiðandi í innleiðingu hringrásar-
hagkerfisins. Finnar hafa sett sér 
markmið og skilgreint leiðir að 
markmiðum í stefnuplagginu 
„Leading the Cycle – Finnish 
Roadmap to a Circular Economy 
2016-2025“ og verður áhugavert að 
fylgjast með þróuninni hjá þeim,“ 
segir Sigurður.

Hann segir innleiðingu hring-
rásarhagkerfisins vera eitt af 
mikilvægustu málum samtímans.

„Þess má geta að opinberir  
stuðningsaðilar nýsköpunar; 
Nýsköpunarsjóður atvinnulífs-
ins, Nýsköpunarmiðstöð Íslands, 
Íslandsstofa og Rannís, boða til 
Nýsköpunarþings 21. október 
næstkomandi þar sem megin-
þema þingsins að þessu sinni er 
sjálf bærni,“ upplýsir Álfrún G. 

Guðrúnardóttir, mannauðs- og 
samskiptastjóri Rannís, og því er 
um að gera að merkja við þessa 
dagsetningu í kladdann.

Þá mun Loftslagssjóður, nýr 
sjóður á vegum umhverfis- og auð-
lindaráðuneytis, styrkja nýsköpun 
á sviði loftslagsmála og verkefna 
sem lúta að kynningu og fræðslu 
um áhrif loftslagsbreytinga.

„Enn fremur verður hluti nýrrar 
Markáætlunar helgaður um-

hverfis málum og sjálf bærni, sem 
er hluti af áherslum Vísinda- og 
tækniráðs sem samþykktar voru í 
lok síðasta árs. Það er ljóst að þessi 
málaflokkur verður ofarlega á 
blaði í umræðunni um nýsköpun 
þessi misserin – og þar munu stóru 
samkeppnissjóðirnir, Tækniþró-
unarsjóður og Rannsóknasjóður, 
spila stóra rullu,“ segir Sigurður.

Líf og störf í heimi breytinga
Fjórða iðnbyltingin og þær tækni-
breytingar sem henni fylgja hafa 
verið mikið í umræðunni.

„Við verðum að vera vakandi og 
fylgja eftir þessum breytingum 
með rannsóknum og nýsköpun, 
en ég held það sé ofmælt að tala 
um byltingu – þetta er þróun sem 
er að eiga sér stað og hefur verið 
í gangi. Við sjáum t.d. þróunina 
í fiskiðnaði þar sem háþróaðar 
vélar, sem oft eru þróaðar með 
styrk Tækniþróunarsjóðs og sam-
bærilegra sjóða, nota lasertækni 
og þjarka til að skera út fiskbita 
þannig að nýtni verði sem best og 

markaðnum sé sem best þjónað. 
Það má alveg kalla þetta byltingu 
en þannig er tæknin að þróast og 
sú þróun mun halda áfram, ekki 
bara í sjávarútvegi heldur mun 
hún hafa áhrif alls staðar þegar 
fram í sækir, inn í alla framleiðslu 
og jafnvel inn í stjórnsýsluna líka,“ 
segir Sigurður.

Ný stjórn Tækniþróunarsjóðs
Nú í sumar lauk starfstímabili 
stjórnar Tækniþróunarsjóðs en 
síðastliðin fjögur ár hefur Hrund 
Gunnsteinsdóttir, framkvæmda-
stjóri Festu, miðstöðvar um sam-
félagslega ábyrgð, verið formaður 
sjóðsins.

„Fráfarandi stjórn leiddi inn-
leiðingu stefnumótunar sjóðsins 
en sú vinna hófst á miðju ári 2014 
undir stjórnarformennsku Hilm-
ars Veigars Péturssonar hjá CCP. 
Árangur þessarar stefnu sjóðsins 
má meðal annars mæla í mikilli 
fjölgun umsókna og eru þær núna 
á sjöunda hundrað á ári,“ upplýsir 
Sigurður.

Við keflinu tekur Tryggvi 
Þorgeirsson, stofnandi Sidekick, 
en hann og félagar hans þróa 
hugbúnaðarlausnir gegn lífsstíls-
sjúkdómum og hafa náð góðum 
árangri. Tryggvi þekkir til sjóðsins 
í gegnum eigin frumkvöðlavinnu 
og til nýsköpunarumhverfisins í 
heild. Stjórnina skipa sex öflugir 
einstaklingar og hún mun eflaust 
setja sitt mark á stefnu sjóðsins.

Menn þurfa að taka saman 
höndum og efla nýsköpun í öllum 
þáttum þjóðfélagsins. Næsti 
umsóknarfrestur Tækniþróunar-
sjóðs rennur út 16. september 
næstkomandi.

„Það skiptir miklu máli að vera 
tímanlega á ferðinni og vanda 
vel til verka því samkeppnin um 
styrki er mikil. Það gerist alltof 
oft að umsóknir falla á því að 
umsækjandi hefur greinilega verið 
á síðustu stundu, gert óþarfa villur 
í umsóknarskrifum eða fallið á 
tíma því lokað er fyrir umsóknir 
á slaginu klukkan fjögur,“ segir 
Sigurður.

Öfluga nýsköpun þarf til að takast á 
við samfélagslegar áskoranir

Álfrún G. Guðrúnardóttir, mannauðs- og samskiptastjóri, og Sigurður Björnsson, sviðsstjóri rannsókna- og nýsköpunarsviðs Rannís. FRÉTTABLAÐIÐ/SAJ

Nýsköpun er for-
senda framfara 
og í dag þegar við 
tökumst á við 
afleiðingar lofts-
lagsbreytinga 
og nýrrar tækni-
byltingar verðum 
við að halda vöku 
okkar.
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Job.isMest lesna atvinnublað Íslands*

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

*Neyslukönnun Gallups 2018, allt land, 18-80 ára



Gæðastjóri - Landhelgisgæsla Íslands

Landhelgisgæsla Íslands er löggæslu-
stofnun sem samkvæmt lögum er falið að 
gæta ytri landamæra og standa vörð um 
fullveldisrétt Íslands á hafsvæðinu kringum 
landið.

Landhelgisgæslan sinnir meðal annars 
löggæslu, eftirliti, leit og björgun á hafi 
auk þess að annast daglega framkvæmd 
öryggis- og varnartengdra verkefna hér á 
landi samanber heimild í varnarmálalögum.

Hjá Landhelgisgæslunni starfar tæplega 
200 manna samhentur hópur sem hefur 
að leiðarljósi slagorðið: Við erum til taks. 

Gildi Landhelgisgæslunnar eru:

Öryggi – Þjónusta - Fagmennska

Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225. 
Umsóknarfrestur er til og með 16. september 2019. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja 
starfsferilsskrá og kynningarbréf.

Menntunar- og hæfniskröfur:Helstu viðfangsefni:

Intellecta - Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími: 511 1225.

Nánari upplýsingar um 
Landhelgisgæslu Íslands má finna á 
www.lhg.is

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

Viðskiptastjóri á húsgagnasviði
Starfssvið: Hæfniskröfur:

Húsgögn

Umsóknarfrestur er til og með 8. september nk. 
Umsækjendur eru vinsamlega 
beðnir um að sækja um starfið 
á heimasíðu Pennans, 
https://www.penninn.is/is/laus-storf Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

• Háskólamenntun eða önnur menntun 
sem nýtist í starfi.

• Reynsla af sölu og viðskiptum, 
reynsla af sambærilegu starfi æskileg.

• Rík þjónustulund, sjálfstæði og sveigjanleiki.
• Góð almenn enskukunnátta.
• Góð almenn tölvukunnátta, 

kunnátta á Navision er æskileg.
• Áhugi á fallegri hönnun og áhugi á að 

selja gæðavörur.

• Ábyrgð, utanumhald og umsjón ákveðins hóps 
stærri viðskiptavina.

• Sala og tilboðsgerð.
• Frumkvæði við öflun nýrra viðskiptavina.
• Annast kynningu á húsgagnalausnum og vörum 

fyrir viðskiptavini.
• Önnur tilfallandi verkefni.

fið ö f ffið ö f

iki.ikiki.ki.

Við leitum að áhugasömum einstaklingi sem hefur víða sýn og 
metnað til að ná frábærum árangri.

 » Háskólamenntun sem tengist viðfangsefnunum, t.d. á sviði skipulags, 
borgarhönnunar, arkitektúrs, landfræði eða landslagsarkitektúrs

 » Forvitni, áhugi og frumkvæði
 » Áhugi á að takast á við fjölbreytt verkefni og kynna sér nýjungar
 » Geta til að vinna úr fjölbreyttum sjónarmiðum og setja í samhengi 
 » Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
 » Góð ritfærni
 » Starfsreynsla á sviði skipulagsmála er æskileg

Umsóknarfrestur er til og með 15. september næstkomandi. 
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Skrif stofu stjóri rekstrar og innri þjón ustu

Capacent — leiðir til árangurs

Í fjármála- og 
efnahagsráðuneytinu eru sex 
fagskrifstofur sem saman 
mynda sterka heild. 

Helstu verkefni fjármála- og 
efnahagsráðuneytisins snúa 
að því að tryggja stöðugleika 
og efnahagslega velsæld í 
íslensku samfélagi. Ráðuneytið 
fer með yfirstjórn ríkisfjármála 
og efnahagsmála markar 
stefnu og gerir áætlanir á 
þessum sviðum. Ráðuneytið 
fer með mannauðsmál 
ríkisins, vinnur að umbótum 
í ríkisrekstri og fer með 
eignamál þess. Upplýsingar 
um starfsemi ráðuneytisins er 
að finna á www.stjornarradid.
is. 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/14414 

Menntunar- og hæfniskröfur:

Háskólapróf sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun skilyrði. 
Þekking og reynsla á sviði fjármála og rekstrar er skilyrði.
Þekking og reynsla af stjórnun og þróun mannauðsmála 
er skilyrði.
Reynsla af samhæfingu í  starfsemi ólíkra aðila/eininga er 
æskileg.
Þekking á opinberri stjórnsýslu er skilyrði. 
Hæfni til að miðla upplýsingum með skýrum hætti. 
Gott vald á íslensku og ensku í mæltu og rituðu máli.

·
·
·
·
·

·
·
·

·

·

·
·

·

Umsóknarfrestur

16. september 

Starfs- og ábyrgðarsvið:

Leiðandi í daglegum rekstri ráðuneytisins og innra starfi 
þess.
Virk þátttaka í að móta áherslur í starfsemi ráðuneytisins 
og þróun þess.
Leiðandi í samstarfi og samhæfingu innan Stjórnarráðsins.
Samhæfing stefnumótunar á þeim málefnasviðum sem 
ráðuneytið ber ábyrgð á. 
Yfirumsjón með áætlanagerð og fjárveitingum til 
málaflokka og stofnana sem tilheyra ráðuneytinu og 
ábyrgð á eftirliti með þeim. 

Fjármála- og efnahagsráðuneytið auglýsir laust til umsóknar embætti skrifstofustjóra rekstrar og innri þjónustu. Á 
skrifstofu rekstrar og innri þjónustu eru 11 starfsmenn.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla og brennandi áhugi á ráðningum og mannauðsmálum.
• Reynsla af notkun persónuleikaprófa.
• Mjög góð greiningar- og skipulagshæfni. 
• Frumkvæði og geta til að vinna bæði sjálfstætt og í teymi.
• Ábyrg, skapandi og lausnarmiðuð vinnubrögð.
• Gott vald á ensku og íslensku í ræðu og riti.

Starfssvið:
• Halda utan um ráðningarferil Marel, frá ráðningarbeiðni til 
 ráðningar starfsmanns.
• Almenn mannauðsráðgjöf við stjórnendur.
• Samskipti við umsækjendur og ráðningarstofur.
• Setja markmið og halda utan um árangur ráðningarverkefna.

Við leitum að öflugum ráðningarsérfræðingi í mannauðsteymi Marel á Íslandi til að sinna ráðningum og 
mannauðsráðgjöf við stjórnendur. Hjálpaðu okkur að finna rétta fólkið svo Marel nái viðskiptalegum markmiðum 
sínum og skapi menningu þar sem fólk vex og nær árangri.

RÁÐNINGARSÉRFRÆÐINGUR    

ER FRAMTÍÐ ÞÍN 
HJÁ OKKUR?

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki með um 6.100 starfsmenn, þar af um 720 á Íslandi. Fyrirtækið er brautryðjandi á 
heimsvísu í þróun og framleiðslu tækja og hugbúnaðar fyrir matvælaiðnað. Við leggjum ríka áherslu á nýsköpun og 
framþróun í öllu okkar starfi. Þess vegna viljum við ráða til okkur öflugt fólk, sem hefur áhuga á að mæta nýjum og 
spennandi áskorunum á hverjum degi. Við bjóðum upp á góða vinnuaðstöðu, skilvirka starfsþjálfun, sveigjanlegan 
vinnutíma, glæsilegan matsal, framúrskarandi íþróttaaðstöðu og gott félagslíf.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Albert Arnarson í mannauðsdeild Marel, albert.arnarson@marel.com eða í síma 563-8000.
Umsóknarfrestur er til og með 9. september. Sótt er um starfið rafrænt á vef Marel, marel.is/störf
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STÖRF HJÁ
GARÐABÆ

Garðaskóli
• Forfallakennsla
• Leiðbeinendur í frístund

Hofsstaðaskóli
• Leiðbeinendur á tómstundaheimili

Leikskólinn Holtakot
• Leikskólakennari
• Starfsmaður til stuðnings

Leikskólinn Krakkakot
• Leikskólakennarar

Fjölskyldusvið
• Starfsfólk á heimili ungrar 
 fatlaðrar konu
• Starfsfólk í félagslega liðveislu

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

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

GARÐGARÐA ATORTORGI 7GI 7 •• SÍMSÍMSÍMMI 52I 52 55 5 855 855 85585000000 ••••• GARDGARGGAGAGA ABAEABAEABABA R.ISR.ISIIS

Arnarlax ehf. er leiðandi fiskeldisfyrirtæki á Íslandi. Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru 
á Bíldudal, en þar að auki erum við með eldisstöðvar í Tálknafirði og í Patreksfirði. 
Við leggjum metnað okkar í að vinna í sátt við umhverfi og samfélag.

Hafir þú áhuga á að taka þátt í kraftmikilli uppbyggingu í nýrri og ört vaxandi 
atvinnugrein á Vestfjörðum þá eru fjölmörg tækifæri hjá okkur til að láta af því verða. 

Nánari upplýsingar gefur Iða Marsibil Jónsdóttir, framkvæmdastjóri starfsmannasviðs  
í gegnum netfangið ida@arnarlax.is

Umsókn ásamt ferilskrá og prófskírteini (ef við á) óskast send á ida@arnarlax.is

Umsóknarfrestur er til og með 15. september nk.

Hjá okkur starfar einvala hópur fólks af báðum kynjum og ýmsum þjóðernum og nú viljum 
við bæta enn frekar í liðsheildina hjá okkur og leitum að öflugu og metnaðarfullu 
starfsfólki í eftirtaldar stöður.

Vélvirki í vinnslusal á Bíldudal
Menntunar- og hæfniskröfur

 • Menntun á sviði vélvirkjunar eða vélstjórnar er kostur
 • Reynsla af PLC-stýringum
 • Reynsla af vinnu við vélar í fiskvinnslu
 • Þekking á rafmagni
 • Frumkvæði, skipulagshæfni og metnaður í starfi

Líffræðingur við fiskeldi í Arnarfirði, Tálknafirði og Patreksfirði. 

Óskum eftir nýlega útskrifuðum einstaklingi sem hefur áhuga á fiskeldi.
Hæfniskröfur

 • Háskólapróf í líffræði
 • Áhugi á fiskeldi og velferð fiska
 • Góð tölvu- og tungumálakunnátta (íslenska og enska) 
 • Skipulags- og samskiptahæfni 
 • Frumkvæði og metnaður í starfi
Helstu verkefni

 • Eftirlit með og umsjón með líffræðilegum hliðum eldisins
 • Viðhald vottana í samstarfi við gæðastjóra
 • Fiskiheilbrigði, samskipti við dýralækna
 • Skráning niðurstaðna og skýrslugerð
 • Aðstoð við upplýsingagjöf til eftirlitsstofnana
 • Önnur tilfallandi verkefni

Starfsmaður í seiðaeldi í Tálknafirði
Hæfniskröfur

 • Menntun á sviði fiskeldis er kostur
 • Skipulags- og samskiptahæfni
 • Áhugi á fiskeldi og velferð fiska
 • Frumkvæði og metnaður í starfi
 • Viðkomandi þarf að geta unnið á bakvöktum
Helstu verkefni

 • Fóðrun og daglegt eftirlit í seiðaeldi 
 • Önnur tilfallandi verkefni

Starfsfólk með skipstjórnar- eða vélstjórnarréttindi
Hæfniskröfur

 • Skipstjórnar- eða vélstjórnarréttindi  
 • Áhugi á fiskeldi og velferð fiska
 • Skipulags- og samskiptahæfni
 • Frumkvæði og metnaður í starfi
 • Unnið er samkvæmt vaktakerfi, 7 daga vinnulotur og 7 daga frí þess á milli
Helstu verkefni

 • Ýmis verkefni á sjó, þar með talið daglegt eftirlit á sjókvíum, fóðurprömmum,   
  tækjabúnaði báta og fóðurpramma og önnur tilfallandi verkefni við sjódeild   
  fyrirtækisins
 • Umsækjendur þurfa að geta verið sveigjanlegir varðandi skipulag vakta og vinnutíma
 • Önnur tilfallandi verkefni

Ert þú

Norconsult ehf. 
leitar að verkfræðingi 
í stjórnkerfum 
Ef þú hefur reynslu eða þekkingu á einhverju af eftirfarandi 
þá höfum við áhuga að heyra frá þér. 

·  Iðntölvum, PLC

·  Skjákerfum, SCADA og HMI

·  Gagnagrunnum og forritun, SQL, .NET og Python

Norconsult ehf. er með starfstöðvar í Hlíðarsmára 4, Kópavogi.
Verkfræðistofan er í eigu norska ráðgjafafyrirtækisins Norconsult AS 
og vinnur að úrlausn spennandi verkefna bæði hér heima og erlendis. 

Fyrirtækið er alfarið í eigu starfsmanna sinna.

Í boði eru fjölbreytt og áhugaverð verkefni sem spanna allt frá hönnun 
mannvirkja til hugbúnaðarþróunar. Viðskiptavinir okkar eru meðal 
annars álver, flutningsfyrirtæki, dreifiveitur og vindorkuframleiðendur.
Norconsult AS er með starfsstöðvar víða um heim, frá Kirkenes í 
Norður-Noregi til Auckland á Nýja Sjálandi. Norconsult á Íslandi er 
lítil eining í vexti þar sem starfsmenn vinna saman í sterkri liðsheild og 
því er þetta einstakt tækifæri fyrir rétta aðila til að starfa hjá fyrirtæki 
á alþjóðlegum vettvangi. Við leitum að öflugum verkfræðingum sem 
eru fljótir að tileinka sér nýja þekkingu.

Umsóknir sendist á: birna.eggertsdottir@norconsult.com 
fyrir 15. september. 
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Nánari upplýsingar um starfið veitir: Ketill Heiðar Guðmundsson, 
ketill.gudmundsson@norconsult.com
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Við leitum að fjármálastjóra
Sjávarútvegsfyrirtækið Agustson ehf í Stykkishólmi óskar eftir að ráða fjármálastjóra yfir starfseminni á Íslandi. 

Starfssvið
• Dagleg fjármálastjórnun

• Ábyrgð og umsjón með bókhaldi

• Uppgjör og afstemmingar

• Ábyrgð á launabókhaldi

• Reikningagerð og innheimta

• Samskipti við fjármálastofnanir

• Skýrslugerð, s.s. rekstraruppgjör og miðlun 
upplýsinga til framkvæmdastjóra

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Góð bókhaldsþekking og reynsla af 
bókhaldsstörfum og uppgjörsvinnu

• Reynsla af Navision er kostur

• Góð tölvukunnátta

• Góð enskukunnátta

• Frumkvæði, skipulagshæfileikar og sjálfstæð 
vinnubrögð

• Góð samskiptahæfni

Nánari upplýsingar veita:

Gyða Kristjánsdóttir,  
gyda@hagvangur.is

Geirlaug Jóhannsdóttir,  
geirlaug@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 15. september 2019.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is 

Agustson er fjölskyldufyrirtæki sem stofnað var 1933. Á Íslandi rekur fyrirtækið fjölþætta fiskvinnslu og útgerð,  
en í Danmörku dótturfyrirtækið Agustson a/s sem samanstendur af 2 vinnslum á fiskafurðum og silungaeldisstöð.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Sérfræðingur á gæðasviði
Nói Síríus óskar eftir að ráða sérfræðing á gæðasvið. Viðkomandi vinnur m.a. að framkvæmd skjölunar, fyrirkomulagi 
gæðahandbókar, fylgir því eftir að unnið sé samkvæmt áætlun gæðakerfis og er gæðastjóra til aðstoðar í ýmsum verkefnum.

Önnur verkefni
• Vinna að stöðlum innan fyrirtækisins í nánu 

samstarfi við framleiðslusvið

• Ráðgjöf varðandi umbúðamerkingar, yfirlestur 
og samþykkt

• Reikna út og skrá innihalds- og 
næringargildisupplýsingar sem og aðrar 
upplýsingar í Dynamics AX

• Þátttaka í umbótaverkefnum á sviði gæðamála 
og framleiðslu

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði matvælafræða eða 

sambærileg menntun

• Þekking á straumlínustjórnun æskileg

• Þekking á staðlavinnu og viðhaldi gæðakerfis

• Þekking á matvælalöggjöf og merkingum 
æskileg

•  Þekking á Dynamics AX æskileg

•  Skipulögð vinnubrögð

• Jákvæðni og rík samskiptafærni

Upplýsingar veitir:

Inga S. Arnardóttir,  
inga@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 8. september 2019.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is 

Nói Síríus er öflugt fyrirtæki á matvælamarkaði, þekkt fyrir framleiðslu sína á sælgæti en flytur einnig inn matvöru af ýmsu tagi.  
Nói Síríus vinnur markvisst að því að ná framúrskarandi árangri með stöðugum umbótum og öflugri stjórnun í anda Lean 
Management/straumlínustjórnunar.

Ritarar, gjaldkerar, 
þjónustufulltrúar

hagvangur.is
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Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri, Yfirhjúkrunarfræðingur svæðis
Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri auglýsir laust starf yfirhjúkrunarfræðings svæðis á Heilsugæslunni á Akureyri. 
Um er að ræða 100% stöðu (dagvinna). Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eða eftir samkomulagi. 
Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri hjúkrunar.

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga hafa gert.
Með umsókn skal fylgja afrit af prófskírteini og íslenskt hjúkrunarleyfi. Sótt er um starfið á heimasíðu stofnunarinnar www.hsn.is
(laus störf) eða á www.starfatorg.is.  Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Umsókn fylgi starfsferliskrá og upplýsingar um nám og fyrri störf. Umsækjendur eru auk þess beðnir um að skila kynningarbréfi 
með rökstuðningi fyrir hæfi og sýn á starfið.
Tóbaksnotkun og notkun á rafsígarettum er ekki heimiluð á vinnutíma innan HSN. 
Gildi HSN eru: Fagmennska - Samvinna - Virðing  • Umsóknarfrestur er til og með 02.09.2019

Nánari upplýsingar veita
Guðný Friðriksdóttir - gudnyf@hsn.is - 860 7750 • Bryndís Lilja Hallsdóttir - bryndis.lilja.hallsdottir@hsn.is - 432 4050

Helstu verkefni og ábyrgð
- Er yfirmaður hjúkrunar á starfsstöð HSN á Akureyri og ann-

arrar stoðstarfsemi samkvæmt skipuriti
- Skipuleggur og stjórnar hjúkrunarþjónustu heilsugæslu-

stöðvarinnar og tekur þátt í klínísku starfi
- Stuðlar að þekkingarþróun í hjúkrun með því að hvetja til 

rannsókna og nýta rannsóknarniðurstöður
- Tekur þátt í gerð áætlana varðandi rekstur
- Tryggir að rekstur og starfsmannamál séu í samræmi við 

fjárhagsáætlun
- Tekur þátt í þverfaglegu samstarfi, þróun þjónustu og 

stjórnun verkefna á starfsstöðinni og þvert á stofnun 
- Hefur umsjón með starfsemi heilsugæslustöðvarinnar sam-

kvæmt skipuriti ásamt yfirlækni
- Stuðlar að góðri vinnustaðamenningu

Hæfnikröfur
- Íslenskt hjúkrunarleyfi og a.m.k. 5 ára starfsreynsla við 

hjúkrun
- Viðbótarmenntun á sviði heilbrigðisvísinda, viðskiptafræði 

eða stjórnunar æskileg
- Reynsla af heilsugæsluhjúkrun er æskileg
- Reynsla af stjórnun er æskileg
- Góð tölvukunnátta
- Framúrskarandi samskiptahæfni
- Frumkvæði og metnaður til að ná árangri

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

Vilt þú starfa í öflugu liði við viðhald og uppbyggingu á flutningskerfi raforku?

Umsóknarfrestur er til og með 16. september 2019.
Nánari upplýsingar veita Smári Jónasson, forstöðumaður Netþjónustu, og Ólafur Kári Júlíusson, 
sérfræðingur í mannauðsmálum, sími: 563-9300 netfang: mannaudur@landsnet.is.

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Landsnets, www.landsnet.is. 
Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

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

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Rekstur og viðhald á rafbúnaði í tengivirkjum (há- og lágspennubúnaði),   
 háspennulínum og strengjum
• Þátttaka í framkvæmdaverkefnum við endurnýjun og
 nýbyggingar flutningsvirkja
• Undirbúningur og frágangur verkefna á starfsstöð
• Þátttaka í gerð viðbragðsáætlana og skipulag vakta

Menntunar- og hæfnikröfur
• Menntun í rafvirkjun, rafveituvirkjun, rafiðnfræði eða
 önnur menntun á rafmagnssviði sem nýtist í starfi
• Reynsla af vinnu við háspennu æskileg
• Sterk öryggisvitund
• Sjálfstæði í starfi og öguð vinnubrögð
• Metnaður og rík ábyrgðarkennd

Við leitum að öflugum liðsfélögum til starfa hjá okkur. Um er að ræða fjölbreytt starf við að tryggja örugga afhendingu 
rafmagns á Íslandi. Starfsvettvangur er um allt land og eru starfsstöðvarnar í Reykjavík, á Akureyri og Egilsstöðum.

RAFMÖGNUÐ STÖRF

RAFVIRKI OG RAFVEITUVIRKI
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Landspítali er fjölmennasti vinnustaður landsins með hátt í 6000 starfsmenn. Spítalinn hefur víðtæku hlutverki að gegna 
sem aðalsjúkrahús landsins og háskólasjúkrahús, og veitir bæði almenna og sérhæfða þjónustu, auk þess að vera miðstöð 
menntunar og rannsókna í heilbrigðisvísindum. Nýtt skipurit spítalans byggist í grunninn á þremur sviðum.
Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, þjónusta, mannauður og stöðugar umbætur.

FRAMKVÆMDASTJÓRAR SVIÐA
Landspítali auglýsir eftir þremur framkvæmdastjórum til að leiða öfluga 
uppbyggingu og sókn næstu ára, í samræmi við nýtt skipurit
Lausar eru til umsóknar þrjár stöður framkvæmdastjóra sviða, í samræmi við nýtt skipurit 
sem tekur gildi 1. október nk. Framkvæmdastjórarnir heyra beint undir forstjóra og mynda, ásamt öðrum fram-
kvæmdastjórum, framkvæmdastjórn spítalans. Framkvæmdastjórnin er teymi sem vinnur að stefnumótun 
og ber sameiginlega ábyrgð á spítalanum í heild. Framundan er mikið breytingaferli þar sem sviðum spítalans er fækkað
og þróaðar miðstöðvar fyrir bætta þjónustu út frá þörfum sjúklinga.

Leitað er að kraftmiklum og reyndum stjórnendum sem hafa brennandi áhuga á að vinna með forstjóra að því að byggja 
upp sterka liðsheild og að framfylgja stefnu, markmiðasetningu og framtíðarsýn spítalans. Leitast er við að mynda
samhentan hóp með fjölbreytta reynslu og bakgrunn. 

Framkvæmdastjórastöður eftirfarandi 
þriggja sviða eru lausar til umsóknar

1. Meðferðarsvið: Á meðferðarsviði verður rekin
öldrunarþjónusta, móttaka bráðveikra, almenn 
spítalaþjónusta, lyflækningar, endurhæfing og 
geðheilbrigðisþjónusta. Velta sviðsins verður um
23 milljarðar og stöðugildi verða um 1600. 

2. Aðgerðasvið: Á aðgerðasviði verður rekin 
skurðlækningaþjónusta, skurðstofur, gjörgæslur,
kvenna- og barnaþjónusta, krabbameinsþjónusta
og þjónusta við hjarta- og æðasjúklinga. Velta sviðsins 
verður um 27 milljarðar og stöðugildi verða um 1500.

3. Þjónustusvið: Á þjónustusviði verður rekin 
stoðþjónusta við hin sviðin, þ.m.t. rannsóknastofur, 
myndgreining, blóðbanki, aðföng, fasteignaþjónusta,
lyfjaþjónusta, upplýsingatækni, klínísk ráðgjafar-
þjónusta og fjarheilbrigðisþjónusta. Velta sviðsins
verður um 25 milljarðar og stöðugildi verða um 1000.

Gert er ráð fyrir að ráðningartímabil framkvæmdastjóra 
hefjist 1. október 2019 og er ráðning til fimm ára, 
í samræmi við stefnu Landspítala um ráðningu 
stjórnenda. Mat á umsóknum verður í höndum valnefndar
þar sem forstjóri Landspítala tekur virkan þátt, og forstjóri 
tekur ákvörðun um ráðningar í störfin. Nýráðnir fram-
kvæmdastjórar munu koma að ráðningu 2-5 forstöðu-
manna í nýju stjórnendalagi sem ætlað er að auka 
samhæfingu í þjónustu innan sviða og þvert á svið.

Umsækjendur eru beðnir að taka fram hvaða stöðu 
þeir sækja um, en þó er farið fram á að þeir séu
reiðubúnir að gegna hverri sem er af þeim þremur 
stöðum sem auglýstar eru nú, skv. ákvörðun
forstjóra.

Almennt starfssvið framkvæmdastjóra
• Forysta um þjónustu við sjúklinga.

• Forysta um uppbyggingu öryggismenningar,
gæða- og umbótastarfs og árangursvísa.

• Stefnumótun, markmiðasetning, áætlanagerð 
og eftirfylgni.

• Uppbygging mannauðs og liðsheildar ásamt ábyrgð 
á starfsmannamálum.

• Ábyrgð á fjármálum, fjárhagsáætlun og sjálfbærum
rekstri.

• Efling kennslu og vísindastarfs á spítalanum.

• Samhæfing á starfsemi sviðs við önnur svið
og stoðeiningar.

• Þátttaka í störfum framkvæmdastjórnar, skv. nánari
ákvörðun forstjóra, og samábyrgð á heildarrekstri.

Mögulegt er að sinna klínískri eða akademískri vinnu (10%) 
meðfram framkvæmdastjórastarfi, með samþykki forstjóra.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Brennandi áhugi á uppbyggingu Landspítala

og innleiðingu stefnu spítalans. 

• Mikil og farsæl stjórnunar- og rekstrarreynsla.

• Jákvætt lífsviðhorf, lausnamiðuð nálgun og 
framúrskarandi leiðtoga- og samskiptahæfileikar.

• Hæfni til að móta jákvætt vinnuumhverfi og góða 
liðsheild.

• Mikil hæfni í tjáningu í ræðu og riti, á íslensku og ensku.

• Frumkvæði, drifkraftur og stefnumótandi hugsun.

• Háskólapróf auk viðbótarmenntunar sem nýtist
í starfi er skilyrði.

• Klínískur bakgrunnur er kostur.

Nánari upplýsingar um störfin og ráðningarferlið gefa Páll Matthíasson (pallmatt@landspitali.is) og Anna Sigrún 
Baldursdóttir (annasb@landspitali.is).

Umsóknarfrestur er til og með 16. september 2019. Umsækjendur eru beðnir að skila ítarlegri ferilskrá
og kynningarbréfi, er innihaldi framtíðarsýn umsækjanda og rökstuðning fyrir hæfni til að gegna tiltekinni stöðu, 
í gegnum heimasíðu Landspítala eða www.Starfatorg.is. Umsækjendur sem vilja sækja um fleiri en eina af þessum
stöðum eru beðnir að skila sérstöku kynningarbréfi fyrir hverja þeirra.



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

Framkvæmdastjóri
lækninga

Laus er til umsóknar staða framkvæmdastjóra lækninga á 
Reykjalundi endurhæfingarmiðstöð SÍBS.  Um er að ræða 
100% stöðu og möguleiki að viðkomandi sinni klínískri vinnu 
samhliða stjórnunarstörfum.  Staðan veitist frá 1. nóvem-
ber 2019 eða eftir nánara samkomulagi.
Framkvæmdastjóri lækninga heyrir undir forstjóra og situr 
í framkvæmdastjórn.  Hann ber faglega-, fjárhagslega- og 
starfsmannaábyrgð í  samræmi við gildandi stjórnskipulag 
og ákvæði laga nr. 40/2007 um heilbrigðisþjónustu.

Hæfniskröfur
• Íslenskt sérfræðileyfi í endurhæfingarlækningum og/eða 

reynsla á sviði endurhæfingarlækninga 
• Þekking og reynsla af þverfaglegri teymisvinnu
• Leiðtogahæfileikar og stjórnunarreynsla
• Þekking og reynsla af mannauðsmálum
• Jákvætt viðmót og góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og metnaður í starfi

Umsókn skal fylgja staðfestar upplýsingar um nám, fyrri 
störf, vísindavinnu og reynslu af stjórnunarstörfum.

Umsóknarfrestur er til 15. september 2019.

Allar umsóknir eru sendar til stöðunefndar lækna hjá Land-
læknisembættinu.

Umsókn skal skilað á sérstöku eyðublaði, sem aðgengi-
legt er á vef Landlæknis, til Birgis Gunnarssonar forstjóra 
birgir@reykjalundur.is eða Guðbjargar Gunnarsdóttur 
mannauðsstjóra gudbjorg@reykjalundur.is sem einnig veita 
nánari upplýsingar um starfið –– sími: 585-2000 

Hársnyrtir
Hársnyrtir á 104 RVK-svæðinu auglýsir eftir starfsmanni  

til starfa sem fyrst.
Starfið felst aðallega í herraklippingum.

Um er að ræða stofu sem er ekki með stólaleigu.
Góð laun og góður félagsskapur í boði.

Uppl. veitir Dóri s. 899 6637 eða Inga s. 863 7949
Einnig má senda á doriinga@talnet.is

Svið markaða og viðskiptahátta  annast eftirlit með verðbréfamörkuðum og viðskiptaháttum eftirlitsskyldra aðila á fjármálamarkaði. Um er að ræða starf lögfræðings í teymi sem sinnir eftirliti með viðskiptaháttum og neytendavernd og er starfið einkum tengt verkefnum á vátryggingamarkaði. Einnig sinnir teymið upplýsinga- og leiðbeiningaþjónustu til neytenda og fjárfesta.Leitað er að lögfræðingi með þekkingu á löggjöf á vátryggingamarkaði og reynslu af eftirliti eða störfum á fjármálamarkaði. Starfssvið• Framkvæmd  athugana og þátttaka í vettvangsathugunum tengdum viðskiptaháttum • Upplýsinga- og leiðbeiningaþjónusta til neytenda og móttaka ábendinga• Þátttaka í alþjóðlegu samstarfi tengdu viðskiptaháttum og neytendum• Almenn fræðsla og upplýsingamiðlun um viðskiptahætti og neytendamál • Þátttaka í verkefnum tengdum setningu og innleiðingu  skráðra réttarheimilda  
Menntunar- og hæfnikröfur• Meistara- eða embættispróf í lögfræði• Þekking á stjórnsýslurétti og löggjöf á fjármálamarkaði,  einkum vátryggingamarkaði• Þekking á neytendamálum á fjármálamarkaði• Reynsla af eftirlitsstörfum eða störfum tengdum  fjármálamarkaði er æskileg• Lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna með öðrum• Frumkvæði, öguð vinnubrögð, ábyrgð, heiðarleiki,  sjálfstæði og metnaður í starfi• Hæfni til að tjá sig og miðla upplýsingum í  ræðu og riti á íslensku og ensku

LÖGFRÆÐINGUR Í 

VIÐSKIPTAHÁTTAEFTIRLITI
  Þekkir þú löggjöf á 

vátryggingamarkaði?

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND

Frekari upplýsingar veita Inga Dröfn Benediktsdóttir, forstöðumaður viðskiptaháttaeftirlits (ingad@fme.is) og Árni Ragnar Stefánsson, mannauðsstjóri (arni@fme.is). Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins, ww.fme.is eða á www.starfatorg.is. Umsóknarfrestur er til og með 16. september nk. Umsóknum um starfið þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til að gegna starfinu rökstudd.

Sérfræðingur
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Borgartúni 30, 105 Reykjavík,
sími 515 5800, rannis@rannis.is

www.rannis.is

Rannís óskar eftir sérfræðingi í fullt starf á rannsókna- og nýsköpunarsvið stofnunarinnar. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

 Þekking á rekstri og gerð viðskiptaáætlana

.

Umsóknarfrestur er til og með 16. september 2019.

www.rannis.is/starfsemi/laus-storf/ 
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Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Útibússtjóri Verkís á Vesturlandi
Við leitum að reyndum verkfræðingi eða tæknifræðingi 
í stöðu útibússtjóra starfsstöðva Verkís á Vesturlandi
með aðsetur í Borgarnesi eða á Akranesi. 
Um er að ræða fjölbreytt og spennandi starf fyrir 
metnaðarfullan einstakling.

Hlutverk og ábyrgð
•
 
Almennur rekstur starfsstöðva

•

 

Markaðsmál, verkefnaöflun og tilboðsgerð 
•
 
Starfsmannastjórnun 

•

 

Áætlanagerð og skipulagning verkefnavinnu  
•
 
Verkefnastjórnun 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Verkfræðingur eða tæknifræðingur
• Góðir stjórnunar-, samskipta- og skipulagshæfileikar
• Reynsla af verkefnastjórnun 

Nánari upplýsingar veita 
Ari Guðmundsson, sviðsstjóri starfsstöðvasviðs, arg@verkis.is
Elín Greta Stefánsdóttir, mannauðsstjóri, egs@verkis.is

Verkís er öflugt og framsækið ráð-
gjafar  fyrirtæki sem býður fyrsta flokks 
þjónustu á öllum sviðum verkfræði. 

Hjá Verkís starfa yfir 300 manns að 
fjöl breyttum og krefjandi verkefnum á 
Íslandi og erlendis. 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir 
um að sækja um á ráðningarvef Verkís 
(umsokn.verkis.is). Farið verður með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál og öllum um-
sóknum verður svarað. Við hvetjum jafnt 
konur sem karla til að sækja um.

Umsóknarfrestur er til og með 
10. september 2019. 

 
 

BYGGINGAFRÆÐINGUR/ 
BYGGINGATÆKNIFRÆÐINGUR 

 

Óskum eftir að ráða til okkar byggingafræðing eða 
byggingatæknifræðing. Aðilar með sambærilega 
menntun koma einnig til greina. Viðkomandi þarf að 
geta hafið störf 1. nóvember nk. eða eftir nánara 
samkomulagi. Starfsreynsla er kostur en ekki 
skilyrði. 
 
Starfið felst m.a. í eftirfarandi: 

 Ástandsgreiningum 
 Framkvæmdaeftirliti 
 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 

 
Áhugasamir eru beðnir að senda umsókn ásamt 
ferilskrá á netfangið andri@verksyn.is, fyrir 10. 
september nk. Fyllsta trúnaðar er gætt við meðferð 
umsókna. Hægt er að nálgast hagnýtar upplýsingar 
um fyrirtækið á heimasíðu þess, www.verksyn.is.  

LISTAHÁTÍÐ Í
REYKJAVÍK 
50 ÁRA 
1970-2020 

KYNNINGARSTJÓ
LISTAHÁTÍÐAR Í R

ÓRI 
REYKJAVÍK

 
 

og er ráðningartímabil út júní 2020. Um fullt 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

Matreiðslumaður  
óskast í spennandi starf

Alþýðusambandið óskar eftir metnaðarfullum og dug-
legum matreiðslumanni í framtíðarstarf í sameiginlegu 
mötuneyti starfsfólks Alþýðusambands Íslands, Gildis og 
VIRK í Guðrúnartúni 1 í Reykjavík.
Mikil áhersla er lögð á hollan og næringarríkan mat sem 
eldaður er frá grunni úr besta hráefni sem kostur er á og 
stuðlar að sem minnstri matarsóun og kolefnisfótsporum. 

Hæfnikröfur:
• Sveinspróf í matreiðslu eða matráðsréttindi 
• Reynsla á sviði matreiðslu æskileg         
• Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi
• Skipulagshæfni og geta til að vinna sjálfstætt
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Jákvæðni og sveigjanleiki
• Snyrtimennska og stundvísi

Starfssvið:
• Matargerð
• Umsjón með pöntunum      
• Ábyrgð á umgengni og umhirðu eldhúss og mötuneytis
• Önnur tilfallandi verkefni
 
Umsókn ásamt starfsferilskrá og kynningarbréfi sem 
greinir frá reynslu, menntun og fyrri störfum ásamt  
rökstuðningi fyrir hæfni í starfið sendist á netfangið 
gudrun@asi.is. 

Allar frekari upplýsingar veitir  
Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir í síma 5355600.

Umsóknarfrestur er til 13.09.2019

Öllum umsóknum verður svarað. Starfskjör eru sam-
kvæmt kjarasamningi Eflingar við Samtök atvinnulífsins. 
Við hvetjum fólk af öllum kynjum til að sækja um starfið.
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Hársnyrtir
Hársnyrtir á 104 RVK-svæðinu auglýsir eftir starfsmanni  

til starfa sem fyrst.
Starfið felst aðallega í herraklippingum.

Um er að ræða stofu sem er ekki með stólaleigu.
Góð laun og góður félagsskapur í boði.

Uppl. veitir Dóri s. 899 6637 eða Inga s. 863 7949
Einnig má senda á doriinga@talnet.is

rsk@rsk.is

442 1000
Þjónustuver opið:

Mán.-fim. 9:00-15:30
Fös. 9:00-14:00

Ríkisskattstjóri leitar að
hæfileikaríkum einstaklingum

í Reykjavík og á Akureyri

•   Frumkvæði og metnaður
•   Fáguð framkoma og lipurð í samskiptum
•   Jákvæðni og þjónustulund
•   Geta til að vinna undir álagi
•   Góð almenn tölvukunnátta

•   Fáguð framkoma og lipurð í samskiptum
•   Jákvæðni og þjónustulund
•   Geta til að vinna undir álagi
•   Góð almenn tölvukunnátta

•   Skipulögð, nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð
•   Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli
•   Sveigjanleiki, frumkvæði og metnaður
•   Fáguð framkoma og lipurð í samskiptum
•   Jákvæðni og þjónustulund
•   Geta til að vinna undir álagi

Öryggisstjóri í upplýsingatæknimálum

Verkefni snúa m.a. að því að hafa eftirlit með og stuðla að framkvæmd öryggisstefnu embættisins í samræmi 
við ISO 27001 staðalinn, sinna öryggismálum er snúa að vörslu gagna, aðgengi og öryggisreglum í samskiptum
við þjónustuaðila o.fl.  Ennfremur að framkvæma áhættumat, taka þátt í neyðarstjórnun og hafa umsjón með 
þjálfun og fræðslu til starfsmanna um m.a. upplýsingaöryggi. 

Hæfnikröfur

•   Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. verkfræði,
tölvunarfræði, kerfisfræði o.fl.

•   Reynsla af stjórnun öryggismála í hugbúnaðar-
eða upplýsingatæknigeira

•   Þekking á ISO 27001 er nauðsynleg
•   Reynsla af gæðastarfi og verkefnastjórnun er kostur

Upplýsingar um framangreint starf veitir Jens Þór Svansson, sviðsstjóri, í síma 442-1000

eða í tölvupósti jens.svansson@rsk.is

Lögfræðingar á starfsstöð RSK í Reykjavík

Ríkisskattstjóri leitar að jákvæðum og kraftmiklum lögfræðingum til starfa við félagaréttarleg úrlausnarefni
er tengjast skráningu fyrirtækja, samrunum, skiptum, slitum, afskráningum o.fl.

Hæfnikröfur

•   Háskólamenntun á sviði lögfræði
•   Framhaldsmenntun æskileg
•   Þekking og/eða reynsla á sviði félagaréttar æskileg
•   Skipulögð, nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð
•   Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli

Upplýsingar um framangreind störf veitir Edda Símonardóttir, sviðsstjóri, í síma 442-1000

eða í tölvupósti edda.simonardottir@rsk.is

Sérfræðingar á starfsstöð RSK á Akureyri

Nú er tækifæri fyrir metnaðarfulla og kraftmikla einstaklinga að ganga til liðs við góðan hóp starfsmanna á
starfsstöðinni á Akureyri. Um fjölbreytt verkefni er að ræða er tengjast m.a. upplýsingagjöf um skatta- og 
innheimtumál, úrvinnslu ýmissa gagna sem viðskiptavinir óska eftir, afgreiðslu erinda, ráðstöfun
séreignarsparnaðar til íbúðarkaupa eða greiðslna inn á húsnæðislán og öðru er tengist verkefnum
ríkisskattstjóra.

Hæfnikröfur

•   Háskólamenntun sem nýtist í starfi
•   Skipulögð, nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð
•   Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli
•   Frumkvæði og metnaður

Upplýsingar um framangreind störf veitir Gunnar Karlsson, sviðsstjóri, í síma 442-1000

eða í tölvupósti gunnar.karlsson@rsk.is

Umsóknir skulu fylltar út á rsk.is/starf eða á vef Starfatorgs. Ferilskrá sem inniheldur ítarlegar upplýsingar 
m.a. um menntun og fyrri störf umsagnaraðila og annað er máli skiptir þarf að fylgja með svo umsókn teljist
fullnægjandi. Umsækjendum um störf hjá ríkisskattstjóra kann að vera gert að leysa verkefni í 
ráðningarferlinu sem kæmu, auk annarra þátta, heildstætt inn í mat á hæfni þeirra til viðkomandi starfa. 
Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.

Starfshlutfall er 100%. Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi
stéttarfélags.  Umsóknarfrestur er til og með 16. september nk. Öllum umsóknum verður svarað þegar
ákvörðun hefur verið tekin um ráðningar.

FJARÐABYGGÐ 
fjardabyggd.is

Stjórnandi 
fjölskylduráðgjafar 
og barnaverndar
Fjarðabyggð auglýsir starf stjórnanda 
fjölskylduráðgjafar og barnaverndar laust til 
umsóknar. 

Ert þú dugmikill einstaklingur með áhuga og reynslu 
af málefnum fjölskyldna og barna? Hefur þú brenn- 
andi áhuga á málefnum barna og fjölskyldna? Vilt 
þú taka þátt í starfi öflugs og samheldins hóps starfs- 
manna fjölskyldusviðs Fjarðabyggðar? 
Þá erum við að leita að þér!

Fjarðabyggð er öflugt, vaxandi samfélag sem leggur 
mikla áherslu á velferð og málefni fjölskyldna og barna. Á 
fjölskyldusviði Fjarðabyggðar er lögð áhersla á þver- 
faglega vinnu og stuðning starfsmanna í teymisstarfi við 
úrlausn margþættra verkefna sem tengjast fjölskyldum 
og börnum með það markmið að efla lífsgæði og hag- 
sæld þeirra. Starf stjórnanda er nýtt í stjórnkerfi 
Fjarðabyggðar og heyrir það undir sviðsstjóra fjölskyldu- 
sviðs. Starfsmaður er ábyrgur fyrir faglegu starfi og rekstri 
síns málaflokks. Starfið felur í sér ábyrgð á starfsemi og 
þjónustu fjölskylduráðgjafar og barnaverndar samkvæmt 
stefnumörkun sveitarstjórnar. Stjórnandi vinnur með 
sviðsstjóra að undirbúningi stefnumótunar og ber 
ábyrgð á eftirfylgni hennar,  þekkingaröflun, þekkingar- 
miðlun, þróunarstarfi og greiningu upplýsinga varðandi 
viðfangsefni málaflokksins.

Helstu verkefni:
· Yfirmaður málaflokksins og stýrir rekstri hans þ.m.t. 
  stuðningi og ráðgjöf við fjölskyldur.
· Yfirumsjón barnaverndarmála.
· Yfirumsjón með skipulagi og samræmingu 
  starfseminnar.
· Annast samstarf við hagsmunaaðila.
· Yfirumsjón með upplýsingagjöf um starfsemi 
  málaflokksins og miðlun upplýsinga.
· Öflun og greining upplýsinga um málaflokkinn.
· Öflun og greining upplýsinga um forvarnarmál 
  sveitarfélagsins ásamt þátttöku í stefnumörkun í 
  forvarnarmálum.
· Frumkvæði að samskiptum og aðgerðum til að styrkja 
  fjölskyldur og barnavernd í Fjarðabyggð.

Hæfniskröfur:
· Félagsráðgjöf eða háskólamenntun sem nýtist við 
  stjórnun og skipulagningu starfs.
· Reynsla og þekking á rekstri, stjórnun og stefnumótun.
· Þekking á stefnumótandi áætlanagerð og gerð 
  rekstrar- og fjárhagsáætlana.
· Þekking á helstu upplýsingakerfum.
· Þekking á undirbúningi og stjórnun funda.
· Góð málakunnátta (íslenska og enska) og hæfni til að 
  setja fram mál í ræðu og riti.
· Forystu-, skipulags- og samskiptahæfileikar.
· Sjálfstæði í vinnubrögðum.
· Hæfni í mannlegum samskiptum.
· Geta til að taka þátt í og stjórna breytingum.
· Áhugi á þátttöku í teymisstarfi og umbótaverkefnum.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum sveitarfélags- 
ins við viðkomandi stéttarfélag. Konur jafnt sem karlar eru 
hvattar til að sækja um stöðuna.
Allar frekari upplýsingar veitir Karl Óttar Pétursson 
bæjarstjóri Fjarðabyggðar, í síma 470 9000 eða á 
netfanginu karl.petursson@fjardabyggd.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 14. september 2019 
og æskilegt að viðkomandi geti hafið störf eigi síðar 
en í nóvember.
Sótt er um starfið í gegnum ráðningarvef Fjarðabyggðar 
starf.fjardabyggd.is.
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> Verkstjóri á hafnarsvæði Samskipa

Sótt er um starfið á vef okkar www.samskip.is. Umsækjendur eru beðnir um að láta ferilskrá fylgja umsókn. 

Umsóknarfrestur er til og með 8. september nk. Nánari upplýsingar veitir Elmar Pálmi Lárusson forstöðumaður 
hafnarsvæðis, elmar.palmi.larusson@samskip.com

Við leitum að kraftmiklum og skipulögðum leiðtoga til starfa á hafnarsvæði okkar við 
Kjalarvog. Unnið er á tvískiptum vöktum, aðra vikuna mánudag til föstudags frá 
07.55-16.00 og næstu viku sunnudag til fimmtudags frá 16.00-24.00. 

Samskip eru alþjóðlegt flutningafyrirtæki sem býður flutningalausnir og tengda þjónustu á landi, sjó og í lofti með hagkvæmni að 
leiðarljósi. Starfsfólk Samskipa býður viðskiptavinum faglega ráðgjöf og heildarlausnir á sviði flutninga og flutningatengdrar þjónustu. 
Við höfum á að skipa fjölbreyttum hópi starfsfólks sem vinnur ávallt með frumkvæði, samheldni og þekkingu að leiðarljósi. Við 
leggjum áherslu á markvissa fræðslu og þjálfun starfsfólks. Öryggis- og heilbrigðismál starfsfólks eru okkur mikilvæg og bjóðum við 
upp á fyrirmyndar vinnuaðstöðu.

Starfssvið 
• Stýring vinnu við lestun og losun skipa
• Dagleg stýring starfsmanna og 

gámaflæðis á hafnarsvæði
• Skipulagning og forgangsröðun vinnu 
• Meta afkastagetu tækja á 

hafnarsvæði með það að markmiði að 
hámarka nýtingu

Menntunar- og hæfnikröfur
• Menntun sem nýtist í starfi
• Marktæk reynsla af verkstjórn 
• Íslensku- og enskukunnátta er 

nauðsynleg
• Góð tölvufærni 

Eiginleikar
• Afburða færni í mannlegum 

samskiptum 
• Skipulögð og sjálfstæð 

vinnubrögð
• Geta til að vinna undir 

álagi, rík þjónustulund og 
sveigjanleiki

• Geta til þess að leiða hóp

Grímsnes- og Grafningshreppur

Óskar eftir að ráða starfsmann 
í fullt starf í umsjón aðveitna.

Grímsnes- og Grafningshreppur óskar eftir að ráða tæknimann til að sjá um hita- og vatnsveitur sveitarfélagsins. Um er 
að ræða undirbúning á viðhaldsverkefnum, nýtengingar, umsjón dæluhúsa og vöktunarkerfis þar við. Hafa eftirlit með 
framkvæmdum hitaveitna og vatnsveitna auk þess að fylgjast með daglegum rekstri. Viðkomandi þarf að hafa þekkingu á 
dælubúnaði og lögnum þar sem það verður helsta starfssvið starfsmanns, en önnur verkefni geta einnig fallið til. Þekking á 
landupplýsingakerfum og innmælingum er mikill kostur.

Starfssvið:
• Verkefnastjórnun og verkeftirlit vegna nýframkvæmda og 

viðhaldsmála aðveitna.
• Gerð útboðsgagna/verðkannana fyrir minni verk
• Samskipti við opinbera aðila, hönnuði og verktaka
• Vinna við landupplýsinga grunn
• Vinna við GPS landmælingar
• Áætlanagerð og forgangsröðun verkefna

 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Véliðnfræðingur, véltæknifræðingur eða vélaverkfræðingur 

eða önnur sambærileg menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af verkefnastjórnun
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur
• Æskilegt að viðkomandi hafi þekkingu á vantsveitum og 

hitaveitum.
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og skipulagshæfni
• Þekking og reynsla af notkun Windows-Office og CAD-

hugbúnaði 

Frekari fyrirspurnir má senda á gogg@gogg.is 
Umsóknum skal fylgja ítarlegar starfsferilsskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Umsókn þarf að berast fyrir lok dags 15. september 2019 á netfangið gogg@gogg.is 

Hjúkrunarfræðingur - dagvinna 
Miðstöð meltingarlækninga, Læknastöðinni Glæsibæ, 
óskar eftir að ráða hjúkrunarfræðing til starfa  
frá 1. janúar 2020.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið  
atvinna@laeknastodin.is fyrir 10. september nk.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristín Ólafsdóttir 
deildarstjóri á kristin@laeknastodin.is

 Læknastöðin · Álfheimar 74 · 104 Reykjavík  
sími: 5356800 · fax: 5356805

Þarftu að ráða starfsmann?
Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
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thekking.is
460 3100 

Akureyri
Hafnarstræti 93–95

Kópavogur
Urðarhvarfi 6

ISO 27001 vottað fyrirtæki

1999
2019

Ráðgjöf og rekstur
tölvukerfa í 20 ár

ÞEKKING LEITAR AÐ 
4 SÉRFRÆÐINGUM

Við erum Þekking

Rekstrarþjónusta
Staðan stendur til boða hvort sem 
er á Akureyri eða í Kópavogi. 
Viðkomandi hefur umsjón og eftirlit 
með kerfum og annast uppsetningar, 
breytingar og ráðgjöf. Sérfræðingur 
í rekstrarþjónustu er í samskiptum 
við starfsfólk annarra sviða, sem 
og viðskiptavini, og vinnur markvisst 
að því að viðhalda heilbrigðum rekstri 
kerfa eftir viðurkenndum vinnu-
aðferðum og taka þátt í að þróa 
verkferla enn frekar. Um er að ræða 
fullt starf og stöku sinnum vaktir utan 
hefðbundins dagvinnutíma.

 Minnst 2 ára reynsla í starfi 
kerfisstjóra

Menntun á sviði upplýsingatækni         
 t.d. kerfisfræði, kerfisstjórnun 
eða sambærilegt

Tæknilegar vottanir mikill kostur

Færni í mannlegum samskiptum,  
 mikil þjónustulund og góð   
 íslenskukunnátta

Frumkvæði, öguð vinnubrögð 
og úrræðasemi

Einar Hólm, sviðsstjóri rekstrarsviðs, 
sími 460 3132 og Ásta Bærings, 
mannauðsstjóri, sími 460 3166 
eða atvinna@thekking.is

Microsoft 
Við leitum að reynslumiklum einstakl-
ingi í fullt starf Microsoft-sérfræðings 
á rekstrarsviði í Kópavogi. Viðkoman-
di annast uppsetningu, hönnun og 
umsjón með kerfum. Umsækjandi 
þarf að búa yfir yfirgripsmikilli 
sérþekkingu á Microsoft-umhverfinu 
og eiga auðvelt með að yfirfæra hana 
á margvísleg verkefni. Starfið krefst 
frumleika og nýsköpunar við að 
ákvarða hvernig á að vinna verkefni 
en viðkomandi þarf einnig að eiga 
auðvelt með að stíga inn í ný verkefni 
þar sem sérþekkingin nýtist vel.

sambærilegu starfi

á Microsoft umhverfinu

í upplýsingatækni

þekking æskileg

og mikil þjónustulund

Einar Hólm, sviðsstjóri rekstrarsviðs, 
sími 460 3132 og Ásta Bærings, 
mannauðsstjóri, sími 460 3166 
eða atvinna@thekking.is

Fjarþjónusta
Við leitum að einstaklingi með góða 
tölvuþekkingu í hóp reynslumikils 
fólks í fjarþjónustu okkar á Akureyri 
eða í Kópavogi. Sérfræðingur í 
fjarþjónustu er fyrsti snertipunktur við 
viðskiptavini, sem felur í sér ráðgjöf 
og úrlausn mála í síma eða með 
yfirtöku. Viðkomandi býðst að taka 
þátt í ýmsum verkefnum í samstarfi 
við önnur svið og vinna markvisst að 
því að efla og þróa fjarþjónustu með 
nánustu starfsfélögum. Fullt starf eða 
hlutastarf eftir samkomulagi og stöku 
vaktir utan dagvinnutíma.
 
 

 Reynsla af starfi í tölvuþjónustu 
er mikill kostur

  Góð þekking á Microsoft 
umhverfinu

  Geta til að greina tæknileg 
vandamál og leysa

  Ábyrgðartilfinning og góð 
skipulagshæfni

  Færni í samskiptum, þjónustulund 
og góð íslenskukunnátta

  Sjálfstæði og úrræðasemi

  Háskólapróf eða nám á sviði 
upplýsingatækni er kostur

 

Jóhann Helgason, sviðsstjóri 
þjónustusviðs, sími 460 3139 
og Ásta Bærings, mannauðsstjóri, 
sími 460 3166 eða 
atvinna@thekking.is

Við leitum að sérfræðingi í fullt starf 
með reynslumiklum hópi á innviða-
sviði á Akureyri eða í Kópavogi. 
Starfið felur í sér uppsetningu, rekstur, 
bilanagreiningu og hönnun á netum-
hverfi viðskiptavina sem og Þekking-
ar. Mikil samskipti við viðskiptavini 
þar sem leysa þarf úr fjölbreyttum 
verkefnum. Þá býðst viðkomandi 
að taka þátt í ýmsum verkefnum 
í samstarfi við önnur svið sem 
og vinna markvisst að því að efla 
og þróa innviðasvið með nánustu 
starfsfélögum.
 
 

stærri fyrirtækja/hýsingaraðila

ingu viðnetstenginga, MPLS/VRF

og þráðlausum búnaði

gráður kostur)

og góð íslenskukunnátta

 

Marteinn Sigurðsson, sviðsstjóri 
innviðasviðs, sími 460 3147 og 
Ásta Bærings, mannauðsstjóri, 
sími 460 3166 eða 
atvinna@thekking.is

Þekking leitar að fjórum kraftmiklum sérfræðingum til að bætast í hóp 
reynslubolta í rótgrónu upplýsingatæknifyrirtæki, á Akureyri og í Kópavogi.

Umsóknarfrestur er til og með 15. september 2019 og skal senda umsóknir á atvinna@thekking.is.
Við hvetjum konur jafnt sem karlmenn til þess að sækja um auglýst störf.

Þekking er þjónustufyrirtæki á sviði upplýsingatækni. Hjá fyrirtækinu starfa ríflega 60 manns og starfsstöðvar eru á tveimur stöðum 
á landinu, á Akureyri og í Kópavogi. Þekking sérhæfir sig í rekstri og ráðgjöf auk þess að bjóða fyrirtækjum kerfisleigu, hýsingu, 
internetþjónustu og gagnaflutninga ásamt margs konar sérlausna, ráðgjöf og kennslu. Þekking vinnur markvisst að því að vera 
fjölskylduvænt fyrirtæki og heilsueflandi vinnustaður.

Sérfræðingur

Upplýsingar

Hæfniskröfur



 
Kerfisstjóri 

 
Verzlunarskóli Íslands óskar að ráða 
kerfisstjóra í 100% starf. Meginhlutverk 
kerfisstjóra er að reka og bera ábyrgð á 
tölvukerfi skólans og veita starfsmönnum og 
nemendum tölvuþjónustu. 
 
Hæfnikröfur: 

 Háskólamenntun eða sérfræðimenntun sem 
nýtist í starfi. 

 Góð þekking á rekstri tölvukerfa í Microsoft 
umhverfi, MS-SQL, Hyper-V sýndarumhverfi, 
Cisco Meraki netkerfis, Office 365 stjórnun, MS 
Exchange  o.fl. 

 Þekking á Moodle kennslukerfi æskileg. 
 Þekking á Innu nemendabókhaldi og 
kennslukerfi æskileg. 

 Þekking á asp, java og PowerShell er kostur. 
 Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð. 
 Hæfni í mannlegum samskiptum. 

Helstu verkefni og ábyrgð: 
 Rekstur tölvukerfis í Microsoft umhverfi, Active 
Directory, Hyper-V, Veeam afritataka o.fl. 

 Rekstur á Office365. 
 Uppsetningar, viðhald, eftirlit og öryggisviðhald 
á netþjónum, útstöðvum og öðrum 
tækjabúnaði. 

 Rekstur netkerfis. 
 Yfirumsjón og þróun upplýsingatæknimála. 
 Áætlanagerð og innkaup. 
 Öryggis- og gæðamál. 
 Þjónusta við notendur. 

Við bjóðum: 
 Góða vinnuaðstöðu. 
 Góðan starfsanda á framsæknum vinnustað. 

 
Nánari upplýsingar gefur Guðrún Inga Sívertsen 
starfsmanna – og þróunarstjóri gunninga@verslo.is 
Umsóknarfrestur er til 15. september og skal senda 
umsóknir ásamt ferilskrá á netfangið 
gunninga@verslo.is 
Verzlunarskóli Íslands er framhaldsskóli með um 940 nemendur. Skólinn 
er bekkjarskóli. Nemendur geta valið á milli fjögurra mismunandi brauta 
og útskrifast með stúdentspróf af öllum brautum. Samkvæmt lögum um 
framhaldsskóla nr. 92 frá 2008 er ekki heimilt að ráða einstakling til starfa 
sem hlotið hefur dóm fyrir brot á XXII. kafla almennra hegningarlaga og 
því er beðið um sakavottorð áður en ráðið er í starfið. 

kopavogur.is

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar Kópavogs óska eftir leikskóla-
kennurum, leiðbeinendum, sérkennslustjóra,
þroskaþjálfa, sérkennara og aðstoðarmatráð.

Grunnskólar Kópavogs óska eftir frístunda-
leiðbeinendum, matráði í nemendaeldhús, 
stuðningsfulltrúa og forfallakennurum.

Velferðarsvið óskar eftir starfsfólki í félagslegar
heimaþjónustu.

Kynntu þér �ölbreytt og spennandi störf á 
heimasíðu okkar www.kopavogur.is

Sjálfsbjörg landssamband hreyfihamlaðra eru málefna- og baráttusamtök sem vinna að fullkominni 
þátttöku og jafnrétti hreyfihamlaðs fólks á Íslandi. Frekari upplýsingar um samtökin má finna á  
vefsíðu okkar:  www.sjalfsbjorg.is – og á Facebooksíðu samtakanna.

Bókari – fjármálafulltrúi óskast
Við leitum að reyndum bókara/fjármálafulltrúa til starfa á 
skrifstofu okkar í 50-60% starf.

Starfið inniheldur:
- Færsla daglegs bókhalds og tengt utanumhald.
- Afstemmingar og frágangur.
- Umsjón með fjáröflunartengdum verkefnum, s.s.  

innheimtu leigu, félagatali (er í DK) og fleira.
- Önnur tilfallandi störf.

Hæfniskröfur:
- Mjög góða bókhaldsþekkingu og reynsla af notkun  

DK kerfis.
- Réttindi sem viðurkenndur bókari æskileg.
- Geta til að vinna sjálfstætt, áreiðanleiki og stundvísi.
- Góð almenn tölvukunnátta, sérstaklega í Excel.
- Hæfni í mannlegum samskiptum.
- Góð íslensku- og enskukunnátta.

Umsókn ásamt ferilskrá og kynningarbréfi skal senda með 
netpósti á: sjalfsbjorg@sjalfsbjorg.is  til og með  
13. september n.k. Upplýsingar um störfin veitir  
Þorsteinn Fr. Sigurðsson í síma 5500-364 á skrifstofutíma.

Félagsmálafulltrúi óskast
Við leitum að einstakling sem hefur reynslu af störfum að 
félagsmálum með félagasamtökum í 50-60% starf.

Starfið inniheldur:
- Umsjón með samskiptamiðlum, vefsíðu (WordPress), og 

Facebooksíðu.
- Umsjón með félagslegum verkefnum s.s. ársverkefni um 

aðgengismál.
- Útgáfumál s.s. árlegt blað okkar Klifur og fræðslu bæklingar.
- Fræðslumál og félagsleg stefnumótun.
- Samskipti við félagsfólk og tengda aðila.
- Önnur tilfallandi störf.

Hæfniskröfur:
- Menntun á sviði félags,- menntunar- eða  

uppeldismála æskileg.
- Þekking á sviði fötlunar- og mannréttindamála æskileg.
- Reynsla af starfi fyrir félagasamtök.
- Þekking og reynsla af viðhaldi samskiptamiðla.
- Góð almenn tölvukunnátta, sérstaklega Word og Excel.
- Hæfni í mannlegum samskiptum.
- Góð íslensku- og enskukunnátta.

Sjálfsbjörg landssamband hreyfihamlaðra leitar að öflugum  
liðsmönnum í starfsmannahópinn. Um er að ræða tvær 50-60% stöður. 

Mannauðsráðgjafi á sviði starfsþróunar og fræðslu
Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis leitar að öflugum mannauðsráðgjafa á sviði starfsþróunar og fræðslu. 
Skrifstofan er hluti af Mannauðs og starfsumhverfssviði Reykjavíkurborgar og ber ábyrgð á og veitir ráðgjöf um fræðslu, 
starfsþróun, vinnustaðamenningu, stjórnendafræðslu ásamt því að sinna stjórnendastuðningi, heilsueflingu og vinnuvernd. 

Helstu verkefni og ábyrgð Menntunar- og hæfniskröfur

 Innleiðing verkefna, verkferla og þátttaka 
í stefnumótun á sviði starfsþróunar og fræðslu

 Umsjón og þróun stjórnendafræðslu 
Reykjavíkurborgar

 Umsjón og  þróun starfsþróunarsamtala 
og gerð símenntunaráætlana

 Framþróun og nýsköpun á sviði starfsþróunarmála

 Mótun og framleiðsla rafræns fræðsluefnis 
og umsjón með innri miðlun mannauðsefnis

 Þjálfun og námskeiðahald

 Háskólagráða sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun 
í mannauðsmálum, fullorðinsfræðslu/kennslu eða 
önnur sambærileg menntun

 Reynsla af starfsþróunar, fræðslu- og mannauðsmálum

 Þekking á gerð rafræns fræðsluefnis og tæknileg þekking á því sviði

 Reynsla af því að leiða verkefni og/eða stýra starfshópum er kostur

 Þekking á innri samskiptum og  vinnu við innri vef, þekking 
á Workplace er kostur

 Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum

 Hæfni til að setja fram mál í ræðu og riti 

 Frumkvæði, skipulagsfærni, reynsla af teymisvinnu 
og sjálfstæð vinnubrögð

Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf og skal umsóknum skilað rafrænt á vefsíðu 
Reykjavíkurborgar: www.reykjavik.is/storf 

Umsóknarfrestur er til 16. september nk.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, skrifstofustjóri starfsþróunar 
og starfsumhverfis í síma 861-0201 eða í gegnum netfangið sigridur.thrudur.stefansdottir@reykjavik.is

capacent.is

Ráðgjafar okkar búa  
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Framkvæmdastjórar sviða Landspítali Reykjavík 201908/1547
Félagsráðgjafi Landspítali, bráðamóttaka geðsviðs Reykjavík 201908/1546
Sjúkraliði Landspítali, endurhæfingadeild  Reykjavík 201908/1545
Öryggisstjóri, upplýsingatæknimál Ríkisskattstjóri Reykjavík 201908/1544
Sérfræðingar Ríkisskattstjóri Akureyri 201908/1543
Lögfræðingar Ríkisskattstjóri Reykjavík 201908/1542
Þjónustufulltrúi við baðvörslu Menntaskólinn við Sund Reykjavík 201908/1541
Starfsmaður í verslun Fangelsismálastofnun ríkisins Reykjavík 201908/1540
Verkstjóri Fangelsismálastofnun ríkisins Reykjavík 201908/1539
Gæðastjóri Landhelgisgæsla Íslands Reykjavík 201908/1538
Starfsmenn í veiðieftirlit Fiskistofa Höfn 201908/1537
Sérfræðingur Rannsóknamiðstöð Íslands Reykjavík 201908/1536
Innviðaforritari Hagstofa Íslands Reykjavík 201908/1535
Lögfræðingur Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201908/1534
Sérfræðingur á veiðieftirlitssviði Fiskistofa Ýmiss 201908/1533
Lögfræðingar Kærunefnd útlendingamála Reykjavík 201908/1532
Skrifstofustjóri Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201908/1531
Vélamaður Vegagerðin Hvammstangi 201908/1530
Ræstingar Sýslumaðurinn á Vesturlandi Borgarnes 201908/1529
Rekstrarstjóri Úrsk.nefnd umhv.- og auðlindamála Reykjavík 201908/1528
Sérfr., eftirlit vinnslu matvæla Matvælastofnun Selfoss 201908/1527
Sérfr. í vinnslu fjarkönnunargagna Landmælingar Íslands Akranes 201908/1526
Sérfræðilæknir í taugalækningum Landspítali, lyflækningasvið Reykjavík 201908/1525
Starfsmaður á verkstæði Landspítali, heilbr./upplýsingatæknid. Reykjavík 201908/1524
Hjúkrunarfræðingur/hlutastarf Landspítali, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201908/1523
Deildarlæknir Landspítali, röntgendeild Reykjavík 201908/1522
Deildarstjóri Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201908/1521
Iðjuþjálfi/sjúkraþjálfari Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201908/1520
Sálfræðingur barna Heilsugæslan Hvammur Kópavogur 201908/1519
Aðstoðarmaður í eldhús Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201908/1518
Starf í þjónustudeild Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201908/1517
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Vesturlands Stykkishólmur 201908/1516
Sjónfræðingur Þjónustu- og þekkingarmiðstöð Reykjavík 201908/1515
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201908/1514
Aðstoðarfólk í umönnun Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201908/1513

IÐJUÞJÁLFI
Seltjörn hjúkrunarheimili Seltjarnarnesi óskar eftir að 
ráða iðjuþjálfa í 100% starfshlutfall.  Um er að ræða 
nýtt starf og væri æskilegt að viðkomandi geti hafið 
störf sem fyrst. 

Nánari upplýsingar veitir Svanlaug Guðnadóttir, 
framkvæmdastjóri hjúkrunar í síma 864 4184.  

Hægt er að senda inn umsókn á heimasíðu 
Sunnuhlíðar, sunnuhlid.is.

Nýtt fólk  

Tilkynningar um nýtt fólk Atvinnublað Fréttablaðsins 
kemur út á laugardögum í viku hverri. Umsjónarmaður 
blaðsins er Hrannar Helgason. Blaðið birtir valdar 
greinar um ráðningu nýrra starfsmanna. Sendið til-
kynningar ásamt mynd af viðkomandi á netfangið: 
nyttfolk@frettabladid.is

Drífa bætist í eigendahóp 
Attentus

Hrafnhildur nýr sviðsstjóri 
hjá Skipulagsstofnun

Nýr sérfræðingur á fjármála-
sviði Eignaumsjónar

Kynningar- og markaðsstjóri 
menningarmála í Kópavogi

Drífa Sigurðardóttir hefur bæst í 
eigendahóp Attentus en hún 
hóf störf hjá félaginu sem 

ráðgjafi árið 2017. Drífa kom til 
Attentus frá Isavia þar sem hún 
starfaði sem mannauðsstjóri f lug-
leiðsögu- og flugvallarsviðs. Hún 
starfaði áður sem starfsmannastjóri 
hjá Mannviti í níu ár og sem deildar-
stjóri launa- og kjaraþróunar hjá Eimskip 
í þrjú ár. Á árunum 1997-2004 starfaði Drífa sem ráðgjafi í 
mannauðsmálum hjá PricewaterhouseCoopers. Hún tók 
þátt í stofnun Mannauðs, félags mannauðsstjóra á Íslandi, 
sat í stjórn Birtu lífeyrissjóðs í fimm ár og er nú formaður 
tilnefningarnefndar í fasteignafélaginu Eik.

Hrafnhildur Bragadóttir lög-
fræðingur hefur verið ráðin 
sviðsstjóri stefnumótunar 

og þróunar hjá Skipulagsstofnun. 
Meðal verkefna hennar verða 
gerð og framfylgd landsskipulags-
stefnu og strandsvæðisskipulags og 
umsjón með miðlun upplýsinga og 
fagþekkingar og rannsóknar- og þró-
unarstarfi á vegum Skipulagsstofnunar.  
Hrafnhildur lauk MA-prófi í lögfræði frá Háskóla Íslands 
2008 og LLM-námi í umhverfisrétti frá Duke University 
School of Law 2015. Hún hefur starfað sem lögfræðingur 
hjá Umhverfisráðgjöf Íslands og hjá Umhverfisstofnun á 
árunum 2009 til 2013.

Vegna aukinna umsvifa í starf-
semi Eignaumsjónar hefur 
Carolin Karlsen Guðbjarts-

dóttir verið ráðin í stöðu sér-
fræðings á fjármálasviði félagsins. 
Carolin mun sinna þjónustu við 
ört vaxandi viðskiptavinahóp 
Eignaumsjónar, s.s. við stýringu 
fjármuna í samvinnu við fjármála-
stjóra, greiðslu reikninga, gerð kostnaðar- 
og innheimtuáætlana, framkvæmdaupp-
gjör og fjármálagreiningar, samskipti við 
þjónustuaðila og fleira. Hún kemur til Eignaumsjónar frá 
Lífeyrissjóði verzlunarmanna. Þá starfaði hún sem sér-
fræðingur hjá alþjóðasviði og endurkröfudeild Borgunar 
frá 2010-2018 og þar áður sem viðskiptaráðgjafi hjá Arion 
banka og SPRON.

Íris María Stefánsdóttir hefur verið 
ráðin kynningar- og markaðs-
stjóri menningarmála í Kópa-

vogi, en hún var valin úr hópi 
202 umsækjenda. Um nýtt starf 
er að ræða sem ætlað er að auka 
ásýnd og ímynd menningarmála 
í Kópavogi en mikil gróska hefur 
verið í málaflokknum undanfarin 
misseri. Íris María hefur undanfarin fimm 
ár starfað sem markaðsstjóri Íslenska dansflokksins þar 
sem hún hefur lagt áherslu á þróun stafrænnar miðlunar 
og markaðssetningar á netinu. Einnig hefur hún stýrt við-
burðum og barnastarfi innan Íslenska dansflokksins og 
staðið fyrir stofnun vinafélags flokksins.Við erum alltaf með 

bókara á skrá

hagvangur.is
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Laust er til umsóknar starf skipulags- og byggingarfulltrúa hjá
SvSveieitaarfrfélagaginu Skagafirði. Skipulags- og byggingarfulltrúi ber ábyryrgðgð 
áá skskipipululagagsgsgererðð í í svsveitarfélaginu í samrmræmæmi i vivið ð lölög g nr. 12123/3/20201010 oogg
regluggerðið r r ogog áá ffraramkmkvævæmdmd oopip nbnberers s bybygggginingagarereftftirirlilitsts íí samamræræmimi 
við gildandi lögg nr. 16060/2/201010 0 ogog rregeglulugegerððiri . LeL ititaðð er að öflflugugumum og 
metnaðarfullum einstaklingi í starfið. ÆÆskilegt er að viðkomandi getið 
hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til og með 16. september 2019. 
Umsóknum ásamt starfsferilskrá og kynningarbréfi skal skila í gegnum 
íbúagátt sem finna má á heimasíðu sveitarfélagsins.
Nánari upplýsingar um starfið sem og frekari menntunar- og hæfniskröfur má 
finna á heimasíðu sveitarfélagsins www.skagafjordur.is (laus störf).
Ítarlegri upplýsingar um starfið veita Sigfús Ingi Sigfússon, sveitarstjóri í síma 
455-6000, netfang0 sigfus@skagafjordur.is og Jón Örn Berndsen, skipulags- og s
byggingarfulltrúi í síma 455-6000, netfang 0 jobygg@skagafjordur.is. 

Í Skagafirði búa um 4200 manns í fjölskylduvænu og lifandi samfélagi. Þjónusta við íbúa 
er öflug og í sveitarfélaginu eru góðir skólar á öllum skólastigum, allt frá leikskólum upp í 

háskóla. Íþrótta- og félagsstarf er blómlegt og allar aðstæður til hvers konar íþróttaiðkunar og 
útiveru. Atvinnulífið í Skagafirði er kröftugt og fjölbreytt þar sem matvælavinnsla af ýmsu tagi 

skipar stóran sess í tengslum við fjölbreyttan landbúnað og öfluga fiskvinnslu, auk iðnaðar, 
ferðaþjónustu og annarar þjónustu á vegum fyrirtækja, stofnana og einstaklinga. 

Menningarlíf er blómlegt í héraðinu og sagan við hvert fótmál.

Heelslstu viðfangsefni og ábyrgð:

• YfY irumsjónón mmeðeð skikipupulalagssgeg rð á
vevegugumm svsveieitatarfélagagsis nss.

• Eftirlit með að ð frf amkvk æmdir 
séu í samræmi við skipulag
og útgefin leyfi.

• Samskipti við hönnuði, 
verktaka og íbúa í tengslum 
við skipulags- og bygginga
leyfisskyldar framkvæmdir í 
sveitarfélaginu.

• Ábyrgð og umsjón með
g

útgáfu byggingaleyfa, vottorða
og skráningu mannvirkja.

• Afgreiðsla umsókna.
• Yfirferð og samþykkt

aðaluppdrátta, verkfræði- og 
séruppdrátta.

Menntunar- og hæfnisskrröföfurur:

• Háá kskólólaapróóf f ses m nýýtitistst í sstatarffi,
t.t.d.d. bbygyggigingngara frfræðæðiningugur,
verkfræðingur, tæknifræðingur,
skipulagsfræðingur eða arkitekt.

• Æskilegt er að umsækjandi upp-
fylli skilyrði 8. og 25. gr.
mannvirkjalaga og 7. gr.
skipulagslaga.

• Góð þekking á lögum og 
reglugerðum tengdum bygginga-
og skipulagsmálum er æskileg.

• Þekking/reynsla af opinberri
 stjórnsýslu er æskileg.

• Reynsla af áætlanagerð s.s. verk-,
kostnaðar- og fjárhagsáætlanagerð.

• Leiðtogahæfni og framúrskarandi
hæfni í mannlegum samskiptum.

• Þekking og reynsla af stjórnun 
og rekstri er æskileg.

• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði 
og skipulagshæfni.

Við finnum rétta starfsmanninn fyrir þig

Sérfræðingar í  
    ráðningum

lind@fastradningar.is 
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 

Matreiðslumaður  
óskast í spennandi starf

Alþýðusambandið óskar eftir metnaðarfullum og dug-
legum matreiðslumanni í framtíðarstarf í sameiginlegu 
mötuneyti starfsfólks Alþýðusambands Íslands, Gildis og 
VIRK í Guðrúnartúni 1 í Reykjavík.
Mikil áhersla er lögð á hollan og næringarríkan mat sem 
eldaður er frá grunni úr besta hráefni sem kostur er á og 
stuðlar að sem minnstri matarsóun og kolefnisfótsporum. 

Hæfnikröfur:
• Sveinspróf í matreiðslu eða matráðsréttindi 
• Reynsla á sviði matreiðslu æskileg         
• Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi
• Skipulagshæfni og geta til að vinna sjálfstætt
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Jákvæðni og sveigjanleiki
• Snyrtimennska og stundvísi

Starfssvið:
• Matargerð
• Umsjón með pöntunum      
• Ábyrgð á umgengni og umhirðu eldhúss og mötuneytis
• Önnur tilfallandi verkefni
 
Umsókn ásamt starfsferilskrá og kynningarbréfi sem 
greinir frá reynslu, menntun og fyrri störfum ásamt  
rökstuðningi fyrir hæfni í starfið sendist á netfangið 
gudrun@asi.is. 

Allar frekari upplýsingar veitir  
Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir í síma 5355600.

Umsóknarfrestur er til 13.09.2019

Öllum umsóknum verður svarað. Starfskjör eru sam-
kvæmt kjarasamningi Eflingar við Samtök atvinnulífsins. 
Við hvetjum fólk af öllum kynjum til að sækja um starfið.

Hársnyrtir
Hársnyrtir á 104 RVK-svæðinu auglýsir eftir starfsmanni  

til starfa sem fyrst.
Starfið felst aðallega í herraklippingum.

Um er að ræða stofu sem er ekki með stólaleigu.
Góð laun og góður félagsskapur í boði.

Uppl. veitir Dóri s. 899 6637 eða Inga s. 863 7949
Einnig má senda á doriinga@talnet.is



á jarðhæð á frábærum rótgrónum stað við Bæjarhraun 24, 
örstutt frá Fjarðarkaup og helsta verslunar og atvinnuhúsa-
kjarna bæjarins, mikið auglýsingagildi og góð aðkoma sam-
tals 130 fm. Upplýsingar í síma 893 3347

Til leigu 
gott skrifstofu / verslunarhúsnæði

Byggingarkrani til sölu
Liebherr árgerð 1991.

Týpa 50K

Nr: 50K09/24

Upplýsingar í síma 895 8725

Útboð
Sveitarfélagið Ölfus óskar eftir tilboðum í verkið: 

Hafnarberg 41, íþróttahús - viðbygging

Verklok eru 12.02.2020  

Verkið felur í sér uppsetningu á burðarvirki þaks og gafls og 
frágangi, utan- og innanhúss á íþróttahúsi að Hafnarbergi 41 í 
Þorlákshöfn. Helstu magntölur eru:
 Steypubrot  60 m2

 Uppsetning límtrésboga 8 stk

 Langbönd 1.100 m

 Þéttull í þak og veggi 900 m2

 Lektur á þak og veggi 1.740 m 

 Málmklæðningar á þak og veggi  2.000 m2

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með þriðju-
deginum 3. september 2019.  Þeir sem hyggjast gera tilboð í 
verkið skulu hafa samband við Guðmund Hjaltason hjá EFLU á 
Suðurlandi með því að senda  tölvupósti á netfangið:  
gudmundur.hjaltason@efla.is og gefa upp nafn,  
heimilisfang, síma og netfang og fá í kjölfarið útboðsgögnin 
send í tölvupósti.

Tilboðum skal skila til skrifstofu Sveitarfélagsins Ölfuss, 
Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn, fyrir kl. 11:00 fimmtudaginn 
19. september og verða þau opnuð þar að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska. 

Byggingarfulltrúinn í Þorlákshöfn. 

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Ártúnsskóli – endurnýjun á þaki, útboð nr. 14634

• Almenningssalerni við Esjurætur, útboð nr. 14630.

• Göngu- og hjólastígur. Vallarás - Elliðárdalur,  
útboð 14632.

• Fjölnota íþróttahús í Suður Mjódd.  
Umsjón og eftirlit með verkframkvæmdum,  
útboð 14577

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

Innkaupaskrifstofa

Sími 411 1111

Námsleyfi grunnskólakennara  
og skólastjórnenda

skólaárið 2020–2021
Stjórn Námsleyfasjóðs auglýsir eftir umsóknum um náms-
leyfi grunnskólakennara og stjórnenda grunnskóla skólaárið 
2020–2021. Stjórn sjóðsins hefur ákveðið að við úthlutun verði 
sett í forgang nám sem tengist: 
• aga- og bekkjarstjórnun

• kennslu í fjölmenningarlegu umhverfi 

• þróun í verk- og listgreinakennslu

Skal allt að 1/3 námsleyfa úthlutað vegna þessa. 
Umsækjendum er gert að sækja um á rafrænu formi á heima-
síðu Sambands íslenskra sveitarfélaga, www.samband.is. 
Umsóknir á öðru formi verða ekki teknar gildar. Ekki er tekið við 
viðbótargögnum og því verða allar upplýsingar að koma fram í 
umsókninni. Umsóknarfrestur er til og með 30. september 2019. 
Umsækjandi sem æskir námsleyfis skal að lágmarki fullnægja 
eftirfarandi skilyrðum, sbr. reglur um Námsleyfasjóð: 
a) Hafa, þegar sótt er um námsleyfi, gegnt starfi í 10 ár samtals 

við kennslu, ráðgjöf eða stjórnun í grunnskóla á Íslandi, í eigi 
minna en hálfu starfi, og verið samfellt í starfi sl. fjögur ár, 
enda hafi verið greitt fyrir umsækjanda í sjóðinn. 

b) Vera fastráðinn starfsmaður sveitarfélags eða aðila sem 
stofnað er til með samstarfi sveitarfélaga og taka laun sam-
kvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og 
Kennarasambands Íslands vegna grunnskólans. 

c) Ljúka á námstímanum 60 ECTS eininga háskólanámi, eða 
jafngildu háskólanámi, miðað við 1/1 námsleyfi, og skal námið 
miða að því að nýtast viðkomandi í því starfi sem hann er 
ráðinn til að sinna.

Með umsókn þarf að berast staðfesting sveitarfélags/skóla-
stjóra, eða eftir atvikum rekstraraðila skóla, um að skilyrðum  
a) og b) liðar hér að ofan sé uppfyllt á þar til gerðu eyðublaði 
sem nálgast má á heimasíðu Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Reglur um Námsleyfasjóð og viðmiðunarreglur um laun í náms-
leyfi er að finna á heimasíðu Sambands íslenskra sveitarfélaga 
og eru umsækjendur hvattir til að kynna sér þær. 

Við mat á umsóknum er haft til hliðsjónar hversu vel hún er rök-
studd, hversu skýr markmið hennar eru, hvernig námið nýtist 
umsækjanda í núverandi starfi og stofnuninni sem hann vinnur 
hjá eða skólakerfinu í heild.

Stefnt er að því að svarbréf berist umsækjendum eigi síðar en 
um miðjan desember 2019.

Nánari upplýsingar veitir Klara E. Finnbogadóttir í síma 515 
4900 eða í tölvupósti á klara.e.finnbogadottir@samband.is

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

ÚTBOÐ
 

Ræsting fyrir 
Héraðsdóm Reykjavíkur

ÚTBOÐ NR. 21030

Ríkiskaup, fyrir hönd Héraðsdóms Reykjavíkur, kt. 661191-
3099 óska eftir tilboðum í daglega ræstingu og reglubundna 
hreingerningu á húsnæði Héraðsdóms Reykjavíkur við 
Lækjartorg. 

Ræst flatarmál er um 2847 fm. Sjá nánar í útboðsgögnum.
Númer: 21030
Útboðsaðili: Ríkiskaup
Tegund: Þjónustukaup
Útboðsgögn afhent: 29.8.2019
Vettvangsskoðun: 11.9.2019 kl. 13.00
Fyrirspurnarfrestur: 22.09.2019
Opnun tilboða 01.10.2019 kl. 13.00

Útboðsgögn hafa verið aðgengileg í rafrænu útboðs kerfi 
Ríkiskaupa, TendSign, frá fimmtudeginum 29.8.2019. 
Auglýsing hefur þegar verið birt á Tenders Electronic Daily 
(TED).

Ekki verður haldinn hefðbundinn opnunarfundur.  
Tilboðum skal skilað rafrænt í útboðskerfinu.

Nánari upplýsingar er að finna í rafrænu útboðskerfi 
Ríkiskaupa,  https://tendsign.is/

Leiðbeiningar: 
https://www.rikiskaup.is/is/utbodsthjonusta/
leidbeiningar-fyrir-tendsign

Nemendur á framhaldsskólastigi sem ekki njóta lána 
hjá LÍN geta sótt um styrk til jöfnunar á námskostnaði. 
Styrkurinn ræðst af búsetu og er fyrir þá sem stunda 
nám fjarri heimili sínu. 

• Dvalarstyrkur (fyrir þá sem að dvelja fjarri lögheimili og 
fjölskyldu sinni vegna náms).

• Styrkur vegna skólaaksturs (fyrir þá sem sækja nám 
frá lögheimili fjarri skóla).

Opnað er fyrir umsóknir 1. september 2019.

Nemendur og aðstandendur þeirra eru hvattir til að 
kynna sér reglur um styrkinn á vef LÍN (www.lin.is). 

Lánasjóður íslenskra námsmanna
Námsstyrkjanefnd

Jöfnunarstyrkur 
til náms
Umsóknarfrestur á haustönn 
2019 er til 15. október n.k. 

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

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

Úrval landspildna í landi Svínhaga sem er í Heklubyggð Rangárþingi ytra.  
Spildurnar eru rá    hektara að st rð g ligg a est allar 
meðfram Svínhagalæk.  
Spildurnar bjóða upp á möguleika að vera ráðstafað og skipulagt að vild  
en byggingarley  fæst í samráði við viðkomandi sveitarf lag.  
Einnig er hægt að sækja um lögbýli  
en nokkur hafa nú þegar verið stofnuð á þessu svæði.
Gert er ráð fyrir vatni og rafmagni inn að lóðarmörkum en tengigjöld 
greiðast af kaupanda.  Landeigandi leggur vegi að öllum lóðum.  
Landsvæðið tilheyrir svæði Hekluskóga sem þýðir að hægt er að fá 
birkiplöntur til gróðursetningar án endurgjalds.

L7B           1,91 ha            5.157.000.-

L7c            2,69 ha           4.573.000.-

L8             14,7 ha          11.760.000.-

L8A             7,2 ha          12.960.000.-

L8B             6,5 ha          11.700.000.-

Lóðir                Stærð                    Verð

ánari upplýsingar má nna í söluskrá á miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Svínhagi 
Heklubyggð

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.
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GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

VILT ÞÚ SELJA

HÚSIÐ ÞITT?

ÞORLÁKUR ÓMAR EINARSSON  
820 2399

ÖRYGGI

 OG ÞEKKING

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON  
663 2508

FJÖLSKYLDAN

AÐ STÆKKA?

MATTHILDUR SUNNA ÞORLÁKSDÓTTIR
690 4966

ÓSKUM EFTIR

EIGNUM

KJARTAN ÍSAK GUÐMUNDSSON
663 4392

ER HÚSIÐ VAXIÐ
YKKUR YFIR HÖFUÐ?

ERLA DRÖFN MAGNÚSDÓTTIR
692 0149

VILT ÞÚ

STÆRRI ÍBÚÐ?

STEFÁN HRAFN STEFÁNSSON
895 2049



- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Glæsilegt  mikið endurnýjað   
108 fm endaraðhús  
Nýtt eldhús, gólfhiti,  
nýtt baðherbergi,  

Verð :

 59,8 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 1. sept. kl. 16:00 – 16:30

Krókabyggð 34
 270 Mosfellsbær

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Glæsilegt 115 fm heilsárshús  
í Bjarkarborgum
Auka 30 fm gestahús á fallegri lóð
Hjónasvíta m sérbaðherbergi
Gestaherbergi og svefnloft
Gróðri vaxið 7560 fm eignarland
Stór pallur m nuddpotti
Einstök eign í grennd  
v. Minni Borg Grímsnesi

Verð :

 49,5 millj.

Bjarkarbraut
v. Minni Borg  

Helgi Jón Harðarson, Sölustjóri / Eigandi
Freyja Sigurðardóttir, Lögg. fast. / Eigandi

Magnús Emilsson, Lögg. fast. / Eigandi
Ágústa Hauksdóttir, Löggiltur fasteignasali

Hilmar Þór Bryde, Löggiltur fasteignasali
Hlynur Halldórsson, Löggiltur fasteignasali

Hildur Loftsdóttir, Ritari / skjalavinnsla
Andrea Guðrún Gunnlaugsdóttir, Lögg. fast.

Stofnað  
1983

Sími 520 7500

 DYNGJUGATA – FJÖLBÝLI – GARÐABÆR
Glæsilegt nýtt 18 íbúða fjölbýlishús í Urriðaholtshverfinu. Íbúðirnar 

eru á bilinu 123-180 fm og fylgir stæði í bílageymslu.  Frágengin 

lóð með sameiginlegu útivistarsvæði. Íbúðirnar eru tilbúnar til 

afhendingar. Traustur verktaki. Verð frá  62,9 millj.

MIÐVANGUR 7 – EINBÝLI - HAFNARFJÖRÐUR
Sérlega fallegt 6-7 herbergja einbýli á einni hæð 219 fm með 

innbyggðum bílskúr. Frábær staðsetning,  í rólegum botnalanga og 

jafnframt í göngufæri við grunnskóla, leikskóla, verslun ofl.  

Verð  79,8 millj.

EINHELLA 5 – ATVINNUHÚSNÆÐI - HFJ
Nýtt  212,3 m² atvinnuhúsnæði á Völlunum í Hafnarfirði.  

Húsnæðið skiptist í vinnusal og kaffiaðstöðu, snyrtingu og 

ræstiherbergi. Húsnæðið selst fullbúið með malbikaðri lóð. Mikil 

lofthæð og stór lóð. Traustur byggingaraðili. Verð 57,9 millj.

LÓUÁS 10 – PARHÚS - HAFNARFJÖRÐUR
Glæsilegt  5 - 6 herbergja endaraðhús á tveimur hæðum samtals 

220 fm með innbyggðum bílskúr í Áslandinu. Frábær staðsetning 

og gott útsýni.  Stórir pallar og fallegur garður. 

Verð 84,9 millj.

 KELDUGATA 13 – EINBÝLI – GARÐABÆR
Glæsilegt nýtt og vandað 245 fm einbýlishús á fallegum útsýnis-

stað í Urriðarholtinu.  Húsið er staðsteypt og er á tveimur hæðum 

með innbyggðum bílskúr. Glæsileg staðsetning og fallegt útsýni. 

Verðtilboð.

UNDRALAND 10 – EINBÝLI MEÐ AUKAÍBÚÐ - RVK
Stórt 330 fm fjölskylduhús með tveimur íbúðum í Fossvogshverfinu  

með innb.bílskúr.  Góð aðkoma og staðsetning innst í botnlanga, 

stutt í stofnbrautir, frábærar gönguleiðir ofl.    

Verðtilboð.

Við kunnum að meta fasteignina þína

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.
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• Bílastæði í upphituðum bílakjallara2 - 4 herbergja
íbúðir.

 • 

Kristján  
Þórir Hauksson
Lögg. fasteignasali

696 1122
  kristjan@fastlind.is

Stefán  
Jarl Martin
Lögg. fasteignasali

892 9966
  stefan@fastlind.is

Gunnar
Valsson 
Lögg. fasteignasali

699 3702
  gunnar@fastlind.is

Hannes 
Steindórsson 
Lögg. fasteignasali

699 5008
  hannes@fastlind.is

Sunnusmári 20
201 KÓPAVOGUR

Íbúð 0036: Er 107,5 fm fjögurra 
herbergja íbúð á jarðhæð.

STÆRÐ: 107,5 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 4

Heyrumst

Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

53.900.000 

Sunnusmári 16
201 KÓPAVOGUR

Íbúð 102: Er 89,2 fm,  þrig-
gja herbergja íbúð á 1.hæð. 
Sérmerkt stæði í bílakjallara 
fylgir eigninni.

STÆRÐ: 89,2 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 3

Heyrumst

Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

49.900.000 

Sunnusmári 22
201 KÓPAVOGUR

Íbúð 604: Er 83,5 fm, þriggja 
herbergja íbúð á  6.hæð. 
Sérmerkt bílastæði í bílakjallara 
fylgir eigninni merkt. B-29.

STÆRÐ: 83,5 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 3

Heyrumst

Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

54.900.000 

Sunnusmári 18
201 KÓPAVOGUR

Íbúð 407: Er 72,9 fm er 3
herbergja íbúð á 4.hæð.

STÆRÐ: 72,9 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 3

Heyrumst

Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

44.900.000 

OPIÐ HÚS 

Kristnibraut 27
113 REYKJAVÍK

Mjög rúmgóð og björt þriggja herbergja 
íbúð ásamt stæði í lokuðu bílskýli. Mjög gott 
skipulag. Stórar stofur. Sér þvottahús. Mikið 
skápapláss í eldhúsi.

STÆRÐ: 106 fm FJÖLDI HERB: 3

44.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Ögurhvarf 4C
203 KÓPAVOGUR

Glæsilegar sérhæðir. Húsin eru staðsett innst í litlum bot-

nlanga. Skilast fullbúið með innbyggðum eldhústækjum, 

STÆRÐ: 72,9 fm FJÖLDI HERB: 4

72.900.000
Heyrumst
Helga   822 2123
Löggiltur fasteignasali

Úlfarsbraut 38 og 40
113 REYKJAVÍK

Parhús á góðum stað næst innst í botnlangagötu í Úlfárs-

dal. Möguleiki á aukaíbúð og hönnun gerir ráð fyrir því. 

Stórir gluggar, mjög bjart hús, fjögur svefnherbergi, þrjú 

baðherbergi, stór stofa og eldhús, aukin lofthæð.

STÆRÐ: 216,6 fm FJÖLDI HERB: 6

68.500.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Ögurhvarf 4D
203 KÓPAVOGUR

Vel hannað einbýlishús með 4 svefnherbergjum og 

tveimur baðherbergjum. Auðvelt að sleppa herbergi 

og stækka stofu. Skilast fullbúið með innbyggðum eld-

STÆRÐ: 127,9 fm FJÖLDI HERB: 5

84.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Löggiltur fasteignasali



Bæjarhrauni 10 • Hafnarfirði • Sími 520 7500 • www.hraunhamar.is

Skyggnisholt 2-4
Vogar á Vatnsleysuströnd
Opið hús sunnudaginn  
1. september kl. 15-16.

Íbúðirnar afhendast fullbúnar að utan 
sem innan með öllum gólfefnum, 
vandaðar innrétt ingar og gólfefni 
frá Parka.  Tvær íbúðir eru tilbúnar 
til afhendingar en aðrar afhendast 
mánaðarmótin sept/okt 2019. Íbúðirnar 
eru 64,4-99,9 fm að stærð og 2ja til 4ra 
herbergja. Verð frá 29,5 millj.   

Vandað hús, staðsteypt og klætt að 
utan. Traustur verktaki, Fjarðarmót ehf.   
 
Nánari upplýsingar veitir Magnús 
Emilsson lgf. 898-3629.

OPIÐ HÚS

Friðsælt bæjarlíf rétt
fyrir utan borgina.

NÝTT
Í SÖLU

Þelamörk í Hveragerði
Fullbúin 3 og 4 herbergja raðhús

Skoða nánar á thelamorkin.is

Agnar Agnarsson
Sími: 820 1002

Björgvin Þór Rúnarsson
Sími: 855 1544

Guðný Guðmundsdóttir
Sími: 821 6610

Nánari upplýsingar veitir:

Ertu að leita að sérfræðingi?

hagvangur.is

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

Úrval landspildna í landi Svínhaga sem er í Heklubyggð Rangárþingi ytra.  
 

meðfram Svínhagalæk.  

Spildurnar bjóða upp á möguleika að vera ráðstafað og skipulagt að vild  

að sækja um lögbýli en nokkur hafa nú þegar verið stofnuð á þessu svæði.

Gert er ráð fyrir vatni og rafmagni inn að lóðarmörkum en tengigjöld 
greiðast af kaupanda.  Landeigandi leggur vegi að öllum lóðum.  
Landsvæðið tilheyrir svæði Hekluskóga sem þýðir að hægt er að fá 
birkiplöntur til gróðursetningar án endurgjalds

Svínhagi 
Heklubyggð

L7B           1,91 ha            5.157.000.-

L7c             2,69 ha          4.573.000.-

L8             14,7 ha          11.760.000.-

L8A            7,2 ha           12.960.000.-

L8B            6,5 ha           11.700.000.-

Lóðir                Stærð                    Verð

Nánari upplýsingar veitir:  

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



102 Reykjavík.is

Glæsilegar 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir

Vandaðar ítalskar innréttingar, fataskápar ná 
allir upp í loft, innbyggður ísskápur og upp-
þvottavél fylgir öllum íbúðum

Traustur byggingaraðili

Skoða má íbúðirnar á vefsíðunni  
www.102reykjavik.is

Staðsetning hússins er einstök í hjarta hins nýja póstnúmers 102. Hægt 
er að njóta alls þess sem miðbærinn hefur upp á að bjóða án þess að 
búa mitt í skarkalanum.

Húsið er í jaðri útivistarsvæðanna í Öskjuhlíð og Naut hól svík, í göngu-
færi við báða háskólana, sem og örstutt frá Landspítala-háskólasjúkra-
húsi. Fullbúin íþróttaaðstaða er innan Hlíðarendasvæðis. Þá er einnig 
stutt í verslunarkjarna eins og Kringluna. 

Lögð er megin áhersla á litlar og meðalstórar vandaðar íbúðir, inn rétt-
aðar á hagkvæman og þægilegan máta.

Húsin liggja umhverfis garð í miðjunni og þar undir er tveggja hæða 
bílakjallari. Húsin skýla garðinum fyrir ys og þys og skapa ró og næði 
fyrir börn og fullorðna til að njóta útiveru í grænum garðinum.

Vandaðar íbúðir í 102 Reykjavík

Sælureitur þar sem borgarlífið 
og náttúran mætast

Öll þjónusta 
í göngufæri

Nýtt í sölu
       verð frá:

 31,9 m.kr

G a r ð a t o r g i  5 ,  2 1 0  G a r ð a b æ
S í m i  5 2 0  9 5 9 5  |  f s t o r g . i s

Nánari upplýsingar hjá söluaðilum:

L á g m ú l a  4 ,  1 0 8  R e y k j a v í k
S í m i  5 6 9  7 0 0 0  |  m i k l a b o rg . i s

Jason Kristinn  

Ólafsson

775 1515

jassi@miklaborg.is

Ólafur 

Finnbogason

822 2307

olafur@miklaborg.is

Hafdís  

Rafnsdóttir

820 2222

hafdis@fstorg.is

Sigurður  

Gunnlaugsson

898 6106

sigurdur@fstorg.is



Steinar S. Jónsson
Löggiltur fasteignasali

Sími: 898 5254
steinar@gardatorg.is

Garðar Hólm
Fasteignasali

Sími: 899 8811
gh@trausti.is

Hlíðin, miðborgin og útsýnið

Úr nýju vel útbúnu Hlíðaríbúðunum á Hlíðarendareitnum er innan við 

5 mínútna gangur í fallega náttúruna og aðeins lítið eitt lengra að 

ströndinni í Nauthólsvíkinni. 

Í hinni áttinni bíða svo lystisemdir miðborgarinnar, menningin, maturinn, 

skemmtunin, kaffihúsin og iðandi mannlífið. Í göngufæri eru svo einnig

einhverjir stærstu vinnustaðir landsins s.s. Landsspítalinn og háskólarnir.

Allar íbúðir afhentar tilbúnar með gólfefnum og stæði í glæsilegu bílahúsi 

fylgir hverri íbúð.

Nýjar og vandaðar tveggja til fimm herbergja íbúðir við Smyrilshlíð 2 og Haukahlíð 5 koma í sölu 
á næstu dögum. Íbúðirnar eru allar með stæði í bílahúsi, vestursvölum og frábæru útsýni.

NÝJAR ÍBÚÐIR Á HLÍÐARENDAREIT:

hlidin.is

Arkitektúr: Arkþing

Byggingaraðili: Reir verk ehf.

ÚÚr nýju vel útbúnu Hlíðaríbúðunum á Hlíðarendareitnum er innan við 

5 mínútna gangur í fallega náttúruna og aðeins lítið eitt lengra að

ströndinni í Nauthólsvíkinni.

Í hinni áttinni bíða svo lystisemdir miðborgarinnar, menningin, maturinn,

skemmtunin, kaffihúsin og iðandi mannlífið. Í göngufæri eru svo einnig

einhverjir stærstu vinnustaðir landsins s.s. Landsspítalinn og háskólarnir.

Allar íbúðir afhentar tilbúnar með gólfefnum og stæði í glæsilegu bílahúsi 

fylgir hverri íbúð.

Sjáðu teikningar, myndir og 

nánari upplýsingar á hlidin.is



Barmahlíð 50
105 Reykjavík

Ásakór 7
203 Kópavogur

Mýrargata 26
101 Reykjavík 

Kórsalir 3
203 Kópavogur

Boðaþing 14-16
203 Kópavogur

Rauðalækur 31
105 Reykjavík 

Mávahlíð 41
105 Reykjavík

Valbraut 10 
250 Garður  

Valhúsabraut 16
170 Seltjarnarnes

OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAGINN 31. ÁGÚST KL. 13:00 - 13:30
Glæsileg og mjög mikið endurnýjuð 117,8 fm íbúð auk 26,4 fm 
bílskúr með hurðaopnara. Tvær mjög stórar stofur með útgengi á 
góðar suðursvalir. Fallegur garður með tveimur sólpöllum. Þessi 
eign er sérstaklega vel staðsett á eftirsóttum stað. Nánari uppl. 
veitir Garðar Kjartansson í s: 853-9779 gardar@trausti.is eða 
Garðar Hólm í s: 899-8811 gh@trausti.is    Verð: 68,5 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 3. SEPTEMBER KL. 17:30 - 18:00
Björt og einstaklega rúmgóð 4ra – 5 herbergja endaíbúð á 3. hæð 
í snyrtilegu lyftuhúsi með góðu útsýni. Eignin er skráð 127,8 fm 
þar af er 7,8 fm geymsla á jarðhæð. Stórar og skjólsælar svalir 
til suðurs. Húsið var yfirfarið og viðgert 2018. Nánari uppl. veitir 
Guðbjörg Gerður í s: 899-5949 gudbjorg@trausti.is
Verð: 48,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 3. SEPTEMBER KL. 17:30 - 18:00 
Glæsileg og rúmgóð 155 fm, fimm herbergja íbúð á þriðju hæð 
með bílastæði í lokaðri bílageymslu. Svefnherbergin eru 4, þar af 
glæsileg hjónasvíta með sérbaðherbergi. Bjart eldhús, þvottahús, 
geymsla og svalir. Gólfsíðir gluggar gefa íbúðinni mikinn karakter 
og gera hana einstaklega bjarta. Nánari uppl. veitir Garðar Bene-
dikt í s: 898-0255 gardarbs@trausti.is
Verð: Tilboð

OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAGINN 31. ÁGÚST KL. 14:00 - 14:30
Mjög góð 4ra – 5 herbergja 128 fm íbúð á góðum stað. Bílastæði 
í bílakjallara fylgir íbúðinni. Svalir í suður, gott útsýni. Sameign í 
góðu ástandi. Íbúðin losnar fljótlega. Nánari uppl. veitir Garðar 
Kjartansson í s: 853-9779 gardar@trausti.is eða Guðbjörg Gerður í 
s: 899-5949 gudbjorg@trausti.is
Verð: 55,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 3. SEPTEMBER KL. 17:30 - 18:00
AÐEINS 3 ÍBÚÐIR EFTIR. 
Nýjar og vandaðar 2ja herbergja íbúðir fyrir 50 ára og eldri. Húsið 
stendur við þjónustumiðstöð aldraðra, Hrafnistu. Stutt er að 
fara til að njóta náttúrunnar í fallegu umhverfi við Elliðavatn og 
Heiðmörk. Eignirnar eru lausar til afhendingar við kaupsamning. 
Nánari uppl. veitir Garðar Hólm í s: 899-8811 gh@trausti.is
Verð frá 42,5 millj.

OPIÐ HÚS FIMMTUDAGINN 5. SEPT. KL. 17:30 – 18:00
Falleg og björt 3ja herbergja 87,4 fm íbúð á jarðhæð í góðu 
fjórbýlishúsi innst í rólegum botnlanga. Fallegur og vel hirtur 
garður. Húsinu hefur verið vel viðhaldið og lítur mjög vel út. Góður 
leikvöllur er rétt aftan við hús. Eignin er á góðum stað í Laugar-
dalnum þar sem stutt er í alla helstu þjónustu. Nánari uppl. veitir 
Styrmir í s: 846-6568 styrmir@trausti.is 
Verð: 44,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAGINN 31. ÁGÚST KL. 15:00 - 15:30
Vel staðsett og góð 95,5 fm kjallaraíbúð á góðum stað í Hlíðunum. 
Bílastæði fylgir íbúðinni. Íbúðin getur verið laus í október 2019. 
Eign sem vert er að skoða og hentar vel ungu fólki. 
Nánari uppl. veitir Garðar Kjartansson í s: 853-9779  
gardar@trausti.is eða Garðar Hólm í s: 899-8811 gh@trausti.is
Verð: 44,9 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 2. SEPTEMBER KL. 17:30 - 18:00 
Fallegt og vel við haldið 193,8 fm einbýlishús þar af 42 fm bílskúr á 
rólegum og góðum stað í Garði. 
Eignin skiptist í þrjú rúmgóð svefnherbergi (möguleiki á því 
fjórða), stofu og borðstofu, baðherbergi, viðbyggingu, bílskúr og 
fallegan garð. Nánari uppl. veitir Garðar Benedikt í s: 898-0255 
gardarbs@trausti.is
Verð: 48,5 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN
Glæsilegt og vandað 254,7 fm einbýlishús á frábærum stað við 
opið svæði á Valhúsahæð. Stórt upphitað og hellulagt bílaplan 
framan við hús. Sérstaklega fallegur garður og skjólgóð verönd 
með heitum potti og útisturtu. Nánari uppl. veita Garðar Kjartans-
son í s: 853-9779 gardar@trausti.is og Styrmir Þór Sævarsson 
löggiltur fasteignasali í s: 846-6568 styrmir@trausti.is
Verð: 165 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

BÓKAÐU SKOÐUN

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

VIÐ ERUM TRAUSTI

Garðar  
Kjartansson
Sölufulltrúi 
Í námi til löggildingar 
fasteignasala
S: 853-9779

Gylfi Jens Gylfason 
hdl., lögg. fasteignasali
S: 822-5124 

Matthías Eyjólfsson
Hefur lokið námi til 
lögg fasteignasala.
S: 899-7770 

Kristín María 
Stefánsdóttir 
Lögfræðingur. 
Í námi til lögg.fast-
eignasala
S: 837-1177
 

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

Kristján Baldursson 
hdl., lögg. fasteignasali, 
löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

Garðar Hólm 
Löggiltur fasteignasali
S: 899-8811 

Guðbjörg G.  
Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri.Viðskiptafr.,  
lögg. fasteignasali,
leigumiðlari.
S: 899-5949

Styrmir Þór  
Sævarsson
Löggiltur fasteignasali.
S: 846-6568

Garðar  
B. Sigurjónsson
Löggiltur fasteignasali.
S: 898-0255

Guðbjörg Helga 
Löggiltur fasteignasali. 
Viðskiptafræðingur.
MSc nám í nýsköpun
S: 897-7712

Gunnar  
Þórisson
Löggiltur fasteignasali. 
Viðskiptafræðingur.
S: 692-6226 

Jóna Benný  
Kristjánsdóttir 
Lögmaður. 
Löggiltur fasteignasali.
S: 869-8650

Einar Örn  
Guðmundsson
Viðskiptafræðingur 
Sölufulltrúi. 
Í námi til löggildingar 
fasteignasala
S: 823-4969

Sólveig  
Regína Biard
Löggiltur fasteignasali 
Skjalavinnsla.
S: 869-4879



Brekkugata 22-24, Garðabær. Fimm herbergja parhús í byggingu.
200 fm parhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Birt flatarmál skv. teikningum er 200,8 fm, þarf af er bílskúr 26 fm. Húsin afhendast á byggingarstigi 4 - Fokheld bygging að innan 
en fullbúið að utan með grófjafnaðri lóð. Afhendingartími er samkomulag.  V. 59,9 m

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

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

Brekkugata 22-24, 210 Garðabæ

NÁNARI 
UPPLÝSINGAR

BÓKIÐ SKOÐUN

NÝJAR ÍBÚÐIR TIL SÖLU
NÚTÍMALEGT 
MIÐBORGARHVERFI
EFSTALEITI 19 – 27, LÁGALEITI 1-9

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

EFSTALEITI 19-25

LÁGALEITI 5,7,9

LÁGALEITI 1-3

EFSTALEITI 27

OPIÐ 
HÚS

í sýningarsal í Efstaleiti 27

sunnudaginn 1. sept. kl. 13:00 – 14:00 
þriðjudaginn 3. sept. kl. 12.00-13.00
miðvikudaginn 4. sept. kl. 12:00-13:00

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

efnum við kaupverð

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

• Íbúðar afhentar fullbúnar með öllum innbyggðum eldhústækjum.

• Deilibílaþjónusta verður aðgengileg fyrir íbúa svæðisins.

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

kjarna og falleg útivistarsvæði

STUDÍÓ-ÍBÚÐIR TIL SÖLU!

EFSTALEITI 23 
ÍBÚÐ 218
Frábær fyrstu kaup!

Verð: 35.900.000

Lilja
Fasteignasali
663 0464

Helgi
Fasteignasali
780 2700

Ragnar
Aðst.maður 
fasteignasala
844 6516

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
837 8889

Hrönn
Fasteignasali
692 3344

Dórothea
Fasteignasali
898 3326



Vel hönnuð fjölskylduhús

Síðumúli 23 • 108 Reykjavík

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími: 777 2882
thora@fastborg.is

Sjafnarbrunnur 13 og 15

OPIÐ HÚS
Sunnudag kl. 16:00-17:00

• 2 baðherbergi
• Fataherbergi 

inn af hjónaherbergi
• Stórar svalir mót suðri
• Gott útsýni
• Innbyggður bílskúr

Tilbúin til afhendingar

Guðrún Antonsdóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími: 621 2020
gurdun@fastborg.is

Við kynnum glæsilegar íbúðir við Lautarveg, 
skammt frá Ræktunarstöð Reykjavíkur í Fossvogi

Staðsetningin er einstök, 
á skjólsælum stað þar sem
stutt er í alla þjónustu.
• Sér hæðir
• Stærð 115 fm og 136 fm.
• Sér inngangur
• Tvö baðherbergi í hverri íbúð
• Aukin lofthæð
• Þakgluggar á efri hæð
• Gólfhiti - ofnakerfi
• Viðhaldsfríir gluggar með öndun
• Vönduð álklæðning Síðumúli 23 • 108 Reykjavík

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími 777 2882
thora@fastborg.is

Lautarvegur 38-44

OPIÐ HÚS
Sunnudag kl. 15:00-16:00



Job.isMest lesna atvinnublað Íslands*

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

*Neyslukönnun Gallups 2018, allt land, 18-80 ára

www.intellecta.is

Framkvæmdastjóri
Traust þjónustu- og framleiðslufyrirtæki leitar að öflugum og framsýnum aðila í starf 
framkvæmdastjóra. Fyrirtækið er staðsett á höfuðborgarsvæðinu og starfa þar u.þ.b. 40 manns. 
Áhugavert tækifæri í boði hjá fyrirtæki með mikla vaxtarmöguleika. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Farsæl stjórnunar- og rekstrarreynsla
Árangursrík reynsla af markaðs- og
sölustarfi á fyrirtækjamarkaði
Tengsl og reynsla í sjávarútvegi er kostur
Hæfni í samningagerð, öguð
vinnubrögð og frumkvæði í starfi

Helstu viðfangsefni:

Umsjón með daglegum rekstri
Stjórnun og leiðtogahlutverk
Markaðs- og sölumál
Samskipti við stjórn og eftirfylgni
með stefnumótun stjórnar

Umsóknarfrestur er til og með 19. ágúst 2019. Nánari upplýsingar um starfið veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) 
og Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma 511 1225. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að 
fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf. Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Lesa bara FBL

63%

FBL OG MBL

26%

Lesa bara MBL

11%

Með því að auglýsa í Atvinnublaðinu nær 
þitt fyrirtæki til 89% lesenda dagblaða* á 
höfuðborgarsvæðinu.



upplýsingum gera það að verkum 
að fyrirtæki, sér í lagi stórfyrir-
tæki, þurfa að vanda vel til verka, 
því að mistök þeirra geta orðið 
þekkt á heimsvísu samstundis og 
jafnvel tengd við nöfn þeirra árum 
og áratugum saman,“ segir Lára. 
Það sé hægara sagt en gert að reyna 
að bæta orðspor fyrirtækis sem 
beðið hefur hnekki. „Það kostar 
umtalsverða vinnu og fjármuni 
að reyna að endurbæta laskaða 
ímynd,“ segir hún.

Framtíðin  þekkingarfyrirtæki 
sem stuðlar að sjálfbærni
Inga og Lára nefna að fyrirtæki 
hafi takmarkaða getu til að skapa 
hagnað, en þau þurfi fjármagn til 
að standa undir sívaxandi kröfum 
sem gerðar eru af mismunandi 
hagsmunaaðilum. Þess vegna sé 
mikilvægt að efla samstarf á milli 
fyrirtækja, háskóla og stjórnvalda. 
Háskólarnir standa frammi fyrir 
ábyrgðarmiklum og krefjandi 
verkefnum. „Hlutverk háskólanna 
er meðal annars að stunda gæða-
rannsóknir sem gagnast fyrirtækj-
unum, þannig að þau geti staðið 
undir þeim væntingum að vera 
framtíðar þekkingarfyrirtæki sem 
að leggi sitt til aukinnar sjálf-
bærni,“ segir Lára. „Þannig sparast 

takmarkaðar auðlindir og ný 
þekking myndast,“ bætir hún við.

Mikið verk óunnið
„Rannsóknir skortir á því að skilja 
framlag fyrirtækja til félagslegrar 
sjálf bærni, sérstaklega tengt því 
hvernig mæla eigi árangur og 
hvernig fyrirtæki þróast í átt að 
sjálf bærari niðurstöðum,“ segir 
Inga.

Félagsleg sjálf bærni sé bæði 
margþætt og víðfeðm. „Félagsleg 
sjálf bærni á sér stað þegar formleg 
og óformleg ferli, til að mynda ferli, 
kerfi, skipulag og sambönd, styðja 
á virkan hátt við getu núverandi 
og komandi kynslóða til að skapa 
heilbrigt og lífvænlegt samfélag,“ 
segir Inga. Samfélagslegur ávinn-
ingur af sjálf bærum samfélögum 
sé ótvíræður. „Félagslega sjálf bær 
samfélög fela í sér jöfnuð, fjöl-
breytileika og tengsl, auk þess 
að vera lýðræðisleg og stuðla að 
bættum lífsgæðum,“ segir hún.

Þá geti þekking af þessu tagi 
haft mikla þýðingu fyrir fyrir-
tæki. „Með auknum skilningi á 
félagslegri sjálf bærni, til viðbótar 
vð þekkingu á umhverfislegri 
sjálf bærni, má mögulega koma í 
veg fyrir dýrkeypt mistök í rekstri 
fyrirtækja,“ segir Lára. Hún segir 
þennan skilning geta skipt sköpum 
fyrir fyrirtæki framtíðarinnar. 
„Þessi skilningur er einnig liður í 
því að undirbúa þau betur undir 
framtíðina og þær kröfur sem 
hagsmunaaðilar gera,“ útskýrir 
Lára.

Félagsleg sjálfbærni „óupp-
götvuð“ af fyrirtækjum
Í gegnum tengslanet Láru var 
Ingu boðið að fara til Aluminium 
Bahrain (Alba) sem er eitt af 
stærstu álfyrirtækjum í heimi. 
Tilgangur ferðarinnar var að 
rannsaka hvernig forysta og fyrir-

tækjamenning tengist félagslegri 
sjálf bærni, en fyrirtækið er nýlega 
farið að tengja þessa áhersluþætti 
saman. „Forsvarsmenn Alba, á 
sama hátt og við, telja að vel-
gengni fyrirtækja felist í því að 
leggja aukna áherslu á félagslega 
sjálf bærni,“ segir Inga. Hún segir 
samstarfið hafa fengið jákvæðar 
undirtektir. „Það er ánægjulegt 
að segja frá því að þeir aðilar sem 
við höfum leitað til, hérlendis og 
erlendis, hafa sýnt samstarfi á 
þessu sviði mikinn áhuga,“ segir 
Inga.

Þá séu þær búnar að skoða 
tengslin á milli forystu og fyrir-
tækjamenningar annars vegar og 
félagslegar sjálf bærni hins vegar. 
„Á þessum tímapunkti erum við, 
ásamt okkar samstarfsaðilum, 
búin að kortleggja hvernig forysta 
og fyrirtækjamenning tengist 
félagslegri sjálf bærni,“ segir Lára. 
Auknar rannsóknir og samstarf í 
þessum málaflokki geti haft mikil-
væga þýðingu fyrir Ísland. „Með 
rannsóknum og samstarfi á þessu 
sviði væri hægt að koma Íslandi á 
kortið á sviði félagslegrar sjálf-
bærni, en byggja má á núverandi 
orðspori Íslands á sviði umhverfis-
legrar sjálf bærni,“ segir Lára.

Félagslega sjálf bær 
samfélög fela í sér 

jöfnuð, fjölbreytileika og 
tengsl, auk þess að vera 
lýðræðisleg og stuðla að 
bættum lífsgæðum.

Inga Minelgaité

Jafnvel þó erfitt sé 
að upplýsa um 

lögbrot, eða fylgja þeim 
eftir, þá getur ímynd 
fyrirtækja – eða stjórn-
enda – engu að síður 
skaðast verði fyrirtæki 
uppvís að slíkri hátt-
semi.
Lára Jóhannsdóttir

Lára Jóhannsdóttir og Inga Minelgaité segja auknar kröfur nú gerðar til stjórnenda fyrirtækja. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI 

Inga Minelgaité er dósent við 
viðskiptafræðideild Háskóla 
Íslands og Lára Jóhannsdóttir 

er prófessor í umhverfis- og auð-
lindafræði við sömu deild. Rann-
sóknir þeirra eru þverfræðilegar 
og tengjast meðal annars sjálf-
bærni fyrirtækja, sem og stefnu-
mörkun fyrirtækja og norrænum 
leiðtogum í atvinnulífinu. Þær 
leggja nú grunn að rannsókn sem 
fjalla mun um félagslega sjálf-
bærni og forystu í atvinnulífinu.

Mistök geta kostað fyrirtæki 
5 milljarða dollara
Í máli Ingu og Láru kemur fram 
að rekstrarumhverfi fyrirtækja 
hefur breyst. Þær segja að það 
muni halda áfram að breytast á 
þann hátt að kröfur muni aukast 
vegna þeirra vandamála sem við 
blasa í heiminum. „Áður fyrr var 
meginskylda fyrirtækja talin 
felast í því að hámarka arðsemi af 
rekstrinum, og þar með virði fyrir 
hluthafa, en þessi ábati átti síðan 
að skila sér sem ábati til samfélags-
ins,“ segir Lára. Hún segir þessa 
hugmyndafræði ekki hafa notið 
mikillar hylli á undanförnum 
árum. „Þessi hugmyndafræði er 
af mörgum talin úrelt í dag, þess í 
stað er horft til haghafakenningar 
sem fram kom á níunda áratug 
síðustu aldar,“ segir hún.

Nú sé meiri áhersla lögð 
á alhliða ábyrgð stjórnenda 
fyrirtækja. „Samkvæmt haghafa-
kenningunni bera stjórnendur 
fyrirtækja ábyrgð gagnvart öllum 
haghöfum fyrirtækjanna, ekki 
bara hluthöfum,“ útskýrir Lára. Þá 
séu kröfurnar meiri og fleiri atriði 
sem stjórnendur þurfi að huga 
að. „Gert er ráð fyrir því að þau 
starfi á siðlegan máta og leggi sitt 
af mörkum við að leysa félagsleg 
og/eða umhverfisleg vandamál 
sem rekstrinum tengjast og stuðli 
þannig að aukinni sjálf bærni,“ 
segir Lára.

Samfélagsleg ábyrgð og 
 sjálfbærni eftirsóknarverð
Jafnframt kemur fram í máli 
þeirra að innleiða megi áherslur á 
sjálf bærni á margvíslegan máta. 
„Fyrirtæki geta horft til alþjóð-
legra skuldbindinga stjórnvalda og 
má þar nefna sem dæmi heims-
markmið Sameinuðu þjóðanna 
eða Parísarsamkomulagið frá 
árinu 2015,“ segir Inga.

Hún segir áherslur stjórnvalda 
geta endurspeglast í kröfum 
sem þau setja fram í opinberum 

útboðum. „Fyrirtæki sem sýnt geta 
fram á að þau fylgi alþjóðlegum 
stöðlum eða viðmiðum á sviði 
sjálf bærni auka þá líkur sínar á því 
að vinna slík útboð,“ segir Inga.

Ábyrgðin mikil
Þá tiltaka þær að mannréttindi 
og siðferðileg hegðun fyrirtækja 
sé mjög í umræðunni. „Þá er ekki 
bara horft til eigin starfsemi, 
heldur einnig keðjuábyrgðar, og 
hvort fyrirtæki hagnist á nauð-
ungarvinnu fólks sem á einhvern 
hátt kemur að framleiðsluferlinu,“ 
segir Lára. Það geti reynst snúið 
að draga fyrirtæki til ábyrgðar 
en vandamálið felist ekki síst í 
þeim takmörkunum sem fylgja 
landamærum og sjálfræði ríkja. 
„Vandinn er sá að hvert ríki setur 
sínar eign reglur sem oft og tíðum 
afmarkast við landamæri,“ segir 
Lára. En þrátt fyrir að það geti 
verið flókið að sækja fyrirtæki til 
ábyrgðar þá geti misferli af þessu 
tagi verið fyrirtækjum dýrkeypt. 
„Jafnvel þó erfitt sé að upplýsa 
um lögbrot, eða fylgja þeim eftir, 
þá getur ímynd fyrirtækja – eða 
stjórnenda – engu að síður skaðast 
verði fyrirtæki uppvís að slíkri 
háttsemi,“ og stjórnendur jafnvel 
látnir sæta ábyrgð, segir Lára.

Dæmi um skaðaða ímynd
Þær nefna sem dæmi að fyrir-
tæki geti skaðist ímyndarlega og 
fjárhagslega vegna eigin hátt-
semi. Langan tíma hefur tekið 
að byggja upp ímynd íslensku 
bankanna eftir efnahagshrunið 
2008 og grunnt er á vantrausti 
í þeirra garð. Þá séu víða dæmi 
þess efnis að verið sé að reyna að 
draga stórfyrirtæki til ábyrgðar. 
„Hóplögsókn er í gangi gagnvart 
BHP Billiton námurisanum eftir 
að stífla brast í Brasilíu 2015 með 
neikvæðum samfélagslegum og 
umhverfislegum áhrifum,“ segir 
Inga. Þar sé um að ræða risavaxnar 
fjárhæðir. „Kröfur um skaða-
bætur hljóða upp á um 5 milljarða 
Bandaríkjadollara,“ segir hún. 
Afleiðingar af ábyrgðarleysi fyrir-
tækja geti verið hryllilegar. „Þá má 
nefna hrun á verksmiðjubyggingu 
í Dhaka, Bangladess, þegar um tólf 
hundruð verkamenn í fatafram-
leiðslu fyrir vestræn fyrirtæki, til 
að mynda Benetton, Gucci, Mango, 
Monsoon, Prada, og fleiri týndu 
lífi,“ skýrir Inga frá.

Þarna spili samfélagsmiðlar og 
upplýsingatæknin lykilhlutverk. 
„Samfélagsmiðlar og aðgengi að 

Félagsleg 
sjálfbærni 
lykilþáttur í 
fyrirtækjum 
framtíðar
Inga Minelgaité og Lára Jóhanns-
dóttir taka nú þátt í þverfræðilegu  
og -faglegu samstarfi sem vakið 
hefur athygli, hérlendis sem erlendis. 
Samstarfið hefur leitt af sér styrkum-
sókn þar sem viðfangsefnið er félags-
leg sjálfbærni, forysta og nýsköpun. 
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Félagskonur KVENN eru í dag 
108 talsins. Elinóra hafði áður 
verið formaður Landssam-

bands hugvitsmanna frá árinu 
1998, en það gekk illa að fá konur 
til að skrá sig í það félag. „Þeim 
fannst þær ekki vera með uppfinn-
ingar eða tæknilausnir og gátu illa 
samsamað sig hugviti karlanna. 
Þess vegna ákváðum við Guðrún 
Sæmundsdóttir að fara af stað og 
kalla saman nokkrar konur sem 
við þekktum og voru í nýsköpun. 
Tengslanetið KVENN hefur það 
markmið að gera konur sýnilegri á 
sviði uppfinninga og frumkvöðla-
starfsemi.“

Hafa tilnefnt 61 konu
Félagið er í nánu norrænu og 

alþjóðlegu samstarfi með það 
að markmiði að vekja athygli 
á nýsköpun kvenna og búa til 
jákvæðar kvenkyns fyrirmyndir 
fyrir komandi kynslóðir. Elinóra 
hefur verið formaður KVENN 
frá upphafi og hefur tilnefnt 61 
íslenska konu til alþjóðlegrar við-
urkenningar sem kallast GWIIN. 
„Tvær þeirra hafa hlotið aðalverð-
launin. Árið 2017 var það dr. Sara 
Mjöll Jónsdóttir sem fékk verðlaun 
fyrir að nota blóðvökva, sem fellur 
til í Blóðbankanum, til að rækta 

marel.is

 NÝSKÖPUN 
SPRETTUR ÚR SAMSTARFI
Við erum stolt af okkar fagfólki. Saman leysum 
við sköpunarkraftinn úr læðingi og skilum 
matvælaiðnaðinum auknum verðmætum.

Hlustum aldrei á 
úrtölumenn. Þeir 

ræna okkur draumum 
sem við berum í hjörtum 
okkar. Allt sem maður 
heyrir hefur áhrif á það 
sem við gerum. Því segi 
ég: Verið bjartsýn og 
hugsið: Mér mun takast 
að ná mínu markmiði.

Með því að veita 
viðurkenningar og 

gera fólk sem er uppfinn-
ingasamt sýnilegt getum 
við breytt ímyndinni og 
gert eftirsóknarverðara 
að virkja hugvitið.

Elinóra Inga Sigurðardóttir er stofnandi KVENN, félags kvenna í nýsköpun. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Það gekk illa að fá konur

stofnfrumur í. Í ár hlaut Margrét V. 
Bjarnadóttir aðalverðlaun GWIIN, 
en nýsköpun Margrétar heitir 
PayAnalytics sem er hugbúnaðar-
lausn sem framkvæmir launa-
greiningar.“ Hugbúnaðarlausnin 
felst í að skoða áhrif launaákvarð-
ana og ráðast á launabil kynjanna 
með aðgerðaáætlun og kostnaðar-
greiningu.

„Þessi hátíð kvenna í nýsköpun 
er haldin annað hvert ár og von-

andi getum við haldið hana hér 
á landi árið 2021.“ Hátíðin var 
haldin á Íslandi árið 2011, það var 
fyrsta stóra alþjóðlega hátíðin sem 
var haldin í Hörpu eftir byggingu 
hússins.

Allt sem þú heyrir hefur áhrif
,,Með því að veita viðurkenningar 
og gera fólk sem er uppfinninga-
samt sýnilegt, þá getum við breytt 
ímyndinni og gert það meira eftir-
sóknarvert að virkja hugvitið. Það 
er nauðsynlegt að gera fólki grein 
fyrir því að uppfinningar byrja 
með hugmynd um að leysa tiltekið 
vandamál eða að gera hlutina 
öðruvísi, sem sagt að hugsa út fyrir 
rammann.“ 

Elinóra segir að uppfinninga-
semi þurfi ekki að fara eftir 
menntun, aldri, kyni eða útliti. 
„Framtakssemi eða áræðni ræður 
því hvort eitthvað verður úr 
hugmyndinni.“ Með því að veita 
viðurkenningar segir Elinóra félag-
ið hvetja fólk áfram. Hvatning og 
hrós er nauðsynlegt, enda krefjast 

nýjungar mikillar þolinmæðis-
vinnu.

„Mér verður oft hugsað til sög-
unnar um froskana sem ákváðu að 
fara í kapphlaup upp í háan turn. 
Margir höfðu safnast saman til að 
horfa á þá og hvetja, en í rauninni 
trúði enginn að þeir myndu ná 
þessu markmiði sínu. Þannig fór 
að einn af öðrum heltist úr lestinni 
og fólk kallaði til þeirra: „Þetta er 
allt of erfitt, þið náið þessu aldrei!“ 
En á endanum var einn eftir sem 
gafst ekki upp og hann náði á 
toppinn. Hinir froskarnir vildu fá 
að vita hvernig stóð á því að hann 
stóðst allar úrtölurnar og svart-
sýnina í fólkinu. Jú, í ljós kom að 
hann var heyrnarlaus. Það sem við 
getum lært af þessu er að hlusta 
aldrei á úrtölumenn. Þeir ræna þig 
draumum þínum sem þú berð í 
hjarta þér. Allt sem þú heyrir hefur 
áhrif á það sem þú gerir. Þess vegna 
segi ég við ykkur sem eigið ykkar 
draum: Verið bjartsýn og hugsið: 
Mér mun takast að ná mínu mark-
miði.“

Elinóra Inga 
Sigurðardóttir 
stofnaði KVENN, 
félag kvenna í 
nýsköpun, ásamt 
nokkrum öðrum 
konum árið 2007.
Sólrún  
Freyja Sen
solrunfreyja@frettabladid.is 
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Fyrirtækið 3Z var stofnað árið 
2008, en fyrstu árin fóru í að 
byggja grunninn að rann-

sóknarstarfi og safna gögnum. 
Árið 2017 hóf fyrirtækið að bjóða 
þjónustu sína út og það var farið í 
stórt þróunar- og rannsóknarverk-
efni fyrir fyrsta stóra viðskiptavin-
inn,“ segir Perla Björk Egilsdóttir 
framkvæmdastjóri. „Í kjölfarið 
fengum við styrk frá Tækniþró-
unarsjóði og síðastliðið ár höfum 
við sótt okkur verkefni og boðið út 
þjónustu með einbeittari hætti.

Hjá fyrirtækinu starfa sjö starfs-
menn og að jafnaði tveir til fjórir 
nemar, þannig að að staðaldri eru 
hér um tíu starfsmenn sem starfa 
við rannsóknirnar,“ segir Perla. 
„Mér finnst fyrirtækið hafa verið 
byggt upp með réttum og skyn-
samlegum hætti. Það fór góður 
tími í að byggja undir rannsóknar-
hlutann áður en farið var að bjóða 
þjónustuna út.“

„Fyrirtækið sérhæfir sig í að 
prófa ný lyf við þekktum mið-
taugakerfissjúkdómum. Við 
byrjum á því að herma einhvern 
mennskan sjúkdóm í fiski. Við 
notum sebrafiska sem tilraunadýr 
og framköllum einhvern sjúk-
dóm, til dæms MND, flogaveiki 
eða Parkinson,“ segir Karl Ægir 
Karlsson, prófessor, vísindastjóri 
og stofnandi fyrirtækisins. „Ef og 
þegar það tekst getum við notað 
þennan fisk til að prófa ný lyf sem 
slá á einkenni sjúkdómsins, sem 
síðan er hægt að nota í áframhald-
andi rannsóknir og hugsanlega 
verða þá að lyfjum fyrir menn.“

Eru að byrja að þróa eigin lyf
„Upphaflega var fyrirtækið hugsað 
þannig að það myndi vaxa í 

fyrirfram skilgreindum skrefum,“ 
segir Karl. „Það myndi byrja á því 
að veita þessa þjónustu til lyfja-
fyrirtækja sem eru í lyfjaþróun. 
Kúnninn væri þá lyfjafyrirtæki 
sem ætti fjölmargar lyfjasameind-
ir sem hafa óþekkta virkni. Við 
prófum þær svo og ef við finnum 
eitthvað sem virkar á sjúkdóminn 
sem er verið að skoða er sú sam-
eind tekin til frekari þróunar og 
endar hugsanlega á markaði.

Næsta skrefið var að prófa 
okkar eigin sameindir. Þá 
myndum við kaupa söfn af lyfja-
sameindum sem hafa óþekkta 
virkni, prófa þau sjálf og koma 
þeim á markað,“ segir Karl. „Það 
er skrefið sem við erum að stíga 
um þessar mundir, þannig að 
fyrirtækið er að taka breytingum 
á innra starfi og vaxa út í það 
að prófa eigin lyf. Við erum að 
færa okkur úr því að vera hreint 
þjónustufyrirtæki í það að vera 
lyfjafyrirtæki, sem felur í sér 

meiriháttar breytingu á við-
skiptamódeli, en minniháttar 
breytingu á innra starfi fyrir-
tækisins.“

„Aðferðirnar sem hafa verið 
þróaðar hér eru mjög skalan-
legar, það er gríðarleg mæligeta 
hérna og hægt að skoða margar 
sameindir í einu. Við erum þegar 
að þjónusta erlend fyrirtæki og 
höfum þessa gríðarlegu getu og 
þekkingu hér innanhúss sem við 
getum nýtt ennþá betur og skapað 
meiri verðmæti með því að leita 
að okkar eigin lyfjum. Hugmynd-
in er að við finnum þau og seljum 
þau svo áfram í frekari þróun,“ 
segir Perla. „Í sumar höfum við 
komist af stað í þessu ferli og núna 
erum við í viðræðum við banda-
rískan aðila sem vill vinna með 
okkur. Þannig að fyrstu skrefin 
okkar inn í þetta ferli verða mjög 
stór.“

Nýjar víddir í lyfjaþróun
„Hér hafa verið framkvæmdar 
svo miklar mælingar að það er til 
mikið af samanburðargögnum 
sem er hægt að hafa til hliðsjónar 
þegar við erum með óþekkta sam-
eind, til að finna hvar þessi lyfja-
sameind gæti haft verkun,“ segir 
Perla. „Þessi gögn gefa vísbendingu 
um hvernig sameindin virkar og 
við hvaða sjúkdómi.

Það má segja að þessi mikla 
mæligeta sem er hér til staðar sé að 
opna nýjar víddir inn í lyfjaþróun 
við miðtaugakerfissjúkdómum. 
Það hafa komið fá ný lyf við þeim 
á síðustu áratugum og það hefur 
verið vandi að það kemur seint í 
ljós í þróunarferlinu hvort lyfin 
virka raunverulega,“ segir Perla. 
„Aðferðir okkar geta hjálpað til við 

þetta ferli og stytt það. Það er hægt 
að skoða fyrr með skilvirkum 
hætti hvort lyfið hafi raunverulega 
virkni í manni.“

Eina félagið sem er með 
þessa sérhæfingu
„Ég myndi segja að sérstaða okkar 
sé bæði skalanleikinn og þessi 
áreiðanleiki, að geta skoðað mun 
fyrr í ferlinu hvort lyfjasameindir 
hafi virkni sem gagnast mönnum 
eða ekki,“ segir Perla. „Við erum 
með dýramódel og skoðum 
hvernig lyfjasameindir virka á 
heila lífveru, en ekki bara einstök 
kerfi innan hennar. Það er hinn 
raunverulega mælikvarði á virkni 
lyfja í miðtaugakerfinu, hvernig 
þau hafa áhrif á lifandi lífveruna 
í heild.

Okkar sérhæfing er að nota 
atferlisgreiningu til að sjá hvernig 
lyfin virka á fiskana. Þeir fá lyfin 
og atferli þeirra er mælt til að 
sjá hvort til dæmis Parkinson 
fiskurinn okkar er betri eða verri. 
Þannig að við notum atferli sem 
mælikvarða á heilavirkni, sem er 
sérstakt,“ segir Perla. „3Z er eina 
félagið í heiminum sem sérhæfir 
sig í miðtaugakerfissjúkdómum 
og hefur bæði þennan skalanleika 
og notar atferli sem mælikvarða. Í 
samanburði við tilraunir á öðrum 
dýrum er þetta mun einfaldara, 
ódýrara og fljótlegra. Okkar aðferð 
er hagkvæmari og gefur áreiðan-
lega niðurstöðu mun fyrr í ferlinu.

Ég hef stundum sagt að 3Z sé 
eitt mest spennandi fyrirtæki 
sem hefur komið fram í íslensku 
atvinnulífi mjög lengi,“ segir Perla. 
„Við erum alveg sannfærð um að 
þessar aðferðir okkar verði það 
sem lyfjaþróun snýst um í fram-

tíðinni og við teljum að við getum 
verið í fararbroddi þar.“

Þakka sterkum bakhjörlum
„Við eigum sterka bakhjarla sem 
hafa gert þetta mögulegt. Við 
erum til húsa í Háskólanum í 
Reykjavík, sem er einn af okkar 
eigendum og hefur stutt vel við 
okkur,“ segir Perla. „Nýsköpunar-
sjóður atvinnulífsins sem og inn-
lendir og erlendir einkafjárfestar 
hafa líka stutt vel við fyrirtækið og 
komið með fjármagn, sérþekkingu 
og reynslu inn í félagið sem hefur 
nýst afar vel. Svo má ekki gleyma 
Tækniþróunarsjóði sem hefur 
veitt okkur styrki sem er gríðar-
lega mikilvægur stuðningur fyrir 
ungt nýsköpunarfyrirtæki eins og 
okkar.“

„Ég myndi segja að aðkoma HR, 
Tækniþróunarsjóðs og Nýsköp-
unarsjóðs atvinnulífsins hafi öll 
verið algjörlega nauðsynleg. Þessir 
bakhjarlar gegna hver sínu lykil-
hlutverki,“ segir Karl.

Fyrirtækið er að 
taka breytingum á 

innra starfi og vaxa út í 
það að prófa eigin lyf. 
Við erum að færa okkur 
úr því að vera hreint 
þjónustufyrirtæki í það 
að vera lyfjafyrirtæki.
Karl Ægir Karlsson

Við erum alveg 
sannfærð um að 

þessar aðferðir okkar 
verði það sem lyfjaþróun 
snýst um í framtíðinni 
og við teljum að við 
getum verið í farar-
broddi þar.
Perla Björk Egilsdóttir

Karl Ægir Karlsson, prófessor, vísindastjóri og stofnandi 3Z, og Perla Björk Egilsdóttir, framkvæmdastjóri fyrirtækisins. Um þessar mundir er fyrirtækið að breyta starfseminni. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Einstök geta til lyfjaþróunar
Fyrirtækið 3Z sérhæfir sig í rannsóknum og þróun lyfja fyrir miðtaugakerfissjúkdóma. Það nýtir 
atferlisgreiningar sem mælikvarða á virkni lyfjanna og er um það bil að byrja að prófa eigin lyf.
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Frumkvöðla sem vilja stíga 
út fyrir þægindarammann, 
þróa viðskiptahugmynd sína 

og koma henni á framfæri,“ segir 
Daníel G. Daníelsson, verkefnis-
stjóri keppninnar.

Gulleggið hefst 14. september og 
lýkur 25. október og sigurvegari 
keppninnar hlýtur 1,5 milljónir 
króna. „Það kostar ekkert að taka 
þátt í Gullegginu og skráningin 
tekur aðeins nokkrar mínútur,“ 
segir Daníel.

Allt útskýrt í lyftunni
Þátttakendum standa til boða 
tvær vinnusmiðjur á laugardögum 
þar sem boðið er upp á margt sem 
viðkemur stofnun og rekstri eigin 
fyrirtækis.

„Ekki nóg með að þátttakendur 
vinni í hugmynd sem þeir hafi 
trú á heldur fá þeir aðstoð við að 
kynna hana á Lyftukvöldi Gull-
eggsins sem er vísun í það að allir 
frumkvöðlar ættu að geta kynnt 
hugmynd sína skýrt og sann-
færandi í einni lyftuferð,“ útskýrir 
hann.

Eftir vinnusmiðjurnar tvær 
senda þátttakendur inn viðskipta-
áætlun sem er á einu A4-blaði og 
kallast einblöðungur.

„Rýnihópur sem skipaður er af 
breiðum hópi bakhjarla og sam-

starfsaðila Gulleggsins fær aðgang 
að þessum einblöðungum og gefur 
þeim einkunn. Þaðan verða síðan 
topp 10 teymi Gulleggsins valin. 
Eftir það hefst undirbúningur 
fyrir lokadag Gulleggsins þar sem 
hugmyndin er loksins kynnt fyrir 
framan dómnefnd Gulleggsins og 
þar er valinn sigurvegari.“

Sífellt fleiri konur
Aðspurður um fyrri sigurvegara 
Gulleggsins segir Daníel af mörgu 
að taka.

„Hugmyndirnar eru mjög fjöl-
breyttar en þær hugmyndir virðast 
skora hæst sem nýta tækni með 
einum eða öðrum hætti. Sigur-
vegarar síðustu ára eru til dæmis 
að nýta sér tækni til að stuðla að 
aukinni heilsu og vellíðan, jafn-
rétti kynjanna og umhverfisvænni 
framleiðslu,“ segir Daníel.

„Hlutfall kvenþátttakenda hefur 
aukist í Gullegginu frá því að vera 
ríflega þriðjungur upp í tæp 50 
prósent, frá 2014 til dagsins í dag. 
Með markvissum aðgerðum í 
kynningarstarfi sem höfða betur 
til kvenfrumkvöðla,“ segir Daníel.

„Hins vegar er það þannig að 
sigurinn veltur á því hvort ein-
staklingar eða teymi séu nógu 
staðráðin í því að láta hugmynd 
sína verða að veruleika.“

Sigur er ekki allt
Líkt og fyrr segir hlýtur sigurveg-
ari Gulleggsins 1,5 milljónir króna.

„Og nýtur verðskuldaðrar 
athygli fjölmiðla,“ segir Daníel 
og bætir við að það hjálpi mikið í 
samskiptum við fjárfesta og þegar 
sótt er um styrki fyrir verkefnið að 
hafa unnið stærstu og rótgrónustu 
frumkvöðlakeppni landsins.

„Það að komast í topp 10 Gull-
eggsins er eitt og sér risastórt 

afrek. Þau teymi sem þangað eru 
valin fá töluverða athygli. Það eru 
fjölmörg dæmi um fyrirtæki í topp 
10 sem eru starfandi enn í dag og 
hafa notið mikillar velgengni þó að 
þau hafi aldrei komist á verðlauna-
pall í Gullegginu.“

Undanfarið hefur Gull-
eggið gengið í gegnum töluverðar 
breytingar til að taka betur á móti 
nýjum kynslóðum.

„Í ár verða sérverðlaun veitt í 
fjórum ólíkum flokkum. Það er 
Sjálf bærni (Green), Heilbrigði 

(Health), Stafrænum lausnum 
(Digital) og Vöru (Product).”

Þá segir Daníel Gulleggið verða 
snarpara og hnitmiðaðra en áður.

„Stofurnar verða til dæmis flatar 
til að auka samtal meðal þátt-
takenda og þeirra aðila sem koma 
inn í vinnusmiðjurnar. Þetta er allt 
miðað að því að gera nýsköpunar-
ferlið markvissara og persónulegra 
og sömuleiðis til að Gulleggið 
verði nýr vettvangur fyrir unga 
frumkvöðla og ólíkur hefðbundnu 
námi.“

Meniga og Pink Iceland
Hvaða þekkta hugmynd sem vann 
eða tók þátt í Gullegginu þekkja 
allir landsmenn í dag?

„Já, þegar stórt er spurt þá 
er kannski of mikið um svör!“ 
segir Daníel og hlær. „Topp 10 
teymi Gulleggsins frá upphafi 
eru nefnilega 120 talsins. En það 
er skemmtilegt að segja frá því 
að rúmlega tveir þriðju þeirra 
teyma stofnuðu fyrirtæki í kjölfar 
þátttöku. Til að nefna dæmi þá 
tók Meniga þátt í Gullegginu árið 
2009 og hefur nú tíu árum síðar 
yfir 65 milljónir notenda í gegnum 
bankaviðskipti og hefur opnað 
skrifstofur í Singapúr og á Spáni,“ 
segir Daníel.

„Þá tók Controlant einnig þátt 
árið 2009 sem hefur þróað vökt-
unarlausnir sem koma í veg fyrir 
skemmdir á lyfjum og matvælum 
í allri virðiskeðjunni sem tryggir 
öryggi sjúklinga og minnkar 
sóun.“

Hann nefnir einnig dæmi um 
Pink Iceland og Álf Brugghús.

„Pink Iceland tók sín fyrstu skref 
í Gullegginu árið 2011 og hefur 
síðan þá sérhæft sig í að skipu-
leggja ferðir hér á Íslandi fyrir 
LGBT+ samfélagið. Svo er annað 
fyrirtæki, Álfur Brugghús, sem 
hafði ekkert nema humla í hönd-
unum og kartöfluskræl í Gullegg-
inu síðasta haust en er í dag byrjað 
að selja bjórinn Blómálf í lífrænum 
kippuhöldum í völdum verslunum 
og krám.

Það hefur sýnt sig og sannað 
í gegnum árin að ef ungir frum-
kvöðlar vilja prufukeyra hugmynd 
sína, koma henni á framfæri og að 
lokum stofna fyrirtæki í kringum 
hugmyndina þá er Gulleggið upp-
lagður vettvangur til þess,“ segir 
Daníel að lokum.

Það að komast í 
topp tíu Gulleggs-

ins er eitt og sér risastórt 
afrek og teymi sem 
þangað eru valin fá 
töluverða athygli.

Daníel G. Daní elsson er verkefnastjóri Gulleggsins sem hann segir tilvalinn vettvang til að prufukeyra hugmyndir, koma þeim á framfæri og að lokum stofna fyrirtæki um.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Kjörið fyrir unga frumkvöðla

Höfðað er til kvenfrumkvöðla.

Á vinnustofum Gulleggsins er m.a. unnið að stofnun og rekstri fyrirtækja.

Gulleggið er 
frumkvöðla-
keppni Icelandic 
Startups og vett-
vangur fyrir unga 
frumkvöðla.
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Ég fagna þessari áherslu. 
Árangur okkar á sviði jafn-
réttismála hefur ekki orðið 

sjálfkrafa heldur hefur þurft 
baráttu og samstöðu kvenna, 
pólitískan vilja, lagasetningar og 
fleira,“ segir Salóme Guðmunds-
dóttir, framkvæmdastjóri Ice-
landic Startups.

Hún segir viðtekin sannindi að 
fjölbreytt stjórnunarteymi séu 
vænlegust til árangurs. Þannig 
skapist einnig mest verðmæti fyrir 
samfélagið í nýsköpun.

„Í þeirri tæknibyltingu sem við 
stöndum frammi fyrir er ljóst að 
nútímasamfélag mun taka gríðar-
legum breytingum á komandi 
árum og áratugum. Efnahagslegur 
grunnur ríkja og velsæld mun enn 
fremur grundvallast í vaxandi 
mæli á hugviti, þekkingu, nýsköp-
un og tækni,“ útskýrir Salóme.

„Til að dragast ekki aftur úr 
þurfum við að hafa aðgang að 
mannauði með tilskilda reynslu, 
færni og þekkingu á sviðum sem 
koma til með að leiða þá þróun. 
Tækniþekking mun þar skipa 
veigamikinn sess en alþjóðlegur 
vöxtur fyrirtækja krefst jafnframt 
sérfræðikunnáttu á f leiri sviðum, 
svo sem viðskipta, markaðssetn-
ingar, samningagerðar, hönnunar 
og hugverkaverndar, svo fátt eitt 
sé nefnt.“

Þátttaka kvenna að aukast
Í árlegri neyslu- og lífsstílskönnun 
Gallup er meðal annars spurt um 
áhuga á tölvum og tækni. Í aldurs-
hópnum 18 til 34 ára segjast um 12 
prósent karla hafa lítinn áhuga en 
52 prósent mikinn áhuga, á meðan 
44 prósent kvenna segjast hafa 
lítinn áhuga (næstum því helming-
ur!) og aðeins 13 prósent mikinn. 
Það vekur athygli að tölurnar hafa 
lítið sem ekkert breyst á síðustu 
tíu árum.

„Hins vegar, þegar spurt er í 
sama aldurshópi hversu vel við-
komandi fylgist með tækninýj-
ungum, er annað upp á teningnum. 
Telja 80 prósent karla sig fylgjast 
vel með, sem er sama niðurstaða og 
árið 2007, á meðan hlutfall kvenna 
sem telja sig fylgjast vel með hefur 
hækkað um 15 prósentustig síðasta 
áratuginn og er nú um 65 prósent,“ 
útskýrir Salóme.

Til að halda áfram á réttri braut 
og auka enn frekar hlut kvenna 
í nýsköpun og tækni þurfi með 
markvissum hætti að draga fram 
öflugar kvenfyrirmyndir og fjalla 
um margvísleg störf og spennandi 
framtíðartækifæri á þessu sviði.

„Jákvæður árangur hefur náðst 
á undanförnum árum með hinum 
ýmsu átaksverkefnum og aukinni 
áherslu á aukinn hlut kvenna 
innan nýsköpunar og tæknigreina. 
Til að mynda voru um 11 prósent 
nemenda við tölvunarfræðideild 
HR árið 2011 stúlkur, en með 
markvissum aðgerðum er það 
hlutfall nú um 30 prósent. Hlutfall 
útskrifaðra kvenna í tölvunar-
fræði og tengdum greinum við 
HR og HÍ hefur jafnframt hækkað 
síðustu ár,“ upplýsir Salóme.

Áhugavert sé jafnframt að sjá að 
konur eru í töluverðum meirihluta 
í heilbrigðisverkfræði við HR en 
karlar í sama meirihluta í hátækni-
verkfræði (um 80 prósent).

„Þó eru þetta mjög líkar greinar, 

hvorug erfiðari, tæknilegri eða 
flóknari. Það er vísbending um að 
markaðsleg skilaboð skipti miklu 
máli,“ segir Salóme. „Í sprotaum-
hverfinu höfum við séð svipaða 
þróun meðal kvenkyns þátttak-
enda í Gullegginu, stærstu frum-
kvöðlakeppni landsins, en þar 
hefur hlutfallið stigið úr tæplega 
30 prósentum árið 2014 upp í tæp 
50 prósent á síðasta ári. Hins vegar 
má enn greina skýran mun eftir 
eðli verkefna þar sem hallar veru-
lega á konur í tækni.“

Stöndum vel á heimsvísu
Í síðustu úthlutun Tækniþróunar-
sjóðs, vorið 2019, voru konur í for-

svari fyrir ríflega þriðjung þeirra 
verkefna sem hlutu styrki.

„Aftur á móti stöndum við 
áberandi vel að vígi í alþjóðlegum 
samanburði þegar hlutfall kvenna 
sem taka fjárfestingarákvarðanir 
í sprotafyrirtækjum í framtaks-
sjóðum (e. venture capital) hér 
á landi er skoðað. Í þeim fimm 
sjóðum sem hér eru starfandi eru 
fimm konur og átta karlar,“ segir 
Salóme.

Hún segir ótal kvenfyrirmyndir 
að finna í nýsköpunarumhverfinu.

„Konur sem hafa fengið góðar 
hugmyndir, sett saman öflug 
teymi og komið á fót fyrirtækjum 
sem hafa alla burði til að verða 

alþjóðlega samkeppnishæf. Konur 
sem hafa stundað rannsóknir og 
vísindi og tekist að búa til verð-
mæti á markaði og skapa ný störf. 
Auk þess eru í nýsköpunarum-
hverfinu fjölmargar konur, sér-
fræðingar og stjórnendur sem hafa 
lagt sín lóð á vogarskálarnar með 
því að miðla ráðum og reynslu til 
frumkvöðla og opnað tengslanet 
sitt þeim til framdráttar. Öllum 
þeim tel ég mikilvægt að halda á 
lofti í þeirri vinnu sem fram undan 
er.“

Skoðaðu heimasíðum Icelandic 
Startups: icelandicstartups.is

Við þurfum að 
draga fram öflugar 

kvenfyrirmyndir og 
fjalla um margvísleg 
störf og spennandi 
framtíðartækifæri á 
þessu sviði.

Við aðstoðum frumkvöðla við að koma viðskipta-
hugmyndum í framkvæmd og styðjum íslensk 
sprotafyrirtæki til vaxtar á alþjóðlegum vettvangi.
Vilt þú kynna þér sprotaumhver ð á Íslandi?
Sendu okkur línu á hello@icelandicstartups.is

Kvenfyrirmyndir skipta máli 
Eitt af markmiðum ríkisstjórnarinnar á sviði nýsköpunar, rannsókna og þekkingargreina er jafn 
hlutur kynjanna í nýsköpun. Vinnuhópur mun gera tillögur að úrbótum í norrænu samstarfi.

Salóme Guðmundsdóttir er framkvæmdastjóri Icelandic Startups. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Skapandi frum-
kvöðlar geta sótt 

um aðstöðu í Setri 
skapandi greina við 

Hlemm; í Hellinum, 
Tónlistarklasanum og 
Gasstöðinni.

Náðu lengra með 
Tækniþróunarsjóði

Einn mikilvægasti stuðningsaðili 
nýsköpunar í íslensku atvinnulífi

Næsti umsóknarfrestur er til 
16. september kl. 16.00

tths.is Tækniþróunarsjóður

Fyrirtækjastyrkur
Markaðsstyrkur

Einkaleyfastyrkur Hagnýt
rannsóknarverkefni

Fyrirtækjastyrkur
Fræ

Fyrirtækjastyrkur
Sproti

Fyrirtækjastyrkur
Vöxtur, Sprettur

Verkefni what3words er nýleg 
leið til að staðsetja hvern 
einasta blett á jörðinni. 

Jörðinni hefur verið skipt upp í 
þriggja fermetra stóra kassa sem 
allir hafa fengið þrjú stutt orð á 
ensku sem „heimilisfang.“ Ef fólk 
er týnt einhvers staðar í óbyggðum 
getur verið flókið að lesa upp 
langar tölur eins og GPS-hnit til að 
gefa upp staðsetningu. Þá er mun 
einfaldara að gefa upp þriggja orða 
staðsetningu sem er jafn nákvæm 
og GPS-hnit. Hægt er að sjá öll 
þriggja orða heimilisföng heims 
á vefsíðunni what3word.com. 
Anddyri aðalbyggingar Háskóla 
Íslands heitir til dæmis dining.
stopped.sober. Ef það þarf björg-
unarsveit til að sækja manneskju 
í hólmann á Reykjavíkurtjörn þá 
er óskað eftir aðstoð á term.dove.
steam. Credit.card.denied er fal-
legur staður í Ontario í Kanada. 
Nú og ef fólk vill finna imaginary.
future.partner þá er hann að finna 
rétt norðan við Jakútsk í Rúss-
landi.

Þriggja orða 
heimilisfang

Hver blettur á jörðinni er með nafn.

Vísindamenn við Australian 
National University hafa 
náð betri orkunýtingu á 

sólarsellum en nokkur annar. Þeir 
náðu að umbreyta 21,6 prósentum 
af sólarorkunni sem lenti á perovs-
kite-sellu í rafmagn, en venjulegar 
sólarsellur ná að nýta um 17-18 
prósent. Aldrei áður hefur jafn stór 
perovskite-sella náð slíkri nýtingu, 
en hún er einn fersentimetri.

Þetta þýðir að hver fermetri af 
perovskite-sellum gæti framleitt 
216 vött af rafmagni.

Þeir sem þróa sólarsellur sækjast 
eftir skilvirkni, stöðugleika og lágu 
verði og þessi gerð sólarsella gæti 
verið framtíðin. Næsta skrefið 
er að auka stöðugleika perovs-
kite-sólarsella svo þær geti verið á 
þökum í 25-30 ár og þolað mikinn 
hita.

Vísindamennirnir hafa unnið að 
endurbótum á perovskite-sólar-
sellum árum saman. Þeir spá því 
að þessi gerð sólarsella eigi eftir 
að taka við af þeim sem eru nýttar 
í dag og eru flestar gerðar úr sílí-
koni.

Þegar sellur eru mjög litlar 
er erfitt að fá nákvæmar upp-
lýsingar um hvernig þær eiga eftir 
að reynast í stærri útgáfu. Þetta er 
mesta skilvirkni sem hefur náðst 
á fersentimetra sellu, sem er talin 
lágmarksstærð. Til að ná þessari 
skilvirkni var notuð ný gerð yfir-
borðs.

Sólarsella  
setur met

Venjuleg sólarsella nýtir um 16-17% 
sólarljóss. NORDICPHOTOS/GETTY

Á frumkvöðlasetrum 
Nýsköpunarmiðstöðvar 
Íslands er hægt að leigja 

skrifstofu- og/eða rannsóknarað-
stöðu gegn vægu gjaldi og aðgang 
að fundaraðstöðu. Þar er aðstaða 
fyrir verkstæði, rannsóknir og 
frumgerðasmíði (Fab Lab starfræn 
smiðja), ásamt faglegri leiðsögn 
og stuðningi frá sérfræðingum 
Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands í 

skapandi umhverfi og 
öflugu tengslaneti. Þar 
fara meðal annars fram 
fræðslufyrirlestrar 
og upplýsingagjöf um 
þætti sem skipta máli í 
frumkvöðlaumhverfinu.

Setur skapandi greina 
er staðsett við Hlemm 
og skiptist í þrjú svæði, 
Hellinn, Tónlistarklasann 

og Gasstöðina. Þar er aðstaða fyrir 
skapandi frumkvöðla og fyrir-
tæki á besta stað í bænum og hafa 
aðilar á sviði hugbúnaðargerðar, 
kvikmynda, sviðslista, myndlistar, 
ferðaþjónustu og auglýsingagerðar 
haft aðstöðu þar. 

Mýmargir gagnlegir tenglar 
og fróðleikur fyrir frumkvöðla 
eru á vef Nýsköpunarmiðstöðvar 
Íslands, sjá nmi.is.

Dyggur stuðningur við frumkvöðla
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Eins og kemur fram á heima-
síðu verkstæðisins er Viva 
Skart í eigu Vífils Valgeirs-

sonar, blikksmíðameistara og 
kennara, og Haralds Hrafns Guð-
mundssonar gullsmíðameistara, 
þeir eru báðir leiðbeinendur á 
námskeiðunum ásamt Leifi Jóns-
syni gullsmíðameistara.

Vífill segir að Viva Skart bjóði 
fólki að læra silfursmíðina sjálft, 
en yfir veturinn eru námskeið í 
gangi f lesta daga vikunnar. Hann 
segist enn ekki hafa hitt þann 
mann sem er svo mikill klaufi 
að hann geti ekki smíðað úr 
silfri. Námskeiðin eru bæði fyrir 
byrjendur og þá sem eru lengra 
komnir, og Vífill segir að þetta 
geti verið einstaklega skemmti-
legt áhugamál, enda er silfrið 
skemmtilegur málmur sem er 
gaman að vinna með.

Hringarnir eru vinsælastir
„Við kennum meðal annars 
fólki að smíða víravirki eins 
og í gamla þjóðbúningnum. Það 

er aldagamalt handverk sem er 
saumað í íslenska þjóðbúninginn.“ 
Víravirkið er svo hægt að hag-
nýta í nútímafatnað, það er lítið 
mál að leika sér með að sauma 
það í peysur og kjóla til dæmis. 
Aðspurður hvað sé vinsælasta 
viðfangsefnið til að smíða á nám-
skeiðunum segir Vífill að það séu 
auðvitað skartgripir. „Það eru 
hringar og hálsmen, svo þegar fólk 
er komið lengra fer það að smíða 
armbönd. 

Oftast er fólk að smíða skartgripi. 
En þegar fólk er búið að kynnast 
málminum betur er hægt að búa 
til skúlptúra til dæmis. Það er 
endalaust hægt að smíða úr silfri. 
Þetta er svo skemmtilegur málmur 
með góða eiginleika.“

Þó að námskeiðið snúist um að 
kenna fólki að smíða úr silfri, þá 
er sama tækni notuð við gullsmíð 
til dæmis. Ef maður ætlar að læra 
gullsmíði þá er skynsamlegast 
að byrja á silfursmíð einfald-
lega vegna þess að það er ódýrari 
málmur. Námskeiðið er yfirleitt 
sex kvöld, en Vífill segir að fólk 
ráði þó nokkurn veginn sjálft 
hversu oft það kemur. „Yfirleitt 

velur fólk að koma sex sinnum 
samt.“

Viva skart er staðsett að 
Smiðshöfða 12 í Reykjavík, 

þar er bæði búðin og verk-
stæðið sem er sérútbúið til 

námskeiðshalds, með öllum 
verkfærum og tækjum.

Það getur verið höfuðverkur 
að setja saman næringarríka 
en jafnframt einfalda máltíð. 

Flóknar uppskriftir sem skilja 
eldhúsið eftir fullt af pottum, 
pönnum, skálum og eldföstum 
mótum geta þannig verið yfir-
þyrmandi, enda lítil slökun fólgin 
í því að skapa og snæða gómsæta 
máltíð til þess eins að vera bund-
inn við eldhúsverk það sem eftir 
er kvölds. Hér er því ósköp ein-
föld en holl uppskrift sem krefst 
ekki f lókinna innihaldsefna eða 
mikillar fyrirhafnar. Þá er hún 
góð daginn eftir, full af próteini, 
trefjum og vítamínum og það sem 
er enn betra, algjörlega laus við 
allar dýraafurðir.

1 matskeið ólífu- eða annars 
konar jurtaolía
1 rauður eða gulur laukur (val-
frjálst)

2 pressaðir eða saxaðir hvít-
lauksgeirar
1-2 matskeið saxað jalapeño 
(valfrjálst)
1 bolli kínóa
1 bolli grænmetissoð
1 dós svartar (eða pintó) baunir
1 dós hakkaðir tómatar
1 lítil dós gular baunir
Salt og pipar
Chiliflögur eða krydd (valfrjálst)
Kúmen (valfrjálst)

Ofan á:
1-2 lárperur, skornar í sneiðar
1 límóna, skorin í sneiðar
Kóríander (valfrjálst)

Hitið smávegis olíu í djúpri pönnu 
eða potti á millihita. Bætið við 
söxuðum hvítlauk og jalapeño 
og steikið létt í eina mínútu. 
Bætið við kínóa, grænmetissoði, 
hökkuðum tómötum, maís og 
kryddi. Þau sem vilja geta bætt við 
baununum á þessum tímapunkti 
en það er líka hægt að bæta þeim 
við þegar rétturinn hefur aðeins 
fengið að malla.

Látið suðuna koma upp, setjið 
lokið (að mestu) á, lækkið hitann 
og leyfið þessu að malla í 20-25 
mínútur. Hægt er að bæta við 
vökva ef þess er þörf og krydda 
til eftir smekk. Þá er líka gott að 
bæta við hvítlauk eða jalapeño 
á meðan rétturinn mallar fyrir 
þá sem vilja hafa hann bragð-
mikinn og/eða sterkan. Berið 
fram í skálum með niðurskornum 

lárperusneiðum og kreistum safa 
úr límónu (og kóríander fyrir þau 
sem vilja)

Þá er einfalt að stækka upp-
skriftina með því að bæta við ½-1 
bolla af kínóa, svipuðu magni af 
grænmetissoði og annarri dós af 
hökkuðum tómötum og baunum. 
Það er líka gott að hafa bæði 

svartar baunir og pintóbaunir ef 
uppskriftin er stækkuð.

Ef tími og áhugi er fyrir hendi 
þá er gott að bæta við ofnbökuðu 
grænmeti í réttinn, rétt áður en 
hann er tekinn af hellunni. Það 
sem þarf í það er: rauðlaukur, 
skorinn í báta og grænmeti (til 
dæmis sæt kartaf la, blómkál, kúr-

bítur eða gulrætur, skorið í hæfi-
lega stóra bita). Öllu skellt í eldfast 
mót eða á ofnplötu með bökunar-
pappír, kryddað með salti, pipar 
og laukdufti. Mikilvægt er að 
henda þessu inn í ofninn á sama 
tíma og byrjað er að elda kínóa-
réttinn, til þess að spara tíma og 
einfalda eldamennskuna.

Hjördís Erna  
Þorgeirsdóttir
hjordiserna@frettabladid.is 

Kínóarétturinn er ríkur af járni, próteini, trefjum og vítamínum. 

Einfaldur og fljótlegur kínóaréttur
Þessi litríki og 
ljúffengi réttur er 
virkilega bragð-
góður og jafn-
framt meinhollur.

Skráðu þig núnaSkólinn er 

30 ára

Leifur Jónsson gullsmíðameistari, Vífill Valgeirsson og Haraldur Hrafn 
Guðmundsson á gullsmíðaverkstæði Viva Skarts. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Bjóða námskeið í silfursmíð
Viva Skart sér-
hæfir sig í 
námskeiðum 
í silfursmíð og 
handverki er 
tengist silfri og 
eðalsteinum. 
Einnig er þar að 
finna vandaða, 
handsmíðaða 
silfurgripi og aðra 
muni til sölu.

Víravirki fyrir þjóðbúninga er vinsælt.
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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

 Vörubílar

VAGNASMIÐJAN AUGLÝSIR:
Eigum nú á lager okkar 

grimmsterku skúffur ú Hardox 
450 stáli, bæði á 4ra öxla bíla 

og trailer vagna. Getum einnig 
afgreitt samskonar palla, með 

sturtugrind, tjakk og öllu, tilbúna 
að setja á bæði notaða og nýja 3ja 
og 4ra öxla bíla á grind. Gerum líka 

við palla.
Vagnasmiðjan Eldshöfða 21 R.vík 

s. 894-6000.

 Bílar til sölu

SUZUKI SWIFT 2013 TIL 
SÖLU.

4ra dyra með útvarpi og öllu. Ek. 
110.00 km. Beinsk. og sparneytinn. 
Skoðaður til 2021 í toppstandi. Verð 
800.000. kr. Nýir bremsuborðar. Áh. 
617.000 kr. Uppl. í síma 611 6185.

Ford F150 Raptor, 2017. Ek 26þ 
km. 457Hö, 5.5 sec í 100km. V6 
twin turbo. 10 gíra sjalfskiftur, ál 
extended cab boddí. Stór 802A auka 
pakki. ($14K) Fox racing fjöðrun ofl 
ofl. 16M. S: 6990023.

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

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

 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

 Garðyrkja

Hellulagnir, lóðastandsetning, 
skjólveggir og pallasmíði. Jónas 
Freyr Harðarson garðyrkjufræðingur 
s: 697-8588.

 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

 Spádómar

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

Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · www.normx.is

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

Snorralaug                 Gvendarlaug                 Grettislaug                   Unnarlaug                   Geirslaug

Við seljum lok á 
alla okkar potta.

NormX hitaveitupottar

Það er alltaf rétti 
tíminn að eignast 
vandaðan heitan 
pott á hagstæðu 
verði.

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLAÍ YFIR 30 ÁR

www.normx.is
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 Skemmtanir

ÓSKA EFTIR SÖNGKONU.
Söngkona og gítarleikari óskast í 

hljómsveit.
Uppl. á antonben@simnet.is

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

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

BEAUTY MASTERCLASS
heldur námskeið fyrir 

snyrtifræðinga í Sugaring. 
Tímalengd: einn vinnudagur. Verð 

45.000 Isk
7,8,12,13 September

Í lok námskeiðsins fá allir 
viðurkenningu.

Flest stéttarfélög niðurgreiða 
námskeið.

Til að fá meiri upplysingar 
sendið tölvupóst á

jvdottir@gmail.com
eða sendið skilaboð á síma 

8448337

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

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/for rent. Góð 2 herbergja 
íbúð í Hamraborg, Kópavogi til 
leigu. Uppl. í síma 780 6100.

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

 Atvinnuhúsnæði

TIL LEIGU.
Kistumelur 14, 289 fm á  

kr. 1500 pr fm.
Stórar innkeyrsludyr,  

9,5 m lofthæð.
Nánar uppl. s. 840 3992

 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
Óskum eftir duglegum 
vörubílstjórum og gröfumönnum 
og verkamönnum. Mikil vinna og 
framtíðarstarf. Uppl. í s. 869 4162 
milli kl. 08:00 - 18:00 Snorri.

 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

Tilkynningar

 Tilkynningar

WWW.YAAKOVSWELL.NET
Here you will find a series of 
studies of the Blessed Torah. All 
the material is completely free. you 
may download it, copy it and give 
it away.

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga   gudruninga@frettabladid.is

Sími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is
Vertu vinur okkar á Facebook

Gúmmíbelti
- Fyrir smágröfur

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

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

Framleiðum einangrunarlok
og yfirbreiðslur á allar 
tegundir potta. 
Metum ástand og gerum við. 

LOK Á HEITA POTTA

www.fjardarbolstrun.is
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

Best geymda leyndarmál Kópavogs

SÍMI 554 2166   200 KÓPAVOGUR

FÖSTUDAG & LAUGARDAG

FRÁ KL. 00.00 - 03.00

FRÁ KL. 00.00 - 03.00

Job.is

ERTU Í LEIT AÐ 
DRAUMASTARFINU?

Finndu þitt starf á
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Klukkan níu á mánu-
dagskvöld sátu fjöl-
margir Íslendingar, 
og enn f leiri úti í 
heimi, stjarf ir við 
tölvurnar og biðu 

eftir því að fjölspilunarhlutverka-
leikurinn World of Warcraft (WoW) 
færi í loftið. Eða réttara sagt færi í 
loftið aftur.

WoW kom nefnilega út árið 2004, 
eða 2005 í Evrópu, og sló rækilega í 
gegn. Á annan tug milljóna borgaði 
áskrift að leiknum þegar mest var 
og í gegnum tíðina hafa komið út sjö 
aukapakkar sem hafa breytt sögu-
heiminum, Azeroth, allverulega.

Skýr krafa
Breytingarnar hafa hins vegar 
ekki verið allra. Mikill fjöldi hefur 
spilað ólöglegar sjóræningja útgáfur 
af leiknum eins og hann var fyrir 
útkomu fyrsta aukapakkans í 
gegnum tíðina, svokallaða klassíska 

eða jafnvel vanilluútgáfu leiksins. 
Eftir að framleiðandinn Blizzard 
lét loka vinsælasta sjóræningjavef-
þjóninum, Nostalrius, brýndu for-
tíðarþyrstir spilarar raustina.

Kröfunni var loks svarað á Blizz-
Con, ráðstefnu sem Blizzard heldur 
árlega, árið 2017. „Áður en við 
komum að stóru fréttunum vil ég 
taka mér smástund til þess að tala 
um rjómaís. Hann er frábær. Einn 
uppáhaldseftirrétturinn minn. 
Ég er hrifnastur af súkkulaðiís 
og Oreo-ís. Það er raunar uppá-
haldsísinn minn. En mér skilst að 
sum ykkar séu hrifnust … af van-
illu,“ sagði J. Allen Brack, nú forseti 
Blizzard, er hann tilkynnti um að 
upprunalegi leikurinn yrði settur 
saman á ný við tryllt fagnaðarlæti 
viðstaddra.

Frábærar viðtökur
Það var einmitt sú útgáfa, World of 
Warcraft Classic, sem fór í loftið í 
vikunni. Viðtökurnar hafa væntan-
lega farið fram úr björtustu vonum 
Blizzard. 1,1 milljón horfði á aðra 
spila leikinn, eða bíða eftir að spila 

Aftur heim 
til Azeroth
Klassísk útgáfa World of Warcraft kom út í 
vikunni. Fréttablaðið fjallar um aðdragand-
ann og ræðir við eldheita WoW-spilara um 
hvernig lífið hefur breyst á þeim fimmtán 
árum sem liðin eru frá útgáfu leiksins.

Orðabók fyrir þá sem þekkja ekki til
Alliance og Horde 
Stórveldin tvö 
í söguheim-
inum sem 
leikmenn 
geta valið um 
að berjast fyrir.

Ættkvísl (e. race) 
Hvert veldi saman-
stendur af fjórum 
ættkvíslum. Alliance 
geta verið mannfólk 
(e. humans), nátt-
álfar (e. night elves), 
dvergar (e. dwarves) 
og stuttlungar (e. 
gnomes). Horde 
geta aftur á móti 
verið orkar (e. orcs), 
nautungar (e. taur-
en), tröll (e. trolls) 
og uppvakningar (e. 
undead).

Stétt (e. class) Þegar 
maður hefur valið 
kynþátt velur maður 
sér stétt líka, sem 
ræður mestu um 
hlutverk manns í 
leiknum. Þær eru 
níu talsins: Stríðs-
maður (e. warrior), 
musterisriddari (e. 
paladin), töfralæknir 
(e. shaman), veiði-
maður (e. hunter), 
bófi (e. rogue), drúídi 
(e. druid), prestur (e. 
priest), galdrakarl (e. 
mage) og seiðskratti 
(e. warlock).

Dýflissur (e. dung-
eons) Lokuð 

svæði með 
erfiðum 
endaköllum 

sem fimm 
spilarar takast á 

við saman.

Áhlaup (e. raids) Eins 
og dýflissur nema 
mun stærri. Hugsuð 
fyrir annaðhvort 
tuttugu eða jafnvel 
fjörutíu spilara.

Verkefni (e. quests) 
Til þess að komast 
upp á hærra stig (e. 
level) þarf maður að 
öðlast reynslustig 
með því annaðhvort 
að leysa ýmis verk-
efni eða drepa alls 
konar kvikindi.

Náttálfur hleypur undan uggvænlegri risaeðlu í Un’Goro. MYND/BLIZZARD

Horde-hetjur sjást hér reyna að stöðva eldþursinn Ragnaros í hinum Bráðna kjarna, fyrsta stóra áhlaupi WoW Classic. Venjulega þarf fjörutíu til þess að drepa þennan endakall. MYND/BLIZZARD

leikinn, á streymissíðunni Twitch. 
Það er ekki ýkja langt frá þeim 1,3 
milljónum sem horfðu á heims-
meistaramótið í hinum mun nýrri 
Fortnite þegar mest var á dögunum. 
Ansi gott fyrir fimmtán ára tölvu-
leik.

Aðsóknin hefur raunar verið 
svo mikil að margir voru í stök-
ustu vandræðum með að spila. 
Að minnsta kosti fyrstu dagana. 
Margra þúsunda manna raðir hafa 
verið inn á vef þjónana og hefur 
blaðamanni ekki gengið sérstak-
lega vel að komast inn til Azeroth. 
Fólk hefur gripið til örþrifaráða 
á borð við að spila um miðja nótt, 
láta sambýlisfólk skrá sig inn í leik-
inn fyrir sig eða jafnvel bara að skrá 
sig aldrei út. Eftir helgina má hins 
vegar væntanlega búast við því að 
öldurnar lægi og allir komist að.

Skilaboð til lesenda
Lesendur eru beðnir um að hafa það 
í huga að ráðast ekki á uppvakning-
inn og seiðskrattann Demonology, 
rekist þeir á hann á vef þjóninum 
Firemaw.

LESENDUR ERU BEÐNIR UM
AÐ RÁÐAST EKKI Á SEIÐ-
SKRATTANN DEMONOLOGY 
Á VEFÞJÓNINUM FIREMAW. 

Þórgnýr Einar  
Albertsson
thorgnyr@frettabladid.is
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Lærði að spara
Jóhann Tryggvi byrjaði að spila 
World of Warcraft undir lok hins 
klassíska tímabils leiksins og hefur 
spilað að minnsta kosti eitthvað 
af öllum aukapökkum sem síðan 
hafa komið. „Núna vonast ég eftir 
að fá þessa skemmtilegu tilfinn-
ingu aftur þar sem ég get spilað 
með vinum,“ segir Jóhann, sem 
er hrifnastur af eldri útgáfum 
leiksins.

„Lífið hefur breyst mikið á 
þessum tíma. Ég hef ekki alltaf 
verið mikið fyrir að vera með fólki, 
þannig að leikurinn var skemmti-
legur af því að ég gat talað við fólk 
í gegnum netið og ekki verið vand-
ræðalegur,“ segir Jóhann og minn-
ist sérstaklega á að leikurinn hafi 
hjálpað honum að læra á fjármál.

„Ég lærði hvernig átti að safna 
og spara peninga. Hvernig ætti 
að kaupa og selja hluti og fleira. 
Leikurinn er með gott kerfi til að 
læra á peninga. Margir sem ég 
þekki byrjuðu á að læra að safna í 
gegnum WoW,“ bætir hann við.

Jóhann minnist sérstaklega 
skemmtilegrar sögu af því þegar 
frændi hans var að spila leikinn í 
fyrsta skipti. „Þegar hann komst 
á stig (e. level) 58 var leiknum 
breytt þannig að það varð léttara 
að komast frá stigi 20 á stig 58. 
Hann varð létt pirraður en hló 
bara að þessu,“ segir Jóhann. Þess 
má geta að umræddur frændi er 
undirritaður blaðamaður sem 
hefur ekki enn jafnað sig fyllilega 
á þessu mikla áfalli.

Jóhann Tryggvi. MYND/JÓHANN

Algjör nostalgía
Pálmi Þorgeir Jóhannsson var 
þrettán ára þegar hann byrjaði 
að spila. Það var í apríl árið 2005 
þegar leikurinn var nýkominn út 
í Evrópu. Hann segist hafa spilað 
leikinn allar götur síðan, þó mis-
mikið enda þurfa vinna og fjöl-
skylda nú að vera í forgangi.

„Lífið hefur töluvert breyst. 
Vinna er tekin við af skóla og ég 
keypti nýlega íbúð með unnustu 
minni,“ segir Pálmi sem ætlar þó 
að taka þátt í Classic-ævintýrinu 
þótt frítíminn sé ekki jafnmikill. 
„Þetta er náttúrulega algjör nost-
algía að fara aftur í tímann um 
fimmtán ár,“ bætir Pálmi við en 
hann ætlar að spila mennskan 
bófa í þetta skiptið.

Hann vonast til þess að geta 
spilað með einhverjum þeirra 
gömlu vina sem hann lenti í 
ævintýrum með í gamla daga. „Ég 
eignaðist mikið af vinum í gegnum 
leikinn og fórum við þrír vinir til 
Skotlands í tvær vikur að hitta 
nokkra aðra sem við spiluðum 
með. Það var ótrúlega skemmtileg 
upplifun.“

Pálmi segir fjölskyldu og vinnu nú 
þurfa að vera í forgangi. MYND/PÁLMI

Besta útgáfan
Viðar Einarsson er gallharður og 
byrjaði að spila í þeim mánuði 
sem leikurinn kom út í Evrópu. 
Það hefur hann gert alla tíð 
síðan, þó með pásum. „Þegar ég 
byrjaði að spila var ég fjórtán 
ára unglingur með allt of mikinn 
frítíma. Núna er maður kominn í 
vinnu, fluttur út og kominn með 
unnustu og barn þannig að það 
hefur margt og mikið breyst á 
þessum tíma,“ segir Viðar sem 
sér samt sem áður fram á að 
finna einhvern tíma fyrir WoW 
Classic.

„Maður hefur kynnst 
slatta af fólki í gegnum 
leikinn. Bæði Íslendingum 
og fólki frá öðrum löndum. 
Einnig hjálpaði hann mér 
að læra ensku þegar ég var 
unglingur,“ segir Viðar sem 
finnst Classic besta útgáfa 

leiksins. Hann nefnir einnig að 
WoW hafi átt stóran þátt í því að 
hann valdi sér að fara í nám í tölv-
unarfræði og leikjahönnun.

Viðar minnist þess þegar hann 
fór á BlizzCon-ráðstefnuna árið 
2013 í Bandaríkjunum. „Það var 
ótrúlega skemmtileg lífsreynsla 
og gaman að hitta marga WoW-
áhrifavalda af YouTube og spjalla 
aðeins við þá,“ segir Viðar en hann 
náði einnig að spyrja aðstand-
endur leiksins spurningar í „spurt 
og svarað“. Segir það hafa verið 
nokkuð stressandi.

Viðar á BlizzCon 2013 með 
John Bain, eða TotalBiscuit, 
sem lést úr krabbameini í 
fyrra. MYND/VIÐAR
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Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Guðrún Björg Björnsdóttir 
(Gígja),

lést þriðjudaginn 27. ágúst í Brákarhlíð, 
Borgarnesi. Hún verður jarðsungin frá 

Borgarneskirkju laugardaginn 7. september kl. 14.

Rúnar Viktorsson Kristín Guðjónsdóttir 
Jensína Waage
Hrafnhildur Waage
Ólafur Waage Gunnþórunn B. Gísladóttir 
Kári Waage
Brynja Waage Ragnar H. Jónsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Við önnumst alla þætti undirbúnings og fram-
kvæmd útfarar ásamt vinnu við dánarbússkiptin.  
Við þjónum með virðingu og umhyggju að  
leiðarljósi og af faglegum metnaði.     

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  
okkur að halda

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

Vesturhlíð 2, Fossvogi | Sími 551 1266 | útför.is

Með kærleik og virðingu

Útfararstofa Kirkjugarðanna

Okkar ástkæri faðir, tengdafaðir og afi, 
Lúðvík Gizurarson

hæstaréttarlögmaður,
er látinn.  

Útförin verður auglýst síðar.

Dagmar Sigríður Lúðvíksdóttir
Dóra Lúðvíksdóttir

Einar Lúðvíksson
tengdabörn og barnabörn. 

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

Inga Hrefna 
Sveinbjarnardóttir

frá Seyðisfirði,
lést á Fjórðungssjúkrahúsinu í 

Neskaupstað 24. ágúst. 
Útförin fer fram frá Seyðisfjarðarkirkju mánudaginn  

2. september kl. 14.00.

Árdís Björg Ísleifsdóttir
Sveinbjörn Orri Jóhannsson Hanna Þórey Níelsdóttir
Óttarr Magni Jóhannsson
Ásta Sif Jóhannsdóttir Jóhannes Bragi Gíslason
Heiðbjört Dröfn Jóhannsdóttir Gísli Jónsson
Helena Mjöll Jóhannsdóttir Hans Unnþór Ólason
Jóhann B. Sveinbjörnsson
Ástrún Lilja Sveinbjarnardóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir færum við öllum þeim 
sem sýndu okkur samúð og vinarhug 

vegna andláts og útfarar
eiginmanns míns og vinar, föður, 

tengdaföður, afa og langafa,
Sigurðar Jónssonar 
Mýrarvegi 113, Akureyri.

Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Júlía Sjöfn Sigurjónsdóttir

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Jóhanna Dóra Rebekka 
Jóhannesdóttir 

Klapparhlíð 1,  
Mosfellsbæ, 

 er látin. Útför hennar fer fram frá 
Guðríðarkirkju mánudaginn 2. september klukkan 13.00.

María Kristjánsdóttir
Soffía Haraldsdóttir

Ólafur Helgi Haraldsson
Hrafnhildur Haraldsdóttir

Jóhannes Snævar Haraldsson
Gunnsteinn Haraldsson

tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Þegar við fórum á hug-
my ndaf lug í sambandi 
við  að opna veitingastað 
hér á Hellissandi fundum 
við hús  á þessum frábæra 
stað, með besta útsýni sem 

við gátum fengið yfir Snæfellsjökul og 
Breiðafjörðinn og við leiðina inn í þjóð-
garðinn. Þetta var gamall sveitabær sem 
hét Viðvík. Við keyptum landið og líka 
húsið sem var búið að standa autt í ein-
hver ár, gerðum það upp og byggðum við 
það,“ segir Aníta Rut Aðalbjargardóttir, 
einn eigenda veitingahússins Viðvíkur. 
Þessi við sem hún talar um eru hún 
og Helga Jóhannsdóttir og eiginmenn 
þeirra, bræðurnir Gils Þorri og Magnús 
Sigurðssynir. Gils Þorri er matreiðslu-
maður í Viðvík og Magnús er sjómaður 
að aðalstarfi, en kemur að veitinga-
rekstrinum líka.

Veiðir hann í soðið kannsk i? 
spyr ég. „Nei, en við fáum hráefnið í mat-
inn hér úr nánasta umhverfi, kaupum 
fisk í hraðfrystihúsinu á Hellissandi og 
hörpuskel úr Stykkishólmi. Við leggjum 
mikið upp úr fiski.“

Veitingastaðurinn Viðvík er rúmlega 
tveggja ára og Aníta segir reksturinn 
hafa gengið vonum framar, enda hafi 
honum verið vel tekið af heimafólki. 
„Það er mjög gaman að vera í þessum 

veitingarekstri, það gefur manni mjög 
mikið.“

Aníta og  Helga eru frá Akureyri en 
Gils Þorri og Magnús eru Sandarar. „Gils 
var f luttur heim með annan fótinn og 
byrjaður á sjónum en langaði að halda 
áfram við sitt fag. Okkur Helgu lang-
aði að f lytja hingað líka því strákarnir 
voru komnir hingað og þá urðum við að 
búa okkur til einhverja atvinnu,“ lýsir 
Aníta.

Staðurinn er opinn frá 17 til 22 þriðju-
daga til  laugardaga en frá 17 til 21 á 

sunnudögum, enda Aníta, Gils og Helga 
bara þrjú að vinna að staðaldri. Svo er 
lokað yfir veturinn. „Við opnum í byrjun 
maí og verðum með opið út september,“ 
segir Aníta. „Gils fer út á sjó með pabba 
sínum sem rekur útgerð hér. Við Helga 
erum báðar í fjarnámi við Háskólann 
á Akureyri, hún í sjávarútvegsfræði og 
ég í viðskiptafræði með áherslu á mark-
aðsfræði. Svo förum yfirleitt að skera 
af netum fyrir útgerðina líka,  þannig 
að það er nóg að gera.“
gun@frettabladid.is

Þar ber jökulinn við loft
Við litla vík utanvert á Hellissandi stendur veitingastaðurinn Viðvík sem tvenn hjón 
hafa komið á fót og næra gesti og gangandi á milli klukkan fimm og tíu flesta daga.  

Helga og Aníta eru svilkonur. „Við erum mjög oft spurðar hvort við séum systur,“ segja þær glaðlega. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Viðvík var gamall sveitabær. Nýju eigendurnir tóku hann í gegn og byggðu við húsið.
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Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, dóttir, tengdadóttir  

og amma,
Helga Þórey Sverrisdóttir

hundakona,  
Lyngholti 5, Hauganesi,

lést í faðmi fjölskyldunnar 
laugardaginn 24. ágúst. Útför hennar fer fram frá 

Akureyrarkirkju föstudaginn 6. september kl. 13.30.

Sverrir E. Torfason
Dagný Davíðsdóttir Karl Þorkelsson
Auðbjörg María Kristinsdóttir Fannar Hafsteinsson
Hildur Ýr Kristinsdóttir
Konráð Már Sverrisson Helga María Ólafsdóttir
Torfi Brynjar Sverrisson Ester Hafdís Ásbjörnsdóttir
María Aldís Sverrisdóttir Birkir Örn Stefánsson

foreldrar, tengdaforeldrar og ömmubörn.

Elsku bróðir okkar, mágur og frændi,
Ásmundur Ármannsson

frá Akranesi, 
Meistaravöllum 17,

lést á Landspítalanum 26. ágúst. 
Hann verður jarðsunginn frá Neskirkju 

miðvikudaginn 4. september klukkan 11 og 
jarðsettur í Akraneskirkjugarði.

Þóra Emilía Ármannsdóttir
Ármann Ármannsson Sigurbjörg Ragnarsdóttir
Margrét Ármannsdóttir Þorvaldur Jónasson

og fjölskyldur.

Okkar ástkæri 
Óli Björn Gunnarsson 

lést á líknardeildinni í Kópavogi þann 
24. ágúst. Útförin hefur farið fram í 

kyrrþey að ósk hins látna.  
Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug.

Edda Andersdóttir
Stella María Óladóttir Örn Þór Alfreðsson 
Guðmundur Ólason Bryndís Mjöll Gunnarsdóttir 
Anders Már Þráinsson Guðný Eva Pétursdóttir 

barnabörn og barnabarnabörn. 

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir og amma,

Hjördís Magnúsdóttir
Hrísrima 4,

sem lést á hjúkrunarheimilinu Sóltúni 
þriðjudaginn 27. ágúst verður jarðsungin 

frá Langholtskirkju föstudaginn 6. september kl. 13.00. 

Ragnheiður Matthíasdóttir Halldór Halldórsson
Kristján Matthíasson Guðrún B. Guðmundsdóttir
Magnús Matthíasson Nina Brakmann

og fjölskyldur.

Elskulegur faðir okkar,  
tengdafaðir, bróðir, afi og langafi,

Bjarni Gíslason
málarameistari, 

til heimilis á dvalarheimilinu Grund,
andaðist á Landspítalanum sunnudaginn  

 25. ágúst síðastliðinn. Útförin fer fram frá 
Vídalínskirkju miðvikudaginn 4. september kl. 13.00.

Þórir Bjarnason Sigrún Gunnlaugsdóttir
Anna Kristín Bjarnfoss Carsten Frøslev
Trausti Gíslason Svava S. Gestsdóttir

afabörn og langafabörn.

Elskuleg kona mín, móðir, 
tengdamóðir, dóttir og amma, 

Unnur Árnadóttir 
lést 26. ágúst á Landspítalanum  

við Hringbraut. Útför verður gerð 
frá Víðistaðakirkju, Hafnarfirði, 

þriðjudaginn 3. september kl. 15.  
Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir.  

Þeim sem vilja minnast hennar er bent á Ljósið – 
endurhæfingarmiðstöð fyrir krabbameinsgreinda. 

Sérstakar þakkir fær starfsfólk 11G á Landspítalanum  
fyrir einstaka umönnun og kærleik.

Guðmundur Hólm Indriðason
Þórunn Friðlaugsdóttir
Unnar A. Friðlaugsson
Elín Inga Halldórsdóttir Þorgeir Þór Friðgeirsson
Árni Ingimar Helgason

og barnabörn.

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

frá Fagraskógi,
lést á hjúkrunarheimilinu Lögmannshlíð 

miðvikudaginn 28. ágúst.  
Útförin fer fram frá Möðruvallaklausturskirkju 

föstudaginn 6. september kl. 14.00.  
Þeim sem vildu minnast hans er bent á styrktar- og 

líknarsjóð Oddfellowa.

Auður Björnsdóttir
Þóra Björg Magnúsdóttir Sigurður Heiðdal
Stefán Magnússon Sigrún Jónsdóttir
Björn Vilhelm Magnússon Sigrún Ingveldur Jónsdóttir

börn, barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar,
Theodóra Ásdís Smith

(Dódó) 
Miðleiti 1, 
Reykjavík,

verður jarðsungin frá Fossvogskirkju 
föstudaginn 6. september kl. 13.00.

Óskar Smith Grímsson
María Pétursdóttir

Anna Guðrún Pétursdóttir
Trausti Pétursson

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

Anna Magnúsdóttir
Borgarvegi 36, Njarðvík,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 
þriðjudaginn 27. ágúst. 

Útförin fer fram frá Ytri-Njarðvíkurkirkju 
föstudaginn 6. september kl. 13.

Magnús Þór Sigmundsson Jenný Borgedóttir
Brynjar Sigmundsson Anne Sigmundsson
Ósk Sigmundsdóttir Ásgeir Gunnarsson
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

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

lyfjafræðingur,
lést fimmtudaginn 22. ágúst á 

Landspítalanum í Fossvogi. 
Útför fer fram frá Grafarvogskirkju 

þriðjudaginn 3. september kl. 13.

Guðrún Pálsdóttir
Kolbeinn Finnsson Birna Guðmundsdóttir
Hólmfríður Erla Finnsdóttir Sigurður Kjartansson

barnabörn og barnabarnabarn.

Ástkær faðir minn, tengdafaðir og afi,
Þráinn Haraldsson 

lést fimmtudaginn 22. ágúst.  
Útför verður frá Lindakirkju 

þriðjudaginn 3. september kl. 13.00.

Haraldur Helgi Þráinsson
Harpa Tómasdóttir

Unnur Helga Haraldsdóttir

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

Guðmundur Jónsson 
fv. hæstaréttardómari,

lést á Landspítalanum 29. ágúst. 
Útförin verður auglýst síðar.

Fríða Halldórsdóttir
Jón Guðmundsson Kristín Björk Gunnarsdóttir
Halldór Guðmundsson Valrós Sigurbjörnsdóttir
Árni Guðmundsson Guðrún Hannesardóttir
Einar Rúnar Guðmundsson Hildur Elín Vignir

barnabörn og barnabarnabörn.

Klippimyndir úr blómum 
og öðrum fyrirbærum 
úr náttúrunni, jafnvel 
brot úr lituðu gleri, leir 
eða handmáluðu postu-
líni, einkenna verk Mabel 

Sigurdson Tinguely. Hún er ein þriggja 
listakvenna úr Vesturheimi sem sýna 
verk sín í Spönginni í Grafarvogi. Mabel 
hefur haldið einkasýningar í Kanada og 
Evrópu og nokkur verk hennar eru í eigu 
Manitobafylkis.

Mörg verka JoAnne Johannson Gull-
achsen byggja á bernskuminningum 
hennar um einfalt fjölskyldulíf í sveit-
inni. Hún segir kennara sína í grunn-
skóla hafa lagt mikla 
áherslu á listir og sjálf 
hef u r hú n st a r fað 
sem kennari. JoAnne 
hefur sýnt á lista-
söfnum í Manitoba og 
Alberta og mörg verka 
hennar  eru í einka-
og almenningseigu í 
Kanada.

Þ æ r M a b e l  o g 
JoAnne eru báðar 
fæddar og uppaldar í 
Gimli í Manitoba, en 
sú þriðja, Inga Torfa-
dóttir, grafíker og 
leirkerasmiður,  er 
fædd og uppal-
in hér á landi og 
var í Myndlista- 

og Handíðaskólanum. „Ég 
f lutti út með manninum 
mínum árið 1976 og var 
önnum kafin í fyrstu við 
að ala upp börnin. Svo 
fór ég  að sinna  keramik-
vinnslu, rak gallerí með 
öðrum og byrjaði í grafík 
árið 2000,“ segir Inga 
sem fæst við kennslu bæði 

í keramik og graf ík og 
hefur  sýnt og selt verk sín 
víða.

Inga kveðst hafa kynnst 
Mabel og JoAnne fyrst nú í 
Íslandsferðinni og ekki vera 
í sérstöku sambandi við 

Vestur-Íslendinga ytra eftir 
að dró úr komu unga fólksins 
sem Haraldur Bessason leiddi í 

háskólann í Manitoba. „En ég á sumar-
bústað á Gimli þar sem Íslendingar sett-
ust fyrst að, það er voða sjarmerandi 
þorp.“

Sýningin stendur til 17. september.
gun@frettabladid.is

Vesturíslensk listsýning

JoAnne, Inga, Anne-Tamara Lorre, sendiherra Kanada, og Mabel við opnun   
sýningarinnar. Verk Ingu í baksýn. MYNDIR/SENDIRÁÐ KANADA, BERGLJÓT BÁRA

JoAnne  Johannson geymir sveitalífs-
myndir ljóslifandi í huga sér. 

Ein af myndum Mabelar.

Þrjár vesturíslenskar 
myndlistarkonur miðla list 
sinni í Menningarhúsinu 
Spönginni í Grafarvogi.
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Lestrarhestur vikunnar Þorvaldur Geir Grétarsson

Að venju efna Borgarbókasafnið, Bókmenntaborgin og Forlagið til sumarlesturs á meðal barna.  
Fyrir hverja lesna bók skrá lesendur nafn sitt og titil bókarinnar á þar til gerða miða og setja í pott  
sem dregið er úr vikulega. Lestrarhestur vikunnar hlýtur bók að launum.

Valý Karen Einarsdóttir er sex ára 
og nýbyrjuð í 1. bekk Laugarnes-
skóla. Þar kann hún vel við sig.

Hvað er best við að vera í grunn-
skóla? Best er að læra að lesa og 
reikna en ég kann alla stafina og 
tölustafina. Ég veit líka að 10+10 
eru 20.

En er eitthvað leiðinlegt við að 
byrja í skóla? Nei, en ég sakna smá 
krakkanna á leikskólanum Vina-
garði.

Þekkir þú einhverja í bekknum 
þínum? Já, ég þekki Fannar, hann 
var með mér í Vinagarði.

Hvað er svo hægt að gera í dag-
vistinni við skólann? Lita og perla 
og margt f leira.

Hvernig finnst þér mest gaman að 
leika þér? Mér finnst mest gaman 
að leika mér í herberginu mínu og 
líka æfa fótbolta.

Ertu í fótbolta bæði með strákum 
og stelpum? Ég æfi fótbolta með 
Þrótti og það eru bara stelpur. 
Þjálfarinn er samt strákur en það 
eru líka stelpur að þjálfa.

Hefurðu alltaf átt heima í Reykja-
vík? Nei, ég átti fyrst heima í 

Borgarnesi og svo í Dalby í Svíþjóð. 
Dalby er í Lundi og ég var á mjög 
skemmtilegum leikskóla þar.

Hefur þú farið upp á fjall? Já, ég hef 
farið uppá Hafnarfjall sem er ekki 
langt frá Borgarnesi. Svo hef ég líka 
farið í fjöruferð.

En hefur þú farið til útlanda? Já, ég 
hef farið til Spánar.

Hvað finnst þér best að borða? 
Grjónagraut.

Hvað langar þig að verða þegar 
þú verður stór? Flugfreyja eins og 
Hildur skáfrænka mín.

Hefur farið upp  
á Hafnarfjall
Valý Karen Einarsdóttur dreymir um að 
verða flugfreyja þegar hún verður stór  
og fljúga um loftin blá eins og Hildur. 

Valý þykir mest gaman að leika sér í herberginu sínu. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

BEST ER AÐ LÆRA AÐ 
LESA OG REIKNA EN ÉG 

KANN ALLA STAFINA OG 
TÖLUSTAFINA. ÉG VEIT LÍKA AÐ 
10+10 ERU 20.

Hvernig bækur þykja þér 
skemmtilegastar? Mér finnst 
skemmtilegast að lesa fyndnar 
bækur.

Hvaða bók lastu síðast og um 
hvað var hún? Það var fyrsta 
bókin um Kidda klaufa, þessi 
rauða.

Hvaða bók ætlarðu að lesa næst? 
Óvænt endalok eftir Ævar Vís-
indamann.

Ef þú myndir skrifa bók, um 
hvað væri hún? Ég myndi held ég 
bara skrifa einhverja fyndna og 
skemmtilega eða spennandi bók.

Manstu eftir fyrstu bókinni sem 
var í uppáhaldi hjá þér? Já, það 
var Draugahúsið í skóginum sem 
ég vildi alltaf heyra aftur og aftur.

Ferðu oft á bókasafnið? Já, að 
minnsta kosti einu sinni í viku 
þegar ég er ekki í sumarfríi. 

Hver eru þín helstu áhugamál? 
Legó, Harry Potter, parkour og dýr.

Í hvaða skóla ertu? Norðlinga-
skóla, fer í 4. bekk í haust. Þorvaldur Geir er níu ára. Hann var afar ánægður með bókina sína. 

„Heyrðu mig nú,“ sagði 
Kata og byrsti sig. „Er 
ekki lausaganga hunda 
bönnuð?“ bætti hún 
við. „Og eigandinn, 
hvar er eigandinn!“ 
Hún var stórhneyksluð 
á þessu kæruleysi. 
„Sko,“ sagði Lísaloppa. 
„Hundaeigandinn er 
þarna, hann er bara 
falinn í myndinni og 
við eigum að finna 
hann,“ bætti hún við.“ 
„Auðvitað,“ hvæsti Kata. 
„Hvaða hundaeigandi 
myndi líka ekki fela sig 
sem lætur hundinn sinn 
ganga lausan!“ Þetta var 
henni augljóslega svo 
mikið hjartans mál að 

henni var hlaupinn roði í 
kinnar. „Svona, svona,“ 
sagði Lísaloppa brosandi 
og reyndi að róa Kötu. 
„Sko, þetta er bara 
sjónhverfing,“ bætti hún 
við. „Eigandinn er hvorki 
með þennan fallega 
hund lausan né að fela 
sig þess vegna, þetta er 
felumynd og við eigum 
að finna eigandann í 
myndinni.“ Kata horfði 

þögul á felumyndina í 
nokkra stund og virtist 
vera orðin rólegri. „Sérð 
þú hann?“ spurði hún. 
„Nei, ekki ennþá,“ sagði 
Lísaloppa. „En hann er 
þarna einhvers staðar, 
við þurfum bara að halda 
áfram að leita.“ Kata var 
nú orðin róleg og rýndi 
í myndina. „Hvar skyldi 
hann vera að fela sig?“ 
sagði hún hugsi.

Getur þú fundið eiganda hundsins?

?
?

?

?

Konráð
á ferð og flugi

og félagar
367
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REYKJAVÍK     AKUREYRI     HÚSAVÍK     EGILSSTAÐIR     REYKJANESBÆR     SELFOSS     AKRANES

KLÁRAST UM HELGINA!



VEÐUR   MYNDASÖGUR

Norðaustanátt, 8-15 um vestanvert landið en hægari norðlæg átt annars 
staðar. Rigning eða súld norðvestan til en skúrir í öðrum landshlutum, 
einkum síðdegis. Norðvestlægari vindur og lítils háttar væta um landið 
norðanvert og einnig syðst fram á kvöld. Hiti 4 til 12 stig.

Pondus  Eftir Frode Øverli

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hæ aftur, öllsömul! 
Þá er ég komin 
aftur! Ég þurfti 

bara að... hvíla mig 
í nokkra daga!

En nóg af spjalli! 
Dragið fram stærð-

fræðibókina, ormarnir 
ykkar!

Nei, nei, nei, 
Kjartan! Þú ert að 
rugla saman X og 
Y aftur! Hugsaðu!

Jæja? 
Fannstu 

fyrir neista 
hjá fröken 
Álku líka?

Nei, guði sé lof! 
Það væri eins og 
að kasta móló-
tov kokteil inn 
í Jack Daniel’s 

brugghús!

Ég les ekki rómantískar 
sögur, en ég fæ samt  
eitthvað út úr þeim!

Jæja, ég þarf 
að fara.

Gaman að 
kynnast þér.

Ég mun aldrei þvo 
þessa hönd aftur.

Ég er ekki viss 
um að þú hafir 
nokkurn tímann 

þvegið hana.

Fyrsti stóri slípirokkurinn knúinn 
af einni rafhlöðu sem skilar afli 
til þess að slípa, er léttari en 
snúrurokkur í sinni stærð.

Sveigjanlegt rafhlöðukerfi 
sem virkar með öllum 
Milwaukee ® M18™ rafhlöðum.

Verð 136.900 kr. (með rafhlöðu)

Fyrsti stóri slípirokkurinn knúinn 
af einni rafhlöðu sem skilar afli 
til þess að slípa, er léttari en 
snúrurokkur í sinni stærð.

Sveigjanlegt rafhlöðukerfi 
sem virkar með öllum 
Milwaukee ® M18™ rafhlöðum.

Verð 136.900 kr. (með rafhlöð

M18 FLAG
Alvöru slípirokkur  
frá Milwaukee 

vfs.is

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

Job.is
Þú finnur draumastarfið á

3 1 .  Á G Ú S T  2 0 1 9   L A U G A R D A G U R32 F R É T T A B L A Ð I Ð



LÁRÉTT 
1 Hrokafyllsta grænmetið? 

Engin spurning (9)
7 Fólk af þessari kynslóð er 

auðmelt (6)
10 Ástsjúk eftir mansöng, eins 

og vera ber (7)
11 Megi sókn þín og bjargræði 

endast sem lengst (9) 
13 Tel blómið stuðla að slökun 

tauga (6)
14 Þau hlupu oft saman en 

voru sjaldan lengi (7)
15 Smíðum mót þegar við 

komum strúktúr á þetta 
(9)

16 Skítur og ryk – og þó er 
þetta höfuðból (6)

17 Leita áfengis fyrir menn í 
viðjum áfengis (7)

18 Hann notar víst bæði hjálm 
og sorbínsýru (9)

19 Hvað gerist ef ég krem 
þetta ker? Niðurstöðurnar 
eru athyglisverðar (6)

21 Nota klóna til að hreinsa 
lögnina (7)

23 Kem af sjónum, Eystra-
saltinu, nánar til tekið (9)

28 Fljót, því þessi er bæði kjöf-
tugur og kjarkmikill (7)

29 Fríður hefur fögur hljóð (7)
32 Sólbökuð sá sína líka (8)
33 Segja farið að slá í girndina 

(5)
35 Tökum hal í landnorður ef 

þetta fer ekki að hækka (5)
36 Börn koma sendimanni til 

síns heima með hjálp fjar-
skipta(12)

37 Fangar enn þá sem rugla 
með nöfn og heiti (9)

38 Rjúka til og skapa röð 
mynda af helstu lögnum 
líkamans (8)

41 Sækja föng af krafti, svo 
vinna megi kraft úr þeim 
föngum (8)

45 Nota suddaævintýrið til að 
skýra Brexit (9)

47 Anna mun góma leiðtoga 
rugluðu barnanna (8)

49 Linda? 12 tommur, eða sem 
samsvarar meðal-gang-
fleti (5)

50 Möndluskel, það er kjarni 
málsins (9) 

51 Þau kölluðu hana dass (6)
52 Allra mastra verst og skæl-

dast (6)

LÓÐRÉTT 
1 Vesen út af ófriði kostar lög-

sókn og læti (9)
2 Þessi setja brot í nefin (9)
3 Út, burt með alla bræði, því 

nú ber ég mat á borð (9)
4 Gott er að leita álits hjá 

brytum (10)
5 Upplifi ofsa spjátrunga og 

albatrosa (10)
6 Því er frjóstautur í falsinu? 

(8)
7 Svo hræðslugjarnar að þær 

eru sem hræðslan sjálf (9)
8 Konuefni minnir á druslu-

legar dúkkur (11)
9 Þetta fræðirit mun rista 

djúpt í mínu fagi (7)
12 Sendi hálfan hestburð út 

og austur en hina heim í 

hlöðu (7)
20 Fórnarlamb glæps grætur 

vegna þjófóttrar þjóðar 
(9)  

22 Hittum Grána í öngum 
sínum á gangi milli kviðs 
og læris (10) 

24 Austmaður kemur víst úr 
annarri átt (9)

25 Þótt einhver heimti rakka 
gerum við ekkert með þá 
kröfu (7)

26 Finn gel á húðf lettan 
rugludallinn (7)

27 Reikningarekstur gefur 
uppskrifaðan ópus (9)

30 Sá aur sem orðin gefa fæst 
ekki án skilyrða (7)

31 Augafuglar og önnur skrif-
stofuáhöld (7)

33 Gersemi verður orðfall 
með galdragrip við tungu 
(10)

34 Heimsæki Áka ef æsingur-
inn ber mig ofurliði (7)

39 Hvað ef ég styngi þig? 
Verðurðu þá yngri, eða 
bara ruglaður? (6)

40 Við skiptum öllum okkar 
skærum alveg jafnt (6) 

42 Fann afann sem heitir það 
sama og ég (5)

43 Hér er kveðið um það sem 
við kváðum (5)

44 Álfamöttull – blóm eða 
sælgætisgerð? (5)

46 Innvols segja sumir drasl 
(4)

48 Týna öllu sem þau annars 
myndu nota (4)

Ding Liren (2.805) átti leik gegn 
Magnúsi Carlsen (2.882) i umspili 
um sigurinn á Sinquefield-mótinu. 
Hvítur hótar að máta með 41. Df8#. 

40. … Re7!! Glæsilegur leikur og um 
leið sá eini sem tapar ekki skák-
inni! Hvítur á ekkert gott svar við 
hótuninni 41. … Hh1# og gafst upp. 
Kínverjinn vann því einvígið og 
þar með mótið. Fyrsta tap heims-
meistarans í umspili síðan 2007! 

www.skak.is:  Nýjustu skákfréttir.         

KROSSGÁTA  ÞRAUTIR

Bridge Ísak Örn Sigurðsson

Bikarkeppni Bridgesambands 
Íslands er komin í þriðju 
umferð og á leikjum í þeirri 
umferð að vera lokið fyrir 
1. september. Átta sterkar 
sveitir eru eftir en undanúr-
slit og úrslit verða spiluð 7. og 
8. september. Sterkar sveitir 
Frímanns Stefánssonar og 

Hótels Hamars áttust við í 
fjörugum, stigalágum og vel 
spiluðum leik, sem lauk með 
naumum sigri þeirra síðar-
nefndu, 81-70 í impum talið. Í 
leik þeirra kom þetta áhuga-
verða spil fyrir. Allir voru á 
hættu og vestur gjafari:

Á báðum borðum opnaði norður á 1  sem sýnir 4+  og ójafna 
skiptingu. Austur hoppaði á 4  og suður var í miklum sagnvanda, 
því hönd hans er klárlega mjög góð, en hvernig er best að finna 
lokasamninginn (alslemma í tígli)? Þar sem Frímann Stefánsson 
og Reynir Helgason sátu NS, gegn Aðalsteini Jörgensen og Sverri 
Ármannssyni, valdi suður að segja 4 grönd, sem var 5 ása lykil-
spurning með tígul sem tromp (þó margir spili það sem úttekt í 
láglitina – tígulkóngur talinn sem ás). Eftir 5  svar (sem sýndi 2 
lykilspil og tíguldrottningu) lagði suður ekki í að segja nema 6  , 
aðallega af því hann vissi ekki hversu góð samlegan væri. Á hinu 
borðinu valdi suður dobl til úttektar – og norður ákvað að sitja 
kyrr þar. Spilið fór aðeins 1 niður af því að vörnin „lak“ einum slag. 
Það var því sveit Frímanns sem græddi 15 impa á spilinu, þó að 
báðir í NS hafi verið súrir yfir að ná ekki alslemmunni í tígli. Á eftir 
var mikil umræða um hvernig er best fyrir suður að haga fram-
haldinu eftir 4  hindrunarsögnina.

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
987
D4
ÁDG963
Á2

Suður
ÁKG42
-
K108
K10954

Austur
65
ÁK1097532
2
63

Vestur
D103
G86
754
DG87

FRAMHALD SAGNA

Svartur á leik
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37

38 39 40

41 42 43 44

45 46 47 48

49

50 51

52

VEGLEG VERÐLAUN
Vikulega er dregið úr innsendum 
lausnarorðum og fær vinningshaf-
inn í þetta skipti eintak af bókinni  
Gamlinginn sem skreið út um 
gluggann og hvarf eftir Jonas 
Jonasson frá Forlaginu. Vinnings-
hafi síðustu viku var Hannes Lárus 
Jóhannsson.

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

LAUSNARORÐ: Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er 
raðað rétt saman birtist tól sem eiga mesta annatímann 
að baki. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 5. september á 
krossgata@fretta bladid.is merkt „31. ágúst“.

Lausnarorð síðustu viku var
S K R A U T S K R I F T

3 1 2 9 8 4 6 7 5
6 4 8 2 7 5 9 3 1
5 7 9 1 3 6 4 8 2
4 2 5 8 9 3 7 1 6
9 3 6 4 1 7 2 5 8
7 8 1 5 6 2 3 9 4
1 5 4 3 2 9 8 6 7
8 9 7 6 4 1 5 2 3
2 6 3 7 5 8 1 4 9

3 6 8 4 7 9 5 1 2
9 7 1 5 3 2 6 4 8
2 4 5 6 8 1 7 9 3
1 9 2 7 6 3 4 8 5
4 3 6 8 1 5 9 2 7
8 5 7 2 9 4 1 3 6
5 2 3 9 4 7 8 6 1
6 1 4 3 5 8 2 7 9
7 8 9 1 2 6 3 5 4

4 9 6 1 2 7 5 3 8
1 3 5 6 4 8 9 2 7
7 8 2 3 9 5 1 4 6
5 4 8 7 1 9 2 6 3
9 6 7 2 8 3 4 5 1
3 2 1 4 5 6 7 8 9
2 7 3 5 6 1 8 9 4
6 5 9 8 7 4 3 1 2
8 1 4 9 3 2 6 7 5

3 1 8 5 6 9 4 7 2
5 9 2 7 1 4 8 6 3
6 4 7 2 8 3 9 1 5
7 2 1 8 9 6 5 3 4
4 3 6 1 5 2 7 9 8
8 5 9 3 4 7 6 2 1
2 6 4 9 3 5 1 8 7
9 8 3 4 7 1 2 5 6
1 7 5 6 2 8 3 4 9

4 6 1 3 7 9 5 8 2
7 5 2 4 6 8 9 1 3
8 9 3 5 2 1 4 6 7
1 2 9 6 8 3 7 4 5
3 4 8 7 9 5 6 2 1
5 7 6 1 4 2 3 9 8
6 1 4 8 3 7 2 5 9
9 3 5 2 1 4 8 7 6
2 8 7 9 5 6 1 3 4

4 2 6 3 5 7 1 9 8
5 9 3 8 6 1 2 4 7
1 8 7 9 2 4 5 3 6
6 4 8 2 7 5 3 1 9
9 3 2 4 1 8 6 7 5
7 5 1 6 9 3 4 8 2
8 6 4 5 3 9 7 2 1
2 7 9 1 4 6 8 5 3
3 1 5 7 8 2 9 6 4
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Vertu með í veislunni
á einstöku afmælisári

LEIKHÚSKORT
FJÓRAR SÝNINGAR 

17.900 KR



AUKAMIÐINN GILDIR Á EINA AF ÞEIM SÝNINGUM SEM ÞÚ VELUR Í KORTIÐ

NÁNAR Á LEIKHUSID.IS

Aukamiði fylgir
hverju Leikhúskorti

HVERJUM ÆTLAR ÞÚ AÐ BJÓÐA MEÐ ÞÉR?

TILBOÐIÐ
GILDIR TIL

9. SEPTEMBER



ALLS KONAR HLUTIR 
ERU Í GANGI SEM VORU 

SJOKKERANDI Á ÞEIM TÍMA  
OG VERÐA MEIRA SJOKKERANDI 
ÞEGAR MAÐUR ÁTTAR SIG Á  
ÞVÍ HVE LENGI ÞEIR HAFA 
VIÐGENGIST.Hin sívinsæla ópera 

Brúðkaup Fígarós 
verður frumsýnd 
í Þjóðleikhúsinu 
eftir viku, laugar-
daginn 7. septem-

ber. Meðal söngvara í óperunni 
eru Andri Björn Róbertsson sem 
fer með hlutverk Fígarós og Eyrún 
Unnarsdóttir sem er í hlutverki 
greifynjunnar. Bæði syngja í fyrsta 
sinn hjá Íslensku óperunni. Andri 
býr á Englandi og syngur víða um 
Evrópu og Eyrún býr í Vínarborg 
þar sem hún lauk nýlega söngnámi. 
Mozart er eitt af uppáhaldstón-
skáldum þeirra beggja.

„Að fá að debútera hér í hlutverki 
greifynjunnar er draumi líkast. Það 
er líka dásamlegt að fá að vera hér 
í Þjóðleikhúsinu með allri þeirri 
tækni sem hér er til staðar,“ segir 
Eyrún.

Andri segist vera í drauma-
hlutverki sínu. „Ég átti mér þann 
draum að þegar ég kæmi loks heim 
að syngja fyrir Íslensku óperuna 
þá yrði það þetta hlutverk. Þessi 
ópera er eitt af meistarastykkjum 
Mozarts. Þar er mikið af aríum og 
samsöngsatriðum sem fólk þekkir 
og Mozart leiðir söguna meistara-
lega í gegnum músíkina. Hlutverkið 
mitt, Fígaró, er draumahlutverk og 
fyrir mína raddtýpu eitt af stóru 
óperuhlutverkunum.“

Styrkur kvenna
Óperan er byggð á gamanleikriti 
Beaumarchais. Hinn kvensami 
greifi Almaviva rennir hýru auga til 
Súsönnu, sem er þjónustustúlka eig-
inkonu hans. Daginn sem Súsanna 
á að giftast Fígaró hyggst greifinn 
nýta sér aldagamlan herrarétt til 
að sænga hjá henni. Greifafrúin og 
Súsanna taka höndum saman um 

Ópera um alvöru tilfinningar
Þjóðleikhúsið frumsýnir Brúðkaup Fígarós í næstu viku. Andri 
Björn Róbertsson og Eyrún Unnarsdóttir eru meðal söngvara

Eyrún og Andri á sviði Þjóðleikhússins. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Sýningin

Með helstu hlutverk í Brúð-
kaupi Fígarós fara auk Andra 
Björns Róbertssonar og Eyrúnar 
Unnarsdóttur þau Andrey Zhil-
ikhovsky, Oddur Arnþór Jóns-
son, Þóra Einarsdóttir, Karin 
Torbjörnsdóttir og Hanna Dóra 
Sturludóttir. Hljómsveitarstjóri 
er Bjarni Frímann Bjarnason. 
Leikstjórn er í höndum John 
Ramsters og Bridget Kimak 
hannar leikmynd.

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

Wolfgang Amadeus Mozart. 

að leika á greifann, og klækjabrögð 
þeirra hafa kostulegar afleiðingar.

„Ýmis málefni í þessari óperu er 
alveg hægt að heimfæra upp á dag-
inn í dag. Þarna eru framhjáhöld 
og greifinn hefur greinilega sofið 
hjá 14 ára stúlku. Alls konar hlutir 
eru í gangi sem voru sjokkerandi á 
þeim tíma og verða meira sjokker-
andi þegar maður áttar sig á því hve 
lengi þeir hafa viðgengist. Óperan 
fjallar um alvöru tilfinningar, ást 
og af brýðisemi, reiði og særindi. 
Merkilegastur finnst mér styrkur 

kvenna í þessari óperu. Þarna eru 
ekki bara greifynjan og Súsanna 
heldur er Marcellina, móðir Fíg-
arós, líka mjög sterkur karakter og 
Barb arina sem er í aukahlutverki er 
punkturinn yfir i-ið þegar kemur 
að því að fletta ofan af greifanum,“ 
segir Andri.

Að syngja frá hjartanu
Andri og Eyrún segja æfingaferlið 
hafa verið bæði skemmtilegt og 
lærdómsríkt og hrósa samstarfs-
fólki sínu og leikstjóranum, John 
Ramst ers, sem þau segja vera gríðar-
lega skipulagðan og orkumikinn.

Þau eru ungir listamenn og eru 
spurð hvort óperutónlist höfði 
nægilega til ungs fólks. „Áhorfendur 
í sölum óperuhúsa eru örugglega 
yfir meðalaldri en það er okkar 
verkefni að gera óperuna spennandi 
fyrir ungt fólk. Það gerist að mínu 
mati með því að vera ekta á sviði 
og syngja frá hjartanu,“ segir Eyrún 
og bætir við að enginn ætti að vera 
svikinn af Brúðkaupi Fígarós.

„Óperan var, og sumir segja að 
hún sé enn, elítulistform. Það var 
elítan sem kom í óperuna og hlust-
aði en það þarf ekki endilega að 
vera þannig. Í óperunni opinberast 
ekta tilfinningar eins og maður sér 
í bíómyndum eða á leiksviði. Síðan 
skemmir ekki fyrir þegar fólk þekk-
ir tónlistina, eins og í þessari óperu. 
Mikið af tónlistinni þar hefur verið 
notað í auglýsingar. Ef fólk er að sjá 
sína fyrstu óperu þá er þetta ein-
mitt kjörin ópera til að byrja á,“ 
segir Andri.

BÆKUR

Blóðbönd 

Roslund og Thunberg

Þýðing: Sigurður Þór Salvarsson
Útgefandi: Veröld
Blaðsíður: 540

Glæpa saga n 
B l ó ð b ö n d 
eftir félag-

ana Roslund og 
Thunberg er sjálf-
stætt framhald af 
bók þeirra Dans-
að við björninn 
sem vakti mikla 
at hyg l i ,  end a 
byg gð á f jöl-
skyldusögu þess 
s í ð a r n e f n d a . 
Sem fyrr eru hér 
í aðalhlutverki 
þr í r br æðu r 
og faðir þeirra 
og lög reglu-
m a ð u r i n n 
John Bronck 
sem á sínum 
tíma tókst að 
koma þeim í 
fangelsi. Nú 
eru þeir allir 
frjálsir og elsti bróðirinn Leo er 
með miklar fyrirætlanir um stór-
rán. Hann leitar liðsinnis bræðra 
sinna og nýtur aðstoðar manns sem 
er bróðir John Bronck.

Roslund og Thunberg kunna vel 
til verka og bókin er fremur vel 
skrifuð en óhófleg lengd háir henni. 
Persónur eru dregnar skýrum 
dráttum en stundum finnst höf-
undum ekki nóg gert og þeir rjúfa 
frásögnina með atburðum úr fortíð, 
stundum þegar spennan er hvað 
mest. Sennilega er þetta gert í þeim 
tilgangi að gæða söguna dýpt og 
skerpa á persónusköpun, en þessir 

Bræður munu berjast
kaflar breyta litlu hvað það varðar. 
Það eina sem þessi aðferð skilar er 
að sagan verður endurtekningar-
söm og lesandinn fyllist nokkurri 
óþolinmæði og vill komast inn í 
nútíðina. Um leið óskar hann þess 
að glæpasagnahöfundar myndu 
muna og sætta sig við að þeir eru 
hvorki Dostojevskí né Dickens.

Blóðbönd hefði orðið betri bók 
væri hún 100 blað-

síðum styttri. 
Um leið er þó 
engin ástæða 
til að hafa af 
h ö f u n d u n u m 
að þeir ha f a 
skrifað bók sem 
er í aðalatriðum 
spen na nd i og 
með áhugaverð-
um persónum. 
Höfundum tekst 
ágætlega að lýsa 
togstreitu og tor-
tryggni milli fólks 
sem bundið er fjöl-
s k y l d u b ö n d u m . 
Sambönd bræðra 
eru ekki einungis 
í forgrunni heldur 
einnig samsk ipti 
feðga. Of beldi er 
aldrei fjarri. Móðir 
bræðranna er svo 
áhugaverð aukaper-

sóna, kannski athyglisverðasta per-
sóna bókar sem ljóst er að hentar vel 
að gera að kvikmynd. Efnið býður 
sannarlega upp á það.

Þeir sem ekki hafa lesið fyrri 
bókina Dansað við björninn þurfa 
ekki að óttast að þeir skilji ekki 
söguþráð þessarar bókar. Forsagan 
er þar rækilega útskýrð.
Kolbrún Bergþórsdóttir

NIÐURSTAÐA: Um margt ágætlega 
gerð glæpasaga með spennandi 
köflum og áhugaverðum flækjum. 
Lengdin er samt allnokkur galli.

Áttu rödd að ljá okkur?
Karlakór Reykjavíkur ætlar að bæta við sig söngmönnum í haust og 
framundan eru raddpróf fyrir þá sem hafa áhuga á að slást í hópinn. Við 
prófum raddsvið og tónheyrn og finnst það kostur ef þú býrð yfir kunnáttu 
í tónlist og nótnalestri, sem þó er alls ekki skilyrði.

Ef þú hefur áhuga á að koma í raddpróf skaltu senda okkur línu á 
netfangið kor@kkor.is fyrir 8. september næstkomandi og við höfum 
samband við þig um hæl. Frekari upplýsingar má fá í síma 896-4914.

Vetrarstarfið
Starfsár Karlakórs Reykjavíkur einkennast af tveimur hápunktum. Annars vegar eru 
það aðventutónleikar í Hallgrímskirkju, sem í ár fara fram dagana 14. og 15. desember. 
Þeir eru alltaf vel sóttir enda fastur liður í jólaundirbúningi fjölmargra landsmanna. Eftir 
áramót hefjast æfingar fyrir vortónleika í Langholtskirkju sem verða haldnir í byrjun 
maí. Á þeim tónleikum leggjum við fram afrakstur vetrarstarfsins og að þeim loknum 
gleðjumst við ásamt mökum okkar yfir liðnum vetri og fögnum vorkomu.

síðan. Kórinn býður upp á krefjandi og skemmtileg viðfangsefni í tónlist 
og skemmtilegt félagsstarf í góðum félagsskap. Söngferðir til útlanda 
eru farnar reglulega auk þess sem byggðir landsins eru heimsóttar til 
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Hvað?   
Hvenær?  
Hvar? 
Laugardagur

hvar@frettabladid.is

31. ÁGÚST 2019

Hvað?  Akureyrarvaka
Hvenær?  10.00-24.00
Hvar?  Akureyri 
Margvísleg dagskrá sem lýkur 
með stórtónleikum í Listagilinu, 
þar koma fram Bríet, Eik Haralds, 
Eyþór Ingi, Friðrik Dór og Helgi 
Björns. Kertaflóð í kirkjutröpp-
unum.

Hvað?  Karnivalstemning
Hvenær?  13.00-16.00
Hvar?  Menningarhúsin í Kópavogi, 
Hamraborg 4-6
Ugluútsaumssmiðja í Náttúru-
fræðistofu; danspartí á bóka-
safninu; fjölþjóðleg tónlist Völu 
Guðna og félaga í Salnum; kubba-
fjör og teppasmiðja í Gerðarsafni; 
fjölskyldujóga á útivistarsvæði og 
marokkóskt teboð og henna-tattú 
á Náttúrufræðistofu.

Tónleikar
Hvað?  Úr Undrakistu alheimsins
Hvenær?  15.00
Hvar?  Hannesarholt, Grundarstíg 
10
Lokahátíð sýningar Jóns Vil-
hjálms. Ásta Kristrún og Valgeir 
Guðjóns bjóða upp á sögustund 
sem tengist listamanninum og 
létta tónleikasyrpu. Frítt inn.

Hvað?  Stabat Mater
Hvenær?  16.00
Hvar?  Stykkishólmskirkja
Anna Jónsdóttir sópran, Þóra 
Pass auer kontraalt, Friðrik Vignir 
Stefánsson orgelleikari og Páll 
Einarsson sellóleikari f lytja Stabat 
Mater eftir Pergolesi. Miðaverð er 
2.000 kr. Enginn posi á staðnum.

Hvað?  Sumarjazz – lokatónleikar
Hvenær?  15.00
Hvar?  Jómfrúin við Lækjargötu
Gaukshreiðrið leikur.

Hvað?  Góð vísa fyrir austan
Hvenær?  16.00, 16.40 og 17.10
Hvar?  Þórshafnarkirkja
Steinunn Arnbjörg Stefánsdóttir 
býður til tónleika. Á dagskrá eru 
5. og 6. sellósvíta Bachs og lög og 
ljóð eftir Steinunni. 

Hvað?  Tónleikar
Hvenær?  21.00
Hvar?  Hard Rock 
Mosi frændi kemur fram ásamt 
Blóðmör og Saktmóðigum.

Myndlist
Hvað?  Þar sem mörkin liggja
Hvenær?  16.00
Hvar?  Ásmundarsafn við Sigtún

Sýning opnuð á verkum Helga 
Gíslasonar.

Hvað?  Listamannaspjall
Hvenær?  13.00-14.00
Hvar?  Listasalur Mosfellsbæjar, 
Þverholti 2
Gerður Guðmundsdóttir á sýning-
unni Skynjun – Má snerta í tengsl-
um við bæjarhátíðina Í túninu 
heima. Aðgangur er ókeypis.

Hvað?  Tvær sýningar opnaðar
Hvenær?  15.00
Hvar?  Listasafnið á Akureyri
Faðmar, sýning Hrafnhildar 
Arnardóttur / Shoplifter og Turnar 
sýning Eiríks Magnússonar.

Hvað?  Uppskeruhátíð
Hvenær?  11.00-18.00
Hvar?  Flúðir og nágrenni 
Messa í Hrunakirkju, sund og golf 
og opin hús grænmeti, kjöt frá 
koti, kræsingar í krukkum, brauð-
meti, handverk, listir og fleira. 

Dans
Hvað?  MjóddaMamma – Dansdagur
Hvenær?  11.00-13.00
Hvar?  Mjódd, Breiðholti
Dansarar láta ástríðu sína koma í 
ljós og deila henni með gestum.  
 
 

Hvað?   
Hvenær?  
Hvar? 
Sunnudagur

hvar@frettabladid.is

1. SEPTEMBER 2019

Myndlist
Hvað?  Listskúraleiðingar
Hvenær?  15.00-17.00
Hvar?  Hannesarholt, Grundarstíg 
Málverkasýning Kristjáns R. 
Jessen. Myndefnið er grásleppu-
kofarnir við Ægisíðu eftir ágang 
veðurs, vinda og óþekktarorma.

Tónlist
Hvað?  Góð vísa fyrir austan
Hvenær?  16.00, 16.40 og 17.10
Hvar?  Raufarhafnarkirkja
Steinunn Arnbjörg Stefánsdóttir 
býður til tónleika. Á dagskrá eru 
5. og 6. sellósvíta Bachs. 

ROKKHÁTÍÐ 
6. & 7. september 2019 í hofi

SAMTALSINS

FÖ
ST

U
D

A
G

U
R

LA
U

G
A

R
D

A
G

U
R

BROT 
ÚR DAGSKRÁ

10 – 17 UMRÆÐUR, SMIÐJUR,  
FRÆÐSLA

12.00 SETNING LÝSU

15.30 SPEGLAR LISTIN  
SAMFÉLAGIÐ?

10 – 12 SÖLVI TRYGGVA – STREITA

10 – 16 UMRÆÐUR, SMIÐJUR,  
FRÆÐSLA

12 – 14 MYNDASÖGUSMIÐJA  
MEÐ LÓU HJÁLMTÝS

16.00 UPPISTAND

16.30 SÓFASPJALL

17.00 UPPHITUN –  
AF FINGRUM FRAM

20.00 STEFÁN HILMARSSON  
OG JÓN ÓLAFSSON
- AF FINGRUM FRAM

KOMDU
OG TAKTU ÞÁTT Í SAMTALINU
Enginn aðgangseyrir
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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

STÖÐ 2 SPORT 2

07.00 Strumparnir
07.25 Kormákur
07.40 Kalli á þakinu
08.05 Tindur
08.20 Dagur Diðrik
08.45 Latibær
09.10 Skoppa og Skrítla enn út um 
hvippinn og hvappinn
09.25 Stóri og Litli
09.35 Lína langsokkur
10.00 Mæja býfluga
10.15 Víkingurinn Viggó
10.25 Stóri og Litli
10.40 K3
10.55 Ninja-skjaldbökurnar
12.00 Bold and the Beautiful
13.20 Bold and the Beautiful
13.40 Grand Designs Australia
14.35 Seinfeld
15.00 Suits
15.45 Veep
16.20 Golfarinn
16.55 Rikki fer til Ameríku
17.25 Gulli byggir
18.00 Sjáðu
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.10 Top 20 Funniest
19.55 Daphne & Velma
21.10 Bad Times at the El Royale
23.30 Sicario 2. Day of the Soldado
01.30 The Death of Stalin
03.15 Jarhead

14.55 Friends
16.35 Friends
17.00 Silicon Valley
17.30 The Goldbergs
17.55 Um land allt
18.40 Margra barna mæður
19.15 Besta svarið
19.55 Masterchef USA
20.40 Grand Designs
21.30 Here and Now
22.30 Boardwalk Empire
23.25 Gotham
00.10 Tónlist

06.20 The Greatest Showman
08.05 Ferdinand
09.55 3 Generations
11.30 The Curious Case of Benj-
amin Button
14.10 The Greatest Showman
15.55 Ferdinand
17.45 3 Generations
19.20 The Curious Case of Benj-
amin Button
22.00 Lady Bird
23.35 Native Son
01.20 The Hunter’s Prayer
02.55 Lady Bird

07.30 Canadian Pacific Women’s 
Open  Útsending frá Canadian 
Pacific Women’s LPGA móta-
röðinni.
10.30 Omega European Mast-
ers  Bein útsending frá Omega 
European Masters á Evrópumóta-
röðinni.
15.00 Cambia Portland Classic 
 Útsending frá Cambia Portland 
Classic á LPGA mótaröðinni.
18.00 PGA Special. Arnold Palmer 
Network
18.40 Golfing World   Skemmti-
legur þáttur sem fjallar um allt 
sem við kemur golfheiminum.
19.30 Cambia Portland Classic
22.30 Cambia Portland Classic 
 Bein útsending frá Cambia Port-
land Classic á LPGA mótaröðinni.

07.15 KrakkaRÚV
07.16 Hinrik hittir 
07.21 Molang 
07.25 Refurinn Pablo 
07.30 Húrra fyrir Kela 
07.54 Rán og Sævar 
08.05 Nellý og Nóra 
08.12 Mói 
08.23 Hrúturinn Hreinn 
08.30 Djúpið 
08.51 Bréfabær 
09.03 Millý spyr 
09.10 Konráð og Baldur 
09.23 Flugskólinn 
09.45 Ævar vísindamaður 
10.15 Sætt og gott 
10.35 Grænlensk híbýli 
11.05 Barbara Hannigan á tón-
leikum 
12.20 HM í körfubolta Spánn 
- Túnis  Bein útsending frá leik 
Spánar og Túnis á HM karla í körfu-
bolta.
14.20 Með okkar augum 
14.55 Mennskar tímasprengjur 
15.40 Leiftrið bjarta Fyrri hluti 
 Heimildamynd í tveimur hlutum 
frá árinu 2005 um lífshlaup og 
verk Jóhanns Sigurjónssonar 
skálds. Baldur Trausti Hreinsson 
er sögumaður og með hlutverk 
Jóhanns fer Stefán Jónsson. 
Myndin er endursýnd í tilefni þess 
að 31. ágúst 2019 eru hundrað ár 
frá andláti skáldsins. Leikstjóri 
og handritshöfundur er Jón Egill 
Bergþórsson. e.
16.30 Basl er búskapur 
17.00 Lífið í Þjóðminjasafninu
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Disneystundin
18.01 Guffagrín 
18.23 Sögur úr Andabæ  
18.45 Landakort Aron Kale  Lista-
maðurinn Aron Kale á Egilsstöðum 
hefur verið valinn listamaður 
hátíðarinnar List án Landamæra í 
ár. Aron hefur gaman af fleiri list-
formum en myndlistinni, en hann 
er einnig plötusnúður og nýtur 
þess að koma fram sem slíkur. 
Tónlistina notar hann jafnframt 
sem innblástur í verk sín. Samhliða 
listinni vinnur Aron í Bónus á Egils-
stöðum.
18.53 Lottó
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Mr. Magorium’s  - Furðuver-
öld Ævintýra- og fjölskyldumynd 
með Natalie Portman og Dustin 
Hoffman í aðalhlutverkum. Leik-
fangaverslun Hr. Magorium er ekki 
bara leikfangaverslun, hún er heill 
ævintýraheimur.
21.20 The Birdcage - Fuglabúrið
23.20 Dancer in the Dark - Myrkra-
dansarinn 
01.35 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
10.30 Bachelor in Paradise 
11.55 Everybody Loves Raymond
12.15 The King of Queens 
12.35 How I Met Your Mother
13.00 Speechless
13.30 Chelsea - Sheffield United  
 Bein útsending frá leik í ensku úr-
valsdeildinni.
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 
20.15 Bachelor in Paradise 
21.40 The Vow
23.20 Machine Gun Preacher  Sam 
Childers er fyrrverandi glæpa-
maður sem snýr aftur úr fangelsi 
sem breyttur maður. Hann tekur 
trú og ákveður að snúa baki við 
fyrra líferni. 
01.25 American Gangster
04.00 Síminn + Spotify

12.50 Formúla 1 2019. Belgía 
-Tímataka  Bein útsending frá 
tímatökunni fyrir kappaksturinn 
í Belgíu.
15.50 AC Milan - Brescia  Bein 
útsending frá leik í ítölsku úrvals-
deildinni.

Stöð 2 Sport 2
18.35 Juventus - Napoli  Bein 
útsending frá leik í ítölsku úrvals-
deildinni.

06.35 Sevilla - Celta Vigo
08.15 Cardiff - Fulham
09.55 Formúla 1. Belgía - Æfing 
 Bein útsending.
11.00 Bballography. Guerin
11.25 Bristol - Middlesbrough 
 Bein útsending.
13.30 NFL Hard Knocks. Oakland 
Raiders
14.20 La Liga Report 2019
14.50 Osasuna - Barcelona  Bein 
útsending.
17.00 Arion banka mótið
17.40 Formúla 1 2019. Belgía 
-Tímataka
18.55 Stjarnan - FH  Bein útsend-
ing frá leik í Pepsi Max deild karla.
21.15 Afturelding - Njarðvík  
22.55 AC Milan - Brescia  
00.35 Juventus - Napoli 

RÚV RÁS EITT
06.55 Morgunbæn og orð  
 dagsins
07.00 Fréttir
07.03 Til allra átta Himinninn er  
 blá skál
08.00 Morgunfréttir
08.05 Að rækta fólk Ímynd  
 kennara og kynjaskipting
09.00 Fréttir
09.03 Á reki með KK
10.00 Fréttir
10.05 Veðurfregnir
10.15 Listin að brenna bækur  
 Bókabrennur keisarans
11.00 Fréttir
11.02 Vikulokin
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
13.00 Gestaboð
14.00 Útvarpsleikhúsið: Fjalla- 
 Eyvindur
15.00 Flakk
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Orð um bækur
17.00 Ég ætla að verða  
 grammófónn
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Í ljósi sögunnar
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Sveifludansar Kvintett  
 Sam Yahel, Nicholas  
 Payton og Nat Adderley
20.45 Úr gullkistunni
21.15 Bók vikunnar Lifandi  
 lífslækur
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Heimskviður
23.00 Vikulokin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 SPORT 3
13.55 Afturelding - Njarðvík  Bein 
útsending frá leik Aftureldingar og 
Njarðvíkur í Inkasso deild karla.

okkar allra

HM karla í körfubolta 
31. ágúst til 15. september
Beinar útsendingar frá HM karla í körfubolta í Kína.
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Opið mán-fös: 10:00  - 18.00
Opið um helgina: Lau 10.00 -16.00 - Sun 13.00 -16.00

Ego Dekor - Bæjarlind 12
 www.egodekor.is

CLEO TUNGUSÓFI
Stærð: 278X172cm
Verð: 229.900,-  
ÚTSÖLUVERÐ: 179.322,-

ÚTSALAN Í FULLUM GANGI
ALLT AÐ 50% AFSLÁTTUR

Ego Dekor - Bæjarlind 12
www.egodekor.is

S: 544 4420

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

CCLLEEOO TUNGUSÓÓFFII

TWIST STÓLL
Verð: 17.900,-  

ÚTSÖLUVERÐ: 12.530,-

JADE LEÐURSTÓLL
Verð: 35.000,-  

ÚTSÖLUVERÐ: 29.750,-

CIRO STÓLL
Verð: 24.500,-  

ÚTSÖLUVERÐ: 19.600,-

MILO STÓLL
Verð: 17.900,-  

ÚTSÖLUVERÐ: 13.425,-

CUBE SKENKUR
Stærð: 160X40X H: 80cm
Verð: 129.900,-  
ÚTSÖLUVERÐ: 97.425,-

MARMARA SÓFABORÐ 
BLACK MARQUINA
Stærð: 89X89XH: 43cm
Verð: 67.000,-  
ÚTSÖLUVERÐ: 56.950,-

Verð: 129.900,   
ÚTSÖLUVERÐ: 97.42

NNAA
443cm

6.950,-

ALEXA STÆKKANLEGT EIKARBORÐ
Stærð: 190(230)x90cm
Verð: 138.000,-  
ÚTSÖLUVERÐ: 96.600,-

MODESTO LEÐURHORNSÓFI
Stærð: 300X210cm
Verð: 419.900,-  
ÚTSÖLUVERÐ: 356.915,-

SIDNEY SKÁPUR 
eik/hvítt háglans
Stærð: 140X45XH: 140cm
Verð: 169.000,-  
ÚTSÖLUVERÐ: 118.300,-



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

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

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

Sunnudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ
GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

07.00 Strumparnir
07.25 Tindur
07.40 Blíða og Blær
08.20 Skoppa og Skrítla á póst-
korti um Ísland
08.40 Dagur Diðrik
09.05 Dóra og vinir
09.30 Lukku-Láki
09.55 Ævintýri Tinna
10.20 Ninja-skjaldbökurnar
10.45 Friends
12.00 Nágrannar
13.20 Nágrannar
13.45 Strictly Come Dancing
15.15 Strictly Come Dancing
16.00 Masterchef USA
16.45 Sporðaköst
17.15 60 Minutes
18.05 Seinfeld
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.10 Steindinn okkar - brot af því 
besta
19.40 Rikki fer til Ameríku
20.10 Who Killed Garrett Phillips?
21.55 The Victim
22.55 The Righteous Gemstones
23.25 Snatch
00.10 Rebecka Martinsson
00.55 Rebecka Martinsson
01.40 Shetland
02.40 Shetland
03.40 Killing Eve
05.10 Killing Eve

15.30 Seinfeld
17.10 Seinfeld
17.35 Lóa Pind: Örir íslendingar
18.20 Lego Masters
19.10 Who Do You Think You Are?
20.10 First Dates
21.00 True Detective
22.00 Homeland
23.00 Boardwalk Empire
00.00 The Mentalist
00.45 Wrecked
01.10 Empire
02.00 Tónlist

06.30 Dressmaker
08.30 Amelia
10.20 Leatherheads
12.15 Battle of the Sexes
14.15 Dressmaker
16.15 Amelia
18.05 Leatherheads
20.00 Battle of the Sexes
22.00 Arrival
23.55 You Were Never Really Here
01.25 Before I Wake
03.00 Arrival

08.00 Cambia Portland Classic 
 Útsending frá Cambia Portland 
Classic á LPGA mótaröðinni.
10.00 Omega European Mast-
ers  Bein útsending frá Omega 
European Masters á Evrópumóta-
röðinni.
15.05 PGA Tour 2016. Delivering a 
Decade of Champions
15.30 Cambia Portland Classic
17.30 Omega European Masters
22.30 Cambia Portland Classic 
 Bein útsending frá Cambia Port-
land Classic á LPGA mótaröðinni.

07.15 KrakkaRÚV
07.16 Begga og Fress 
07.29 Lalli 
07.36 Tulipop 
07.39 Sara og Önd 
07.46 Minnsti maður í heimi 
07.47 Hæ Sámur 
07.54 Söguhúsið 
08.01 Letibjörn og læmingjarnir 
08.08 Stuðboltarnir 
08.19 Alvin og íkornarnir 
08.30 Ronja ræningjadóttir 
08.55 Disneystundin
08.56 Tímon & Púmba 
09.17 Sígildar teiknimyndir 
09.24 Líló og Stitch 
09.45 Flökkuhópar í náttúrunni 
10.40 Menningarveturinn
11.00 Silfrið  Egill Helgason og 
Fanney Birna Jónsdóttir fá til sín 
gesti til að kryfja með sér atburði 
liðinnar viku og pólitískt landslag 
hverju sinni. Stjórn útsendingar. 
Helgi Jóhannesson.
12.10 Gunnel Carlson heimsækir 
Ítalíu Gunnel Carlson i Italien
12.20 Tékkland - Bandaríkin HM í 
körfubolta  Bein útsending.
14.20 Menningin - samantekt
14.50 Karlakórinn Þrestir 
16.00 Leiftrið bjarta 
16.45 Sætt og gott 
17.00 Amma
17.40 Hyggjur og hugtök - Fjöl-
þjóðasamvinna 
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Stundin okkar þessi með 
Vinaböndum og ósýnilega 
prakkaranum
18.25 Gleðin í garðinum  Hug-
myndaríkir sænskir áhugamenn 
og sérfræðingar veita innblástur í 
garðrækt, hönnun og matseld.
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Veröld sem var  Í þættinum 
fjalla Bergsson og Blöndal um það 
rómantískasta sem fyrirfinnst á 
Íslandi. sjómennskuna. Við sögu 
koma óskalög sjómanna, ástir og 
ævintýr, brimhljóð og veðragnýr 
og að sjálfsögðu síldin - en einnig 
Morthens-bræðurnir sem gerðu 
sitt besta til að eyðileggja glans-
myndina.
20.15 Viktoría  Önnur syrpa 
þessara bresku leiknu þátta um 
Viktoríu Bretadrottningu, sem var 
krýnd á táningsaldri árið 1837. Í 
lok síðustu þáttaraðar eignuðust 
Viktoría og Albert prins sitt fyrsta 
barn og nú segir frá erfiðleikum 
hennar við að sameina hlutverk 
móður og eiginkonu drottningar-
hlutverkinu. Aðalhlutverk: Jenna 
Coleman og Tom Hughes.
21.50 Íslenskt bíósumar: Eiðurinn 
23.30 Agatha rannsakar málið 
- Brúður fyrir bí  Daginn eftir brúð-
kaup Kylie Stokes og Zac Leeson 
er brúðurin myrt og Agatha 
lofar móður brúðarinnar að leysa 
málið.
00.15 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 Bachelor in Paradise 
14.30 Superstore 
14.55 Gordon Ramsay’s 24 Hours 
to Hell and Back 
16.00 Malcolm in the Middle
16.20 Everybody Loves Raymond
16.45 The King of Queens (
17.05 How I Met Your Mother
17.30 Top Gear
18.30 George Clarke’s Old House, 
New Home 
19.15 Ný sýn
19.45 Speechless
20.10 Madam Secretary 
21.00 The First 
21.50 The Handmaid’s Tale
22.45 Kidding 
23.15 SMILF 
23.45 Escape at Dannemora 
00.45 The Walking Dead 
01.35 Seal Team
02.20 MacGyver
03.05 Mayans M.  Spennandi 
þáttaröð um ungan mann sem 
gengur til liðs við mótorhjólagengi 
eftir að hann losnar úr fangelsi. 
04.05 Síminn + Spotify

14.50 Valencia - Real Mallorca 
 Bein útsending frá leik í spænsku 
úrvalsdeildinni.
18.50 Villarreal - Real Madrid  Bein 
útsending frá leik í spænsku úr-
valsdeildinni.

07.00 Osasuna - Barcelona
08.40 Natural Talent
09.30 Ísland - Ungverjaland  Út-
sending frá leik í Undankeppni EM 
kvenna 2021.
11.10 Stjarnan - FH
12.50 Formúla 1. Belgía - Keppni 
 Bein útsending.
15.30 Pepsi Max mörk kvenna
16.40 KR - ÍA  Bein útsending frá 
leik í Pepsi Max deild karla.
19.05 Breiðablik - Fylkir  Bein út-
sending frá leik í Pepsi Max deild 
karla.
21.15 Pepsi Max mörk karla
22.55 Atletico Madrid - Eibar

RÚV RÁS EITT
06.55 Morgunbæn og orð  
 dagsins
07.00 Fréttir
07.03 Þjóðlagahátíð á Siglufirði
08.00 Morgunfréttir
08.05 Ljóðabókin syngur II  
09.00 Fréttir
09.03 Samtal um heilbrigðis- 
 þjónustu
10.00 Fréttir
10.05 Veðurfregnir
10.15 Bók vikunnar Okkar á  
 milli
11.00 Guðsþjónusta í Grafar- 
 vogskirkju
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
13.00 Sögur af landi
14.00 Tengivagninn
15.00 Grár köttur Dularfull  
 veikindi
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Sumartónleikar evr- 
 ópskra útvarpsstöðva
17.25 Orð af orði Sægur
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Listin að brenna bækur -  
 Bókabrennur keisarans
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Óskastundin
19.40 Orð um bækur
20.35 Gestaboð
21.30 Fólk og fræði  
 Erfðir, umhverfi og við
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Á reki með KK
23.10 Frjálsar hendur
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 SPORT 3
15.50 Lazio - Roma  Bein út-
sending frá leik í ítölsku úrvals-
deildinni.
18.35 Cagliari - Inter  Bein út-
sending frá leik í ítölsku úrvals-
deildinni.

STÖÐ 2 SPORT 4
16.50 Atletico Madrid - Eibar  Bein 
útsending frá leik í spænsku úr-
valsdeildinni.
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Gulli snýr aftur í framkvæmdahug og eru 
verkefnin stór sem smá eins og áður.

MÁNUDAGA
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Logi Bergmann
annast veislustjórn

Bergur Ebbi
flytur hugvekju

Hlökkum til morgundagsins!
Fundir formanna og flokksráðs Sjálfstæðisflokksins í tilefni af 90 ára afmæli flokksins verða haldnir 
á Hilton Reykjavík Nordica (Hótel Esju) laugardaginn 14. september.

Formannafundurinn hefst kl. 9 um morguninn. Þar munu formenn aðildarfélaga og ráða flokksins 
stilla saman strengi sína, fara yfir stjórnmálaviðhorfið, félagastarfið og það sem þar skarar fram úr.

Sameiginlegur fundur formanna og flokksráðs hefst kl. 11, en seturétt eiga allir flokksráðsmenn 
og allir formenn félaga og ráða í flokknum.

Afmælishátíð í tilefni 90 ára 
afmælis Sjálfstæðisflokksins

Sjálfstæðisflokkurinn heldur glæsilega afmælishátíð í kjölfar flokksráðs- og formannafundar laugardagskvöldið 
14. september, en hún hefst kl. 19:30 á Hilton Reykjavík Nordica. — Allir sjálfstæðismenn eru velkomnir 
til að fagna saman 90 ára afmæli Sjálfstæðisflokksins.

Dúndurfjör þar sem hin goðsagnakennda hljómsveit Stjórnin leikur fyrir dansi á Sjallaballi aldarinnar ásamt 
valinkunnum gestasöngvurum eins og Bjarna Ara og Stefaníu Svavars auk magnaðra leynigesta. 
Hinn mergjaði grínisti Bergur Ebbi verður með uppistand, en veislustjóri er Logi Bergmann. 
Ljúffengar veitingar innifaldar og fleiri veitingar á boðstólum en miðaverð afar hóflegt. Nánari upplýsingar á xd.is.

SJÁLFSTÆÐISFLOKKURINN

Logi Ber
annast veis

gur Ebbi
hugvekju

Sjallaball aldarinnar!



Hamrahlíð 17 | 105  Reykjavík | S. 545 5800 | midstod@midstod.is 

Blindrafélagið, samtök 

blindra og sjónskertra á 
Íslandi, hefur verið styrktar-
aðili leiðsöguhundaverk-

efnisins frá upphafi.

Kvikmyndahátíðin 
í Feneyjum hófst 
síðastliðinn mið-
vikudag, en þetta 
er 76. skiptið sem 
hún er haldin. 

Kvikmyndastjörnur hvaðan-
æva koma til Borgarinnar árlega 
til að kynna myndir sínar en á 
henni er evrópskum myndum 
gert sérstaklega hátt undir höfði. 
Hátíðinni lýkur laugardaginn 7. 
september. 
steingerdur@frettabladid.is

Kvikmyndahátíðin 

Frönsku leikonurnar Juliette Binoche og Cather-
ine Deneuve saman á frumsýningu myndarinn-
innar Truth en þær fara með aðalhlutverkin.

í Feneyjum
Nú stendur yfir 
Kvikmyndahá-
tíðin í Feneyjum. 
Stjörnurnar 
flykkjast til ítölsku 
borgarinnar en 
hápunkturinn er 
þegar verðlaunin 
Gyllta ljónið eru 
afhent. Þetta árið 
hlutu leikstjórinn 
Pedro Almodovar 
og leikkonan Julie 
Andrews heiðurs-
verðlaunin fyrir 
framlag sitt til 
kvikmyndagerðar.

od.is 
Frönsku leikonurnar Juliette Bin
ine Deneuve saman á frumsýnin
innar Truth en þær fara með aða

Helstu leik-
arar myndarinnar 

Marriage Story eftir 
Noah Baumbach. Myndin 

er unnin í samstarfi 
við Netflix og kemur 
á streymisveituna í 
desember. NORDIC- 

PHOTOS/GETTY

Spænski 
leikstjórinn 

Pedo Almodovar 
veitir Gullna ljóninu 

viðtöku fyrir framlag 
sitt til kvikmynda-

gerðar.

Íslands-
vinurinn Lady 
Kitty Spencer, 

náfrænka Díönu 
heitinnar prinsessu, 

lét sig ekki vanta 
á hátíðina.

Fyrirsætan 
glæsilega Iman 
var söm við sig 

og mætti í þessari 
öðruvísi og flottu 

múnderingu. 
Leik-

konan 
Liv Tyler á 

frumsýningu 
myndarinnar Ad 

Astra.
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Lífið í  
vikunni
25.08.19- 
31.08.19

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050: 
Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson, hlynur@frettabladid.is , Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Svava O’Brien svava@frettabladid.is,  
Örn Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5077: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann 
Waage johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@frettabladid.is. FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir 
elin@frettabladid.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is  
ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is

Aðeins 11.900 kr.

6 laga heilsukoddi frá Simba.   

Stærð:  50 x 70 cm. 

SIMBA HYBRID®
heilsukoddi

Aðeins 15.900 kr.

6 laga heilsukoddi frá Simba.  

Stærð:  50 x 70 cm. 

SIMBA HYBRID®
heilsukoddi 
með Outlast®

OUTLAST
Háþróað efni sem heldur jöfnum 

hita.  Jacquard bómull 
 í Hybrid koddanum.

FÍNN DÚNN
Lag af sérstaklega fín gerðum 

og mjúkum anda dúni 
sem gefur koddanum 

náttúrulega öndun.

HITASTÝRING
3D hitastýringarefni sem tryggir 

hámarks öndun og loftflæði 
gegnum koddann.

NANOTUBE TÆKNI
Í miðjum koddanum er lag af 
smágerðum svamprörum . 

Þú getur stillt hæð og stífleika 
koddans með því að bæta í eða 

taka úr þessu lagi.

MICROFIBRE
Næst er lag af Microtrefjum sem gera þessa 

hlið koddans bæði mjúka, endingargóða og 
hentuga fyrir þá sem eiga við ofnæmi að stíða.

JACQUARD BÓMULL
Silkimjúk hágæða bómull með frábærri öndun 300 gsm.

Afgreiðslutími Rvk

Mán. til fös. kl. 11–18.30
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorgi)
www.dorma.is

Holtagörðum, Reykjavík

Smáratorgi, Kópavogi 

Dalsbraut 1, Akureyri

Skeiði 1, Ísafirði

OUTLAST 
KOMINN 
AFTUR!

FERÐALAG BANANANS 
SKOÐAÐ
Björn Steinar Blumenstein og 
Jóhanna Seeleman unnu saman að 
sýningu sem sýnir ferðalag banana 
frá Ekvador til Íslands. Björn segir 
algengt að neytendur átti sig ekki á 
því flókna ferli sem er á bak við það 
að koma neysluvörum til landsins. 

LAGÐIST Í MELGRESIÐ OG 
ÚR VARÐ SERÍA
Myndlistarmaðurinn Þorgrímur 
Andri Einarsson er einstaklega 
vinsæll á samfélagsmiðlinum 
Instagram. Melgresi varð honum 
innblástur þegar hann lagðist í það 
örmagna í fæðingarorlofi. Nýjasta 
sýning hans stendur úr morgun-
daginn í Galleríi Fold.

NÝ SAMSTARFSLÍNA BERGS 
OG 66°NORÐUR
Á fimmtudaginn fór í sölu ný sam-
starfslína hins unga og efnilega 
hönnuðar Bergs Guðnasonar og 
66°Norður. Hann stefndi alltaf 
á atvinnumennsku í fótbolta, en ör-
lögin ákváðu 
annað og í 
dag er hann 
farsæll fata-
hönn-
uður. 
 
 

NÝTT MYNDBAND  
MEÐ ZÖE
Zoe Ruth Erwin 
ætlaði aðeins 
að dvelja 
á landinu 
í nokkrar 
vikur, semja 
tónlist og ná að 
hreinsa hugann 
eftir röð áfalla. Hún býr hér enn 
þá tveimur árum síðar og stefnir 
ekki aftur út á næstunni, enda fann 
hún hér það sem hjartað leitaði að 
og sálufélagann, Adda 800. Í gær 
kom út myndband við nýjasta lag 
hennar, Summer Funeral.

Tinna Sverrisdóttir leik-
kona stofnaði súkku-
laðisetrið Andagift 
ásamt vinkonu sinni, 
tónlistarkonunni Láru 
Rúnarsdóttur. Nýverið 

bættu þær við þriðja meðeigand-
anum, Signý Leifsdóttur. Í apríl á 
þessu ári stækkuðu þær við sig og 
fóru undir sama þak og Yoga Shala 
í Skeifunni 7. Hún segir fyrirtækin 
eiga það sameiginlegt að höfða til 
fólks sem vill einfaldlega læra að 
slaka á og stunda sjálfsrækt.

„Við héldum risa opnunarpartí í 
apríl, það mættu fleiri en hundrað 
manns. Nú langaði okkur að gera 
aftur eitthvað svipað og ákváðum 
því að halda haustfagnað,“ segir 
Tinna.

Hún segir viðburðinn fullkominn 
fyrir þá sem vilja kynna sér frekar 
starfsemi Andagiftar og Yoga Shala.

„Þetta verður smá svona sam-
suða af öllu því besta sem við 
bjóðum upp á. Hann Tómas Oddur 
Eiríksson, annar eigandi Yoga 
Shala,  hefur verið með Yogamoves 
og verður með okkur í svokölluðu 
Kakómoves um kvöldið, þar sem 
við sameinum það kakóathöfninni 
okkar.“

Tinna segir Yogamoves vera 
nokkurs konar tryllt edrúdjamm.

„Við verðum með plötusnúðinn 
DJ Houskell og svo leiðir Tómas fólk 
inn í smá jógaflæði, liðkar fólk upp 
og svo inn í dans.“

Kakóið gott fyrir 
líkama, huga og sál

Tinna Sverrisdóttir leikkona er einn af eigendum Andagiftar í Skeifunni. 
Hún segir hreint kakó vera algjöra ofurfæðu. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Í dag fer fram haust-
fagnaður Andagiftar 
og Yoka Shala í hús-
næði þeirra í Skeif-
unni. Boðið verður 
upp á fatamarkað 
og svokallað Kakó-
moves. Tinna, einn 
eigenda Andagiftar, 
segir viðburðinn 
vera kjörið tækifæri 
til að fræðast meira 
um starfsemi þeirra.

Sjálfar munu Lára og Tinna leiða 
fólk inn í súkkulaðiathöfnina.

„Hún hefst á því að við drekkum 
100 prósent hreint kakó frá Gvate-
mala. Það hefur verið notað í þús-
undir ára af Maya-indjánum og er 
algjör ofurfæða. Það inniheldur 
mikið magn af magnesíum og 
andoxunarefnum. Í einföldu máli 
þá er það bara ótrúlega gott fyrir 
líkama, huga og sál. Kvöldið endar 
svo á djúpslökun og tónheilun.“

Frá eitt til f imm verður fata-
markaður en Kakómoves hefst svo 
klukkan hálfátta.

„Á meðan á fatamarkaðinum 
stendur verður í raun opið hús. 
Það verða ekki bara f líkur til sölu 
heldur líka plöntur og bækur. Allt 
á markaðinum verður á 500-1.500 
krónur. Alls konar hlutir sem eru 
góðir fyrir sálina.“

Boðið verður upp á kakó og fólk 
getur einnig nælt sér í bolla eða 
kristalla.

„Svo er hægt að fá afrit af stunda-
skránni og nýta tækifærið til að 
spyrja okkur hafi fólk áhuga. Þann-
ig að þetta verður ekki bara saman-
safn af f lottu fólki að selja fötin sín,“ 
segir Tinna.

Aðspurð hvort hún sé ekki komin 
með nóg af kakóinu, segir hún svo 
alls ekki vera.

„Nei langt í frá,“ svarar hún hlæj-
andi.

Hægt er að nálgast stundaskrá og 
fleiri upplýsingar um viðburðinn á 
andagift.is.
steingerdur@frettabladid.is

HÚN HEFST Á ÞVÍ AÐ 
VIÐ DREKKUM 100 

PRÓSENT HREINT KAKÓ FRÁ 
GVATEMALA. ÞAÐ HEFUR VERIÐ 
NOTAÐ Í ÞÚSUNDIR ÁRA AF 
MAYA-INDJÁNUM OG ER   
ALGJÖR OFURFÆÐA.

SVOP LEIÐIR TÓMAS 
FÓLK INN Í SMÁ 

JÓGAFLÆÐI, LIÐKAR FÓLK UPP 
OG INN Í DANS.
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MARKAÐS- 
DAGAR

Gerðu 
frábær 
kaup!Komdu og gramsaðu!
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Auðvelt að versla á byko.is • Sendum út um allt land

Mikið úrval af 
parketi og flísum 
á markaðsdögum  

komdu og  
gramsaðu!

Fjöldi grill- 
aukahluta, gas- 
og kolagrilla eru 
á markaðsdögum  

komdu og  
gramsaðu!

Markaðsdagatilboð
Hamborgarapressa
Gerðu þína eigin hamborgara.  
Plast sem ekki festist við. 

2.000
506670060 

Almennt verð: 3.295

Markaðsdagatilboð
Kjöthitamælir
Bluetooth, 22x17x10 cm. App fyrir 
iPhone og Android snjall síma. 

10.000
506670077 

Almennt verð: 16.995

Markaðsdagatilboð
Pizzasteinn
12,5“ með pizzahjóli. 

4.500
506670001 

Almennt verð: 7.695

-39%-41%-41%

Markaðsdagatilboð
Garðborð
Garðborð sem kemur samsett að 
hluta. Festingar og leiðbeiningar til 
að setja saman borðið fylgir með. 

20.000
0291450 

Almennt verð: 23.995

-16%



Mikið úrval 
inni- og útiljósa 

á markaðsdögum - 
komdu og  
gramsaðu!

Markaðsdagatilboð
Gasgrill
ROGUE R365 8,2kW 

62.000
506600035

Almennt verð: 89.995

Markaðsdagatilboð
Gasgrill
ROYAL 320 8,8kW 

48.000
50657512

Almennt verð: 69.995

Markaðsdagatilboð
Kolagrill
NK22-LEG 57cm 

25.000
506600093

Almennt verð: 38.995

ÞÚ SPARAR:

27.995
ÞÚ SPARAR:

13.995
ÞÚ SPARAR:

21.995
-31%-31%

Markaðsdagatilboð
Laufsuga

ALS 25 með safnpoka sem er auðvelt 
að festa og auðvelt að tæma. 

14.000
74898025

Almennt verð: 22.995

Markaðsdagatilboð
Sturtusett

Grohtherm 1000 2015. 

20.000
15334146

Almennt verð: 29.995

ÞÚ SPARAR:

8.995

-39%

-39%

-31%

-31%

Markaðsdagatilboð
Keðjusög
1,3kW. 35cm blað, PowerXT.

30.000
7133002386

Almennt verð: 49.995

Markaðsdagatilboð
Klippur
Easy-Prune 3,6V, 1,5Ah. 
Þægilegar rafhlöðuklippur  
með góðu gripi.

12.000
74897859

Almennt verð: 17.995

ÞÚ SPARAR:

19.995

ÞÚ SPARAR:

5.995

-33%

boð

Markaðsdagatilboð
Bensínsláttuvél

GC-PM 46/3, 2,0kW  
með 46 cm sláttubreidd  

og 55 lítra safnpoka. 

48.000
748300653

Almennt verð: 69.995

ÞÚ SPARAR:

21.995

ÞÚ SPARAR:

24.995

Markaðsdagatilboð
Bensínsláttuvél
GC-PM 46 B&S, 1,65kW  
með 46 cm sláttubreidd  
og 55 lítra safnpoka. 

55.000
748300654

Almennt verð: 79.995

-36%

-33%

Markaðsdagatilboð
Háþrýstidæla
Aquatak 150 bör.

62.996
74810250

Almennt verð: 78.745

ÞÚ SPARAR:

15.745 -20%

Markaðsdagatilboð
Rafhlöðuborvélasett 

2 rafhlöður, hleðslutæki og bitasett.

35.000
7133004297

Almennt verð: 44.995

ÞÚ SPARAR:

9.995

-22%



Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 550 5000 
Ritstjórn 550 5070  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild 550 5050 auglysingar@frettabladid.is Prentun Torg. ehf

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

 
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

Óttars 
Guðmundssonar

BAKÞANKAR

990
KR/KG
990

KR/KKGG

1.990
Verð áður:

Ég las á dögunum viðtal við 
konu sem tekið var á 100 ára 
afmælisdaginn. Blaðamaður-

inn spurði hverju hún vildi þakka 
þetta langlífi. Hún sagðist alltaf 
hafa haft nóg að gera. Þetta kemur 
heim og saman við orð gömlu 
konunnar í Brekkukotsannál, 
„iðjuleysi er upphaf alls ills og þar 
næst ferðalög“.

Nútímafólk hefur ótrúlega 
mikinn tíma af lögu. Vinnutíminn 
hefur styst og tölvur og vélar létta 
fólki lífið. Menn eru sífellt að leita 
sér leiða til að drepa tímann með 
einhverri af þreyingu. Það er næsta 
algengt að tölvuleikjaáhugamenn 
sitji fyrir framan skjáinn 12-16 klst. 
í beit. Margir liggja yfir mynd-
böndum og alls kyns skilaboðum á 
netinu löngum stundum. Af þrey-
ingariðnaðurinn er öf lugur enda 
er markaðurinn fyrir skemmti-
efni ótakmarkaður. Fólk hefur 
aldrei ferðast meira, húsbílar og 
heitir pottar seljast eins og heitar 
lummur á útihátíð. Síminn með 
alla sína af þreyingu er besti vinur 
barna og unglinga.

En þrátt fyrir alla þessa skemmt-
un er algengasta kvörtun fólks hjá 
geðlæknum og sálfræðingum til-
gangsleysi tilverunnar og almenn-
ur leiði. Fólk hefur meiri tíma til að 
velta fyrir sér eigin tilvistarvanda-
málum og reynir að láta engan 
harm framhjá sér fara.

Aldargamla konan lýsti því 
hvernig henni féll aldrei verk úr 
hendi. Hún bætti því við að sér 
hefði aldrei leiðst. Enginn veit 
hvort langar setur í tölvunni eru 
jafngildi venjulegrar vinnu og 
einhvern tíma í framtíðinni muni 
aldargamall tölvuleikja fíkill þakka 
leikjunum langlífi sitt. Vandamálið 
er að þegar menn verða of upptekn-
ir af því að drepa tímann er hætt 
við því að tíminn drepi þá sjálfa úr 
leiðindum og tilgangsleysi.

Tíminn 
drepinn
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VÅRELD rúmteppi
B150×L250cm  3.990,-

HVER 
VANN?

Sportið á frettabladid.is 
færir þér allar nýjustu 

fréttirnar úr heimi 
íþróttanna.


