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   Ég vil  
skapa 
töfra
Marta Nordal varð fimm ára 
gömul heilluð af leikhúsheim-
inum og árin hafa síður en svo 
dregið úr þeirri ástríðu. ➛20

Harmleikur breytti 
afstöðunni til lífsins
Egill stökk á tækifæri 
til að hafa áhrif. ➛26

Kennir fólki í 
hjólastól að dansa
Javi fékk annað 
tækifæri á Íslandi. ➛18

Gallarnir í dagsljósið
Ný bók um Karl 
Bretaprins vekur 
athygli. ➛28
plús 2 sérblöð   l Fólk   l atvinna
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

fréttablaðið/valli

Gleðilega páska
Opið alla páskana frá 8–24 
í Ly�u Lágmúla og Smáratorgi

Netverslun okkar er opin 
allan sólarhringinn á ly�a.is

af HEIMILISTÆKJUM!
mesta úrval landsins

ELKO.IS
LAND allt

SENDUM UM



Veður

Austlæg átt á landinu í dag. 
Dregur smám saman úr vindi og 
léttir til fyrir norðan og vestan, en 
skýjað og víða dálitlar skúrir eða 
él sunnan- og suðaustanlands.  
sjá síðu 42

Rjómablíða í Bláfjöllum

Það var rjómablíða, bæði bjart og fallegt, í Bláfjöllum í gær, á föstudaginn langa, en skíðasvæðið verður opið alla páskana frá klukkan 10 til 17 og 
tilvalið að nýta góða veðrið í útivist með vinum og fjölskyldu. Það stóð ekki á þessum unga manni að sýna listir sínar á snjóbretti fyrir ljósmyndara 
Fréttablaðsins í hlíðum Bláfjalla í gær, en hjálmurinn er algjört lykilatriði ef til stendur að leika þessar æfingar eftir. Fréttablaðið/andri marinó
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lögreglumál Lög-
reglan á höfuðborgar-
svæðinu lýsir eftir 
eigendum hvers kyns 
muna sem henni hafa 
borist undanfarið. Hægt er að finna 
ljósmynd af hverjum og einum hlut 
á Pinterest-síðu lögreglunnar og 
kennir þar ýmissa grasa. Þar er til að 
mynda að finna ýmsa skartgripi, raf-
tæki, lykla, bakpoka og fleira.

Hald var lagt á stóran hluta mun-
anna í tengslum við innbrotahrinu 
á höfuðborgarsvæðinu en í tilkynn-
ingu frá lögreglu segir að tekist hafi 
að koma stórum hluta til réttmætra 
eigenda. Þrátt fyrir það sé töluvert 
magn sem ekki er vitað hvaðan 
kemur.

Ef einhver kannast við munina og 
telur sig eiga þá er viðkomandi bent 
á að hafa samband við lögregluna. 
– ósk

Lögreglan lýsir 
eftir eigendum 
muna á Pinterest

Tækni Fyrir nokkru kom í ljós að 
tæknirisinn Apple hægði viljandi 
á eldri iPhone-símum. Sagði fyrir-
tækið það gert í þeim tilgangi að 
auka rafhlöðuendingu enda væru 
rafhlöður í eldri símum oftar en 
ekki orðnar gamlar og lélegar.

Nú hefur þeim  nýja valmögu-
leika verið bætt við í nýjustu upp-
færslu iOS (iOS 11.3), stýrikerfis 
iPhone-símanna, að hægt er að 
slökkva á þessum eiginleika. Er það 
gert með að fara í Settings > Battery 
> Battery Health (Beta).

Þar er hægt að sjá ástand rafhlöð-
unnar, til dæmis rafhlöðuendingu 
nú miðað við endingu nýrrar raf-
hlöðu sömu tegundar. Einnig er 
hægt að ýta á Disable undir flip-
anum Peak Performance Capacity 
til þess að herða aftur á síma sem 
Apple hafði hægt á. – þea 

Hægt að herða á 
iPhone-símum

iPhone-símar. mynd/aPPle

umHVerFismál „Ef gróðurinn þarna 
fær ekki frið, þá er voðinn vís,“ segir 
Guðríður Helgadóttir, staðarhaldari 
Landbúnaðarháskólans á Reykjum í 
Ölfusi, um náttúruperluna Reykja-
dal norðan við Hveragerði,  þar 
sem viðkvæm svæði liggja undir 
skemmdum vegna gríðarlegs álags 
sem fylgir ferðamannastraum 
þangað. Guðríður og fleiri óskuðu 
eftir því á miðvikudaginn síðast-
liðinn að Umhverfisstofnun lokaði 
ákveðnum svæðum í Reykjadal en 
stofnunin varð við því gær.

Lokunin tekur gildi í dag, laugar-
dag, klukkan 10.00 en stefnt er að 
því að endurskoða lokunina innan 
tveggja vikna. Samkvæmt upp-
lýsingum frá Umhverfisstofnun er 
svæðinu lokað til að vernda gróður 
og landslag umhverfis göngustíginn 
í Reykjadal. Landið er í eigu íslenska 
ríkisins en Landbúnaðarháskólinn 
sér um vörslu svæðisins.

„Þetta er mjög viðkvæmt svæði,“ 
segir Guðríður. „Þarna erum við 
komin inn til fjalla. Vaxtartíminn er 
stuttur og gróður þarna er afar við-
kvæmur. Þegar við höfum fleiri tugi 
þúsunda ferðamanna á gangi um 
svæðið allan veturinn, þegar jörð 
er að þiðna og orðin blaut, þá lítur 
svæðið afar illa út. Þá sérstaklega 
þar sem fólk gengur út fyrir stígana, 
þá verður þetta bara drullusvað. 
Þetta svæði verður að fá hvíld.“

Hún bendir á að Reykjadalur sé 
ekki friðað svæði og því sé engin 
landvarsla þar. Landbúnaðar-
háskólinn fái fé til að standa undir 
skólastarfi en ekkert fé sé sérstak-
lega veitt til verndar Reykjadal.

„Landið nær sér ef það fær frið. 
Þetta er ekki í fyrsta skipti sem við 

höfum séð svæði í Reykjadal fara 
svona, en þetta er í fyrsta skipti sem 
við höfum leitað til Umhverfisstofn-
unar um að loka.“

Guðríður segir gríðarlegan fjölda 
ferðamanna fara um svæðið. Þeim 
hafi fjölgað meira en nokkurn óraði 

fyrir. Frá árinu  2012 hafi fengist 
styrkir, meðal annars úr fram-
kvæmdasjóði ferðamannastaða, til 
að halda göngustígum í lagi og til að 
tryggja öryggi fólks, enda er Reykja-
dalur hverasvæði.

„Þegar ég var tvítug fór ég með 
kærastanum mínum í sund í 
læknum. Þetta var seint í maí og 
þar vorum við alein. Fyrir fjórum 
árum fórum við þarna með nokkra 
kennara og við þurftum að olnboga 
okkur leið ofan í lækinn. Sá fjöldi 
sem fer þarna um hefur bara vaxið 
síðan þá,“ segir Guðríður og bætir 
við: „Þetta er túrisminn á Íslandi í 
hnotskurn. Við vorum ekki reiðu-
búin því að fá þennan gríðarlega 
fjölda til okkar.“ 
kjartanh@frettabladid.is

Viðkvæm svæði liggja 
undir skemmdum
„Þetta svæði verður að fá hvíld,“ segir staðarhaldari Landbúnaðarháskólans á 
Reykjum. Umhverfisstofnun varð við beiðni um að loka viðkvæmum svæðum  
í Reykjadal. Tugir þúsunda ferðamanna eru á svæðinu yfir vetrarmánuðina.

eins og sjá má eru sum svæði í reykjadal forarsvað eitt. Fréttablaðið/USt

Þetta er túrisminn á 
Íslandi í hnotskurn.

Guðríður Helgadóttir, staðarhaldari 
Landbúnaðarháskólans  
á Reykjum í Ölfusi

írland Bjórþyrstir Írar eru sigri 
hrósandi eftir að lög sem bönn-
uðu sölu á áfengi á föstudaginn 
langa  voru felld úr gildi á írska 
þinginu fyrr á árinu.  Afnám lag-
anna gerði kráareigendum á Írlandi 
kleift að hafa opið í gær,  á föstu-
daginn langa, í fyrsta sinn í rúmlega 
90 ár.

Lögin bönnuðu sölu áfengis þrjá 
daga á ári; föstudaginn langa, jóla-
dag og dag heilags Patreks. – ósk

Írskar krár 
opnar í fyrsta 
sinn í rúm 90 ár
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HELGARSPRENGJA!
AÐEINS Í DAG LAUGARDAG

AFSLÁTTUR

ALLIR SÓFAR

20  - 40%

ALLT AÐ 36 MÁNUÐIR

SWEET DREAM

AFSLÁTTUR

ALLAR SÆNGUR

20  - 40%
WWW.RFL.IS

AFSLÁTTUR

ÖLL RÚM
OG DÝNUR

20  - 40%



JEEP GRAND CHEROKEE TRAILHAWK
TORFÆRUÚTGÁFAN AF ÞESSUM 
FRÁBÆRA JEPPA 

®

Quadra-DriveTM fjórhjóladrif, driflæsing að aftan, loftpúðafjöðrun, 18” álfelgur, 
grófari dekk, 8,4” snertiskjár, lykillaust aðgengi og ræsing, rafdrifin sport sæti 
frammi í með hita og kælingu, leður/rúskinnsáklæði, rafdrifinn afturhleri,
Bi-Xenon og LED framljós, bakkmyndavél, hiti í stýrishjóli, íslenskt 
leiðsögukerfi, hlífðarplötur undir vél, kössum og eldsneytistönkum o.fl.

DÍSEL 3.0L V6 250 HÖ. 
8 GÍRA SJÁLFSKIPTING HÁTT OG LÁGT DRIF

TRAILHAWK VERÐ FRÁ: 9.990.000 KR.
Grand Cherokee Laredo verð frá: 8.690.000 kr.

Umboðsaðili Jeep - Þverholti 6 - 270 Mosfellsbær - s. 534 4433
www.jeep.is - www.isband.is - isband@isband.is - Opið virka daga 10-18 - Laugardaga 12-16
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VERÐLÆKKUN

Rússland Utanríkisráðuneyti Rúss-
lands tilkynnti í gær um brottvísanir 
59  erindreka frá 23 ríkjum. Um er 
að ræða gagnaðgerðir eftir að ríkin 
vísuðu rússneskum erindrekum úr 
landi vegna efnavopnaárásarinnar á 
fyrrverandi gagnnjósnarann Sergei 
Skrípal og Júlíu dóttur hans í Salisbury 
fyrr í mars.

Ísland var ekki á listanum sem 
ráðuneytið birti í gær og ekki heldur 
Bretland eða Bandaríkin, enda var 
áður tilkynnt um brottvísanir erind-
reka þeirra tveggja ríkja. Vísuðu Rúss-
ar 23 Bretum úr landi og 60 Banda-
ríkjamönnum. Bretum var jafnframt 

gert að skera niður í starfsliði bresku 
utanríkisþjónustunnar í Rússlandi.

Í þokkabót verður ræðismanns-
skrifstofu Bandaríkjanna í Sankti 
Pétursborg lokað. Á dögunum bauð 
rússneska sendiráðið í Bandaríkj-
unum einmitt upp á skoðanakönnun 
á Twitter  þar sem fylgjendur voru 
spurðir hvaða ræðismannsskrifstofu 

ætti að loka. Varð Sankti Pétursborg 
þá fyrir valinu en ekki er hægt að full-
yrða að skoðanakönnunin hafi haft 
áhrif á ákvörðun Rússa.

Þá sagði í tilkynningunni að Rússar 
áskildu sér rétt til þess að vísa erind-
rekum Belgíu, Ungverjalands, Georgíu 
og Svartfjallalands úr landi en þau ríki 
hafi ákveðið að slást í hópinn með 
hinum ríkjunum „á síðustu stundu“.

Utanríkisráðuneytið sagði í ann-
arri tilkynningu að Bandaríkjamenn 
hefðu með skipulögðum hætti áreitt 
rússneska erindreka eftir að Rússar 
tilkynntu um brottvísun Bandaríkja-
mannanna. – þea

Rússnesk stjórnvöld vísa 59 erindrekum frá 23 ríkjum úr landi

Ræðismannsskrifstofa Bandaríkjanna í Sankti Pétursborg. NoRdicPhotoS/AFP

Ísland var ekki á listan-
um sem ráðuneytið birti í 
gær og ekki heldur Bretland 
eða Bandaríkin.

alÞInGI Þrír þingmenn Sjálfstæðis-
flokksins vilja að Kjalvegur verði 
endurnýjaður með það að markmiði 
að vegurinn verði heilsársvegur.

Njáll Trausti Friðbertsson er fyrsti 
flutningsmaður en Vilhjálmur Árna-
son og Haraldur Benediktsson standa 
einnig að tillögunni.

Í tillögu til þingsályktunar leggja 
þeir til að samgöngu- og sveitar-
stjórnar ráðherra verði falið að hefja 
undirbúning að endurnýjun vegar-
ins og skal þeirri vinnu lokið fyrir 
1. febrúar næsta árs. Framkvæmdir 
skuli hefjast í beinu framhaldi.

Lagt er til að verkefnið verði einka-
framkvæmd og komi það því ekki til 
með að hafa áhrif á forgangsröðun 
samgönguáætlunar. Öryggis-, byggða- 
og umhverfisverndar sjónar mið hnígi 
til þess að vegurinn verði tekinn í 
gegn. – jóe

Vilja heilsársveg 
yfir kaldan Kjöl

BandaRíkIn Líðan tortímandans Arn-
olds Schwarzenegger var í gær sögð 
stöðug eftir að hann var drifinn í opna 
hjartaaðgerð seint á skírdag. Var þá 
skipt um slöngu í hjartaloku en slíkri 
slöngu var fyrst komið fyrir í hinum 
austurrísk-bandaríska Schwarzen-
egger árið 1997.

Þegar tortímandinn vaknaði á 
hann að hafa sagt „I’m back“, eða „ég 
hef snúið aftur“. Kallast það á við fleyg 
orð úr kvikmyndinni Tortímand-
anum frá árinu 1984. Fór Schwarzen-
egger þar með titilhlutverkið og sagði, 
þegar honum var neitað um inn-
göngu á lögreglustöð, „I’ll be back“, 
eða „ég sný aftur“.

Schwarzenegger fékk svo bata-
kveðjur frá Sebastian Kurz, kanslara 
Austurríkis. „Ég hlakka til að hitta þig 
á ný,“ tísti Kurz. – þea

Sneri aftur eftir 
hjartaaðgerð

HEIlBRIGÐIsMÁl Gífurlegur munur 
er á fjölda sýklalyfjaávísana til barna 
yngri en fimm ára milli heilbrigðis-
umdæma. Flestum skömmtum 
er ávísað á Suðurnesjum og 
höfuðborgar svæðinu en minnstu á 
Vestfjörðum.

Nýjustu tölurnar um sýklalyfjaávís-
anir eru frá árinu 2016 en þá voru 
ávísanir til fyrrgreinds aldurshóps 
1.202 ávísanir á hverja þúsund íbúa. 
Það er um það bil sami fjöldi og var 
árið 2012 en árin þar á milli var sam-
dráttur í ávísunum. Aukningin milli 
áranna 2015 og 2016 var sjö prósent.

„Þetta veldur auðvitað talsverðum 
vonbrigðum enda höfum við verið 
með nokkurn áróður á móti ofnotkun 
sýklalyfja,“ segir Karl G. Kristinsson, 
prófessor í sýklafræði og yfirlæknir á 
sýklafræðideild Landspítalans.

„Við höfum verið að nota meira 
en hin Norðurlöndin. Ef við berum 
okkur til að mynda saman við Svía 
erum við að nota nærri tvöfalt meira 
en þeir og við erum að auka notkun 
meðan þeir eru að draga hana 
saman,“ segir Karl.

Sé litið til heilbrigðisumdæma hér 
á landi sést að langminnstu af slíkum 
lyfjum er ávísað á Vestfjörðum eða 

686 ávísanir á hverja 1.000 íbúa. 
Norðlendingar eru síðan næstir með 
794 ávísanir. Nærri tvöfalt fleiri ávís-
anir eru hins vegar á Suðurnesjum og 
höfuðborgarsvæðinu eða rúmlega 
1.290 á 1.000 íbúa.

Sé litið til sveitarfélaga má sjá að 

langmestu er ávísað í Garðabæ eða 
1.589 ávísanir hverja 1.000 íbúa. Á 
Akureyri er hlutfallið hins vegar ríf-
lega helmingi lægra.

„Það fer örlítið eftir kúltúrnum 
á hverjum stað fyrir sig. Læknar á 
Norðurlandi eystra, Austfjörðum og 
Vestfjörðum hafa yfirleitt notað lítið 
af sýklalyfjum,“ segir Karl.

Að mati Karls er erfitt að fullyrða 
með vissu hvað býr þar að baki. 
Læknar á fyrrgreindum svæðum, og 
þá sérstaklega á Akureyri, hafi sýnt 
ákveðið aðhald í þessum efnum. 
Sumir þeirra hafa einnig verið lengi 
á svæðinu en afleysingalæknar geti 
oft verið gjarnari á að ávísa lyfjum. 
Þá hafi aðgengi að læknum sitt að 

segja. Þar sé ekki svo auðvelt að leita 
á önnur mið meðan aðgengið er nægt 
á höfuðborgarsvæðinu.

Á síðasta ári hófst verkefni hjá 
Heilsugæslunni á höfuðborgarsvæð-
inu, í samstarfi við Landlækni, sem 
miðar að því marki að læknar sem 
þar starfa geta séð hvar þeir standa í 
fjölda ávísana miðað við aðra. 

„Verkefni heilsugæslunnar er metn-
aðarfullt og ánægjulegt að sjá að 
menn stefna að því að bæta sig í þess-
um málum. Stjórnvöld hafa hingað til 
ekki sett sér nein markmið í þessum 
efnum og enn ekki er til nein  stefna 
fyrir Ísland. Það er vonandi að þetta 
verði til þess að slíkt breytist smám 
saman,“ segir Karl. joli@frettabladid.is

Gríðarlegur munur á ávísunum 
sýklalyfja eftir landshlutum
Sjö prósent aukning 
varð milli ára í ávísunum 
á sýklalyfjum til barna 
yngri en fimm ára. Mestu 
er ávísað á höfuðborgar-
svæðinu og á nærliggj-
andi svæðum en lang-
minnst á Norðurlandi og 
á Vestfjörðum.

Flestum skömmtum af sýklalyfjum til barna er ávísað á Suðurnesjum og höfuðborgarsvæðinu. FRéttABlAðið/EYÞÓR

Ef við berum okkur 
til að mynda saman 

við Svía erum við að nota 
nærri tvöfalt 
meira en þeir
Karl G. Kristinsson, 
prófessor í sýkla-
fræði
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Opið annan í páskum 
í Skútuvogi kl. 10-17
Sjá aðra opnunartíma á husa.isHLUTI AF BYGMA

Byggjum á betra verði
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Author Trophy 26"
Stell úr álblöndu, 3,3 kg. 
Skipting: Shimanoty 21, 18 gírar, 
Tektro V bremsur. Dekk: Author 
Speed master 26"x2,0". Þyngd: 14,3 kg/19“.
3901410-1

Gasgrill
2ja brennara með hliðaborði.
Grillflötur: 50x36 cm.
3000225

17.990kr
20.990 kr

Hjólin eru komin
fyrir alla fjölskylduna

Trampolín 3,66 m
12 fet/3,66 m, 6 fætur með öryggisneti.
3900557

27.293kr
38.990 kr

30%
afsláttur

39.900kr

FRÁBÆRT VERÐ

Páskagreinar
Forsythia, 3 stk.

799kr

999kr

Páskaliljur
10 stk.

1.490 kr 499 kr

Gasgrill
Sunset Solo 3, 3ja brennara. 
Grillflötur: 62,8x40,6 cm. 
3000393

Gasgrill Porta Chef 320
5,25kW brennarakerfi úr ryðfríu stáli, 
grillgrindur úr steypujárni, þrír brennarar.
3000316

34.900 kr

26.175kr

Gasgrill Q2200
Gasgrill á fótum, Grillflötur: 39x54 cm, 
ryðfrír brennari.
3000378

47.975kr

SÚPER TILBOÐ

SÚPER TILBOÐ

SÚPER TILBOÐ

SÚPER TILBOÐ

SÚPER TILBOÐ

36.990 kr

25.990kr

FRÁBÆRT VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

399kr

Páskaliljur í potti
tet a tet

husa.is

599kr

Vorerika
10327408
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SJÁLFSHJÁLPARBÓK  
FYRIR LÝÐRÆÐIÐ

Tímabær úttekt á  
stöðu heimsmálanna

Metsölubók um allan heim

Fæst einnig  
sem rafbók

Píslargangan leikin eftir

Þótt landsmenn hafi fengið að kynnast því í gegnum tíðina að Filippseyingar leiki píslargöngu Jesú Krists, og krossfestinguna, eftir á föstudaginn langa 
ár hvert eru þeir ekki einir um þá hefð. Þessi nígeríski maður bar krossinn, í fylgd rómverskra hermanna, á götum Lagos-borgar í gær. Nordicphotos/AFp

ALÞINGI Þingflokkur Miðflokksins 
auk tveggja þingmanna Flokks 
fólksins hefur lagt fram frumvarp 
um breytingu á fánalögum þess 
efnis að Alþingi, Stjórnarráðinu og 
Hæstarétti verði gert skylt að draga 
tjúgufánann að húni alla daga árs-
ins. Þá verði skylt að draga fána for-
seta Íslands að húni við embættis-
bústað hans og skrifstofu hans í 
Reykjavík.

Þá er lagt til í frumvarpinu að 
fáninn skuli blakta frá átta að 
morgni til klukkan níu að kvöldi. Í 
skammdeginu skuli fánarnir lýstir 
upp. Lögin víkja því frá forsetaúr-
skurði um fánadaga og fánatíma að 
því leyti að þar er kveðið á um að 
fáni skuli að jafnaði ekki vera uppi 
lengur en til sólarlags.

Birgir Þórarinsson, þingmaður 
Miðflokksins, er fyrsti flutnings-
maður frumvarpsins.

Lagt er til að lögin taki gildi 
á hundrað ára fullveldisafmæli 
Íslands þann 1. desember næst-
komandi. Á hádegi á þeim degi 
fyrir hundrað árum var klofinn 
fáni dreginn að fánahúni Stjórnar-
ráðsins er sambandslögin tóku 
gildi.

Þá hefur Miðflokkurinn, auk 
Ólafs Ísleifssonar úr Flokki fólks-
ins, einnig lagt til að fullveldisdag-
urinn verði lögbundinn frídagur 
enda enginn núverandi lögbund-
inn frídagur „haft í för með sér 
jafnmiklar grundvallarbreytingar 
á sögu og lífi íslensku þjóðarinnar“. 
– jóe

Fánann að húni 
og frí fyrsta 
desember

FANGeLsIsmáL Þingflokkur Sam-
fylkingar hefur lagt fram tillögu til 
þingsályktunar þess efnis að það 
verði að minnsta kosti einn sál-
fræðingur með starfsstöð í hverju 
fangelsi. Þingmaðurinn Helga Vala 
Helgadóttir er fyrsti flutnings-
maður frumvarpsins. Páll Winkel 
fangelsismálastjóri fagnar þessu 
framtaki og vonar að málið nái fram 
að ganga.

„Þetta eru auðvitað frábærar 
fréttir, ef af þessu verður. Hvað getur 
maður annað sagt?“ spyr Páll og 
bætir við að það hljóti hver maður 
að sjá að það sé ekki nóg að fjölga 
fangarýmum líkt og hefur verið 
gert, meðal annars með tilkomu 
nýs fangelsis á Hólmsheiði, heldur 

verði um leið að fjölga þeim sem 
sinna föngunum. „Það hefur ekki 
verið gert síðustu áratugi og raunar 
þvert á móti,“ útskýrir Páll.

Hjá Fangelsismálastofnun starfa 
nú fjórir sálfræðingar í þremur 
stöðugildum. Einn er með starfs-
stöð á Litla-Hrauni en hinir þrír 
eru með starfsstöð í Reykjavík. 
Sálfræðingarnir sinna öllum 
fangelsum. Engin föst við-
vera sálfræðings er á Kvía-
bryggju og á Akureyri en 
sálfræðingur fer vikulega 
á Hólmsheiði og Sogn. 
„Stjórnvöldum ber 
skylda til að veita þeim 
sem er frelsissviptur 
sálræna aðstoð til að 

hann hafi möguleika á að koma 
bættari úr afplánun. Einnig er ljóst 
að þeir sem dvelja á bak við lás og 
slá glíma oftar en ekki við fyrri áföll 
sem mikilvægt er að vinna úr, hvort 

sem þau áföll tengjast upp-
vexti, neyslu eða öðru,“ 

segir í greinargerð með 
tillögunni.

Páll tekur undir 
þessi orð. „Það blasir 
við okkur sem í fang-
elsunum störfum að 

flestir, ef ekki allir, 
glíma við einhvers 

konar fíknivanda – að sama skapi 
blasir það við okkur að það þarf að 
hjálpa öllu því fólki sem glímir við 
slíkan vanda. Menn eru að fremja 
langflesta glæpi undir áhrifum fíkni-
efna og ef fólki er hjálpað að takast 
á við slíkt, þá getum við fækkað 
afbrotum og þar af leiðandi endur-
komum inn í fangelsin. Í mínum 
huga er þetta svo einfalt, að minnsta 
kosti hjá stórum hluta minna skjól-
stæðinga. Að fá sálfræðinga með 
fasta starfsstöð í hvert fangelsi 
væri mikið gæfuspor. Samfélagið á 
að gera allt sem mögulegt er til að 
hjálpa fólki af glapstigum, og það 
er svo sem algjörlega óháð stjórn-
málaflokkum eða nokkurri pólitík.“ 
olof@frettabladid.is

Vilja sálfræðinga í öll fangelsi landsins
Samfylkingin leggur til að sálfræðingur hafi fasta starfsstöð í hverju fangelsi á landinu. Mikilvægt sé fyrir frelsissvipta að fá sálræna að-
stoð til að hafa möguleika á að koma bættari úr afplánun. Fangelsismálastjóri fagnar framtakinu og vonar að eitthvað verði um efndir. 

helga Vala helga-
dóttir, þingmaður 
samfylkingarinnar.

Það blasir við okkur 
sem í fangelsunum 

störfum að flestir, ef ekki 
allir, glíma við 
einhverskonar 
fíknivanda
Páll Winkel  
fangelsismálastjóri
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af HEIMILISTÆKJUM!
LANDSINS

MESTA ÚRVAL

GRAND I – L I ND I R – SKE I FAN–E LKO . I S

heimsendingar!
Þú getur fengið vörurnar þínar  

sendar hvert á land sem er.

30 daga skilaréttur!
Ef þér líkar ekki varan máttu skila henni

innan 30 daga og fá endurgreitt.

0% vaxtalaust lán!
Elko býður upp á vaxtalausar 

raðgreiðslur í allt að 12 mánuði.



Heimilislæknastöðin Uppsölum, 
Kringlunni, hættir starfsemi

Læknarnir 
Einar Rúnar Axelsson, 

Oddur Steinarsson 
og Ragnar Victor Gunnarsson, 

sérfræðingar í heimilislækningum, hafa flutt læknastofur 
sínar í Heilsugæsluna Lágmúla, Lágmúla 4 Reykjavík. 

Tímapantanir alla virka daga í síma 595 1300.

Viðurkenningar
Öldrunarráðs Íslands 2018
Hér með er óskað eftir tilnefningum til viðurkenninga 

Öldrunarráðs Íslands. 
Öllum er heimilt að senda inn tilnefningar.

Frestur til að senda inn tilnefningar er til og með 20. apríl 2018 og 
skulu tilnefningar sendar til Öldrunarráðs Íslands, Sóltúni 2, 
105 Reykjavík eða á netfangið oldrunarrad@oldrunarrad.is 

Öldrunarráð Íslands veitir jafnframt sérstaka viðurkenningu til 
fyrirtækja eða stofnana sem hafa myndað sér framúrskarandi stefnu 
varðandi starfslok starfsmanna sinna og framfylgja henni á ábyrgan 
máta.Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Öldrunarráðs
http://oldrunarrad.is/vidurkenning/starfslok

Árlega veitir Öldrunarráð Íslands sérstaka viðurkenningu til 
einstaklings, stofnunar eða félagasamtaka sem þykja hafa unnið 
einstakt starf tengt málefnum aldraðra.
http://www.oldrunarrad.is/index.php/vidurkenning

Ársfundur 2017

Orkustofnun - Grensásvegi 9 - 108 Reykjavík
Sími 569-6000 - www.os.is 

Ársfundur 
Orkustofnunar 2018
Fundurinn verður haldinn 11. apríl 
14:00 - 17:00 - Grand Hótel Reykjavík

D A G S K R Á
13:45 Mæting
14:00  Ávarp ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra        
 Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir
14:15 Ávarp orkumálastjóra - Dr. Guðni A. Jóhannesson 
14:30 Nordic EV Outlook 2018 and electrification of the  
 Nordic energy system - Sacha Scheffer, Analyst,  
 Energy Efficiency Division/Energy Technology Perspectives  
 Division, International Energy Agency
15:00 Rafmagn sem orka í samgöngum
  Bjarni Már Júlíusson, framkvæmdastjóri Orku náttúrunnar  
15:15 Kaffihlé 
15:30 Kolefnishlutlaus Eyjafjörður
 Guðmundur Haukur Sigurðarson, framkvæmdastjóri Vistorku
15:45 Evrópusamstarf um tækniþróun í orkumálum,  SET-Plan   
 Dr. Guðni A. Jóhannesson, orkumálastjóri, 
 fulltrúi Íslands í SET-Plan 
16:00 Geothermica - fjölþjóðlegar rannsóknir á sviði  
 jarðvarma innan EES / ESB
 Hanna Björg Konráðsdóttir, verkefnisstjóri GEORG 
 og Geothermica 
16:15 Orkuskipti í almenningssamgöngum
 Jóhannes S. Rúnarsson, framkvæmdastjóri Strætó
16:30 Fundarlok / Léttar veitingar 

 Fundarstjóri: Baldur Pétursson, verkefnisstjóri   
 - fjölþjóðleg verkefni og kynningar, Orkustofnun

 Fundurinn verður sendur út á netinu á os.is
  

Tækni Minnisblað Andrews Bos-
worth, varaforseta neytendavélbún-
aðarsviðs Facebook, endurspeglar 
ekki skoðanir Marks Zuckerberg, 
eiganda og forstjóra. Þetta sagði 
Zuckerberg í yfirlýsingu sem hann 
gaf út í gær.

BuzzFeed News birti minnisblað-
ið á skírdag og hefur það vakið 
hörð viðbrögð. Í því fer Bos-
worth yfir „hið ljóta“ í starfsemi 
Facebook. Kemur þar fram að 
burtséð frá neikvæðum afleið-
ingum eða vafasömum viðskipta-
háttum þyrfti það alltaf að vera í 
forgangi að tryggja vöxt sam-
félagsmiðilsins. „Kannski 
mun einhver deyja 
í hryðjuverkaárás 
þar sem árásar-
mennirnir sam-
hæfðu sig með 
því að nota 
okkar þjón-
ustu. Við 
t e n g j u m 
fólk samt 
s a m a n , “ 
sagði meðal 
annars í minnisblað-
inu.

Einnig kemur fram 
í minnisblaðinu að 
í góðu lagi sé að 
Facebook safni 
saman upplýsing-
um um tengiliði í 
síma notandans. 
Um síðustu helgi 

kom í ljós að sú væri raunin og 
voru viðbrögð Facebook við þeim 
fréttum á þá leið að slíkt væri eðli-
legt. Minnisblaðið leiðir hins vegar 
í ljós að hátt settur stjórnandi hjá 
Facebook taldi slíka upplýsinga-

söfnun á meðal „þess ljóta“. 

Zuckerberg sagði í yfirlýsingu 
sinni í gær að Bosworth væri gæddur 
mikilli leiðtogahæfni. Málflutningur 
hans væri hins vegar oft ögrandi. 
„Flestir starfsmenn Face book, meðal 
annars ég, eru afar ósammála því 
sem þarna kemur fram. Við höfum 
aldrei litið svo á að tilgangurinn 
helgi meðalið. Við vitum vel að það 
eitt að tengja fólk saman dugir ekki 
til að réttlæta hvað sem er.“

Enn fremur sagði forstjórinn að 
markmið Facebook væri ekki lengur 
að stækka miðilinn eins mikið og 
hægt væri. Nú væri stefnt að því að 
færa fólk „nær hvert öðru“.

Og Zuckerberg er ekki sá eini sem 
hefur lýst yfir vanþóknun sinni á 
minnisblaðinu. Í yfirlýsingu Bos-
worths sjálfs sagðist hann ósam-
mála innihaldi minnisblaðsins í 
dag, hann hafi raunar verið ósam-
mála því þegar hann skrifaði 
minnis blaðið. „Tilgangurinn var 
að draga fram í sviðsljósið mál sem 
mér fannst verðskulda meiri athygli 
innan fyrirtækisins […] Það skiptir 
mig miklu máli hvernig áhrif þjón-
usta okkar hefur á fólk.“

Minnisblaðið birtist í kjölfar 
umræðu um greiningarfyrirtækið 
Cambridge Analytica. Það fyrir-
tæki nýtti persónuupplýsingar á 
Facebook til þess að hafa áhrif, jafn-
vel ólöglega, á kosningar víða um 
heim. Í kjölfarið hafa spurningar-
merki verið sett við meðhöndlun 
samfélagsmiðilsins á persónuupp-
lýsingum. thorgnyr@frettabladid.is

Zuckerberg mislíkar 
minnisblað varaforseta
Forstjóri Facebook segist ósammála umdeildu minnisblaði eins varaforseta 
fyrirtækisins. Þar var því haldið fram að tilgangurinn helgaði meðalið. Vafa-
samir viðskiptahættir væru í lagi svo lengi sem þeir stuðluðu að vexti Facebook.

Tækni Þrátt fyrir að ekkert stærstu fyrir-
tækja Bandaríkjanna á sviði fjarskipta 
og engin stór raftækjaverslun þar í landi 
selji vörur kínverska snjallsímafram-
leiðandans Huawei ætlar fyrirtækið 
ekki að gefast upp. „Við ætlum okkur 
að vinna traust bandarískra neytenda 
með því að einbeita okkur að því að 
sjá þeim fyrir nýjungum og vörum í 
heimsklassa,“ sagði Richard Yu, forstjóri 
Huawei, við CNET í gær.

Huawei kynnti í vikunni nýtt flagg-
skip sitt, P20 Pro snjallsímann sem er 
útbúinn þremur myndavélum á bak-
hliðinni. Bandaríkjamenn bíða þó 

ekki í röðum eftir símanum enda hafa 
yfirvöld þar í landi, meðal annars leyni-
þjónustan (CIA) og alríkislögreglan 
(FBI), sakað Huawei um að njósna um 
Bandaríkjamenn.

Því hafnaði Yu í gær. „Þessar áhyggjur 
byggja á órökstuddum grun og eru í 
rauninni ósanngjarnar. Við erum opin 
fyrir gegnsæjum viðræðum á stað-
reyndagrundvelli.“

Sagði Yu að jafnvel án Bandaríkjanna 
stefndi Huawei á að verða stærsti snjall-
símaframleiðandi heims. Fyrirtækið 
situr nú í þriðja sæti þess lista, á eftir 
Apple og Samsung. – þea

Huawei gefst ekki upp

Við 
höfum 

aldrei litið svo á 
að tilgangurinn 
helgi meðalið.

Mark Zuckerberg, 
 forstjóri Facebook 

Richard Yu, forstjóri Huawei. NoRdicpHotos/AFp
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VERÐLÆKKUN

iPad 9,7”
Verð frá: 44.990

- TAKMARKAÐ MAGN -



Nánari upplýsingar má finna á reykjavik.is/lodir

Skógarvegur 2

Byggingarréttur til sölu

Reykjavíkurborg óskar eftir kauptilboðum í byggingarrétt án gatnagerðargjalda í 

samtals 7.360 m2 í tveimur íbúðarhúsum að Skógarvegi 2 (A og B rými). Þar af eru 

6.720 m2 í A rými.

Heimilt er að byggja allt að 72 íbúðir og 3.430 m2 bílakjallara. Félagsbústaðir 

hafa kauprétt á sex 2ja herbergja íbúðum í húsunum. Skilafrestur kauptilboða til 

þjónustuvers Reykjavíkurborgar, Borgarúni 12-14, er til kl. 14:00 þann 13. apríl 2018. 

Tilboð verða opnuð kl. 14:15 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Skógarvegur 2

Palestína Þúsundir Palestínu-
manna gengu í gær að landamær-
unum við Ísrael á Gasasvæðinu og 
mótmæltu þar landtöku Ísraela. 
Fimm tjaldbúðir hafa verið reistar 
á landamærunum og eiga mót-
mælin að standa yfir í sex vikur. 
Fyrsti dagur mótmæla var blóðugur. 
Palestínska heilbrigðisráðuneytið 
greindi frá því að ísraelskir hermenn 
hafi meðal annars skotið á mótmæl-
endur, fellt að minnsta kosti 12 og 
sært að minnsta kosti 1.000.

Gærdagurinn, fyrsti dagur mót-
mæla, var  dánarafmælisdagur sex 
Palestínumanna sem létust þegar 
ísraelskir hermenn stöðvuðu mót-
mæli gegn landtöku þar árið 1976. 
Síðasta dag mótmæla, 15. maí, 
verða svo sjötíu ár liðin frá því 
hundruð þúsunda Palestínumanna 
hröktust á flótta vegna stofnunar 
Ísraelsríkis.

Að sögn yfirvalda í Palestínu 
skutu ísraelskir hermenn á mót-
mælendur, bæði með gúmmí-
kúlum og byssukúlum og beittu 
táragasi. Þá sagði heilbrigðisráðu-
neytið frá því að tveir hefðu farist 
þegar skriðdreki skaut á þá og vitni 
á svæðinu sögðu Ísraela hafa varp-
að táragasi úr dróna. Mahmoud 
Abbas forseti lýsti í gær yfir þjóðar-
sorg í dag.

Að sögn ísraelska hersins voru 
hermenn að verja landamæra-
vegginn sem aðskilur Ísrael og 
Gasasvæðið, sem er undir stjórn 
Hamas-samtakanna. Óeirðir hafi 
verið við vegginn og skotið hafi 
verið í átt að helstu óeirðaseggj-
unum. Talsmaður hersins sagði 
Jerusalem Post jafnframt frá því 
að allir hinna látnu hafi verið að 
reyna að eyðileggja landamæra-
vegginn.

Í samtali við Israel Radio sagði 
Eyal Zamir hershöfðingi að herinn 
væri að reyna að koma í veg fyrir 
hryðjuverkaárásir sem til stæði 
að gera í skjóli óeirðanna. „Við 
hvetjum borgara til þess að halda 
sig frá veggnum og vörum þá við 
Hamas-hryðjuverkasamtökunum, 
sem bera ábyrgð á þessum ofbeld-
isfullu óeirðum.“

Zamir var ekki sá eini sem full-
yrti að Hamas-samtökin bæru 
ábyrgð á mótmælunum og hefðu 
eitthvað illt í hyggju. Avigdor Lie-
berman varnarmálaráðherra tísti 
á arabísku og sakaði Hamas um að 
leika sér með líf almennra borgara.

Ismail Haniyeh,  einn leiðtoga 
Hamas, ávarpaði mótmælendur í 
gær, að því er BBC greinir frá. Sagði 
hann að Hamas myndu ekki gefa 
tommu eftir í átökunum um Pal-
estínu. thorgnyr@frettabladid.is

Mannfall í 20.000 manna mótmælum
Palestínumenn mótmæltu landtöku Ísraela á 42 ára dánarafmæli sex palestínskra mótmælenda. Að minnsta kosti 12 létu lífið og um 
1.000 særðust þegar Ísraelar reyndu að stöðva mótmælin. Ísraelsher sagði hryðjuverkamenn á meðal mótmælenda.

Barist um Gasa í áratugi

1948 Eftir stríð Araba og Ísraela 
er Gasasvæðið á valdi nýstofn-
aðrar al-palestínskrar ríkisstjórnar 
sem allir meðlimir Arababanda-
lagsins, fyrir utan Jórdaníu, viður-
kenndu sem sjálfstætt ríki.

1956 Ísraelar taka Gasasvæðið í 
Súesdeilunni en missa það eftir 
þrýsting alþjóðasamfélagsins. 

1959 Al-palestínska ríkisstjórnin 
er leyst upp og Egyptar taka yfir 
Gasasvæðið. 

1967 Ísraelsher tekur Gasa-
svæðið í sex daga stríðinu. Ísraelar 
reyna að hrekja Palestínumenn í 
burtu. Byggja á næstu áratugum 
landtökubyggðir á Gasasvæðinu.

1994 Með gerð Óslóarsamning-
anna fær palestínska ríkisstjórnin 
yfirráð yfir meirihluta Gasasvæð-
isins. Ísraelski herinn yfirgefur 
Gasaborg.

1994-1996 Ísraelar byggja vegg 
á landamærum Gasasvæðisins og 
Ísraels.

2000 Önnur intifada-uppreisnin 
byrjar. Hamas-samtökin og önnur 
palestínsk samtök ráðast á bæki-
stöðvar ísraelska hersins. Rífa 
niður landamæraveggin.

2000-2001 Landamæraveggur-
inn reistur á ný

2005 Allar ísraelskar landtöku-
byggðir á Gasasvæðinu leystar 
upp. Ísraelsher yfirgefur Gasa-
svæðið.

2006 Hamas vinnur sigur í 
palestínsku þing-
kosningunum. 
Mahmoud Abbas 
forseti leysir 
upp nýmyndaða 
ríkisstjórn 
Hamas og 
myndar ríkisstjórn 
án aðkomu Hamas. Við taka 
orrustur við Fatah, næststærstu 
hreyfinguna í Palestínu.

2007 Hamas tekur yfir Gasa-
svæðið eftir orrustu við Fatah.

2008 Ísraelski loftherinn gerir 
árás á skotmörk á Gasasvæðinu 
eftir að vopnahlé Ísraela og 
Hamas fer út um þúfur. Um 1.500 
farast, nær eingöngu Palestínu-
menn, í 22 daga stríði.

2014 Þúsundir farast í átökum 
ísraelska hersins við Hamas og 
aðrar fylkingar Palestínumanna.

Mikill fjöldi mótmælti á Gasasvæðinu í gær. Nordicphotos/AFp
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Við þökkum þolinmæðina og hlökkum til 
að taka á móti ykkur í glæsilegri Vínbúð.

LOKAÐ 
Í APRÍL

VÍNBÚÐIN SKÚTUVOGI

Vínbúðin í Skútuvogi verður lokuð 
í apríl vegna breytinga. Við bendum 
viðskiptavinum á að næstu Vínbúðir  

eru í Skeifunni og Borgartúni.

Sýrland Friðarviðræðum á milli 
uppreisnarmanna og Rússa, helstu 
bandamanna stjórnarhers Bashars 
al-Assad, forseta Sýrlands, í Austur-
Ghouta miðar vel áfram. Þetta kom 
fram í tilkynningu frá uppreisnar-
mönnum í gær en Sameinuðu þjóð-
irnar hafa milligöngu um viðræð-
urnar.

Mikið mannfall almennra borgara 
hefur verið í orrustunni um Austur-
Ghouta undanfarnar vikur. Talið er 
að rúmlega 1.600 almennir borgarar 
hafi fallið. Eftirlitssamtökin Syrian 

Observatory for Human Rights hafa 
greint frá því að 144.000 til viðbótar 
hafi misst heimili sín.

Sókn stjórnarliða hefur verið 
þung og hefur stjórnarherinn endur-
heimt stærstan hluta svæðisins. 
Síðasta vígi uppreisnarmanna er 
bærinn Douma og er hann undir 
stjórn uppreisnarfylkingarinnar 
Jaish al-Islam.

Jafnt almennir borgarar sem upp-
reisnarmenn hafa undanfarið flúið 
aðra bæi Austur-Ghouta. Hafa upp-
reisnarmenn fengið að fara til Idlib 

óáreittir. Jaish al-Islam hefur hins 
vegar hafnað slíkum samkomu-
lögum. Hefur fylkingin sagt að slíkt 
sé gert til þess að tryggja að almennir 
borgarar, andvígir Assad, hypji sig 
frá Austur-Ghouta.

Rússneski miðillinn Interfax 
greindi frá því í gær að samkomulag 
hefði náðst um rýmingu Douma. 
Hafði miðillinn það eftir herforingj-
anum Sergei Rudskoj. Þessu neitaði 
Hamza Birqdar, talsmaður Jaish 
al-Islam, þó fljótlega eftir að fréttin 
birtist. – þea

Friðarviðræðum í Austur-Ghouta miðar vel áfram

Douma er í rúst eftir linnulausar loftárásir Assad-liða. NorDicphotos/AFp

Egyptaland Yfirvöld í Egyptalandi 
lokuðu á fréttavefinn al-Manassa í 
gær eftir að miðillinn hafði fjallað 
um meint brot á kosningalögum 
sem eiga að hafa átt sér stað í forseta-
kosningum vikunnar.

„Vefsíðu al-Manassa var lokað eftir 
umfangsmikla umfjöllun um forseta-
kosningarnar þar sem greint var frá 
fjölda lögbrota, meðal annars mútu-
þægni og ólöglegum áróðri til kjós-
enda,“ sagði í tísti frá miðlinum.

Egyptar hafa lokað á fjölda einka-
rekinna fjölmiðla undanfarin misseri 
og hafa stjórnarandstæðingar kvartað 
yfir því að með því sé Abdul Fattah al-
Sisi forseti að reyna að þagga niður í 
gagnrýnendum.

Búist er við því að Sisi vinni sigur í 
kosningunum en úrslita er að vænta 
eftir helgi. Á móti honum bauð hinn 
lítt þekkti Moussa Mostafa Moussa 
sig fram. Sá hefur verið kallaður 
strengjabrúða Sisis. Framboð hans 
er sagt eingöngu til þess fallið að láta 
kosningarnar líta trúverðuglegri út, 
en fjölda stjórnarandstæðinga var 
meinað að bjóða sig fram. – þea

Egyptar  loka 
enn einum 
fréttavefnum

tyrkland Recep Tayyip Erdogan, 
forseti Tyrklands, gagnrýndi í gær 
harðlega tillögu Frakka um milli-
göngu í friðarviðræðum á milli 
Tyrkja og SDF,  hersveita Kúrda í 
norðurhluta Sýrlands. Tyrkir hafa 
undanfarið ráðist inn á svæði á 
valdi Kúrda og meðal annars tekið 
Afrin-hérað.

„Við þurfum engan sáttasemjara. 
Síðan hvenær hafa Tyrkir tamið sér 
að setjast við borðið og ræða málin 
við fulltrúa hryðjuverkasamtaka? Af 
hverju eruð þið að tala um friðar-
viðræður Tyrkja við hryðjuverka-
samtök?“ spurði Erdogan blaða-
mann NTV í gær.

YPG, þjóðvarðsveit Kúrda, er 
stærsti armur SDF. Tyrkir líta svo 
á að YPG sé hernaðararmur hins 
útlæga Verkamannaflokks Kúrda 
(PKK), sem þeir hafa barist við í 
áratugaraðir og bæði NATO og Evr-
ópusambandið flokka sem hryðju-
verkasamtök. Hvorki NATO né ESB 
deila þó þeirri sýn með Tyrkjum að 
YPG sé hluti PKK.

Emmanuel Macron, forseti Frakk-
lands, bauðst til þess á skírdag að 
hafa milligöngu um viðræður þegar 

f u l l t r ú a r 
SDF fund-
uðu með 
honum.

 – þea

Erdogan vill 
ekkert með 
Frakka hafa

recep Erdogan. FréttAblAðið/EpA
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Íslendingar 
eiga ekki að 
láta sér nægja 
lágmarks-
kröfur í þeim 
efnum, 
heldur eiga að 
vera í farar-
broddi.

Mín skoðun  
Guðmundur Steingrímsson

mánudaga-föstudaga      7.30 -17.30
laugardaga    8.00 -16.00
sunnudaga    9.00 -16.00

Austurströnd 14 • Hringbraut 35 
Fálkagata 18  

....................................................Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is

MUNDU EFTIR GÖMLU GÓÐU
AFMÆLISKRINGLUNNI

- fyrir 25-30 manns

PREN
TU

N
.IS

Ég get ekki sagt að ég sé brjálaður yfir neinu sér-
stöku í Reykjavík. Í aðdraganda borgarstjórnar-
kosninga hefur maður svolítið verið að skoða 

hug sinn og velta fyrir sér hvaða mál það eru sem 
brenna á manni. Það sem ég hef einkum komist að er 
það, að ég er alla vega ekki brjálaður yfir málum sem 
margir aðrir virðast brjálaðir yfir.

Fínn veggur
Ég segi kannski ekki að fólk sé snælduvitlaust. En það 
eru stór orð látin falla og ég er ekki alltaf að tengja. 
Kári Stefánsson er til dæmis reiður út af veggnum 
við Klambratún og skrifaði um það harðorða grein 
hér í blaðinu á dögunum. Mér er fyrirmunað að láta 
þennan vegg fara í taugarnar á mér. Mér finnst þetta 
fínn veggur. Hann aðskilur túnið, útivistarsvæðið, frá 
bílaumferðinni. Að líkja Degi við Donald Trump út af 
þessum vegg finnst mér hlægilega ofsafengið.

Svo eru aðrir brjálaðir yfir ferðamönnunum í mið-
bænum. Ég er mjög ánægður með þá. Reykjavík er 
svo margfalt skemmtilegri borg að mínu mati eftir að 
ferðamenn fóru að setja svip sinn á miðbæinn. Að fara 
niður í miðbæ á laugardegi er nánast eins og að fara til 
útlanda. Mér finnst það frábært. Ódýr leið til að fara 
til útlanda.

Stóru málin
Þó nokkuð af fólki er brjálað yfir því að áformað skuli 
að spítalinn skuli vaxa og byggjast upp á þeim stað 
þar sem hann er núna. Það vill hafa hann annars 
staðar. Hér er ég ekki með á nótunum. Mér finnst fullt 
af góðum rökum mæla með núverandi staðsetningu. 
Almennt séð finnst mér það líka góð stefna að reyna 
að hafa stóra vinnustaði í nálægð við svæði þar sem 
flestir búa. Það er umhverfisvænt. Svo finnst mér líka 
auðveldara að treysta staðarvali sem er fengið með 

ígrundaðri skoðun margra kosta — eins og búið er 
að gera nokkrum sinnum — heldur en staðarvali 
sem virðist í mesta lagi byggt á kroti besserwissers á 
servíettu.

Þétt byggð er minn bolli af te. Kem ég þá auð-
vitað að máli málanna, deiluefninu sem virðist gera 
fólk raunverulega snælduvitlaust. Ég hef orðið vitni 
að fundum leysast upp í skæting og dólgslæti út af 
því máli. Fólk froðufellir. Hér á ég að sjálfsögðu við 
Reykjavíkurflugvöll. Mér finnst það sallafín hugmynd 
að byggja frekar íbúðir og hafa fagurt mannlíf með alls 
konar atvinnulífi og afþreyingu á þeim stað þar sem 
hann er núna. Ég er því ekki brjálaður yfir því að hann 
eigi að fara.

Eitt og annað
Er ég þá bara sáttur? Nei, ekki alveg. Eitt og annað 
myndi ég vilja sjá lagað. Mér finnst að þjónusta 
við fólk sem vill endurvinna meira og flokka rusl 
megi vera betri. Mér finnst fjölbreytni í tómstunda-
starfi fyrir börn og unglinga mega vera mun meiri. 
Það mætti koma með fleiri valkosti við allar þessar 
keppnis íþróttir. Mér finnst líka sorglegt að bernska 
barna líði hjá án þess að þau komist lengra en á bið-
lista eftir listnámi, eins og tónlist og myndlist.

Svo fannst mér ekki ánægjulegt að eiga viðskipti 
við skrifstofu Skipulagssviðs þegar við hjónin fórum 
í endurbætur á húsinu okkar. Þjónustulundin og 
sveigjanleikinn gagnvart íbúum borgarinnar, sem 
vilja leggja vinnu á sig við að gera húsin sín fallegri eða 
jafnvel byggja ný, mætti vera töluvert meiri. Svo fannst 
mér það líka arfaslakt þegar lítill, sætur veitingastaður 
í hverfinu okkar fékk ekki leyfi frá borginni til að selja 
rautt og hvítt til klukkan ellefu á kvöldin. Það fer í 
taugarnar á mér.

Að öðru leyti er ég bara nokkuð góður.

Staðan í borginni

Í vikunni bárust fregnir af því að ný hraðhleðslu-
stöð hefði verið tekin í gagnið í Mývatnssveit og 
að með því væri allur hringvegurinn opinn fyrir 
rafbíla. Innan við hundrað kílómetrar eru þar 
með milli hleðslustöðva á hringveginum.

Rafbílar voru í árslok 2017 um fimm þúsund 
talsins á Íslandi og hafði fjöldi þeirra þá fimmfaldast á 
ríflega 18 mánuðum. Opinberar spár gera ráð fyrir að 
árið 2030 verði hér 30 þúsund rafbílar. Forstjóri Orku-
veitunnar telur þessar spár reyndar fullvarfærnislegar 
og að raunhæfara sé að áætla að þeir verði um hundrað 
þúsund talsins. Hann segir núverandi raforkukerfi auð-
veldlega bera þá fjölgun sem þegar hafi orðið, og að ekki 
þurfi frekari fjárfestingu í kerfinu fyrr en rafbílar nái 50 
þúsund.

Auðvitað eru enn einhverjar áskoranir sem yfirstíga 
þarf áður en rafbíllinn verður fyrsti kostur á hverju 
heimili. Þannig þarf til dæmis að finna lausnir fyrir 
hleðslu við fjölbýlishús og í grónari hverfum borgarinn-
ar. Mestu myndi þó muna ef bílaleigubílaflotinn yrði 
í auknum mæli samansettur af rafbílum. Nauðsynlegt 
er fyrir stjórnvöld og forsvarsmenn bílaleiga að vinna 
saman þannig að hvati myndist fyrir bílaleigurnar til að 
leigja út rafbíla í auknum mæli. Nú þegar hægt er að aka 
hringveginn á rafmagni eingöngu, hlýtur stærsta ljónið 
að vera úr veginum.

Forveri núverandi umhverfisráðherra, Björt Ólafs-
dóttir, gaf það út í embættistíð sinni að það væri stefna 
stjórnvalda að Ísland skuli að fullu rafbílavætt árið 2030. 
Með öðrum orðum, bensín og dísilbílar skyldu vera 
með öllu horfnir af götunum fyrir þann tíma.

Einhverjir urðu hissa á þessum yfirlýsingum ráð-
herra. Framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiða-
eigenda benti á að með þessu yrði gengið mun lengra 
en hjá flestum nágrannaþjóðum okkar. Í því samhengi 
má benda á að Bretar hafa lýst því yfir að þeir hyggist 
banna dísil- og bensínbíla fyrir árið 2040. Björt vildi því 
að Íslendingar yrðu áratug á undan Bretum í þessum 
efnum.

Mikil umræða hefur skapast nú í vetur og vor um svif-
ryksmengun í Reykjavík. Ljóst er að þar spilar útblástur 
dísilbíla stóra rullu. Mörg stærri ríki, þar á meðal 
Bretland, hafa nú horfið frá fyrri stefnu sem hyglaði 
dísilbílum. Stefna þeirra flestra er nú að útrýma slíkum 
bílum af götunum.

Orkuskipti eru sömuleiðis veigamikill hluti af Parísar-
samkomulaginu sem íslensk stjórnvöld hafa undirgeng-
ist. Íslendingar eiga ekki að láta sér nægja lágmarks-
kröfur í þeim efnum, heldur eiga að vera í fararbroddi. 
Orðspor okkar Íslendinga er að við búum í hreinu og 
tæru landi, þótt slíkt kunni að hljóma eins og mýta fyrir 
þá sem vanir eru að sitja fastir í umferð í Reykjavík.

Björt var ekki í neinu bjartsýniskasti. Síður en svo. 
Ísland er lítið land og við eigum að geta lyft grettistaki í 
umhverfismálum með tiltölulega lítilli fyrirhöfn.

Við eigum að sameinast um það markmið að Ísland 
verði að fullu rafbílavætt fyrir árið 2030. Vilji og sam-
takamáttur er allt sem þarf.

Í fararbroddi
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240 
kr.
kg

Gul melóna

*Heildarverð 3999 kr. Miðað við 400 g pakka af beikoni

689 
kr.
pk.

Páskamuffins, 4 stk.

1719 
kr.
kg

Krónu beikon

599 
kr.
pk.

Hindber Driscolls 170 g

199 
kr.
pk.

Gestus pönnukökumix

69 
kr.
stk.

Gestus bakaðar baunir

369 
kr.
pk.

Stjörnu egg, 6 stk.

249 
kr.
pk.

Gestus múslí, 750 g

699 
kr.
stk.

Gestus grísk jógúrt, 1 l

199 
kr.
stk.

Happy Day Pink Guava safi

OPIÐ Á MORGUN
páskadag kl. 10 - 20 

í Krónunni Árbæ, Hamraborg, Hvaleyrarbraut, Jafnaseli, Nóatúni 17 og Kr. Vík (9-21)

Afgreiðslutímar á www.kronan.is
Tilboðin gilda til 2. apríl. Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

Ódýrt

ALLT 
ÞETTA 
UNDIR

PÁSKA BRÖNS
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 Gildir ekki ofan á önnur tilboð. Að sjálfsögðu fær ríkissjóður virðisaukaskatt af söluverði. Afslátturinn er alfarið á kostnað Húsgagnahallarinnar. 

PÁSKA
TAXFREE

EKKI MISSA AF ÞESSU

Allar vörur á  
taxfree tilboði*

LÝKUR Í DAG

HOLIDAY
Hornsófi með tungu. Grátt eða svart  
slitsterkt áklæði. Stærð: 279 x 238 x 89 cm  258.993 kr.   349.990 kr.

HOLIDAY
Tungusófi. Svart eða 
ljósgrátt slitsterkt 
áklæði Stærð:  
233 × 160 × 89 cm

 179.993 kr.   239.990 kr.

AFSLÁTTUR
25%

AFSLÁTTUR
22%

CLEVELAND
Tungusófi. Hægri 
eða vinstri tunga. 
Dökk- eða ljósgrátt 
slitsterkt áklæði.
Stærð:  
231 × 140 × 81 cm

 89.692 kr.   114.990 kr.

KENYA
Hægindastóll. 
Holly Chocolate 
eða Holly Dusty 
Green 
áklæði.

 39.992 kr.    49.990 kr.

AFSLÁTTUR
20%

FRIDAY
Tungusófi, hægri eða vinstri tun-
ga. Ljósgrátt eða brúnt áklæði.  
Stærð: 260 × 170 × 87 cm

 118.993 kr.  
 169.990 kr.

AFSLÁTTUR
30%

PERTH
Hægindastóll.
Svart eða 
brúnt 
leður.

 89.993 kr.    119.990 kr.

AFSLÁTTUR
29%

AFSLÁTTUR
26%

SALLY
Hægindastóll. 
Brúnt eða svart  
PU-leður.

AFSLÁTTUR
25%

 29.993 kr.   39.990 kr.

EIFFEL
Eldhússtóll með 
krómlöppum.  
Litir: Rautt, turkis, 
grátt, svart eða 
hvítt.

 7.913 kr.   11.990 kr.

AFSLÁTTUR
34%

HOVE 
Borðstofustóll. Ljós-
brúnt PU-áklæði 
og svartir fætur.

 14.993 kr.   19.990 kr.

AFSLÁTTUR
25%

NEW WILSON
Borðstofustóll. 
Tágarseta. Svört 
eða viðarlit 
viðargrind  
og lappir.

 9.993 kr.   13.990 kr.

AFSLÁTTUR
29%

HYPE 
Borðstofustóll, 
Dusty Rose, Mid-
night eða svart 
PU og svartar 
lappir. 

 21.893 kr.   29.990 kr.

AFSLÁTTUR
27%

Vanilla Fly púðar með fyllingu, 
50 cm. Fullt verð 7.990 kr. 
TAXFREEVERÐ 6.444 kr.

Vanilla Fly kertastjaki. Fullt verð 
9.990 kr.  TAXFREEVERÐ 8.056 kr.

Sophia Venus 
stytta Fullt 

verð 11.990 kr.  
TAXFREE-

VERÐ 9.669 kr.

Nordal Hilla, 91x75 cm. 
Fullt verð 42.990 kr. TAXFREEVERÐ 34.669 kr.

Rikki Tikki fíll, 10 cm. 
Fullt verð 6.390 kr. TAXFREEVERÐ 5.153 kr.

Nordal 
kertastjaki, 
17 x 15 cm. 
Fullt verð 2.990 kr. 
TAXFREEVERÐ 2.411 kr.

Nordal kertastjaki, Ø 54 cm. 
Fullt verð 8.990 kr. TAXFREEVERÐ 7.250 kr.

Nordal lukt, H: 73 cm. 
Fullt verð 14.990 kr. 
TAXFREEVERÐ 12.089 kr.

Nordal vegglukt, 
H: 54 cm. 
Fullt verð 
9.990 kr. 

TAXFREE-
VERÐ 

8.056 kr.

TUB
Hægindastóll. 
Svart 
Santos 
leður/
split.

 59.993 kr.  79.990 kr.

AFSLÁTTUR
25%

      
Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

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

10 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1

Opnunartími yfir páskana
Opið í dag, laugard. 31. mars. Lokað páskadag og 2. í páskum. 
Hefðbundin opnunartími frá og með þriðjudeginum 3. apríl

      

Þú finnur nýjasta blaðið okkar  
á  www.husgagnahollin.is

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

Ísafirði  
Skeiði 1

www.husgagnahollin.is

ASTERIX 
2,5 og þriggja sæta sófi. Tristan brúnt og Tristan grátt áklæði.

2,5 sæta: 200 x 95 x 87 cm

 199.990 kr.   259.990 kr.
3ja sæta: 230 x 95 x 87 cm

 229.990 kr.   299.990 kr.

Fjölbreytt og 
spennandi fyrir

páskana í Höllinni

www.husgagnahollin.is
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50%

OPIÐ ALLA DAGA Rafvörumarkaðurinn við Fellsmúla | 108 Reykjavík | Sími: 585 2888

KASTARA-
DAGAR AFSLÁTTUR AF 

KÖSTURUM

Fór holu í höggi á fyrsta risamóti ársins

Magnað högg  Ólafía Þórunn Kristinsdóttir fór holu í höggi á fyrsta hring ANA Inspiration, fyrsta risamóts ársins á LPGA-mótaröðinni í golfi. 
Magnað högg hennar á 17. holu fór beint ofan í. Fyrir það fékk hún tvo flugmiða, á áfangastað að eigin vali, frá ANA. Ólafía lék fyrsta hringinn á pari 
vallarins þrátt fyrir að hafa fengið sex skolla. Ólafía hafði ekki lokið leik á öðrum hring mótsins þegar blaðið fór í prentun  í gær. nordicphotos/getty

Handbolti Klukkan 15.00 í dag 
verður seinni leikur ÍBV og rúss-
neska liðsins Krasnodar í 8-liða 
úrslitum Áskorendabikars Evrópu 
flautaður á. Eyjamenn eru í góðri 
stöðu eftir tveggja marka sigur í fyrri 
leiknum í Rússlandi, 23-25.

„Við þurfum að hitta á virkilega 
góðan leik, bæði í vörn og sókn, 
svipað og við gerðum úti í Rúss-
landi. Það var einn okkar besti 
leikur í vetur,“ segir Arnar Péturs-
son, þjálfari ÍBV, við Fréttablaðið.

Eyjamenn byrjuðu fyrri leikinn 
í Rússlandi frábærlega og komust 
í 1-8 eftir 11 mínútur. Leikurinn 
jafnaðist eftir því sem á leið og 
Krasnodar náði að jafna um mið-

bik seinni hálfleiks. ÍBV náði þó 
að landa tveggja marka sigri. Arnar 
svekkir sig ekkert á því að hafa ekki 
unnið stærri sigur í fyrri leiknum, í 
ljósi draumabyrjunar hans manna.

„Þeir sýndu styrk sinn með því að 
koma til baka og jafna leikinn. Fyrir 
fram hefðum við alltaf þegið tveggja 
marka sigur úti.“

Arnar segir að rússneska liðið 
sé erfitt viðureignar og líkamlegir 
burðir leikmanna þess séu miklir.

„Þetta eru stórir strákar og vel á 
sig komnir. Þeir spila góða 6-0 vörn 
og keyrðu hratt í bakið á okkur 
þegar líða tók á leikinn,“ segir Arnar 
sem var ánægður með hvernig Eyja-
menn leystu varnarleik Krasnodar 

um síðustu helgi. „Við spiluðum 
virkilega vel og það skilaði okkur 
þessum sigri. Við þurfum annað 
eins á morgun [í dag].“

Eyjamenn voru án fjögurra 
sterkra leikmanna í fyrri leiknum; 
Stephens Nielsen, Róberts Arons 
Hostert og Theodórs Sigurbjörns-
sonar, sem voru frá vegna meiðsla, 
og Magnúsar Stefánssonar sem 
komst ekki með út vegna vinnu.

„Maggi fær frí um helgina. Teddi 
er búinn að vera mjög flottur á 
síðustu æfingum og hann verður 
með. En það er lengra í Robba,“ 
segir Arnar og bætir við að Stephen 
verði ekki meira með Eyjamönnum 
á tímabilinu.

Arnar vonast eftir því að Eyja-
menn fjölmenni á leikinn í dag og 
búi til góða stemningu.

„Það er páskafrí og margir í 
bænum. Ég á ekki von á öðru en 
það verði virkilega vel mætt og góð 
stemning. Okkur langar í undanúr-
slit,“ segir Arnar að endingu. 
ingvithor@frettabladid.is

Eyjamenn langar í undanúrslit
ÍBV stendur vel að vígi fyrir seinni leikinn gegn Krasnodar í 8-liða úrslitum Áskorendabikars Evrópu í 
handbolta eftir 23-25 sigur í fyrri leiknum. Eyjamenn endurheimta tvo lykilmenn fyrir seinni leikinn í dag. 

Fyrir fram hefðum 
við alltaf þegið 

tveggja marka sigur úti.

Arnar Pétursson, þjálfari ÍBV
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Fótbolti Keppni í ensku úrvals-
deildinni hefst aftur um helgina 
eftir landsleikjahlé. Stórleikur 
umferðarinnar fer fram á Stamford 
Bridge á morgun þegar Chelsea 
tekur á móti Tottenham.

Leikurinn er gríðarlega mikil-
vægur fyrir Chelsea í baráttunni um 
sæti í Meistaradeild Evrópu á næsta 
tímabili. Englandsmeistararnir 
sitja í 5. sæti deildarinnar með 56 
stig, fimm stigum á eftir Tottenham 
sem er í sætinu fyrir ofan. Með sigri 
í leiknum á morgun nær Spurs átta 
stiga forskoti á Chelsea þegar aðeins 
sjö umferðir eru eftir. Endi Chelsea 
utan efstu fjögurra sætanna verður 
það í annað sinn á síðustu þremur 
árum sem liðið missir af Meistara-
deildarsæti.

Tölfræðin er þó með Chelsea í 
liði því Tottenham hefur ekki unnið 
deildarleik á Stamford Bridge síðan 
í febrúar 1990, eða í 28 ár. Gary Lin-
eker sem skoraði sigurmark Totten-
ham í þeim leik. – iþs

Vilja aflétta 
bölvuninni 
á Brúnni

Fótbolti Aron Einar Gunnarsson 
lék sinn fyrsta leik með Cardiff 
í fjóra mánuði þegar liðið vann 
3-1 sigur á Burton Albion í ensku 
 B-deildinni í gær. Landsliðsfyrir-
liðinn hefur verið frá vegna ökkla-
meiðsla og hafði ekki leikið með 
Cardiff síðan í 0-1 sigri á Barnsley 
21. nóvember í fyrra.

Aron Einar lék fyrri hálfleikinn í 
vináttulandsleik Íslands og Mexíkó 
aðfaranótt laugardags og lék svo síð-
ustu 24 mínúturnar í leik Cardiff og 
Burton í gær. Þetta var áttundi sigur 
Cardiff í röð en liðið er í kjörstöðu 
til að vinna sér sæti í ensku úrvals-
deildinni fyrir næsta tímabil. – iþs

Fyrsti í fjóra 
mánuði

Victor Moses og Ben davies eigast 
við í fyrri leik chelsea og tottenham. 
nordicphotos/getty

Aron einar er kominn aftur á ferðina 
eftir meiðsli. nordicphotos/getty



Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6 • Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5 • Sími 515 7050 volvocars.is

Volvo XC60 AWD er sannarlega einstakur bíll. Hann er leiðandi í bílaöryggi auk þess að vera í forystu í umhverfisvænni tækni 

með 407 hestafla rafmagnaðri T8 vél sem eyðir aðeins 2,1 lítrum af bensíni per 100 km í blönduðum akstri á rafmagni eða bensíni. 

Fjöðrunarkerfi með loftpúðum (aukabúnaður) og framúrskarandi hljómtæki gerir aksturinn einstaklega ánægjulegan og þægilegan. 

Skandinavísk nútímahönnun að innan og utan og sænsk gæðaframleiðsla beint frá Gautaborg sem byggð er á náttúrulegum 

gæðaefnum ásamt ríkulegum staðalbúnaði gera hverja ökuferð að einstakri upplifun.

Volvo XC60 AWD var valinn heimsbíll ársins 2018 af World Car Awards,
jeppi ársins 2018 af Bandalagi íslenskra bílablaðamanna og

öruggasti bíll í heimi hjá EURO NCAP árekstrarprófunarstofnuninni.

Verð með dísilvél frá 6.790.000 kr.
Verð með T8 tvinnvél frá 7.490.000 kr.

MADE BY SWEDEN

F r a m t í ð i n  í  ö r y g g i

HEIMSBÍLL ÁRSINS 2018
VOLVO XC60

BEST OVERALL PERFORMER 2017



Mars 1979. Páskaeggjagerð í sælgætisverksmiðjunni Víkingi. 
Mynd/LjósMyndasafn ReykjaVíkuR. 

Pétur  
kanína í bíó
Allra yngstu áhorf-
endurnir fá eitthvað 
fyrir sinn snúð um 
páskahelgina því 
Pétur kanína er 
kominn í bíó. Kvik-
mynd úr hugarheimi 

Beatrix 
Potter um 
kanínuna 
Pétur sem 
reynir að 
lauma 
sér inn í 
græn-
metis-
garð nýja 
bóndans.

Um helgina, af hverju ekki að …Einu sinni var
Plokka!
Eða að nýta útivist og hreyfingu 
til þess að tína rusl á víðavangi. 
Sorpa mælir með því að „plokkarar“ 
noti glæra poka svo auðveldara sé 
fyrir starfsmenn Sorpu að sjá hvað 
leynist í pokunum þegar henda á 
ruslinu á réttan stað. Gott ráð til 
plokkara er að tína plast í sérpoka.

Skíði eða Sund
Páskahelgin er prýðistími til að nýta sér frábær 
skíðasvæði landsins og skella sér svo í sund. 
Veðurspáin er hagstæð víða um land.

javi og ebba 
hafa vakið 
athygli fyrir 
skemmtilega 
sviðsframkomu 
og útgeislun. 

Þetta hefur verið ótrú-
lega gaman, eiginlega 
eins og draumur,“ segir 
Javier Fernández Valiño, 
dansfélagi Ebbu Guð-
nýjar Guðmundsdóttur, 

í skemmtiþættinum Allir geta dansað 
á Stöð 2.

Javier og Ebba hafa vakið mikla 
athygli á dansgólfinu og virðast ná 
vel saman. „Mér finnst frábært að 
dansa við Ebbu, hún er glöð og hefur 
sterka útgeislun. Hún hefur svipuð 
lífsgildi og ég og ég held öll lífsgleðin 
skili sér á gólfinu,“ segir Javier sem er 
alla jafna kallaður Javi.

„Við æfum klukkutímunum 
saman. Við höfum tekið fimm tíma 
æfingu, litið á klukkuna og hrein-
lega ekki skilið hvernig tíminn getur 
liðið svona hratt. Svo höldum við 
bara áfram, við leggjum mjög hart 
að okkur.“

Javi er 26 ára gamall. Fæddur í 
Madrid á Spáni. Hann flutti hingað til 
lands fyrir rúmlega fimm árum. For-
eldrar hans eru af fátæku fólki komn-
ir. „Mamma vinnur í fiskvinnslu og 
pabbi er með bifreiðaverkstæði, gerir 
upp klassíska bíla og selur þá. Þau eru 
bæði af mjög fátæku fólki komin. Ég 
á einn eldri bróður, hann er 37 ára. 
Mamma var 16 ára þegar hún eignað-
ist hann,“ segir Javi.

„Pabbi er alinn upp í steinhlöðnu 
húsi þar sem allar aðstæður voru 
frumstæðar. Það var til dæmis ekkert 
klósett í húsinu. Foreldrar mínir eru 
virkilega duglegt fólk.“ Javi var mjög 
orkumikið barn. Hann æfði fótbolta, 
stundaði sund og dans og hjálpaði til 
við messuhald í kirkju á sunnudög-
um. „Þegar ég var orðinn ellefu ára 
gamall sagði pabbi mér að velja. Ég 
valdi dansinn og hef aldrei séð eftir 
því,“ segir Javi.

Javi flutti til Barcelona sautján ára 
gamall og stundaði listnám meðfram 
dansinum. „Ég gerði stuttmyndir, 
lærði grafíska hönnun, bjó til og 
spilaði tónlist og var dj og dansaði. 
Ég hef alltaf haft mikla orku og þörf 
fyrir að gefa af mér. Ég flutti svo aftur 
til Madrid um tvítugt og fór að huga 
að möguleikum mínum,“ segir Javi.

„Ég var staðráðinn í því að tala 
betri ensku og ferðast. Ég vildi prófa 
eitthvað nýtt. Ég rakst á auglýsingu 
frá Íslandi. Dansskóli Ragnars aug-

lýsti eftir kennara til að kenna 
börnum dans. Ég stökk á tækifærið,“ 
segir Javi. „Ég fór tveimur dögum 
seinna frá Madrid,“ segir hann og 
hlær. Hann segir móður sína hafa 
fórnað höndum. „Hún spurði: Javi? 
Hvað ertu eiginlega að fara að gera á 
eyju lengst norður í hafi? Þú verður 
kominn strax hingað aftur. Henni 
leist ekki á þetta. En hér er ég rúm-
lega fimm árum seinna og uni mér 
vel,“ segir Javi.

Hann segir að í fyrstu hafi hann átt 
erfitt með að fóta sig. Árið 2013 var 
Javi settur í hálfs árs keppnisbann 
vegna  kannabisneyslu. „Þetta var 
erfiður tími hjá mér. Sá erfiðasti sem 
ég hef gengið í gegnum. Mér fannst 
þetta erfitt gagnvart þeim sem treystu 
mér. Það tók nokkra mánuði fyrir 
mig að koma mér út úr vandanum. 
Ég fékk góða aðstoð, fór í meðferð 
og náði tökum á lífi mínu,“ segir Javi. 
„Það er mikils virði að fá annað tæki-
færi og ég hef nýtt það vel til að gefa 
af mér. Ég elska land og þjóð,“ segir 
Javi sem talar reiprennandi íslensku.

Mikils virði að fá annað tækifæri
Javier Fernández Valiño fer mikinn í dansþættinum Allir geta dansað þar sem hann dansar við Ebbu Guðnýju  
Guðmundsdóttur. Hann flutti til Íslands fyrir rúmum fimm árum og hefur átt góðan tíma, þrátt fyrir erfiðleika. 

javi á íslenska kærustu, Ásdísi finnsdóttur. Hún og fjölskylda hennar eru fjölskylda hans í dag. fRéttabLaðið/stefÁn

„Ég byrjaði hér á landi á því að 
kenna börnum. Þau eru bestu kenn-
ararnir, þau töluðu ekki ensku svo ég 
þurfti að læra íslensku. Þau eru líka 
góðir kennarar í lífinu, því þau eru 
alltaf í núinu,“ segir Javi.

„Ég fór svo seinna í tungumála-
nám hjá Mími, lærði þar að skrifa 
íslensku og tileinka mér betri fram-
burð. Ég hafði það að markmiði að 
læra nokkur ný orð á hverjum degi.  
Fjölskyldan sem ég dvaldi hjá fyrst 
við komuna til Íslands hjálpaði mér 
líka mikið.“

„Mér fannst ég eiga heima hér 
frá fyrstu dögum. Íslendingar eru 
ekki dómharðir, þeir eru vinalegir 
og frjálslyndir. Það er gott að vera í 
kringum þá. Langir vetur hafa mikil 
áhrif á þá og þess vegna er dansinn 
góður fyrir þá. Stundum finnst mér 
Íslendingar, bæði börn og fullorðnir, 
svolítið feimnir. Ég held það sé af því 
að inniveran er mikil á veturna.“

Javi á íslenska kærustu, hún heitir 
Ásdís Ósk Finnsdóttir. „Hún er dans-
ari, dansar nútímadans og djassball-
ett. Ég sá hana í Listdansskólanum og 
bauð henni svo að dansa í tónlistar-
myndbandi sem ég lék í og heillaðist 
af henni. Síðan fór ég að kenna henni 
samkvæmisdans og nú keppum við 
saman í latíndönsum. Hún og fjöl-
skylda hennar eru fjölskylda mín í 
dag,“ segir Javi.

En víkjum þá að mikilvægustu 
spurningunni. Geta í alvörunni allir 
dansað? 

„Já! Auðvitað. Ég hef kennt ótal 
manns að dansa. Ég hef kennt 
fólki sem notar hjólastóla og fólki 
með Downs heilkennið. Ég er núna 
að þróa kennslu með samstarfs-
konu þar sem við ætlum að bjóða 
fólki sem notar hjólastól að dansa. 
Þótt líkaminn sé ekki í toppformi 
þá er oftast hægt að gera eitthvað til 
að dansa og tjá sig. Og það er hollt, 
það er gott fyrir hjartað, eflir hug-
rekki. Dans er nefnilega svo margt, 
þegar fólk dansar þá notar það bæði 
tilfinningar og rökhugsun,“ segir Javi.

Hann hefur undanfarið haldið 
latínkvöld á Kofa Tómasar frænda 
sem hafa fallið mörgum í geð. „Við 
rýmum gólfið, spilum latíntónlist 
og það er eiginlega alltaf fullt út úr 
dyrum,“ segir hann frá. 
kristjana@frettabladid.is
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     Spurt og svarað
Fjórtán þúsund gestir hafa séð kvikmyndina Víti í Vestmannaeyjum og aðalleikarar þykja standa sig með 
prýði. Þeir sýna á sér hina hliðina og svara nokkrum laufléttum spurningum.

Pabbi er uppáhaldsrithöfundurinn
Lúkas Emil Johansen

Besta bíómynd allra tíma?
Víti í Vestmannaeyjum.

Hvað færðu þér á pítsuna?
Margarita, annars skinku og ananas.

Uppáhaldssamfélagsmiðillinn?
Instagram.
Hvað gerirðu milli 5 og 7 á daginn?
Á virkum dögum er ég á fótbolta- eða leiklistar-
æfingum en um helgar er það misjafnt.
Án hvers getur þú ekki verið?
Fjölskyldunnar – og fótbolta.
Hvaða ofurkraft værir þú til í að vera með?
Að geta flogið eða vera ósýnilegur.
Uppáhaldsrithöfundur? (Og já, það má segja 

Gunni Helga.)
Darri Johansen. Svo kemur Gunnar Helgason. 

(Darri er faðir Lúkasar.)
Furðulegasti matur sem þú hefur borðað?

Ég man það ekki, kannski pítsa með banana. Mér 
fannst það frekar fríkað.

Besti knattspyrnumaður allra tíma?
Lionel Messi.

Annaðhvort í fótbolta eða skák
Róbert Luu
Besta bíómynd allra tíma? 
Titanic, nei, djók. Uppáhaldsmyndirnar mínar eru Harry Potter-
myndirnar.
Hvað færðu þér á pítsuna? 
Finnst ekki öllum skinka og ananas best á pítsuna?
Uppáhaldssamfélagsmiðillinn?
Facebook.
Hvað gerirðu milli 5 og 7 á daginn? 
Ég er annaðhvort á fótbolta- eða skákæfingu.
Án hvers getur þú ekki verið? 
Pabba.
Hvaða ofurkraft værir þú til í að vera með? 
Að geta flogið.
Uppáhaldsrithöfundur?(Og já, það má segja Gunni Helga.) 
Fyrir utan Gunna Helga þá er það Þorgrímur Þráinsson.
Furðulegasti matur sem þú hefur borðað? 
Örugglega krabbakjöt.
Besti knattspyrnumaður allra tíma? 
Pelé, sá langbesti.

Kengúrukjöt er skrýtnasti maturinn
Viktor Benóný Benediktsson 
Besta bíómynd allra tíma?
The Godfather, Part 1.
Hvað færðu þér á pítsuna?
Beikonkurl, bbq-sósu og sveppi.
Uppáhaldssamfélagsmiðillinn?
Instagram.
Hvað gerirðu milli 5 og 7 á daginn?
Er með vinum mínum og á handboltaæfingum
Án hvers getur þú ekki verið?
Mömmu minnar.
Hvaða ofurkraft værir þú til í að vera með?
Stoppa tímann.
Uppáhaldsrithöfundur? (Og já, það má segja Gunni Helga.)
Hildur Knútsdóttir.
Furðulegasti matur sem þú hefur borðað?
Kengúrukjöt.
Besti knattspyrnumaður allra tíma?
Dimitar Berbatov, leikmaður hjá Manchester United.
Besta bíómynd allra tíma?
Hef ekki séð hana enn!

Vildi geta stundað tímaflakk
Ísey Heiðarsdóttir

Besta bíómynd allra tíma?
Að sjálfsögðu Víti í Vestmannaeyjum og líka 

myndin „Með allt á hreinu“.
Hvað færðu þér á pítsuna

Ananas, skinku og rjómaost.
Uppáhaldssamfélagsmiðillinn?
Snapchat og Instagram.
Hvað gerirðu milli 5 og 7 á daginn?
Hitti vini, er stundum á æfingum og 
reyni líka að vera heima hjá mér.
Án hvers getur þú ekki verið?
Fjölskyldunnar.
Hvaða ofurkraft værir þú til í að vera 
með?

Að getað stundað tímaflakk.
Uppáhaldsrithöfundur? (Og já, það má 

segja Gunni Helga.)
Gunnar Helgason og Astrid Lindgren.

Furðulegasti matur sem þú hefur borðað?
Djúpsteiktur kolkrabbi.

Besti knattspyrnumaður allra tíma?
Besti knattspyrnumaðurinn er held ég Lionel 

Messi. Besta knattspyrnukonan er Carli Lloyd!
Texti: Ásta Hrafnhildur Garðarsdóttir
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Ma r t a  N o r d a l 
hefur ástæðu til 
að fagna. Hún er 
leikstjóri Rocky 
Horror Show 
sem Borgarleik-

húsið sýnir við gríðarlegar vinsældir. 
Marta hefur leikstýrt fjölda verka en 
segir þessa vinnu hafa verið mjög 
ólíka því sem hún hafi áður fengist 
við. „Ég hef aldrei leikstýrt á stóru 
sviði, aldrei leikstýrt jafn mann-
margri og viðamikilli sýningu og 
aldrei leikstýrt söngleik. Þetta hefur 
verið mikil reynsla og vinnan var 
ótrúlega skemmtileg og gefandi,“ 
segir hún. „Í Rocky Horr or er sterkt 
fólk á öllum póstum. Þegar þessir 
stórkostlegu listamenn koma saman 
þá verða til töfrar. Ég vil skapa töfra.“

Mörtu bíður nýtt og spennandi 
verkefni en hún tekur fljótlega við 
starfi leikhússtjóra Leikfélags Akur-
eyrar. „Mér líst mjög vel á það starf. 
Þegar ég útskrifaðist sem leikkona 
lék ég á Akureyri og var þar í eitt og 
hálft ár. Það var dásamlegur tími 
og ég kynntist mjög skemmtilegu 
fólki. Mér þótti strax mjög vænt 
um leikfélagið og samfélagið. Sam-
komuhúsið er ákaflega sjarmerandi 
hús með góðu sviði og ég á ákaflega 
góðar minningar þaðan,“ segir hún.

Fréttablaðið/valli

  Hið 
fullkomna  
frelsi
Marta Nordal leikstýrir Rocky Horror Show 
sem er að slá í gegn í Borgarleikhúsinu og 
tekur senn við starfi leikhússtjóra Leikfélags 
Akureyrar. Hún varð fimm ára gömul heilluð 
af leikhúsheiminum og árin hafa síður en 
svo dregið úr þeirri ástríðu. Hún segir leik-
húsið geta verið miskunnarlausan heim.

Spurð um áherslur í hinu nýja 
starfi leikhússtjóra segir hún: „Fyrst 
og fremst vil ég fá fólk í leikhús. Ég 
vil að Akureyringar séu stoltir af 
leikhúsi sínu, finnist þeir eiga hlut 
í því og flykkist á sýningar. Þótt ég 
hafi mikinn áhuga á tilraunakenndu 
leikhúsi er ég ekki að fara að leggja 
áherslu á tilraunasýningar. Ég er 
að fara aðra leið. Ég ætla að leggja 
áherslu á barnasýningar og fjöl-
skyldusýningar. Það er líka mikil-
vægt að stuðla að sérstöðu Leik-
félags Akureyrar og skapa því sterka 
ímynd með því að tengja við norð-
lenska menningu; skáld og lista-
menn þaðan. Halda menningu þessa 
landshluta á lofti. Leikfélag Akureyr-
ar er eina leikhúsið sem er með sin-
fóníuhljómsveit innanborðs, sem er 
ákveðinn styrkur sem þarf að nýta. 
Ég stefni því einnig á sýningar í sam-
starfi við Þorvald Bjarna Þorvalds-
son og Sinfóníuna og þá verður um 
að ræða söngleiki eða músíktengdar 
sýningar.

Það er mikilvægt að skapa leik-
hússamfélag á Akureyri sem verður 
raunverulegt mótvægi við leik-
húsin í Reykjavík en til þess að svo 
verði þarf að fastráða leikara og 
listamenn. Ég geri mér grein fyrir 
kostnaðinum við slíkt og ég stefni 
á einhverjar fastráðningar núna en 
langtímamarkmiðið er auðvitað að 
fyrir norðan verði til hópur sviðs-
listafólks sem býr þar og starfar.“

Fimm ára í leikhúsgryfju
Hvenær fékkstu áhuga á leiklist, 
var kannski mikill leiklistaráhugi á 
heimilinu? 

„Ég ólst upp í nánd við menningu 
og listir og fannst það bara sjálfsagt, 
en auðvitað var það ekkert sjálfsagt. 
Fjölmörg börn hafa ekki aðgengi 
að menningu og listum og í því 
felst mikið óréttlæti en eitt mesta 
óréttlæti sem til er, er að mismuna 
börnum. Það var reyndar ekki lögð 
mikil áhersla á leikhús í okkar upp-
eldi og pabbi og mamma hvöttu mig 
ekki sérstaklega til að fara út á þessa 
braut. Salvör systir var í ballett og ég 
fylgdist með henni. Hún smitaði mig 
af dansáhuganum og ég var í klass-
ískum ballett þegar ég var lítil. Þegar 
ég var fimm ára sá ég Kardemom-
mubæinn í Þjóðleikhúsinu, reyndar 
nokkrum sinnum. Salvör var ein af 
litlu stelpunum sem dönsuðu í sýn-
ingunni. Hún tók mig stundum með 
og ég sat pínulítil í gryfjunni við hlið-
ina á hljómsveitarstjóranum. Þetta 
var fyrsta upplifun mín af hinum 
heillandi heimi leikhússins. 

Ég varð hugfangin af leikhúsinu 
og fór að leika strax í barnaskóla í 
skólasýningum. Fjórtán ára gömul sá 
ég Cats í London og sú sýning hafði 
djúpstæð áhrif á mig. Ég hafði aldrei 
séð annað eins. Hluti af mér heillast 
af hinu mikla sjónarspili söngleikj-
anna, þótt ég hafi ekki fundið þörf 
fyrir að tjá það í list minni fyrr en 
núna. Í leiklistinni kem ég úr hinni 
klassísku átt og þar er annars konar 
nálgun og stíll.“

Fyrirmyndin Ólöf
Marta ólst upp í stórum systkina-
hópi. Systkini hennar eru Bera, Sig-
urður, Guðrún, Salvör og Ólöf, sem 
lést á síðasta ári. Ólöf lést langt um 
aldur fram eftir hetjulega baráttu við 
erfið veikindi. „Dauði hennar er það 
versta sem ég hef nokkru sinni upp-
lifað,“ segir Marta.

Hvernig manneskja var Ólöf? 
,,Af systkinunum var Ólöf næst 

mér í aldri og við vorum mikið 
saman. Ég man að þegar við vorum 
krakkar gaf pabbi okkur mjög oft 
Toblerone. Ég faldi alltaf mitt súkku-
laði því ég vildi njóta þess að borða 
það í einrúmi en Ólöf skildi sitt eftir 
á glámbekk og leyfði öllum að fá sér. 
Þetta var mjög lýsandi fyrir hana og 
kom strax fram þegar hún var barn. 
Hún var frjáls í sér, ekki bundin 
hlutum, einstaklega góð og mjög 
viðkvæm. Þegar hún var komin út í 
stjórnmálin lærði hún að koma sér 
upp skráp og faldi viðkvæmnina vel, 
en innst inni var hún alltaf sú sama.

Ólöf var mér mjög mikil fyrir-
mynd. Hún var lífsnautnamann-
eskja, fljót að taka ákvarðanir og 
hörkudugleg. Hún lifði lífinu til 

fullnustu. Hún var ekki manneskjan 
sem sagði: „Ég hefði átt að …“ eða: „Ég 
átti eftir að gera þetta …“ Hún gerði 
það sem hún ætlaði sér. Hún átti 
auðugt líf. Hún eignaðist fjögur börn 
og ég sé hana í þeim öllum.“

Frelsið á jaðrinum
Marta útskrifaðist sem leikkona 
frá The Bristol Old Vic Theatre 
School árið 1995. Hún lék hjá Leik-
félagi Akureyrar, Þjóðleikhúsinu og 
Borgarleikhúsinu. Hún segir að leik-
konustarfið hafi verið mjög gefandi. 
„Það er mikil þjálfun sem felst í því 
að standa á stóru sviði, þótt maður 
sé ekki í stórum hlutverkum. Maður 
vinnur með ólíku fólki og leikstjór-
um og er hluti af vel smurðri vél. 
Þetta gekk misvel og stundum var 
ég frústreraður leikari en ég öðlað-
ist mikla reynslu. Ég ákvað síðan að 
snúa mér að leikstjórn og hef ekki 
leikið í tíu ár. Ég hef ekki fundið 
þörfina fyrir það.“

Áttu þér draumahlutverk? 
„Ekki lengur. Mig langaði alltaf 

til að leika stóru kvenhlutverkin í 
Shakespeare, eins og lafði Macbeth. 
Ég leik þetta ekki héðan af, mig 
skortir þjálfun.“

Árið 2010 stofnaði Marta leik-
hópinn Aldrei óstelandi ásamt 
Eddu Björgu Eyjólfsdóttur og leik-
stýrði öllum sýningum hópsins. 
„Okkur langaði til að skapa leikhús 
að okkar hætti. Þegar maður er með 
eigin leikhóp getur maður búið til 
sín eigin verkefni, valið leikara og 
tekið þann tíma sem maður þarf í 
verkið. Maður getur gert það sem 
maður vill alveg frá grunni. Þetta er 
hið fullkomna frelsi. Frelsi er nauð-
synlegt afl í hvaða listgrein sem 
er. Stofnanir eru háðar ákveðnum 
markaðsskilyrðum enda flókin fyrir-
bæri með mikla ábyrgð. Á jaðrinum 
ríkir hins vegar mikið frelsi og þar er 
framþróunin í listinni. Okkar mark-
mið í Aldrei óstelandi hefur verið 
að skoða menningararf okkar upp á 
nýtt, ögra leikhúsforminu, gera til-
raunir og hafa kjark til gera og segja 
það sem við viljum án þess að fylgja 
alltaf rótgrónum hugmyndum okkar 
um hvað leikhús á að vera. Litlir leik-
hópar þurfa ekki að hlýða markaðn-
um og eiga í raun ekki að hlýða einu 
eða neinu nema listinni.“

Klisjan í leikhúsinu
Þú hefur leikstýrt fjölda verka. 
Hvernig leikstjóri ertu? 

„Ég er ekki stjórnsöm. Ég kalla 
eftir hugmyndum frá leikurum og 
listamönnunum í kringum mig. 
Það hefur alltaf gefist best. Ég þarf á 
þessu samtali að halda. Ég fer ekki 
í vörn eða bít frá mér sé einhver 
ósammála mér. Ég kann að meta 
listrænan heiðarleika. Einn kvik-
myndaleikstjóri sagði að það sem 
einkenndi góðan leikstjóra væri að 
velja fólk með sér sem væri betra en 
hann, mér þykir þetta góð speki.“

Talið berst að fjármögnun til 
menningarstarfsemi sem er grund-
völlur listsköpunar en Marta segir: 
„Við verðum að skoða hvernig 
fjármunum er útdeilt og í hvað. 
Reykjavíkurborg úthlutar árlega 
menn ingar styrkjum, allt frá 100 
þúsundum upp í nokkrar milljónir 
fyrir hvert verkefni. Ég velti því fyrir 
mér hversu góð nýting er á fjár-
munum þegar þeim er dreift svona 
víða. Í þessari miklu dreifingu felst 
fælni við að taka ákvarðanir. Það 
krefst ákveðins hugrekkis að setja 
mikla peninga í fá verkefni og það 

Ólöf var Mér Mjög 
Mikil fyrirMyNd. HúN 
var lífsNautNaMaNN-
eskja, fljÓt að taka 
ákvarðaNir og Hörku-
dugleg. HúN lifði lífiNu
til fullNustu.

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrun@frettabladid.is
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Cibon Fúgu vírbursti 
3x10 laga m/skafti  

1.490

Pallurinn og plokkið

Reykjavík Kletthálsi 7. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-16

Reykjanesbær Fuglavík 18. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-14

Sími 412 2500 -  sala@murbudin.is  - www.murbudin.is

Lavor Space 180 
háþrýstidæla
2500W, 180 bör (245  
m/túrbóstút), 510 L/klst.
Pallabursti og felguhreinsir    
fylgja.

Made by Lavor 26.490

Tansun 
geislahitari  
– 2.0 kW
áður 39.990 kr.

29.993
•  IP staðlað fyrir   
    íslenska veðráttu
•  2 ára ábyrgð 

29.990
Lavor SMT 160 ECO

 2500W, 160 bör (245 m/
túrbóstút) 510 L/klst. Þrjár 
stillingar: mjúk (t.d. viður), 
mið (t.d. bill) og hörð (t.d. 
steypa).

Kailber 4 brennara 
Gasgrill 
4x3,5KW brennarar (14kw),  
grillflötur 68x44cm.

 25%
AFSLÁTTUR

49.990

Lavor Galaxy 150
háþrýstidæla
2100w, 150 bör (240 m/
túrbóstút), 450 l/klst. Með 
pallabursta.

Lavor Vertigo 28
háþrýstidæla 
2800w, 160 bör (220 m/
túrbó), 510 l/klst. 4 mismu-
nandi spíssar, hægt að nota 
í sandblástur (aukasett).

Hjólbörur 80L

3.990  
1.690

40 l kr. 990

Gróðurmold 20 l

560

Sterkir Cibon strákústar 
45cm 1.395 kr.  
60cm 1.895 kr.

Opið í dag 
Kl. 10-16 á Kletthálsi 

og 10-14 í Reykjanesbæ

Tia Greinaklippur 

1.590

MARGAR 
GERÐIR AF 
HJÓLBÖRUM

GOTT ÚRVAL  
AF SKÓFLUM Á 
GÓÐU VERÐI

17.990

66.990

Meistar Upptínslutól/plokkari 
Verð 1.570
Fyrir 

plokkara



krefst þess líka að menn standi 
með vali sínu. Það er auðveldara að 
dreifa peningunum sem mest því þá 
er hægt að friða alla. Margir fá eitt-
hvað, en yfirleitt það lítið að þeir 
þurfa að leita að stórum styrkjum 
annars staðar frá. Mér finnst það 
vera íhugunarefni fyrir Reykjavíkur-
borg hvort hún ætti ekki að verða 
sterkari bakhjarl. Við höfum marg-
oft fengið úthlutanir frá borginni og 
í mörgum tilfellum ekki getað notað 
peninginn í neitt.

Mér finnst líka kominn tími til að 
skoða uppstokkun á listamanna-
launum og menningarsjóðum á 
vegum ríkisins sem allir eru með 
sérstaka stjórn og umsýslu. Í stað 
þess að vera með marga sjóði sem 
úthluta einu sinni á ári og dreifa 
þannig fjármagni milli listgreina 
mætti skoða að setja peningana 
í einn risastóran listasjóð sem 
úthlutað væri úr til allra listgreina 
samkvæmt eftirspurn. Þetta yrði 
með svipuðu fyrirkomulagi og Arts 
Council í Englandi. Ég held að með 
þessu móti gæti fjármagnið nýst 
betur og sjóðurinn verið öflugri og 
dýnamískari. Hugsanlega myndi líka 
þessi leiðinlega árlega umræða um 
listamannalaunin leggjast af þar sem 
úthlutanir væru 3-4 sinnum á ári í 
mismunandi verkefni og dreifðust 
þar af leiðandi yfir árið. Þetta eru 
ekki nýjar hugmyndir en þyrftu að 
komast á kortið.

Það þarf líka að hækka úthlut-
anir til verkefna svo að sjálfstæða 
senan verði raunverulegt mótvægi 
við stóru leikhúsin. Nú er ekki hægt 
að lifa á því að vera sjálfstæður sviðs-
listamaður, það gefast allir upp á 
endanum því fjármagnið er svo lítið 
til einstakra verkefna og launin svo 
lág. Við þurfum að eiga leikhúsfólk 
í sjálfstæða geiranum á öllum aldri 
ekki bara þá ungu nýútskrifuðu. 
Það er mjög mikilvægt fyrir leik-
húsþróunina ef við viljum raun-
verulega fjölbreytni og nýsköpun 
eða viljum kynna sviðslistir utan 
landsteinanna.“

Æsingur í umræðunni
Hvernig finnst þér opinber umræða 
um leikhús vera hér á landi? 

„Við erum lítil þjóð og þeir ein-
staklingar sem helst taka til máls 
um leiklist eru þeir sem vinna ekki í 
leikhúsunum. Leikhúsfólk hikar við 
að segja skoðun sína opinberlega því 
allri gagnrýni er tekið persónulega, 
og þessir einstaklingar vilja ekki 
styggja þá sem eru hugsanlega að 
fara að ráða þá í vinnu. Þetta hamlar 
verulega uppbyggilegri gagnrýni og 
umræðu.

Oft hefur mig langað til að segja 
þetta eða hitt en geri það ekki af 
þessum ástæðum. Ég nenni ekki 
að lenda upp á kant við fólk. Hef 
einu sinni gert það og fékk þá bara 
skömm í hattinn. Þetta verður alltaf 
persónulegt. Mér finnst leiklistar-
gagnrýnendur ekki stuðla að nægi-
legri umræðu. Þegar þeir fara yfir 
leikárið eru þeir aðallega að telja 
upp verk og leikgerðir þegar þeir 
ættu að ræða um inntakið, erindið 
og samhengið við það sem verið er 
að gera á erlendum vettvangi. En 
kannski eru þeir bara líka búnir 
að gefast upp, vilja ekki fá yfir sig 
skammir frá viðkvæmu leikhúsfólki.

Við verðum oft dálítið æst í 
umræðunni og persónuleg og það 
fælir frá. Það verður til dæmis allt 
vitlaust ef einhver leyfir sér að segja 
að ekki sé allt í leikhúsi listsköpun. 
Mér finnst þetta vera dæmi um van-
stillta umræðu því þetta er mjög 
áhugaverður punktur. Leikhús er 
ekki bara listsköpun, leikhús er 
líka skemmtun og það er ekkert 
skammaryrði. Það er ekki allt list-
sköpun og það eru ekki allir lista-
menn. Skemmtun fylgir ákveðinni 
formúlu og innan hennar er ekki 
mikil leit eða listsköpun en það þarf 
að vinna hana vel til að formúlan 
virki. Við eigum ekki að gera lítið úr 
skemmtun því hún er líka mikilvæg 
fyrir sálartetrið. En það er mikilvægt 
að orð glati ekki merkingu sinni 
og hlutir séu kallaðir sínum réttu 
nöfnum, annars fletjum við allt út. 
Klisjan hefur rutt sér inn í leikhús og 
við erum hætt að gera greinarmun á 

henni og raunverulegri listsköpun og 
leit. Klisjan er sýnileg í leik, skrifum 
og sviðsetningu. Þetta eru bara bein 
áhrif frá Hollywood en við verðum 
að vera vakandi fyrir þessu og í stað 
þess að samþykkja staðfestar hug-
myndir án umhugsunar verðum við 
að spyrja spurninga og leita ann-
arra leiða eða að minnsta kosti nota 
klisjuna meðvitað.“

Finnst þér konur fá næg tækifæri í 
leikhúsheiminum? 

„Til langs tíma var leikhúsið karla-
heimur þar sem strákarnir stóðu 
saman. Mér finnst eins og þetta sé að 
breytast. Fleiri konur eru komnar í 
framvarðarsveit og ýta konum fram 
sem er löngu tímabært. Sem dæmi 
má nefna að Brynhildur Guðjóns-
dóttir mun leikstýra jólasýningu 
Borgarleikhússins, Ríkharði III eftir 
Shakespeare. Það hefur hingað til 
ekki þótt tiltökumál fyrir strákana 
að leikstýra stórum sýningum þrátt 
fyrir að vera reynslulitlir í leikstjórn 
og þeir hafa sóst eftir því. Það er 
stundum eins og strákarnir hafi 
stokkið fullvaxnir úr höfði Seifs 
meðan konur hafa farið þrepa-
leiðina. Það er bara þannig að karl-

menn treysta karlmönnum betur en 
konum og fela þeim frekar verkefni. 
Það skiptir því miklu máli að konur 
séu í hópi yfirmanna og geri hlut 
kvenna sem mestan.“

Talið berst óhjákvæmilega að 
MeToo-byltingunni. Marta segir 
að þar snúi ekkert að henni sjálfri 
sem hún þurfti að ræða sérstaklega. 
„Það þarf að uppræta þennan karla-
kúltúr sem hefur ríkt alltof lengi, 
alls staðar. Við höfum leyft þessu að 
viðgangast,“ segir hún. „Það er oft 
talað niður til kvenna, þeim er sýnd 
kynferðisleg áreitni og þurfa margar 
að þola eitthvað enn verra. Þetta er 
auðvitað óþolandi og mikilvægt að 
konur geri þetta sýnilegt og krefjist 
breytinga.

Hins vegar getur það verið var-
hugaverð þróun þegar menn eru 
sviptir ærunni án þess að dómstóla-
leiðin sé farin og ekki er ljóst hver 
stendur á bak við ásakanirnar. Það 
er ástæða fyrir því að við erum með 
dómstóla. Það er verið að ásaka 
manneskjur sem við sem tengjumst 
leikhúsinu þekkjum og höfum 
unnið með. Í sumum þessara mála 
hef ég engar forsendur til að móta 

mér afstöðu því ég veit ekki hvað 
gerðist og veit ekki hver stendur á 
bak við ásakanirnar. Maður situr 
eftir með spurningarmerki. Þetta 
hefur reynst mörgum í leikhús-
inu afar erfitt og hefur valdið mér 
ákveðnu hugarangri. Umræðan á 
síðustu mánuðum hefur líka verið 
soldið vægðarlaus og einhliða, ég 
hef til dæmis verið hugsi yfir harðri 
gagnrýni á Listaháskólann og þá sér-
staklega frá fólki sem aldrei hefur 
starfað þar og þekkir lítið til. Mér 
finnst það soldið ábyrgðarlaust.“

Miskunnarlaus heimur
Það hefur heyrst að erfitt sé að eldast 
í leikhúsinu, verkefnin verði einfald-
lega mun færri. Er það rétt? 

„Í þessu fagi mínu hef ég séð 
hversu erfitt það er að eldast. Koll-
egum mínum hefur mörgum verið 
ýtt til hliðar þegar þeir eru komnir 
yfir fimmtugt. Þetta er fólk sem er 
enn í fullu fjöri, er reynslumikið og 
hefur mikið að gefa, en þarf að þola 
það að eftirspurnin minnkar jafnt og 
þétt þar til hún er orðin engin. Leik-
húsið er líka miskunnarlaus heimur 
og stundum dettur fólk bara úr tísku, 
er í öllu eina stundina og svo allt í 
einu ekki í neinu. Ég hef horft upp á 
þetta aftur og aftur. Kannski er það 
vegna þess hversu fá við erum að 
við fáum bara leið hvert á öðru og 
viljum eitthvað nýtt eða að okkur 
leyfist illa að gera mistök sem er 
reyndar fáránlegt þar sem það sem 
aðrir kalla mistök geta verið mikil-
vægar gjafir í listsköpun. Að minnsta 
kosti hef ég lært meira á mínum 
svokölluðu mistökum en öllu því 
sem gekk upp. Svo er það bara skil-
greiningaratriði í listum hvað kalla 
má mistök.“

Kvíðir þú því að eldast? 
„Ég vann einu sinni á elliheimili 

og mér fannst erfitt að upplifa ein-
manaleikann sem ég sá þar. Mér 
finnst gaman að vera til og stúss-
ast í lífinu. Ég kvíði hins vegar ein-
manaleikanum í ellinni þegar eng-
inn hefur áhuga á manni lengur og 
maður finnur ekki fyrir drifkrafti 
vegna þess að það er ekkert fyrir 
mann að gera. Ég óttast að þá verði 
ég dottin út úr hringiðunni, ekki 
lengur eftirsótt og sömuleiðis hætt 
að vera eftirsóttur félagsskapur. 
Þetta fer samt eftir fólki. Pabbi er 
lífsfjörugasti maður sem ég þekki, í 
honum býr mikill lífsþorsti og lífs-
vilji. Hann er alltaf að og sílesandi. 
Hann er hinn fullkomni eldri maður 
að því leyti að hann fer allt og lætur 
ekkert stoppa sig.“

Hvað hefur vinnan í leikhúsinu 
gefið þér? 

„Ég hef oft hugsað: Myndi ég 
geta gert eitthvað annað? Þetta 
er svo mikið tilfinningastarf og 
það er kannski það erfiðasta. 
Þegar ég er að vinna að verkefn-
um geng ég algjörlega inn í þau. 
Rétt fyrir frumsýningu er ég ein 
taugahrúga, þótt það sjáist ekki á 
mér. Þegar ég tek að mér ný verkefni 
segir maðurinn minn: „Guð minn 
góður, ætlarðu að leggja þetta á þig 
eina ferðina enn!“

Ég hef unun af að fara á sýningar 
og ræða þær, bæði hér heima og 
erlendis. Ég hef sterka ástríðu fyrir 
leikhúsinu en veit ekkert hvaðan 
hún kemur. Þessi blossandi áhugi 
kviknaði þegar ég var ung og árin 
hafa ekkert dregið úr honum. Nú 
bíður mín nýtt verkefni, þar sem ég 
sem leikhússtjóri stíg frá eigin list-
sköpun og stuðla að listsköpun ann-
arra. Ég hlakka til."

Það er bara Þannig 
að karlmenn treysta 
karlmönnum betur 
en konum og fela Þeim 
frekar verkefni. Það 
skiptir Því miklu máli 
að konur séu í hópi 
yfirmanna og geri hlut 
kvenna sem mestan.

Það er stundum eins og strákarnir hafi stokkið fullvaxnir úr höfði Seifs meðan konur hafa farið þrepaleiðina. 

í Þessu fagi mínu hef ég 
séð hversu erfitt Það 
er að eldast. kollegum 
mínum hefur mörgum 
verið ýtt til hliðar 
Þegar Þeir eru komnir 
yfir fimmtugt.
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Egill Þór Jónsson er 27 
ára gamall. Hann situr í 
fjórða sæti á framboðs
lista Sjálfstæðisflokksins 
til borgarstjórnar. Hann 
er félagsfræðingur að 

mennt, starfar sem teymisstjóri 
á búsetukjarna hjá velferðarsviði 
Reykjavíkurborgar. Hann var for
maður Vöku frá 2015 til 2016 og 
formaður Norms, félags félagsfræði
nema við Háskóla Íslands.

Það kom Agli þægilega á óvart að 
vera treyst í baráttuna. „Ég hef ein
göngu sinnt trúnaðarstörfum fyrir 
Sjálfstæðisflokkinn í eitt ár. Listinn 
var kynntur á fimmtudegi, ég fékk 
símtalið á sunnudegi. Það var ákall í 
flokknum um að stilla upp breiðari 
lista í vor. Ég vissi að það var fullt af 
fólki í grasrótinni sem vildi fá mig 
til starfa í borginni. En ég hafði þá 

Ekki feiminn við  
að ræða tilfinningar sínar

Ungt fólk í stjórnmálum

„Tilfinningar eru hörðu málin! Ef þú vilt standa þig, þá tekstu á við vandamálin,“ segir Egill Þór Jónsson. FréTTablaðið/VilhElm

Félagsfræðingurinn 
Egill Þór Jónsson býr 
og starfar í Breiðholti. 
Hann missti föður 
sinn fyrir fimm árum 
í kajakslysi og segir 
það hafa breytt af-
stöðu sinni til lífsins. 
Hann býður sig fram 
til borgarstjórnar.

ímyndað mér að ég fengi kannski 
12. til 15. sæti eða eitthvað slíkt. Þetta 
var mikil gleði. Að fá þetta tilboð. Og 
þetta er enn svolítið óraunverulegt. 
Þetta er mikil ábyrgð sem mér er 
falin,“ segir Egill.

Egill segir aldrei hafa komið til 
greina að segja nei. Hann hafi lengi 
haft áhuga á stjórnmálum. „Ég hef 
áhuga á fólki og samfélaginu. Ég er 
menntaður í félagsfræði, það er ekki 
endilega algengt. En þetta er það sem 
ég hugsa um nærri alla daga. Fólk og 
samfélög.

Valdefling til fatlaðra
Ég vinn með þroskaskertum, geð
fötluðum og fólki með einhverfu hér 
í búsetukjarna í Breiðholti. Mér eru 
málefni fatlaðra mjög hugleikin og 
finnst til dæmis ótækt að það sé hægt 
að flytja þau hingað og þangað í ýmis 
úrræði og búsetu og þau fái engu um 
það ráðið. Það er svo sterkt í þessum 
heimi að vilja banna og stjórna þeim 
sem hafa ekki völd eða kraft til að 
hreyfa mótmælum. Ég meina, mynd
ir þú segja við maka þinn, nú mátt 
þú ekki drekka kók? Það er ótrúlegt 
hvað leyfist að segja og gera við fatlað 
fólk. En hér í búsetukjarnanum sem 
ég vinn í gætum við að sjálfstæði 
þess. Við vinnum eftir hugmynda
fræði um sjálfstætt líf. Einstaklingar 
eru með starfsmann sem hjálpar 
þeim með allt sem viðkemur daglegu 
lífi. Þessir einstaklingar eiga rétt á að 
lifa jafn sjálfstæðu lífi og við. Fötlun 
á ekki að vera fyrirstaða,“ segir Egill.

Hann segist trúa því að almennt 
séð þurfi að draga úr miðstýringu 
þegar kemur að umönnun fólks. 
„Valdefling og frelsi til sjálfstæðis og 
tækifæra. Það finnst mér skipta máli 
í mínu starfi en líka víðar, til dæmis í 
skólastarfi. Mér finnst almennt þurfa 
að hlusta betur á fólk.“

býr hjá mömmu
Egill er uppalinn í Breiðholti. Þar 
býr hann enn og starfar. „Ég hef búið 
hér alla mína tíð. Og ætla að búa hér 
áfram. Ég bjó fyrstu árin í blokkar
íbúð í Stelkshólunum. Þaðan fluttum 
við í Fýlshóla. Ég bý enn hjá mömmu, 
held það sé ekki algengt. Að stjórn
málamenn búi í foreldrahúsum. En 
kannski er það að breytast. Veruleiki 
mjög margra í dag er svona. Tækifæri 
okkar unga fólksins til að kaupa fast
eign í borginni eru engin. Allir vinir 
mínir, sem hafa flutt að heiman, 
fluttu í önnur sveitarfélög. Vegna 
þess að þeir fundu ekki húsnæði við 
hæfi í borginni. Annar frambjóðandi 
á listanum okkar býr í bílskúr hjá 
foreldrum sínum. Það er ekkert til að 
skammast sín fyrir, við erum bara að 
bjarga okkur. En tækifærin ættu að 
vera fleiri.

Ég gekk í Hólabrekkuskóla. Vann 
á tímabili sem póstburðardrengur. 
Ég þekki því Breiðholtið eins og 
handarbakið á mér. Búinn að þræða 
hér göturnar með póstinn.

breiðholtið mótandi
Ég gekk í Fjölbrautaskólann í Breið
holti og lærði svo seinna félagsfræði 
í Háskóla Íslands. Lokaverkefnið 
fjallaði líka í ákveðnum skilningi 
um hverfið mitt. Ég fjallaði um 
félagsfræðilega þætti velgengni hjá 
Leikni. Félagsfræðin snýst að miklu 
leyti um það sem er að. En þú getur 
líka skoðað hvernig þú nærð árangri, 
hvernig þú bætir samfélagið. Knatt
spyrnulið er bara lítið samfélag. 
Pínulítið samfélag. Ég lærði margt 
í félagsfræði sem mun nýtast mér í 
stjórnmálastarfi. Ég vil stuðla að því 
að búa til sem best umhverfi fyrir 
fólk, svo það þrífist, fái tækifæri og 
líði vel,“ segir Egill.

„Ég vil að kerfið virki. Reykjavíkur
borg er risastórt samfélagskerfi, kerfi 
sem sumum finnst ekki virka nægi
lega vel. Það eru ótal þættir sem þarf 
að hlúa að. Ég hlakka til að taka þátt 
í því. Það er svo margt sem ég sé og 
veit að má gera betur. Fyrst og fremst 
þarf að gæta þess að fólk fái frelsi og 
tækifæri.

Umhverfi mitt mótaði mig. Ég er 
fótboltastrákur. Ég á góða félaga og 
vini. Ég á góða að,“ segir Egill.

Móðir Egils heitir Díana Svein
björnsdóttir. Faðir hans heitinn var 
Jón Þór Traustason.

að missa besta vin sinn
„Ég er ekki feiminn við það að tala 
um þann atburð sem mótaði mig 
mest í lífinu. Hann var fyrir fimm 
árum. Þá urðum við fjölskyldan fyrir 
miklu áfalli. Pabbi hafði farið á kajak. 
Hann ætlaði í Herdísarvík að veiða. 
Hann var vanur að láta vita af sér. 
En í þetta skipti var hann utan þjón
ustusvæðis. Mamma kom inn í her
bergið mitt og var áhyggjufull. Hún 
sagði að pabbi svaraði ekki í símann. 
Það hlyti eitthvað að hafa gerst. Hún 
fann þetta á sér. Við vorum að passa 
litla frænku okkar, svo að við héldum 
ró okkar. Við heyrum þyrluna fljúga 
yfir. Horfum hvort á annað og vitum 
bæði að eitthvað hefur gerst. Þó að 
ég hafi ekki viljað horfast í augu við 
það einmitt á þessari stundu. En svo 
er bankað.

Til okkar er kominn lögreglu
maður frá Selfossi. Við sáum það 
strax á svip hans hvað hafði gerst. 
Hann greindi okkur frá því að pabbi 
hefði drukknað. Endurlífgunartil
raunir hefðu engan árangur borið,“ 
segir Egill frá.

Úr lífi Egils Þórs 

Egill lítill með 
föður sínum 
heitnum, Jóni 
Þór, um áramót. 
Og til hliðar með 
móður sinni 
Díönu.  
Á mynd til hægri 
með föður 
sínum við stúd-
entsútskrift. 

Ég tók meðvitaða ákvörðun um að lifa lífinu til 
fulls frá morgni til kvölds.

Kristjana Björg  
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is

annar frambjóðandi 
á listanum okkar býr í 
bílskúr hjá foreldrum 
sínum. 
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Ungt fólk í stjórnmálum
Hann segir fráfall föður síns 

hafa breytt sér fyrir lífstíð. „Sumir 
segja að stærsta stund í lífi þeirra 
sé þegar þeir eignast börn. Að sjá 
líf fæðast í heiminn. Á sama hátt 
segi ég að þetta hafi verið stærsta 
stundin í mínu lífi, með öfugum 
formerkjum. Að missa pabba sinn, 
besta vin sinn, svona skyndilega 
og finna fyrir því hvað lífið er við-
kvæmt.

Tilfinningar grunnurinn
Ég hugsaði með mér að annaðhvort 
myndi þetta rífa mig niður eða 
byggja mig upp. Ég tók meðvitaða 
ákvörðun um að lifa lífinu til fulls 
frá morgni til kvölds. Þó að ég hafi 
auðvitað tekið minn tíma í að taka 
út áfallið. Ég hef samt aldrei notað 
fráfall pabba sem afsökun fyrir 
nokkrum hlut. Námið hjálpaði mér 
og styrkti mig.

Vinir mínir líka. Ég rækta vin-
skapinn og ég er ekki feiminn við 
að ræða tilfinningar mínar. Sumir 
segja að strákar séu feimnir við að 
ræða líðan sína. Ég er það ekki. Ég 
hendi mér beint í það,“ segir Egill 
og hlær.

„Ég sé það oft þegar ég byrja að 
opna vini mína sem eiga erfitt með 
þetta, að þeim líður betur eftir á. 
Þó að það sé óþægilegt fyrst. Það 
er bara af því að margir strákar eru 
ekki vanir því að ræða tilfinningar 
sínar.

Tilfinningar eru hins vegar 
grunnurinn að öllu lífinu. Og 
stjórnmálum. Ef ég get ekki unnið 
úr tilfinningum mínum, hvernig get 
ég þá tekist á við þá ábyrgð að setja 
mig í spor annarra? Viðhorf stráka 
er að breytast hvað þetta varðar. 
Tilfinningar eru hörðu málin! Ef 
þú vilt standa þig, þá tekstu á við 
vandamálin. Til að þú getir reynt 
að takast á við vandamál annarra,“ 
segir Egill sem hlakkar til að takast 
á við þá ábyrgð sem honum hefur 
verið falin.

Taktu fyrsta skrefið
„Einu sinni var ég hræddur við að 
takast á við ábyrgð. Það var áður 
en ég ákvað að bjóða mig fram til 
formanns í félagi félagsfræðinga. Ég 
efaðist um mig sjálfan.

Ætla ég, strákur úr Breiðholtinu, 
að takast á við svona mikla ábyrgð? 
Mér óx það í augum. Ef ég ætti að 
gefa öðrum jafnöldrum mínum 
einhver ráð, þá segi ég: Taktu fyrsta 
skrefið. Ef þú býður þig fram, tekst 
á við hlutina, þá færðu tækifæri. Og 
ef þú færð tækifæri, segðu þá já!“

Á næstu vikum verða birt viðtöl við 
ungt fólk í framboði til borgarstjórn-
ar í vor. Næsti viðmælandi Frétta-
blaðsins er Hreindís Ylva Hólm hjá 
Vinstri grænum. 

Alveg einstakt tækifæri!
Hólanesvegur 11 er til sölu eða leigu.
Skagaströnd vex og dafnar, meðal annars vegna 
aukinnar ferðaþjónustu. Með fjölbreyttri 
afþreyingu, útivist og aukinnar eftirspurnar 
ferðamanna, teljum við kosti eignarinnar augljósa.

Hafirðu áhuga á eða reynslu af ferðaþjónustu og 
veitingarekstri og vilt njóta þess að starfa og búa á 
Norðurlandi er í boði bjálkahús sem er afar 
athyglisvert. Hvort sem þú kýst að kaupa eða 
leigja Hólanesveg 11 er þetta einstakt tækifæri.  

Bæði grunnskóli og leikskóli eru á Skagaströnd. Námsstofa fyrir 
m.a. háskólaborgara, góð líkamsræktarstöð, sundlaug, 
félagsheimili, bókasafn, verslun, apótek og heilsugæsla. 

Um eignina:  2 hæðir, 383 m2
Byggingarár er 1998

Nánari upplýsingar í síma 869-1709 eða 847-6622 
tölvupóstur - gshal0306@gmail.com

Hólanesvegur 11 er til sölu eða leigu.
Skagaströnd vex og dafnar, meðal annars vegna aukinnar ferðaþjónustu, 
því ný gisting hefur hafið starfsemi í bænum. Með fjölbreyttri afþreyingu, 
útivist og aukinnar eftirspurnar ferðamanna, teljum við kosti eignarinnar 
augljósa.

Hafirðu áhuga á eða reynslu af ferðaþjónustu og veitingarekstri og vilt 
njóta þess að starfa og búa á Norðurlandi er í boði bjálkahús sem er afar 
athyglisvert. Hvort sem þú kýst að kaupa eða leigja Hólanesveg 11 er 
þetta einstakt tækifæri.  

Alveg 
einstakt tækifæri!

Bæði grunnskóli og leikskóli eru á Skagaströnd. Námsstofa 
fyrir m.a. háskólaborgara, góð líkamsræktarstöð, sundlaug, 
félagsheimili, bókasafn, verslun, apótek og heilsugæsla. 

Um eignina:  2 hæðir, 383 m2
Byggingarár er 1998

Nánari upplýsingar í síma 869-1709 eða 847-6622 tölvupóstur - 
gshal0306@gmail.com

Nánari upplýsingar má finna á reykjavik.is/deilibilar-fyrir-borgarstarfsmenn

Samstarf um deilibíla

Tilraunaverkefni um deilibíla

Reykjavíkurborg auglýsir eftir deilibílaleigu til samstarfs í eins árs tilraunaverkefni 

sem felst í því að bjóða upp á tvo til þrjá deilibíla fyrir borgarstarfsmenn. 

Deilibílaþjónusta getur komið í stað borgarbíla sem starfsmenn borgarinnar nota í 

dag við ákveðnar aðstæður til þess að komast milli staða, auk þess að mæta þeirra 

persónulegu þörfum.

Verkefnið styður samgöngustefnu borgarinnar með margvíslegum hætti og er 

tilgangur verkefnisins að meta ávinning af slíku fyrirkomulagi. Borgin mun skapa 

aðstöðu á borgarlandi auk þess að greiða kostnað vegna aksturs starfsmanna í 

vinnutengdum erindum. Deilibílaleigan sér um allan rekstur.

Áhugasamir þátttakendur í mögulegu tilraunaverkefni eru beðnir um að senda 

tölvupóst á skrifstofu eigna og atvinnuþróunar sea@reykjavik.is í síðasta lagi 9. apríl  

með lýsingu á hvernig viðkomandi sér reksturinn fyrir sér. Vakin er athygli á að 

viðkomandi þarf að uppfylla verklagsreglur vegna stæða undir deilibíla. 
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Á u n d a n f ö r n u m 
vikum hefur breska 
p r e s s a n  v e r i ð 
óþreytandi við 
að birta fréttir úr 
splunkunýrri bók 

um Karl Bretaprins. Bókin nefnist 
Rebel Prince: The Power, Passion 
and Defiance of Prince Charles og 
höfundurinn Tom Bower, rann-
sóknarblaðamaður og ævisagna-
ritari, ræddi við 120 einstaklinga 
sem hafa haft kynni af prinsinum, 
þar á meðal eru fjölmargir sem hafa 
starfað fyrir Karl. Frásagnir í bókinni 
hafa vakið mikla athygli og óhætt er 
að segja að þær séu ekki jákvæðar 
fyrir Karl Bretaprins sem um árabil 
hefur þolað nokkrar óvinsældir.

Yrði betri bílasali en prins
Í bókinni kemur fram að foreldrar 
hans, Elísabet drottning og Filippus, 
hafa áhyggjur af því að hann muni 
ekki valda embættinu. Sagt er frá því 
að Filippus hafi fyrir ekki ýkja löngu 
rætt um það í matarboði við vini 
sína að Karl myndi ekki verða sér-
lega góður konungur og hent gaman 
að því að hár aldur þeirra Elísabetar 
stafaði ekki síst af því að þeim væri 
umhugað um að halda syninum frá 
völdum. Í starfsliði Karls eru ýmsir 
sammála mati foreldranna. Fyrrver-
andi einkaritari prinsins sagði eitt 
sinn við félaga sinn að það myndi 

Kvartsár og eyðslusamur
Karl og Camilla. Elísabet Englandsdrottning er ekki sérlega hrifin af henni.

Karli finnst Vilhjálmur og 
Katrín fá of mikið sviðsljós.

Elísabet og Filippus eru sögð 
óttast að Karl verði ekki góður 
kóngur.

henta Karli betur að selja 
notaða bíla en að vera prins.

Helvíti að vera prins
Prinsinn hefur margoft 
kvartað undan hlutskipti 
sínu. „Enginn veit hversu 
mikið helvíti það er að vera 
Prinsinn af Wales,“ sagði 
hann árið 2004. Hann veit 
að hann er ekki alls staðar 
hafður í hávegum, þrátt fyrir 
stöðu sína. „Fólk heldur að 
ég sé genginn af göflunum, 
snarklikkaður,“ sagði hann 
við nokkra gesti sína þegar 
hann var á göngu með þeim 
fyrir nokkrum árum. Hann 
sneri sér síðan að þeim og 
spurði: „Haldið þið að ég sé 
brjálaður?“

hans, sérstakri tegund af klósett-
pappír og smádóti ásamt tveimur 
landslagsmyndum. Eftir dvöl prins-
ins, sem hafði einnig látið senda 
lífrænan mat á undan sér, ákváðu 
gestgjafarnir að bjóða honum ekki 
aftur. Lái þeim hver sem vill.

Karl er vanur að fá það sem hann 
vill og ekki þora margir að segja nei 
við hann. Einn þeirra fáu var lista-
maðurinn Lucian Freud. Karl spurði 
hann hvort hann væri tilbúinn að 
skipta á einu olíumálverka sinna 
(virði margra milljóna punda) og 
fá í staðinn vatnslitamynd eftir sig. 
Freud svaraði: „Ég kæri mig ekki um 
eina af þínum ömurlegu myndum.“

Vonda konan Camilla
Í bókinni er vitaskuld fjallað um 
eiginkonu Karls, Camillu Parker 
Bowles, sem hann átti í ástarsam-
bandi við meðan hann var kvæntur 
Díönu prinsessu. Díana fór á sínum 
tíma mörgum ófögrum orðum um 
Camillu. Andúðin var gagnkvæm. 
Á fyrstu hjónabandsárum Karls 
og Díönu kallaði Camilla Díönu 
iðulega „mús“ og seinna „klikkaða 
belju“. Gestabaðherbergi á heimili 
Camillu var skreytt skopmyndum 
af Díönu.

Elísabet og Filippus eru sögð lítt 
hrifin af Camillu. Drottningin sagði 
eitt sinn við son sinn að Camilla 
væri vond kona sem hún vildi ekki 
eiga samskipti við. Rétt er að taka 
fram að Elísabet hafði drukkið 
martini þegar hún lét orðin falla. 
Hvorki drottningin né eiginmaður 
hennar voru viðstödd þegar Karl og 
Camilla gengu í borgaralegt hjóna-
band árið 2005. Karl var miður sína 
vegna þess og lét ekki huggast þótt 
foreldrar hans héldu móttöku fyrir 
hin nýgiftu hjón.

Synir Karls og Díönu, Vilhjálmur 
og Harry, hafa aldrei kunnað vel 
við Camillu og samband þeirra við 
föður sinn er á köflum stirt. Sagt er 
að áður fyrr þegar synirnir komu til 
Clarence House, sem er bústaður 
Karls og Camillu, hafi þeir oft farið 
í gegnum þjónustuinnganginn til 
að forðast að hitta föður sinn og 
Camillu.

Karl mun hafa haft áhyggjur af 
því hversu mjög sviðsljósið sé á Vil-
hjálmi syni sínum og Katrínu eigin-
konu hans meðan hann sé sjálfur 
í skugganum. Bower segir að Karl 
hafi tekið þá ákvörðun að sniðganga 
Carole Middleton, móður Katrínar, 
og það hafi reitt Vilhjálm til reiði. 
Vilhjálmur hafi leitað til ömmu 
sinnar, drottningarinnar, sem hafi 
boðið Carole í bíltúr og séð til þess 
að ljósmyndarar pressunnar næðu 
mynd af þeim saman.

Corbyn næstur
Vinir Karls mótmæla vitaskuld 
þeirri mynd sem dregin er upp af 
prinsinum í hinni nýju bók, sem lík-
legt er að verði metsölubók. Bower 
hefur áður skrifað ævisögur Simons 
Cowell, Roberts Branson og Moha-
meds Al Fayed. Næsta verkefni 
höfundarins er ævisaga Jeremys 
Corbyn, formanns Breska verka-
mannaflokksins, skrifuð í óþökk 
hans. Miðað við útreiðina sem Karl 
prins fær hjá Bower hefur Corbyn 
fulla ástæðu til að vera áhyggju-
fullur. Hann mun hafa lagt ríkt á 
við félaga sína að ræða alls ekki við 
Bower.

Ný bók um Karl 
Bretaprins vekur 
athygli og um-
tal. Þar  er sagt frá 
íburðarmiklum og 
um margt sérkenni-
legum lífsstíl hans.

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrun@frettabladid.is

Kom í heimsókn  
með rúm sitt
Í hinni nýju ævisögu er fjallað 
ítarlega um eyðslusemi og óhóf 
sem Karl hefur vanið sig á, ólíkt 
hinni hagsýnu og sparsömu 
móður hans. Karl hefur 124 
starfsmenn í þjónustu sinni, þar 
á meðal eru fjórir einkaþjónar 
sem skiptast á að aðstoða hann 
við að skipta um föt, sem hann 
gerir allt að fimm sinnum á dag.

Árið 2002 flaug Karl til 
Grikklands til þriggja daga 
dvalar í klaustri. Slík vist 
virðist ekki kalla á íburð en 
samt hafði prinsinn með sér 
þrjá þjóna, kokk, tvo ritara 
og lífverði og gríðarmikinn 
farangur.

Einstaka sinnum gistir 
prinsinn hjá vinum og kunn-
ingjum. Slíkt þarfnast mikils 
undirbúnings. Í eitt skipti 
sendi prinsinn starfsfólk á 
undan sér. Það kom með 
vöruflutningabíl sem var 
fullur af húsgögnum prinsins 
sem áttu að koma í staðinn 
fyrir þau húsgögn sem voru 
í gestaherberginu ætluðu 

honum. Þarna var rúm prinsins og 
rúmföt hans, ásamt salernissetu 

Camilla skreytti gestabaðherbergi með 
skopmyndum af Díönu.

 Drottningin sagði 
eitt sinn við son sinn 
að Camilla væri vonD 
kona sem hún vilDi ekki
eiga samskipti við. 
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bauhaus.is

Verð gildir frá og með laugardeginum 24. mars til og með mánudeginum 2. apríl 
Opnunartímar Laugardagur 31. mars 10-18. Páskadagur LOKAÐ. Annar í páskum 10-18

30%
m.v. almennt verð

afsláttur af 
öllum hillueiningum

25%
m.v. almennt verð

afsláttur af öllum grillum og 
grillfylgihlutum frá

25%
m.v. almennt verð

afsláttur af öllum 
garðhúsgögnum

30%
m.v. almennt verð

afsláttur af málningu  
og viðarvörn frá 

og

25%
m.v. almennt verð

afsláttur af  
öllum ljósum

Páskagleði
Nú fer hver að verða síðastur að næla sér í góð tlboð 

Páskagleðinni lýkur 2. í páskum. Opið í dag laugardag 

til kl 18 og annan í páskum frá 10-18



leikvangurinn

Mohamed Salah er ekki 
aðeins bestur inni á vell-
inum þar sem fótafimi 
hans hefur tryggt Liver-
pool fjölmörg stig heldur 
er hann einnig stórkostleg 
mannvera sem hugsar 
hlýtt til þorpsins Najrij 
þar sem hann sleit fyrstu 
takkaskónum.

Góði kallinn Salah
Neitaði lúxusvillu
Í október skaut Salah Egyptalandi 
á HM. Síðast spiluðu Egyptar á 
HM á Ítalíu árið 1990. Til að verð-
launa Salah fékk hann lúxusvillu 
frá Mamdouh Abbas, þekktum 
viðskiptamógúl í Egyptalandi. 
Samkvæmt vefsíðunni yallakora.
com á Salah að hafa sagt nei takk 
og beðið um að þorpinu sínu yrði 
frekar gefinn peningurinn.

Borgaði fyrir beinmergsaðgerð
Abdelrahman Mahmoud, frá 
borginni Tanta, þurfti að fara í 

beinmergsaðgerð. 
Faðir drengsins hafði 
samband við Salah og 
bað um að sonurinn 
fengi að hitta hann. Slíkt 
var erfitt en Salah talaði 
við drenginn í síma, segir 
DMC Sport Channel, 
og lofaði að kíkja 
á hann í síðasta 
landsliðsverkefni. 
Eftir að hafa 
kynnst Mahmoud 
borgaði Salah 
fyrir aðgerðina.

Bað markvörðinn afsökunar
Salah skoraði fernu í 5:0 sigri 
Liverpool á Watford fyrir 
skömmu. Salah var kátur að leiks-

lokum en fann til með Orestis 
Karnezis, markverði Watford, 

og bað hann afsökunar. 
Karnezis horfði á Salah 

og brosti, en mörkin 
voru vissulega ekki 

honum að kenna.

Gladdi ungan 
aðdáanda
Eftir að hafa 

skorað bæði mörk Liverpool í 2:2 
jafntefli við Tott en ham sá Salah 
ungan dreng með pappaskilti sem á 
stóð „Mo Salah, can I have your shirt 
please?“ sem útleggst „Mo Salah, 
má ég fá treyjuna þína?“ Salah gekk 
að leik loknum upp að stúkunni og 
gaf drengnum treyju sína.

Styður við flóttamenn  
og heimaþorpið
Í þorpinu Najrij þar sem Salah ólst 
upp hefur hann gert ýmislegt til 
að hjálpa. Hann setti 450 þúsund 
dollara í Azhari-stofnunina fyrir 

konur, hefur byggt upp verslun 
og þjónustu sem og að koma að 
sjúkrahúsmálum. Um 400 fjöl-
skyldur, ekkjur, veikir og munaðar-
lausir fá styrk frá Salah og hans 
sjóði í hverjum mánuði að sögn 
bæjarstjórans Maher Shatiya. Þá 
borgar Salah fyrir fjölmörg brúð-
kaup og flóttamannabúðir fyrir sýr-
lenska flóttamenn. Þá hefur hann 
fjármagnað líkamsræktarstöð og 
að sjálfsögðu nokkra fótboltavelli. 
Brúðkaup Salah fór fram í Kaíró en 
hann eyddi dögunum fyrir og eftir í 
þorpinu sínu.

Mohamed Salah Ghaly 
er fæddur 15. júní 1992 
í bænum Basyoun. 
Aðeins 17 árum síðar 
var hann kominn í 
byrjunarliðið hjá El 

Mokawloon. Hann segir sjálfur að hann 
hafi orðið ástfanginn af fótbolta í kringum 
sjö eða átta ára og reynt að herma eftir 
leikmönnum á borð við hinn brasilíska 
Ronaldo, Zidane eða Totti þegar hann fór 
út að sparka með vinum sínum.

Hann var 14 ára þegar hann samdi við 
El Mokawloon og þurfti að ferðast langar 
vegalengdir til að komast á æfingu. „Ég var 
áður í félagi sem var rúman hálftíma frá 
þorpinu mínu í Basyoun. Svo fór ég í annað 
lið sem var um 90 mínútna fjarlægð og 
þegar ég samdi við El Mokawloon þá tók 
það fjóra klukkutíma ferðalag á æfingar og 
fjóra klukkutíma að komast heim,“ segir 
Salah í viðtali við Guardian.

„Ég fékk að hætta fyrr í skólanum til að 
fara á æfingar því það voru æfingar 

yfirleitt klukkan hálf 
fjögur eða fjögur. Ég var 

ekki í skólanum nema 
rétt rúma tvo klukku-
tíma og trúlega væri 
allt frekar erfitt ef 

fótboltaferillinn 
hefði ekki 

g e n g i ð 

Benedikt Bóas  
Hinriksson
benediktboas@frettabladid.is

30
mörk

43
leikir

10
stoðsendingar

64
skot á mark

Bestur innan vallar sem utan

upp. Ég kom heim um hálf ellefu, borðaði 
og svaf. Síðan það sama daginn eftir,“ bætti 
hann við.

Ferðalagið var heldur ekki einfalt. Það 
gekk ekki bara einn strætó frá heimilinu 
hans og á æfingasvæðið. Hann þurfti að 
skipta fimm sinnum áður en hann loks 
komst á æfinguna. En hann var ákveðinn 
ungur maður sem vildi verða fótboltamað-
ur. „Ég var 14 ára krakki með draum og ég 
vissi ekkert hvað myndi gerast. En ég vissi að 
ég þráði að verða fótboltamaður,“ lét hann 
hafa eftir sér í aðdraganda landsleiksins við 
Portúgal í landsleikjavikunni.

Um 16 ára aldurinn fóru hlutirnir að 
gerast ansi hratt hjá Salah. Hann var búinn 
að slá í gegn í unglingaliðinu og spilaði sinn 
fyrsta aðalleik rétt skriðinn yfir 17 ára aldur-
inn. Aðeins 19 ára spilaði hann sinn fyrsta 
landsleik, gegn Sierra Leone í september 
2011. Fyrsta markið kom gegn Níger mánuði 
síðar. Þrátt fyrir ungan aldur var hann val-
inn til að spila með Egyptum á Ólympíuleik-
unum í London 2012. Þá hafði Basel komið 
auga á hann og keypt hann. Í London skor-
aði hann í öllum leikjunum í riðlinum og 
fleiri lið fóru að taka eftir þessum eldfljóta 
leikmanni. Meðal annars stuðningsmenn 
Basel sem voru mjög spenntir að sjá hvað 
félagið hefði keypt.

En það er ekkert grín að flytja aleinn í 
nýtt land þegar maður er ungur. „Ég vissi 
ekkert hvað ég átti að gera. Efir æfingu voru 
15 klukkustundir í næstu æfingu svo ég 
gekk mikið um göturnar. Á hótelinu sem 
ég bjó á voru engar egypskar stöðvar svo ég 
hugsaði: Jæja, þá þarf að aðlagast og ég fór á 
enskunámskeið. Þá lagaðist allt. Ég kláraði 
reyndar ekki námskeiðið því æfingar og 
leikir tóku tíma,“ sagði Salah við fótbolta-
tímaritið 442.

Salah virðist vera einkar viðkunnanlegur 
maður því það bera allir honum vel söguna 
frá Basel og hann sjálfur er enn vinur margra 
þar á bæ.

Eftir smá bras í byrjun setti Salah í gírinn 
og byrjaði að leggja upp mörk fyrir félaga 
sína í Evrópudeildinni. Hann var magnaður 
þegar Basel fór alla leið í undanúrslitin í Evr-
ópudeildinni þar sem liðið beið lægri hlut 
fyrir Chelsea, sem síðan vann keppnina. 
Salah þótti sýna góða takta og fór Chelsea að 
fylgjast betur með honum. Einu og hálfu ári 
síðar, í janúar 2014, var tilkynnt um kaupin 
á Salah, fyrir 11 milljónir punda.

En lið Chelsea var ógnarsterkt og ekkert 
grín að komast í það. Jose Mourinho var jú 
stjórinn og hann vill frekar stóra og sterka 
menn en litla og kvika. Svo Salah var lán-
aður til Fiorentina og stóð sig það vel að 
liðið vildi kaupa hann. En Salah sagði nei 
takk og fór til Roma.

Á sínu fyrsta tímabili skoraði hann 15 
mörk og gaf sex stoðsendingar. Þriðja ágúst 
2016 keypti Roma hann og hann var valinn 
leikmaður ársins. Hlutirnir eru fljótir að 
breytast í fótbolta og Salah gekk í raðir Liver-
pool í júní í fyrra. Mörgum fannst hann held-
ur dýr en allar efasemdaraddir hafa þagnað 
enda Salah búinn að vera algjörlega stórkost-
legur. „Ég vildi alltaf koma aftur til Englands. 
Það var alltaf markmiðið. Þegar ég var 18 var 
ég oftast Liverpool í FIFA í Playstation. Ég 
hafði líka spilað á Anfield og andrúmsloftið 
og stemningin á vellinum er engu líkt,“ sagði 
hann í vikunni. Nú vona stuðningsmenn 
Liverpool að Egyptinn stórkostlegi kunni 
vel við sig og skipti ekki um lið í 
fimmta sinn á átta árum.  

Salah og Chelsea
Salah gekk í raðir Chelsea árið 2014 þar 
sem hann spilaði einungis þrettán deildar-
leiki. Jonathan Wilson, íþróttafréttamaður 
Guardian, skoðaði ástæðuna fyrir því að 
Salah gekk ekki vel hjá félaginu þegar 
hann gekk í raðir Liverpool, og komst að 
því að Salah hefði ekki fallið á neinu prófi, 
hann fékk bara aldrei tækifæri til að sanna 
sig. „Að hluta til var það vegna Willians 
og Edens Hazard en einnig af því að Jose 
Mourinho vildi hafa varnarsinnaðri leik-
mann á hægri vængnum því Hazard var 

á þeim vinstri. Sumarið eftir komu Salah 
var Cesc Fabregas fenginn til liðsins og þá 
færðist Oscar á hægri vænginn.

Þegar hann fékk að spila reglulega 
á Ítalíu varð hann aftur leikmaðurinn 
sem hann var hjá Basel. Það eru ekki 
bara mörkin 35 sem hann skoraði í 71 
byrjunarliðsleik fyrir Fiorentina og Roma 
heldur einnig stoðsendingarnar 20 og 
hraðinn og krafturinn sem hann kemur 
með, skrifaði Wilson þegar Salah skrifaði 
undir samninginn við Liverpool.

15. júní 1992

Mohamed 
Salah
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Nicolas Sarkozy hefur 
átt betri daga. Frakk-
landsforsetinn fyrr-
verandi var á dög-
unum handtekinn og 
færður til yfirheyrslu. 

Fáheyrt er að fyrrverandi forsetar fái 
slíka meðhöndlun hjá frönsku lögregl-
unni, en tilefnið er rökstuddur grunur 
um að Sarkozy hafi tekið á móti ólög-
legum framlögum í kosningasjóði sína 
fyrir forsetakosningarnar 2007, meðal 
annars frá stjórnvöldum í Líbíu.

Það hafa skipst á skin og skúrir á 
stjórnmálaferli Sarkozy. Hann komst 
ungur til metorða, fyrst sem borgar-
stjóri í heimabæ sínum og síðar sem 
ráðherra. Fyrir forsetakosningarnar 
1995 veðjaði hann á rangan hest og 
studdi forsætisráðherrann Édouard 
Balladur á móti sínum gamla læriföð-
ur Jacques Chirac. Skoðanakannanir 
sýndu Balladur með mikið forskot og 
ákvað Sarkozy að stökkva á vagninn. 
Chirac náði hins vegar að snúa taflinu 
sér í vil, vann kosningarnar og Sarkozy 
féll í ónáð.

Árið 1999 var Sarkozy gerður að 
leiðtoga flokks Gaullista, RPR, eftir 
að forveri hans hrökklaðist úr emb-
ætti. Sú valdaseta varð skammvinn. 
Fáeinum mánuðum síðar voru Evr-
ópuþingskosningar í Frakklandi, 
þar sem RPR beið afhroð og missti 
helming fylgis síns. Það var meira en 
flokksmenn þoldu og Sarkozy þurfti 
að stíga til hliðar.

Fyrir þessa snautlegu formannstíð 
sína hlaut Sarkozy verðlaun – þótt 
ekki teljist sú viðurkenning eftir-
sóknarverð. Hann hlaut nefnilega Flá-
ráðs-verðlaunin eða Prix Iznogoud. 
Það eru verðlaun sem veitt voru árlega 
frá 1992 og eitthvað inn á 21. öldina. 
Um er að ræða háðungarverðlaun 
fyrir þá sem reitt hafa hátt til höggs 
en mistekist hrapallega. Langflestir 
verðlaunahafar eru stjórnmálamenn 
sem beðið hafa lægri hlut í kosningum 
eða neyðst til að segja af sér. Sum árin 
hafa þau þó verið veitt í fleiri flokkum, 
svo sem á sviði íþrótta og viðskipta. 
Árið 2003 var meira að segja bætt við 
alþjóðlegum flokki, þar sem George 
W. Bush varð fyrsti og eini útlending-
urinn til að hljóta verðlaunin, fyrir 
Íraksstríðið sama ár.

Prix Iznogoud draga nafn sitt af 
myndasögupersónu þeirri sem á 
íslensku nefnist Fláráður stórvesír. 
Tengingin er augljós. Stórvesírinn 
Fláráður á þann draum heitastan 

   Í staðinn  
fyrir kalífann

Saga  
til næsta  
bæjar

Stefán Pálsson skrifar 
um mesta fólk bók-
menntasögunnar.

Íslendingar fengu sinn skerf af Flá-
ráði á árunum 1978-80 þegar Iðunn 
gaf út fjórar Fláráðs-bækur í frábærri 
þýðingu Jóns Gunnarssonar. Enn er 
þó talsvert óútgefið, því á frummálinu 
hafa komið út 30 bækur. Af þeim eru 
27 úr penna teiknarans Jean Tabary, 
en þrjár þær nýjustu eru teiknaðar 
af börnum listamannsins sem vilja 
halda lífi í mjólkurkúnni. Flestum ber 
þó saman um að fyrstu fjórtán bæk-
urnar í ritröðinni beri af. Þær voru 
nefnilega samvinnuverkefni Tabary 
og höfundarins Goscinny, eins mesta 
snillings sem myndasöguheimurinn 
hefur alið.

Frakki á faraldsfæti
Réne Goscinny fæddist í París árið 
1926, sonur pólskra gyðinga sem flust 
höfðu til Frakklands eftir fyrri heims-
styrjöldina. Hann var ekki nema 
tveggja ára gamall þegar fjölskyldan 
tók sig upp og flutti til Argentínu, þar 
sem faðirinn fékk vinnu sem efna-
verkfræðingur. Þar ólst René litli upp 
sem hluti af franska samfélaginu í 
Buen os Aires, talaði frönsku, drakk 
í sig franska sögu og menningu og 
dundaði sér við að teikna. Teikni-
kunnáttan skilaði honum starfi á aug-
lýsingastofu.

Eftir skyndilegt fráfall föðurins 
fluttu René og móðir hans til Banda-
ríkjanna þar sem hann fékk vinnu 
við þýðingar. Til að losna við að vera 
kvaddur í bandaríska herinn hélt 
Goscinny heim til Frakklands og 
gegndi þar herþjónustu árið 1946. 

Yfirmennirnir í hernum komust á 
snoðir um að hann væri slyngur teikn-
ari og fólu honum að sinna ýmsum 
slíkum verkefnum fyrir herinn. 
Meðan á dvölinni í Frakklandi stóð 
myndskreytti hann jafnframt sína 
fyrstu bók sem kom út á árinu 1947. 
Fátt bendir þó til þess að Goscinny 
hafi á þessum tíma litið á teikningu 
eða myndasögugerð sem framtíðar-
starfsvettvang.

Goscinny sneri aftur til New York 
eftir að hafa afplánað herþjónustu, en 
hafði ekki að miklu að hverfa. Í blank-
heitum sínum og atvinnuleysi komst 
hann í kynni við nokkra bandaríska 
teiknara, sem síðar áttu eftir að verða 
frægir fyrir störf sín hjá skopblaðinu 
MAD Magazine. Í gegnum þann kunn-
ingsskap kynntist hann svo ungum 
belgískum teiknurum sem kölluðu 
sig Jijé og Morris.

Þeir Jijé og Morris höfðu haldið til 
Bandaríkjanna ásamt Franquin félaga 
sínum með tvær hendur tómar í veikri 
von um að fá vinnu hjá Walt Disney-
fyrirtækinu og til að komast á kúreka-
slóðir í villta vestrinu. Enga fundu þeir 
kúrekana og vinnuna fengu þeir ekki, 
en hið vanhugsaða ferðalag átti þó 
eftir að valda straumhvörfum í þróun 
evrópsku myndasögunnar.

Eflaust áttu kynnin af belgísku 
teiknurunum sinn þátt í því að Gosc-
inny féllst nokkrum misserum síðar á 
að flytja til Parísar til að taka við starfi 
útibússtjóra alþjóðlegrar fréttastofu. 
Fréttamennskuferillinn reyndist stutt-
ur, því fljótlega var Goscinny kominn 

á kaf í að semja sögur og skrifa efni 
fyrir myndasögublöð, en mikil gróska 
var í slíkri útgáfu á franska málsvæð-
inu: Frakklandi og Belgíu.

Það urðu fagnaðarfundir með þeim 
Goscinny og Morris þegar til Evrópu 
var komið. Þegar árið 1946 hafði 
Morris, þá kornungur, skapað mynda-
söguhetjuna Lukku-Láka, hugprúðan 
kúreka með nánast yfirnáttúrulega 
skotfimi. Hafði kúrekadellan sem 
fyrr sagði ráðið miklu um Ameríkuför 
þeirra vinanna.

Lukku-Láki naut vinsælda meðal 
ungra frönskumælandi lesenda, en 
sögurnar voru grunnar og gengu 
einkum út á hasar, ærsl og fimmaura-
brandara. Styrkleikar Morris lágu 
miklu fremur í að teikna en að semja 
sögur, líkt og hann gerði sér fullvel 
grein fyrir.

Það var því mikið heillaspor þegar 
Goscinny og Morris hófu samstarf 
árið 1955. Morris teiknaði en Gosc-
inny samdi handritin. Sögurnar urðu 
betri og heilsteyptari, auk þess sem 
nýi höfundurinn var lunkinn í að 
prjóna sögulega atburði inn í flétt-
una og skapa góðar aukapersónur. 
Almennt er litið svo á að Lukku-Láka-
bækurnar sem félagarnir unnu í sam-
einingu beri af í bókaflokknum.

Sama ár hóf Goscinny að semja 
fyrir Franquin, sem kunnastur er sem 
höfundur Svals og Vals. Saman gerðu 
þeir vinsælar sögur um kærustuparið 
Modeste og Pompon, sem þó hafa 
aldrei komið út á íslensku.

Valdagírugt afstyrmi
Árið 1958 kynntist Goscinny teiknar-
anum Albert Uderzo og saman 
sköpuðu þeir sögur um hugdjarfa 
indíánann Oumpah-pah, sem gerð-
ust í Norður-Ameríku á átjándu öld. 
Eins og það væri ekki nóg, skópu 
þeir annan sagnaheim – að þessu 
sinni í Evrópu á tímum Rómaveldis. 
Sögurnar um Ástrík gallvaska urðu 
heimsfrægar og munu halda nafni 
þeirra Uderzo og Goscinny á lofti um 
ókomna tíð.

Afköst Goscinny á þessum árum 
voru með hreinum ólíkindum. Auk 
þeirra sagnaflokka sem þegar hafa 
verið nefndir, samdi hann handritin 
að nokkrum minna þekktum mynda-
sögum. Þá hóf hann að rita vinsælar 
barnabækur um „Le Petit Nicolas“ 
eða „Lása litla“ eins og þær nefnd-
ust í íslenskri útgáfu. Eru þá ótalin 
ritstjórnarstörf hans við hin ýmsu 
myndasögublöð og tímarit ætluð 
börnum og ungmennum. Vinnu-
harkan tók sinn toll og árið 1977 fékk 
Goscinny óvænt hjartaáfall og dó 
aðeins 51 árs að aldri.

Unnendur Lukku-Láka og Ástríks 
syrgðu hann mjög, enda má segja að 
sagnaflokkarnir hafi aldrei borið sitt 
barr eftir fráfall meistarans. Og það 
sama má segja um Fláráðsbækurnar, 
sem heita á að þessi pistill fjalli um.

Goscinny naut þess að skjóta sagn-
fræðilegum vísunum inn í myndasög-
ur, líkt og sannast hafði í fyrri sagna-
flokkum hans. Það var því rökrétt að 
hann tæki höndum saman við franska 
teiknarann Jean Tabary um að skapa 
sagnaheim í anda ævintýranna í 1001 
nótt, með fljúgandi teppum, öndum 
í lömpum, kvennabúrum, ræningja-
flokkum og öðrum sagnaminnum 
Miðausturlanda.

Upphaflega voru sögurnar kennd-
ar við hinn hrekklausa kalífa Harún 
hinn milda. Fljótlega kom þó í ljós að 
fúlmennið Fláráður reyndist slíkur 
senuþjófur að nafn Harúns hvarf af 
forsíðunni. Var það afar óvenjulegt 
í fransk/belgísku myndasöguhefð-
inni að kenna bækur við andhetju 
og að skúrkurinn væri í raun í aðal-
hlutverki.

Sögurnar höfðu talsverðan pólitísk-
an undirtón, enda Tabary gallharður 
sósíalisti og virkur félagi í einum af 
smáflokkum kommúnista í Frakk-
landi. Vísanir í frönsk stjórnmál og 
ekki síður pólitíska atburði í Mið-
austur löndum er víða að finna í sög-
unum, þótt margt af því sé óskiljanlegt 
í dag án útskýringa. Undirliggjandi 
er þó ætíð gagnrýni á valdabrölt og 
valdagræðgi. Og hætt er við að þeir 
Tabary og Goscinny hefðu skemmt 
sér dável yfir tilhugsuninni um Sark-
ozy í gæsluvarðhaldi ef þeim hefði 
enst aldur til.

að ryðja kalífanum Harúni milda úr 
sessi og gerast sjálfur kalífi í Bagdad 
í óskilgreindri fortíð. Í hverri sögu 
upphugsar Fláráður valdaránsáætlun, 
sem einatt misheppnast. Upphróp-
unin: „Ég vil verða kalífi í staðinn fyrir 
kalífann,“ hefur því öðlast þegnrétt í 
frönsku nútímamáli þegar gantast er 
með ofmetnað og valdagræðgi fólks.

MERKIÐ  
MITT

Skoðaðu litríkt úrval á bros.is 

Bros auglýsingavörur, 
Norðlingabraut 14.

Bros auglýsingavörur með þínu merki 
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Kynningarblað

Á páskadagsmorgun 
hefur skapast sú 
skemmti lega hefð í 
Hallgrímskirkju að leita 
páskaeggja. Þar verður 
hátíðarmessa á sama 
tíma og undurfagur söng-
ur Mótettukórsins.   ➛6
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Hanna Sesselja Hálfdanardóttir, alnafna ömmu sinnar, fermd árið 1999. MynD/bjarni jónSSon

Fermingarkjóllinn  
frá ömmu
Þegar kom að því að kaupa fermingarkjólinn á elsta barnabarnið 
ákvað Hanna sesselja Hálfdanardóttir að létta undir með syni 
sínum og tengdadóttur og taka að sér að kaupa fermingarfötin á 
þetta barn og þau sem á eftir kæmu. atvikin höguðu því þannig að 
allar sex systurnar fermdust síðan í sama kjól. ➛2



Þegar kom að því að kaupa 
fermingarföt á elstu dóttur-
ina þá kom mamma til 

mín og sagðist vilja borga fyrir 
fermingarfötin,“ segir Hálfdan 
Þórir Markússon en hann og kona 
hans, Sóley Indriðadóttir, eiga 
sjö börn. „Hún tók það líka fram 
að hún vildi að það yrði hennar 
verkefni við fermingu allra barna-
barnanna. Þetta var árið 1999 
og börnin okkar Sóleyjar orðin 
fimm að tölu, allt stelpur. Sóley, 
mamma og elsta dóttirin Hanna 
Sesselja, alnafna mömmu, fóru 
síðan saman að skoða fermingar-
kjóla og fundu þennan fína kjól 
í versluninni Flash á Laugaveg-

inum. Hanna segir að amma sín 
hafi fundið kjólinn á rekkanum en 
þær hafi allar verið sammála um 
valið.“ Síðar sama ár gripu örlögin 
í taumana og Hanna Sesselja, 
móðir Hálfdans, féll skyndilega 
frá, aðeins sextíu og eins árs að 
aldri. Þremur árum síðar var svo 
aftur komið að fermingu. „Þegar 
kom að fermingu Báru Fanneyjar, 
sem er næstelst og fermdist 2002, 
gerðum við foreldrarnir ráð fyrir 
að leggja út fyrir nýjum kjól. 
Þegar nálgaðist ferminguna lagði 
mamma hennar til að þær færu 
í bæinn að skoða kjóla en fékk 
þá óvænt viðbrögð. Bára Fanney 
var fyrir löngu búin að ákveða að 
hún ætlaði að fermast í kjólnum, 
sem amma hennar keypti, að 
okkur og eldri systur sinni for-
spurðum. Þessi möguleiki hafði 

Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@frettabladid.is

Bára Fanney, fermd árið 2002. 
mynd/Bjarni jónsson

Árný Þóra, fermd árið 2006. 
mynd/Bjarni jónsson

margrét rósa, fermd 2008.
mynd/Bjarni jónsson

sylvía rún, fermd 2012. mynd/rut

Fjölskyldan saman við fermingu yngstu dótturinnar, dagbjartar Gyðu, á 
pálmasunnudag og dagbjört er að sjálfsögðu í kjólnum. Efri röð frá vinstri: 
margrét rósa, sóley, róbert ingi, Hálfdan Þórir, Hanna sesselja, neðri röð frá 
vinstri:  sylvía rún, dagbjört Gyða, Árný Þóra og Bára Fanney. mynd/rut

ekki komið upp í huga okkar 
foreldranna og hugmyndin og 
ákvörðunin var algerlega hennar,“ 
segir Hálfdan. Og systurnar voru 
samstiga. Sú þriðja í röðinni, Árný 
Þóra, fermdist árið 2006, Margrét 
Rósa fermdist 2008 og Sylvía Rún 
fermdist 2012. Þær völdu allar 
að fermast í kjólnum sem amma 
þeirra keypti.

Eftir andlát Hönnu Sesselju 
bættust tvö börn í hópinn, Róbert 
Ingi, eini strákurinn, fæddur árið 
2000 og Dagbjört Gyða, fædd 
árið 2004. Róbert Ingi fermdist 
2014. „Hann braut hefðina og við 
foreldrarnir þurftum að leggja 
út fyrir fermingarfötum á hann,“ 
segir Hálfdan kíminn. Síðast-
liðinn pálmasunnudag fermdist 
svo yngsta dóttirin, Dagbjört 
Gyða, og hún valdi eins og systur 
hennar að fermast í kjólnum. „Nú 
hafa allar dætur okkar sex að tölu 
fermst í kjólnum sem var keyptur 
fyrir nítján árum og í öllum til-
fellum var þetta þeirra val,“ segir 
Hálfdan. „Þeim fannst meira 
spennandi að fermast í kjól sem 
hafði svona sterka tengingu við 
ömmu þeirra og fjölskylduhefðina 
heldur en að velja sér sinn eigin 
kjól. Að okkar mati hefur kjóllinn 
alltaf staðist samanburð við aðra 
fermingarkjóla, þrátt fyrir tísku-
sveiflur og nýtt fermingarbarn. 
Þegar litið er til baka má segja að 
mamma hafi staðið við það sem 
hún ætlaði sér, það er að leggja til 
fermingarföt á börnin okkar.“ Þess 

má líka geta að önnur tenging við 
ömmuna er fyrir hendi. „Börnin 
fermdust öll í Víðistaðakirkju þar 
sem amma þeirra var mjög virk í 
starfi Systrafélags kirkjunnar enda 
er kirkjan kölluð ömmukirkja 
af okkar börnum.“ Hálfdani og 
Sóleyju þykir vænt um hvernig 
kjólamálin hafa þróast. „Fyrir-
fram hefði maður búist við því að 
það að kaupa fermingarföt á sex 

stelpur yrði flóknara en á einn 
strák, en þökk sé mömmu þá var 
það öfugt í okkar tilfelli.“ Nú er 
yngsta dóttirin fermd, en hvað 
skyldi þá verða um kjólinn? „Það 
eru komin þrjú barnabörn og þar 
af tvær stelpur,“ segir Hálfdan og 
bætir við: „Við reynum að varð-
veita kjólinn þannig að þær hafi 
val þegar kemur að því að þær 
vanti fermingarkjól.“

Þegar litið er til 
baka má segja að 

mamma hafi staðið við 
það sem hún ætlaði sér, 
það er að leggja til ferm-
ingarföt á börnin okkar.
Hálfdan Þórir markússon

Styrkur til 
tónlistarnáms
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2017 Sölvi Kolbeinsson -saxófón

2016 Baldvin Oddson-trompet

2015 Rannveig Marta Sarc-fiðla

2014 Sólveig Thoroddsen-harpa

2013 Hulda Jónsdóttir-fiðla

2012 Benedikt Kristjánsson-söngur

2011 Matthías I. Sigurðsson-klarinett

2010 Gunnhildur Daðadóttir-fiðla

2009 Helga Þóra Björgvinsdóttir-fiðla

2008 Jóhann Nardeau-trompet

2007 Melkorka Ólafsdóttir-flauta

2006 Elfa Rún Kristinsdóttir-fiðla

2005 Ögmundur Þór Jóhannesson-gítar

2004 Víkingur Heiðar Ólafsson-píanó

2003 Birna Helgadóttir-píanó

2002 Lára Bryndís Eggertsdóttir-orgel

2001 Pálína Árnadóttir-fiðla

2000 Hrafnkell Orri Egilsson-selló

1999 Una Sveinbjarnardóttir-fiðla

1998 Árni Heimir Ingólfsson-píanó/tónv.

1997 Þórður Magnússon-tónsmíðar

1996 Ingibjörg Guðjónsdóttir-söngur

1995 Sigurbjörn Bernharðsson-fiðla

1994 Guðni A. Emilsson-hljómsveitarstj.

1993 Tómas Tómasson-söngur

1992 Þóra Einarsdóttir-söng

f y r r u m  s t y r k þ e g a r

Minningarsjóður um Jean-Pierre Jacquillat, fyrrum 
aðal stjórnanda Sinfóníuhljómsveitar Íslands, mun 
á þessu ári veita efnilegum tónlistarmanni styrk til 
framhaldsnáms erlendis á skólaárinu 2018-2019.

Veittur er einn styrkur að upphæð 1.500.000 kr.

Umsóknir, með upplýsingum um námsferil  
og framtíðaráform, sendist fyrir 1. maí nk.  
til formanns sjóðsins:

Minningarsjóður um Jean-Pierre Jacquillat
Pósthólf 35,  121 Reykjavík

Umsóknum fylgi hljóðritanir, raddskrár frumsaminna 
verka eða önnur gögn sem sýna hæfni umsækjenda.
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Grænn og vænn smoothie daglega!
Vel samsett boost getur verið uppfullt af 
næringarefnum sem auka orkuna, jafna 
blóðsykurinn og örvar meltinguna.

Hin fullkomna þrenna gegn fjölþættum 
meltingarvandamálum

Öflugir gerlar sem styrkja meltinguna
7 gerlastofnar sem hjálpa við að byggja upp og koma 
jafnvægi á þarmaflóruna, bakteríudrepandi hvítlaukur 
sem er einnig öflugur fyrir ónæmiskerfið og þykkni úr 
fræjum greipaldins sem vinnur gegn fjölmörgum 
bakteríutegundum, veirum og sveppum.

Hér er fyrirsögnin fyrir hverja tegund ensíma: (semsagt �órir mismunandi 
borðar)

Fyrir Digest – Hin fullkomna þrenna fyrir ö�ugri meltingu

Fyrir Digest Basic kæmi – Hin fullkomna þrenna fyrir alla �ölskylduna

Fyrir Digest Gold kæmi – Hin fullkomna þrenna gegn �ölþættum melting-
arvandamálum

Fyrir Digest Spectrum kæmi – Hin fullkomna þrenna fyrir fólk með 
fæðuóþol

 Hin fullkomna þrenna – �órir mismunandi borðar:

Undir myndina af smoothie-inum má standa:  (kemst nokkuð uppskrift inn 
á auglýsinguna annars?)
Grænn og vænn smoothie daglega:
Vel samsett boost getur verið stútfullt af næringarefnum sem auka orkuna, 
kemur

jafnvægi á blóðsykurinn og ýtir undir góða meltingu.

 Undir myndina af Bio Kult:
7 gerlastofnar sem hjálpa við að byggja upp og koma jafnvægi á þarma-
�óruna, bakteríudrepandi hvítlaukur sem er einnig ö�ugur fyrir 
ónæmisker�ð og þykkni úr fræjum greipaldins sem vinnur gegn �ölmör-
gum bakteríutegundum, veirum og sveppum.

Undir myndina við Digest:
Digest – Gegn þrálátum meltingarvandamálum

Tvöfalt meiri styrkur en í Digest Basic.
Eykur orku.
Lítil hylki sem auðvelda inntöku.
1 ta�a með mat.
Undir myndina við Digest Basic:

Digest Basic – Gegn vægum meltingarvandamálum

Bætir meltingu og frásog næringarefna.
Gegn ónotum, lofti og uppþembu.
Henta einnig fyrir börn (lítil hylki).
Tekið með mat.

Undir myndina við Digest Gold:

Digest Gold – Tvær vörur í einni

Gegn fjölþættum meltingarvandamálum.
Inniheldur ATPro sem styður meltingu og eykur orku.
Söluhæsta meltingarvaran í Bandaríkjunum.
Tekið með mat.

Undir myndina við Digest Spectrum:

Digest Spectrum – Gegn fæðuóþoli

Hentar vel þeim sem glíma við ýmis  fæðuóþol.
Hentar allri �ölskyldunni.
Styður meltingu á glúteini, laktósa, kaseini, próteini og fenól, sem og 
grænmetis og bauna.
Viðurkennt af Autism Hope Aliance.
Tekið með mat.

Digest Gold – Tvær vörur 
í einni
• Gegn fjölþættum meltingar-

vandamálum.
• Inniheldur ATPro sem styður 

meltingu og eykur orku.
• Söluhæsta meltingarvaran í 

Bandaríkjunum.
• Tekið rétt fyrir máltíð.

Fullkomin renna 5x10 Digest Gold copy.pdf   1   24/01/2018   14:27

Flestir hafa heyrt um eplaedik 
og ýmsa kosti þess að nota 
sér það til heilsubótar. Síðan 

1970 hefur það verið kynnt og selt 
sem heilsubætandi „elexír“ þó svo 
að ekki liggi klínískar rannsóknir 
þar að baki, frekar en á ýmsum 
öðrum matvælum sem eru þó 
klárlega vel til þess fallin að auka 
hreysti og vellíðan. Sagt er að epla
edikið geti hjálpað til við þyngdar
tap, jafni blóðsykurinn og að sýran 
geti einnig drepið og komið í veg 
fyrir að bakteríur í líkamanum nái 
að fjölga sér.

Melting og matarlyst
Neysla eplaediks hefur afar jákvæð 
áhrif á meltinguna og hjálpar það 
til við að örva framleiðslu á maga
sýrum sem er mikilvægt fyrir góða 
meltingu. Einnig er talað um að það 
hafi áhrif á matarlyst en þar sem 
ávallt skal drekka vel af vatni með 
því, gæti það hugsanlega haft áhrif. 
Það er þó vel þekkt að edikssýra í 
t.d. salatsósum hafi jákvæð áhrif á 
meltinguna og hugsanlega á matar
lystina líka, segir á Vísindavef HÍ.

Brjóstsviði og bjúgur
Þrátt fyrir að eplaedikið sé súrt 
á bragðið veldur það ekki því að 
t.d. brjóstsviði aukist. Það virkar 
akkúrat öfugt og getur því verið 
þjóðráð að taka eplaedik (eða 
sítrónusafa) í vatni fyrst á morgn
ana og fyrir mat og draga þannig 

úr líkum á – eða jafnvel losna við 
brjóstsviða. Regluleg inntaka á 
eplaediki er góð fyrir sýrustig 
líkamans og getur dregið úr bjúg
söfnun. Margir hafa of hátt sýrustig 
í líkamanum sem getur verið til
komið vegna lifnaðarhátta (streita 
og mataræði) og veldur það ýmiss 
konar kvillum. Ójafnvægi verður 

í þarmaflórunni sem getur valdið 
húðvandamálum og ónæmis
kerfið okkar sem einnig er staðsett 
í þörmum og beintengt þarma
flórunni verður fyrir röskun. Að 
lokum skal nefna að eplaedikið, 
þessi „lífsins elexír“, getur dregið 
verulega úr slímmyndun og styrkt 
virkni líffæra eins og þvagblöðru, 
lifrar og nýrna.

Allra meina bót?
Eins og áður kom fram, þá hefur 
eplaedik verið notað til heilsu
bótar í aldaraðir og margt hljómar 
örlítið eins og þetta sé allra meina 
bót fyrir alla. Það er þó ekki alveg 
þannig en það virkar klárlega 
fyrir suma. Í grein sem birt var í 
Medscape General Medicine 2006 
er talað um að neysla á því geti 
hjálpað til við að lækka blóðþrýst
ing og blóðsykur og einnig að þrátt 
fyrir sýruna, geri það líkamann 
ekki súrari. Þó eru ákveðnir þættir 
sem þarf að varast og alltaf best 
að skoða málin vel og jafnvel ráð
færa sig við lækni áður en regluleg 
neysla hefst. Þeir sem ætla að 

taka eplaedik inn í vökvaformi 
alla daga þurfa líka að huga vel að 
tönnunum því það er ekki gott að 
mikil sýra sé í munninum lengi.

Eplaedik í töfluformi
Mörgum líkar ekki við bragðið 
af eplaedikinu og sleppa því þess 
vegna. Apple Cider töflurnar frá 
New Nordic eru því kærkomnar 
fyrir marga en þær eru öflugar og 
auk 1000 mg af eplaediksdufti, 
innihalda þær önnur jurtaefni sem 

hjálpa til við niðurbrot á fitu og 
styðja við lifrarstarfsemi.
Þessi efni eru:
l  Ætiþistill – eflir meltingu, styður 

lifrarstarfsemi og eðlilegt niður-
brot á fitu.

l  Túnfífill – eflir meltingu, styður 
lifrarstarfsemi og eðlilegt niður-
brot á fitu.

l  Kólín – eflir meltingu, styður 
lifrarstarfsemi og eðlilegt niður-
brot á fitu ásamt því að ýta undir 
fitubrennslu.

Svo innhalda þær króm sem 
hjálpar til við blóðsykursjafnvægi 
og slær þannig á sykurlöngun.

Inntaka á eplaedikstöflunum 
eru ekki bara góðar fréttir fyrir þá 
sem eiga erfitt með að taka það inn 
í vökvaformi vegna bragðs, heldur 
líka fyrir tennurnar. Ekkert bragð 
og engin sýra sem liggur á tönn
unum og veldur skaða.

Fæst í flestum apótekum, heilsu-
húsum, Iceland, Hagkaup og 
Fræinu, Fjarðarkaupum.

Eplaedik er heilsubætandi 
„elexír“ í töfluformi 

Regluleg inntaka 
á eplaediki er 
góð fyrir sýru-
stig líkamans 
og getur dregið 
úr bjúgsöfnun. 
Neysla á epla-
ediki er gamalt 
húsráð sem 
flestir kannast 
við. Töflurnar 
eru góðar fréttir 
fyrir þá sem 
finnst súra 
ediksbragðið 
vont.

Inntaka á epla
ediks töflunum er 

ekki bara góðar fréttir 
fyrir þá sem eiga erfitt 
með að taka það á vökva
formi vegna bragðs, 
heldur líka fyrir tenn
urnar.
Hrönn Hjálmarsdóttir,  
næringar- og heilsumarkþjálfi

Eplaedik hefur 
verið notað sem 
heilsubótarefni 
í aldaraðir, bæði 
sem forvörn sem 
og vegna lækn-
andi eiginleika. 
Nú er það komið 
í töfluformi sem 
eru góðar fréttir, 
sérstaklega fyrir 
tennurnar.
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Bacopa frá Solaray hefur ótrú-
lega víðtæka virkni en bæði 
rannsóknir og reynsla benda 

til þess að hún geti gagnast við 
mörgum algengum vandamálum.

Fyrir minnið
Bacopa er sennilega best þekkt 
fyrir jákvæð áhrif á heilastarfsemi. 
Rannóknir hafa sýnt fram á að 
hún geti eflt minni og hefur hún 
því mikið verið notuð bæði við 
minnistapi og af heilbrigðum ein-
staklingum sem vilja efla minnið, 
til dæmis á álagstímum í vinnu og 
námi.

Betri einbeiting
Margir nota jurtina til að bæta 
einbeitingu og margir hafa notað 
hana með góðum árangri til að 
draga úr einkennum athyglisbrests 
og ADHD.

Fyrir geðið
Algengt er að nota Bacopa við 
vægum einkennum kvíða og dep-

Hefur jákvæð áhrif á heilann

Ösp Viðarsdóttir næringarþerapisti mælir með Bacopa.

Bacopa eða 
brahmi jurtin 
hefur um ár-
hundruð verið 
notuð í Ayurveda 
hefðinni eða ind-
versku læknis-
fræðinni. 

urðar og hafa margir góða reynslu 
af henni til að bæta geðheilsuna.

Gegn streitu
„Bacopa er ein af þeim jurtum 
sem kallaðar eru adaptógenískar 
(adaptogenic) sem þýða má sem 
jafnandi eða aðlagandi í þeirri 
merkingu að hún er talin stuðla 
að jafnvægi og hjálpa líkamanum 
að aðlagast og takast á við 
streitu. Það er væntanlega 
vegna þessara eiginleika sem 
hún getur haft áhrif á svo 
margt,“ segir Ösp Viðars-
dóttir næringarþerapisti.

Mild jurt en öflug
Bacopa er mild en áhrifa-
rík jurt. Hún hefur engar 
aukaverkanir en auðvitað er 
ráðlegt að spyrja lækni um 
inntöku ef þú tekur einhver 
lyf.

„Best er að gefa Bacopa 
tíma til að virka, ekki 
afskrifa hana þó þú finnir 
ekki mun eftir nokkra daga. 
Rannsóknir benda til þess 
að full virkni komi ekki fram 
fyrr en eftir 8-12 vikna inn-
töku,“ segir Ösp enn fremur 
og bætir við. „Óhætt er að 
hætta inntöku hvenær sem 
er, Bacopa er ekkert sem 
heilinn eða líkaminn verður 
háður á neinn hátt. Hún 
virkar bara meðan þú tekur 
hana.“

Bacopa fæst í Heilsuhúsinu, 
Heilsuveri og í verslunum Lyfju.

Nýr valmöguleiki frá Weber 

Weber Pulse 2000 rafmagnsgrill

• Innbyggt iGrill tækni –
• Weber iGrill-app -
• Stafrænn hitamælir –
• Hrein orka – 

• Fullkomið á svalirnar -
Gæði • ending • ánægja

weber.is 
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Mosfellsbær leitar að
öflugum einstaklingum til starfa í

LÁGAFELLS- og VARMÁRSKÓLA

Þverholt 2   I   Mosfellsbær 270   I   Sími 525 6700   I   mos.is

Laus störf í Varmárskóla
skólaárið 2018-2019
Varmárskóli er heildstæður grunnskóli sem vinnur í anda uppbyggingar-
stefnunnar. Skólastarfið er í þremur byggingum, yngri deild, eldri deild 
og Brúarlandi. Varmárskóli leggur upp með gildi Mosfellsbæjar sem 
eru virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja. Skólinn er staðsettur í 
náttúruparadís og lögð er áhersla á nýtingu umhverfis í námi nemenda.

Kennarar óskast í eftirtalin störf:
Grunnskólakennararéttindi áskilin.

•	 Sérkennara	á	unglingastig	 –  Þekking eða diplóma í    
 sérkennslufræðum
•	 Kennara	á	unglingastig – kennslugreinar eru meðal annara:
 íslenska, stærðfræði, enska, náttúrufræði, heimilisfræði
•	 Nýbúakennara – menntun og/eða reynsla í íslensku
 sem annað tungumál
•	 Umsjónarkennara  á yngsta og miðstig
•	 Umsjónarkennara	í	Brúarlandi – nýr Helgafellsskóli
•	 Verkgreinakennara	í	Brúarlandi	
•	 Leiðtoga	í	upplýsingatækni og þróun nýrra kennsluhátta

Einnig verður ráðið í eftirtalin störf:

•	 Aðstoðarforstöðumann	frístundasels
•	 Þroskaþjálfa	í	unglingadeild (í 80-100% starf)
•	 Atferlisfræðing eða aðila með reynslu/þekkingu í atferlismótun
 (í 70-100% starf)
•	 Skólaliða í fullt starf í eldri deild (aðstoð og gangavarsla)
•	 Stuðningsfulltrúa	(í 70-100% starf)
•	 Frístundaleiðbeinendur (í 30-50% starf)

Frekari upplýsingar um störfin má finna á
www.mos.is og á www.varmarskoli.is. 

Upplýsingar veita Þóranna Rósa Ólafsdóttir skólastýra í síma 525 0700
og 899 8465 eða Þórhildur Elfarsdóttir skólastjóri unglingastigs í síma
863 3297. Umsóknir sendist rafrænt á netfangið thoranna@varmarskoli.is
eða thorhildur@varmarskoli.is.

Laus störf í Lágafellsskóla
skólaárið 2018-2019
Má bjóða þér að taka þátt í metnaðarfullu skólastarfi? Viltu vera hluti af 
góðum og öflugum starfsmannahópi sem vinnur saman að því að mæta 
ólíkum einstaklingum í krefjandi verkefnum? Lágafellsskóli í Mosfellsbæ 
er heildstæður grunnskóli sem vinnur í anda uppbyggingarstefnunnar. 
Starfsemi skólans fer fram í tveimur byggingum þar sem 1. - 2. bekkur er 
staðsettur í útibúi skólans, Höfðabergi,  ásamt 5 ára leikskóladeildum.

Kennarar óskast í eftirtalin störf:
Grunnskólakennararéttindi áskilin.

•	 Umsjónarkennsla	á	yngsta	stig	(í 80% tímabundna stöðu)		
•	 Umsjónarkennslu	á	miðstig, (í 80-100% framtíðarstöðu)   
•	 Dönskukennslu	á	unglingastig (í 50% framtíðarstöðu)
•	 Tónmenntakennslu (í 100% framtíðarstöðu)
•	 Smíðakennslu		(í 100% framtíðarstöðu)

Frekari upplýsingar um störfin má finna á
www.mos.is og www.lagafellsskoli.is.

Upplýsingar veitir Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri í síma
525 9200 og 896 8230. Umsóknir sendist rafrænt á netfangið
johannam@lagafellsskoli.is.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi sambands íslenskra sveitar-
félaga og viðkomandi stéttarfélags. Umsóknarfrestur um stöðurnar 
er til 15. apríl 2018. Frekari upplýsingar veita skólastjórar skólanna. 
Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og umsagnar-
aðila skulu sendar rafrænt að ofangreind netföng. Við hvetjum fólk af 
báðum kynjum til að sækja um starfið.

www.hagvangur.is

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!
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Sölufulltrúar 

Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@frettabladid.is 512 5426



Rafvirkjar á starfsstöð 
okkar í Reykjanesbæ

Nánari upplýsingar veitir Ragnheiður Eyjólfsdóttir 
mannauðsstjóri í síma 422 5200

Sótt er um störfin á heimasíðu HS Veitna, hsveitur.is
Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl 2018

Starfssvið
Starfið felur í sér viðhald og rekstur dreifikerfis, nýlagnir, 
tengingar og uppsetningu búnaðar

Hæfniskröfur

• Við leitum að hæfileikaríkum einstaklingum til að vinna 
 í frábærum hópi rafiðnaðarmanna þar sem mikil tækifæri 
 eru til að þróast í starfi
• Áhersla er lögð á fagleg og sjálfstæð vinnubrögð, 
 samskiptahæfni, þjónustulund og brennandi áhuga 
 á tæknimálum
• Viðkomandi þarf að vera reiðubúinn að ganga bakvaktir 
 sé þess óskað
• Sveinspróf í rafvirkjun er nauðsyn, tekið verður tillit til 
 þess ef viðkomandi er að ljúka sveinsprófi

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Starfsmaður í eldhúsi Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201803/679
Yfirmatráður Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201803/678
Deildarstjóri á Næringarstofu LSH Skrifstofa skurðlækningasviðs Reykjavík 201803/677
Starfmaður á næturvaktir LSH Símaver Reykjavík 201803/676
Forstöðum.Rannsóknaseturs Háskóli Íslands Austurland 201803/675
Skrifstofum. á lager á skurðst. LSH Skurðstofur Reykjavík 201803/674
Læknanemi, sumarstarf HH Göngudeild sóttvarna Reykjavík 201803/673
Rannsóknarm. í efnagreiningart. Háskóli Íslands, Kerfislíffræðisetur Reykjavík 201803/672
Hjúkrunarfr., hjúkrunarnemi Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201803/671
Heilbrigðisstarfsmaður LSH Erfða- og sameindalæknisfræðideReykjavík 201803/670
Sérfræðilæknir í augnskurðlækn. LSH Augnlækningar Reykjavík 201803/669
Ass. Professor in Crop Science Agrigultural University of Iceland Hvanneyri 201803/668
Lektor í jarðrækt Landbúnaðarháskóli Íslands Hvanneyri 201803/667
Hjúkrunarfr., slysa- og bráðam. Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201803/666
Hjúkrunarfr., heimahjúkrun Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201803/665
Hjúkrunarfr., heimahjúkrun Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201803/664
Hjúkrunarfr., heimahjúkrun Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201803/663
Hjúkrunarfræðingur HSA - heilsugæsluhjúkrun Austurland 201803/662
Sérfræðingur Vinnumálastofnun Skagaströnd 201803/661
Lektor í hjúkrunarfræði HÍ - Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201803/660
Umsjónam. Fasteigna/búnaðar Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201803/659
Lektor í geislafræði HÍ - Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201803/658
Sjúkraliði LSH Göngudeild mæðraverndar Reykjavík 201803/657
Sálfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201803/656
Forstöðum. Ranns.- og tölfræði. Ferðamálastofa Reykjavík 201803/655
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, meðferðargeðdeild Reykjavík 201803/654
Starfsmaður á sviði leyfismála Ferðamálastofa Akureyri 201803/653
Framhaldsskólakennarar Verkmenntaskólinn á Akureyri Akureyri 201803/652
Verkefnastjóri hugbúnaðarþr. Alþingi Reykjavík 201803/651

Deildarstjórar
Tjarnarskógur auglýsir lausar til umsóknar 100% stöður 
deildarstjóra frá og með maí 2018 og jafnframt stöðu deildar-
stjóra til afleysingar í eitt ár frá ágúst 2018. 

Menntunar- og hæfniskröfur eru:
• Leikskólakennaramenntun
• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði í starfi
• Jákvæðni og áhugasemi
• Hæfni og reynsla af verkstjórn eða stjórnun almennt
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Snyrtimennska og stundvísi

Leikskólinn Tjarnarskógur er 9 deilda leikskóli með 189 börn 
á tveimur starfsstöðum. Tjarnarskógur horfir til fjölgreindar-
kenningar Howards Gardners í starfsaðferðum sínum og 
einkunnarorð skólans eru: gleði, virðing, samvinna og fag-
mennska 

Nánari upplýsingar um Tjarnarskóg eru á veffanginu;  
http://tjarnarskogur.leikskolinn.is/

Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um. 

Umsóknarfrestur er til 13. apríl.  

Nánari upplýsingar veitir Sigríður Herdís, skólastjóri, í síma 
470-0660 eða á netfanginu sigridurp@egilsstadir.is. 

Umsóknum með ferilskrá skal skilað á ofangreint netfang.

Hnit verkfræðistofa óskar eftir starfsmanni á
samgöngusvið. Starfið felst í hönnun vega, gatna,
stíga og veitukerfa, ásamt áætlanagerð og gerð
útboðsgagna.

Menntunar- og hæfniskröfur:

– Lágmark B.Sc. gráða í verk- eða tæknifræði
– Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
– Góð samskiptafærni og jákvætt hugarfar
– Áhugi á að þróast í starfi í samhentum hópi fólks

Umsóknir óskast sendar á kristinn@hnit.is. Farið verður
með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Öll vinna Hnits er samkvæmt vottuðu gæðakerfi.

Umsóknarfrestur er til 10. apríl.

VEG- OG GATNAHÖNNUN

http://www.hnit.is

Þarftu að ráða
starfsmann?

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

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

Deildarstjórar
Tjarnarskógur auglýsir lausar til umsóknar 100% stöður 
deildarstjóra frá og með maí 2018 og jafnframt stöðu deildar-
stjóra til afleysingar í eitt ár frá ágúst 2018. 

Menntunar- og hæfniskröfur eru:
• Leikskólakennaramenntun
• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði í starfi
• Jákvæðni og áhugasemi
• Hæfni og reynsla af verkstjórn eða stjórnun almennt
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Snyrtimennska og stundvísi

Leikskólinn Tjarnarskógur er 9 deilda leikskóli með 189 börn 
á tveimur starfsstöðum. Tjarnarskógur horfir til fjölgreindar-
kenningar Howards Gardners í starfsaðferðum sínum og 
einkunnarorð skólans eru: gleði, virðing, samvinna og fag-
mennska 

Nánari upplýsingar um Tjarnarskóg eru á veffanginu;  
http://tjarnarskogur.leikskolinn.is/

Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um. 

Umsóknarfrestur er til 13. apríl.  

Nánari upplýsingar veitir Sigríður Herdís, skólastjóri, í síma 
470-0660 eða á netfanginu sigridurp@egilsstadir.is. 

Umsóknum með ferilskrá skal skilað á ofangreint netfang.

EAK óskar eftir meiraprófsbílstjórum til starfa hjá fyrirtækinu 
í sumar. Starfið felst í afgreiðslu á flugvélaeldsneyti. Unnið 
er á vöktum 5-5-4

Hæfniskröfur.
•	 Meirapróf er skilyrði.
•	 Hreint sakavottorð er skilyrði.
•	 Stundvísi.
•	 Æskilegt að viðkomandi sé reyklaus.

Upplýsingar veitir Melkorka Sigurðardóttir  
í netfang: melkorka@eak.is

EAK er fyrirtæki sem tekur á móti, geymir og afgreiðir flugvélaelds-
neyti á Keflavíkurflugvelli fyrir olíufélögin. Starfsstöð er á Kefla-
víkurflugvelli en þar starfa á vegum fyrirtækisins 50 starfsmenn. 

Vantar starfsmann í fast starf til viðhalds  
eldsneytisafgreiðslutækja á Keflavíkurflugvelli.

Fjölbreytt starf við eftirlit og viðgerðir á bílum og búnaði.
Meirapróf kostur en ekki skilyrði.

Hreint sakavottorð og íslenskukunnátta er skilyrði.
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af viðgerðum 

og verkstæðisvinnu.

Upplýsingar veitir Helgi í helgi@eak.is

Vantar starfsmann á verkstæði

Vantar starfsmann í fast starf til viðhalds  
eldsneytisafgreiðslutækja á Keflavíkurflugvelli.

Fjölbreytt starf við eftirlit og viðgerðir á bílum og búnaði.
Meirapróf kostur en ekki skilyrði.

Hreint sakavottorð og íslenskukunnátta er skilyrði.
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af viðgerðum 

og verkstæðisvinnu.

Upplýsingar veitir Helgi í helgi@eak.is

Vantar starfsmann á verkstæði
EAK óskar eftir  

meiraprófsbílstjórum
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SUMMER JOBS

PROFESSIONALISM
GOOD SERVICE
HONESTY

Need a job this summer?
We are looking for people to work 
at cleaning. Daytime work.
Must speak english and/or icelandic.

If you are interested, please apply 
via email: stm@ath-thrif.is

Punctual and efficient individual, between the age of 
20–40 years old with driving license and no criminal 
record.                                                                                                          

Must speak english and/or icelandic. 
Challenging work in a multicultural environment.

If you are interested, please apply via 
www.ath-thrif.is or email: gerda@ath-thrif.is

Skjól hjúkrunarheimili 
Kleppsvegi 64, 104 Reykjavík  
Sími 522 5600

Skrifstofustarf
Hjúkrunarheimilið Skjól leitar að þjónustuliprum og jákvæðum starfsmanni í 
móttöku og almenn skrifstofustörf. Jafnframt hefur viðkomandi umsjón með ýmsum 
starfsþáttum á sviði tölvuvinnslu og skráningar. Um framtíðarstarf er að ræða. 

Starfshlutfall 100%
Starfsmaður þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til 8. apríl nk.

Hæfniskröfur:
•	 Menntun sem nýtist í starfi
•	 Góð íslenskukunnátta
•	 Góð tölvufærni
•	 Hæfni í mannlegum samskiptum
•	 Sjálfstæði og frumkvæði í starfi
•	 Góð samskiptahæfni
•	 Áreiðanleiki og sveigjanleiki

Upplýsingar veitir:
Guðný H. Guðmundsdóttir forstöðu
maður hjúkrunar, Sími 522 5600 .

Umsóknir berist rafrænt á mannauðs
stjóra, edda@skjol.is

Hæfni og menntun
 » Mikil reynsla af samningagerð 
og birgjasamskiptum

 » Mikil greiningarhæfni og 
þekking á bókhaldi

 » Þekking á regluverki í kringum 
fjármálastofnanir er kostur

 » Skipulagshæfni, frumkvæði  
og fagmennska í starfi

 » Háskólamenntun sem nýtist  
í starfi

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veita  
Arinbjörn Ólafsson, framkvæmda- 
stjóri upplýsingatæknisviðs, í 
síma 410 7001 eða arinbjorn.
olafsson@landsbankinn.is  
og Berglind Ingvarsdóttir 
mannauðsráðgjafi í síma 410 
7914 eða berglind.ingvarsdottir@
landsbankinn.is.

Laust er til umsóknar starf hópstjóra í 
Samningastjórnun. Samningastjórnun er hópur innan Högunar á 

upplýsingatæknisviði. Þetta er tækifæri fyrir einstakling sem hefur 
áhuga á fjárhagslegum rekstri í upplýsingatækni og býr yfir þekkingu 

og skilningi á tæknilegu rekstrarumhverfi. Viðkomandi starfar náið með 
framkvæmdastjóra og forstöðumönnum upplýsingatæknisviðs.

Hópstjóri í  
Samningastjórnun

Helstu verkefni
 » Samskipti við birgja vegna  
innkaupa og þjónustusamninga

 » Kostnaðareftirlit og  
áætlanagerð

 » Greining hagræðingartækifæra

 » Vöktun samninga og umsýsla 
með leyfismál

 » Innri útdeiling á UT kostnaði 

 » Skýrslugerð til stjórnenda

Umsókn merkt „Samningastjórnun“ fyllist út á vef bankans, landsbankinn.is.
Umsóknarfrestur er til og með 12. apríl 2018.



TrausTur sTarfskrafTur
 

Ég er kona á besta aldri í leit að góðu  
framtíðarstarfi hjá traustu fyrirtæki.

Ég er vön sölu og þjónustustörfum og hef margra  
ára reynslu í heildsölugeiranum.

Samviskusöm, heiðarleg, hef frumkvæði  
og á gott með að vinna sjálfstætt. 

Æskilegur vinnutími 8-16 virka daga. 
Hef meðmælendur, ferilskrá v. send. 

Vinsamlegast hafið samband í hbara@isl.isl / 8217304.

Ríksendurskoðun
Óskar eftir hæfum einstaklingi til að sinna 

ræstingu og umsjón fasteignar í fullu starfi. 

Umsóknarfrestur er  til og með 3. apríl 2018. 

Sjá nánari upplýsingar á www.starfatorg.is
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Starfssvið 
• Þjónusta við skemmtiferðaskip
• Uppgjör vegna skipa og eftirfylgni 

með þeim
• Tilboðs- og samningagerð
• Samskipti við erlendar útgerðir, 

þ.m.t útgerðir skemmtiferðaskipa
• Samskipti við hafnir og yfirvöld

> Viðskiptastjóri í stórflutningadeild

Umsóknarfrestur er til og með 9. apríl nk. 
Sótt er um starfið á vef Samskipa, www.samskip.is. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir rekstrarstjóri skiparekstrar, 
Blængur Blængsson,  blaengur.blaengsson@samskip.com

Stórflutningadeild sér um umboðsþjónustu fyrir skip sem koma til Íslands. Viðskiptastjóri sér 
um samskipti og þjónustu við viðskiptavini Samskipa í umboðsþjónustu með áherslu á 
skemmtiferðaskip. 

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.

Menntunar- og hæfnikröfur
• Menntun á háskólastigi æskileg
• Haldgóð reynsla af sölumennsku 

og/eða þjónustustarfi
• Gott vald á íslensku og ensku í 

ræðu og riti
• Talnagleggni og góð 

tölvukunnátta

Æskilegir eiginleikar
• Afburða samskiptahæfileikar 

og jákvætt viðmót
• Metnaður, seigla og framsýni 

til að ná árangri í starfi
• Frumkvæði og áreiðanleiki
• Lausnamiðuð hugsun og 

sjálfstæði í vinnubrögðum

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Skólastjóri leikskólans Álfaborgar

Helstu verkefni
• Ábyrgð á daglegri starfssemi 

og rekstri
• Veita skólanum faglega forystu á sviði 

kennslu og skólaþróunar
• Stuðla að markvissri samfellu 

og tengslum milli skólastiga
• Stuðla að öflugu samstarfi heimila 

og skóla, sem og milli allra skólanna 
í sveitarfélaginu

Upplýsingar veita:

Þórir Þorvarðarson 
thorir@hagvangur.is

Geirlaug Jóhannsdóttir 
geirlaug@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is.

Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl nk.

Sveitarfélagið Bláskógabyggð auglýsir starf leikskólastjóra Álfaborgar, Reykholti, laust til umsóknar. Álfaborg er tveggja 
deilda leikskóli með um 37 börn og 14 starfsmenn í mismunandi starfshlutföllum. Í Álfaborg er metnaðarfullt skólastarf, góð 
samvinna starfsfólks, barna, foreldra og annarra samstarfsaðila skólans. Í farvegi er bygging nýs þriggja deilda leikskóla í 
Reykholti, fyrir allt að 60 börn, sem gert er ráð fyrir að verði tekinn í notkun 2019. Skólastjóri mun verða virkur þátttakandi í 
því verkefni að standsetja og hefja starfsemi í nýju skólahúsnæði.

Sveitarfélagið Bláskógabyggð er staðsett í uppsveitum Árnessýslu og nær yfir Biskupstungur, Laugardal og Þingvallasveit. Það 
er framsækið sveitarfélag í örum vexti þar sem búa rúmlega 1000 íbúar. Þrír þéttbýliskjarnar eru í sveitarfélaginu, þ.e. Laugarás, 
Laugarvatn og Reykholt. Leikskólinn Álfaborg er í Reykholti, sem er í 100 km fjarlægð frá Reykjavík.  

Menntunar- og hæfniskröfur
• Leikskólakennaramenntun
• Stjórnunarreynsla
• Æskilegt er að viðkomandi hafi 

framhaldsmenntun á sviði stjórnunar 
eða skólaþróunar

• Mikilvægt er að umsækjandi hafi góða 
stjórnunar- og samskiptahæfileika og 
áhuga á skólaþróun
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Vík í Mýrdal
Vaxandi bær í fallegu umhverfi

Mýrdalshreppur er vaxandi um 640 manna sveitarfélag. 
Í Vík er öll almenn þjónusta svo sem leik-, grunn-, og 
tónskóli, heilsugæsla, dvalar- og hjúkrunarheimili og 
frábær aðstaða til allrar almennrar íþróttaiðkunar o.fl..

Náttúrufegurð er rómuð í Vík og nágrenni og samgöngur 
greiðar allt árið. Ferðaþjónusta er öflug og vaxandi í 
sveitar félaginu og fjölbreyttir möguleikar á því sviði fyrir 
fólk með ferskar hugmyndir.

Það er margt að gerast í Vík þessi síðustu misseri. Íbúum 
fjölgaði um tæp 13% á síðasta ári og um 32% á síðustu 
þremur árum, en því miður dugar það ekki til að anna þörf 
okkar hér fyrir starfsfólk. Her er nú verið að byggja um 
40 íbúðir, verið er að byggja nýtt 80 herbergja hótel og 
annað af svipaðri stærð fer af stað í vor og margt fleira er 
í burðarliðunum. Vík er því áhugaverður staður fyrir öflugt 
og dugmikið fólk.

Laus störf í sveitarfélaginu

Lausar eru til umsóknar þessar stöður:

Við leikskólann Mánasel 
• Leikskólakennara og
• Þroskaþjálfa 

Leitað er að hæfileikaríkum og metnaðarfullum einstak-
lingum í þessi störf. Æskilegt er að umsækjendur geti hafið 
störf sem fyrst.

Laun skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga 
og viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veitir Bergný Ösp Sigurðardóttir 
leikskólastjóri í síma 487-1241 eða 867-0525. Umsóknir 
má senda á netfangið berglind@vik.is, heimilisfangið 
Mýrdalshreppur Austurvegi 17 870 Vík.

Við Víkurskóla
• Grunnskólakennara á yngsta stigi
• Íþróttakennara til afleysingar í eitt ár

Leitað er að metnaðarfullum einstaklingum sem búa 
yfir frumkvæði og góðri fagþekkingu á skólastarfi og 
skólaþróun í þessi störf. Æskilegt er að kennari hafi reyns-
lu af kennslu á yngsta stigi.

Laun skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga 
og viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veitir Þorkell Ingimarsson skólast-
jóri í síma 487-1242 eða 865-2258. Umsóknir má senda á 
netfangið thorkell@vik.is heimilisfangið Mýrdalshreppur 
Austurvegi 17 870 Vík.

Á skrifstofu Mýrdalshrepps
• Skipulags- og byggingarfulltrúa

Leitað er að metnaðarfullum og hæfileikaríkum einstak-
lingi til að sinna þessu starfi á miklum uppgangstímum í 
sveitarfélaginu. Skilyrði er að umsækjendur hafi réttindi til 
að starfa sem byggingafulltrúar. Æskilegt er að umsækj-
endur geti hafi störf sem fyrst.

Laun skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga 
og viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veitir Ásgeir Magnússon sveitarstjóri 
í síma 487-1210 eða 898-3340. Umsóknir má senda á net-
fangið sveitarstjori@vik.is heimilisfangið Mýrdalshreppur 
Austurvegi 17 870 Vík.

Þjónustuver opið:
Mán.-fim. 9:00-15:30

Fös. 9:00-14:00

442 1000
rsk@rsk.is

Ríkisskattstjóri er í fararbroddi innleiðingar rafrænnar stjórnsýslu. Helstu verkefni embættis-
ins eru álagning opinberra gjalda, skatteftirlit og að halda lögbundnar skrár en að auki er 
embættinu falið að sinna ýmsum sérverkefnum til lengri eða skemmri tíma, nú síðast verk-
efni tengdu ráðstöfun séreignarsparnaðar til kaupa á fyrstu íbúð.

Vinnustaðurinn er fjölmennur og dreifist starfsemin á átta starfsstöðvar um landið.  
Meginstefna ríkisskattstjóra í mannauðsmálum byggir á gagnkvæmu trausti, tillitssemi og 
virðingu á milli stofnunar og starfsmanna og starfsmanna sín í milli. Gildi ríkisskattstjóra 
eru fagmennska, jákvæðni og samvinna. Ríkisskattstjóri er þátttakandi í tilraunaverkefni á 
vegum Velferðarráðuneytisins um styttingu vinnuvikunnar í 36 stundir.

Helstu verkefni og ábyrgð
Hlutverk ársreikningaskrár er móttaka og varsla ársreikninga. Gerðar eru úrtakskannanir og athuganir 
á ársreikningum, samstæðureikningum og skýrslum stjórna í því skyni að sannreyna að gögn séu í 
samræmi við ársreikningalög. Helstu verkefni eru yfirferð ársreikninga og mat á því hvort þeir uppfylli 
skilyrði laga um form og efni. Einnig aðstoð við eftirlit með fylgni við alþjóðlega reikningsskilastaðla, 
IFRS, og mat á stöðu félaga vegna lækkunar hlutafjár.

Hæfnikröfur

•   Háskólapróf í viðskiptafræði
•    MS í reikningshaldi eða sambærileg sérhæfing á sviði  

endurskoðunar og reikningsskila æskileg
•   Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli
•   Öguð, sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð 
•   Mjög góð samskiptahæfni 

Nánari upplýsingar um starfið
Umsóknir skulu fylltar út á rsk.is/starf eða á Starfatorgi. Ferilskrá sem inniheldur ítarlegar upplýsingar 
m.a. um menntun, fyrri störf, umsagnaraðila og annað er máli skiptir þarf að fylgja með svo umsókn 
teljist fullnægjandi. Laun greiðast samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi 
stéttarfélags. 

Umsóknarfrestur er til og með 9. apríl 2018 og verður öllum umsóknum svarað þegar ákvörðun 
hefur verið tekin um ráðningu. 

Upplýsingar um starfið veitir Inga Hanna Guðmundsdóttir í síma 442 1151. 

Sérfræðingur í reikningshaldi

Síðumúla 5  •  108 Reykjavík  •  511 1225  •  intellecta.is

RÁÐNINGAR
Hver einstök ráðning er mikilvæg fjárfesting og er hagur 
bæði fyrirtækis og viðkomandi einstaklings að vel takist til.
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Hjúkrunarheimilið Fellsendi  
auglýsir lausar stöður  

hjúkrunarfræðinga
Um er að ræða stjórnunarstöðu og almenna stöðu 
hjúkrunar fræðings. Starfstími er að mest dagvinnu  
en einnig vinna um einstakar helgar og bakvaktir.

Nánari upplýsingar gefur, Jóna Helga Magnúsdóttir,
framkvæmdastjóri hjúkrunar og reksturs í síma  

863 5090 eða jona@fellsendi.is. 

Hjúkrunaheimilið Fellsendi | Fellsenda 371 Búðardal

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Álftanesskóli
• Náms- og starfsráðgjafi

Flataskóli
• Kennsluráðgjafi í tölvu- og 
 upplýsingatækni
• Umsjónarmaður frístundaheimilis

Garðaskóli
• Enskukennari
• Grunnskólakennari
• Íslenskukennari
• Kennari í hönnun og smíði
• Náttúrufræðikennari
• Sérfræðingur í nemendavernd
• Sérkennari
• Þroskaþjálfi

Hofsstaðaskóli
• Umsjónarkennari
• Sérkennari

Bæjarból
• Deildarstjóri

Holtakot
• Deildarstjóri
• Leikskólakennari

Hæðarból
• Verkefnastjóri yfir hreyfingu

Krókamýri – heimili fatlaðs fólks
• Starfsfólk

Miðskógar – heimili fatlaðs fólks
• Starfsmaður – í 60% starfshlutfall
• Starfsmaður í sumarafleysingar

Ægisgrund – heimili fatlaðs fólks
• Starfsmaður í sumarafleysingar

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

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

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

    

ERUM VIÐ AÐ LEITA AÐ ÞÉR? VIÐ LEITUM AÐ FÓLKI Á ÖLLUM ALDRI 
TIL AÐ VERA PARTUR AF FJÖRUGRI OG ÖFLUGRI LIÐSHEILD HJÁ 
FLOTTU FYRIRTÆKI.

SKEMMTILEGU OG METNAÐARFULLU FÓLKI

S4S LEITAR AÐ

S4S hefur verið ì topp 5 yfir 
fyrirmyndarfyrirtæki hjà VR 
sìðustu 3 àr ì flokki stòrra fyrirtækja.

Umsóknir berist fyrir 30. mars á toppmark@s4s.is 

Helstu verkefni 
• Sala 
• Þjónusta við viðskiptavini 
• Daglegur rekstur og aðstoð 
 við verslunarstjóra

Hæfniskröfur
• Reynsla af verslunar og þjónustustarfi 
 er æskileg en ekki nauðsynleg. 
• Góð almenn tölvukunnátta
• Framúrskarandi þjónustulund
• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

VIÐ ÓSKUM EFTIR STARFSMANNI Í FULLT STARF 
Í TOPPSKÓINN OUTLET

Húnavatnshreppur

hunavatnshreppur.is

Ráðgjafi
Húnavatnshreppur

Húnavatnshreppur auglýsir eftir ráðgjafa, eða ráðgjafa

fyrirtæki til að vera ráðgefandi fyrir sveitarfélagið með 

framtíðaruppbyggingu á Þrístöpum sem ferðamannastað 

og gestastofu Agnesarstofu í huga.

Húnavatnshreppur áformar að gera tímabundinn samning 

við hæfan umsækjanda um verkefnið. Nauð synlegt er að 

þátttakandi hafi reynslu af ráðgjafastörfum vegna 

ferðamannastaða.

Vestast í Vatnsdalshólum og norðan þjóðvegarins eru 

nokkrir einstakir smáhólar og á einum stað þrír sam

liggjandi, Þrístapar. Þar fór fram síðasta aftaka á Íslandi, 

þann 12. janúar 1830, er hálshöggvin voru Friðrik Sigurðsson 

og Agnes Magnúsdóttir vegna morðs á Natani Ketilssyni og 

Pétri Jónssyni að Illugastöðum í VHún. Kvikmynd er í 

undirbúningi í Hollywood, eftir bókinni Náðarstund eftir 

Hannah Kent sem fjallar um síðustu æviár Agnesar.

Starfsvið
•	 Greining	og	þróun	á	tækifærum	á	skilgreindu	 

 svæði og gestastofu

•	 Gerð	stefnumótunar	fyrir	verkefnið	

•	 Greining	á	rekstrarmódeli	verkefnis

•	 Greining	á	tímaáætlun	og	mílusteinum	verkefnis

•	 Samskipti	við	hagsmunaaðila

framtíðaruppbygging á Þrístöpum

Hæfniskröfur
•	 Háskólamenntun	eða	sambærileg	menntun	sem	nýtist	í	starfi

•	 Þekking	og	reynsla	af	ferðaþjónustu	-	skilyrði

•	 Þekking	og	reynsla	af	svipuðu	verkefni

•	 Góðir	skipulagshæfileikar

•	 Frumkvæði,	sjálfstæði	og	ábyrgð	í	starfi

•	 Góð	hæfni	í	mannlegum	samskiptum

•	 Góð	hæfni	í	ræðu	og	riti.	

Hér er um að ræða einstakt tækifæri til að taka þátt í uppbyggingu 

á einu stærsta ferðaþjónustuverkefni á Norðvesturlandi.  

Frestur til að skila inn umsóknum er til föstudagsins 13. apríl n.k. 

Umsóknum skal skilað inn til Húnavatnshrepps, Húnavöllum,  

541 Blöndós eða á netfangið einar@hunavatnshreppur.is.

Nánari upplýsingar:

Einar K. Jónsson sveitarstjóri í síma 452 4661 eða 

einar@hunavatnshreppur.is 
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Verkefnisstjóri  
á sviði rannsókna  
og alþjóðamála

Laus er til umsóknar 80% staða við LbhÍ sem samanstendur af aðstoð við 
styrkjaumsóknir vegna rannsókna og hlutverki alþjóðafulltrúa.
Í starfinu felst aðstoð við gerð styrkjaumsókna starfsmanna LbhÍ í innlenda og erlenda  
samkeppnissjóði, hafa yfirlit yfir þau rannsóknar- og samstarfsverkefni sem eru í gangi  
við skólann og hafa umsjón með framtali akademískra starfa og afkastahvetjandi þátta  
starfsmanna. Mikilvægt er að verkefnisstjórinn vinni í nánu samstarfi við aðrar rannsóknar- 
stofnanir og háskóla. Jafnframt mun verkefnisstjórinn aðstoða nemendur og starfsmenn  
sem vilja komast í skiptinám eða starfsmannaskipti við erlenda skóla og annast fyrirspurnir  
og móttöku erlendra nemenda, kennara og annarra gesta. Verkefnisstjórinn mun einnig sjá  
um samskipti og skýrsluhald vegna Nova, Nordplus og Eramus verkefna. 

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:
  Framúrskarandi samstarfshæfni og lipurð í samskiptum er algjört skilyrði
 Framhaldsmenntun á háskólastigi á sviði sem tengist starfssemi skólans
 Víðtæk reynsla af gerð styrkumsókna í samkeppnissjóði
	 Reynsla	af	erlendu	rannsóknarsamstarfi
 Framúrskarandi tungumálakunnátta og þjónustulund
	 Góð	þekking	á	Rannís	og	styrkjakerfi	evrópusambandsins	er	kostur

Gert er ráð fyrir að umsækjandi hefji störf sem fyrst og eigi síðar en 1. ágúst 2018. 

Launakjör eru skv. kjarasamningum opinberra starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og skyldur  
gilda að öðru leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.

Fyrir	frekari	upplýsingar,	vinsamlegast	hafið	samband	við	Örnu	Garðarsdóttur,	 
mannauðsstjóra í síma 433 5000 eða með tölvupósti (arnag@lbhi.is)

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 9. APRÍL 2018. 

Umsóknir sendist til Landbúnaðarháskóla Íslands b/t Arna Garðarsdóttir Ásgarði –  
311 Hvanneyri eða í tölvupósti arnag@lbhi.is. Umsækjendur skulu láta fylgja umsókn  
sinni ferilsskrá og kynningarbréf þar sem m.a. koma fram upplýsingar um samskiptahæfni 
umsækjanda og reynslu af vinnslu styrkumsókna. 

Landbúnaðarháskóli Íslands áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum. Auglýsing  
getur gilt í allt að sex mánuði. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um  
ráðningu liggur fyrir.

Staðarhaldari óskast!
Laghent par, samrýnd hjón eða jafnvel listhneigð barna

fjölskylda óskast til að sjá um veglega jörð í Hvalfirði.

Búseta á jörðinni er skilyrði og fylgir því stöðunni fullbúið  
og vandað húsnæði (150 fm, 4 svefnherbergi með  

öllum búnaði og húsgögnum).

Starfið er mjög fjölbreytt og nauðsynlegt að viðkomandi 
geti séð um einfaldar viðgerðir og viðhald, sé með gott 
frumkvæði fyrir áframhaldandi uppbyggingu og ræktun 
á svæðinu. Áhugi á landnámshænum, skógrækt, listum, 

sjóstangaveiði, náttúru og sjósundi mikill kostur

Á jörðinni er listagallerí sem opið verður gestum þrjá  
daga í viku og móttaka gesta svo og þrif á húsakynnum 

staðarins er hluti starfsins.

Áhugasamir hafi samband við begga@wow.is

• Umsjónarkennari á yngsta stigi.
• Umsjónarkennari á miðstigi.
• Umsjónarkennari á unglingastigi – teymiskennsla í smiðju 

(samþætting  íslensku/samfélagsfræði/náttúrufræði/ 
upplýsingatækni).

• Heimilisfræðikennari. Afleysing í eitt ár.
• Kennari í sérdeild fyrir börn með einhverfu.  

Afleysing frá 1. ágúst 2018 til 31. janúar 2019.
Nánari upplýsingar á vef Reykjavíkurborgar:  
http://reykjavik.is/laus-storf og hjá Hreiðari Sigtryggssyni 
skólastjóra í síma 553 3188 og á  
hreidar.sigtryggsson@rvkskolar.is.

Lausar stöður í Langholtsskóla  
skólaárið 2018-2019

Þingeyjarskóli í Þingeyjarsveit 
auglýsir eftirfarandi stöður  

lausar til umsóknar:
Stöðu leikskólakennara
Stöðu íþróttakennara 
Stöðu námsráðgjafa (20% starf)

Við leitum að kennurum sem:
- Treysta sér í faglega og metnaðarfulla vinnu
- Hafa lausnamiðaða nálgun á viðfangsefnum
- Eru sveigjanlegir og með góða samskiptahæfni
- Eru sjálfstæðir í vinnubrögðum og sýna/búa  
 yfir frumkvæði
- Hafa metnað til að takast á við ný og  
 spennandi verkefni
- Vilja taka þátt í teymisvinnu

Þingeyjarskóli er samrekinn leik-, grunn- og tónlistarskóli 
með rétt um 100 nemendur.  Þar af tæplega 30 leikskóla-
nemendur á tveimur starfsstöðvum.
Áhersla er lögð á teymisvinnu og fjölbreytta kennsluhætti 
innan skólans. Rík tónlistarhefð er við skólann.
Lögð er áhersla á samvinnu og sameiginlega ábyrgð 
starfsmanna á verkefnum skólans.  
Gerðar eru kröfur um mikla hæfni í mannlegum sam-
skiptum, stundvísi og hreint sakavottorð.
Möguleiki er á húsnæði á staðnum.
Stöðurnar eru lausar frá og með 1. ágúst 2018

Umsóknarfrestur er til 22. apríl 2018

Umsóknir skulu sendast á netfangið  
johannrunar@thingeyjarskoli.is

Nánari upplýsingar veitir Jóhann Rúnar Pálsson skólastjóri 
í vs 4643580 /8990702 eða í gegnum netfangið  
johannrunar@thingeyjarskoli.is

Háskólasetur Vestfjarða leitar að kraftmiklum einstak lingi í krefjandi starf fagstjóra á sviði 
sjávarbyggðafræða. Við Háskólasetrið er kennd alþjóðleg, þverfagleg námsleið á meistarastigi í 
haf- og strandsvæðastjórnun (Coastal and Marine Management), með um 40-50 virka meistaranema 
ár hvert, og nú bætist við samsvarandi námsleið í sjávar byggðafræði (Coastal Communities and 
Regional Development). Báðar námsleiðirnar eru í samstarfi við Háskólann á Akureyri. 

Fagstjóri vinnur í litlu en framsæknu háskóla- og 
rannsóknarumhverfi á Ísafirði og hefur rík tækifæri 
til að sýna frumkvæði með það að markmiði að 
skapa framúrskarandi náms- og vinnuumhverfi fyrir 
alþjóðlegan nemendahóp. Fagstjóri skipuleggur 
kennslu, viðheldur tengslum við samstarfsaðila 
námsins og forleiðbeinir nemendum í meistara-
prófs ritgerðum. Starfið krefst mikillar skipu-
lagshæfni, faglegra vinnu bragða og vilja til að 
veita frábæra þjónustu. Starfið krefst sérlega 
mikillar samstarfshæfni enda eiga námsleiðirnar 
tvær að ganga í takt. Fagstjórinn þarf að fylgjast 
vel með loka ritgerðarvinnu nemenda í náinni sam-
vinnu við leiðbeinendur og þarf til þess að hafa 
góða faglega yfirsýn sem og þekkingu á helstu 
rann  sóknaraðferðum í mannvistarlandfræði, félags   -
vísindum og/eða hagfræði. Æskilegt er að fag-
stjóri hafi reynslu af að leiðbeina nemendum á 
meistarastigi. Til greina kemur að fagstjórinn taki 
að sér einhverja kennslu. 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Þverfræðileg menntun og/eða rannsóknarreynsla á 

viðeigandi sviði
• Meistarapróf eða doktorspróf
• Þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfni
• Frumkvæði og sveigjanleiki í starfi
• Reynsla af rannsóknarvinnu og leiðbeiningu 

lokaritgerða æskileg
• Góð enskukunnátta í ræðu og riti. Kunnátta í íslensku 

æskileg

Við mat á umsóknum er tekið mið af því hversu vel 
viðkomandi uppfyllir þarfir Háskólaseturs með hliðsjón 
af því að námsleiðirnar tvær þróist á svipaðan hátt. 
Háskólasetrið áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum.

Nýr fagstjóri þarf að geta hafið störf í síðasta lagi á 
haustmisseri 2018. Upplýsingar veitir Peter Weiss, 
forstöðumaður, í síma 450 3045 eða weiss@uw.is.

Umsóknir með ritaskrá, skrá yfir kennslureynslu og 
önnur akademisk störf, ef við á, sendist í tölvupósti á 
weiss@uw.is.

Umsóknarfrestur er til og með 16.04.2018.

www.uw.is

Fagstjóri meistaranáms: Sjávarbyggðafræði



Við leggjum okkur fram 
við að veita góða þjónustu. 

Eitt af því sem við horfum í er að biðtími  
viðskiptavina sé ekki of langur.  

Nú viljum við bæta við okkur góðum laghentum 
smiðum í ýmis viðhaldsverkefni. 

Bjóðum reynslubolta á góðum aldri  
sérstaklega velkomna :-)

Allar nánari  
upplýsingar  
má finna á 

www.sgbygg.is 
undir hnappnum 

“sign up”

Fyrirspurnum 
er svarað á 

rakel@sgbygg.is
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Vinnumálastofnun   Kringlunni 1, 103 Reykjavík   Sími 515 4800 www.vmst.is

Fyrirmyndarþjónusta Virðing Áreiðanleiki

Sérfræðingur  
á Greiðslustofu 
Vinnumálastofnun óskar eftir að ráða sérfræðing  
á greiðslustofu Atvinnuleysistryggingasjóðs á  
Skagaströnd. Um er að ræða fullt starf.  

Greiðslustofa Atvinnuleysistryggingasjóðs annast  
afgreiðslu á umsóknum um atvinnuleysisbætur  
sam kvæmt lögum um atvinnuleysistryggingar.  
Meðal verkefna skrifstofunnar er að greiða bætur, 
annast eftirlit og ákvarða rétt einstaklinga til greiðslu 
atvinnuleysistrygginga. 

Sérfræðingur annast matskenndar stjórnvalds
ákvarðanir í tengslum við afgreiðslu umsókna, eftirlit 
með greiðslum atvinnuleysisbóta og tekur þátt í þróun 
verkferla hjá stofnuninni. Starfið kallar á samskipti  
við önnur svið stofnunarinnar og sérfræðiaðstoð  
við skjólstæðinga hennar.  

Leitað er eftir einstaklingi sem á auðvelt með að 
tileinka sér gildi Vinnumálastofnunnar: Fyrirmyndar-
þjónusta; Virðing; Áreiðanleiki. Einnig þarf viðkomandi 
starfsmaður að  vera tilbúinn að takast á við krefjandi 
verkefni og búa yfir ríkri samskipta og skipulagshæfni.  
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf í byrjun maí.

Helstu verkefni: 
• Afgreiðsla á málum er varða eftirlit  

með greiðslum atvinnuleysisbóta

• Úrvinnsla og taka matskenndra  
stjórnvaldsákvarðana

• Upplýsingagjöf og úrlausn mála í tengslum við 
greiðslur, viðurlög og bótarétt

• Samskipti við stjórnsýslusvið Vinnumálastofnunar

Menntunar- og hæfnikröfur: 
• Háskólapróf sem nýtist í starfi s.s. á sviði lögfræði 

og stjórnsýslu, eða önnur menntun á viðskiptasviði

• Gott vald á íslensku og ensku

• Hæfni í mannlegum samskiptum

• Sjálfstæði í vinnubrögðum og greiningar  
og skipulagshæfni

• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu  
telst kostur

Laun eru samkvæmt stofnanasamningi  
Vinnu málastofnunar og viðkomandi stéttarfélags. 

Sækja skal um starfið á Starfatorgi:  
www.starfatorg.is. 

Starfið er með númerið 201803/661

Nánari upplýsingar veita:  Jensína Lýðsdóttir,  
forstöðumaður og Vilmar Pétursson mannauðsstjóri  
í síma 515 4800 eða með fyrirspurn á netföngin:  
jensina.lydsdottir@vmst.is;   
vilmar.petursson@vmst.is; 

Umsóknarfrestur er til og með 16. apríl 2018 

Vinnumálastofnun Skagaströnd

Starfssvið vélamanns
Vélamaður vinnur við almenna daglega þjónustu 
á vegakerfinu.

Verkstjóri og vélamaður
á Höfn í Hornafirði

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.  
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags
Umsóknarfrestur er til og með 9. apríl 2018. Umsóknir berist Vegagerðinni á 
netfangið starf@vegagerdin.is. Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar 
ásamt upplýsingum um þá menntun og hæfni sem óskað er eftir. Tekið skal fram að 
umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Störf verkstjóra og vélamanns við þjónustustöðina á Höfn í Hornafirði eru laus til umsóknar. 
Um 100% störf er að ræða. 

Starfssvið verkstjóra
Verkstjóri hefur umsjón og eftirlit með verkefnum 
á þjónustustöð á Höfn og sér til þess að þau séu 
unnin í samræmi við markmið Vegagerðarinnar.

Upplýsingar um frekari starfssvið og hæfniskröfur má finna á heima
síðu Vegagerðarinnar, www. vegagerdin.is. 
Ef óskað er enn frekari upplýsinga má hafa samband við Reyni 
Gunnarsson rekstrarstjóra á þjónustustöðinni á Höfn í síma 522 1991 
og í gegnum netfangið reynir.gunnarsson@vegagerdin.is 
eða Davíð Þór Sigfússon byggingafræðing í síma 522 1945 
og í gegnum netfangið david.th.sigfusson@vegagerdin.is

Sérfræðingar í ráðningum
lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is
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EAK óskar eftir meiraprófsbílstjórum til starfa hjá fyrirtækinu 
í sumar. Starfið felst í afgreiðslu á flugvélaeldsneyti. Unnið 
er á vöktum 5-5-4

Hæfniskröfur.
•	 Meirapróf er skilyrði.
•	 Hreint sakavottorð er skilyrði.
•	 Stundvísi.
•	 Æskilegt að viðkomandi sé reyklaus.

Upplýsingar veitir Melkorka Sigurðardóttir  
í netfang: melkorka@eak.is

EAK er fyrirtæki sem tekur á móti, geymir og afgreiðir flugvélaelds-
neyti á Keflavíkurflugvelli fyrir olíufélögin. Starfsstöð er á Kefla-
víkurflugvelli en þar starfa á vegum fyrirtækisins 50 starfsmenn. 

Vantar starfsmann í fast starf til viðhalds  
eldsneytisafgreiðslutækja á Keflavíkurflugvelli.

Fjölbreytt starf við eftirlit og viðgerðir á bílum og búnaði.
Meirapróf kostur en ekki skilyrði.

Hreint sakavottorð og íslenskukunnátta er skilyrði.
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af viðgerðum 

og verkstæðisvinnu.

Upplýsingar veitir Helgi í helgi@eak.is

Vantar starfsmann á verkstæði

Vantar starfsmann í fast starf til viðhalds  
eldsneytisafgreiðslutækja á Keflavíkurflugvelli.

Fjölbreytt starf við eftirlit og viðgerðir á bílum og búnaði.
Meirapróf kostur en ekki skilyrði.

Hreint sakavottorð og íslenskukunnátta er skilyrði.
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af viðgerðum 

og verkstæðisvinnu.

Upplýsingar veitir Helgi í helgi@eak.is

Vantar starfsmann á verkstæði
EAK óskar eftir  

meiraprófsbílstjórum

Skrifstofa Alþingis
auglýsir eftir vefritstjóra. 

Sjá nánari upplýsingar á starfatorg.is.
Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar óskar eftir sérfræðingi til starfa hjá byggingarfulltrúanum í Reykjavík. 
Byggingarfulltrúi annast meðal annars umsóknir um byggingarleyfi og afgreiðslu þeirra. Umsýsla þess fer fram í samræmi við 
mannvirkjalög og byggingarreglugerð, ásamt öðrum tilheyrandi lögum, reglugerðum og skilmálum sem varða notkun lóða og 
byggingarframkvæmdir á þeim.

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

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

Menntunar- og hæfniskröfur
Menntun í byggingarverkfræði, byggingartæknifræði,arkitektúr eða sambærilegum tæknigreinum á háskólastigi í 
samræmi við ákvæði mannvirkjalaga.
Framhaldsmenntun er æskileg og/eða reynsla í sambærilegu starfi og þekking á byggingarreglugerð.
Mikil hæfni í mannlegum samskiptum.
Nákvæm, öguð og sjálfstæð vinnubrögð.
Færni í notkun á algengum hugbúnaði sem tengist tækni- og skrifstofustörfum.
Frumkvæði, áræðni og röggsemi til verka.
Geta til að vinna undir álagi.

Framkvæmda- og eignasvið 

Óskað er eftir verkefnastjóra til starfa hjá útboðs 
og áætlanadeild skrifstofu Gatna- og eignaum-
sýslu. Skrifstofa Gatna- og eignaumsýslu sér um 
rekstur og viðhald gatna, gangstíga, opinna svæða 
og fasteigna í eigu Reykjavíkurborgar og skiptist 
m.a. í gatnadeild og byggingadeild.
 
Starfssvið 
• Taka þátt í stjórnun verkefna og eftirfylgni þeirra.  
• Verkbókhald og samþykkt reikninga.   
• Verkefnastjórn og vinnsla við gerð kostnaðargreiningu 
  vegna útseldrar vinnu. 
• Umsjón með samræmdri skráningu í verkbókhald vegna     
  skrifstofunnar. 
• Gerð kostnaðaráætlana vegna útboða. 
• Eftirfylgni vinnuáætlunar viðhalds varðandi útboðsverk o.fl. 
• Eftirlit einstakra útboðsverka. 
• Vinna við fasteignavef.

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Tæknimenntun eða rekstrarmenntun.    
• Þekking á bókhaldi / verkbókhaldi. 
• Mikil hæfni og geta til frumkvæðis og mannlegra samskipta. 
• Góð tölvuþekking - Word, Excel, Lotus notes.   
• Þekking á borgarkerfinu er æskileg. 
 
Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður 
geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjara-
samningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.
 
Nánari upplýsingar um störfin veitir Agnar Guðlaugsson 
deildarstjóri í síma  411-1111.  
 
Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 29. sept. 2008.  
Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar 
www.reykjavik.is undir “ Störf í boði”.  -  Verkefnastjóri 
hjá útboðs- og áætlanadeild. 

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag 
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.  Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Verkefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild

    

Verkefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild.

Óskað er eftir verkefnastjóra til starfa hjá útboðs og áætlanadeild skrifstofu Gatna- og eignaumsýslu. 
Skrifstofa Gatna- og eignaumsýslu sér um rekstur og viðhald gatna, gangstíga, opinna svæða og 
fasteigna í eigu Reykjavíkurborgar og skiptist m.a. í gatnadeild og byggingadeild. 

Starfssvið 

Taka þátt í stjórnun verkefna og eftirfylgni þeirra.  
Verkbókhald og samþykkt reikninga.   
Verkefnastjórn og vinnsla við gerð kostnaðargreiningu vegna útseldrar vinnu. 
Umsjón með samræmdri skráningu í verkbókhald vegna skrifstofunnar. 
Gerð kostnaðaráætlana vegna útboða. 
Eftirfylgni vinnuáætlunar viðhalds varðandi útboðsverk o.fl. 
Eftirlit einstakra útboðsverka. 
Vinna við fasteignavef. 

Menntunar- og hæfniskröfur 

Tæknimenntun eða rekstrarmenntun.    
Þekking á bókhaldi / verkbókhaldi. 
Mikil hæfni og geta til frumkvæðis og mannlegra samskipta. 
Góð tölvuþekking – Word, Excel, Lotus notes.   
Þekking á borgarkerfinu er æskileg.  

Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru 
samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags. 

Nánari upplýsingar um störfin veitir Agnar Guðlaugsson deildarstjóri í síma  411-1111.   

Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 29. sept. 2008. Sótt er um starfið á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir „ Störf í boði”.  –  Verkefnastjóri hjá útboðs- og 
áætlanadeild. 

Sérfræðingur óskast til starfa 
hjá byggingarfulltrúanum í Reykjavík

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Yfirferð séruppdrátta aðalhönnuða fyrir útgáfu byggingarleyfa. 
•	 Gerð	umsagna	vegna	umsókna	um	rekstrarleyfi.	
•	 Yfirferð	umsókna	um	byggingarleyfi	til	samanburðar	við	innsend	gögn	og	uppdrætti.	
•	 Tilfallandi	vettvangsskoðanir	vegna	umsókna.
•	 Greina	og	skrá	athugasemdir	inn	í	skráningarkerfi	byggingarfulltrúa.
•	 Samskipti	við	hönnuði,	umsækjendur	og	íbúa	varðandi	umsóknir,	gögn	og	leiðbeiningar.
•	 Annast	önnur	þau	verk	sem	viðkomanda	eru	falin	af	byggingarfulltrúa.	

Um er að ræða framtíðarstarf og er æskilegt að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi 
Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til 16. april 2018.
Sækja	skal	um	starfið	á	heimasíðu	Reykjavíkurborgar	www.reykjavik.is undir „störf í boði“-“Sérfræðingur hjá 
byggingarfulltrúa”.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Nikulás Úlfar Másson , byggingarfulltrúi í síma 411-1111 eða með því að senda tölvupóst á 
Nikulas.Ulfar.Masson@reykjavik.is

Leitum að sérfræðingi í markaðssetningu á netinu.

Starfið felur í sér að fullnýta eiginleika og kosti net- og samfélagsmiðla fyrir fjölbreyttan 
hóp viðskiptavina ENNEMM. Það felur m.a. í sér:

ENNEMM leggur áherslu á öfluga þjónustu og notkun net- og samfélagsmiðla í árangursríku 
samspili við hefðbundnari miðla.

Umsóknir sendist á hallur@ennemm.is. Fullkomnum trúnaði heitið.

• Árangursmælingar með Google Analytics
• Uppsetningu og rekstur á herferðum
• Markaðssetningu með Google AdWords

• Birtingaráðgjöf
• Markaðssetningu á samfélagsmiðlum
• Mótun markaðsstefnu

#mittstarf 
#ENNEMM

?



Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan 
hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgar innar 
endurspegli það margbreytilega samfélag sem við 
búum í. Reykjavíkurborg vinnur gegn mismunun á 
vinnumarkaði og hvetur innflytjendur, fatlað fólk, 
hinsegin fólk og fólk á öllum aldri til að sækja um 
störf hjá borginni.

Sérfræðingur safneignar

Listasafn Reykjavíkur auglýsir eftir sér
fræðingi til að starfa við umsýslu safneignar. 

Í starfinu felst umsjón með geymslum safnsins, 
eftirlit með verkum úr safnkosti bæði í geymslum 
og tengt sýningum. Á meðal verkefna er þátttaka 
í viðhaldsverkefnum m.a. tengt útilistaverkum 
í borgar landinu. Um er að ræða tímabundna 
ráðningu í 6-8 mánuði frá maí 2018. Starfshlutfall 
60-80%.

Leitað er að lausnamiðuðum, jákvæðum og 
drífandi einstaklingi sem vill starfa í fjölbreyttu og 
krefjandi umhverfi. Umsækjandi þarf að hafa bíl til 
umráða.

Helstu viðfangsefni: 
• Umsjón með listaverkageymslum
• Undirbúningur og frágangur verka fyrir sýningar í 

safninu og utan þess
• Vinna við viðhald og eftirlit með útilistaverkum
• Eftirlit með aðstæðum í sýningasölum og 

geymslum

Hæfniskröfur:
• Óskað er eftir einstaklingi með háskólamenntun 

sem nýtist í starfi, tækni- og/eða iðnmenntun 
sem nýtist í starfi, menntun á sviði myndlistar eða 
aðra menntun sem tengst getur starfssviði safn   -
sins eða einstaklingi með sambærilega reynslu.

• Reynsla af safnastarfi og umsýslu listaverka. 
• Vandvirkni, nákvæmni, sjálfstæði, útsjónarsemi  

og góð þjónustulund. 
• Góðir samskipta- og skipulagshæfileikar.
• Sveigjanleiki, frumkvæði og metnaður til að ná 

árangri í starfi.
• Áhugi á myndlist og safnastarfi.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykja-
víkur og viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 16.4.2018.

Með umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg 
starfsferilskrá, kynningarbréf og upplýsingar um 
umsagnar aðila. Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Sigurður Trausti Traustason, deildarstjóri safneignar 
og rannsókna, í síma 411-6400 eða með því að 
senda fyrirspurnir á sigurdur.trausti.traustason@
reykjavik.is. 

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja 
um störfin á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.
is/storf. 

Stuðmenn athugið!
Rótgróið rafverktakafyrirtæki óskar eftir að 
ráða rafvirkja til framtíðarstarfa.  Fjölbreitt 
vinna í boði, iðnaðarrafmagn, húsarafmagn, 
öryggiskerfi ofl. Næg verkefni framundan. 

Upplýsingar veitir Róbert Einar Jensson  
s: 899-9554/ robbiraf@simnet.is 

Viðskiptafræðingur 
á fjár hagsdeild í Reykjavík

Starfssvið
Felst í því að vera hægri hönd 
aðalbókara og staðgengill hans, 
sinna almennum bókhaldsstörfum, 
vinna að innleiðingu rafrænna pantana 
og rafrænna reikninga auk annarra 
verkefna deildarinnar.

Vegagerðin auglýsir eftir viðskiptafræðingi til starfa á fjárhagsdeild í Reykjavík. Um er að 
ræða fullt starf. Fjárhagsdeild Vegagerðarinnar er með starfsemi á fimm stöðum á landinu 
og sér um fjárhald og bókhald stofnunarinnar auk ýmissa annarra verkefna.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Viðskiptafræði 
• Þekking og reynsla af bókhaldi og uppgjöri
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í teymisvinnu
• Frumkvæði og faglegur metnaður
•	 Skipulögð	og	öguð	vinnubrögð	í	starfi
• Góð íslenskukunnátta

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.  
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 9. apríl 2018. Umsóknir berist Vegagerðinni á netfangið 
starf@vegagerdin.is.  Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum 
um	þá	menntun	og	hæfni	sem	óskað	er	eftir	fyrir	stafið,	þar	með	talið	menntunar-	og	
starfsferilsskrá. Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur 
rennur	út.	Nánari	upplýsingar	um	starfið	veitir	Hannes	Már	Sigurðsson,	forstöðumaður	
fjárhagsdeildar hms@vegagerdin.is eða í síma 522 1050.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Forstöðumaður 
bókasafns óskast

Hveragerði er ört vaxandi sveitarfélag með um 2.600 íbúa. Samgöngur við bæjarfélagið eru framúrskarandi en 

einungis er um 30 mínútna akstur til Reykjavíkur. Öll þjónusta er eins og best verður á kosið, leikskólar, grunnskóli, 

tónlistarskóli og framhaldsskóli innan seilingar. Íþrótta- og menningarlíf er í miklum blóma og umhverfi bæjarins 

gefur kost á fjölbreyttri útivist í fallegu umhverfi. 

Forstöðumaður bókasafns
Leitað er eftir kraftmiklum og áhugasömum einstaklingi til að leiða öflugt og líflegt starf bókasafnsins í Hveragerði. 
Starfið sem er full staða, felur í sér allt sem viðkemur starfsemi bókasafns svo sem rekstur, mannaforráð, gerð fjárhags-
áætlana, innkaup, grisjun, stjórnun, skipulag safnkennslu, umsýslu og fleira. Forstöðumaður kemur fram fyrir hönd 
safnsins og sér um kynningarmál þess, skipuleggur þjónustu safnsins og leiðir faglega starfsemi þess.  

Menntun, reynsla og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í bókasafns- og upplýsingafræði er skilyrði 
• Starfsreynsla á almennings- og eða skólabókasafni æskileg
• Reynsla af starfi með börnum og ungmennum og kunnátta á bókasafnskerfið Gegni, er kostur
• Góð þekking á menningarstarfi
• Sjálfstæði í vinnubrögðum, frumkvæði og skipulagshæfni
• Góð tölvukunnátta
• Leiðtogahæfileikar og góð færni í mannlegum samskiptum
• Hæfni til að miðla upplýsingum í töluðu og rituðu máli

Nánari upplýsingar um starfið gefur Hlíf S. Arndal, núverandi forstöðumaður bókasafns í síma 483-4531 eða í tölvu-
pósti boksafn@hveragerdi.is og Jóhanna M. Hjartardóttir, menningar og frístundafulltrúi í síma 483-4000, netfang 
jmh@hveragerdi.is

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.
 
Umsóknum ber að skila á skrifstofu Hveragerðisbæjar, Breiðumörk 20, 810 Hveragerði fyrir 16. apríl n.k.  
Starfsferilsskrá ásamt öðrum upplýsingum sem umsækjandi vill koma á framfæri skal fylgja starfsumsókn.  
Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst. 

www.hveragerdi.is
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Spennandi tækifæri í grunnskólum Reykjanesbæjar

Reykjanesbær er fimmta stærsta sveitarfélag landsins með um 18 þúsund íbúa. Í bænum eru einnig starfræktir 
tíu leikskólar, framúrskarandi tónlistarskóli og öflugt íþrótta- og tómstundastarf. Hjá Reykjanesbæ starfar sam-
hentur hópur starfsmanna sem hefur það að leiðarljósi að þjónusta við íbúa bæjarfélagsins sé eins og best verður 
á kosið hverju sinni. Við bjóðum góða starfsaðstöðu, jákvætt andrúmsloft og tækifæri til starfsþróunar.

Akurskóli
- er krafmikill og framsækinn skóli. Hann 
starfar eftir einkunnarorðunum „Börn eru 
gleðigjafar, skapandi og fróðleiksfús.“ 
Frá næsta skólaári vantar okkur liðsauka 
í skólann.

Umsjónarkennsla á yngsta- og  
miðstigi
Sérkennsla 
Tónmennt 
Heimilisfræði 
Íþróttir

Njarðvíkurskóli
- starfar undir kjörorðunum „Menntun  
og mannrækt.“ Skólinn er umhverfs- 
vænn og leggur áherslu á lestrarnám 
upp allan grunnskólann. Næsta vetur eru 
nokkur laus störf í skólanum.

Umsjónarkennsla á yngsta- og 
miðstigi

Heiðarskóli
- styðst við einkunnarorðin „Háttvísi, hug-
vit og heilbrigði.“ Skólinn kennir sig við  
Uppbyggingarstefnuna og er Uppbygging- 
arskóli. Næsta vetur ætlar Heiðarskóli að 
bæta við sig kennurum. 
 
Umsjónarkennsla á yngsta stigi
Umsjónarkennsla á miðstigi
Umsjónarkennsla á elsta stigi
Stærðfræðikennsla á elsta stigi
Samfélagsfræðikennsla á elsta stigi
Textílkennsla á mið- og elsta stigi

Háaleitisskóli
- er skóli fjölmenningar og margbreyti- 
leika og hefur kjörorðin „Menntun og 
mannrækt.“ Nokkrar lausar stöður eru í 
Háaleitisskóla næsta vetur.

Smíðakennari
Kennari á miðstigi
Kennari á unglingastigi
Kennari á yngsta stigi

Myllubakkaskóli
- er í hjarta bæjarins og starfar undir 
einkennisorðunum „Virðing, ábyrgð, jafn-
rétti og árangur.“ Kennara vantar á næsta 
skólaári.

Dönskukennari
Umsjónarkennari
Íþróttakennari
Sérkennari

Á heimasíðu Heiðarskóla má lesa nánar um  
stefnu skólans og starfsemi www.heidarskoli.is

Á heimasíðu Njarðvíkurskóla má lesa nánar 
um stefnu skólans og starfsemi  
www.njardvikurskoli.is

Á heimasíðu Akurskóla má lesa nánar um 
stefnu skólans og starfsemi www.akurskoli.is

Á heimasíðu Myllubakkaskóla má lesa nánar 
um stefnu skólans og starfsemi  
www.myllubakkaskoli.is

Á heimasíðu Háaleitisskóla má lesa nánar um 
stefnu skólans og starfsemi  
www.haaleitisskoli.is

Holtaskóli
- vinnur eftir því leiðarljósi að skólinn sé 
samfélag sem einkennis af  „Virðingu, 
ábyrgð, virkni og ánægju.“  Skólinn er 
mikill íþróttaskóli og býður eftirtalda 
kennara velkomna á næsta ári.

Umsjónarkennsla á miðstigi
Heimilisfræðikennari

Á heimasíðu Holtaskóla má lesa nánar um  
stefnu skólans og starfsemi  www.holtaaskoli.is

Við erum að leita að fólki sem vill vera með í að byggja upp skólasamfélag í fremstu röð þar sem metnaður, kraftur 
og samheldni eru lykilatriði. Í Reykjanesbæ eru sex grunnskólar sem hver og einn hefur á að skipa samstilltum 
starfsmannahópi með skýra sýn á framtíðina.



Skrifstofa Alþingis
auglýsir eftir skjalastjóra. 

Sjá nánari upplýsingar á starfatorg.is.

Sölumaður  
í varahlutadeild
Vegna aukinna verkefni í verslun okkar á Selfossi vantar okkur aðila 
í góðan og samstilltan hóp með mikinn metnað fyrir vönduðum 
vinnubrögðum og árangri í starfi. Við hvetjum konur jafnt sem karla 
að sækja um starfið.

Jötunn sérhæfir sig í sölu á vélum og búnaði tengdum landbúnaði og jarðvinnuverktökum. 
Fyrirtækið leggur áherslu á að veita viðskiptavinum sínum góða  þjónustu og hefur það markmið 
að vera leiðandi í þjónustu og sölu. Jötunn er með starfsstöðvar á Selfossi, Akureyri og Egilsstöðum. 

Hjá fyrirtækinu starfa um 45 manns.

Austurvegur 69 - 800 Selfoss // Lónsbakki - 601 Akureyri // Sólvangi 5 - 700 Egilsstaðir 
Sími 480 0400 // jotunn@jotunn.is // www.jotunn.is

Umsóknarfrestur er til og með 4. apríl nk. 
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að senda 

umsókn ásamt ferilskrá á netfangið ludvik@jotunn.is
Nánari upplýsingar veitir Lúðvík Kaaber í síma 4 800 425

Helstu verkefni:
•	 Sala varahluta og ráðgjöf til viðskiptavina
•	 Samskipti við birgja

Hæfniskröfur:
•	 Menntun sem nýtist í starfi
•	 Reynsla af sambærilegu starfi
•	 Góð almenn tölvukunnátta
•	 Hæfni í mannlegum samskiptum
•	 Skipulagshæfni, metnaður og frumkvæði í starfi

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

Hefur þú kíkt 
á Job.is?

Til hvers að auglýsa ?

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

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

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

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

Með starf
fyrir þig

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

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

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

www.stra.is

 12 ATVINNUAUGLÝSINGAR  3 1 .  m A R S  2 0 1 8  L AU G A R DAG U R



Hefur þú kíkt 
á Job.is?
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Kleppjárnsreykir
320 BORGARFIRÐI

Frábært tækifæri í ferðaþjónustu í Borgarfirði. 
Mikil tækifæri fyrir áframhaldandi upp 
byggingu á svæði sem bíður upp á marga 
möguleika. Veitingarekstur, gistiheimili,  
heimagisting og tjaldstæði ásamt  
gróðurhúsum.

FERÐAÞJÓNUSTA                  HERBERGI: 10+

Upplýsingar veitir fasteignasali OPIÐ ALLA PÁSKANA

Heyrumst

Ólafur G. Sveinbjörnsson 
Löggiltur fasteignasali

  822 8283  
  olafur@fastlind.is

Ef þú ert með rétta  
starfið — erum við með  
réttu manneskjuna

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.

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.

RÁÐNINGAR

Hefur þú kíkt 
á Job.is?



TRYGGVAGATA 13 – REYKJAVÍK

Bókið skoðun: Guðný Ösp Ragnarsdóttir löggiltur fasteignasali, sími 665 8909, go@domusnova.is - Kristín Einarsdóttir löggiltur fasteignasali, sími 894 3003, kristin@domusnova.is

Domusnova fasteignasala - Nýbýlavegi 8 Kópavogi & Austurvegi 4 Selfossi  - Sími 527 1717 - www.domusnova.is 

- Luxury apartments -
- Heart of Reykjavik -
- Magnificent view -

- Luxury apartments -
- Heart of Reykjavik -
- Magnificent view -

- Lúxus íbúðir -
- Í hjarta Reykjavíkur -

- Glæsilegt útsýni -
- Lúxus íbúðir -

- Í hjarta Reykjavíkur -
- Glæsilegt útsýni -



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

Vel skipulögð 103,6 fm 4 herbergja 
endaíbúð á 3. hæð efstu á góðum stað í 
Grafarvoginum Sérinngangur 
Eignin skiptist í forstofu, hol, 3 herbergi, 
eldhús, stofu, baðherbergi, svalir, geymslu 
Eignin er laus til afhendingar strax 

Verð : 40,9 millj.

Helgi Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Reyrengi 

s. 780 2700

112 Reykjavík

Mjög falleg 83,6fm 3-4 herbergja íbúð á 
efstu hæð í goðu húsi 
Eignin skiptist í : forstofu, hol, eldhús, stpfu, 
borðstofu, baðherbergi, 2 herbergi og 
geymslu Snyrtilegt eldhús og bað 
Eignin er laus strax 

Verð : 38,9 millj.

Helgi Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Stigahlíð

s. 780 2700

105 Reykjavík

Falleg 4ra herbergja íbúð á sérhæð

2-3 svefnherbergi 
Laus fljótlega 

Verð : 52,0 millj.

Þröstur Þórhallsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Barmahlíð

s. 897 0634

105 Reykjavík

Fallegt einbýlishús skráð FMR 304,4 fm/ 
Tvöfaldur bílskúr 58,5 fm
Eignarlóð í friðsælu hverfi við rætur Helgafells
Sex svefnherbergi / Fataherbergi
Útgegnt út á rúmgóðar suðursvalir úr stofu
Heitur pottur í garði sem er yfirbyggður
Möguleiki á 2ja herb. íbúð á neðri hæð

Verð : 84,0 millj.

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hjarðarland 3 

s. 845 8958

270 Mosfellsbæ

Falleg og vel skipulögð 2ja herb. íbúð  
fyrir 60 ára og eldri 79,5 fm á efstu hæð 
með yfirbyggðum svölum 
Öflugt húsfélag, samkomusalur á jarðhæð 
Húsvörður í húsinu 
Þjónustusel eldri borgara á jarðhæð 
Hægt að panta mat í hádeginu 

Verð : 44,5 millj.

Axel Axelsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Strikið 8

s. 778 7272

210 Garðabær

Glæsileg íbúð að stærð samtals 132,1 fm
Bílskúr 30,8 fm af heildarstærð
Lyftuhús
Góðar suðursvalir
Sjávarútsýni
Gott flæði í íbúð, sem nýtist vel.

Verð : 54,9 millj.

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Básbryggja 51

s. 845 8958

110 Reykjavík

Glæsilega hannað 337 fm einbýli  
á frábærum stað 
Möguleiki á tveimur aukaíbúðum 
Góðar útleigutekjur greiða afb. af lánum 
Mjög gott skipulag á húsi 4 svefnherbergi 
og 2 baðherbergi á aðalhæð. Afhent fokhelt 
fljótlega, hægt að fá lengra komið

Verð : 83,9 millj.

Jón Rafn Valdimarsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Efstaland

s. 695 5520

270 Mosfellsbær

Glæsilega 3ja herb.íbúð að stærð 94,0 fm 
Fjórða hæð, mikið útsýni 
Lyftuhús - gengið inn í íbúð af svölum 
Aðgangsstýrðri bílageymsla 
Íbúðin er fallega innrétturð, eikar 
innréttingar, innihurðir og fataskápar 
Glæsileg stofa með útgengt út á suður svalir 

Verð : 44,9 millj.

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Sóleyjarimi 17

s. 845 8958

112 Reykjavík

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á jarðhæð  
með sér garði 
Allar innréttingar, gólfefni og rafbúnaður 
hefur verið endurnýjaður 
Falleg afgirt lóð með sólpalli 
og skjólgirðingu

Verð : 33,5 millj.

Svan G. Guðlaugsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Grýtubakki

s. 697 9300

109 Reykjavík

Falleg 111 fm íbúð á tveimur hæðum 
Stórar suðursvalir 
Miklir möguleikar 
Frábær staðsetning

Verð : 59,9 millj.

Þröstur Þórhallsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Klapparstígur

s. 897 0634

101 Reykjavík

Mjög fallega og nýlega uppgerð 
3ja herb 82,1 fm sérhæð (miðhæð) 
ásamt 24,7 fm bílskúr 
Samtals 106,8 fm

Verð : 54,9 millj.

Jason Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Víðimelur 62

s. 775 1515

107 Reykjavík

Glæsileg íbúð á efstu hæð 215,6 fm, 
lyftan opnast í íbúð 
200 fm svalir, 
heitur pottur stæði í bílageymslu

Verð :109,0 millj.

Jason Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Sóltún

s. 775 1515

105 Reykjavík

Heil húseign
12 íbúðir frá 55 fm uppí 115 fm að stærð
Ca. 1100 fermetra í heildina
Mikið endurnýjaðar íbúðir

Tilboð óskast 

Jason Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Bergþórugata 23

s. 775 1515

101 Reykjavík

Fallegt og mikið endurnýjað einbýlishús  
á Hvanneyri 
Stórbrotið útsýni og skemmtilegt skipulag 
156,7 fm á rúmlega hálfs hektara lóð 
Um klukkutíma frá Rvík og 15 mín.  
frá Borgarnesi - Möguleiki á auka íbúð 
Glæsilegt nýtt baðherbergi og 5 svefnherbergi

Verð : 39,9 millj.

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Ásvegur 9

s. 773 6000

311 Hvanneyri

237 fm einbýli m aukaíbúð
 Reisulegt hús með þremur svefnherbergum 
Stór set- og borðstofa 
Eldhús með miklu skápa- og vinnuplássi 
Næg bílastæði. Skipti á eign á 
höfuðborgarsvæðinu möguleg

Verð : 58,9 millj.

Jón Rafn Valdimarsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Engjavegur

s.  695 5520

800 Selfoss

143,2 fm íbúð með sérinngangi 
Skipti á 3ja herb. íbúð í V-hluta 101 
Jarðhæð og kjallari 
Þrjú svefnherbergi - Góð fjölskylduíbúð 
Frábær staðsetning 
Mikil lofthæð á aðalhæð

Verð : 59,9 millj.

Jón Rafn Valdimarsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Ægisgata

s. 695 5520

101 Reykjavík

2ja herbergja íbúð á jarðhæð
63,3 fm að stærð
Mikið endurnýjuð að innan

Verð : 31,9 millj.

Jason Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Rauðás 19 

s. 775 1515

110 Reykjavík

Rúmlega 300 fm raðhús með aukaíbúð  
sem er 73 fm
Arinn í stofu, 4 svefnherbergi
Svalir með útsýni -  Bílskúr 

Verð : 109,0 millj.

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Beykihlíð 21

s. 775 1515

105 Reykjavík

.

Glæsilegt einbýlishús í vinsælu hverfi 
við Háskóla Íslands að stærð 341,0 fm. 
Glæsilegar samliggjandi stofur, ein stofan. 
með arni. Fimm svefnh. þar af er hjónasvíta  
- sauna, baðaðstöðu og útgengt á svalir.
Íbúð með sérinngangi í kjallara 54,2 fm. 
Bílskúr að stærð 37,4 fm.

Verð : 140,0 millj.

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Oddagata 8

s. 845 8958

101 Reykjavík

Einbýlishús með c.a 60 fm aukaíbúð
Samtals 278,2 fm
Rúmgóður bílskúr
Stór endalóð, alls 1574 fm

Verð :124,9 millj.

Jason Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hæðarbyggð 7

s. 775 1515

210 Garðabær

473,3 fm einbýli í algjörum sérflokki 
Einstök staðsetning neðst í Þingholtunum 
Mjög fallegur garður og útsýni yfir tjörnina 
Glæsilega endurnýjað í sígildum  
stíl árið 2002  -  Tvöfaldur bílskúr 
6-7 svefnherbergi og 5 baðherb/snyrtingar 
Möguleiki á aukaíbúð

Tilboð óskast 

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fjólugata 1

s. 773 6000

101 Reykjavík

.       

Verð: 84,9 millj.

OPIÐ HÚS
laugardaginn 31.mars kl. 14:30 - 15:00

Efri sérhæð með bílskúr samtals að stærð 
184,6 fm Bílskúr er 25,6 fm af heildarstærð 
Sérinngangur / Tvennar svalir 
Stórar bjartar stofur / aukin lofthæð 
Endunýjað bað og snyrting 
Húsið byggt árið 1967, steypt loftplata 
Góð aðstaða á plani fyrir bíla

Grenimelur 44
107 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.       

Verð: 39,9 millj.

OPIÐ HÚS
laugardaginn 31.mars kl. 15:30 - 16:30

Falleg 3ja herbergja íbúð - Sjávarútsýni
Útgengt úr stofu á suð-vestur svalir 
Sundlaug, íþróttahús, verslun og skóli í 
nokkura metra fjarlægð 
Frábær staðsetning innan húss  
og innan hverfis

Hagamelur 53
107 Reykjavík

Fyrir + 60 ára
Falleg íbúð á annarri hæð að stærð 93,2 fm
Mikið útsýni út á sjó
Stæði í bílageymslu fylgir
Sameiginlegur salur á fyrstu hæð
Frábær staðsetning

Verð : 53,9 millj.

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skúlagata 20 

s. 845 8958

101 Reykjavík

Falleg 78,7 fm íbúð á 2. hæð í  
góðu fjölbýli í Súluhólum
Tvö góð svefnherbergi og rúmgóð 
stofa og borðstofa 
Nýtt parket á stofu, borðstofu og eldhúsi 
Laus við kaupsamning

Verð : 32,9 millj.

Axel Axelsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

 Súluhólar

s. 778 7272

111 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn eftir páska 3.apr. kl.17:00-18:00

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Mjög snoturt einbýli á besta stað í 101 

Skráð 108,7 fm. Þar af er kjallari 
skráður 33,9 fm en er stærri 

Tvö góð svefnherbergi og stofa 

Skjólgóður sólríkur garður 

Eign með mikla möguleika

53,9 millj.Verð :

  Freyjugata 17B
101 Reykjavík
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Vel skipulögð 103,6 fm 4 herbergja 
endaíbúð á 3. hæð efstu á góðum stað í 
Grafarvoginum Sérinngangur 
Eignin skiptist í forstofu, hol, 3 herbergi, 
eldhús, stofu, baðherbergi, svalir, geymslu 
Eignin er laus til afhendingar strax 

Verð : 40,9 millj.

Helgi Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Reyrengi 

s. 780 2700

112 Reykjavík

Mjög falleg 83,6fm 3-4 herbergja íbúð á 
efstu hæð í goðu húsi 
Eignin skiptist í : forstofu, hol, eldhús, stpfu, 
borðstofu, baðherbergi, 2 herbergi og 
geymslu Snyrtilegt eldhús og bað 
Eignin er laus strax 

Verð : 38,9 millj.

Helgi Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Stigahlíð

s. 780 2700

105 Reykjavík

Falleg 4ra herbergja íbúð á sérhæð

2-3 svefnherbergi 
Laus fljótlega 

Verð : 52,0 millj.

Þröstur Þórhallsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Barmahlíð

s. 897 0634

105 Reykjavík

Fallegt einbýlishús skráð FMR 304,4 fm/ 
Tvöfaldur bílskúr 58,5 fm
Eignarlóð í friðsælu hverfi við rætur Helgafells
Sex svefnherbergi / Fataherbergi
Útgegnt út á rúmgóðar suðursvalir úr stofu
Heitur pottur í garði sem er yfirbyggður
Möguleiki á 2ja herb. íbúð á neðri hæð

Verð : 84,0 millj.

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hjarðarland 3 

s. 845 8958

270 Mosfellsbæ

Falleg og vel skipulögð 2ja herb. íbúð  
fyrir 60 ára og eldri 79,5 fm á efstu hæð 
með yfirbyggðum svölum 
Öflugt húsfélag, samkomusalur á jarðhæð 
Húsvörður í húsinu 
Þjónustusel eldri borgara á jarðhæð 
Hægt að panta mat í hádeginu 

Verð : 44,5 millj.

Axel Axelsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Strikið 8

s. 778 7272

210 Garðabær

Glæsileg íbúð að stærð samtals 132,1 fm
Bílskúr 30,8 fm af heildarstærð
Lyftuhús
Góðar suðursvalir
Sjávarútsýni
Gott flæði í íbúð, sem nýtist vel.

Verð : 54,9 millj.

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Básbryggja 51

s. 845 8958

110 Reykjavík

Glæsilega hannað 337 fm einbýli  
á frábærum stað 
Möguleiki á tveimur aukaíbúðum 
Góðar útleigutekjur greiða afb. af lánum 
Mjög gott skipulag á húsi 4 svefnherbergi 
og 2 baðherbergi á aðalhæð. Afhent fokhelt 
fljótlega, hægt að fá lengra komið

Verð : 83,9 millj.

Jón Rafn Valdimarsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Efstaland

s. 695 5520

270 Mosfellsbær

Glæsilega 3ja herb.íbúð að stærð 94,0 fm 
Fjórða hæð, mikið útsýni 
Lyftuhús - gengið inn í íbúð af svölum 
Aðgangsstýrðri bílageymsla 
Íbúðin er fallega innrétturð, eikar 
innréttingar, innihurðir og fataskápar 
Glæsileg stofa með útgengt út á suður svalir 

Verð : 44,9 millj.

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Sóleyjarimi 17

s. 845 8958

112 Reykjavík

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á jarðhæð  
með sér garði 
Allar innréttingar, gólfefni og rafbúnaður 
hefur verið endurnýjaður 
Falleg afgirt lóð með sólpalli 
og skjólgirðingu

Verð : 33,5 millj.

Svan G. Guðlaugsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Grýtubakki

s. 697 9300

109 Reykjavík

Falleg 111 fm íbúð á tveimur hæðum 
Stórar suðursvalir 
Miklir möguleikar 
Frábær staðsetning

Verð : 59,9 millj.

Þröstur Þórhallsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Klapparstígur

s. 897 0634

101 Reykjavík

Mjög fallega og nýlega uppgerð 
3ja herb 82,1 fm sérhæð (miðhæð) 
ásamt 24,7 fm bílskúr 
Samtals 106,8 fm

Verð : 54,9 millj.

Jason Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Víðimelur 62

s. 775 1515

107 Reykjavík

Glæsileg íbúð á efstu hæð 215,6 fm, 
lyftan opnast í íbúð 
200 fm svalir, 
heitur pottur stæði í bílageymslu

Verð :109,0 millj.

Jason Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Sóltún

s. 775 1515

105 Reykjavík

Heil húseign
12 íbúðir frá 55 fm uppí 115 fm að stærð
Ca. 1100 fermetra í heildina
Mikið endurnýjaðar íbúðir

Tilboð óskast 

Jason Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Bergþórugata 23

s. 775 1515

101 Reykjavík

Fallegt og mikið endurnýjað einbýlishús  
á Hvanneyri 
Stórbrotið útsýni og skemmtilegt skipulag 
156,7 fm á rúmlega hálfs hektara lóð 
Um klukkutíma frá Rvík og 15 mín.  
frá Borgarnesi - Möguleiki á auka íbúð 
Glæsilegt nýtt baðherbergi og 5 svefnherbergi

Verð : 39,9 millj.

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Ásvegur 9

s. 773 6000

311 Hvanneyri

237 fm einbýli m aukaíbúð
 Reisulegt hús með þremur svefnherbergum 
Stór set- og borðstofa 
Eldhús með miklu skápa- og vinnuplássi 
Næg bílastæði. Skipti á eign á 
höfuðborgarsvæðinu möguleg

Verð : 58,9 millj.

Jón Rafn Valdimarsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Engjavegur

s.  695 5520

800 Selfoss

143,2 fm íbúð með sérinngangi 
Skipti á 3ja herb. íbúð í V-hluta 101 
Jarðhæð og kjallari 
Þrjú svefnherbergi - Góð fjölskylduíbúð 
Frábær staðsetning 
Mikil lofthæð á aðalhæð

Verð : 59,9 millj.

Jón Rafn Valdimarsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Ægisgata

s. 695 5520

101 Reykjavík

2ja herbergja íbúð á jarðhæð
63,3 fm að stærð
Mikið endurnýjuð að innan

Verð : 31,9 millj.

Jason Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Rauðás 19 

s. 775 1515

110 Reykjavík

Rúmlega 300 fm raðhús með aukaíbúð  
sem er 73 fm
Arinn í stofu, 4 svefnherbergi
Svalir með útsýni -  Bílskúr 

Verð : 109,0 millj.

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Beykihlíð 21

s. 775 1515

105 Reykjavík

.

Glæsilegt einbýlishús í vinsælu hverfi 
við Háskóla Íslands að stærð 341,0 fm. 
Glæsilegar samliggjandi stofur, ein stofan. 
með arni. Fimm svefnh. þar af er hjónasvíta  
- sauna, baðaðstöðu og útgengt á svalir.
Íbúð með sérinngangi í kjallara 54,2 fm. 
Bílskúr að stærð 37,4 fm.

Verð : 140,0 millj.

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Oddagata 8

s. 845 8958

101 Reykjavík

Einbýlishús með c.a 60 fm aukaíbúð
Samtals 278,2 fm
Rúmgóður bílskúr
Stór endalóð, alls 1574 fm

Verð :124,9 millj.

Jason Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hæðarbyggð 7

s. 775 1515

210 Garðabær

473,3 fm einbýli í algjörum sérflokki 
Einstök staðsetning neðst í Þingholtunum 
Mjög fallegur garður og útsýni yfir tjörnina 
Glæsilega endurnýjað í sígildum  
stíl árið 2002  -  Tvöfaldur bílskúr 
6-7 svefnherbergi og 5 baðherb/snyrtingar 
Möguleiki á aukaíbúð

Tilboð óskast 

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fjólugata 1

s. 773 6000

101 Reykjavík

.       

Verð: 84,9 millj.

OPIÐ HÚS
laugardaginn 31.mars kl. 14:30 - 15:00

Efri sérhæð með bílskúr samtals að stærð 
184,6 fm Bílskúr er 25,6 fm af heildarstærð 
Sérinngangur / Tvennar svalir 
Stórar bjartar stofur / aukin lofthæð 
Endunýjað bað og snyrting 
Húsið byggt árið 1967, steypt loftplata 
Góð aðstaða á plani fyrir bíla

Grenimelur 44
107 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.       

Verð: 39,9 millj.

OPIÐ HÚS
laugardaginn 31.mars kl. 15:30 - 16:30

Falleg 3ja herbergja íbúð - Sjávarútsýni
Útgengt úr stofu á suð-vestur svalir 
Sundlaug, íþróttahús, verslun og skóli í 
nokkura metra fjarlægð 
Frábær staðsetning innan húss  
og innan hverfis

Hagamelur 53
107 Reykjavík

Fyrir + 60 ára
Falleg íbúð á annarri hæð að stærð 93,2 fm
Mikið útsýni út á sjó
Stæði í bílageymslu fylgir
Sameiginlegur salur á fyrstu hæð
Frábær staðsetning

Verð : 53,9 millj.

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skúlagata 20 

s. 845 8958

101 Reykjavík

Falleg 78,7 fm íbúð á 2. hæð í  
góðu fjölbýli í Súluhólum
Tvö góð svefnherbergi og rúmgóð 
stofa og borðstofa 
Nýtt parket á stofu, borðstofu og eldhúsi 
Laus við kaupsamning

Verð : 32,9 millj.

Axel Axelsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

 Súluhólar

s. 778 7272

111 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn eftir páska 3.apr. kl.17:00-18:00

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Mjög snoturt einbýli á besta stað í 101 

Skráð 108,7 fm. Þar af er kjallari 
skráður 33,9 fm en er stærri 

Tvö góð svefnherbergi og stofa 

Skjólgóður sólríkur garður 

Eign með mikla möguleika

53,9 millj.Verð :

  Freyjugata 17B
101 Reykjavík



HH Ráðgjöf • Fjarðargata 13 - 15 • 220 Hafnar�örður • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru �ölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

NÝBYGGING
Fallegar tveggja til þriggja herbergja íbúðir í nýju lyftuhúsi. Eldhús, 
borðstofa og stofa í sameiginlegu rými.  Gott skápapláss.  Bjartar 
stofur og ágætt útsýni úr sumum íbúðum.  Stórar svalir.  Innréttingar 
eru sprautulakkaðar hvítar.  Sérgeymsla í sameign.  Bílskúrar fylgja 
með tveimur íbúðum.  Afhending við kaupsamning. 

OPIÐ HÚS
ÞRI 3. APR

KL. 17.30-18.00

60-130 m2  |  VERÐ FRÁ: 39,9–59,9

NÝBÝLAVEGUR 78 | 200 Kópavogi FJÖLBÝLISHÚS

ÓSKAR BERGSSON | Fasteignasali | Sími: 893 2499

LYFTA OG BÍLSKÚR - LÍTIÐ FJÖLBÝLISHÚS

Hamraborg 12
200 Kópavogur

Falleg, björt og mikið endurnýjuð íbúð á annarri hæð með möguleika á 
sér íbúð í risi.  Sér inngangur, tvennar svalir.  Bílskúr.  Á aðalhæðinni eru 
tvö svefnherbergi annað með miklu skápaplássi.   Í risinu er möguleiki 
á aukaíbúð en þar eru tvö svefnherbergi, snyrting og baðherbergi auk 
rýmis sem er nýtt sem sjónvarpshol.  Sérgeymsla í sameign.  
Bílskúrinn er með aukainngangi úr bakgarði. 

171 m2  |  VERÐ: 69.900.000

STÓRHOLT 27 | 105 Reykjavík

ÓSKAR BERGSSON | Fasteignasali | Sími: 893 2499

Hamraborg 12
200 Kópavogur

Falleg og rúmgóð 130 fm. íbúð á 5. hæð með tveimur svefnher-
bergjum, útsýni og stæði í bílageymslu í nýlegu lyftuhúsi.  Eldhúsið 
hefur verið endurnýjað að hluta með nýjum tækjum og skápa-
hurðum.  Inn af eldhúsi er þvottahús með opnanlegum glugga.  
Tvö svefnherbergi og er möguleiki á þriðja herberginu. 

130 m2  |  VERÐ: 64.900.000

BOÐAGRANDI 2A | 107 Rvk ÍBÚÐHÆÐ OG RIS

ÓSKAR BERGSSON | Fasteignasali | Sími: 893 2499

Hamraborg 12
200 Kópavogur

Falleg hæð í þríbýli, með bílskúr og stúdíóíbúð, innarlega í botnlanga í 
grónu hverfi. Íbúðin hefur verið endurnýjuð að hluta og henni tilheyrir stór 
og skjólgóður sólpallur og geymsluskúr í garði. Svefnherbergi eru tvö, 
bæði með góðu skápaplássi. Opið er á milli eldhúss og stofu og 
sameiginlegt þvottahús og geymsla er á neðri hæð.

HÆÐ MEÐ BÍLSKÚR OG STÚDÍÓÍBÚÐ

HRINGIÐ OG LEITIÐ 
UPPLÝSINGA

HRINGIÐ OG LEITIÐ 
UPPLÝSINGA

147 m2  |  VERÐ FRÁ: 59.800.000

SKJÓLBRAUT 1 | 200 Kópavogur ÍBÚÐ

KRISTÍN RÓS  | Sölufulltrúi | Sími: 860 2078

Hamraborg 12 | 200 Kópavogur | 416 0500 | www.eignaborg.is FASTEIGNASALA Í  40 ÁR  1977-2017

Hamraborg 12
200 Kópavogur

Björt og vel skipulögð íbúð á efstu hæð með útsýni og stórum 
suðursvölum.  Þrjú svefnherbergi og stórar stofur.  Endurnýjað 
eldhús og baðherbergi.  Íbúðin er á 4. hæð.  Snyrtileg sameign 
og stigahúsið bjart, teppalagt með einkaskáp fram á gangi.  
Stór lóð og næg bílastæði. Falleg íbúð í góðu húsi. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

MIÐ. 4. APR
KL. 17.30 - 18.00

MIÐ. 4. APR
KL. 17.00 - 17.30

107 m2  |  VERÐ: 44.900.000

HÁALEITISBRAUT 153 | 108 Reykjavík ÍBÚÐ

KRISTÍN RÓS  | Sölufulltrúi | Sími: 860 2078



Bílar 
Farartæki

Suzuki fjórgengis utanborðsmótorar 
Nettir, léttir, sparneytnir, hljóðlátir 
og áreiðanlegir. Eigum flestar 
stærðir á lager.

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 / suzukisport.is

NÝIR BÍLAR!
Discovery Sport HSE. Árgerðir 2018, 
dísel, sjálfskiptir. Verð 7.490.000. 
Rnr. 150444.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

SpARAðu 1200 þúS
Nýjir Suzuki S-Cross 4X4 GLX Diesel 
Leður, 17” felgur, glerþak , kostar 
nýr hjá Suzuki 5.2 mil. Okkar verð 
aðeins 3990 þús Aðeins nokkrir 
bílar í boði !

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

þARftu Að kAupA  
eðA SeLjA BÍL?

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

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

 Bílar til sölu

úRvALS HIAce 4x4, 2010 og 
2011

Nýinnfluttir, eknir 95 þús, ryðvarðir. 
Verðhugm. 2.250 og 2.350 þús. + 
vsk, engin skipti. jb@isfar.is /S. 897 
3015.

Besta verðið!! Nýskoðaður 
Chevrolet Lacetti 2010, ek 122 
þ.km., sjálfsk . Góð vetrar- og 
sumardekk. Verðhugm. stgr. 
490.000. S: 891-8509

 Pallhýsi

tIL SöLu.
Notuð pallhýsi verð frá 750.000 m/
vsk Nánari uppl. á pallhysi.is eða í 
s:849-2220

 Bátar

NÝtt - NÝtt - NÝtt 
HeImAvÍkuR pLötukRókA 

NR. 12
Góð reynsla - meiri afli Heimavík 
ehf Heimavik.is sími 892-8655

HeImAvÍk
Flotnet, sökknet, reynsla þekking 
gæði Heimavík. S. 892 8655 www.
heimavik.is

 Hjólbarðar

NÝju SAILuN dekkIN á 
fRáBæRu veRðI.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum 
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

Þjónusta

 Hreingerningar

vy-þRIf eHf.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Garðyrkja

 Bókhald

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

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

 Málarar

RegNBogALItIR eHf
Alhliða málningarþjónusta löggiltra 
fagmanna. malarar@simnet.is Sími 
891 9890

 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

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

SMÁAUGLÝSINGAR  19 L AU G A R DAG U R   3 1 .  M A R S  2 0 1 8 512 5800
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar

Komdu og
prófaðu!

Malarhöfði 2

Sími 5773777

www.bill.is

BMW 3 320d. 
Árgerð 2012, ekinn 119 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur 8 gírar. 

Verð 2.990.000. 
Rnr.271474.

HOBBY 470 ul on tour. 
Árgerð 2018, ekinn -1 Þ.KM. 

Verð 3.790.000. 
Rnr.280046.

BMW R 1200 gs. 
Árgerð 2007, ekinn 46 Þ.KM, bensín. 

Verð 1.590.000. 
Rnr.271126.

NISSAN Note. 
Árgerð 2016, ekinn 34 Þ.KM, dísel,  
5 gírar. 

Verð 1.790.000. 
Rnr.260726.

BMW X5 xdrive25d. 
Árgerð 2017, ekinn 8 Þ.KM, dísel,  
sjálfskiptur 8 gírar. 

Verð 9.590.000. 
Rnr.271084.

NISSAN Pathfinder. 
Árgerð 2008, ekinn 213 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur 5 gírar. 

Verð 1.690.000. 
Rnr.260851.

DACIA Duster. 
Árgerð 2016, ekinn 49 Þ.KM, bensín, 
beinskiptur. 

Verð 2.490.000. 
Rnr.260965.

SUBARU Forester. 
Árgerð 2017, ekinn 33 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. 

Verð 4.495.000. 
Rnr.251066.



 Húsaviðhald

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

Hreinsa þakrennur, laga á þökum og 
tek að mér ýmis verkefni. Uppl:847-
8704 eða manninn@hotmail.com

 Nudd

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

 Spádómar

SpáSímiNN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

Stjörnuljós- Heilun og Spá. Símaspá 
og tímapantanir í s. 844 1596

 Rafvirkjun

RaflagNiR, dyRaSímaR.  
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

RaflagNiR og 
dyRaSímakeRfi S. 896 6025

Tilboð dyrasímakerfi, 
mynddyrasímar. Löggildur 
rafverktaki. rafneisti@simnet.is

Keypt
      Selt

 Til sölu

Þjóðlagagítarpakki. Kr. 23.900,- Gítar, 
poki, ól, auka strengjasett stillitæki 
og kennsluforrit. Opið frá 10-18. 
Gítarinn ehf Stórhöfða 27, S: 552 
2125 www.gitarinn.is

Til sölu frystigámur, árg. 2010 
6mX2,45 Skoðaður 7/3 ‘17 Verð 
1.500.000 þús Uppl. í s. 893 9857 
Jón

Ný veiddur Hornafjarðarhumar 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

Ungnautakjöt beint frá býli. Minnst 
1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, snitsel 
og steikur. www.myranaut.is s. 868 
7204

 Óskast keypt

kaupum gull -  
JÓN & ÓSkaR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

Skólar
Námskeið

 Námskeið

iCelaNdiC, eNgliSH & 
NoRWegiaN f. foReigNeRS - 

eNSka - NoRSka
Levels/Stig: I, II, III, IV, V: ÍSLENSKA 
f. útlendinga, NORSKA, ENSKA f. 
Fullorðna: Start/Byrja: 2/4,30/4
,28/5,25/6,23/7,3/9,1/10,29/10
,26/11: 4 weeks/vikur x 5 days/
daga. 2-6 students/nem. Morn/
Aftern/Evening. Morgna/Síðd/
Kvölds. AUKATÍMAR: STÆ/EÐL: 
www.iceschool.is - ff@icetrans.
is - Fullorðinsfræðslan-IceSchool, 
Ármúli 5. 108 s. 5571155 / 8981175.

 Ökukennsla
Ökukennsla, aðstoð við 
endurtökupróf og akstursmat. 
S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

Heimilið

 Barnavörur

VagNStykki + keRRuStykki 
+ SkiptitaSka

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

Húsnæði

 Húsnæði í boði
Herbergi til leigu, 105 RVK. S: 
8600360

 Húsnæði til sölu

til Sölu.
LA MARÍNA Á SPÁNI. 25 mín fra 
Alicante flugvelli. Gott einbílishús 
stutt í alla þjónustu strönd og 
golfvellir á svæðinu. 38,400.
þús. ís kr. uppl í síma 7742501. 
mail:eyvindur@simnet.is

 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

RÆStiNgaR
Við óskum efftir fólki til starfa við 
ræstingar. Í boði eru fastar stöður, 
hluta störf og vaktavinna. Helst 
á aldursbilinu 20-50 ára og með 
bílpróf. Reynsla ekki áskilin. Sækið 
um á hreinarlinur.is eða í pósti á 
atvinna@hreinarlinur.is

CleaNiNg
We are looking for people to 
hire, for full time jobs, part time 
jobs and shifts work. Preferably 
between 20-50 years of age, 
Icelandic and/or english speaking 
with driving licence. Experience 
not mandatory. Please apply via 
hreinarlinur.is or via email: atvinna@
hreinarlinur.is

SpRztaNie
Firma sprztajaca zatrudni osoby 
chetne do pracy na 50 lub 100%. 
Mile widziane prawo jazdy oraz 
osoby w wieku 20-50 lat. Prosimy 
o zaswiadeczenie o niekaralnosci. 
Kontakt na stronie hreinarlinur.is 
lum mail: atvinna@hreinarlinur.is

- SölumaðuR á bílaSölu -
Litla Bílasalan óskar eftir 

sölumanni í fullt starf.
Æskilegt að vikomandi hafi 

löggildingu í bifreiðasölu en ekki
Skilyrði.

Umsóknir sendist á stefan@litla.is

SölumeNN ÓSkaSt.
Óska eftir duglegum 

sölumönnum um allt land til að 
selja USB lykil sem á er digital 

bók. Um er að ræða ný trúabrögð 
sem er kristinn nýaldartrú. Sala 

fer þannig fram að kaupanda 
er boðinn lykill að himnaríki. 

Er þetta háheilagt sem selt er. 
Vinsamlegast berið virðingu fyrir 

því því þetta er hágæðavara. 
Síðan rettir sölumaður kaupanda 

auglýsingablað sem ég samdi sem 
á eru þær upplýsingar sem til þarf 
til að selja USB lykilinn. Ef um sölu 

er að ræða þá réttir sölumaður 
kaupanda miða og biður 

kaupanda að millifæra á reikning. 
Fær sölumaður 2000 kr eftir 

skatt en usb lykilllinn kostar 10 
þús kr. Og unnið er á milli 12-20 

alla daga. En hægt er að vinna 
einungis um kvöld og helgar. 

Upplýsingar í síma 776-4111

- tRaileR bílStJÓRa 
VaNtaR -

 

Silfri ehf óskar eftir trailer bílstjóra 
og einnig vantar bílstjóra á 

fjögurra öxla trukk. 

Uppl. gefur Gunnar í s. 894 9690

 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

Húseining ehf. Hraunholti 1, 190 Vogum. Símar 770-5144 og 787-5144.
 www.huseining.is  kjartan@huseining.is  soffia@huseining.is

Láttu drauminn um 
nýtt heimili verða að 
veruleika með vönduðu 
og hagstæðu húsi frá 
Húseiningu.

Twin     Wall

Húseining framleiðir smáhýsi, sumarhús og 
einbýlishús í nýrri verksmiðju að Hraunholti 
1. Vogum. Húseining bíður upp á gott úrval af 
húsagerðum, þar sem allir eiga að geta fundið 
heimili sem hentar. Kynnið ykkur framleiðsluvörur 
okkar á vef fyrirtækisins: www.huseining.is

SMART - einbýli KLASSIK - einbýli

SÓL - sumarhús KÓSÝ - smáhýsi

Lóð og hús
Húseining hefur fengið leyfi til að kynna lausar lóðir í hinum ýmsu 
bæjarfélögum sem henta vela okkar húsum.    
Þetta er nýr kostur á íslenskum markaði og hafa viðskiptavinir Húseiningu fagnað 
þessari nýjung. Þær lóðir sem viðskiptavinum bíðst ma sjá í tenglum á vef okkar.  
Viðskiptavinurinn getur valið þá lóð sem hentar honum ásamt því að velja þá 
hústegund sem hentar.   

Ákveðnar takmarkanir þarf að hafa í huga þegar slíkur heildarpakki er valin, þ.e. 
lóð hús þegar kemur að því að velja hús á lóðina þar sem deiliskipulag tiltekur 
hvaða hvaðir fylgja húsagerðinni, þegar kemur að stærð og hæð hússins.

Kíkið á vef okkar: www.huseining.is og sjáið lóðaframboðið!

Grettislaug með loki á aðeins kr.

272.000 

Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · www.normx.is

GRETTISLAUG Á TILBOÐI
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.

Nú er rétti tíminn til að huga að 
heitum potti fyrir sumarið. Þess vegna 
bjóðum við nú á sértilboði hina vinsælu 
Grettislaug með vönduðu loki.

Snorralaug                 Gvendarlaug                 Grettislaug                   Unnarlaug                   Geirslaug

RAMRAS
Pípulagnaverktakar

• Snjóbræðsla 
• Gólfhiti 
• Neysluvatnslagnir 
• Baðherbergi 

Sérhæfðir í skólp-  
og drenlögnum 

VANIR MENN  
VÖNDUÐ VINNA

Öll almenn pípulagnaþjónusta 

framras@framras.is | S. 611-7480

Smiðjuvegur 12, rauð gata  -  S. 566 6630  -   gluggagerdin@gluggagerdin.is

Save the Children á Íslandi
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Heilsaðu hamingjunni
Solaray er hágæða vítamín– og bætiefnalína sem unnin er úr 
jurtum. Á hverjum degi vinnum við með náttúruleg hráefni sem 
geislar sólarinnar hafa   skapað og fyllt orku. Þannig tryggjum 
við þér hrein vítamín og bætiefni með mikla virkni.

Finndu þinn sólargeisla í næstu heilsuvöruverslun eða apóteki.



Við felum páskaegg í turn-
inum, kirkjuskipinu og úti 
á torginu, ef veðrið verður 

gott, enda er nóg af skemmti-
legum og spennandi felustöðum 
í kringum kirkjuna og styttu Leifs 
Eiríkssonar,“ upplýsir Inga Harðar-
dóttir, æskulýðsfulltrúi 
Hallgrímskirkju.

Þar verður mikið 
um dýrðir í stærsta 
helgidómi 
þjóðarinnar á 
gleðilegustu 
hátíð kristinna 
manna.

„Í kirkjunni 
er einkar 
hátíðleg 
stemning á 
páskadag og 
dylst engum 
að fólk er í 
hátíðarskapi. 
Allir koma 
í sínu 
fínasta 
pússi, 
enda er 

VANTAR 
GARÐHÚSGÖGN?

Taktu þér greiðslufrí með Kortaláni og láttu drauminn rætast. 

Kynntu þér málið.   525 5055 | sala @valitor.is | valitor.is 

Lífið er sterkara en dauðinn

Inga Harðardóttir er æskulýðsfulltrúi Hallgrímskirkju þar sem skemmtileg páskaeggjaleit fer fram á páskadagsmorgun. MYND/ERNIR

Á páskadags-
morgni hefur 
skapast sú 
skemmtilega 
hefð í Hallgríms-
kirkju að leita 
páskaeggja. Þar 
verður hátíðar-
messa á sama 
tíma með undur-
fögrum söng 
Mótettukórsins.

páskadagur einn af 
stærstu hátíðar-
dögum ársins. 
Þá höldum við 
upp á að lífið 
er sterkara en 
dauðinn. Því 
fylgir vitaskuld 
mikil gleði og 
von,“ segir Inga.

Líf og upprisa
Hátíðarmessa 

hefst klukkan 11 
með undurfögrum 

söng Mótettu-
kórsins. Séra Irma Sjöfn 

Óskarsdóttir predikar og þjónar 
fyrir altari með séra Jóni Dalbú 
Hróbjartssyni.

„Í sunnudagaskólanum ætlum 
við að syngja og sprella, eftir stutta 
viðveru í messunni, og hendast 
svo í magnaða páskaeggjaleit. Með 
börnunum veltum við fyrir okkur 
hvað upprisan þýðir og förum yfir 
sögu páskanna á þann hátt sem 
börn skilja. Okkur þykir mikilvægt 
að það sé þeim ekki of fjarlægt og 
tengjum upprisuna við lífið sjálft 
sem börnin geta tengt við, eins og 
að komast í gegnum erfiðleika og 
geta samt haldið áfram,“ útskýrir 
Inga.

Veisla fyrir eyru og andagift
Í hátíðarmessu Hallgrímskirkju á 
morgun getur fullorðna fólkið notið 
messunnar á meðan börnin leika 
sér og leita páskaeggja, en vitaskuld 
mega fullorðnir fylgja börnum 
sínum í sunnudagaskólann.

„Það eru allir velkomnir í kirkj-
una og dásamleg byrjun á páska-
dagsmorgni að ganga til messu og 
njóta íhugunar, tónlistarveislu, 
gleði, leiks og samveru,“ segir Inga. 
„Í sunnudagaskólanum erum við 
vel mönnuð og gerum okkar vana-
bundnu morgunverk sem börnin 
njóta svo mjög áður en við leitum 
eggjanna. Felustaðirnir verða svo 

léttir fyrir yngstu börnin en aðeins 
erfiðari fyrir þau eldri.“

Tónlistarflutningur Mótettu-
kórsins, undir stjórn Harðar Áskels-
sonar, verður sérlega glæsilegur í 
páskamessunni.

„Eftir þjáningu og sorg á föstu-
daginn langa tekur við fögnuður og 
gleði sem endurspeglast í tónlist-
inni sem verður sannkölluð veisla 
fyrir eyrun og andagiftina og tóna 
vel við þennan mesta gleðiatburð 
sögunnar sem gerðist á páskadag. 
Það tilheyrir líka fagnaðarefni 
hátíðarinnar að sjá börnin laumast 
um húsið í fjörlegri leit sinni að 
páskaeggjum,“ segir Inga.
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Heilsaðu hamingjunni
Solaray er hágæða vítamín– og bætiefnalína sem unnin er úr 
jurtum. Á hverjum degi vinnum við með náttúruleg hráefni sem 
geislar sólarinnar hafa   skapað og fyllt orku. Þannig tryggjum 
við þér hrein vítamín og bætiefni með mikla virkni.

Finndu þinn sólargeisla í næstu heilsuvöruverslun eða apóteki.



Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

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

Geymsluskúrar /gestahús til sölu
• Þrjár stærðir 7,5/9,5/14,9 fm.
• Veggjagrind út 45x95 timbri.
• Pappi og bárustál á þaki.
• Rofar og tenglar IP44 rakaheldnir.
• Skúrar sem þola veður og vinda.

Nánari uppls; reisum@simnet.is eða
s. 899 0913 Fríða, www.reisum.is

Snyrti & nuddstofan Smart

Alltaf frábær tilboð í gangi hjá okkur!
Kíkjið á facebook síðu okkar: 

facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Verið hjartanlega velkomin.

Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

Tímapantanir í s. 789 3031 & 897 3035 • helgasig2@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Framleiðum einangrunarlok
og yfirbreiðslur á allar 
tegundir potta. 
Metum ástand og gerum við. 

Fjarðarbólstrun S. 561 4188 • 840 0339 • fjardarbolstrun@gmail.com

LOK Á HEITA POTTA

www.fjardarbolstrun.isíshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Úti- og innimálun
Gerum föst verðtilboð í utanhússmálun og endurmálun 

sameigna fyrir húsfélög og fleira.  
Vönduð vinnubrögð og notum einungis topp efni. 

vaskirdrengir@gmail.com 
Vaskir Drengir ehf

sími 844-9188
Björgvin P. Hallgrímsson
Löggiltur málarameistari

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

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

Vírushreinsun og 
stýrikerfis- 
hreinsun

Fljót og góð þjónusta

SKER Hönnun & Gjafavara

Langholtsvegur 126
104 Reykjavík 
www.sker.is

Langholtsvegur 126
104 Reykjavík 
www.sker.is

Opnunartími:
Mánudaga-Miðvikudaga frá 12-17

Laugardaga frá 12-15

Opnunartími:
Mánudaga-Miðvikudaga frá 12-17

Laugardaga frá 12-15

Hafðu samband
Sími: 445 0100
Langholtsvegur 126
104 Rvk.

tölvuvinir.is
tölvuverkstæði

www.talentradning.is

Ertu að leita 
að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

Umsækjendur, skráið ykkur á 

talent@talentradning.is
bryndis@talentradning.is 
Sími: 552-1600

Bryndís
GSM: 773 7400

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is
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Stærsta markmið sem mannkynið hefur sett sér miðast við þetta ár. Þá ætla allar hinar 
sameinuðu þjóðir, þar á meðal við Íslendingar, að hafa náð metnaðarfullum Heimsmarkmiðum. 
Við hjá OR viljum leggja hönd á plóg og á fundinum gefum við skýrslu um hvar við stöndum 
og hvert við stefnum.

Orkuveita Reykjavíkur – tékk!
Fyrirtækið var helsta áhyggjuefni eigenda þess í hruninu. Með skipulegri vinnu starfsfólks, 
stjórnenda, stjórnar OR og eigenda er bráðavandinn leystur og hægt að spá í spilin með 
öðrum hætti. Það gerir borgarstjórinn í Reykjavík, Dagur B. Eggertsson.

Ó, hve létt er þitt kolefnisspor
Brynhildur Davíðsdóttir, stjórnarformaður OR, stiklar á stóru í ársskýrslu OR 2017 
og metur hvar fyrirtækið stendur í stóra samhenginu.

Sjö ár í röð
Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála OR, segir frá hvernig farið er að því að halda 
rekstrarkostnaði innan við verðbólguvöxt um langt árabil og hvernig fjárhagur OR hefur náð heilbrigði.

Af hverju tala karlarnir um móður- og dótturfyrirtæki?
Sólrún Kristjánsdóttir, starfsmannastjóri OR, bendir á að karlar eru víðast við stjórnvölinn og 
að orku- og veitubransinn sé alræmdur. Hvernig getum við látið kynin standa jafnfætis í launum, 
ábyrgð og áhrifum?

27–3
Um leið og Bjarni Bjarnason, forstjóri OR, minnir á að veiturnar hafa starfað í Reykjavík í 
27 kjörtímabil, varpar hann upp hugmyndum um hvernig svipur þeirra getur orðið eftir næstu 
þrjú, eða árið 2030. Rafmagnsbíll í hverri tröð sem hlaðinn er við ljósastaur þess á milli, 
fjórar ylstrendur eða fimm, geggjuð gagnaveita og hreint vatn úr hverjum krana.

Between Mountains er lofandi hljómsveit tveggja ungra kvenna vestan af fjörðum. 
Hún tekur lagið á fundinum. 

Nánari upplýsingar um fundinn er að finna á or.is

Allir eru velkomnir – bein útsending á or.is

Opinn ársfundur OR 2018 í Iðnó, miðvikudaginn 4. apríl kl. 14

Hvað verða 
börnin þín gömul 2030?



Ástkær sambýliskona mín,  
móðir okkar, tengdamóðir,  

amma og langamma,
Gréta Jóna Jónsdóttir

frá Ísafirði,
lést 15. mars á Landspítala við 

Hringbraut. Útför hennar fór fram í 
 kyrrþey þriðjudaginn 27. mars.

Ragnar Þorbergsson
Sigurður H. Hermannsson
Kristján Hermannsson Inga Mirjam Héðinsdóttir
 Þórhildur Sigurðardóttir
Herdís Hermannsdóttir
Jón B. Hermannsson Jenný Edda Jónasdóttir
Hermann G. Hermannsson Fríða Rúnarsdóttir

barnabörn, barnabarnabörn og aðrir aðstandendur.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og vinarhug vegna andláts og útfarar 

elskulegrar móður okkar, tengdamóður, 
ömmu, langömmu og frænku, 
Ingibjargar Guðlaugar 

Jónsdóttur 
Álftamýri 56. 

Sérstakar þakkir fær starfsfólk og læknar 3ju hæðar norður 
á hjúkrunarheimilinu Eir fyrir kærleiksríka umönnun 

síðustu ár.

Guðjón H. Ólafsson Þrúður Hjelm
Hólmfríður J. Ólafsdóttir
Sigrún Ólafsdóttir Bergur Bergsson
Fróði Ólafsson Bergþóra Njálsdóttir
Brynjar H. Bjarnason Bjargey Ingólfsdóttir

barnabörn og barnabarnabarn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,  
afi og langafi,

Sigurjón Ebeneser 
Hallgrímsson

frá Dynjanda í Jökulfjörðum,
lést á hjúkrunarheimilinu Eyri, Ísafirði, 
fimmtudaginn 22. mars. Útförin fer 

fram frá Ísafjarðarkirkju föstudaginn 6. apríl kl. 14. 
Þeim sem vilja minnast hans er bent á bankareikning 

hjúkrunarheimilisins Eyrar, reikningur  
0156-15-380134, kt. 650914-0740.

Bjarki Bjarnason Árný Björg Halldórsd. 
Sigurjón Kristinn Sigurjónsson Svanlaug Guðnadóttir 
Hallgrímur Magnús Sigurjónss. Jóhanna Einarsdóttir 
Guðfinna Sigurjónsdóttir Trausti Sigurgeirsson 
Sigríður Jóna Sigurjónsdóttir Steingrímur Einarsson 
Guðbjörg Þorsteinsdóttir Þorgeir Hafsteinsson 

barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til þeirra er sýndu 
okkur stuðning, vináttu og samúð 
við andlát og útför móður minnar, 

tengdamóður og ömmu,
Hólmfríðar Benediktsdóttur

frá Garði í Aðaldal, 
síðar til heimilis á Seltjarnarnesi,

sem lést þriðjudaginn 2. janúar 2018.  
Sérstakar þakkir til starfsfólks og íbúa á Skólabraut  
3-5 og starfsfólks Grundar fyrir góða umönnun og  

hlýhug í hennar garð. Guð blessi ykkur öll.

Magnús Benedikt Guðjónsson Ólöf Jóna Jónsdóttir
Ása Hrönn og Hólmfríður Inga

Elskulegur eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Guðni Kristinn Sigurðsson
bifvélavirki, 

Lækjasmára 2, Kópavogi,
lést á heimili sínu fimmtudaginn 

22. mars síðastliðinn. Útförin fer fram frá 
Vídalínskirkju miðvikudagin 4. apríl klukkan 13.00.

Kristíana Kristjánsdóttir
Kristján Henry Guðnason
Heiðar Þór Guðnason Katrín N. Jónsdóttir
Agnar Jón Guðnason

barnabörn og langafabarn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir  
okkar, tengdafaðir og afi,
Bjarni Marteinsson

Merkinesi,
lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 

20. mars. Útförin fer fram frá Dómkirkjunni 
föstudaginn 6. apríl klukkan 13.00.

Guðborg Kristjánsdóttir
María Bjarnadóttir Sigurður Ingvarsson 
Kristján Bjarnason Ástrós Hjálmtýsdóttir 
Kristín Bjarnadóttir Gísli Harðarson 
Þóra Björk Bjarnadóttir Finnur Tryggvi Sigurjónsson

og barnabörn.

 Ástarþakkir fyrir samúð og hlýhug við 
andlát og útför elskulegrar móður 

okkar, tengdamóður og ömmu,
Steinunnar Stefánsdóttur
Grandavegi 47, 107 Reykjavík.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki 
á hjartadeild Landspítalans á Hringbraut 

fyrir einstaka umönnun og alúð.

Stefán Oddsson Nina Margrét Arinbjarnar
Sigurbergur M. Ólafsson Ragnhildur Bergþórsdóttir
Sigríður Vigdís Ólafsdóttir Hafþór Halldórsson
Kristján Gunnar Ólafsson

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.     

Matthildur Bjarnadóttir,
umsjón útfara

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  
okkur að halda

  Útfararþjónusta
                      & lögfræðiþjónusta

Vesturhlíð 2  Fossvogi | Sími 551 1266 | útför.is

Með kærleik og virðingu

Útfararstofa Kirkjugarðanna

Sýningin  Fuglar hefur verið opnuð 
á Skriðuklaustri í Fljótsdal í tilefni 
páskanna. Þar eru fuglar af fjölbreyttum 
toga í formi listmuna, handverks, bóka 
og mynda. „Þetta er fallegt efni og það er 
óneitanlega vorstemning yfir stofunni þar 
sem við sýnum þessar gersemar,“ segir 
Skúli Björn Gunnarsson, forstöðumaður 
setursins. Hann segir sýninguna eitt af 
samstarfsverknum Gunnarsstofnunar 
og Handverks og hönnunar. „Það spretta 
upp hugmyndir í samtali við listafólkið og 
svo er bara kýlt á þær. Fuglarnir eru úr tré, 

keramiki og ýmsum efnum og síðan erum 
við með nokkrar teiknaðar myndir eftir 
Rán Flygenring úr Fuglabók hennar og 
Hjörleifs Hjartarsonar.“

Sýningunni fylgja þau vorverk að 
setrið verður opið daglega fram á næsta 
haust, með veitingum og þjónustu sem 
gestakomum þar fylgir. „Sumarið fer að 
banka upp á, þó að fátt minni á það akk-
úrat núna, annað en birtan og að fyrstu 
álftirnar sem eru komnar um langan veg í 
Fljótsdalinn,“ segir Skúli Björn. 
gun@frettabladid.is

Vorstemning í stofunni
Fuglar af ýmsu tagi eru á páskasýningu Gunnarsstofnunar á Skriðuklaustri í Fljótsdal 
þetta árið. Þeir færa vor í dalinn að sögn staðarhaldarans, Skúla Björns Gunnarssonar.

„Fyrstu álftirnar eru komnar um langan veg í Fljótsdalinn,“ segir Skúli Björn, forstöðumaður Gunnarsstofnunar. FréttaBlaðið/GVa

Sýnishorn listaverkanna á Skriðuklaustri.
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Krossgáta  Þrautir

Bridge Ísak Örn Sigurðsson

Íslandsmótið í tvímenningi var venju 
fremur spennandi í ár. Sigurvegararnir 
Jón Baldursson og Sigurbjörn Haraldsson 
enduðu með 1.154 stig, Ómar Olgeirsson 
og Ragnar Magnússon (sem leiddu stóran 
hluta mótsins) sem höfnuðu í öðru sæti, 
enduðu með 1.151 stig og Gunnlaugur 
Sævarson og Kristján Már Gunnarsson 
enduðu með 1.150 stig í þriðja sæti. 
Ómar Olgeirsson er kallaður „Silfur
refurinn“ af gárungum í bridgeheiminum, 
því hann hefur svo oft þurft að sætta 
sig við annað sætið í stórmótum. Ómar 
lenti í öðru sæti í Íslandsmótinu í tví

menningi 2018 og 2017, í bæði skiptin 
með Ragnari Magnússyni. Hann þurfti 
einnig að „sætta“ sig við annað sætið í 
Íslandsmótinu í parakeppni 2017 með 
Rosemary Shaw og annað sætið varð 
einnig hlutskipti hans í Deildakeppninni 
2016. Þó að pörin sem spiluðu til úrslita 
í Íslandsmótinu í tvímenningi í ár hafi 
aðeins verið 20 virðist „standardinn“ hafa 
verið hár. Þetta spil úr mótinu sýnir það 
glögglega. Eins og sést eru spilin í NS ansi 
öflug. Spilið var spilað á 10 borðum og 
„aðeins“ tvenns konar úrslit sáust á skor
blaðinu. Norður var gjafari og AV á hættu:

„Eðlilegi“  samningurinn virðist vera al
slemma í spaða. Hins vegar vita „tvímenn
ingsspilarar“ að mikilvægt er að spila samn
inginn sem gefur flest stig. Það eru „aðeins“ 
13 slagir í boði í sjö gröndum, en það „nægir“ 
í hina mikilvægu tölu í tvímenningskeppni 
(1.520 í stað 1.510). Fjórir sagnhafar spiluðu 
alslemmu í spaða og sex sagnhafar spiluðu 
sjö grönd. „Refsingin“ fyrir að spila „aðeins“ 
sjö spaða var 3 stig af 18 mögulegum. Fyrir 
að spila sjö grönd fengust 13 stig.

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

Bronstein átti leik gegn Gurevich 
í Brussel árið 1993.

Hvítur á leik
1. h6!! Hg8 2. hxg7+ Hxg7 
3. Dxg7+! Rxg7 4. Hf8# 1-0. 
Alþjóðlega mótið í Grenke er 
hafið. Vignir Vatnar er meðal 
keppenda og teflir í opnum 
flokki. Heimsmeistarinn Magnus 
Carlsen teflir í aðalmótinu. 

www.skak.is:  Ný alþjóðleg 
skákstig.   

Norður
KD1054
D6
ÁDG42
G

Suður
ÁG73
ÁK
K96
ÁD72

Austur
82
982
1053
109543

Vestur
96
G107543
87
K86

SILFURREFURINN

VegLeg VerðLaun

Lausnarorð: Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er 
raðað rétt saman birtist viðeigandi örnefni. Sendið lausnar
orðið í síðasta lagi 6. apríl næstkomandi á krossgata@fretta
bladid.is merkt „31. mars“.

Vikulega er dregið úr inn
sendum lausnarorðum og fær 
vinningshafinn í þetta skipti 
eintak af bókinni Haust í 
skírisskógi eftir þorstein frá 
Hamri frá Forlaginu. Vinnings
hafi síðustu viku var sigurður 
Briem, 210 garðabær.

Lausnarorð síðustu viku var
s k i p a s k u r ð u r

Á Facebooksíðunni 
krossgátan er að finna 
ábendingar, tilkynningar 
og leiðréttingar ef þörf 
krefur.
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Lárétt 
1 Mótar sál í anda eigin flugu 
(9)
9 Lesa að Snædrottning Dis
neys sé í ruglinu (4)
11 Ungur steggur á réttri tjörn 
(9)
12 Prófa fuglaberjaeikurnar (9)
13 Fullnuma þótt tæp séu og 
tætt (4)
14 Nota stormstöng fyrir öxul 
(9)
15 Stóarrola stillist ef/stóar
salur hlýnar (9)
16 Riðum á vaðið með 
kvæðum (4)
17 Þekki launmorðingja sem 
elskar tvívængjur (9)

18 Á eilífum flækingi þrátt fyrir 
djúpar rætur (9)
19 Aðalbjörg segir Alfreð 
söguna til enda (4)  
21 Naut kerru þótt hægt færi 
(8)
24 Eyjarskegginn segir lík lífi 
svipt (7)
28 Var gufudreki óskabarn 
þjóðarinnar? (7)
30 Þau eru með tóman kjaft (7)
33 Trú á væna og trausta (8)
34 Alltaf fílað frjáls og löt (7)
35 Eilítill guð á sér ótrúlega 
sögu (7)
36 Set ál í magana og þorra
bakkann (8)
37 Gott er að skenkja gestum 

vatn ef heimæð virkar (7)
38 Misstu sig út af skrýtnu 
slettunni (7)
39 Bix í hvítu bulli gefur fýr á 
fölri brók (8)
40 Stöðva svikahrapp við 
þröskuldinn (7)
42 Strengjaloft er baneitrað og 
bannað (8)
46 Höldum nafnháttarmerki 
frá pistlum (9)
49 Ala grastó og ber nátt
skuggaplöntu (6)
52 Sigrum þá með stilkum (7)
53 Leirburður töffara um hnit 
(9)
54 Rollur pissuðu nærbuxna
vatni (6)

55 Byggðir þú þessar grindur? 
(7)

Lóðrétt 
1 Styrkja möstrin fyrir klæðin 
(9)
2 Risafyrirtæki ásælast hinn (al)
þjóðlega hver (9)
3 Ofar geislum sólar í leit að 
viðbáru (9)
4 Var dásamlegur eldurinn 
uppspuni? (9)
5 Plötuðu afrískan aur af nyt
samri pöddu (10)
6 Gift krítískum rifrildissegg 
(10)
7 Kem að neðan með band og 
bull (8)

8 Af Eyrbekkingi með óværu (9)
9 Sú mun syngja tilbrigðalausa 
messu (7)
10 Víst er stólpi högghár (7)
20 Kem sérhæfðu skrifstofu
fólki til heilsu (11)
22 Líð fyrir ungtarfa (9)
23 Búa til græju til að búa til 
allskonar (8)
25 Þreifa á vígvellinum (12)
26 Sagan í stuttu máli: Töf að 
innan (9)
27 Nú er nótt segir sá bleiki; 
gylltur sem fardagakál (9) 
29 Tekurðu plastkjúklinga há
tíðlega? (9)
30 Gaf taumi nýja merkingu í 
kviðmör (8)

31 Fer með flím í ferskeytlu (7)
32 Miklir rassar sætta sig við 
geymsluhúsið (7)
41 Hakkaðir í þig hjákonu (6)
43 Lamar allt sem þú baslar 
við (5)
44 Svara hálfúreltu bókaleitar
kerfi á netinu (5)
45 Skilst að þetta gallerí sé 
fangelsi? (5)
47 Þessi síðasti er ekki úr nikkel 
(4)
48 Löng er kló úr lagi gengin (4)
50 Hún þarf svörð og meiri 
svörð til að sigra grámennin (4)
51 Þetta band er æ, svo ná
tengt Lomélandi (4)
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OPNUNARTÍMAR 
UM PÁSKANA

Laugardagur - 31. MARS
Opið allan sólarhringinn

Páskadagur - 1. APRÍL
Opið allan sólarhringinn

Annar í páskum - 2. APRÍL
Opið allan sólarhringinn
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..........................

..........................



Opið allan sólarhringinn 
Garðabæ og Skeifunni
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Gudrun desert egg

  
Falleg og gómsæt á páskaborðið 

1.199 kr/pk

  
Cool Back rúnstykki

  
Nýbökuð rúnstykki á morgnana 

verð frá 299 kr/pk

  
Franskir Camembert ostar

  
Sælkera ostar á veisluborðið 

  
Hagkaups veislulæri

  

1.999 kr/kg

verð áður 2.499 kr/kg

  
Hagkaups fyllt hátíðalæri

  

2.899 kr/kg

  
Kryddlegnar lambatvírifjur

  

2.804 kr/kg

verð áður 3.299 kr/kg

  
Jói Fel salöt

  
Tilvalin á morgunverðarborðið 

verð frá 469 kr/stk 15% 
afsláttur

  
Túlipanar

  
Páskatúlípanarnir eru komnir 

1.598 kr/stk

  
Country Cake páskakaka

  
Ljúffeng kaka með sírónukremi og sælgætiseggjum 

499 kr/stk

4 spennandi fyllingar 20% 
afsláttur

Ferskar kryddjurtir

Coup de 
foudre

Hagkaups smjörsprautað kalkúnaskip
Í rúman áratug hefur Hagkaup boðið upp á smjörsprautað kalkúnaskip 
sem er algjört lostæti og hefur slegið rækilega í gegn á hverju ári. Það 

er tilbúið beint í ofninn og eldamennskan afar einföld.

2.999 kr/kg

Meira
fyrir páska
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Source Ginger Beer

  
Þegar gera á góðan Moscow Mule 

199 kr/stk

  
Steinbakað súrdeigsbrauð

  
Hefðbundið · Kúmen · Spíraður rúgur 

849 kr/stk

  
Jarðarber og bláber

  
Sæt og safarík jarðarber og bláberjafötur 

  
Ítalía pestó

  
Á súrdeigsbrauðið, pastað eða salatið 

449 kr/pk

  
Sætar syndir makkarónur

  
Dásamlegar á veisluborðið 

  
Lambalæri fullúrbeinað

  

2.099 kr/kg

verð áður 2.799 kr/kg

  
Cedar ś hummus

  
Gómsætur og bráðhollur hágæða hummus 

verð frá 399 kr/pk

Steinbakað eftir aldargamalli 
franskri hefð, deigið er látið hefast 

í 24 tíma fyrir bakstur.

  
Hagkaups hamborgarhryggur  
Saltminni og því þarf aðeins að elda í ofni

Hentar einnig vel í Sous Vide eldun.

2.098 kr/kg 

  
Hagkaups fylltar kalkúnabringur
  

4 gómsætar tegundir: 
Beikon, trönuberja, döðlu og amerísk.

3.499 kr/kg 

25% 
afsláttur

  
Íslenskar ungnautalundir

  

5.949 kr/kg

verð áður 6.999 kr/kg

15% 
afsláttur

  
Snowdonia cheddar

  
Margverðlaunaðir Cheddar ostar frá Wales 

639 kr/stk

Meira
fyrir páska
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„Þessi gáta lítur út fyrir 
að vera nokkuð lúmsk,“ 
sagði Konráð glaður. 
„Svona gátur finnast mér 
skemmtilegar.“ „Já, hér 
segir,“ sagði Lísaloppa. 
„Ef þú brýtur saman 
myndina af útflatta 
teningnum, hvaða 
teningur kemur út úr því, 

A, B eða D.“ Kata var ekki 
eins ánægð. „Lúmsk!“ 
sagði hún hneyksluð. 
„Hver vill að gáta sé 
lúmsk, erfið er ég alveg 
sátt við en lúmsk, það líst 
mér ekkert á.“ „Prófaðu 
bara að leysa hana,“ 
sagði Konráð. „Hún 
lítur kannski út fyrir að 

vera auðveld en hún er 
snúnari en hún sýnist.“ 
„Jæja þá,“ sagði Kata og 
dæsti. „Reynum þá að 
leysa hana.“

A B D

Hvaða 
teningur af 

þessum þrem, A, 

B eða D, verður til 

ef brotin er saman 

myndin af útflatta 

teningnum?

?
?

?

Konráð
á ferð og flugi

og félagar
295

Lausn á gátunni

SVAR: B?

Hann Atli Svavarsson sem var að 
verða  ellefu ára vakti athygli nýlega 
fyrir að tína upp rusl í borginni með 
pabba sínum. Hvernig kom það 
verkefni til?

Ég og pabbi vorum að horfa á þætt-
ina hans Ævars vísindamanns. 
Hann sagði að ef allir gerðu eitt-
hvað svolítið þá væri hægt að bjarga 
jörðinni. Þá spurði ég pabba hvort 
við ættum ekki að fara og tína upp 
rusl, og pabbi sagði ókei. Svo lét ég 
verkefnið mitt heita SavetheWorld 
af því að mig langar að bjarga heim-
inum frá öllu þessu rusli. Svo er það 
líka kúl nafn.

Hversu þétt farið þið út að tína? 
Við erum búnir að fara svolítið oft 
og svo tíni ég upp á leiðinni heim úr 
skólanum.

Eruð þið bara innanbæjar eða 
farið þið víðar? Við pabbi fórum 
einu sinni á Snæfellsnes, skal ég 
segja þér. En við erum  líka oft í 
Laugarneshverfinu þar sem ég á 
heima.

Af hverju telur þú að það sé svona 
mikið rusl hjá okkur á víðavangi? 
Af því að fólk nennir kannski ekki 
að tína upp – það er skrítið af því að 
við búum á Íslandi.

Áttu önnur áhugamál en um
hverfis málin? Mér finnst mjög 
gaman að vera í nýju tölvunni 

minni. Það er Nintendo Switch, 
sko. Svo finnst mér gaman í leiklist 
og ég er að æfa hjá Leynileikhúsinu. 
Og ég er að æfa mig á ukulele, og það 
er ógeðslega gaman. Ma og pa gáfu 
mér ukulele í afmælisgjöf.

Hvernig verð þú páskafríinu í ár? 
Ég ætla bara að tjilla með mömmu 
og pabba. Síðan á að skíra litlu 
frænku mína og ég ætla í veisluna.

Átt þú þér uppáhaldsstað á 
Íslandi? Skógafoss. Það er af því 
að hann er rosalega fallegur og það 
koma stundum litlir regnbogar.

Manstu eftir einhverju sniðugu 
sem hefur komið fyrir þig? Mér 
finnst mjög skrítið að Guðni for-
seti skrifaði mér bréf og sagði mér 
að halda áfram að vera duglegur að 
tína rusl. Hann sagði að ég væri dug-
legur. En hann er líka duglegur í að 
vera forseti og svo tínir hann líka 
rusl eins og ég.

Það er kúl  
að tína rusl

Atli vill halda borginni hreinni og þá sérstaklega Laugarnesinu. Mynd/SvAvAr

Svo lét ég verk-
efnið mitt heita 

SavetheWorld af Því að mig 
langar að bjarga heiminum 
frá öllu ÞeSSu ruSli.

Í tilefni fréttar um að lóan sé 
komin til landsins okkar frá heitu 
löndunum skulum við syngja 
þennan söng:

Lóan er komin  
að kveða burt snjóinn,
að kveða burt leiðindin,  
það getur hún.
Hún hefur sagt mér,  
að senn komi spóinn,

sólskin í dali og blómstur í tún.
Hún hefir sagt mér  
til syndanna minna,
ég sofi of mikið og vinni ekki hót.
Hún hefir sagt mér  
að vakna og vinna
og vonglaður taka nú  
sumrinu mót.

Páll Ólafsson

Lagið

 Lóan er komin

Gott er að hvíla sig á súkkulaðinu 
og búa til ávaxtasalat. Svo er það 
líka hollt.

1 epli
1 appelsína
½ pera
1 banani
Nokkrir bitar ananas
½ kíví
Nokkur vínber
Nokkur jarðarber

Ávaxtasalat
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                                       Tilboðin gilda til 1. apríl 2018    www.netto.is
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HAMBORGARHRYGGUR

999 KR
KG

ÁÐUR:  1.585 KR/KG

BAYONNE SKINKA

1.097 KR
KG

ÁÐUR:  1.995 KR/KG

DÁDÝRAVÖÐVAR
BLANDAÐAR LITLAR STEIKUR

3.498 KR
KG

SÆNSK SKINKA

1.097 KR
KG

ÁÐUR:  1.995 KR/KG

RAUÐ VÍNBER

399 KR
KG

ÁÐUR:  798 KR/KG

-45%

-45%

-37%

Páskasteikina færðu hjá okkur

NAUTA RIBEYE

2.198 KR
KG

ÁÐUR:  3.382 KR/KG

ANDABRINGUR
FRANSKAR

2.488 KR
KG

ÁÐUR:  2.998 KR/KG

KENGÚRU FILLE

3.998 KR
KG

-35%

LAMBAHRYGGUR
FERSKUR

1.884 KR
KG

ÁÐUR:  2.298 KR/KG

PEKINGÖND
2,3 KG STK

1.286 KR
KG

ÁÐUR:  1.608 KR/KG

-30%

KALKÚNABRINGA
FERSK

2.962 KR
KG

ÁÐUR:  3.898 KR/KG

HUMAR ÁN SKELJAR
800 GR.

3.499 KR
STK

ÁÐUR:  4.998 KR/STK

-50%

-29%
LAMBAHRYGGUR
LÉTTREYKTUR

1.987 KR
KG

ÁÐUR:  2.798 KR/KG

-24%

-20%



veður   myndasögur

Austlæg átt á landinu í dag. Dregur smám saman úr vindi og léttir til fyrir 
norðan og vestan, en skýjað og víða dálitlar skúrir eða él sunnan- og 
suðaustanlands. Hiti allt að 8 gráður yfir hádaginn þar sem best lætur, en 
búast má við næturfrosti víðast hvar á landinu, sérstaklega þar sem er létt-
skýjað.

Heimurinn

veðurspá Laugardagur reykjavík

Ísafjörður

akureyri

egilsstaðir

Kirkjubæjarklaustur

gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Pondus
Heimabrugg

Jess! 
Næstum 

alveg glært.

Þetta er úr 
bílskúrnum 

mínum.

Þessi verður 
líka erfiður, 

drengir.

Fötin þín eru  
oft svo ótrúlega  

handahófskennd Palli, 
hvernig ferðu að þessu?

Ég er  
með kerfi.

Mamma, má 
Pétur koma 
eftir skóla?

Pétur? Krakkinn sem 
brýtur allt sem  
hann snertir?

Ætli það 
ekki.

Fyrirgefðu að ég hafi 
fengið hroll.

Allt í lagi, ég er 
vanur því.

Fréttablaðið með þér um páskana.
Þú getur nálgast frítt eintak af Fréttablaðinu á eftirfarandi stöðum víðsvegar um landið:

mest lesna dagblað landsins.

Save the Children á Íslandi
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FUNK EVENTS KYNNIR Í SAMSTARFI VIÐ ROSS LIVE ENTERTAINMENT OG PEPSI MAX

NÁNAR Á FUNKEVENTS.IS 

TÓNLEIKASÝNING FRÁ NEW YORK Í TILEFNI AF 60 ÁRA AFMÆLI MICHAEL JACKSON 

A GLORIOUS TRIBUTE TO MICHAEL JACKSON



Auglýst 
eftir bæjar -
listamanni 

Lista- og menningarráð Kópavogsbæjar

Umsókn eða áb
endingar skal senda 

fy
rir

 15
. a

príl /

Umsókn eða ábendingar 

skal senda fyrir 

15. apríl á netfangið

menning@kopavogur.is

Lista- og menningarráð Kópavogs auglýsir  
eftir umsóknum eða ábendingum um bæjar  -
lista mann Kópavogs. Þeir listamenn koma  
einir til greina sem eiga lögheimili í Kópavogi.

Bæjarlistamaður Kópavogs skal vera 
tilbúinn til að vinna með Kópavogsbæ að því  
að efla áhuga á list og listsköpun í bænum  
og taka þátt í viðburðum bæjarins með það  
að leiðarljósi. Styrkupphæð bæjar listamanns  
er 1,5 milljónir króna.

Lista- og menningarráð fer yfir umsóknir og 
ábendingar. Í þeim skulu koma fram upp-
lýsingar um náms- og starfsferil viðkomandi  
og hugmyndir um með hvaða móti bæjar-
listamaður hyggst auðga lista- og menningarlíf 
bæjarbúa.   

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

The Florida Project    17:45
Loveless 17:30
Loving Vincent 20:00
Narzeczony ENG SUB 20:00
Andið eðlilega ENG SUB 20:00
Hleyptu Sól í hjartað 22:00
The Shape Of Water    22:15
Spoor 22:00

skrúfur vanti í leikmyndina eða 
leikarana. Herlegheitin voru frum-
sýnd síðastliðinn laugardag og við-
brögðin létu ekki á sér standa þó 
að þau væru ekki endilega þau sem 
hópurinn bjóst við.

Sýningin sem klikkar byrjaði 
sýningarskeið sitt í litlu pöbbaleik-
húsi í London en er nú á sigurför 
um heiminn. Handritið er skrifað af 
alúð, nákvæmni og virðingu gagn-
vart glæpasöguforminu en vægðar-
laust grín er gert að því sömuleiðis, 
sem og farsahefðunum. Í hverri senu 
er margt að gerast í einu enda tvö 
leikrit í gangi á sama tíma sem er 
gífurlega krefjandi fyrir leikarana. 
Stöðugt er spilað með væntingar 
áhorfanda og fimmaurabröndur-
unum hreinlega rignir yfir sviðið. 
Karl Ágúst Úlfsson þýðir verkið og 
tekst vel til í heildina, þó að rann-
sóknarlögregluorðasúpan hjá Cecil 
Haversham hafi ekki hitt alveg í 
mark.

Bergur Þór er hér í essinu sínu 
enda hokinn af grínreynslu. Bestu 
atriðin eru þó þegar hann er við 
það að gefast upp, enda er sýningin 
alls ekki að ganga upp. Bugun hans 
er nánast áþreifanleg og óstjórn-
lega fyndin. Kristín Þóra sýnir á sér 
nýjar hliðar í hlutverki þernunnar 
frú Perkins en hún á mjög bágt með 
að muna línurnar sínar. Tímasetn-
ingarnar hennar eru hárfínar, við-
brögðin við mistökum óborganleg 
og legusófatilburðirnir undir lok 
sýningarinnar kómískt gull.

Hjörtur Jóhann og Hilmar sýna 
farsafimleika í sterkum gæðaflokki. 
Þeir bögglast úr bilaðri lyftu, halda 
uppi heilli innanhússinnréttingu í 
miðju símtali og þeim síðarnefnda 
tekst með einhverjum ótrúlegum 
hætti að halda jafnvægi á innan-
stokksmunum upp á efri hæð 
sviðsmyndarinnar. Katrín Halldóra 
fer með hlutverk sviðsstjórans sem 
óvænt fær aðeins stærra hlutverk í 
sýningunni en áætlað var. Æsingur-
inn verður aðeins of mikill eftir hlé 
en hún neglir fyrri hluta sýningar-
innar þó hún hafi gleymt að negla 
arinhilluna fasta.

Davíð Þór er að stimpla sig inn 
sem einn mest spennandi ungi 
leikari landsins. Hér sýnir hann 
bæði breidd og þroska í sínum leik, 
en ber sig einnig vel í hlutverki sem 
er allt annað en auðvelt. Birna Rún 
gerir vel sömuleiðis, sérstaklega í 
líkamlega gríninu og gefur sig alla í 
hlutverk sem tekur mjög á.

Sýningunni er leikstýrt af Hall-
dóru Geirharðsdóttur sem er svo 
sannarlega á heimavelli. Litlar 
skyggingar á sviðsetningunni svo 
sem að láta persónur glæpaleik-
ritsins stöðugt tala út í sal dýpkar 
framsetninguna og handapati 
leikaranna er stýrt af öryggi. Aftur 

á móti verður skarkalinn svo yfir-
þyrmandi undir lok sýningarinnar 
að erfitt er að fylgjast með og hvað 
þá að heyra orðaskil.

Leikmynd Helgu I. Stefánsdóttur 
er listasmíð. Ekki vegna þess að við-
kvæma settið sé sérstaklega fallegt 
heldur einmitt vegna þess að það 
er mátulega ósmekklegt sem hæfir 
stykkinu Morð á meðal vor einkar 
vel. Einnig þarf lausnamiðað hugvit 
til að leysa allt það sem úrskeiðis 
fer meðan á sýningunni stendur. 
Búningarnir eru einnig vel valdir, 
þá sérstaklega rannsóknarlög-
reglumannsins sem er sveipaður 
Sherlock Holmes skikkju. Önnur 
tæknileg mál eru vel leyst, þá helst 
ofurdramatíska kúnstpásan sem 
leikararnir taka þegar uppljóstranir 
koma í ljós.

Leikhópurinn er sterkur og leik-
stjórnin sömuleiðis, þangað til allt 
fer endanlega úr böndunum. Þrátt 
fyrir nokkra galla er Sýningin sem 
klikkar mjög vel skrifaður farsi með 
snúningi í anda Michaels Frayn og 
Luigi Pirandello en líka ástkæru 
samkomuhúsasýninganna þar sem 
einhverjum tekst alltaf að fara með 
leiklýsingar eins og texta eins og 
ónefnd kona á Vestfjörðum gerði. 
Hún tilkynnti hátt og snjallt þegar 
þjónustustúlkan, sem hún lék, var 
að fara út úr stássstofunni: „Stendur 
upp með bolla á bakka, hneigir sig 
og fer.“ Sigríður Jónsdóttir

Niðurstaða: Flottur farsi í hönd-
unum á sterkum leikhópi.

Klúðurveisla vafin 
inn í kómík

Hjörtur Jóhann og Kristín Þóra í hlutverkum sínum. Myndir/GríMur BJarnaSon

 Leikhús

sýningin sem klikkar
HHHHH
eftir henry Lewis, Jonathan sayer 
og henry shields
Borgarleikhúsið
Leikstjórn: Halldóra Geirharðs-
dóttir
Leikarar: Bergur Þór Ingólfsson, 
Davíð Þór Katrínarson, Hilmar 
Guðjónsson, Kristín Þóra Haralds-
dóttir, Birna Rún Eiríksdóttir, Hjörtur 
Jóhann Jónsson og Katrín Halldóra 
Sigurðardóttir

Leikmynd og búningar: Helga I. 
Stefánsdóttir
Lýsing: Páll Ragnarson
Hljóð: Garðar Borgþórsson
Leikgervi: Helga I. Stefánsdóttir og 
Margrét Benediktsdóttir
Þýðing: Karl Ágúst Úlfsson

Lítill leikhópur innan Borgarleik-
hússins hefur ákveðið að svið-
setja morðgátuverk í anda Agöthu 
Christie  á Nýja sviðinu undir nafn-
inu Morð á meðal vor. Æfingatím-
inn var kannski svolítið stuttur en 
þau ætla að láta vaða, það ætti ekki 
að skipta miklu máli þó að nokkrar 

Hér má sjá lík borið út. 
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Rammaskipulag(;(yfirlitsmynd(

Reykjavíkurborg auglýsir eftir myndlistarmönnum til að taka þátt í forvali að 

lokaðri samkeppni um gerð listaverks/listaverka í Vogabyggð. Lögð er áhersla á 

að listaverk verði hluti af heildarhönnun almenningsrýma í hverfinu einkum á 

svæðum sem skilgreind eru sem þemavellir og andrými. Sjá nánar skýringarmynd. 

Myndlistarmenn sem áhuga hafa á að taka þátt í samkeppninni eru beðnir um 

að senda inn umsókn um þátttöku þar sem fram kemur nafn höfundar/höfunda, 

kennitala, heimilisfang og símanúmer, ásamt greinargóðum upplýsingum um 

listferil og myndum af fyrri verkum. 

Samkeppnin er haldin samkvæmt samkeppnisreglum Sambands íslenskra 

myndlistarmanna (SÍM). Forvalsnefnd velur úr innsendum umsóknum allt að átta 

myndlistarmenn eða hópa til þess að gera tillögur að listaverkum. Dómnefnd 

velur síðan eina eða fleiri tillögur til útfærslu. Dómnefnd er heimilt að hafna 

öllum tillögum. Nánar um samkeppnina: reykjavik.is/listaverk-vogabyggd

Við val á listaverkum verður haft að leiðarljósi að tillögur styðji það markmið  

að myndlist verði veigamikill og afgerandi hluti umhverfis og mannlífs í 

Vogabyggð og að listaverk stuðli að því að skapa örvandi umhverfi fyrir alla 

aldurs- og þjóðfélagshópa.

Nánari upplýsingar má finna á reykjavik.is/listaverk-vogabyggd

Andrými  Þemavöllur

Umsóknir um þátttöku í samkeppninni skulu berast á netfangið 
vogabyggd.samkeppni@reykjavik.is 

Síðasti skiladagur er miðvikudagurinn 2. maí 2018. 

Samkeppni um 
útilistaverk í Vogabyggð

Hvað?     
Hvenær?    
Hvar?   
Laugardagur
hvar@frettabladid.is

31. mars
Tónlist
Hvað?  Sycamore Tree 
Hvenær?  20.30 
Hvar?  Bæjarbíó
Sycamore Tree heldur tónleika 
um páskahelgina, laugardaginn 
31. mars, í Bæjarbíói í Hafnarfirði. 
Ásamt því að spila efni af plötu 
sinni Shelter þá mun hljómsveitin 
einnig spila nýtt efni sem hefur 
fengið frábærar viðtökur á síðustu 
tónleikum dúettsins. Tónlist 
þeirra Ágústu Evu Erlendsdóttur 
og Gunna Hilmarssonar hefur 
fengið mikla spilun á öldum ljós-
vakans og voru þau tilnefnd til 
fernra verðlauna á hlustendaverð-
laununum sem veitt voru núna í 
febrúar. Miðaverð er 3.900 kr.

Hvað?  Bjartmar Guðlaugsson 

Hvenær?  21.00 
Hvar?  Gamla kaupfélagið
Kvöldvökurnar halda áfram og 
nú er komið að Bjartmari laugar-
daginn 31. mars kl. 21.00.
Bjartmar hefur starfað í íslensku 
tónlistarlífi sem flytjandi og höf-
undur frá unga aldri. Á löngum 
höfundarferli sínum hefur Bjart-
mar átt ótal vinsæl lög og ljóð sem 
samleið hafa átt með þjóðinni. Á 
tónleikunum mun hann flytja 
margar af sínum óborgan-
legu perlum með spaugi-
legum sögum og grátbros-
legum undirtón.

Hvað?  Páskaball með 
Stjórninni! 
Hvenær?  22.00 
Hvar?  Bryggjan 
Brugghús
Stjórnin fagnar 
30 ára afmæli 
sínu í ár með 
promp og 
pragt. Af því 
tilefni ætlar 
bandið að 
leggja land 
undir fót og 
byrja afmælisárið 
með glæsilegu páska-
balli á Bryggjunni 

Brugghúsi þann 28. mars 2018, 
húsið verður opnað kl. 22 og ballið 
byrjar upp úr kl. 23.30. Stjórnin 
mun leika öll sín vinsælustu lög 
ásamt vel völdum cover-lögum 
og ætlar sér að trylla alla upp 
úr skónum. Takmarkaður fjöldi 
miða eru í boði og nauðsynlegt að 
tryggja sér miða í tíma til að missa 
ekki af þessu stuði. Miðaverð 3.500 
krónur.

 Sunnudagur
 1. apríl

Tónlist
Hvað?  Hreimur, Matti 

Matt og Hljómsveit 
íslenska lýðveldisins 

Hvenær?  00.00 
Hvar?  Gamla Kaup-
félagið
Páskapartí Gamla 

Kaupfélagsins verð-
ur frekar magnað 

að þessi sinni þegar 
Hreimur, Matti Matt 

og súpergrúppan, 
Hljómsveit íslenska lýð-

veldisins mæta á Skagann.

Hvað?  Páska-Pallaball Hvíta-
hússins 
Hvenær?  00.00 
Hvar?  Hvítahúsið

Sjálfur poppkóngur Íslands, sir 
Páll Óskar Hjálmtýsson, mætir á 
svæðið með sitt árlega Páska-Palla-
ball, en í fyrra var nær uppselt og 
víst er að þetta ár verður ekkert 
öðruvísi.

Viðburðir
Hvað?  Viskí sunnudagur 
Hvenær?  00.00 
Hvar?  English Pub

Páll Óskar heldur sitt árlega 
Páska-Pallaball í Hvíta 
húsinu.

Bjartmar flytur margar af perlum sínum á kvöldvöku í Gamla kaupfélaginu.
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BENJI THE DOVE (Bandaríkin / Allur aldur / enskt tal /  88 mín)

Benji The Dove, bandarísk endur
gerð á íslensku kvikmyndinni Benjamín Dúfa frá 1995, sem byggð var 
á verðlaunasögu Friðriks Erlingssonar, verður frumsýnd á Alþjóðlegri 
Barnakvikmyndahátíð í Reykjavík 2018. Myndin er byggð á sögunni um 
Benjamín Dúfu og vinum hans í reglu Rauða Drekans, en sögunni hefur verið 
breytt nokkuð og hún staðfærð.

KRUMMI KLÓKI
(Þýskaland / Allur aldur / íslensk talset-

ning / 73 mín)

Í staðinn fyrir að hjálpa 
vinum sínum með 
uppskeruna ákveður 
Krummi litli að fara í 
kassabílakappakstur í 
gegnum skóginn. Hann 
eyðileggur óvart allar 
matarbirgðirnar sem 
dýrin í skóginum þurfa 
á að halda til þess að 
lifa af veturinn. Krummi 
ákveður að hann verður 
að bæta fyrir gjörðir 
sínar.

ADAM 
(Ísland, Þýskaland, Bandaríkin, Mexíkó / Aldur  14+ / íslenskur texti / 72 mín)

Listamannahverfið Neukölln í Berlín. 
Hinn ungi heyrnarlausi  ADAM  (20) 
stendur frammi fyrir erfiðustu ákvörðun 
lífs síns þegar móður hans, alkóhólsjúkri 
teknótónlistarkonu, er komið fyrir á stofnun 
með heilabilun. María Sólrún leikstýrir og 
skrifar handritið að Adam og framleiðir 
myndina ásamt Jim Stark og syni sínum 
Magnúsi Maríusyni sem jafnframt fer 
með aðalhlutverkið.  Myndin er lokamynd 
hátíðarinnar, en fer í almennar sýningar í 
Bíó Paradís að henni lokinni.

Enskt tal

Talsett á Íslensku

Grænuvellir 
- sjúklegt svínarí 

(Þýskaland / Allur aldur / íslensk talsetning / 72 mín)

E i n n  d a g i n n  f y r i r  a f m æ l i 
Valdimars þegar spennan er 
í hámarki á Grænuvöllum 
og hann er við það að bíta í 
afmæliskökuna, birtist óvæntur 
gestur.  Dónalega vi l l isvínið 
og fylgisveinar hans hafa illt 
í hyggju en þá gerast óvæntir 
hlutir…. 
 
Talsett á íslensku

Íslenskur texti            Íslandsfrumsýning

HEILLANDI HEIMUR STUTTMYNDA

Frítt inn og allir velkomnir. Við sýnum 
stuttmyndir fyrir þau allra yngstu, fyrir 

7-12 ára og 12-15 ára.

KLASSÍSKAR NOSTALGÍUMYNDIR!

Fjölbreytt úrval klassískra mynda verða sýndar 
á hátíðinni, Stand By Me, The Lion King, Princess 

Mononoke og The Karate Kid!

DOKTOR PROKTOR OG 
PRUMPUDUFTIÐ  

(Noregur / Allur aldur / íslensk talsetning 
/ 85 mín)

Doktor Proktor og 
Prumpuduftið, sem byggð 
er á samnefndri metsölubók 
norska rithöfundarins Jo 
Nesbø, er frábær ævintýra- 
og gamanmynd sem 
gerist í heimi þar sem 
viðurstyggileg furðudýr búa 
í holræsunum og prump eru 
nógu öflug til þess að skjóta 
manni út í geim.Talsett á Íslensku

(Noregur / Allur aldur / íslensk talsetning/ 95 mín)

Doktor Proktor og tímabaðkarið er stórskemmtileg ævintýramynd fyrir 
börn á öllum aldri um þrjá vini sem sem leggja allt í sölurnar til þess að 
bjarga mannkynssögunni og ástinni! Þetta er önnur myndin sem byggð 
er á vinsælum barnabókum Jo Nesbø um Doktor Proktor og vini hans!

Talsett á íslensku

Íslensk talsetning

frítt inn á opnunarhátíðina 

5. apríl kl 17:00, Vísinda Villi 

verður á staðnum
Allir að mæta í búning!

5. - 15. APRÍL 
2018

KANNTU SKETS AÐ SKRIFA? OG LEIKLISTARNÁMSKEIÐ!  
Ólafur S.K. Þorvaldz, leikari og leiklistarkennari stýrir námskeiði í leiklist fyrir kvikmyndir

fyrir 9-12 ára börn!

Dóra Jóhannsdóttir, leikkona leikstjóri og handritshöfundur stýrir námskeiðinu 
Kanntuskets að skrifa? Fyrir 13 – 15 ára unglinga!

Frítt inn og allir velkomnir, en skráning nauðsynleg. Nánar á
www.bioparadis.is/barnakvikmyndahatid

FIMMTUDAGUR // 5. apríl

OPNUN BARNAKVIKMYNDAHÁTÍÐAR 17.00

OPNUNARSÝNING - DOKTOR PROKTOR OG TÍMABAÐKARIÐ L 17.30

FÖSTUDAGUR // 6. apríl

DOKTOR PROKTOR OG TÍMABAÐKARIÐ L 18:00
NONNI OG MANNI ÞÆTTIR 1 & 2. SPURT & SVARAÐ L 18.00
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KANNTU SKETS AÐ SKRIFA? NÁMSKEIÐ Í SKETSASKRIFUM 13:00 
KRUMMI KLÓKI   L 14:00
MARTHA & NIKI   L 14:00
STAND BY ME 12+ 16.00
DOKTOR PROKTOR OG PRUMPUDUFTIÐ  L 16.00
GRÆNUVELLIR – SJÚKLEGT SVÍNARÍ   L 16.00
DOKTOR PROKTOR OG TÍMABAÐKARIÐ  L 18.00
BENJI THE DOVE L 18:00

STUTTMYNDIR 12 – 15 ÁRA - FRÍTT INN  
#This is me + Lili + Shadow Animals + Oasis

L 18:00

IN THIS CORNER OF THE WORLD 12+ 20.00

SU
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DOKTOR PROKTOR OG TÍMABAÐKARIÐ L 14:00
STUTTMYNDIR FYRIR YNGSTU BÖRNIN - FRÍTT INN   
PETER PIX + AMMA ROKKAR! + WAIKIKI + PLINK & PLONK

L 14:00

GRÆNUVELLIR – SJÚKLEGT SVÍNARÍ L 14:00
THE KARATE KID L 16.00
LJÓÐAHESTAR L 16:00
KRUMMI KLÓKI    L 16.00
DOKTOR PROKTOR OG PRUMPUDUFTIÐ L 18.30

MÁNUDAGUR // 9. apríl

HILDA FRÆNKA! FRUMSÝNING - FRÍTT INN 8+ 18:00
DOKTOR PROKTOR OG TÍMABAÐKARIÐ  L 18:00
DOKTOR PROKTOR OG PRUMPUDUFTIÐ L 18:00

ÞRIÐJUDAGUR // 10. apríl

DOKTOR PROKTOR OG TÍMABAÐKARIÐ L 18:00
DOKTOR PROKTOR OG PRUMPUDUFTIÐ   L 18:00

MIÐVIKUDAGUR // 11. apríl

DOKTOR PROKTOR OG TÍMABAÐKARIÐ  L 18.00
LJÓÐAHESTAR 8+ 18.00
DOKTOR PROKTOR OG PRUMPUDUFTIÐ L 18.00

FIMMTUDAGUR // 12. apríl

DOKTOR PROKTOR OG TÍMABAÐKARIÐ  L 18:00
BENJI THE DOVE L 18:00
DOKTOR PROKTOR OG PRUMPUDUFTIÐ   L 18:00

FÖSTUDAGUR // 13. apríl

DOKTOR PROKTOR OG TÍMABAÐKARIÐ  L 18.00
NONNI OG MANNI ÞÆTTIR 3 & 4. L 18.00
DOKTOR PROKTOR OG PRUMPUDUFTIÐ L 18:00

LAUGARDAGUR // 14. apríl

ÁHEYRNAPRUFUR FYRIR KVIKMYNDIR – LEIKLISTARNÁMSKEIÐ 12:00 
DOKTOR PROKTOR OG PRUMPUDUFTIÐ L 14.00

GRÆNUVELLIR – SJÚKLEGT SVÍNARÍ L 14:00
KRUMMI KLÓKI  L 14.00

THE LION KING L 16.00
HILDA FRÆNKA! 8+ 16.00
DOKTOR PROKTOR OG TÍMABAÐKARIÐ  L 18:00
ADAM  ÍSLANDSFRUMSÝNING 14+ 19.00
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PRINCESS MONONOKE . MEÐ ENSKU TALI
EFTIR SÝNINGUNA ER BOÐIÐ UPP Á JAPANSKA SKRAUTSKRIFT 12+ 14:00 
PRINCESS MONONOKE . Á JAPÖNSKU MEÐ ENSKUM TEXTA
EFTIR SÝNINGUNA ER BOÐIÐ UPP Á JAPANSKA SKRAUTSKRIFT 12+ 14:00 
GRÆNUVELLIR – SJÚKLEGT SVÍNARÍ L 14:00

DOKTOR PROKTOR OG PRUMPUDUFTIÐ L 16.30
STUTTMYNDIR FYRIR 7-12 ÁRA - FRÍTT INN   
BÚI + HELIUM + KOMA SVO! + SKÓLABLÚS + LEIÐIN HEIM 

L 16:30 

KRUMMI KLÓKI  L 16:00
DOKTOR PROKTOR OG TÍMABAÐKARIÐ  L 18.00
NONNI OG MANNI ÞÆTTIR 5 & 6. L 18.00

AMBASSADE DE FRANCE
EN ISLANDE



BENJI THE DOVE (Bandaríkin / Allur aldur / enskt tal /  88 mín)

Benji The Dove, bandarísk endur
gerð á íslensku kvikmyndinni Benjamín Dúfa frá 1995, sem byggð var 
á verðlaunasögu Friðriks Erlingssonar, verður frumsýnd á Alþjóðlegri 
Barnakvikmyndahátíð í Reykjavík 2018. Myndin er byggð á sögunni um 
Benjamín Dúfu og vinum hans í reglu Rauða Drekans, en sögunni hefur verið 
breytt nokkuð og hún staðfærð.

KRUMMI KLÓKI
(Þýskaland / Allur aldur / íslensk talset-

ning / 73 mín)

Í staðinn fyrir að hjálpa 
vinum sínum með 
uppskeruna ákveður 
Krummi litli að fara í 
kassabílakappakstur í 
gegnum skóginn. Hann 
eyðileggur óvart allar 
matarbirgðirnar sem 
dýrin í skóginum þurfa 
á að halda til þess að 
lifa af veturinn. Krummi 
ákveður að hann verður 
að bæta fyrir gjörðir 
sínar.

ADAM 
(Ísland, Þýskaland, Bandaríkin, Mexíkó / Aldur  14+ / íslenskur texti / 72 mín)

Listamannahverfið Neukölln í Berlín. 
Hinn ungi heyrnarlausi  ADAM  (20) 
stendur frammi fyrir erfiðustu ákvörðun 
lífs síns þegar móður hans, alkóhólsjúkri 
teknótónlistarkonu, er komið fyrir á stofnun 
með heilabilun. María Sólrún leikstýrir og 
skrifar handritið að Adam og framleiðir 
myndina ásamt Jim Stark og syni sínum 
Magnúsi Maríusyni sem jafnframt fer 
með aðalhlutverkið.  Myndin er lokamynd 
hátíðarinnar, en fer í almennar sýningar í 
Bíó Paradís að henni lokinni.

Enskt tal

Talsett á Íslensku

Grænuvellir 
- sjúklegt svínarí 

(Þýskaland / Allur aldur / íslensk talsetning / 72 mín)

E i n n  d a g i n n  f y r i r  a f m æ l i 
Valdimars þegar spennan er 
í hámarki á Grænuvöllum 
og hann er við það að bíta í 
afmæliskökuna, birtist óvæntur 
gestur.  Dónalega vi l l isvínið 
og fylgisveinar hans hafa illt 
í hyggju en þá gerast óvæntir 
hlutir…. 
 
Talsett á íslensku

Íslenskur texti            Íslandsfrumsýning

HEILLANDI HEIMUR STUTTMYNDA

Frítt inn og allir velkomnir. Við sýnum 
stuttmyndir fyrir þau allra yngstu, fyrir 

7-12 ára og 12-15 ára.

KLASSÍSKAR NOSTALGÍUMYNDIR!

Fjölbreytt úrval klassískra mynda verða sýndar 
á hátíðinni, Stand By Me, The Lion King, Princess 

Mononoke og The Karate Kid!

DOKTOR PROKTOR OG 
PRUMPUDUFTIÐ  

(Noregur / Allur aldur / íslensk talsetning 
/ 85 mín)

Doktor Proktor og 
Prumpuduftið, sem byggð 
er á samnefndri metsölubók 
norska rithöfundarins Jo 
Nesbø, er frábær ævintýra- 
og gamanmynd sem 
gerist í heimi þar sem 
viðurstyggileg furðudýr búa 
í holræsunum og prump eru 
nógu öflug til þess að skjóta 
manni út í geim.Talsett á Íslensku

(Noregur / Allur aldur / íslensk talsetning/ 95 mín)

Doktor Proktor og tímabaðkarið er stórskemmtileg ævintýramynd fyrir 
börn á öllum aldri um þrjá vini sem sem leggja allt í sölurnar til þess að 
bjarga mannkynssögunni og ástinni! Þetta er önnur myndin sem byggð 
er á vinsælum barnabókum Jo Nesbø um Doktor Proktor og vini hans!

Talsett á íslensku

Íslensk talsetning

frítt inn á opnunarhátíðina 

5. apríl kl 17:00, Vísinda Villi 

verður á staðnum
Allir að mæta í búning!

5. - 15. APRÍL 
2018

KANNTU SKETS AÐ SKRIFA? OG LEIKLISTARNÁMSKEIÐ!  
Ólafur S.K. Þorvaldz, leikari og leiklistarkennari stýrir námskeiði í leiklist fyrir kvikmyndir

fyrir 9-12 ára börn!

Dóra Jóhannsdóttir, leikkona leikstjóri og handritshöfundur stýrir námskeiðinu 
Kanntuskets að skrifa? Fyrir 13 – 15 ára unglinga!

Frítt inn og allir velkomnir, en skráning nauðsynleg. Nánar á
www.bioparadis.is/barnakvikmyndahatid

FIMMTUDAGUR // 5. apríl

OPNUN BARNAKVIKMYNDAHÁTÍÐAR 17.00

OPNUNARSÝNING - DOKTOR PROKTOR OG TÍMABAÐKARIÐ L 17.30

FÖSTUDAGUR // 6. apríl

DOKTOR PROKTOR OG TÍMABAÐKARIÐ L 18:00
NONNI OG MANNI ÞÆTTIR 1 & 2. SPURT & SVARAÐ L 18.00
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KANNTU SKETS AÐ SKRIFA? NÁMSKEIÐ Í SKETSASKRIFUM 13:00 
KRUMMI KLÓKI   L 14:00
MARTHA & NIKI   L 14:00
STAND BY ME 12+ 16.00
DOKTOR PROKTOR OG PRUMPUDUFTIÐ  L 16.00
GRÆNUVELLIR – SJÚKLEGT SVÍNARÍ   L 16.00
DOKTOR PROKTOR OG TÍMABAÐKARIÐ  L 18.00
BENJI THE DOVE L 18:00

STUTTMYNDIR 12 – 15 ÁRA - FRÍTT INN  
#This is me + Lili + Shadow Animals + Oasis

L 18:00

IN THIS CORNER OF THE WORLD 12+ 20.00

SU
N

 //
 8

. a
pr

íl

DOKTOR PROKTOR OG TÍMABAÐKARIÐ L 14:00
STUTTMYNDIR FYRIR YNGSTU BÖRNIN - FRÍTT INN   
PETER PIX + AMMA ROKKAR! + WAIKIKI + PLINK & PLONK

L 14:00

GRÆNUVELLIR – SJÚKLEGT SVÍNARÍ L 14:00
THE KARATE KID L 16.00
LJÓÐAHESTAR L 16:00
KRUMMI KLÓKI    L 16.00
DOKTOR PROKTOR OG PRUMPUDUFTIÐ L 18.30

MÁNUDAGUR // 9. apríl

HILDA FRÆNKA! FRUMSÝNING - FRÍTT INN 8+ 18:00
DOKTOR PROKTOR OG TÍMABAÐKARIÐ  L 18:00
DOKTOR PROKTOR OG PRUMPUDUFTIÐ L 18:00

ÞRIÐJUDAGUR // 10. apríl

DOKTOR PROKTOR OG TÍMABAÐKARIÐ L 18:00
DOKTOR PROKTOR OG PRUMPUDUFTIÐ   L 18:00

MIÐVIKUDAGUR // 11. apríl

DOKTOR PROKTOR OG TÍMABAÐKARIÐ  L 18.00
LJÓÐAHESTAR 8+ 18.00
DOKTOR PROKTOR OG PRUMPUDUFTIÐ L 18.00

FIMMTUDAGUR // 12. apríl

DOKTOR PROKTOR OG TÍMABAÐKARIÐ  L 18:00
BENJI THE DOVE L 18:00
DOKTOR PROKTOR OG PRUMPUDUFTIÐ   L 18:00

FÖSTUDAGUR // 13. apríl

DOKTOR PROKTOR OG TÍMABAÐKARIÐ  L 18.00
NONNI OG MANNI ÞÆTTIR 3 & 4. L 18.00
DOKTOR PROKTOR OG PRUMPUDUFTIÐ L 18:00

LAUGARDAGUR // 14. apríl

ÁHEYRNAPRUFUR FYRIR KVIKMYNDIR – LEIKLISTARNÁMSKEIÐ 12:00 
DOKTOR PROKTOR OG PRUMPUDUFTIÐ L 14.00

GRÆNUVELLIR – SJÚKLEGT SVÍNARÍ L 14:00
KRUMMI KLÓKI  L 14.00

THE LION KING L 16.00
HILDA FRÆNKA! 8+ 16.00
DOKTOR PROKTOR OG TÍMABAÐKARIÐ  L 18:00
ADAM  ÍSLANDSFRUMSÝNING 14+ 19.00
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PRINCESS MONONOKE . MEÐ ENSKU TALI
EFTIR SÝNINGUNA ER BOÐIÐ UPP Á JAPANSKA SKRAUTSKRIFT 12+ 14:00 
PRINCESS MONONOKE . Á JAPÖNSKU MEÐ ENSKUM TEXTA
EFTIR SÝNINGUNA ER BOÐIÐ UPP Á JAPANSKA SKRAUTSKRIFT 12+ 14:00 
GRÆNUVELLIR – SJÚKLEGT SVÍNARÍ L 14:00

DOKTOR PROKTOR OG PRUMPUDUFTIÐ L 16.30
STUTTMYNDIR FYRIR 7-12 ÁRA - FRÍTT INN   
BÚI + HELIUM + KOMA SVO! + SKÓLABLÚS + LEIÐIN HEIM 

L 16:30 

KRUMMI KLÓKI  L 16:00
DOKTOR PROKTOR OG TÍMABAÐKARIÐ  L 18.00
NONNI OG MANNI ÞÆTTIR 5 & 6. L 18.00

AMBASSADE DE FRANCE
EN ISLANDE



#PL

KAUPTU STAKAN LEIK: 

Laugardagur 31. mars

Liverpool

11:20

Crystal Palace

Swansea

13:50

Man. Utd

Sunnudagur 1. apríl

#CRYLIV

#MUNSWA

Stoke

12:20

Arsenal
#ARSSTK

Tottenham

14:50Man. City

#CHETOT

17:00
Uppgjör helgarinnar
með Gumma Ben
og Rikka G.

#MESSAN

Chelsea

365.is   1817

Man. City

16:20

Everton
#EVEMCI

Laugardagur

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

Stöð 2 Stöð 3

golfStöðin

Stöð 2 bíó

rÚv

Sjónvarp SímanSStöð 2 Sport

Stöð 2 KraKKar

Dagskrá

Stöð 2 Sport 2

07.00 Strumparnir 
07.25 Waybuloo 
07.45 Mamma Mu 
07.55 Kalli á þakinu 
08.20 Með afa 
08.30 Billi Blikk 
08.45 Dagur Diðrik 
09.10 Dóra og vinir 
09.35 Blíða og Blær 
10.00 Nilli Hólmgeirsson 
10.10 Lína langsokkur 
10.35 Ævintýri Tinna 
11.00 Beware the Batman 
11.20 Ellen 
12.00 Bold and the Beautiful 
12.20 Bold and the Beautiful 
12.40 Bold and the Beautiful 
13.05 Allir geta dansað 
14.55 Friends 
15.15 The Big Bang Theory 
15.40 Fright Club 
16.25 Gulli byggir 
16.55 Ísskápastríð 
17.35 Heimsókn 
18.00 Sjáðu 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Sportpakkinn 
19.05 Lottó 
19.10 Top 20 Funniest
19.55 Lego Batman myndin 
 Frábær talsett teiknimynd frá 
2017 fyrir alla fjölskylduna um 
Bruce Wayne, öðru nafni Batman, 
sem þarf stöðugt að verja sitt 
fólk og borgina sína Gotham fyrir 
alls konar misindiskubbum eins 
og jókernum, Harley Quinn og 
fleiri slíkum sem vilja láta illt af 
sér leiða. Nú vandast málin hins 
vegar verulega þegar hann þarf 
líka að ganga Robin í föðurstað, 
en það verk á eftir að reyna meira 
á Batman en nokkuð annað.
21.40 Logan
00.00 Batman v Superman: Dawn 
of Justice  Spennandi ævintýra-
mynd frá 2016 með Ben Affleck, 
Henry Cavill, Amy Adams, Gal 
Gadot, Jason Mamoa og fleiri 
þekktum leikurum. Hinir gríðar-
legu kraftar sem Superman er 
gæddur valda Batman áhyggjum 
enda gæti Superman hæglega 
gert út af við veröldina og allt 
mannkyn ef hann snerist á sveif 
með illum öflum. Batman skorar 
því Superman á hólm en á meðan 
bruggar glæpakexið Lex Luthor 
þeim báðum launráð með sinni 
eigin uppfinningu, Doomsday.
02.30 Keeping Up with the 
Joneses 
04.15 2 Guns

09.00 Hvar er best að búa? 
09.40 Hvar er best að búa? 
10.10 Hvar er best að búa? 
10.50 Hvar er best að búa? 
11.20 Hvar er best að búa 
11.55 Hvar er best að búa 
12.35 Hvar er best að búa 
13.05 PJ Karsjó 
13.25 PJ Karsjó 
13.50 PJ Karsjó 
14.50 PJ Karsjó 
15.10 PJ Karsjó 
15.35 PJ Karsjó 
16.00 PJ Karsjó 
16.35 PJ Karsjó 
17.05 Friends 
17.25 Friends 
17.50 Friends 
18.15 Friends 
18.40 Friends 
19.00 The New Girl 
19.25 Entourage 
20.00 Brother vs. Brother 
20.45 Schitt’s Creek 
21.10 NCIS: New Orleans 
21.55 The Knick 
22.55 The Mentalist 
23.40 Entourage 
00.40 The New Girl 
01.05 Entourage 
01.40 Anger Management 
02.05 Tónlist

09.25 Dare to Be Wild 
11.10 Dear Eleanor 
12.40 Carrie Pilby 
14.15 Absolutely Anything 
15.40 Dare to Be Wild 
17.25 Dear Eleanor 
18.55 Carrie Pilby 
20.35 Absolutely Anything  Stór-
skemmtileg bresk gamanmynd 
frá 2015 með einvalaliði leikara. 
Við kynnumst hér nokkrum 
geimverum sem ætla sér að eyða 
jörðinni með manni og mús. 
Fyrst ákveða þær samt að gera 
tilraun sem felst í að gæða eina 
mannveru þeim hæfileikum að 
fá allar sínar óskir samstundis 
uppfylltar, sama hverjar þær eru. 
Fyrir valinu verður kennarinn Neil 
Clarke (Simon Pegg) sem veit vart 
hvaðan á hann stendur veðrið 
þegar óskir hans byrja skyndilega 
að rætast hver á eftir annarri. 
22.00 Alien 
23.55 Partisan
01.35 Twelve Monkeys  Framtíðar-
mynd með Brad Pitt og Bruce Willis 
í aðalhlutverkum. Í náinni fram-
tíð hefur banvænn vírus nánast 
þurrkað mannkynið út og aðeins 
fáir lifðu af. Vísindamenn senda 
því dæmdan glæpamann aftur í 
tímann til að reyna koma í veg fyrir 
þessa skelfilegu framtíð áður en 
mannkynið deyr algjörlega út.
03.45 Alien

07.00 KrakkaRÚV 
10.20 Krakkafréttir vikunnar 
10.40 Skólahreysti 
11.10 Útsvar 
12.20 Ólafur Jóhann 
13.05 Golden Years 
14.40 Bannorðið 
15.40 Hafið, bláa hafið 
16.30 Átök í uppeldinu 
17.10 Á spretti 
17.30 Táknmálsfréttir 
17.40 KrakkaRÚV 
17.41 Kioka 
17.47 Letibjörn og læmingjarnir 
17.54 Trélitir og sítrónur 
18.02 Lóa 
18.25 Leiðin á HM 
18.54 Lottó 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.35 Veður 
19.45 Fjörskyldan 
20.25 Bíóást: Grease 
22.20 Yngismeyjar 
23.25 The Place Beyond the Pines 
01.40 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 Leitin að Dóru (Finding Dory) 
09.40 Inside Out 
11.15 The Voice USA 
12.45 Hvíti kóalabjörninn 
14.10 Adventures in Babysitting 
15.55 About A Boy 
17.40 The Voice USA 
18.25 Inside Out 
20.00 The Jungle Book 
21.50 Logan Lucky 
23.50 Shawshank Redemption 
Apr 1, 2018 
04.30 Síminn + Spotify 
06.00 Síminn + Spotify 
08.00 Big Hero 6 
09.45 Zootropolis 
11.35 The Voice USA 
12.20 Hope Springs 
13.55 Four Weddings and a Funeral 
15.50 The Golden Compass 
17.45 Níu líf (Nine Lives) 
19.15 Pete’s Dragon 
21.00 The Finest Hours 
23.00 Tomorrowland 
02.50 Flightplan 
04.30 Snowfall

07.00 Áfram Diego, áfram!
07.24 Svampur Sveinsson
07.49 Rasmus Klumpur
07.54 Lalli
08.00 Strumparnir
08.25 Hvellur keppnisbíll
08.37 Ævintýraferðin
08.49 Gulla og grænjaxlarnir
09.00 Stóri og Litli
09.13 Víkingurinn Viggó
09.27 Zigby
09.38 Mæja býfluga
09.50 Kormákur
10.00 Dóra könnuður
10.24 Mörgæsirnar
10.47 Doddi litli og Eyrnastór
11.00 Áfram Diego, áfram!
11.24 Svampur Sveinsson
11.49 Rasmus Klumpur
11.54 Lalli
12.00 Strumparnir
12.25 Hvellur keppnisbíll
12.37 Ævintýraferðin
12.49 Gulla og grænjaxlarnir
13.00 Stóri og Litli
13.13 Víkingurinn Viggó
13.27 Zigby
13.38 Mæja býfluga
13.50 Kormákur
14.00 Dóra könnuður
14.24 Mörgæsirnar
14.47 Doddi litli og Eyrnastór
15.00 Áfram Diego, áfram!
15.24 Svampur Sveinsson
15.49 Rasmus Klumpur
15.54 Lalli
16.00 Strumparnir
16.25 Hvellur keppnisbíll
16.37 Ævintýraferðin
16.49 Gulla og grænjaxlarnir
17.00 Stóri og Litli
17.13 Víkingurinn Viggó
17.27 Zigby
17.38 Mæja býfluga
17.50 Kormákur
18.00 Dóra könnuður
18.24 Mörgæsirnar
18.47 Doddi litli og Eyrnastór
19.00 Arthúr 2

09.10 Shell Houston Open
12.10 ANA Inspiration
14.10 Golfing World 
15.00 Shell Houston Open
18.00 Shell Houston Open
22.00 ANA Inspiration
01.00 PGA Highlights 

11.20 Crystal Palace - Liverpool 
13.25 Leverkusen - Augsburg 
15.35 NBA - Michael Jordan 
16.25 Bayern München - B. Dort-
mund 
18.30 Brighton - Leicester 
20.10 Watford - Bournemouth 
21.50 WBA - Burnley 
23.30 Newcastle United - Hudd-
ersfield

08.50 Domino’s-körfuboltakvöld 
10.30 Premier League Preview 
11.00 Meistaradeildin í hestaí-
þróttum  
13.00 Evrópudeildin - fréttaþáttur 
13.50 Manchester United - 
Swansea 
16.00 Laugardagsmörkin 
16.20 Everton - Manchester City 
18.40 Sevilla - Barcelona 
20.45 Las Palmas - Real Madrid 
22.25 Crystal Palace - Liverpool
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ÖLL ÞÁTTARÖÐIN 
ER KOMIN
í Sjónvarp Símans Premium
Æskufélagarnir Eiður Smári og Sveppi rekja fótboltaferil 
Eiðs allt frá upphafsárunum í Breiðholtinu. Þeir heimsækja 
mörg stærstu félagsliða heims og rifja upp skemmtilegar 
sögur af mögnuðum ferli.

TV
IS

T 
11

10
0



Sunnudagur

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

Stöð 2 Stöð 3

golfStöðin

Stöð 2 bíó

rÚv

Sjónvarp SímanS

Stöð 2 Sport

Stöð 2 KraKKar

Dagskrá

Stöð 2 Sport 2

07.00 Strumparnir 
07.25 Waybuloo 
07.45 Brúðubíllinn 
08.20 Mamma Mu 
08.25 Doddi litli og Eyrnastór 
08.35 Zigby 
08.45 Grettir 
08.55 Pingu 
09.00 Heiða 
09.25 Tommi og Jenni 
09.45 Skógardýrið Húgó 
10.10 Lukku-Láki 
10.30 Foodfight 
12.00 Nágrannar 
12.20 Nágrannar 
12.40 Nágrannar 
13.00 Grey’s Anatomy 
13.45 Jamie’s 15 Minute Meals 
14.10 Modern Family 
14.35 Um land allt 
15.10 Í eldhúsi Evu 
15.40 Bridget Jones’s Baby 
17.40 60 Minutes  Vandaður 
þáttur í virtustu og vinsælustu 
fréttaskýringaþáttaröð í heimi 
þar sem reyndustu fréttaskýr-
endur Bandaríkjanna fjalla um 
mikilvægustu málefni líðandi 
stundar og taka einstök viðtöl við 
heimsþekkt fólk.
18.30 Fréttir Stöðvar 2  Frétta-
stofa Stöðvar 2 flytur fréttir í 
opinni dagskrá.
18.45 Sportpakkinn 
18.55 Þegar vitlaust er gefið: Um 
BRCA og brjóstakrabbamein
19.30 Stubbur stjóri  Stórskemmti-
leg talsett teiknimynd frá 2017 
og fjallar um töffarann Stubb sem 
fæðist með allt á hreinu og klár í 
hvern þann slag sem lífið býður 
upp á. En fyrst þarf hann ásamt 
sjö ára bróður sínum og nokkrum 
öðrum hvítvoðungum að stöðva 
skæðustu samkeppniskrútt allra 
barna – hvolpana.
21.05 Baby Driver 
22.55 Walk the Line  Róman-
tísk og átakanleg Óskarsverð-
launamynd með þeim Joaquin 
Phoenix og Reese Witherspoon 
í aðalhlutverkum. Hér er sagt frá 
lífsbaráttu söngvarans Johnny 
Cash og ástarsambandi hans við 
June Carter. Lífið fór ekki mjúkum 
höndum um Cash en Carter var 
alltaf til staðar fyrir hann.
02.10 S.W.A.T. 
03.00 The Duel 
04.50 The Day After Tomorrow

09.25 Lóa Pind: Snapparar 
09.55 Lóa Pind: Snapparar 
10.30 Lóa Pind: Snapparar 
11.05 Lóa Pind: Snapparar 
11.40 Lóa Pind: Snapparar 
12.20 Asíski draumurinn 
12.55 Asíski draumurinn 
13.30 Asíski draumurinn 
14.05 Asíski draumurinn 
14.35 Asíski draumurinn 
15.10 Asíski draumurinn 
15.40 Asíski draumurinn 
16.10 Asíski draumurinn 
16.40 Seinfeld 
17.00 Seinfeld 
17.45 Seinfeld 
18.10 Seinfeld 
18.35 Seinfeld 
19.00 The New Girl 
19.25 Entourage 
20.00 The Mentalist 
20.45 Little Britain USA 
21.10 Little Britain USA 
21.40 Little Britain USA 
22.05 Little Britain USA 
22.35 Little Britain USA 
23.00 Little Britain USA 
23.30 Silicon Valley 
00.50 The Last Ship 
01.35 Anger Management 
02.00 Entourage 
02.35 Tónlist

07.20 Steve Jobs 
09.20 Grown Ups 
11.00 50 First Dates 
12.40 Hitch 
14.35 Steve Jobs 
16.35 Grown Ups 
18.20 50 First Dates  Rómantísk 
gamanmynd með Adam Sandler 
og Drew Barrymore. Sandler 
leikur náunga sem alltaf hefur átt 
erfitt með að skuldbinda sig, eða 
þar til að hann finnur drauma-
dísina sem Barrymore leikur. Sá 
galli er hins vegar á gjöf Njarðar 
að hún þjáist af alvarlegu skamm-
tímaminnisleysi og man ekki 
stundinni lengur hver þessi gaur 
er sem heldur sig kærasta hennar. 
20.00 Hitch 
22.00 Svartur á leik 
23.45 The Wizard of Lies  Stór-
mynd frá HBO með Robert De 
Niro og Michelle Pfeiffer í aðal-
hlutverkum. Myndin fjallar um 
fjármálamógúlinn Bernard Madoff 
sem var sakfelldur fyrir stórfellt 
fjármálamisferli sem hefur verið 
kallað eitt stærsta píramídasvindl 
sögunnar. Með blekkingum náði 
Madoff gríðarlegum fjárhæðum af 
fórnarlömbum sínum.
03.50 Svartur á leik

07.00 KrakkaRÚV 
07.01 Nellý og Nóra 
07.08 Sara og önd 
07.15 Klingjur 
07.26 Hæ Sámur 
07.33 Begga og fress 
07.46 Polli 
07.52 Hinrik hittir 
07.57 Kioka 
08.04 Húrra fyrir Kela 
08.28 Með afa í vasanum 
08.40 Kúlugúbbarnir 
09.03 Hrúturinn Hreinn 
09.10 Bréfabær 
09.21 Hrói Höttur 
09.33 Kveikt á perunni 
09.40 Skógargengið 
09.51 Letibjörn og læmingjarnir 
09.58 Undraveröld Gúnda 
10.10 Krakkafréttir vikunnar 
10.30 Fólkið í blokkinni 
11.00 Stikkfrí 
12.20 Menningin - samantekt 
12.50 Páskaeggjahræra Hljóm-
skálans 
13.30 Ég var nefnd Malala 
14.55 Í fótspor Charlie Chaplins 
15.45 Algjör Sveppi og Gói bjargar 
málunum 
17.20 Ekki gera þetta heima 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Stundin okkar 
18.25 Basl er búskapur 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.35 Veður 
19.45 Landinn 
20.30 Úti 
21.00 Mannasiðir 
21.45 Borg McEnroe 
23.30 Maps to the Stars 
01.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 Big Hero 6 
09.45 Zootropolis 
11.35 The Voice USA 
12.20 Hope Springs 
13.55 Four Weddings and a 
Funeral 
15.50 The Golden Compass 
17.45 Níu líf  
19.15 Pete’s Dragon 
21.00 The Finest Hours 
23.00 Tomorrowland 
02.50 Flightplan 
04.30 Snowfall

07.00 Stóri og Litli
07.13 Víkingurinn Viggó
07.27 Zigby
07.38 Mæja býfluga
07.50 Kormákur
08.00 Dóra könnuður
08.24 Mörgæsirnar
08.47 Doddi litli og Eyrnastór
09.00Áfram Diego, áfram!
09.24 Svampur Sveinsson
09.49 Rasmus Klumpur
09.54 Lalli
10.00 Strumparnir
10.25 Hvellur keppnisbíll
10.37 Ævintýraferðin
10.49 Gulla og grænjaxlarnir
11.00 Stóri og Litli
11.13 Víkingurinn Viggó
11.27 Zigby
11.38 Mæja býfluga
11.50 Kormákur
12.00 Dóra könnuður
12.24 Mörgæsirnar
12.47 Doddi litli og Eyrnastór
13.00 Áfram Diego, áfram!
13.24 Svampur Sveinsson
13.49 Rasmus Klumpur
13.54 Lalli
14.00 Strumparnir
14.25 Hvellur keppnisbíll
14.37 Ævintýraferðin
14.49 Gulla og grænjaxlarnir
15.00 Stóri og Litli
15.13 Víkingurinn Viggó
15.27 Zigby
15.38 Mæja býfluga
15.50 Kormákur
16.00 Dóra könnuður
16.24 Mörgæsirnar
16.47 Doddi litli og Eyrnastór
17.00 Áfram Diego, áfram!
17.24 Svampur Sveinsson
17.49 Rasmus Klumpur
17.54 Lalli
18.00 Strumparnir
18.25 Hvellur keppnisbíll
18.37 Ævintýraferðin
18.49 Gulla og grænjaxlarnir
19.00 Töfralandið OZ

09.00 Shell Houston Open
13.05 Champions Tour Highlights
14.00 ANA Inspiration
18.00 Shell Houston Open
22.00 ANA Inspiration

07.00 Meistaradeildin í hesta-
íþróttum  
10.20 Leverkusen - Augsburg 
12.00 Bayern Munchen - B. Dort-
mund 
13.40 Las Palmas - Real Madrid 
15.20 Sevilla - Barcelona 
17.00 WBA - Burnley 
18.40 West Ham - Southampton 
20.20 Arsenal - Stoke 
22.00 Chelsea - Tottenham 
23.40 Messan

01.45 Leverkusen - Augsburg 
07.20 Crystal Palace - Liverpool 
09.00 Manchester United - 
Swansea 
10.40 Everton - Manchester City 
12.20 Arsenal - Stoke 
14.50 Chelsea - Tottenham 
17.00 Messan 
18.40 NBA Special: Kobe Bryant: 
The Interview 
19.30 San Antonio Spurs - 
Houston  Rockets 
22.30 Domino’s-körfuboltakvöld

 

Gleðilegur
Páskadagur
Fáðu þér áskrift á 365.is

Allt þetta og meira til 
á aðeins 333 kr. á dag. 

 365.is

WALK THE LINE

Frábær sannsöguleg bíómynd um tónlistarmanninn Johnny Cash með 
Joaquin Pheonix og Reese Witherspoon sem hlaut Óskarsverðlaun fyrir 
leik sinn í myndinni.

KL. 23:05

Johnny
Cash

BABY DRIVER 

Það getur verið flókið að yfirgefa vafasama fortíð þrátt fyrir að vera 
tilbúinn fyrir ástina og lífið. Fantagóður spennutryllir sem var tilnefndur 
til þriggja Óskarsverðlauna nú í ár.

KL. 21:10

STUBBUR STJÓRI

Stórskemmtileg talsett teiknimynd um krúttið Stubb sem neyðist til, 
ásamt nokkrum öðrum hvítvoðungum, að stöðva skæðustu 
samkeppniskrútt allra barna, hvolpana.

KL. 19:30

16

ÞEGAR VITLAUST ER GEFIÐ: 
UM BRCA OG BRJÓSTAKRABBAMEIN

Vönduð og áhugaverð heimildarmynd þar sem fylgst er með íslenskum 
konum sem hafa greinst með BRCA stökkbreytinguna, áhrifum þess á 
líf þeirra og ákvarðanir sem þær standa frammi fyrir í kjölfarið.

KL. 18:55

TalsettTeiknimynd
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Mánudagur

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

Stöð 2 Stöð 3

golfStöðin

Stöð 2 bíó

rÚv

Sjónvarp SímanS

Stöð 2 Sport

Stöð 2 KraKKar

Dagskrá

Stöð 2 Sport 2
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07.00 Brúðubíllinn 
07.35 Áfram Diego, áfram! 
08.20 Könnuðurinn Dóra 
09.10 Smáfólkið 
10.35 Tom and Jerry: Spy Quest 
11.50 Scooby-Doo! Shaggy’s 
Showdown 
14.50 The Middle 
15.10 The Simpsons 
15.30 2 Broke Girls 
15.55 Kevin Can Wait 
16.20 The Red Turtle  Ævintýraleg 
teiknimynd sem var tilnefnd til 
Óskarsins árið 2017. Myndin segir 
frá lífi skipbrotsmanns á eyði-
eyju sem er full af skjaldbökum, 
kröbbum og fuglum.
17.45 Ellen 
18.30 Fréttir Stöðvar 2  Frétta-
stofa Stöðvar 2 flytur fréttir í 
opinni dagskrá.
18.45 Sportpakkinn  Íþrótta-
fréttamenn fara yfir það helsta úr 
heimi íþróttanna.
18.55 Storkar 
20.20 Eddie the Eagle 
22.05 Land Ho!  Gamanmynd um 
mágana Mitch og Colin sem voru 
nánir vinir á árum áður. Þeir fjar-
lægðust hvor annan þegar Mitch 
skildi við konuna sína og systir 
hennar, eiginkona Colins, lést. 
Mitch, sem er skurðlæknir á eftir-
launum, býður Colin í heimsókn 
og narrar hann til að koma með 
sér til Íslands – einmitt staðarins 
sem getur kætt tvo gamla kalla 
sem hafa fengið sinn skerf af 
vonbrigðum. Fjölda Íslendinga 
bregður fyrir í myndinni og 
helstu náttúruperlur Íslands 
eru í aðalhlutverki. Stórgóð og 
hugljúf mynd sem lætur engan 
ósnortinn.
23.40 60 Minutes 
01.10 Blindspot 
01.55 Bones 
02.40 Strike Back 
03.30 Unsolved: The Murders of 
Tupac and the Notorious B.I.G. 
 Sakamálaþættir af bestu gerð frá 
leikstjóra The People v. O.J. Simp-
son: American Crime Story með 
Josh Duhamel og Jimmi Simpson 
í aðalhlutverkum. Þættirnir eru 
byggðir á morðrannsókninni á 
bandarísku röppurunum Tupac 
Shakur og Biggie Small sem báðir 
voru skotnir til bana á tíunda ára-
tugnum. 
04.15 The Deuce 
05.00 Notorious

08.00 Hugh’s War on Waste 
09.00 Hugh’s War on Waste 
10.00 Hugh’s War on Waste 
11.00 Landhelgisgæslan 
11.20 Landhelgisgæslan 
11.45 Landhelgisgæslan 
12.10 Landhelgisgæslan 
12.30 Landhelgisgæslan 
12.55 Leitin að upprunanum 
13.40 Leitin að upprunanum 
14.25 Leitin að upprunanum 
15.05 Leitin að upprunanum 
15.50 Leitin að upprunanum 
16.30 Leitin að upprunanum 
17.10 Leitin að upprunanum 
18.10 Anger Management 
18.35 The New Girl 
19.00 Entourage 
19.30 Catastrophe 
20.00 Seinfeld 
20.25 Friends 
20.50 Silicon Valley 
21.20 American Horror Story: Cult 
22.05 The Last Ship 
22.50 iZombie 
23.35 Supernatural 
00.55 Catastrophe 
01.20 Seinfeld 
01.45 Tónlist

08.30 Step Brothers 
10.05 Evan Almighty 
11.40 Notting Hill 
13.40 Along Came Polly 
15.10 Step Brothers 
16.45 Evan Almighty 
18.20 Notting Hill 
20.25 Along Came Polly  Róman-
tísk gamanmynd frá 2004 með 
Ben Stiller og Jennifer Aniston. 
Ráðgjafinn Reuben Feffer vill 
alltaf hafa hlutina á hreinu. 
Allt fer því skiljanlega í rúst 
þegar eiginkonan heldur fram 
hjá honum í brúðkaupsferðinni! 
En mitt í raunum Reubens kemur 
gamla skólasystirin Polly fram á 
sjónarsviðið. 
22.00 Central Intelligence 
23.45 Lion  Dramatísk mynd frá 
2016 sem fjallar um sanna sögu 
Saroos Brierley sem fimm ára 
gamall varð viðskila við fjöl-
skyldu sína á Indlandi þegar hann 
sofnaði í lest sem síðan lagði af 
stað og bar hann langar leiðir frá 
heimahögunum. Eftir að Saroo 
vaknaði og yfirgaf lestina vissi 
hann ekkert hvert hann ætti að 
fara og gat engum sagt hvar hann 
ætti heima. Hann lenti því á ver-
gangi en var að lokum tekinn inn 
á munaðarleysingjahæli og síðan 
ættleiddur af áströlskum hjónum 
sem fóru með hann til Ástralíu. 
Þar ólst hann svo upp en í stað 
þess að gleyma uppruna sínum 
urðu minningarnar um móður 
hans og bróður stöðugt áleitnari 
þar til hann ákvað, þrítugur að 
aldri, að fara til Indlands og reyna 
til þrautar að finna hina raunveru-
legu fjölskyldu sína.
01.40 Straight Outta Compton 
04.05 Central Intelligence

08.00 KrakkaRÚV 
11.40 We Bought a Zoo 
13.40 Harry Potter - saga af 
göldrum 
14.35 Skálmöld og Sinfó 
16.35 Harry og Heimir 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Elías 
18.12 Letibjörn og læmingjarnir 
18.19 Alvin og íkornarnir 
18.30 Millý spyr 
18.37 Uss-Uss! 
18.48 Gula treyjan 
18.50 Vísindahorn Ævars 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Hjónabandssæla 
19.55 Hafið, bláa hafið 
20.50 Hafið, bláa hafið: Á töku-
stað 
21.00 Mannasiðir 
21.45 Brotið 
22.55 Saga HM: Argentína 1978 
00.25 Dagskrárlok

08.00 Góða risaeðlan (The Good 
Dinosaur) 
09.35 Pete’s Dragon 
11.20 Speechless 
11.45 Will & Grace 
12.10 Læknirinn á Ítalíu 
12.40 McFarland 
14.50 Love Happens 
16.40 The Voice USA 
18.10 Vaiana 
20.00 Alice Through the Looking 
Glass 
21.55 3 Days to Kill 
23.55 Into the Woods 
02.55 The Assassination of Gianni 
Versace 
03.40 Shots Fired

07.00 Strumparnir 
07.25 Hvellur keppnisbíll 
07.37 Ævintýraferðin 
07.49 Gulla og grænjaxlarnir 
08.00 Stóri og Litli 
08.13 Víkingurinn Viggó 
08.27 Zigby 
08.38 Mæja býfluga 
08.50 Kormákur 
09.00 Dóra könnuður 
09.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
09.47 Doddi litli og Eyrnastór 
10.00 Áfram Diego, áfram! 
10.24 Svampur Sveinsson 
10.49 Lalli 
10.55 Mamma Mu 
11.00 Strumparnir 
11.25 Hvellur keppnisbíll 
11.37 Ævintýraferðin 
11.49 Gulla og grænjaxlarnir 
12.00 Stóri og Litli 
12.13 Víkingurinn Viggó 
12.27 Zigby 
12.38 Mæja býfluga 
12.50 Kormákur 
13.00 Dóra könnuður 
13.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
13.47 Doddi litli og Eyrnastór 
14.00 Áfram Diego, áfram! 
14.24 Svampur Sveinsson 
14.49 Lalli 
14.55 Mamma Mu 
15.00 Strumparnir 
15.25 Hvellur keppnisbíll 
15.37 Ævintýraferðin 
15.49 Gulla og grænjaxlarnir 
16.00 Stóri og Litli 
16.13 Víkingurinn Viggó 
16.27 Zigby 
16.38 Mæja býfluga 
16.50 Kormákur 
17.00 Dóra könnuður 
17.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
17.47 Doddi litli og Eyrnastór 
18.00 Áfram Diego, áfram! 
18.24 Svampur Sveinsson 
18.49 Lalli 
18.55 Mamma Mu 
19.00 Ástríkur á Ólympíuleik-
unum

09.00 Shell Houston Open
14.00 ANA Inspiration
18.00 PGA Highlights 
18.55 Shell Houston Open
23.55 PGA Highlights 

10.30 Domino’s-körfuboltakvöld 
13.50 Brighton - Leicester 
15.30 Watford - Bournemouth 
17.10 Newcastle United - Hudd-
ersfield 
18.50 Lengjubikarinn 2018 
22.15 Sheffield United - Cardiff City 
23.55 Seinni bylgjan

09.50 Arsenal - Stoke 
11.30 Chelsea - Tottenham 
13.10 Messan 
14.40 San Antonio Spurs - 
Houston  Rockets 
16.35 Derby Country - Sunderland 
18.15 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur  
18.40 Sheffield United - Cardiff City 
20.45 Seinni bylgjan 
21.45 Messan 
23.05 Haukar - Skallagrímur

STORKAR

Eins og allir vita eru storkarnir hættir að koma 
með börnin og sendast nú með alls kyns pakka 
þess í stað. En dag einn ýtir storkurinn Júníor á 
rangan takka og þá verður ekki aftur snúið. 

KL. 18:55

 

Annar
í Páskum
Fáðu þér áskrift á 365.is

Allt þetta og meira til 
á aðeins 333 kr. á dag. 

 365.is

SILICON VALLEY

Skemmtileg gamanþáttasería um 
sex unga menn sem stofna 
sprotafyrirtæki í Sílíkondalnum og 
freista þess að láta drauma sína 
rætast.

KL. 21:20

LAND HO! 

Mágarnir Mitch og Colin eru komnir á efri ár og ákveða að fara til 
Íslands því þeir hafa frétt að það sé einmitt staðurinn sem getur kætt 
tvo gamla karla sem hafa fengið sinn skerf af vonbrigðum í lífinu.

KL. 22:10

EDDIE THE EAGLE

Sannsöguleg bíómynd um hugrakkan skíðastökkvara sem blés á þá 
sem höfðu ekki trú á honum og endaði á Ólympíuleikunum í Calgary 
árið 1988. Með aðalhlutverk fara Hugh Jackman og Taron Egerton.

KL. 20:25

Talsett
Teiknimynd

Sönn
saga



BLÓMLEGIR PÁSKAR
með Ísblómum

Fyrirtækið FlowVR býr 
til sýndarveruleika-app 
fyrir hugleiðslu. FlowVR 
fór í gegnum Startup 
Reykjavík viðskipta-
hraðalinn árið 2016 

og var með sérstakt „VR lounge“ 
á Norður og Niður hátíðinni sem 
Sigur Rós hélt í Hörpu í desember.

„Fólki, sem er að vinna mikið 
í streituvaldandi störfum, finnst 
erfitt að bara loka augunum og hug-
leiða. Þannig að við vildum gera tól 
sem hjálpar fólki við að fá umsvifa-
lausan aðgang að hugleiðslu,“ segir 
Tristan Elizabeth Gribbin, forstjóri 
og stofnandi FlowVR.

„Takmark okkar er að auðvelda 
aðgang fólks að hugleiðslu. Allt við 
hugleiðslu er gríðarlega magnað 
– meiri friður, meiri innri styrkur, 
meiri kærleikur. Hugleiðsla hjálpar 
fólki með þunglyndi og kvíða svo 
dæmi séu nefnd, um þetta eru til 
ýmsar vísindalegar rannsóknir.“

FlowVR notast við nokkuð ein-
faldan Gear VR búnað – Samsung-

síma sem er smellt í þar til gerð gler-
augu og heyrnartól fyrir hljóðið. Það 
sem gerist er að notandinn er skyndi-
lega staddur úti á lygnum sjó þar sem 
hægt er að velja sex flokka sem styðja 
mismunandi hugleiðsluaðferðir og 
hver og einn flokkur flytur notand-
ann á ákveðinn stað í íslenskri nátt-
úru þar sem hugleiðslan fer fram. 
Eins og gefur að skilja er reynslan 
allt um lykjandi – blaðamaður fékk 
að prófa búnaðinn inni á fjölsóttu 
kaffihúsi og náði að lifa sig nokkuð 
vel inn í sýndarumhverfið.

Hallelúja-augnablik í Skálholti
„Ég og maðurinn minn byrjuðum 
að hugleiða árið 2000 og höfum 
farið á námskeið um allan heim. Ég 
er líka alin upp í Kaliforníu og pabbi 
minn var búddisti og mjög andlegur 
maður. Ég las mikið af bókum um 
austurlenska speki sem unglingur 
og var alltaf með andlega hugsun. Ég 
bjó líka í tvö ár í Asíu. En það var svo 
árið 2000 að ég fór í níu daga hug-
leiðslunámskeið í Skálholti þar sem 

Sýndarveruleiki 
og hugleiðsla í 
eina sæng
Fyrirtækið FlowVR framleiðir hugbúnað 
sem gerir fólki kleift að hugleiða í sýndar-
veruleika á einfaldan hátt. Markmiðið er að 
gera hugleiðslu sem aðgengilegasta.

Tristan hefur 
verið í snert-
ingu við hug-
leiðslu allt frá 
því í æsku en 
faðir hennar 
var búddisti. 
FréTTablaðið/
andri Marinó

ég var bara „vá, þetta er það besta 
sem ég hef upplifað.“ Það var svona 
„hallelúja-augnablik“.“

Tristan segir að þá hafi hugleiðsla 
mest verið stunduð í kringum jóga en 
annars verið frekar óþekkt. En í dag 
er annað upp á teningnum og hug-
leiðsla í boði hér og þar, mikið til af 
alls kyns hugleiðslutengdum öppum 
og svo framvegis. Á fyrstu stigum Star-
tup Reykjavík var hún þó ekki algjör-
lega sannfærð um að VR og hugleiðsla 
myndu endilega eiga saman.

„Mér var boðið í leikjafyrirtækið 
Sólfar að vinna raddvinnu fyrir Ever-
est VR leikinn. Þar fékk ég að upplifa 
það að klífa Everest og komast á 
toppinn. Á toppnum á Everest, þar 
sem ég sá allt þetta magnaða útsýni, 
langaði mig bara að setjast niður og 
hugleiða. Þegar ég fór svo aftur til 
teymisins míns sagði ég bara: „OK, 
við ætlum að gera VR!“

Margir af þeim sem hafa ekki próf-
að hugleiðslu vita að það gæti hjálpað 
þeim og haft góð áhrif á líf þeirra en 
það er einhver hindrun – það þarf að 
velja einhvern stað, einhverja tegund 
af hugleiðslu, einhvern kúrs … það er 
alls konar svona sem stoppar það. 
Það er líka erfitt í byrjun að hugleiða 
– það fá ekki allir „vá-mómentið“ í 
fyrsta sinn sem þeir hugleiða. Það 
getur tekið tíma. Sýndar veruleikinn 
hjálpar með þetta, það er svo hent-
ugt og fólk sér að það geti gert þetta í 
fjórar mínútur á dag.“

Sífellt handhægari græjur
Tristan og teymið hafa verið að sýna 
FlowVR víða – Noregi, Svíþjóð og 
Kaliforníu meðal annars og yfir þús-
und manns búin að fá að prófa.

„Ég myndi segja að 99,9% segi að 
þetta sé geggjað og að þau myndu 

vilja nota þetta að staðaldri. Þá er 
bara spurningin hvenær VR verður 
algengara og í almennari notkun. 
Við vorum á ráðstefnu í Kaliforníu 
sem heitir Oculus Connect þar sem 
Mark Zuckerberg talað um að þau 
hjá Facebook, sem á Oculus, væru 
með milljarð undir í VR-tækninni 
og að það væri á leiðinni græja sem 
er léttari og flottari en þær sem eru á 
markaðnum núna á aðeins 200 doll-
ara. Þetta þýðir að fólk getur verið 
með búnaðinn ofan í skúffu eða á 
skrifborðinu sínu og tekið fjórar 
mínútur á dag í hugleiðslu.“

Það er því ljóst að það verður 
sífellt auðveldara að hugleiða. 
FlowVR bjóða upp á námskeið 
fyrir fyrirtæki þar sem starfsmenn 
nota búnaðinn og fá sérstakan 
spurningalista til að svara – þau hafa 
unnið með Vodafone, CCP, Kolibri 
og fleiri fyrirtækjum á Norðurlönd-
unum. Gögnin nota þau til að þróa 
búnaðinn áfram.

Næsta skref hjá fyrirtækinu er 
Katapult-viðskiptahraðallinn í Ósló.

„Við erum nýbúin að fá að taka þátt 
í Katapult-viðskiptahraðlinum í Ósló. 
Það er hægt að fá 150 þúsund evra 
fjárfestingu í fyrirtækinu. Við erum 
örugglega að tvöfalda eða þrefalda 
verðmæti fyrirtækisins því að við 
erum með stærra tengslanet og fleiri 
og öðruvísi fjárfesta. Það eru valin 12 
teymi af 1.500 umsækjendum. Allir 
sem fá inni í Katapult eru með jákvæð 
samfélags- eða umhverfisáhrif.“

FlowVR fékk styrk úr Tæknisjóði 
árið 2017 sem Tristan segir að hafi 
hjálpaði þeim ákaflega mikið.

Appið má nálgast á Oculus App 
Store og fleiri upplýsingar eru á vef-
síðunni flow.is.
stefanthor@frettabladid.is
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EKKERT
BRUDL

Opið í dag
10:00-19:00

Opið annan í páskum

12:00-18:00*

Gleðilega páska
Starfsfólk Bónus

* Smáratorg opið 11:00-18:00 • Lokað í Kringlunni



HERRA- OG DÖMUFATNAÐUR

... RISASTÓR SKÓDEILD!

JAKKAFÖT - HERRASKYRTUR - STAKIR JAKKAR- KJÓLAR MIKIÐ ÚRVAL
GALLABUXUR - TOPPAR - ÚLPUR OG ULLARKÁPUR - FÍNNI BUXUR

LAGERSALA  ... í GLÆSIBÆ (áður Útilíf)

60-80%

RISA
LAGERSALA

AFSLÁTTUR

G L Æ S I B Æ R

YFIR 100 VINSÆL VÖRUMERKI

(áður Útilíf)

OPIÐ Í DAG, LAUGARDAG : 11 - 18
ANNAN Í PÁSKUM : 12 - 18

Það ríkti mikil stemming þegar 
66°Norður hélt partí í verslun 
fyrirtækisins á Laugavegi. Vel 

var mætt og meðal gesta voru full
trúar enskra fjölmiðla á borð við 
The Daily Telegraph, AnOther Man, 
ShortList, The Guardian, The Ob
server og hið frábæra og virta tímarit 
The Times Magazine.

Rjómi íslensku hipphoppsenunnar 
steig á svið og skemmti gestum sem 
kunnu vel að meta íslensku tónana. 

Má þar m.a. nefna Sturlu Atlas, 
Flóna, Birni og Loga Pedro ásamt 
nokkrum öðrum góðum. Þá var brot 
úr vörulínu 66°Norður fyrir næsta 
haust og vetur frumsýnt.

„Teitið var mjög vel heppnað og 
skemmtu gestirnir sér mjög vel og 

sýndu nýju, vörulínunni sem kemur 
næsta haust, mikinn áhuga. Margir 
mátuðu flíkurnar og það er ljóst 
að það er mikil eftirvænting eftir 
henni,“ segir Hrefna Rós Hlyns
dóttir, verkefnastjóri í markaðsdeild 
66°Norður. Hún bætir við að fyrir
tækið allt sé mjög spennt að svipta 
hulunni af línunni í heild sinni og 
lofar nýjungum.

„Fyrstu stílarnir koma í verslanir 
þegar nær dregur hausti.  Nýir stílar 
úr vor/sumarlínunni eru hins vegar 
enn að koma í verslanir okkar um 
þessar mundir og gefa tóninn um 
það sem koma skal hjá 66°Norður 
á þessu ári,“ bætir hún við glöð í 
bragði eftir vel heppnaða sýningu 
og partí. – bb

Spiluðu fyrir breska 
fjölmiðla í partíi 
66°Norður

Logi Pedró fékk að handleika þessa 
appelsínugulu úlpu.

Flóni, Birnir og Pétur Kiernan voru 
reffilegir og töff sem fyrr.  
Myndir/Hjördís Eyþórsdóttir

Hluti af línunni. 
Breskir fjölmiðla-
menn voru ánægðir 
með útkomuna. 
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Það var margt um manninn í gleðinni og þar á meðal Heiðar Logi Elíasson, eitt af andlitum fyrirtækisins. Arnar Ingi og Birnir skemmtu gestum með taktföstum tónum. 

MEÐAN 
BIRGÐIR 
ENDAST

Í dag laugardag
11:00 - 16:00

Sunnu-mánudag
Lokað

OPNUNARTÍMAR

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

TÖLVUTEKS
PÁSKAEGGJALEIT

Í REYKJAVÍK OG Á AKUREYRI - OPIÐ Í DAG 11-16

PÁSKA
TILBOÐA

LOKADAGUR

MEST 

2 EGG Á 

MANN:)

31. m
ars 2018 • B

irt m
eð fyrirvara um

 breytingar, innsláttarvillur og m
yndabrengl
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SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Elmar Hallgríms Hallgrímsson elmar@frettabladid.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401:  
Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Örn Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is   
FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ólafur H. Hákonarson olafurh@frettabladid.is, Máté 
Dalmay mate@frettabladid.is  FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is og Ragnheiður Tryggvadóttir heida@frettabladid.is  RAÐAUGLÝSINGAR /
FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut 
Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is, Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is

Lífið í  
vikunni
25.03.18- 
31.03.18

Afgreiðslutími Rvk
Mánudaga til föstudaga kl. 10–18
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorgi)
www.dorma.is

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi 
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

       
Fullt verð: 8.900 kr.

FERMINGARTILBOÐ
aðeins  6.900 kr.

MISTRAL HOME 
SÆNGURFÖT

Sængurfötin frá Mistral home eru úr bómullarsatíni, með 
vönduðum hnöppum. Þau eru ofin úr 300 gsm bómullar -

þræði sem tryggir frábæra endingu, viðkomu og mýkt.

www.dorma.is
V E F V E R S LU N

ALLTAF 
OPIN

NÝ SENDING

ENN M
EIRA ÚRVAL

VOID – pearl-white CASSINI – black-white

ALTO – greige-blue WILLIAM – taupe-pink

DIYANA – coral REGENCY SCOTT – soft-blue

REGENCY SCOTT – taupe-red COLOURBLOCK – greyge

DIYANA – coral REGENCY SCOTT – soft-blue

HjóLabrettasportið að 
rúLLa aftur af stað
Jaðaríþróttafélagið Jaðar er í 

mikilli sókn og hefur reist 
hjólabrettagarð í Duggu-

voginum. Félagið 
vonast til að koma 

manni á Ólympíu-
leikana 2020 en 
þá verður hjóla-
brettaíþróttin 
tekin inn á leikana 
og vonast Jaðar 

þá til að Ísland fari 
að komast inn í nú-

tímann í þessu sporti.

skiLur aLveg af Hverju 
fóLk starir á Hana
Ingibjörg Eyfjörð er óhrædd við 
að vera öðruvísi og eltist ekki við 
tískustrauma. Hún segir gjarnan 
starað á sig vegna útlits og skilur 
það vel. Einu sinni var hún viss um 
að fólk væri að dæma hana.

sam smitH þakkaði 
ingibjörgu jónu fyrir 
sönginn
Stórstjarnan Sam 
Smith hélt tón-
leika í Glasgow 
um síðustu 
helgi og sendi 
hjartnæma 
kveðju eftir þá á 
Instagram þar sem 
hann þakkaði Ingibjörgu Jónu 
Guðrúnardóttur fyrir ást hennar 
og þekkingu á lögunum sínum. „Ég 
elska þig, hver sem þú ert,“ sagði 
söngvarinn.

fóLk getur sLeppt fram 
af sér beisLinu
Rauða skáldahúsið er yfirskrift 
ljóðakvölds sem fram fór í Iðnó 
á skírdag. Dagskráin var í ætt við 
kabarett því að auk ljóðanna var 
þar sirkuslistafólk, lifandi tónlist 
og dans. Aðalskáld kvöldsins var 
Sjón.

Þetta er hugmynd sem 
ég fékk þegar 
v i n k o n a 
mín, hún 
Gígja í 
Y l j u , 

e i g n a ð i st  s i tt 
fyrsta barn og 
mig langaði að 
gefa henni eitt-
hvað fallegt eftir 
mig sjálfa. Þá datt 
mér í hug stjörnu-
merkjamynd sem 
ég teikna og mála og 
passar vel inn í barna-
herbergið.

En þetta eru alls ekki 
bara myndir sem passa bara inni 

í barnaherbergi, því allir 
eiga sitt stjörnumerki. 

Í þróun eru myndir 
sem eru með 

tveimur eða 
fleiri stjörnu-
merkjum og 
henta fjöl-
skyldunni, 
e ð a  p a r i , 
svona sem 

dæmi,“ segir 
Bjartey, en 

hún er þekkt 
s e m  ö n n u r 

söngkonan í Ylju 
– hún er mjög list-

ræn og hafa til dæmis 
s t j ö r n u m e r k j a my n d i r n a r 

hennar vakið töluverða athygli.
Bjartey stundaði listnám í Tækni-

skólanum og hefur einnig verið að 
læra að húðflúra, þó hún sé ekki að 
stunda þá iðju eins og er, enda nóg 
um að vera hjá hljómsveitinni. Þar 
spilar hún á gítar sem hún smíðaði 
sjálf.

Þær hafa verið að kíkja í stúdíó 
til að taka upp fyrir næstu plötu. Þá 
vinnur hún í leikskóla tvisvar í viku 
og þess á milli nýtir hún tímann 
fyrir listsköpun sína. „Ég hef áhuga á 
stjörnuspeki og pæli aðeins í henni. 
Flestar myndirnar eru í svipaðri 
stærð og vínylplata (32x32) en ég 
er einnig að mála myndir í öðrum 
stærðum,“ segir hún. 
benediktboas@365.is

Dulúðugar myndir af 
stjörnumerkjunum
Söngkonan Bjartey Sveinsdóttir úr Ylju er ekki aðeins frábær söngv-
ari heldur er hún snillingur í höndunum, hún smíðar, teiknar og 
málar. Hún býr til tækifærisgjafir sem tengjast stjörnumerkjunum.

Hér er bogmaðurinn í öllu sínu veldi. 
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AÐ SOFA BETUR OG LÍÐA BETUR ER OKKUR ÖLLUM DÝRMÆTT

STILLANLEGIR DAGAR

H E I L S U R Ú M

A F S L ÁT T U R
25%
KOMDU NÚNA!

S T I L L A N L E G I R  D A G A R

Þ R Á Ð L AU S  FJ A R S T Ý R I N G

LED-vasaljós

Klukka

Vekjaraklukka

Upp/niður höfðalag

Upp/niður fótasvæði

Rúm í flata stöðu

2 minni

Nudd

Bylgjunudd

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

D Ý P R I  O G  B E T R I  S V E F N
Með því einu að snerta takka getur 

þú stillt rúmið í hvaða stöðu sem er 

og með öðrum færð þú nudd. Saman 

hjálpa rúmið og dýnan þér að ná há-

marks slökun og dýpri og betri svefni. 

Svo vaknar þú endurnærð/ur og til-

búin/n í átök dagsins.

S T I L L A N L E G U  
H E I L S U  R Ú M I N  F R Á  C &J :

· Inndraganlegur botn

· Lyftigeta yfir 2 x 450 kg per botn

· Mótor þarfnast ekki viðhalds

· Tvíhert stálgrind undir botni

· Tveir nuddmótorar með tímarofa

· Þráðlaus fjarstýring með klukku,  

  vekjara og vasaljósi

· LED lýsing undir rúmi

· Hliðar og endastopparar svo 

 dýnur færist ekki í sundur

Tilboð 427.350 kr.

STILLANLEG RÚM – VERÐDÆMI
Með tveimur Serta Therapist heilsudýnum,  

2 x 90 x 200 cm. Fullt verð: 569.800

Tilboð 577.350 kr.

Með Tempur Contour eða Cloud heilsudýnum, 

2 x 90 x 200 cm. Fullt verð: 769.800

OPNUNARTÍMI UM PÁSKANA
Laugardagur 31. mars 11–17 í Reykjavík og 11–16 á Akureyri   
Lokað páskadag og 2. í páskum.



Q2200 
Meðfærilegt gasgrill á fótum, 3,51 kW, 12.000 
BTU, Postulín-glerungshúðaðar grillgrindur 
úr pottjárni, 39 x 54 cm grillflötur, ryðfrír 
brennari, rafstýrður kveikjurofi, innfellanleg 
hliðarborð, hitamælir í loki, álbakki fyrir fitu, 
svart lok.

47.975
50650003

Frábært verð

Bara í Breidd

HJÓLIN ERU 
KOMIN
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Frábær  

fermingar- 

gjöf

Frábært verð ár eftir ár!

Kven- og karlahjól 
28“ karla, 26“ kvenhjól, 6 gíra með 
brettum og körfu. 

28.995
49620200-1 

Sparkhjól 
Usa BMX 12“. 

12.995
49620127 

Borð
Bistro, 60cm svart. 

3.995
41621808 

Stóll 
Bistro, svartur. 

2.995
41621994 

Páskaliljur
Í potti. Tete à tete. 

495
55029093 

Barnahjól 
Gult eða ljósblátt 16“. 

20.995
49620062A/3A 

Frábært verð

Frábært verð

Fyrir þau  
allra  

minnstu

Pantaðu ráðgjöf við

3D myndir af garðinum

Byrjaðu að plana sumarið

Auðvelt að versla á byko.is

GARÐAHÖNNUN
Í sumar mun Björn Jóhannsson, landslagsarkitekt,  
veita viðskiptavinum ráðgjöf vegna framkvæmda í 
garðinum. Skráning á netfangið gardurinn@byko.is

  Nánar á byko.is

Gem 320 
6,9kW gasgrill.

39.995
50657519 
Almennt verð: 49.995

TILBOÐ

Hekkklippur 
GC-EH 600W.

9.995
748300041 
Almennt verð: 12.995

TILBOÐ

Hjólbörur 80l.

3.995
79290094 
Almennt verð: 4.995

TILBOÐ

GrillPro 
7,3kW gasgrill.

23.995
50657522 
Almennt verð: 29.995

TILBOÐ
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Afgreiðslutími um páska
BYKO Breidd & Grandi 
Laugardagur, 31. mars 10-18 
Páskadagur, 1. apríl lokað 
Annar í páskum, 2. apríl *10-16
*Lokað er í Leigumarkaði, Timbur- og Lagnaverslun Breidd. 
Sjá afgreiðslutíma annarra verslana á byko.is
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Frábært verð

Frábært verð

TRAMPÓLÍNIN 
ERU KOMIN

HEITT  
OG GOTT

Geislahitari
Rafmagns, upphengdur 1500W. 

19.995
50615010 

FJÖLDI GRILL- 
AUKAHLUTA
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Meðfærilegt gasgrill á fótum, 3,51 kW, 12.000 
BTU, Postulín-glerungshúðaðar grillgrindur 
úr pottjárni, 39 x 54 cm grillflötur, ryðfrír 
brennari, rafstýrður kveikjurofi, innfellanleg 
hliðarborð, hitamælir í loki, álbakki fyrir fitu, 
svart lok.
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50650003
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Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5800 
Ritstjórn 512 5801  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild 512 5401 auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

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

Í dag er 
góður dagur.  
Buffaló  
kjúklingur er 
bátur dagsins 
á 649 kr.

Opið allan 
sólarhringinn 
í öllum verslunum

Nú líður að páskum. Í kirkjum 
landsins safnast saman þeir 
sem enn eru eftir í þjóðkirkj

unni til að rifja upp píslargöngu 
frelsarans. Sögusviðið er Jerúsalem 
fyrir 2000 árum. Kristur kemur ríð
andi inn í borgina umkringdur læri
sveinum sínum. Hann er úthróp
aður sem falsspámaður af virtum 
stjórnmálamönnum, prestum og 
þekktum álitsgjöfum. Áhrifamenn 
krefjast þess að hann verði kross
festur enda sé hann hættulegur 
yfirvöldum. Fjölmargir skynjar 
hvernig vindurinn blæs og ákveða 
„að hoppa á vagninn“ og taka undir 
með kórnum. Múgsefjun grípur 
um sig þar sem allir keppast við að 
æpa sem hæst. Jafnvel rómverskum 
embættismönnum ofbýður þessi 
ofstækisfulla hjarðhegðun og hvetja 
til hófsemi. Fylgismenn Jesú eru 
uggandi enda er andrúmsloftið lævi 
blandið. Kristur sjálfur óttast um 
staðfestu stuðningsmanna sinna og 
sér svikara á hverju strái.

Þegar hatursstemmingin nær 
hámarki er Símon Pétur yfirlæri
sveinn þráspurður hvort hann sé 
einn af fylgismönnum Krists. Hann 
segir nei, nei og aftur nei og fyrr en 
varir er Pétur genginn í lið með and
stæðingum frelsarans og sjálfs sín.

Þetta er alvanalegt í netmiðlum 
nútímans. Menn efast um eigin 
dómgreind og láta fyrirsjáanlega 
álitsgjafa og viðhlæjendur þeirra 
snúa sér í fjölmörgum málum. Þeir 
týna sjálfum sér eins og Símon Pétur 
gerir og ganga í lið með óvinum 
sínum. Áður en varir eru menn 
þátttakendur í opinberum aftökum 
á netinu. Minnumst sr. Hallgríms 
á þessum páskum sem endranær 
þegar hann segir:

Vei þeim dómara, er veit og sér,
víst hvað um málið réttast er,
vinnur það þó fyrir vinskap manns 
að víkja af götu sannleikans.

Gleðilega páska.

Páskapistill
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