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Hún var bara
að passa okkur
Séra Hildur 
Hörpudóttir 
kom í veg fyrir 
að faðir barna 
hennar gæti 
umgengist þau. 
Auður og Markús 
lýsa ofbeldi 
föðurins og því 
að vera þvinguð 
til samskipta við 
hann. ➛ 22

Daníel er 
næsta stjarna 
óperuheimsins

Dúfnabóndi í 
Bústaðahverfi 
Hrafnkell Tumi er 
með skrautdúfur. ➛26

Brúðkaup ársins
Margir gera vel við sig 
í tilefni dagsins. ➛20

Daníel er 
næsta stjarna 
óperuheimsins

Kasper 
Holten í 
viðtali. 
➛28



Veður

Í dag verður hvasst í öllum lands-
hlutum og þá sýnu hvassast á 
suðvesturhorninu. Þurrt verður að 
mestu á Norðurlandi, en í öðrum 
landshlutum verður dagurinn frekar 
blautur og má reikna með úrhellis-
rigningu á Suðausturlandi um tíma. 
SJÁ SÍÐU 44

Veður Blautt hanami í Hljómskálagarðinum

Á vorin, þegar kirsuberjatré eru í blóma, er japanskur siður að safnast saman í almenningsgörðum og dást að fallegu, bleiku blómunum blómstra. 
Siðurinn kallast hanami á japönsku. Undanfarin ár hefur íslensk-japanska félagið haldið árlegan hitting í Hljómskálagarðinum, svokallaðan hanami-
hitting,  til að dást að kirsuberjatrjánum sem gróðursett voru þar 2011. Í ár voru regnhlífar og hlífðarfatnaður staðalbúnaður.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

SUÐURLAND „Mér finnst þetta van-
virðing við þessar eldri konur,“ segir 
Anna Kr. Ásmundsdóttir, gjaldkeri 
orlofsnefndar húsmæðra í Árnes- og 
Rangárvallasýslu, um afstöðu bæjar-
ráðs Hveragerðis og bæjaryfirvalda í 
Vestmannaeyjum til greiðslu sveitar-
félaganna í orlofssjóð húsmæðra.

Sveitarfélög eiga að greiða vissa 
upphæð á hvern íbúa til orlofs-
nefnda húsmæðra. Upphæðin er nú 
um 111 krónur á íbúa. Tólf sveitar-
félög er á starfssvæði orlofsnefndar-
innar í Árnes- og Rangárvallasýslu 
og greiða þau öll til nefndarinnar að 
Vestmannaeyjabæ undanskildum. 
Samtals nam greiðslan rúmlega 2,1 
milljón króna í fyrra.

Að venju sendi orlofsnefndin 
nýlega sveitarfélögunum skýrslu um 
starfsemina á liðnu ári. Þar er sagt 
frá ferð 53 kvenna sem vörðu fimm 
dögum á Hótel Vestmannaeyjum 
í september. Og eins og jafnan er 
bæjarráði Hveragerðis ekki skemmt:

„Bæjarráð þakkar orlofsnefnd 
skilmerkilega skýrslu um greini-
lega góð og skemmtileg ferðalög 
kvenna. Um leið er ekki annað hægt 
en að ítreka fyrri bókanir bæjarráðs 
um þá undarlegu tímaskekkju sem 
orlofsferðir sem þessar eru.“

Aðspurð um þessi viðhorf segir 
Anna þau vera vanvirðingu. 

„Við erum með konur sem eru á 
áttæðis-, níræðis- og tíræðisaldri 
og hafa unnið alla sína starfsævi án 
þess að hafa fengið greidd laun fyrir 
vinnu sínu og án þess að geta greitt 
í orlofssjóð. Á meðan þær eru á lífi 
þá eigum við ekkert að breyta þessu. 
Þetta var sett í lög einmitt af því að 
þessar konur höfðu ekki tök á því að 
fara eitt eða neitt,“ segir hún.

Það setti sinn svip á Vestmanna-
eyjaferðina að vegna veðurs og 
sjólags þurfti að fljúga með allan 
hópinn í fimm manna skömmtum 
frá Landeyjum. Þessar flugferðir 
voru skipulagðar á síðustu stundu, 
meðal annars með dyggri aðstoð 
hótelstjórans á Hótel Vestmanna-

eyjum sem á miklar þakkir skildar 
að sögn Önnu.

„Þetta var algjört ævintýri. Ég 
hitti eina konu bara í síðustu viku 
sem knúsaði mig og sagði að þetta 
hefði verið skemmtilegasta ferð sem 
hún hefði farið í,“ segir Anna. Margt 
var brallað í Eyjum. „Þær eru svo 
þakklátar en svo eru þær með bull-
andi samviskubit vegna þessarar 
umræðu – finnst þeim þær kannski 
ekkert eiga þetta inni. Mér finnst 
þetta ömurleg framkoma.“

Bæjarráð Hveragerðis segir að 
tregða Alþingis til að afnema orlof 
húsmæðra sé algjörlega óskiljanleg. 
„Slík mismunun á milli kynja og án 
nokkurrar skoðunar á fjárhagslegri 
stöðu þiggjenda er í undarlegri 
mótsögn við rekstur sveitarfélaga 
almennt og þær lagaskyldur sem á 
þau eru lagðar.“ gar@frettabladid.is

Húsmæður þakklátar 
en sakbitnar í orlofinu
Bæjarráð Hveragerðis gagnrýnir enn að sveitarfélög séu skylduð til að greiða til 
húsmæðraorlofs. Gjaldkeri orlofsnefndar í Árnes- og Rangárvallasýslu segir féð 
renna til orlofs kynslóða kvenna sem ekki hafi fengið greitt fyrir sína vinnu.

Fimm klukkutíma tók að selflytja hópinn til Eyja með flugi frá Bakkaflugvelli 
þar sem beðið var í rólegheitum í flugstöðinni. MYND/ANNA KR. ÁSMUNDSDÓTTIR

Þær eru svo þakk-

látar en svo er þær 

með bullandi samviskubit 

vegna þessarar umræðu – 

finnst þeim þær kannski 

ekkert eiga þetta inni.

Anna Kr. Ásmundsdóttir, gjaldkeri 
orlofsnefndar húsmæðra í Árnes- og 
Rangárvallasýslu

Nánari upplýsingar á www.bsv.is eða bsv@bsv.is og í síma 571 4000

· Tengist símanum með Bluetooth.
· HQ voice hljómgæði með „noice cancellation“

Handfrjáls búnaður í bílinn.

Sekt fyrir að tala í símann undir stýri 
án handfrjáls búnaðar er 40.000 kr.

KOSNINGAR Af átján sem skráðu lög-
heimili sitt í Árneshreppi á tveimur 
vikum fyrir 5. maí hafa ellefu nú misst 
skráninguna eftir yfirferð Þjóðskrár.

„Þessir einstaklingar eru ekki taldir 
hafa fasta búsetu í skilningi lögheim-
ilis laga,“ segir Ástríður Jóhannes-
dóttir, sviðsstjóri hjá Þjóðskrá. Einn til 
viðbótar dró skráninguna til baka. Sex 
mál sem eftir standa verða afgreidd 
eftir helgi. Búast má við að hrepps-

nefnd ákveði samsvarandi fækkun á 
kjörskrá fyrir kosningarnar eftir viku.

Að sögn Ástríðar er það ekki rétt 
sem haft var eftir varaoddvita Árnes-
hrepps í blaðinu í gær að það hefði 
verið að kröfu Þjóðskrár sem hrepps-
nefndin samþykkti kjörskrá með sér-
stökum fyrirvara. Hafi menn athuga-
semdir við kjörskrá sem nú liggur 
frammi eigi þær að berast sveitar-
stjórn, ekki Þjóðskrá. – gar

Tólf missa lögheimilið í hreppnum
Kosningin fer fram í félagsheimilinu í Trékyllisvík. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

VIÐSKIPTI Icelanda ir Group ætlar að 
hefja söluferli á hótelum undir merkj-
um Icelandair og fasteignum sem til-
heyra. Félagið sendi tilkynningu til 
Kauphallarinnar í gær. Icelandair 
Group rekur 13 hótel undir merkjum 
Icelandair hótela og Hótels Eddu.

Um er að ræða 1.937 her bergi og  
stefnt er að opn un nýs hót els við 
Aust ur völl árið 2019.

Björgólfur Jóhannsson, forstjóri 
Icelandair Group, segir að fé lagið ætli 
að skerpa frek ar á kjarn a starf semi fé-
lags ins, alþjóðaflug starf sem inni. „Þar 
ætl um við að fjár festa í frek ari vexti 
fé lags ins, í sta f ræn um lausn um, auk-
inni sjálf virkni og nýj um flug vél um.“

Samhliða þessu hefur verið ákveðið 
að dótt ur fé lög in Ice land Tra vel og 
VITA verði hluti af kjarn a starf semi 
Icelanda ir Group. – ósk

Icelandair setur 
hótelin á sölu
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GILDIR TIL 21.05

ALLAR YFIRDÝNUR

2040%
AFSLÁTTUR

99.990
SETTIÐ FULLT VERÐ: 146.960

VIÐHALDSFRÍTT

SÓFI + 2 BORÐ + 2 STÓLAR + SESSUR

VEBBESTRUP GARÐHÚSGAGNASETT
Endingargott garðsett úr áli og handfléttuðu polyrattanefni. Innskotsborð með borð-
plötu úr viðarlíki, 3ja sæta sófi og 2 armstólar ásamt sessum og púðum. Stærra borðið: 
Ø72 og H43 cm. Minna borðið: Ø54 og H37 cm.  2 stk. borð 16.990 Sófi 181 x 70 x 79 cm 
69.990  Stóll 75 x 70 x 72 cm 29.990 Vnr. 3784090, 3784001, 3784002, 3784003

SAMA SETT  ANNAR LITUR SESSUR
FYLGJA

SPARIÐ

AF SETTI
46.970

ALLIR SKÓR ALLIR GLERSKÁPAR
OG SKENKIR

2040%
AFSLÁTTUR

2040%
AFSLÁTTUR

OPNUNARTÍMAR
 HVÍTA- ANNAR Í
 SUNNUDAG HVÍTASUNNU

BÍLDSHÖFÐI LOKAÐ 12-18
GRANDI LOKAÐ 12-18
SMÁRATORG  LOKAÐ 12-18
SKEIFAN LOKAÐ 12-18
SELFOSS LOKAÐ 12-18
AKUREYRI  LOKAÐ 13-17
VÖRUHÚS KORPUTORGI  LOKAÐ 12-18

49.950
NÚ VERÐ FRÁ:ROYAL DREAM RÚM

Góð, miðlungsstíf dýna með 3 þæginda-
svæðum og 240 poka gormum pr. m.  9 cm 
yfirdýna með 5 cm MEMORY FOAM svampi 
í efsta lagi.
Vnr. 8880000700, 8880000703, 8880000704, 8880000711-A, 8880000706

40.000
SPARIÐ 
ALLT AÐ

KRÓNUR

MEÐ 3 ÞÆGINDASVÆÐUM

  90 x 200 cm 69.950 nú 49.950
120 x 200 cm 89.950 nú 59.950
140 x 200 cm 99.950 nú 79.950
160 x 200 cm 119.95 nú 89.950
183 x 203 cm 139.950 nú 99.950

TILBOÐFRÁBÆR



Húsnæði óskast 
Óskum eftir að taka á leigu amk. 4ra herbergja 

íbúðarhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu fyrir norskan 
starfsmann ásamt fjölskyldu. 

Leigutíminn er eitt ár frá 1. ágúst 2018. 
Öruggar greiðslur og góð umgengni. 

Nánari upplýsingar í síma 5 200 700  
eða emb.reykjavik@mfa.no 

STJÓRNSÝSLA Reykjavíkurborg fjar-
lægði upplýsingar sem virðast hafa 
verið birtar fyrir mistök í fundar-
gerð borgarráðs á fimmtudag 
eftir fyrirspurn Fréttablaðsins. Á 
fundi borgarráðs var lagður fram 
úrskurður Héraðsdóms Reykja-
víkur í máli sem 75 prósent öryrki 
höfðaði gegn borginni eftir að 
hafa verið synjað um sérstaka fjár-
hagsaðstoð hjá borginni. Í fundar-
gerðinni er konan nafngreind en 
henni fylgdi hlekkur á skannaða 
útgáfu af úrskurðinum þar sem 
upplýsingar um mál konunnar, 
í þessum viðkvæma málaflokki, 
voru birtar. Þess ber að geta að 
umræddur úrskurður birtist ekki á 
vef héraðsdóms.

Viðkomandi kona hafði sótt 
um fjárhagsaðstoð hjá borginni 
árið 2015 en verið synjað á grund-
velli þess að sameiginlegar tekjur 
hennar og maka hafi verið umfram 
þau viðmið sem sett eru fyrir slíkri 
aðstoð. Konan leitaði réttar síns 

og stefndi borginni til að ógilda 
umrædda synjun. Hafði hún ekki 
erindi sem erfiði og hafði borgin 
betur með úrskurði héraðsdóms 
þann 8. maí síðastliðinn.

Fréttablaðið spurðist fyrir um 
málið hjá upplýsingafulltrúa 
borgarinnar og hvort birtingin 
gæti talist eðlileg eða hvort um 
mistök hafi verið að ræða af hálfu 

borginnar. Fyrirspurn blaðsins var 
ekki svarað en nokkru síðar hafði 
hlekkurinn á úrskurð héraðsdóms 
verið fjarlægður. Verður því ekki 
annað ráðið en að um mistök hafi 
verið að ræða. Lögmaður konunnar 
vildi ekki tjá sig um málið án þess 
að ráðfæra sig við skjólstæðing 
sinn, þegar eftir því var leitað en 
sagði að málið yrði skoðað. – smj

Borgin birti viðkvæm skjöl um öryrkja

TÖLUR VIKUNNAR 13.05.2018 TIL 19.05.2018

Kári Stefánsson
forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar
sagði að sú niður-
staða starfshóps 
heilbrigðisráð-
herra að það 
væri lögbrot að 
hafa samband 
við arfbera stökk-
breytts gens væri 
furðuleg túlkun. „Þegar manneskja 
er í bráðri lífshættu vörum við 
hana við ef við getum og reynum 
að forða henni frá hættunni án 
tillits til laga.“ Á vefsíðunni arf-
gerd.is, sem Íslensk erfðagreining 
opnaði vegna óásættanlegra við-
bragða stjórnvalda, er hægt að fá 
upplýsingar um hvort menn séu 
með illvíga stökkbreytingu í erfða-
vísi sem heitir BRCA2.

Guðrún Ágústsdóttir
formaður öldungaráðs Reykjavíkur
sagði að ríki og sveitarfélög 
þyrftu að taka á 
réttindamálum 
aldraðra inn-
flytjenda þannig 
að sómi væri 
að. Meðferðin á 
þeim núna væri 
ekki sómasamleg. 

Daði Freyr Pétursson
tónlistarmaður
sagði hljómsveit sína Gagna-
magnið hafa íhugað þátttöku í 
undankeppni Euro-
vision á næsta ári. 
Nú geti hún ekki 
hugsað sér að 
taka þátt í Euro-
vision-gleðinni. 
Ísraelar hafi sigrað 
og stjórnvöld þeirra 
beiti Palestínumenn hrottalegu 
ofbeldi. Daði hvatti RÚV til að 
hætta við þátttöku.

Þrjú í fréttum 
Arfberar,  
kjör og 
söngvakeppni

109.905 
einstaklingar leituðu til Landspítalans í 
fyrra. Tæplega 2,5 milljónir rannsókna voru 
gerðar á rannsóknarsviði spítalans í fyrra.

3 
milljarðar króna 
ríflega var hagnað-
ur álvers Norður-
áls á Grundartanga 
á síðasta ári.

5.142 
heimili fengu fjárhagsaðstoð 
sveitarfélaga í fyrra. Hafði þá 
heimilum sem þáðu slíkar 
greiðslur fækkað um 716 frá ár-
inu áður. Af þeim heimilum sem 
fengu mesta fjárhagsaðstoð árið 
2017 voru heimili einstæðra 
barnlausra karla 43,5% og 
heimili einstæðra kvenna með 
börn 23,4% og heimili einstæðra 
barnlausra kvenna 22,1%.

60% 
nemur fjölgunin á biðlista eftir hjúkr-
unarrými milli áranna 2014 og 2016.

14.929 
fluttu til landsins á síðasta ári og hafa 
aldrei fleiri flust til landsins á einu ári. 
6.689 manns fluttu frá landinu árið 2017.

612 
þúsundum króna nam 
hækkun mánaðarlauna bæjar-
stjóra Kópavogs í fyrra. Hækk-
unin var 32,7 prósent milli 
áranna 2016 og 2017 en í fyrra 
fékk bæjar-
stjórinn 
tæpar 2,5 
milljónir á 
mánuði.

HEILBRIGÐISMÁL Þjónustusamn-
ingur hjúkrunarþjónustunnar Kar-
itas við Sjúkratryggingar Íslands 
og Landspítala verður ekki fram-
lengdur og starfsemin verður færð 
undir Landspítala. Þetta var niður-
staða fundar sem eigendur Karit-
as áttu í heilbrigðisráðuneytinu í 
vikunni. Upphaflega var þjónustu-
samningurinn undirritaður árið 
2009 en Karitas sinnir hjúkrunar- 
og ráðgjafar þjónustu fyrir fólk með 
langvinna sjúkdóma og aðstand-
endur þeirra.

Ástæða þess að þjónustusamn-
ingurinn verður ekki framlengdur 
er sú að Karitas sagði upp samn-
ingnum til að þrýsta á aukið fjár-
magn. „Þá tekur heilbrigðisráðherra 
þá ákvörðun að færa starfsemina til 
Landspítalans. Hún segir að Land-
spítalinn geti tekið við þjónustunni 
og segir að ekki verði rof á þessari 
þjónustu við þennan sjúklingahóp,“ 
segir Berglind Víðisdóttir, hjúkr-
unarfræðingur og einn eigenda 
Karitas.

Sjálf hefur Berglind miklar 
áhyggjur af því að rof verði á þjón-
ustunni. „Við erum ekkert fráhverfar 
því að þessi viðkvæma starfsemi eigi 
heima undir Landspítalanum, en 
við vitum að það tekur langan tíma 
að undirbúa það og skipuleggja. 
Við erum með hátt í 100 sjúklinga á 
hverjum tíma og þessi tilfærsla mun 
ekki gerast á nokkrum vikum.“

Berglind segir að eigendur Kar-
itas hafi í einhvern tíma leitað eftir 
því að fjármagn til félagsins verði 
aukið. „Samningurinn er að mörgu 
leyti barn síns tíma. Það er margt í 

honum sem þyrfti að skoða og laga. 
Það hafa verið settar inn í samning-
inn auknar kröfur á okkur án þess 
að það hafi komið til mótframlag,“ 
segir hún um samninginn.

„Við höfum komið með margar 
tillögur um hvernig hægt væri að 
vinna þetta á hagkvæmari og skil-
virkari hátt. Þær tillögur hafa ekki 
náð fram að ganga,“ segir Berglind 
og nefnir sem dæmi tæknibreyting-
ar sem orðið hafa á samningstím-
anum. Hún segir að margir af yngri 

skjólstæðingum félagsins mundu 
frekar vilja nýta sér tæknina í stað 
heimavitjana í einhverjum tilfellum 
og það gæti sparað mikla fjármuni.

Samningurinn er þess eðlis að 
Karitas fær greitt fyrir hverja vitjun 
sem hjúkrunarfræðingar félagsins 
fara í. „Samt erum við með bak-
vakt allan sólarhringinn fyrir okkar 
sjúklinga en við höfum aldrei fengið 
greiddar bakvaktargreiðslur. Við 
áætlum að við höfum tekið á milli 
átta og níu þúsund símtöl yfir árið 

á þessum bakvöktum án þess að fá 
greitt fyrir það,“ segir Berglind sem 
tekur fram að kostnaður ríkisins 
vegna samningsins nemi um 80 til 
90 milljónum króna á ári.

Að sögn Berglindar er sambærileg 
þjónusta á Landspítalanum sem 
nefnist Heimahlynning og sinnir 
svipuðum, ef ekki minni, fjölda 
sjúklinga og Karitas. Þrátt fyrir að 
þjónustan sé til staðar hefur Berg-
lind áhyggjur af tilfærslunni, eins og 
áður segir. „Ég held að Landspítal-
inn hafi ekki burði til að sinna þessu 
eins og staðan er í dag. Við mundum 
vilja fá að heyra frá ráðuneytinu 
hvernig þau ætla að færa þjónust-
una frá okkur til Landspítalans.“ 
Ekki náðist í Svandísi Svavarsdóttur 
heilbrigðisráðherra þrátt fyrir ítrek-
aðar tilraunir blaðamanns. 
gretarthor@frettabladid.is

Lýsir yfir áhyggjum af því að rof 
verði á þjónustu við langveika
Karitas hefur starfað eftir þjónustusamningi frá 2009. Félagið sinnir hjúkrunarþjónustu fyrir fólk með lang-
vinna sjúkdóma og aðstandendur þeirra. Eigendur sögðu samningnum upp til að þrýsta á aukið fjármagn 
og starfsemin var færð undir Landspítala í kjölfarið. Einn eigenda efast um að spítalinn sé tilbúinn í það.

Landspítalinn sinnir sambærilegri þjónustu og Karitas undir nafninu Heima-
hlynning. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Við erum með hátt í 

100 sjúklinga á 

hverjum tíma og þessi 

tilfærsla mun ekki gerast á 

nokkrum vikum.

Berglind Víðisdóttir, hjúkrunarfræð-
ingur og einn eigenda 
Karitas

Konan hafði sótt um fjárhagsaðstoð hjá borginni. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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54.950 kr

45.990kr

Gasgrill Crown 320 Stál
8,8 kW brennarakerfi úr ryðfríu stáli.
2,7 kW hliðarbrennari. Grillgrindur úr 
steypujárni, þrír brennarar úr ryðfríu stáli.
3000315

SÚPER TILBOÐ20%
afsláttur

af ÖLLUM Author 
reiðhjólum

SUNNUDAGURINN 20. MAÍ - HVÍTASUNNA
Opið 11:00 til 18:00 í Blómavali Skútuvogi (Húsasmiðjan er lokuð)
Aðrar verslanir eru lokaðar

MÁNUDAGURINN 21. MAÍ - ANNAR Í HVÍTASUNNU
Opið 10:00 til 18:00 Skútuvogi 
Opið 11:00 til 18:00 Grafarholti (Timbursalan lokuð)
Opið 11:00 til 15:00 Akureyri og Selfossi (timbursölur lokaðar)
Aðrar verslanir eru lokaðar. 

Gasgrill
Outback gasgrill, 
2ja brennara 
með hliðaborði.
Grillflötur: 
50x36 cm með 
tvískiptum 
brennara.
3000225

15.990kr

20.990 kr

SÚPER TILBOÐ

24%
afsláttur

SS
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Stjúpur 
10stk í bakka
10210630

999kr
1.890 krÚrvals gróðurmold

45 ltr.
10333658

999kr

Margarita
í 13cm potti

999kr
1.790 kr

Kryddplöntur
í 14cm potti 
10260704

999kr
1.799 kr

Gljámispill
í 3ltr pt 
10260704

999kr
1.490 kr

SÚPER TILBOÐ

34.956kr
43.695 kr

Bensínsláttuvél Razor 4610 
139 cc, 2,3 kW, sláttubreidd 46 cm, sláttukerfi 
3in1, 6 hæðarstillingar, eitt handtak, 65 ltr. safnari.
5085301

20%
afsláttur

Ótrúlegt úrval
af sláttuvélum

og orfum

SUMARBLÓMASPRENGJA

Afgreiðslutímar
um hvítasunnuhelgina

25%
afsláttur

af LADY 
Pure Color

Blöndum
alla
liti

ur

or

HLUTI AF BYGMA



MENNTUN Opinber útgjöld til leik- 
og grunnskóla hafa lækkað á undan-
gengnum árum, segir í umsögn 
Kennarasambands Íslands (KÍ) um 
tillögu til þingsályktunar um fjár-
málaáætlun 2019–2023.

Guðríður Arnardóttir, formaður 
Félags framhaldsskólakennara, 
og Aðalheiður Steingrímsdóttir, 
fyrrverandi varaformaður KÍ, fóru 
á fund fjárlaganefndar í vikunni 
og kynntu umsögn Kennarasam-
bandsins.

Í umsögninni leggur Kennara-
sambandið fast að Alþingi og stjórn-
völdum að endurskoða og stækka 
tekjustofna sveitarfélaga með það 
fyrir augum að auka fjárveitingar 
til leikskóla og grunnskóla í sam-
ræmi við aukin verkefni og breyttar 
áherslur. „Á tímanum 2008 til 2017 
lækkuðu opinber útgjöld til leik-
skóla sem hlutfall af vergri lands-
framleiðslu um 9,6%, að raunvirði 
um 8,0% og um 14,7% á hvern 
mann. Á sama tíma lækkuðu opin-
ber útgjöld til grunnskóla sem hlut-
fall af vergri landsframleiðslu um 
9,4%, að raunvirði um 7,5% og um 
14,4% á hvern mann.“

Í umsögn Kennarasambandsins 
er líka fjallað um framhaldsskóla-
stigið. Þar segir að óverulegar hækk-
anir séu ráðgerðar á framlögum til 
framhaldsskólanna á fimm ára 
tímabili áætlunarinnar frá 2019 
til 2023. „Hins vegar má sjá á nýrri 

áætlun að ekki standi til að draga 
það fjármagn úr rekstri framhalds-
skólanna sem sparast við styttingu 
námstíma til stúdentsprófs og er 
það vel.“ – jhh

Rúmlega 100 látnir eftir flugslys á Kúbu

Farþegaflugvél kúbverska ríkisflugfélagsins Cubana de Aviacion brotlenti skömmu eftir flugtak frá José Martí flugvelli í Havana síðdegis í gær. Sam-
kvæmt þarlendum fjölmiðlum voru 104 farþegar um borð í vélinni auk níu áhafnarmeðlima. Útlit er fyrir að allir sem voru um borð hafi látist utan 
þriggja sem fluttir voru á sjúkrahús, alvarlega slasaðir. Vélin var á leið til borgarinnar Holguin sem er á austurhluta Kúbu. NORDICPHOTOS/AFP

VIÐSKIPTI Sérfræðingar Capacent 
telja að hlutabréf í fasteignafélögun-
um Regin og Reitum séu undirverð-
lögð á markaði samkvæmt nýjum 
verðmötum sem Fréttablaðið hefur 
undir höndum.

Capacent metur gengi bréfa í 
Reitum á 104 krónur á hlut sem er 
um 17 prósentum hærra en gengi 
bréfanna stóð í þegar markaðir 
lokuðu í gær. Bent er á að rekstur 
fasteignafélagsins sé stöðugur og 
að rekstrarhagnaðurinn hafi aukist 
taktfast og örugglega þrátt fyrir litlar 
fjárfestingar.  Engu að síður hafi 
mikil ládeyða verið yfir gengi Reita. 
„Kannski þyrfti félagið að vera með 
hoppukastala, trúða og kandíflos á 
næsta fjárfestafundi,“ segja grein-
endur Capacent.

Sérfræðingarnir meta gengi bréfa 
í Regin á 25 krónur á hlut sem er 
um 5 prósentum yfir markaðsgengi 
félagsins í gær. Bent er á að afkoma 
félagsins í fyrra hafi verið 15 pró-
sentum lakari en rekstraráætlun 
gerði ráð fyrir en að fyrsti fjórðung-
ur þessa árs lofi hins vegar góðu. – kij

Fasteignafélögin 
undirverðlögð

MENNTUN Breyta þarf námi grunn-
skólanna og viðhorfi foreldra til 
þess að hægt sé að efla iðnnám hér á 
landi, að mati Guðrúnar Hafsteins-
dóttur, formanns Samtaka iðnaðar-
ins.

Þorbjörn Guðmundsson, fram-
kvæmdastjóri Samiðnar, ritaði grein 
í Fréttablaðið í vikunni þar sem hann 
gerir grein fyrir mikilli fækkun á 
útskrifuðum iðnnemum síðustu tíu 
ár.

„Iðan fræðslusetur heldur utan 
um skráningu á fjölda sveinsprófa í 
36 iðngreinum. Tölurnar sýna að árið 
2008 lauk 681 einstaklingur sveins-
prófi. Árið 2016 var þessi tala komin 
niður í 448. Það er 35% fækkun. Í 
mannvirkjagerð er ástandið hroða-
legt. Árið 2008 luku 293 einstakl-
ingar sveinsprófi í húsasmíði. Árið 
2016 luku 92 slíku prófi. Þetta er 
fækkun um hartnær 70%. Málurum, 
múrurum og pípurum fækkar líka,“ 
skrifar Þorbjörn.

Guðrún Hafsteinsdóttir segir 
Samtök iðnaðarins vinna stöðugt að 
eflingu iðnnáms. Samtökin séu með 
tvo starfsmenn á launum sem séu í 
samskiptum við grunnskólana, sam-
tökin séu meðeigendur í Tækniskól-

anum og Háskólanum í Reykjavík, 
haldi úti vefsíðunni Nema hvað? og 
sendi öllum börnum á Íslandi í 9. og 
10. bekk fræðsluefni um fjölbreyttar 
iðngreinar. Þá hafi verið gerð upp-
lýsinga- og fræðslumyndbönd fyrir 
unglinga.

„Við höfum rætt það svolítið innan 
samtakanna að við hefðum kannski 
þurft að beina sjónum okkar meira 
að foreldrum heldur en í beinni 
markaðssetningu að börnunum,“ 
segir Guðrún og bendir á að viðhorf 
foreldranna hafi áhrif á ákvarðanir 
barnanna.

„Síðan held ég að við verðum að 
gera gríðarlegar breytingar í grunn-
skólunum, auka þar vægi iðngreina, 
bæði með hæfum kennurum en 
síðan en ekki síst að börnin okkar 
fái að kynnast mismunandi hand-
verki. Með fullri virðingu fyrir þeirri 

handverkskennslu sem á sér stað í 
grunnskólunum þá held ég að ansi 
mörg börn séu að koma heim með 
brauðbretti og smjörhnífa ár eftir ár 
eftir ár. Það sé nánast öll kennslan. 
En það eru ekki margir grunnskólar 
að sýna þeim inn í heim rafmagnsins, 
múrverksins, flísalagna og ég gæti 
haldið endalaust svoleiðis áfram,“ 
segir Guðrún.

Guðrún segir að Íslendingar hafi 
sem þjóð leyft sér að tala niður til 
iðnaðarins og til iðnnemanna. „Að 
það sé fólk sem var skussar í námi eða 
að þeir hafi farið í iðngreinar vegna 
þess að þeir gátu ekki annað. Þetta er 
algjör misskilningur og við þurfum á 
mjög hæfu handverksfólki að halda 
þannig að þeir sem eru að byggja hús 
og leysa úrlausnarefni tengd því þurfa 
að vera mjög klárir einstaklingar.“  
jonhakon@frettabladid.is

Lykilatriði sé að breyta 
viðhorfum foreldranna

„Árið 2008 luku 293 einstaklingar sveinsprófi í húsasmíði. Árið 2016 luku 92 
slíku prófi,“ sagði Þorbjörn Guðmundsson í aðsendri grein. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Algjört hrun hefur orðið 
í fjölda útskrifaðra iðn-
nema frá hruni. Formað-
ur Samtaka iðnaðarins 
segir þörf á að efla iðn-
menntun i grunnskólum 
og breyta viðhorfi for-
eldra. Kynna þarf heim 
rafmagnsins, múrverks 
flísalagna og fleiri iðn-
greina fyrir börnunum. 

Guðjón Auðunsson, forstjóri Reita. 
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Sveitarfélögin fái meiri 
pening fyrir skólana

9,6%
að raunvirði er lækkun opin-

berra útgjalda sem hlutfall 

af vergri landframleiðslu til 

leikskóla á tímabilinu 2008 

til 2017

Í umsögninni leggur 

Kennarasambandið fast að 

Alþingi og stjórnvöldum að 

endurskoða og stækka 

tekjustofna sveitarfélaga með 

það fyrir augum að auka 

fjárveitingar til leikskóla og 

grunnskóla

SAMFÉLAG Lið Ölfuss er sigurvegari 
Útsvars á þessu tímabili. Ölfus-
ingar sigruðu lið Ísafjarðar með 75 
stigum gegn 51. Í liði Ölfuss eru þau 
Árný Leifsdóttir, Hannes Stefáns-
son og Magnþóra Kristjánsdóttir. 
Lið mótherjanna frá Ísafirði var 
skipað þeim Gylfa Ólafssyni, Tinnu 
Ólafsdóttur og Greipi Gíslasyni.

Í ár tóku samtals 28 lið þátt í 
keppninni sem hófst í þetta skiptið 

þann 15 september. Ísafjörður atti 
einmitt kappi í fyrstu viðureign-
inni svo keppnistímabilið hefur 
spannað rúma átta mánuði fyrir 
liðsmenn Ísafjarðar. Þáttunum var 
stýrt af þeim Sólmundi Hólm og 
Guðrúnu Dís Emilsdóttur í fyrsta 
sinn í ár en Þóra Arnórsdóttir og 
Sigmar Guðmundsson höfðu farið 
með stjórn þáttanna frá árinu 2007. 
– gþs

Ölfusingar sigra í Útsvari
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Opið allan sólarhringinn 
Garðabæ og Skeifunni
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Hámark þrennutilboð

  
4 fyrir 3 af þrennupakkningum 

  
Nóa Kropp

  
Suðrænir sumarávextir 

469 kr/pk

  
Katla

  
2 fyrir 1 af súkkulaði- og vöfflumixi 

369 kr/2 stk

Verð áður 738 kr/2 stk

  
Karolines Køkken

  
Tilbúnar sósur 

verð frá 399 kr/stk

  
Jensens rif

  
Tilbúið beint í ofninn eða á grillið. 550 g 

1.599 kr/pk

  
Kryddleginn nautavöðvi

  

2.849 kr/kg

Verð áður 3.799 kr/kg

  
Rufus Teague BBQ sósur og Rub
  

Gerir góðan grillmat betri 

verð frá 799 kr/stk

Meira
eftirlæti

25% 
afsláttur

NÝTT Í HAGKAUP
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Kynningarfundur um 
raforkuspár og sviðsmyndir 
um raforkunotkun

RaRaRaRaRaRaRaRaRafofofofofofoffofofofofoooforkrkrkrkrkrrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkkrrr uuhuhuhuhuhuhuhuhhhhhhuhhuhópópópópópópópópópópóóóóóóóppururururururrurrr OOOOOOOOOrrkrkrkrkrkkrkrkkrkrr ususususussussussususussussu pápápáppápápápápápápápáppáppárnrnrnrnrnrnrr efeefefefefndddarararr mmmununun kkkkynynynynnanana
vivivivivivvivinnnnnnnnnnnnnnnnnnu uu u u uu uuuu uu vivivvivivivvivvvivivvivivivv ðððððððððððððððð gggegegegeggegegegggeg rðrðrðrðððððð rrrrrrafafafaffafaffaffaa orororororororororkukukukukkkukukukukukuukuspspspspsspspsspáaáaáaáa oog g g svsvsviðiðiðsmsmsmynynndadada uuummm
rarararaararrarafofofofofoofofofofof rkrkrkrkrkrkkrkrkkkkunununuunuununuuuunununnunooototototkukukukukuuuuuuuunnnnnnnnnnnnn mimimimimimmiðvðvðvðvðvðvðvðvðvikikikikiikikiikikiikudududuududududagagga inni n 232323. . . mamamaí í 
klklklklklklkllk . . ... . . 000808080800800080 :1:1:11:1:15555555 --- 1010101010000:0:0:0:0:0:0:00:0:0:0:000 0 0 0 0 00 00 á á á áá á vveveveeeeeititititittititittitinininininnniniingagagagagagag ststststtaðaaðaa nunummm NaNaNaututu hóhóhólilili. . 
BoBoBoBoBooBooB ðiððiðiðiðiðð ðð ðð ð ð veveveeerðrðrðrðrðr ururuuurrrrurrrurruru uuuuuuuuupppppppppppppppp áááááá llétététététété tatatatataatannnnnn mommorgrgununveverðrð 
frfrfrffrfrfrá á áá áá klklklk . . 080808808:1:1:1115 5 55 5 5 -------- 0808080808088000808080 :4:4:4:4:4::: 5.55.5.55
RaRRaRaRR fofofoorkrkkkusususpápápápáááá eeeeeeerr r r r r rrr mimimimimimimm kikikikkilvlvlvvægægægæg fffffforoororsesendndaa fyfyririr r 
frfrffrframamamammkvkvkvkvæmæmdududududududd mmmmmmm í í íí íí rarrararrafofofoforkrkrkrkukukukukereree finfinuu ogog óóskskarar
OrOrOrOrOrrkukukukukk spspspsppárárááá neneefnfnfnnnf d d ddd efefefefeeftitititir rr ábáábenendidingngumum oog
attatthuhuhuhhuhugagagag sesses mdmdumumumum vvvvviðiðiðði rrafaforkuspá og sviðsmyndir 
umum rrafffororkukunootktkkunuu  sem geta nýst við frekari 

öllum.þrþ óuóunn þeþessarar vinnu. Fundurinn er opinn öllum

STJÓRNMÁL Frambjóðandi sem gaf 
kost á sér á lista Sjálfstæðisflokksins 
í komandi borgarstjórnarkosning-
um hefur kvartað undan uppstill-
ingarnefnd flokksins í Reykjavík til 
miðstjórnar flokksins. Sakar fulltrúa 
nefndarinnar um rógburð og meið-
yrði í sinn garð. Formaður uppstill-
ingarnefndar kannast ekki við slíka 
umræðu.

Fréttablaðið hefur fengið það 
staðfest innan Sjálfstæðisflokksins 
að Herdís Anna Þorvaldsdóttir, 
núverandi varaborgarfulltrúi, hafi 
tilkynnt meintan rógburð og meið-
andi ummæli í sinn garð innan 
nefndarinnar til miðstjórnar flokks-
ins, sem hafi haft áhrif á niðurstöðu 
uppstillingarinnar þar sem hún 
hlaut ekki brautargengi.

Nokkur óánægja var með niður-
stöður uppstillingarnefndarinnar 
þar sem meðal annars mörgum 
reyndum frambjóðendum og borg-
arfulltrúum á borð við Áslaugu Frið-
riksdóttur og Kjartani Magnússyni 
var úthýst. Flokkurinn ákvað sem 
kunnugt er að halda leiðtogapróf-
kjör síðastliðið haust þar sem Eyþór 
Arnalds varð hlutskarpastur en fela 

uppstillingarnefnd að raða í sætin 
þar fyrir neðan.

Herdís Anna vildi ekki tjá sig um 
málið þegar Fréttablaðið leitaði 
viðbragða hennar í gær en stað-
festi aðeins að hafa sent miðstjórn 
flokksins erindi.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins mun umræðan um Herdísi 
Önnu innan nefndarinnar, meðal 
tiltekinna nefndarmanna, hafa 
verið gróf og hún borin það þung-
um sökum að það hafi fljótt spurst 

út innan flokksins enda litið svo á 
að gróflega væri að henni vegið.

Sveinn H. Skúlason, formaður 
uppstillingarnefndarinnar, kvaðst 
koma af fjöllum í samtali við Frétta-
blaðið.

„Ég kannast ekki við það. Í kjör-
nefndum talar fólk opið um ein-
staklinga, skoðanir og álit á fólki en 
ég man ekki til að neitt hafi verið 
rætt sérstaklega neikvætt um henn-
ar persónu,“ segir Sveinn. „Hinir 
bestu einstaklingar detta jafnvel út 
í slíku mati því það er svo margt sem 
kjörnefnd er að hugsa um. En þú ert 
að segja mér fréttir.“

Öll erindi sem send eru mið-
stjórn eru kynnt, tekin fyrir og eftir 
atvikum afgreidd á þeim vettvangi, 
en miðstjórn fer með æðsta vald í 
málefnum Sjálfstæðisflokksins milli 
landsfunda.

Þórður Þórarinsson, fram-
kvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins, 
segir skrifstofu flokksins ekki hafa 
heimild til að upplýsa um það 
hvort erindi hafi borist miðstjórn, 
um efni þeirra eða afgreiðslu, nema 
miðstjórn taki ákvörðun þar um. 
mikael@frettabladid.is

Nefndin er sökuð um 
rógburð og meiðyrði
Frambjóðandi sem gaf kost á sér á lista Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík sendi 
miðstjórn flokksins erindi þar sem kvartað er undan uppstillingarnefnd. Sakar 
fulltrúa um rógburð og meiðyrði. Formaður nefndarinnar kannast ekki við slíkt.

Erindi hefur verið sent miðstjórn Sjálfstæðisflokksins þar sem uppstillingarnefnd í Reykjavík er sökuð um rógburð. 
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Herdís Anna  
Þorvaldsdóttir.

Samkvæmt heimildum 

mun umræðan um Herdísi 

Önnu innan nefndarinnar, 

meðal tiltekinna nefndar-

manna, hafa verið gróf

DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykja-
ness dæmdi Þorstein Halldórsson í 
sjö ára fangelsi fyrir kynferðisbrot 
gegn ungum pilti í gær. Þá var hann 
dæmdur til að greiða piltinum 3,5 
milljónir króna í miskabætur. Þor-
steinn hefur setið í gæsluvarðhaldi 
frá því í janúar en hefur tvívegis verið 
ákærður fyrir brot gegn piltinum og 
voru málin sameinuð fyrir dómi.

Fyrri ákæra varðar brot sem áttu 
sér stað frá því pilturinn var fimm-
tán ára og þar til hann varð sautján 
ára. Fyrr á þessu ári var maðurinn 
svo ákærður í annað sinn. Að þessu 
sinni fyrir að nauðga piltinum sem 
nú er átján ára allt að sex sinnum á 
gistiheimili dagana 6. til 11. janúar.

Í dómnum segir að maðurinn hafi 
„ítrekað tælt hann með fíkniefnum, 
lyfjum og gjöfum, gefið honum 
peninga, tóbak og nýtt sér yfirburði 
sína gagnvart drengnum vegna 
aldurs- og þroskamunar, til að hafa 
við sig samræði og önnur kynferðis-

mök.“ Þá er maðurinn meðal annars 
ákærður fyrir að hafa ítrekað tekið 
ljósmyndir af piltinum á kynferðis-
legan og klámfenginn hátt og brot 
gegn nálgunarbanni.

Þegar samskipti Þorsteins og pilts-
ins hófust árið 2015 var hann 54 ára 
gamall en brotaþoli 15 ára. Á þeim 
var því 39 ára aldursmunur.

Meðal gagna málsins eru afrit af 
Snapchat-samskiptum Þorsteins 
og piltsins á tímabilinu frá 30. maí 
2016 til ársloka það ár og afritaði 
lögreglan þau. Einnig afritaði lög-
reglan gögn úr síma Þorsteins og var 

þar að finna ljósmyndir af brotaþola, 
ljósmyndir af getnaðarlimi, rassi og 
endaþarmi á ungum manni, svo og 
myndskeið af brotaþola og ákærða 
þar sem sjá má piltinn veita mann-
inum munnmök.

Í dómi segir að brotin hafi verið 
alvarleg og til þess fallin að valda 
brotaþola andlegri vanlíðan. Nýtti 
ákærði sér yfirburðastöðu sína gagn-
vart brotaþola, bæði að því er aldur 
og þroska varðar.

„Á þeim tíma ánetjaðist hann 
sterkum fíkniefnum sem ákærði 
lét honum í té fyrir kynmök. Segist 
brotaþoli í dag vera fíkill af þessum 
sökum og fær það stoð í framburði 
móður hans og stjúpföður. Á árinu 
2017 var hann vistaður á Stuðlum 
vegna vanlíðunar og áhættuhegðun-
ar. Samkvæmt vottorðum frá barna-
geðlækni og sálfræðingi er brotaþoli 
greindur með kvíðaeinkenni, þung-
lyndi og áráttu- og þráhyggjuröskun, 
auk ADHD.“  – bsp

Sjö ára fangelsi fyrir kynferðisbrot

3,5
milljónir fær hinn ungi piltur 

í miskabætur frá Þorsteini 

Halldórssyni fyrir brotin

RÚSSLAND Sergeí Skrípal, rússneskur 
fyrrverandi gagnnjósnari sem eitrað 
var fyrir í Salisbury með novichok-
taugaeitri í mars, var útskrifaður af 
sjúkrahúsi í gær. Frá þessu greindu 
bresk heilbrigðisyfirvöld.

Efnavopnaárásin á Skrípal, og Júlíu 
dóttur hans, var uppspretta illdeilna 
á milli Rússa og Breta. Þótti Bretum 
og bandamönnum ljóst að Rússar 
hefðu eitrað fyrir Skrípal-feðginum 
og ráku allnokkur ríki tugi rúss-
neskra erindreka úr landi. Rússar 
hafa hins vegar alla tíð haldið 
fram sakleysi sínu, sett fram á 
annan tug misvísandi kenninga 
um árásina, og vísuðu jafnmörg-
um erindrekum úr landi á móti.

Efnavopnastofnunin staðfesti í 
apríl þann framburð Breta að eitrið 
hafi vissulega verið afar tært nov-
ichok. Þykir Bretum ómögulegt 
annað en að eitrið hafi komið frá 
Rússlandi, meðal annars þar sem Sov-
étríkin hefðu þróað það og framleitt 
og vegna fyrri meintra árása Rússa á 
rússneska „föðurlandssvikara“.

Vladímír Pútín, forseti Rússlands, 
sagðist í gær glaður að Skrípal væri 

útskrifaður. „Ef það væri rétt, eins 
og Bretar hafa fullyrt, að fyrir 
honum hafi verið eitrað með 
efnavopni framleiddu í hern-
aðarskyni, hefði maðurinn 

dáið á vettvangi árásarinnar,“ 
sagði Pútín sem þykir batinn 

benda til sakleysis 
Rússa. – þea

Vill meina að bati Skrípal 
sanni sakleysi Rússa

Vladímír Pútín. 
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FRELSI TIL AÐ FARA
GÆÐIN HEILLA ÞIG STRAX!

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 8
Sími 515 7040

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

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

PEUGEOT 2008

VERÐ FRÁ 2.490.000 KR.

Gæði og glæsileiki Peugeot 2008 heilla þig strax. Draumabíll þeirra sem vilja sparneytinn, snaggaralegan bíl með mikla veghæð og háa sætisstöðu. Peugeot 2008 er framdrifinn, duglegur í snjónum 
og með stórt farangursrými, 16,5 cm veghæð og innstigið er þægilegt og þú situr hærra. PureTech vélarnar eru þekktar fyrir sparneytni og fáanlegar bæði beinskiptar og sjálfskiptar. Þær hlutu 
nýverið hinn eftirsótta titil Vél ársins (Engine of the Year).

KOMDU OG KEYRÐU PEUGEOT 2008!

Peugeotisland.is
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Niðurstöður endurreiknings greiðslna ársins 2017 
verða birtar á Mínum síðum 22. maí. 

Nánar á tr.is

Endurreikningur
greiðslna
ársins 2017

NÝR VALKOSTUR Í MÚRVÖRUM.
FRÁBÆR ÞJÓNUSTA, GOTT VERÐ.

Litað Design flot á 
verslanir, skrifstofur 
og heimili.
Varanlegt gólfefni, 
mikill styrkur.
Litir: hvítt, svart, 
ljósgrátt, milligrátt.

LAPIS
Síðumúla 27a, Reykjavík  
Sími 540 6500
lapis@lapis.is
www.lapis.is

BANDARÍKIN Tíu eru látnir og tíu 
særðir eftir að byssumaður réðst á 
Santa Fe-framhaldsskólann í Texas 
í Bandaríkjunum í gær. Tveir hafa 
verið handteknir í kjölfar árasarinn-
ar. Annar þeirra, árásarmaðurinn, er 
17 ára nemandi við skólann. Hinn 
er 18 ára nemandi við skólann sem 
talinn er vera vitorðsmaður árásar-
mannsins. Að sögn lögregluyfirvalda 
notaði árásarmaðurinn skotvopn 
sem höfðu verið keypt löglega af 
föður hans.

Þetta er í 22. skipti sem skoti er 
hleypt af með þeim afleiðingum 
að einhver særist eða deyr í banda-
rískum skóla það sem af er ári. Það 
gerir rúmlega eitt skipti í hverri viku.

Skemmst er að minnast þess þegar 
sautján voru myrt í árás Nikolas Cruz 
á Marjory Stoneman Douglas-skóla í 
Parkland í Flórída þann 14. febrúar 
síðastliðinn. Sú árás vakti, líkt og 
fjölmargar aðrar fjöldaskotárásir 
í Bandaríkjunum, mikla reiði og 
heyrðust háværar raddir þar sem 
nýrra og strangari laga um skot-
vopnaeign var krafist. Lítið var þó 
aðhafst.

Donald Trump, forseti Banda-
ríkjanna, sagðist vera sorgmæddur 
vegna árásarinnar. „Þetta hefur 
fengið að gerast of lengi. Í of mörg 
ár, of marga áratugi. Við hörmum 
þennan skelfilega missi og sendum 
samúðarkveðjur til allra þeirra sem 
þessi hrottalega árás snerti,“ sagði 
forsetinn. Bætti hann því við að ríkis-
stjórnin stæði með fórnarlömbum 
og að hún væri staðráðin í að vernda 
nemendur og halda skotvopnum frá 
þeim sem gætu skaðað sjálfa sig og 
aðra.

„Allir þurfa að vinna saman, á 
öllum stigum stjórnmálanna, að því 
að vernda börnin okkar. Megi guð 
lækna hina særðu og hugga hina 

sáru. Megi guð vera með fórnar-
lömbum og fjölskyldum þeirra. 
Þetta er sorgardagur,“ sagði Trump 
enn fremur.

„Þetta er það sem ég hef óttast frá 
því 14. febrúar, að önnur svona skot-
árás yrði gerð áður en við gerðum 
eitthvað í málinu. Nú eru átta börn 

til viðbótar dáin og yfirvöld í Wash-
ington hafa haldið að sér höndum 
og ekkert gert. Það er engin þörf á 
bænum, þörf er á aðgerðum og það 
strax,“ sagði Fred Guttenberg, sem 
missti dóttur sína Jaime í árásinni í 
Parkland, í gær. thorgnyr@frettabladid.
is  gretarthor@frettabladid.is

Enn ein skotárásin í 
bandarískum skóla
Tíu eru látnir og aðrir tíu særðir eftir skotárás í skóla í Texas. Tuttugasta og 
önnur árásin á árinu. Skotvopnin voru keypt löglega af föður árásarmannsins. 
Enn er deilt um skotvopnalöggjöf í Bandaríkjunum og aðgerða krafist. 

AUSTUR-KONGÓ Ekki er enn tilefni til 
þess að lýsa yfir alþjóðlegu neyðar-
ástandi vegna ebólufaraldurs sem 
geisar nú í Austur-Kongó. Þessa 
afstöðu tók Alþjóðaheilbrigðis-
málastofnunin (WHO) á fundi 
sínum í Genf í gær. Því er ljóst að 
ekki verður ráðist í takmarkanir á 
ferðalögum til og frá ríkinu enn sem 
komið er.

Þann 8. maí síðastliðinn, að því 
er kemur fram í fundargerðinni, 
var WHO gert viðvart um að tvö til-
felli af ebólu hefðu greinst í Bikoro í 
Equateur-fylki. Nú hafi tilfelli einn-
ig greinst í Iboko og Mbandaka, 
borg sem telur rúma milljón íbúa. 
Alls hafi 45 tilfelli greinst á undan-
förnum rúmum mánuði og 25 hafa 
látist, flestir í Bikoro.

Að mati WHO valda einkenni 
ebólufaraldursins áhyggjum og er 
talin hætta á hraðri útbreiðslu þar 
sem smitið hefur nú náð til stór-
borgar. 

Afar líklegt þykir sömuleiðis að 
sjúkdómurinn smitist út fyrir landa-
mærin þar sem Mband aka stendur 
nærri Kongóá. Erfitt sé að koma í 
veg fyrir að faraldurinn breiðist út 
til nágrannalanda vegna lélegra inn-
viða.

Hins vegar tók WHO fram í fund-
argerðinni að viðbrögð ríkisstjórnar 
Austur-Kongó og annarra hefðu 
verið snör og góð. Viðbrögðin gæfu 
ástæðu til þess að vona að fljótlega 
takist að ná stjórn á aðstæðum og 
þá boði gott að verið sé að undirbúa 
bólusetningu. – þea

Ekki alþjóðlegt neyðarástand
Ebóla er hættuleg veirusýking. NORDICPHOTOS/AFP

ÍSRAEL Óhóflegu afli var beitt þegar 
Ísraelar réðust gegn mótmæl-
endum á Gasasvæðinu með þeim 
afleiðingum að yfir hundrað Pal-
estínumenn fórust. Þetta sagði Zeid 
Ra’ad al-Hussein, mannréttinda-
stjóri Sameinuðu þjóðanna, á fundi 
Mannréttindaráðs SÞ í Genf í gær. 
Hussein sagði enn fremur að íbúar 
á Gasasvæðinu væru „hlekkjaðir við 
baneitrað skuggahverfi“ og að her-
námi Ísraela á svæðinu yrði að ljúka.

Samkvæmt BBC íhuga SÞ nú 
að kalla eftir óháðri rannsókn á 
því hvað fram fór á Gasasvæðinu. 
Greint hefur verið frá því að ísra-
elskir hermenn drápu um sextíu 
Palestínumenn á mánudaginn en 
Palestínumenn hafa mótmælt við 
landamæravegg Ísraela á Gasa-
svæðinu í sjö vikur. Um var að ræða 
mesta mannfall á einum degi á 
Gasasvæðinu frá stríðinu árið 2014.

Mótmælin, kölluð „heimkomu-
marsinn mikli“, snúast um að lýsa 
því yfir að Palestínumenn eigi rétt 
á því að snúa heim til landsins sem 
forfeður þeirra þurftu að flýja frá 
eftir stofnun Ísraelsríkis árið 1948. 
Það vilja Ísraelar ekki, hafa reyndar 
lengi útilokað slíka heimkomu, og 
telja að hryðjuverkamenn myndu 
nýta sér mótmælin til að komast 
til Ísraels og ráðast þar á almenna 
borgara. – þea

Hernáminu verði að ljúka
Samkvæmt BBC íhuga 

SÞ nú að kalla eftir óháðri 

rannsókn á því hvað fram fór 

á Gasasvæðinu. 

Ted Cruz ávarpaði viðstadda á blaðamannafundi í kjölfar árásarinnar. 
NORDICPHOTOS/GETTY
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HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · BVA Egilsstöðum

www.volkswagen.is

Við látum framtíðina rætast.

Nýr T-Roc geislar af öryggi og akstursgleði, fæst bæði fjórhjóla- og framhjóladrifinn, beinskiptur 
og sjálfskiptur. Hann er búinn nýjustu tækni og búnaði sem breytir akstrinum í eitthvað ómótstæðilegt. 
Komdu og reynsluaktu Volkswagen T-Roc sem gerir allt vitlaust hvar sem hann kemur.

Nýjasta stjarnan frá Volkswagen.

Verð frá aðeins 3.290.000 kr.

Nýr T-Roc. Sumir eru fæddir
til að skara fram úr.

Sara Björk Gunnarsdóttir
Fyrirliði og tvöfaldur Þýskalandsmeistari

5 ára ábyrgð fylgir fólksbílum HEKLU að uppfylltum ákvæðum ábyrgðarskilmála. Þá er að finna á www.hekla.is/abyrgd



CHILE Allir 34 biskupar kaþólsku 
kirkjunnar í Suður-Ameríkuríkinu 
Síle hafa boðið Frans páfa afsagnar-
bréf sín. Þetta kom fram í tilkynn-
ingu sem biskuparnir sendu frá 
sér í gær en ástæðan er barnaníðs-
hneyksli og yfirhylming sem hefur 
hrist stoðir kaþólsku kirkjunnar 
þar í landi. Þetta er í fyrsta sinn í 
nærri 2.000 ára langri sögu kaþ-
ólsku kirkjunnar sem allir biskupar 
heillar þjóðar bjóðast til að segja af 
sér, svo vitað sé.

Um er að ræða mál fyrrverandi 
prestsins Fernando Karadima. Ásak-
anir á hendur honum um barnaníð 
komu fyrst fyrir augu almennings 
árið 2010. Juan Barros biskup, sem 
Frans páfi skipaði fyrir þremur 
árum, er svo sakaður um að hafa 
hylmt yfir með Karadima og einnig 
að hafa verið viðstaddur þegar sum 
brotin voru framin.

Neyðarviðræður í Páfagarði
Afsagnarbréfin afhentu biskup-
arnir í lok þriggja daga neyðarvið-
ræðna í Páfagarði sem páfi bauð til 
vegna málsins eftir að hann lýsti 
því yfir að hann hafi gerst sekur um 
„alvarlegan dómgreindarbrest“ í 
máli Barros. Þrýst hafði verið á bisk-
upana að segja af sér eftir að upp-
lýsingum úr 2.300 blaðsíðna langri 
skýrslu, sem Charles Scicluna, erki-
biskupinn af Möltu, og hinn spænski 
Jordi Bertomeu unnu um hneykslið 
fyrir Páfagarð, var lekið á fimmtu-
dagskvöld.

Í umræddri skýrslu kom fram að 
páfi líti svo á að biskuparnir hafi 
margir eyðilagt sönnunargögn, 
þrýst á rannsakendur að halda aftur 
af sér og sýnt alvarlega vanrækslu 
með því að skýla ekki börnum frá 
ofbeldismönnum innan kirkjunnar. 
Páfi sagði sömuleiðis í skýrslunni 
að allir valdamenn innan chilesku 
kirkjunnar bæru ábyrgð á meðferð 
málsins. „Enginn getur flúið ábyrgð 
sína og kennt öðrum um,“ sagði chil-

Allir biskupar í Chile bjóða afsögn sína
Barnaníðsmál kaþólska prestsins Fernando Karadima í Chile leiðir til fordæmalausrar uppstokkunar í landinu. Frans páfi skipaði 
mann sem sagður er hafa hylmt yfir með Karadima í embætti biskups árið 2015. Páfi hefur hingað til varið manninn opinberlega. Páfa-
garður tók saman 2.300 blaðsíðna skýrslu um málið sem breytti afstöðu páfa. Biskuparnir sem boða afsögn sína eru þrjátíu og fjórir.

Juan Ignacio Gonzalez og Luis Fernando Ramos Perez, chileskir biskupar, á blaðamannafundi í gær. Tilefni fundarins var barnaníðshneyksli sem skekur kaþólsku kirkjuna í landinu.  NORDICPHOTOS/AFP

Frans páfi skipaði Juan Barros, sem sakaður er um yfirhylmingu í málinu, 
biskup yfir Osorno árið 2015. Ákvörðunin var umdeild. NORDICPHOTOS/AFP

Málið reynst páfa erfitt

Karadima var fyrst sakaður um 
barnaníð árið 1984. Rannsakandi 
kirkjunnar, Juan Francisco Fresno, 
erkibiskupinn af Santiago, komst 
að því að fótur væri fyrir ásökun-
unum en ákvað að aðhafast ekk-
ert. Það var ekki fyrr en árið 2010, 
þegar þolendur gerðu ásakanir 
sínar opinberar, sem málið komst 
á skrið. Kirkjan dæmdi Karadima 
ári síðar sekan í málinu og var 
refsingin ævilöng iðrun.

Karadima var áhrifavaldur 
tuga presta og nokkurra 
biskupa. Frans páfi flækt-
ist inn í málið árið 2015 
þegar hann setti einn 
þessara biskupa, Juan 
Barros, yfir sóknina í 
Osorno. Ákvörðunin vakti 
reiði í chilesku sam-
félagi og reyndi Ricardo 
Ezzati Andrello, arftaki 
Fresno í Santiago, 
að fá páfa til að 
endurhugsa 

hana. Því fór hins vegar sem fór og 
Barros tók við biskupsumdæminu.

Þótt Barros hafi aldrei hlotið 
sama dóm og Karadima hefur 
fjöldi þolenda sagt að hann hafi 
hylmt yfir með Karadima og jafn-
vel verið viðstaddur þegar brotin 
voru framin. Frans páfi hefur hins 
vegar varið Barros opinberlega. 
Til að mynda í heimsókn sinni til 
Chile í janúar.

Nú hefur páfa hins vegar 
snúist hugur og hefur hann 

jafnframt viðurkennt sekt 
sína. Í útdrætti úr langri 

skýrslu Páfagarðs um 
málið sagði páfi meðal 

annars að allir chileskir 
biskupar bæru ábyrgð á 

hneykslinu, en hann sjálfur 
fyrst og fremst.

Juan Barros, biskupinn 
af Osorno.  

NORDICPHOTOS/AFP

Fernando Karadima, sem kirkjan sakfelldi fyrir barnaníð. NORDICPHOTOS/AFP

að leysa með því að taka einungis á 
einstökum málum, þótt það þurfi 
vissulega að gera líka. En það er ekki 
nóg, við þurfum að gera meira. Það 
væri óábyrgt af okkur að skoða ekki 
ræturnar og þá innviði sem hafa leyft 
svona löguðu að endurtaka sig ítrek-
að,“ sagði aukinheldur í útdrætti páfa.

Framtíðin í höndum páfans
Biskuparnir sögðu í yfirlýsingu 
gærdagsins að framtíð þeirra væri 
í höndum páfa. Ef hann samþykkti 
ekki afsögn þeirra myndu þeir halda 
áfram störfum sínum fyrir kirkjuna. 
„Í samstarfi við páfann viljum við 
ná fram réttlæti og vinna að því að 
bæta þann skaða sem hefur orðið,“ 
sagði þar aukinheldur.

„Við höfum ákveðið að setja 
framtíð okkar í hendur hins heilaga 
föður og biðjumst fyrirgefningar 
fyrir þann sársauka sem fórnar-
lömbin þurftu að þola, við biðjum 
páfann afsökunar og við biðjum 
land okkar afsökunar á þeim alvar-
legu mistökum sem við höfum gert,“ 
sagði þar enn fremur.

Barros hefur endurtekið boðið 
páfa afsögn sína. Páfinn hefur neitað 
því í hvert skipti þar sem honum 
þótti sekt Barros ekki liggja fyrir. Nú 
þykir líklegt að niðurstaðan verði 
önnur. Sagði AP í gær frá því að páfa 
hafi snúist hugur eftir að hann las 
fyrrnefnda 2.300 blaðsíðna skýrslu.

Umdeild heimsókn
Páfi ferðaðist sjálfur til Chile í 
janúar. Ummæli hans um málið 
þá vöktu mikla reiði. „Það eru 
engin sönnunargögn sem benda til 
sektar hans [Barros]. Þetta eru allt 
meiðyrði. Skiljið þið það?“ sagði 
páfi áður en hann hélt til messu í 
borginni Iquique.  Sagði hann svo 
við blaðamenn að þegar einhver 
myndi leggja fram sönnunargögn 
gegn Barros myndi páfi ræða málið.

Juan Carlos Cruz, er einn þeirra 
sem sakað hefur Karadima um 
kynferðisofbeldi og hefur sagt að 
Barros hafi verið viðstaddur þegar 
Karadima kyssti hann og káfaði á 
honum, var á meðal fórnarlamba 
sem fordæmdu orð páfa. „Það er 
ekki eins og ég hafi getað tekið 
mynd á meðan Karadima mis-
notaði mig og aðra á meðan Juan 
Barros stóð við hlið hans og fylgdist 
með. Páfi talar um að bæta skaðann 
en ekkert hefur breyst. Afsökunar-
beiðni hans er innantóm,“ sagði 
Cruz í janúar.

Þá sagði James Hamilton, annar 
þolenda Karadima, að með þess-
um ummælum hafi almenningur 
fengið að sjá aðra hlið á páfa. „Það 
sem páfinn hefur gert hér í dag er 
særandi og sársaukafullt. Ekki bara 
fyrir okkur heldur líka fyrir alla 
þá sem vilja binda enda á þetta 
ofbeldi.“

eska sjónvarpsstöðin T13 að páfi hafi 
skrifað. Páfagarður staðfesti síðar að 
tilvitnunin væri rétt.

Páfi sagði í útdrætti úr skýrslunni 
að það hátterni að bjóða ofbeldis-
menn innan kirkjunnar velkomna 

og hleypa þeim í stjórnunarstöður, 
líkt og gert var í Chile, væri eitt helsta 
einkenni þeirrar kynferðis of beldis-
krísu sem hrjáð hefur kaþólsku kirkj-
una á heimsvísu undanfarna áratugi.

„Vandamál kirkjunnar er ekki hægt 

Þórgnýr Einar  
Albertsson
thorgnyr@frettabladid.is
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Caddy Metan
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HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · BVA Egilsstöðum
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Golf Metan

Takk!

Takk fyrir að stíga skrefið inn í framtíðina 

á vistvænum bílum frá HEKLU

HEKLA býður upp á langmesta úrvalið af vistvænum bílum á Íslandi. Þeir eiga það allir sameiginlegt að 

ganga fyrir íslenskri orku og spara því bæði stórar upphæðir í eldsneyti og hafa mikil áhrif á náttúruna til hins betra. 

56% allra innfluttra bíla frá HEKLU eru vistvænir og við viljum þakka þeim mikla fjölda fólks sem hefur valið að 

skipta yfir í vistvænan bíl frá okkur. Velkomin í hópinn!

Outlander PHEV
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Mín skoðun Sif Sigmarsdóttir
  

Er þetta ekki 

örugglega 

formaður 

Sjálfstæðis-

flokksins, 

sem vill 

almennt litla 

opinbera 

yfirbyggingu 

og lágmarks-

skattheimtu, 

sem talar?

Hið stóra EF: „Hvað hefði getað orðið?“ Spurningin 
er samtímanum svo hugleikin að í engilsaxnesku 
hefur hún nýverið fengið sína eigin skamm-

stöfum: FOMO – fear of missing out. Samkvæmt breska 
sálfræðingnum og rithöfundinum Adam Phillips skiptist 
tilvist okkar í tvennt: Í hið eiginlega líf og fantasíulíf, líf 
sem við lifum aldrei en við teljum að hefði getað orðið. 
Þetta „ólifaða“ líf, samkvæmt Phillips, tekur gífurlegt 
pláss í höfðinu á okkur, svo mikið að segja má að við 
eyðum ævinni með manneskjunum sem okkur tókst 
aldrei að verða. Lífshlaup okkar verður harmkvæði um 
óuppfylltar óskir, ónýtta hæfileika og ókannaðar slóðir.

Phillips segir að slík gremja sé hins vegar ekki endi-
lega eyðileggingarafl. Hann er þeirrar skoðunar, eins og 
Freud, að leit okkar að nautn og ánægju liggi til grund-
vallar hæfni okkar til að lifa af. Ástæðan er sú að við innst 
inni vitum að við erum „ekkert merkilegri“ en t.d. „maur 
eða blóm“ og til þess að koma í veg fyrir lamandi von-
leysi yfir þeirri staðreynd þurfum við að finna leið til að 
gera líf okkar bærilegt. Þegar við leyfum okkur að finna 
til gremju öðlumst við skilning á hvað það er sem veitir 
okkur ánægju. Það er því hið „ólifaða“ líf og gremjan sem 
því fylgir sem gerir okkur kleift að lifa hinu eiginlega lífi.

86% líkur
Hið stóra EF: „Hvað hefði getað orðið?“ Spurningunni 
var óvænt varpað inn í líf okkar Íslendinga í vikunni. 
Skyndilega stóðum við frammi fyrir hugsanlegum óupp-
fylltum óskum, ónýttum hæfileikum og ókönnuðum 
slóðum. Við stóðum frammi fyrir „ólifuðum“ lífum. Að 
þessu sinni voru þessi líf hins vegar ekki fantasíur.

Íslensk erfðagreining býr yfir upplýsingum um meira 
en þúsund Íslendinga sem eru í bráðri lífshættu. Um 
er að ræða einstaklinga með stökkbreytingu á BRCA2-
erfðavísinum. „Konur sem bera stökkbreytinguna eru 
með 86% líkur á því að fá banvænt krabbamein,“ ritaði 
Kári Stefánsson í grein í Fréttablaðinu. „Þær eru þrisvar 
sinnum líklegri til þess að deyja fyrir sjötugt en konur 

almennt og þær lifa að meðaltali tólf árum skemur.“ Kári 
sagði jafnframt að hægt væri „að bægja frá meiri hlut-
anum af þessari ógn með fyrirbyggjandi aðgerðum“.

Starfshópur um nýtingu erfðaupplýsinga í einstakl-
ingsmiðuðum forvörnum þar sem sérstök áhersla var 
lögð á miðlun upplýsinga um BRCA-stöðu fólks skilaði 
af sér tillögum til heilbrigðisráðherra fyrir viku. Lagði 
hópurinn til að engar upplýsingar yrðu veittar nema ósk 
viðkomandi lægi fyrir en að setja mætti upp vefsíðu á 
vegum hins opinbera þar sem einstaklingar gætu óskað 
eftir þeim.

Tíu ár
Í grein sinni í Fréttablaðinu sagðist Kári hafa í áratug 
reynt að sannfæra heilbrigðisyfirvöld um að vara arfbera 
Brakkagensins við hættunni sem að þeim steðjar. Hve 
mörg mannslíf glötuðust vegna þessarar tíu ára tregðu 
heilbrigðisyfirvalda; ungt fólk sem kvaddi í blóma lífsins; 
konur sem hurfu á braut án þess að sjá börn sín vaxa úr 
grasi, án þess að líta barnabörn sín augum? Hve mörg 
börn misstu móður úr fyrirbyggjanlegu brjóstakrabba-
meini?

Ómældur skaði er skeður. En guði sé lof fyrir Kára Stef-
ánsson – eða réttara sagt: hending hafi þökk fyrir tilvist 
Kára Stefánssonar og genasamsetningu hans sem veldur 
því að hann er stundum eins og naut í postulínsverslun. 
Kári hyggst ekki bíða á meðan ráð sitja á rökstólum og 
senda fjölskyldur niður heljarslóð.

Gremja, eins og Adam Phillips bendir á, getur reynst 
afl til uppbyggingar. Stundum þarf að brjóta og bramla. 
Gremja Kára Stefánsson yfir hinu „ólifaða“ lífi, óupp-
fylltum óskum, ónýttum hæfileikum og ókönnuðum 
slóðum varð til þess að Íslensk erfðagreining hefur nú 
farið fram hjá landlæknisembættinu og opnað vef-
síðuna www.arfgerd.is. Þar geta landsmenn óskað eftir 
upplýsingum um hvort þeir beri umrædda erfðabreytu. 
Látum boðið berast: Ert þú eða einhver þér nákominn í 
bráðri lífshættu?

Ert þú í bráðri lífshættu?

 

- í leiðinni

- um land allt

B jarni Benediktsson fjármálaráðherra 
viðraði þá hugmynd að settur yrði á fót 
sérstakur þjóðarsjóður um arðgreiðslur 
Landsvirkjunar á ársfundi fyrirtækisins. 
Bætti hann við að góð fjárhagsstaða 
Landsvirkjunar gerði fyrirtækinu kleift 

að greiða umtalsverðan arð til ríkisins á næstu árum.
Hugmynd Bjarna er ekki ný. Norski olíusjóðurinn 

er þekktasta dæmið um sjóð af þessu tagi. Einnig 
starfrækja olíustórveldin í Austurlöndum nær sjóði 
sem eru samtvinnaðir ríkisrekstrinum. Nægir þar að 
nefna Katar, en sambærilegur sjóður á þeirra vegum 
fjárfesti í íslenska bankakerfinu haustið 2008, eins 
og frægt varð.

Ljóst er að gangi plön Landsvirkjunar eftir þá yrði 
sjóður sem þessi engin smásmíði. Landsvirkjun 
hefur undanfarin tvö ár greitt 1,5 milljarða á ári í 
arð í ríkiskassann. Hörður Arnarson forstjóri hefur 
hins vegar gefið út að Landsvirkjun eigi að geta greitt 
110 milljarða króna í arð til ríkisins árin 2020 til 
2026 enda hafi fjárhagslegur styrkur aukist veru-
lega á síðustu árum. Það samsvarar um 900 þúsund 
krónum á hvert heimili í landinu á tímabilinu.

Rétt er að halda því til haga að Landsvirkjun var 
upprunalega stofnuð í þeim tilgangi að selja raforku 
til stóriðju og sjá almennum markaði fyrir raforku 
á hagkvæmu verði. Það hlýtur að vera eðlilegt 
að spyrja hvort opinberu fyrirtæki sem rekið er í 
þágu almennings beri ekki fyrst og fremst að skila 
ávinningi beint til fólksins í landinu? Ljóst er af arð-
greiðslugetu Landsvirkjunar að það hlýtur að vera 
svigrúm til að lækka verð til neytenda.

Ekki er hægt að verjast þeirri hugsun að hugmynd 
sem þessi hljómi furðulega úr munni formanns 
stærsta hægri stjórnmálaflokks landsins. Er þetta 
ekki örugglega formaður Sjálfstæðisflokksins, sem 
vill almennt litla opinbera yfirbyggingu og lág-
marksskattheimtu, sem talar? Kannski hefur Bjarni 
hrifist af hugmyndafræði Katrínar Jakobsdóttur við 
fundarborðið í stjórnarráðinu?

Rétt er að benda á að hér starfar nú þegar risa-
vaxið fjárfestingabákn sem öllum launamönnum er 
skylt að greiða til. Lífeyrissjóðakerfið sem nú hefur 
um fjögur þúsund milljarða í stýringu, eða um 160% 
af landsframleiðslu og fer stækkandi. Staðreyndin 
er sú að á Íslandi starfar nú þegar okkar eigin norski 
olíusjóður.

Íslensku lífeyrissjóðirnir gína yfir öllu á inn-
lendum markaði, og eiga hátt í helming skráðra 
hlutabréfa í landinu. Þarf að búa til annað opinbert 
bákn til móts við lífeyrissjóðina með tilheyrandi 
kostnaði? Og hverjir ættu að stýra slíkum sjóðum? 
Kannski fulltrúar flokkanna, líkt og almennt tíðkast 
í opinberum fyrirtækjum á borð við Ríkisútvarpið?

Bjarni sagði á ársfundinum, að aldrei áður hafi 
jafn hátt hlut fall at vinnu starf semi á Íslandi ým ist 
verið í op in berri eigu eða óbeinni eigu al menn ings 
gegn um líf eyr is sjóðina. Er ekki nóg komið?

Væri ekki nær að nota það svigrúm sem er til 
staðar og lækka álögur og skatta sem sannarlega eru 
háir í öllum samanburði á Íslandi?

Okkar olíusjóður
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Vinnur þú ferð
á Argentínuleikinn?

Reynsluaktu Hyundai i10
alla leið til Moskvu.
Landsliðið er á fullu að undirbúa sig fyrir HM í Rússlandi og þú átt möguleika á 
að fara þangað með þeim. Komdu og reynsluaktu nýjum Hyundai, þá ferðu í pott 
og gætir unnið sannkallaða þjóðhátíðarferð á leik Íslands og Argentínu í Moskvu 
þann 16. júní. 

Þann 31. maí verða dregnir út tveir vinningshafar sem hljóta hvor um sig ferð fyrir 
tvo til Moskvu. Innifalið er flug, gisting, miðar á leikinn og ferðir með fararstjórn til 
og frá leikvanginum.

Hyundai er einn af aðalstyrktaraðilum FIFA WORLD CUP 2018
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Komdu og kynntu 
þér vegleg HM tilboð 
á nýjum Hyundai

Veglegir HM aukahlutapakkar fylgja öllum Hyundai bílum í takmarkaðan tíma.

Hyundai | Kauptúni 1 |  Sími 575 1200 | www.hyundai.is    



Býður Tinnu Jökulsdóttur 
velkomna til starfa

Hægt er að panta tíma í sjúkraþjálfun 
í síma 564 4067 eða senda póst á 

sjukrathjalfunin@sporthusid.is

Á stofunni starfa fyrir:

Þjónusta í boði:

Atli Örn Gunnarsson, Ásdís Guðmundsdóttir, Elsa Sæný Valgeirsdóttir, 
Elvar Leonarsdsson, Hildur Kristín Sveinsdóttir, María Jónsdóttir, 
Særún Jónsdóttir, Þorsteinn Máni Óskarsson, Þóra Hugosdóttir, 

Elísabet Reynisdóttir og Helga Gísladóttir.

Úrlausn og greining stoðkerfisvandamála

Heilsufarsmælingar

Fræðsla og ráðgjöf

Hreyfigreining

Tinna Jökulsdóttir

Róbert Aron Hostert hefur leikið vel í úrslitaeinvíginu. Hér reynir hann skot að marki FH undir pressu frá Arnari Frey Ársælssyni. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

HANDBOLTI Það verður ekkert gefið 
eftir þegar FH og ÍBV leiða saman 
hesta sína í fjórða leik liðanna í 
úrslitum Olísdeildar karla í Kapla-
krika í Hafnarfirði klukkan 16.30 í 
dag. ÍBV hefur 2-1 forskot í einvígi 
liðanna eftir sannfærandi sigur 
í hitaleik í Vestmannaeyjum á 
fimmtudagskvöldið. Eyjamenn 
þurfa aðeins einn sigur í viðbót til 
að verða sér úti um Íslandsmeist-
aratitilinn í ár.

Um fátt annað hefur verið rætt 
en brot Eyjamannsins Andra Heim-
is Friðrikssonar á FH-ingnum Gísla 
Þorgeiri Kristjánssyni um miðjan 
fyrri hálfleik. Samfélagsmiðlar hafa 
logað vegna málsins og fjölmiðlar 
fjallað um málið af miklum móð.  
Broti Andra Heimis var í gær vísað 
til aganefndar HSÍ til úrskurðar.

Gísli meiddist á höfði og öxl og 
tók ekki frekari þátt í leiknum. 
FH mátti illa við því, sérstaklega 
í ljósi þess að fyrirliðinn Ásbjörn 
Friðriksson var fjarverandi vegna 
meiðsla á kálfa.

Halldór Sigfússon, þjálfari FH, 
sagði í samtali við Fréttablaðið að 
það kæmi ekki í ljós fyrr en í dag 
hvort Gísli yrði leikfær í viður-
eigninni í dag. Það liti ekki út fyrir 
að hann hefði fengið heilahristing 
en hann væri slæmur í öxlinni. Að 

sögn Halldórs mun Ásbjörn taka 
þátt í leiknum í dag; það yrði öllu 
tjaldað til enda ekkert annað en 
sigur í boði fyrir FH.

Eins og áður sagði getur ÍBV 
tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn 
með sigri í Krikanum í dag. Liðið 
yrði þá handhafi allra stóru titl-
anna; deildar-, bikar- og Íslands-
meistarar. Síðasta liðið til að afreka 
það voru Haukar 2010. Aron Rafn 
Eðvarðsson, sem ver mark Eyja-
manna í dag, og Sigurbergur Sveins-
son, skytta ÍBV, voru í liði Hauka á 
þeim tíma. 

Aron Rafn hefur varið vel í ein-
víginu, sérstaklega í leikjunum 
í Eyjum. Ágúst Elí Björgvinsson 
hefur ekki fundið sig en Birkir 
Fannar Bragason hefur átt ágætar 
innkomur. Stuðningsmenn FH von-
ast til þess að Ágúst hrökkvi í gírinn 
í leiknum í dag.

FH laut í lægra haldi fyrir Val 
í úrslitum Olís-deildarinnar á 
síðasta tímabili og mun að öllum 
líkindum leggja allt í sölurnar til 
þess að þau vonbrigði endurtaki 
sig ekki. FH-ingar geta ornað sér 
við það að þeir hafa unnið alla fjóra 
heimaleiki sína í úrslitakeppninni 
til þessa og töpuðu aðeins tveimur 
af 11 heimaleikjum sínum í deildar-
keppninni. hjorvaro@frettabladid.is 

Allt eða ekkert hjá FH-ingum
ÍBV getur tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn í handbolta karla með sigri á FH í Kaplakrika í dag. Ekki liggur 
fyrir hvort Gísli Þorgeir Kristjánsson, leikstjórnandi FH, spilar í dag vegna meiðsla úr síðustu viðureign.

FÓTBOLTI Manchester United og 
Chelsea eru bæði í leit að eina titli 
sínum á yfirstandandi leiktíð þegar 
liðin mætast í úrslitaleik ensku 
bikarkeppninnar á Wembley í dag, 
sama dag og hið konunglega brúð-
kaup fer fram.

José Mourinho mun að öllum 
líkindum stýra Manchester Unied 
á næstu leiktíð, en útlit er fyrir að 
þetta verði síðasti leikur Antonio 
Conte hjá Chelsea. Þessir tveir 
knattspyrnustjórar hafa hreytt 
ónotum hvor í annan undanfarin 
ár, en hafa að sögn Mourinho grafið 
stríðsöxina í bili það minnsta. 

Mourinho hefur ansi gott sigur-
hlutfall þegar kemur að úrslita-
leikjum en hann hefur borið sigur 
úr býtum í 12 af þeim 14 leikum 
sem hann hefur farið í sem knatt-
spyrnustjóri. Manchester United 
getur jafnað Arsenal sem hefur oft-
ast orðið enskur bikarmeistari eða 
13 sinnum með sigri í leiknum í dag. 
Chelsea hefur hins vegar sjö sinnum 
orðið bikarmeistari. 

Manchester United varð síðast 
bikarmeistari 2016, en það var síð-
asta verk Louis van Gaal hjá félaginu 
að leiða liðið til sigurs gegn Crystal 
Palace í bikarúrslitum það árið. 

Chelsea vann enska bikarinn 
aftur á móti síðast árið 2012 eftir 
sigur gegn Liverpool í bikarúrslit-
um. Þá hélt Roberto Di Matteo um 
stjórnartaumana hjá Chelsea. Conte 
og lærisveinar hans vonast til þess 
að gera betur en í fyrra, en liðið tap-
aði þá fyrir Arsenal í bikarúrslitum. 

Bæði lið hafa nú þegar tryggt sér 
sæti í Evrópukeppni á næstu leiktíð, 
en Manchester United mun taka 
þátt í Meistaradeild Evrópu eftir 
að hafa hafnað í öðru sæti ensku 
úrvalsdeildarinnar á meðan Chelsea  
leikur í Evrópudeildinni þar sem 
liðið endaði í fimmta sæti. – hó

Bikarúrslit eftir 
brúðkaupið

Fornir fjendur. NORDICPHOTOS/GETTY
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BALDVIN ÞORMÓÐSSON
hugmyndasmiður hjá  
Pipar/TBWA auglýsinga-
stofu

Ert þú royalisti?
Ég myndi ekki kalla 

mig royalista en ég hef 
haft dálæti á bresku kon-
ungsfjölskyldunni síðan 
ég bjó í London þegar ég 
var í námi. Þá tók ég þá 
ákvörðun að tileinka mér 
algjörlega breska menn-
ingu. Ég man þegar ég var 
nýfluttur út og sat á breskum 
pöbb í Camden. Klukkan að slá í 
miðnætti og mikil læti þegar gamall 
breskur maður stendur á fætur og byrjar að 
syngja hástöfum God Save the Queen. Staður-
inn þagnar og allir standa upp og taka undir. 
Þá fyrst fann ég fyrir því hvað breska krúnan 
er mikið sameiningartákn fyrir Breta.

Hvað á að gera á stóra daginn?
Ætli ég byrji ekki daginn á stórum „English 

breakfast“, bóni síðan Land Roverinn, hnýti á 
mig slaufu og rölti rakleiðis á næsta bar með 
helgarblað Fréttablaðsins og Hendrick’s gin 

og tónik að fylgjast með ósköp-
unum í beinni útsendingu í 

snjallsímanum.
Fylgistu með bresku 

konungsfjölskyldunni 
reglulega?

Ég hef alveg annað 
augað með þeim en 
þrátt fyrir að hafa 
í  grunninn mjög 
gaman af drama þá 

vil ég helst að þeim líði 
bara vel og allir hressir 

hver í sínum kastala með 
góðan bjór og BBC Two.
Klæðir þú þig í sparigall-

ann í virðingarskyni?
Mér finnst oft gott að hita upp 

fyrir tyllidaga með því að klæða mig í mín 
fínustu föt daginn fyrir. Eins og 30. desember, 
daginn fyrir aðfangadag, 16. júní og slíkt. Það 
tekur pressuna af sjálfum deginum. Þá eru 
fötin líka aðeins þægilegri á sjálfum deginum. 
Mæli með!

Hvernig líst þér á tilvonandi brúðhjón?
Mér finnst þau æði. Það eiga allir skilið að 

finna ástina og ég vona að þau eigi eftir að eiga 
langa og hamingjusama ævi saman.

FRÍMANN SIGURÐSSON 
verkefnastjóri og gestgjafi

Ert þú royalisti?
Já, ég held að ég verði að viðurkenna 

að í mér býr lítill konungssinni/royal-
isti sem laumar konunglegu slúðri með 
í handfarangur á ferðalögum og fylgist 
með útvöldum aðilum konungsfjöl-
skyldna á samfélagsmiðlum.

Hvað á að gera á stóra daginn?
Á meðan kampavínið kælist skokka 

ég beinn í baki út í Brauð og co. og 
kaupi ríflegan skammt. Þegar heim er 
komið er lagt hátíðlega á borð, slökkt á 
símanum, kampavínið opnað og skellt 
sér í hæfilega þægilegan hátíðargalla. 
Stærsta áskorun dagsins er að finna 
út hvaða sjónvarpsstöð er með bestu 
beinu útsendinguna.

Fylgistu með bresku konungsfjöl-
skyldunni reglulega?

Ég hef ekki sérstaklega hátt um það 
en mér gengi eflaust ágætlega í spurninga-
keppni um kóngafólk almennt og þá allra helst 
um skandinavísku konungsfjölskyldurnar. Í júlí 
ár hvert fagna ég svo afmæli Viktoríu krón-
prinsessu Svíþjóðar þar sem við eigum sama 
afmælisdag.

Klæðir þú þig í sparigallann í virð-
ingarskyni?

Að sjálfsögðu, ég fer m.a. í gull-
klossana sem voru sérpantaðir frá 
Svíþjóð og mér færðir að gjöf og eru 
nýttir við hátíðleg tilefni líkt og þetta 
konunglega brúðkaup. Lets just say I 
never dress down … ever.

Hvernig líst þér á tilvonandi brúðhjón?
Brúðhjónin virðast vera ástfangin og ham-

ingjusöm sem er alltaf ákaflega fallegt. Ég óska 
þeim alls hins besta og vona að þau eigi eftir að 
láta mikið gott af sér leiða í gegnum störf sín í 
þágu mannúðarmála og mannréttinda.

Gunnþórunn  
Jónsdóttir 
gunnthorunn@frettabladid.is 

Mér þykir, og hefur alltaf þótt, alveg óendanlega vænt 
um Harry og Vilhjálm frá því þeir fæddust og auðvitað 
sérstaklega eftir að Díana féll frá. Ég trúi því stundum 
ekki ennþá að hún sé farin frá okkur. En jæja. Varðandi 
ráðahaginn þá verð ég að viðurkenna, og þetta er hart 
á sjálfan brúðkaupsdaginn en meðvirkni hefur aldrei 
hjálpað hálfum hlut, að ég hef smá áhyggjur af þeim. 
Fjölskylda Meghan er svo óstjórnlega helluð út í hana 
og auðvitað stend ég með Harry og hans ákvörðunum 
í lífinu (hann á enga mömmu svo ég verð að stíga inn 
hérna) en það er 1% af mér sem er smá stressað um að 
það sé mögulega, og ég er bara að segja mögulega hérna, 
smá séns að Meghan sé ekki alveg sönn í þessu. Hún 
þóttist ekki vita neitt um konungsfjölskylduna í trú-
lofunarviðtalinu en svo birti vinkona hennar mynd af 
þeim sem unglingum fyrir utan Buckinghamhöll alveg 
óðum og trylltum. Þið vitið. En ég er ekki bílstjórinn í 
hans lífi, nú eða þeirra. Svo það er ekkert annað í boði 
en að senda bara hlýja strauma.

Ég ætla að reyna að gera það sem ég get til að hafa 
þetta hátíðlegt í dag. Athöfnin er auðvitað í hádeginu 
svo það verður létt dagförðun bara hjá sjálfri mér, lát-
laust dress, hnésítt pils en ég ætla að hlaða á mig þeim 
mun meira af skarti. Gestalistinn er ekki alveg negldur 
en Díana verður með mér hérna (bank í hjartað). Ég 
ætla að drekka eitthvert rándýrt te og slafra í mig búð-
ing með fína silfrinu og nota bakka með mynd af Díönu.

Ég held að brúðkaupið sé eðlilegt framhald af heldur 
löngu glaumgosalífi Harrys. Ég er búin að bíða eftir 
þessum helvítis degi frá því Harry stóð við hlið Vil-
hjálms á brúðkaupsdegi þeirra Katrínar. Nú heldur kon-
ungsfjölskyldan bara áfram að færa sig hægt og rólega 
inn í nútímann, þar sem allar konungsfjölskyldur eiga 
auðvitað að vera ef þær vilja lifa af.

Varðandi fyrirkomulagið á þessu öllu þá er ég hugsi 
yfir PR-vinklinum. Steikarpönnuháttur fjölskyldu Meg-
han hefur algjörlega fengið að stjórna umræðunni. Höll-
in þegir (Harry bað ömmu pottþétt um að skipta sér 
ekki af svo það útskýrir þögnina), útkoman því miður 
hver furðufréttin á fætur annarri um fjölskyldu Meg-
han. Gleymum síðan ekki veikindum pabba hennar og 
dramanu í kringum þau. Öll þessi súpa hefur algjörlega 
yfirskyggt sjálf hátíðahöldin og gleðina. Og hvaða frétt 
stendur upp úr frá höllinni? Jú, að bjóða fólki, sem fær 
náðarsamlegast að koma þarna inn á einhvern grasbala 
og bíða allan daginn, að taka með sér nesti. Var í alvöru 
ekki hægt að rúlla einum eða tveimur pullu-vögnum 
þarna inn? Annars finnst mér hádegisbrúðkaup alltaf 
smá elegant og öðruvísi.

Ég vona svo innilega að dagurinn verði 
sem yndislegastur þrátt fyrir vesen á 
tengdafjölskyldu Harrys og að hann 
finni fyrir nærveru mömmu sinnar 
heitinnar. Það sem hún elskaði 
þessa drengi sína meira en allt, 
elsku hjartans fólkið segi ég nú 
bara. Guð blessi minningu Díönu 
í dag og alla daga. Og brúð-
hjónin auðvitað.

08.00 Almenningi sem hefur verið 
boðið til hátíðarhalda við Windsor 
kastala mætir.

8.30-10.00 Gestir koma til kirkju. 
Meðlimir konungsfjölskyldunnar 
síðastir eða um 10.20.

10.45 Bræðurnir Harry og Vil-
hjálmur koma saman til kirkju. Lík-
lega koma þeir gangandi fram hjá 
þeim mikla fjölda almennings og 
góðgerðarfélaga sem hefur verið 
boðið að fylgjast með athöfninni á 
lóð Windsor kastala.

10.55-10.59 Elísabet drottn-
ing kemur síðust fjölskyldumeð-
lima til kirkju.

 Tímalína á íslenskum tíma 

UM 600 GESTIR 
VERÐA Í KAPELLUNNI 
ÞEGAR MEGHAN OG HARRY 
VERÐA GEFIN SAMAN.

10.59 Meghan Markle kemur til 
kirkju með móður sinni, Doriu 
Ragland.

11.00 Athöfnin hefst í kapellu 
heilags Georgs í Windsor-kastala

12.00 Athöfninni lýkur og nýgiftu 
brúðhjónin koma út á kirkjutröpp-
urnar. Þar ganga þau að vagni sem 
þau fara með í gegnum miðbæ 
Windsor.

SVARAMAÐUR HARRY 
VERÐUR BRÓÐIR HANS  
VILHJÁLMUR.

FYRIR UTAN WIND-
SOR-KASTALA VERÐA 
ALLS 2.640 GESTIR. ÞEIR 
FÁ AÐ FYLGJAST MEÐ 
ÞEGAR PARIÐ MÆTIR Í 
KAPELLUNA. SEINNA 
FAGNA ÞEIR HJÓNUNUM 
ÞEGAR ÞAU FARA Í VAGN-
INN EFTIR ATHÖFNINA.

KAPELLAN VAR BYGGÐ 
ÁRIÐ 1475. HARRY VAR 
SKÍRÐUR Í HENNI ÁRIÐ 
1984.

13.00 Að vagnferðinni lokinni hefst 
brúðkaupsveisla í boði drottningar í 
sal heilags Georgs.

AÐ KVÖLDI Í kvöld er haldin brúð-
kaupsveisla fyrir nánustu ættingja 
og vini í Frogmore.

Hlýir straumar

Lára Björg Björnsdóttir 
Royalisti skrifar

Aðdáendur gera  
sér glaðan dag

EVA LAUFEY KJARAN  
HERMANNSDÓTTIR
dagskrárgerðarkona á Stöð 2

Ert þú royalisti?
Já, ætli það ekki. Ég hef að 

minnsta kosti vandræðalega mikinn 
áhuga á þessu ágæta fólki og leiðist 
ekki að fylgjast með því. Ég er níræð 
í anda og það á vel við mig – á milli 
þess sem ég fylgist með Kardashian-
systrum. Ég passa mig á að hafa jafn-
vægi í þessu.

Hvað á að gera á stóra daginn?
Í fyrsta lagi mun ég troða mér í 

brúðarkjólinn minn, hver segir að 
notagildi þessara brúðarkjóla sé 
ekki gott? Djók. Samt ekki. Afmæl-
ið mitt og brúðkaupið eru í sömu 
viku, sem er engin tilviljun og þess 
vegna ætla ég að baka eina köku og 
fá mér eins og eitt kampavínsglas 
í góðum félagsskap. Fæ því til mín 
þær vinkonur mínar sem eru til í 
kampavínsdrykkju um hádegisbil, 
það á vissulega við flestar en þær 
sem búa nálægt og vilja 
fagna þessum degi 
almennilega eru 
velkomnar. Þetta 
er þó mjög óform-
legt, en ég vona 
að ég endi ekki 
ein í brúðar-
k j ó l n u m 
með köku-
s n e i ð  o g 
kampavín!

Það eru margir sem 
gleðjast með kon-
unglegu brúðhjón-
unum um helgina.

Sjá nánar á Fréttablaðið+
Lengri umfjöllun má lesa á frettabladid.is. 

ÉG FER M.A. 
Í GULL-
KLOSSANA 
SEM VORU 
SÉRPANT-
AÐIR FRÁ 
SVÍÞJÓÐ

Kristjana Björg  
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is
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Komdu á flug í sumar!

NÁMSKEIÐ 7–9 ÁRA:
11.-22. júní       kl. 9-12  UPPSELT
25. júní-6. júlí  kl. 13-16  UPPSELT
9.-20. júlí          kl. 9-12  Nokkur sæti laus
9.-20. júlí          kl. 13-16  
7.-17. ágúst      kl. 9-12   Nokkur sæti laus

NÁMSKEIÐ 10–12 ÁRA:
11.-22. júní       kl. 13-16  UPPSELT
25. júní-6. júlí  kl. 9-12   Nokkur sæti laus 
7.-17. ágúst      kl. 9-12   

Sumarnámskeið KVAN fyrir börn á aldrinum 7-9 ára og 10-12 ára
Í sumar býður KVAN upp á hágæða sumarnámskeið. Áhersla verður lögð á að kenna 
félags- og leiðtogafærni, efla vináttufærni og bæta samskipti. 

kvan.is  - Hábraut 1a, Kópavogi - sími 519 3040 

KVAN fyrir 13-15 ára hefst 5. júní
Námskeiðið stendur í fjórar vikur og er kennt tvisvar í viku.
Kennt er á þriðjudögum og fimmtudögum kl. 18-21. 

KVAN fyrir 16-19 ára hefst 30. maí
Námskeiðið stendur í fjórar vikur og er kennt tvisvar í viku.
Kennt er á mánudögum og miðvikudögum kl. 19-22. 

Kynningarfundur fyrir 13-19 ára, þriðjudaginn 22. maí kl. 20-20.45 
Skemmtilegur kynningarfundur þar sem við förum yfir aðferðafræðina á námskeiðunum 
og hvers má vænta eftir námskeiðið. Fundurinn er haldinn í KVAN, Hábraut 1a, Kópavogi.  

Skemmtileg, jákvæð og uppbyggjandi námskeið
 fyrir börn, unglinga og ungt fólk

Skráning 
hafin á kvan.is



Í björtu og fallegu einbýlis-
húsi á Kársnesinu búa ungl-
ingarnir Auður Emilía og 
Markús Páll Bjarmi Hildar-
börn ásamt yngri hálfbróður 
sínum og móður.

Auður Emilía, 17 ára, er að klára 
Kvennaskólann í vor og stefnir á 
inntökupróf í læknisfræði fyrir 
næsta vetur í Háskóla Íslands. 
Markús Páll er að ljúka grunnskóla-
námi í vor en næsta vetur liggur 
leiðin í Menntaskólann í Kópavogi 
þar sem hann mun leggja stund á 
félagsfræðinám. Hann ætlar sér að 
verða barnasálfræðingur á BUGL 
þegar hann verður eldri.

Líf þessara unglinga í dag er á yfir-
borðinu ekki ósvipað lífi annarra 
dæmigerðra unglinga. Dagurinn 
hefst á morgnana í skólanum og 
endar á heimili þeirra á Kársnesinu 
á kvöldin. Líf þeirra hefur hins vegar 
ekki alltaf verið auðvelt.

Móðir þeirra, séra Hildur Björk 
Hörpudóttir, setti börnin í skyld-
uga umgengni árið 2006. Allt til 
ársins 2010 tálmaði hún umgengni 
föðurins við börnin, alls þrisvar. 
Að hennar mati í þeim tilgangi að 
vernda þau fyrir ofbeldi.

Að geta ekki verndað börnin sín
„Núna loksins fáum við að segja 
okkar hlið,“ segir Auður. „Þegar ég 
les á netinu að móðir sé að beita 
föður ofbeldi með því að tálma 

umgengni án þess að vita hvað er 
í gangi, eða hvað býr að baki tálm-
uninni, þá verður maður svolítið 
reiður og á það til að missa trúna 
á fólki yfir höfuð,“ segir Auður en 
Hildur móðir hennar hefur verið 
útmáluð sem tálmunarmóðir á net-
inu í mörg ár og sökuð um að beita 
tálmunum með óeðlilegum hætti 
gegn líffræðilegum föður þeirra 
systkina og virða að vettugi rétt 
hans til að umgangast börnin sín.

Árið 2006 sögðu börnin frá 
ofbeldi af hálfu föður síns og játaði 
faðir þeirra, í tölvupósti til lögfræð-
ings Hildar Bjarkar í júlí það ár, að 
hafa slegið Markús. Mánuði síðar, 
þann 13. ágúst, stöðvaði móðir 
þeirra alla umgengni við börnin. 
Þann dag, sunnudag, fer Hildur með 
Auði á sjúkrahús vegna áverka sem 
hún sá á stúlkunni eftir helgarferð 
með föður sínum.

„Ég gleymi aldrei þessari helgi. 
Ég setti þau alltaf í bað eftir að þau 
komu heim. Auður er ofboðslega 
tætt þennan sunnudag og ég mátti 
ekki vera inni á meðan hún er í baði. 
Svo kem ég inn til hennar og geng 
aftur fyrir hana og sé að barnið er 
allt í áverkum á bakinu og niður 
á lendar. Þá förum við með hana 
strax á slysadeildina. Ég grét úr mér 
augun. Í þessu öllu er svo rosalegur 
vanmáttur og sorg, að geta ekki 
verndað börnin sín,“ segir Hildur.

„Í þessari læknisskoðun var skipt 
einu sinni um hjúkrunarfræðing. 
Sú sem var með okkur fyrst grét og 
grét þegar læknirinn var að byrja að 
skoða barnið. Það þurfti að mæla 
þetta allt og taka ljósmyndir. Auður 
var alveg út úr heiminum og var að 

segja okkur frá einhverjum fuglum. 
Svo var verið að reyna að gera þetta 
þannig að hún meiddi sig ekki. Ég 
hélt þegar þetta var búið að þetta 
væri eitthvað sem ég þyrfti aldrei 
aftur að gera,“ segir Hildur.

Þetta atvik var tilkynnt til Barna-
verndar Reykjavíkur og henni einn-
ig tjáð að málið yrði kært til lög-
reglu. Níu dögum seinna barst bréf 
frá Barnavernd þar sem þeim var 
tjáð að þar sem vissa væri fyrir því 
að móðir tæki á málinu á ábyrgan 
hátt yrði ekkert frekar aðhafst af 
hálfu Barnaverndar Reykjavíkur og 
málum barnanna lokað hjá Barna-
vernd.

„Fólk má bara lemja þig“
„Ég man eftir því að hafa verið hent 
á skáp og allt verður svart. Ég man 
eftir að hafa verið slegin með ein-
hverju í bakið á mér og það var 
ótrúlega sárt og ég man eftir því að 
ég hafi verið á sófanum frammi að 
hlusta á hann vera að lemja Markús 
inni í herbergi. Ég man líka svo-
lítið fleira en þetta en það er sárt að 
minnast á þetta,“ segir Auður með 
grátstafinn í kverkunum. „Það var 
alltaf eitthvað sem við höfðum gert. 
Markús á að hafa verið of hávær og 
þá var bara þrifið í hann og inn.

Mér leið alltaf eins og þetta væri 
mér að kenna. Svo var ekkert hlust-
að á okkur þegar við vorum að segja 
frá.“

Fannst þér kerfið ekki hlusta?
„Nei. Og mamma þurfti að greiða 

dagsektir fyrir það að halda okkur 
frá ofbeldisfullum aðstæðum.“

Þið voruð úrskurðuð til að hitta 
föður ykkar. Hvernig leið þér?

„Ég man bara kvíða fyrir hverja 
helgi. Það var ógeðslega erfitt. Það 
er eins og maður sé sendur á geð-
veikrahæli þar sem fólk má bara 
lemja þig og það var einhvern veg-
inn eins og enginn stæði með okkur 
nema mamma, stjúppabbi minn og 
lögmaður okkar. Svo fylgir þessu 
það að ég og Markús máttum aldr-
ei heyra í barni gráta, þá leið okkur 
illa. Bara þegar yngsti bróðir okkar 
var að fara að sofa, að heyra barn 
gráta í öðru herbergi og fá upp strax 
minningar af því þegar það var verið 
að lemja Markús.“

Þrír dagsektarúrskurðir
Frá árinu 2006 til ársins 2010 er föð-
urnum úrskurðað í hag þess efnis 
að hann eigi rétt á umgengni við 
börnin sín. Á þessum tíma lá fyrir að 
börnin voru haldin miklum kvíða 
og vanlíðan. „Umgengni við börnin 
er komið aftur á, þrátt fyrir játningu 
föður, þrátt fyrir áverkavottorð sem 
sýna áverka, gögn frá sálfræðingum 
sem lýsa mikilli vanlíðan barnanna 
og kvíða. Það er eins og réttur til 
umgengni sé mun sterkari en réttur 
barnanna til verndar gegn ofbeldi,“ 
segir Hildur. Fyrst var umgengni 

Loksins fáum við að segja frá
Börn séra Hildar Bjarkar Hörpudóttur, Auður og Markús, lýsa reynslu sinni af þvingaðri umgengni við föður sinn og 
því hvernig frásögn þeirra var alla tíð dregin í efa. Þá lýsa þau óvægnu umtali um móður sína á netinu.

„Núna loksins fáum við að segja okkar hlið,“ segir Auður, dóttir séra Hildar Hörpudóttur, sem stígur fram ásamt bróður sínum Markúsi. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

Sveinn 
Arnarsson
sveinn@frettabladid.is

Skýrslutaka í Barnahúsi:
Starfsmaður: hvað heitirðu?
Auður: Ég heiti Auður.
Starfsmaður: Þú heitir Auður, og 
hvað ertu gömul Auður?
Auður: Ég er átta.
Starfsmaður: Þú ert átta ára og 
hvar áttu heima?
Auður: Ég á heima í Haukalind 25.
Starfsmaður: Hverjir eiga heima 
þar?
Auður: Bróðir minn Bjartur, 
Markús og mamma og pabbi.
Starfsmaður: Og hvað heitir pabbi 
þinn?
Auður: Pabbi minn heitir Egill 
Rúnar Erlendsson, en hinn pabbi 
minn heitir…, eða sko ég kalla hann 
eiginlega ekkert pabba, ég kalla 
hann bara [nafn] því hann heitir 
[nafn].
Stafsmaður: Hann heitir [nafn].
Auður: Og hann meiðir mig 
stundum.

…
Starfsmaður: Segðu mér þá af 
hverju þú ert komin hingað að tala 
við mig?
Auður: Út af því að pabbi minn 
hann er búinn að vera að meiða 
mig. Mamma og hann eru skild og 
þegar ég er hjá honum þá meiðir 
hann mig.
…
Starfsmaður: Þykir þér vænt um 
[nafn] pabba?
Auður: Svolítið.
Starfsmaður: Hvernig myndir þú 
vilja hafa þetta ef þú mættir alveg 
ráða ein?
Auður: Þá myndi ég frekar vilja 
bara hafa þetta þannig að yrði, að 
við myndum ekki vera hjá honum. 
Og í hvert sinn sem hann hefur 
meitt okkur þá myndi bara löggan 
koma.

↣
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Vinsælt bakarí í Austur-London
The Violet Bakery er bakarí og kaffi-
hús í Hackney í Austur-London. 
Frægt fyrir vandað og nútímalegt 
bakkelsi og nýtur gríðarmikilla vin-
sælda eftir að Harry og Meghan 
völdu eigandann, Claire Ptak, til að 
baka brúðartertuna. Kakan er með 
sítrónu- og ylliberjabragði og verður 
sjálfsagt boðin til sölu í bakaríinu 
vinsæla í sumar. En þeir sem vilja 
spreyta sig á uppskrift eftir Claire 
geta bakað þessa hindberjatertu. 
Uppskriftina er að finna í matreiðslu-
bók eftir hana, The Violet Bakery 
Cookbook.

HINDBERJAKAKA
Fyrir 10-12

Kökubotnar
125 g mjúkt smjör
200 g sykur
3 egg
1 tsk. vanilludropar
1 tsk salt
300g hveiti
2 tsk. lyftiduft
¾ bolli mjólk
6 msk. hindberjasulta

Krem og skreyting
120 g fersk hindber
500 g flórsykur
1 msk. mjólk
190 g smjör
½ tsk. kirsuberjalíkjör
½ tsk. sítrónusafi

Hitaðu ofninn í 150°C. Notaðu djúpt 
20 cm kökumót, smyrðu það og settu 
smjörpappír í botninn.

Hrærðu saman mjúkt smjörið og 
sykurinn. Bættu eggjum, vanillu og 
salti við. Hægt og rólega.

Í annarri skál skaltu hræra saman 
hveiti og lyftiduft. Bættu við helmingi 
af smjöri á hægum hraða. Bættu við 
mjólkinni og þá hveitinu sem eftir er. 
Gættu þess að blanda vel þannig að 
ekkert hveiti liggi á botni skálarinnar.

Helltu í mótið og jafnaðu yfir-
borðið með spaða. Bakaðu í 50-60 
mínútur. Látið kólna í 15-20 mínútur. 

Takið úr mótinu með því að renna 
hníf meðfram brúninni.

Kremið er lagað með því að mauka 
hindberin ásamt tveimur matskeið-
um af flórsykri. Það þarf að hella af 
umframvökva áður en maukið er sett 
í skál og í hrærivél. Bætið við mjólk, 
smjöri og 250 grömmum af flórsykri. 
Hrærið saman rólega í þrjár mínútur. 
Bætið restinni af sykrinum saman við 
og hrærið þar til kremið sýnist hafa 
létta áferð en heldur samt ágætri 

lögun. Þá skal blanda við kirsuberjalí-
kjör og sítrónusafa.

Þvoið kökumótið. Klæðið það að 
innan með plastfilmu og látið hana 
ná vel yfir brúnirnar.

Notið stóran brauðhníf eða hníf 
með löngu hnífsblaði. Skerið kökuna 
sem nú hefur kólnað í þrjá hluta. Ef 
efsta lagið er kúpt, snyrtið það til og 
jafnið yfirborðið. Gott ráð er að setja 
pappaspjöld á milli laga og lyfta 
þannig kökuhlutunum upp og færa 
til á kökudisk.

Færið svo aftur neðsta lagið í 
kökumótið með plastfilmunni. 
Setjið krem í poka, notið stóran stút. 
Sprautið kremi meðfram brúnum 
kökunnar, ekki hafa áhyggjur af því 
að kremið snerti mótið. Smyrjið 
sultu á botninn. Sprautið fáeinum 
röndum af kremi ofan á. Setjið 
annað lag af kökubotni ofan á og 
endurtakið. Setjið svo efsta lagið á. 

Togið í plastfilmuna og pakkið kök-
unni inn. Kælið í tvo tíma eða yfir 
nótt áður en kakan er tekin upp úr 
mótinu til skreytingar. Þekið kökuna 
með kremi. Skreytið með berjum og 
berið fram.

Hugleiðingar um kjóla
Mikil eftirvænting hefur ríkt um 
brúðarkjólinn. Breskir fjölmiðlar 
veðjuðu flestir á tískuhús Ralph & 
Russo. Móðir Meghan, Doria Ragl-
and, mun leika stórt hlutverk í brúð-
kaupi dóttur sinnar. Hún mun fylgja 
henni til kirkju og líkast til klæðast 
fatnaði frá tískuhúsinu breska Bur-
berry.

Konunglegt stell
Brúðhjónin hafa lagt blessun sína 
yfir kaffistell úr postulíni sem er 
sérstaklega gert í tilefni brúðkaups 
þeirra. Stellið er ljósblátt.

Kökur, kjólar  
og konunglegt kaffistell

Claire skreytir gjarnan kökur sínar með blómum. 

Claire Ptak, eigandi The Violet Bakery í Hackney í Austur-London. Bakaríið er geysivinsælt. NORDICPHOTOS/GETTY

Flestir veðja á Ralph&Russo. Konunglega stellið í bláum tónum.



Honda HR-V
verð frá kr. 3.870.000

Honda Civic
verð frá kr. 2.990.000

Honda Jazz
verð frá kr. 2.540.000

Honda CR-V
verð frá kr. 4.840.000

Bernhard ehf

rspeglar metnað okkar fyrir 
öryggi og tæknilegum yfirburðum. Staðalbúnaður í Civic er radartengdur skriðstillir, árekstrarvari, akgreinaaðstoð og handfrjáls símabúnaður svo
dæmi séu tekin. Civic er skemmtilegur að aka, öruggur og áreiðanlegur með pláss fyrir flest, þó sérstaklega – þig og þína! Fullkomin blanda af 
krafti, sparneytni og gæðum. Komdu í heimsókn og prófaðu Honda Civic meira af okkar besta til þessa.

MEIRI BÚNAÐUR
MEIRI

MEIRI AFKÖST

Honda Civic er bíll sem er allt annað og meira. Hannaður sérstaklega fyrir þig, fjölskylduna og áhugamálin. Hann endur
ör ggi og tæknileg m firb rð m Staðalbúnað r í Ci ic er radartengd r skriðstillir árekstrar ari akgreinaaðstoð og h
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háð nokkrum skilyrðum og var 
umgengni hans undir eftirliti barna-
verndaryfirvalda. Fyrst þrjá tíma í 
senn aðra hverja helgi en síðar meir 
aftur frá laugardegi til sunnudags.

Á þessum þremur árum tálmaði 
Hildur Björk umgengni við föður 
barnanna vegna meints ofbeldis af 
hans hálfu.

Játning lá fyrir
„[V]issulega sló ég drenginn og 
ég hef viðurkennt það bæði fyrir 
hildi og þér,“ skrifar líffræðilegur 
faðir barnanna í tölvupósti til lög-
manns Hildar í júlí árið 2006. Þá 
hafði Hildur kvartað yfir umhirðu 
barnanna og áverkum sem hún taldi 
hafa verið á þeim eftir samveru með 
föður þeirra.

Umgengni líffræðilegs föður 
barnanna við Auði og Markús hófst 
aftur í upphafi árs 2008 undir reglu-
legu eftirliti barnaverndaryfirvalda 
þar sem fulltrúar yfirvaldanna voru 
viðstaddir. „Það fer umgengni aftur 
af stað undir eftirliti. Í gögnum 
málsins kemur fram mikill kvíði 
barnanna fyrir að hitta föður sinn. 
Ég þurfti að fara í gegnum þrjá dag-
sektarúrskurði á þessum tíma og 
rétta þessum manni börnin mín,“ 
segir Hildur Björk.

Auður man eftir þessum fundum 
við föður sinn undir eftirliti. „Já, 
þetta var einhver lítil stofa og það 
var alveg ekkert að gerast þar því 
þegar fólk var að fylgjast með þá 
gerðist ekkert. En um leið og við 
vorum hjá honum um helgar þá 
bara breyttist þetta,“ segir Auður.

Í gögnum málsins kemur fram 
að umgengnin hafi farið vel fram. 
„Í fyrsta skipti voru börnin nokkuð 
skelkuð við komuna og þurfti starfs-
maður að fullvissa þau um að faðir 
þeirra myndi ekki berja þau,“ segir í 
lýsingu barnaverndaryfirvalda af því 
þegar börnin komu í fyrsta skipti í 
umgengni eftir að Hildur stöðvaði 
alla umgengni, þann 13. ágúst 2006.

„Ég man eftir því þegar við vorum 
að fara um helgar. Þá kom oft maður 
sem átti að vera með okkur alla helg-
ina, en faðir okkar gat sagt honum 
bara að fara í kaffi og þá fór hann 
bara. Og þá byrjaði allt aftur,“ segir 
Auður. „Ég man einu sinni á leiðinni 
heim. Hann keyrði okkur alltaf úr 
vistinni og heim, þessi eftirlitsmað-
ur. Markús var þá grátandi alla leið-
ina og ég byrjaði að kenna þessum 
manni um og að hann væri aftur og 
aftur að taka okkur og meiða okkur. 
Þegar hann lagði síðan bílnum við 
heimili okkar þá öskraði hann á 
okkur og sagði okkur að hypja okkur 
út. Og þetta var manneskja sem átti 
að passa upp á okkur. Barnaverndar-
fulltrúinn átti að hlusta á okkur, en 
það virkaði ekki einu sinni.“

„Mig langaði aldrei að fara“
Markús Páll á afar erfitt með að grafa 
í þessum minningum og það tekur 
á hann að segja frá því sem gerðist á 
þessum tíma.

Hvernig voru samskiptin við líf-
fræðilegan föður þinn?

„Ekki mikil og slæm, hann var 
með mjög stuttan þráð og var fljótur 
að refsa.“

Í hverju fólust þessar refsingar?
„Ofbeldi. Hann rassskellti mig og 

tók mig oft í bóndabeygju.“
Þrátt fyrir að beitt hafi verið 

ofbeldi þar sem lá fyrir játning föður 
fyrir því að hafa á einum tímapunkti 
slegið Markús úrskurðaði sýslu-
maður að faðirinn hefði rétt til að 
umgangast börnin sín.

Hvernig leið þér að fara til föður 
þíns?

„Mig langaði aldrei að fara, lang-
aði bara ekkert að vera með honum. 
Þetta er náttúrulega algjört bull sko. 
Maður átti ekki að vera í þessum 
aðstæðum. Ég reyni að gera eins lítið 
af því að hugsa til baka og ég get.“

Studdi mamma þín þig?
„Já, hún studdi mig alltaf. Það var 

gaman að koma aftur heim.“
Er eitthvað í umhverfinu sem ýfir 

upp þessar minningar?
„Já, ég til dæmis þoli ekki að sjá 

á skírteinum þegar föðurnafnið 
mitt er birt. Ég sá hann í leikfanga-
verslun eitt skipti. Ég var eitthvað 
inni í búðinni og sneri mér við og 

þar var hann. Þá hljóp ég bara út,“ 
bætir Markús við.

Auður minnist þess að síðasta 
skipti sem þau hafi hitt líffræði-
legan föður sinn hafi verið fyrir um 
átta árum. „Síðast var það í upphafi 
árs 2010, þegar hann kom í viðtal 
heim til okkar þegar sálfræðingur 
og sáttamaður hjá sýslumanni voru 
á staðnum. Viðtalið byrjaði mjög 
vandræðalega. Stjúppabbi okkar 
var að reyna að róa Markús niður 
og ég sat í fanginu á mömmu. Síðan 
endaði það á því að ég snappaði á 
hann og sagði honum að drulla sér 
út. Við ætluðum ekki að fara aftur til 
hans því þetta væri ógeðslegt.“

Sr. Hildur Björk hefur á þessum 
tíma oft verið sökuð um að hafa 
heilaþvegið börnin til fylgilags við 
sig í erfiðri umgengnisdeilu við 
barnsföður sinn. Hún segir það af 
og frá og að gögn málsins séu skýr 
um það hvað gekk á. Hún hafi ein-
faldlega verið að vernda börnin sín 
sem mest hún mátti. Auður segir 
ásakanirnar gegn móður sinni gera 
lítið úr ofbeldinu gegn sér og bróður 
sínum.

„Þetta er erfitt. Þegar maður 
stendur upp og er að tala um svona 
og fær að heyra að maður hafi verið 
heilaþveginn af móður sinni. Það 
er bara eins og það sem kom fyrir 
okkur hafi ekki gerst,“ segir Auður. 

„Og það er búið að vera mjög erfitt. 
Og það koma alveg tímar þar sem 
við Markús upplifðum að það væri 
enginn að hlusta á okkur og þá hætt-
ir maður bara að tala um þetta. Það 
var mjög erfitt að byrja svo aftur að 
tala um þetta. Þegar þetta þarf allt 
að byrja aftur. Þetta er allt bara eitt 
klúður á eftir öðru.“

Umtal á netinu
Hildur segir einnig að umtal á net-
inu hafi áhrif á börn hennar og það 
skiptir máli að það sem sagt er sé 
satt og rétt. Hún talar um að hópur 
einstaklinga hafi markvisst á síðustu 
árum reynt að koma óorði á hana 
með umtali á netinu. 

En hver er þessi hópur?
„Þeir eru nánasta fjölskylda þessa 

manns, auk annarra sem telja sig 
vera að styðja hreyfingar feðra. Ein-
hvers konar regluriddarar sem halda 
að þeir séu að taka göfugan málstað 
og berjast með honum,“ segir Hild-
ur. „Auður og Markús eru bara orðin 
það stór að þau lesa allt. Þegar þeir 
fara svo að birta tilklippt málsskjöl 
úr Barnahúsi um þau,  þar sem fram 
kemur að hún er spurð hver hafi í 
raun sagt henni að segja þessa hluti 
í Barnahúsi. Þá segir hún „mamma“, 
því ég hafði sagt henni að segja allan 
sannleikann. Lögfræðingurinn minn 
hafði sagt mér að minna börnin á að 
það væri mikilvægt að segja allan 
sannleikann. Þegar Auður les svo 
þetta þá hugsaði hún sem svo að 
það hafi þá eftir allt saman verið 
hún sem hafi spillt fyrir málinu.“

Nýtt áfall við prestsvígslu
Hildur er sóknarprestur í Reykhóla-
prestakalli. Í febrúar árið 2016 var 
hún vígð til prests. Hún lýsir vígsl-
unni sem erfiðum tíma.

„Það verður mikil uppákoma 
í vígslunni. Þau mættu auðvitað 
þangað, þau ætluðu ekki að láta 
mig vígjast. Fjölskylda hans sér 
börnin fyrir utan kirkjuna og sest 
svo fyrir aftan börnin. Markús og 
Auður höfðu verið að lesa á Facebo-
ok fyrir vígsluna að ég skyldi passa 
mig hvar ég væri og aðrar alvar-
legar hótanir. Markús var þá farinn 
að halda að mér væri raunveruleg 
hætta búin. Þau setjast þá fyrir 
aftan börnin og stjúppabbi þeirra 
biður fólkið um að færa sig þegar 
Markús byrjar að gráta og segir við 
stjúpföður sinn að að hann haldi að 
fólkið ætli bara að drepa mig,“ segir 
Hildur.

„Svo þegar kirkjuvörðurinn biður 
fólkið um að færa sig aftar, þá bara 
tryllist allt. Þá er öskrað og æpt. 
Þetta gerist fyrir athöfnina sjálfa 
og Agnes biskup þurfti að beita sér 
til að fólkið settist niður eða færi 
út. Því, sem fór af stað um leið og 
ég fór að sækja um prestsembætti, 
er ekki lokið í dag. Eitthvað sem ég 
skil ekki,“ segir Hildur. „Ég hef oft 
hugsað til orða Agnesar biskups 
til mín á þessari stundu þegar hún 
sagði mér að það skipti ekki mestu 
máli hvað kemur fyrir okkur heldur 
hvernig við vinnum úr því.“

„Mamma, nú er nóg komið“
Ég sagði upp prestakallinu mínu 
á Reykhólum í mars og sótti um 
stöðu hjá Barnaverndarnefnd 
Reykjavíkur sem forstöðumaður 
Vistheimilis barna. Ég fæ þessa 
stöðu sem hæfasti einstaklingurinn. 
Svo þegar ég er búin að skrifa undir 
þá tjáir framkvæmdastjóri Barna-
verndar mér að það berist til þeirra 
tölvupóstar þar sem þessir menn 
eru að senda henni óhroða um 
mig og þessa umgengnisdeilu. Þá 
hringi ég í lögfræðinginn minn og 
segi henni að útskýra mitt mál sem 
hún gerir. Svo ákveð ég að bakka út 
úr þessari stöðu þegar þessi huldu-
her hótar stíft fjölmiðlaumfjöllun. 
Ég gat ekki látið Auði og Markús 
fara í gegnum það sama og síðast.

Ég er eina konan sem hefur farið 
í meiðyrðamál og svo úrskurðar 
dómari við héraðsdóm að það megi 
kalla mig tálmunarmóður því ég 
hafi sannarlega tálmað umgengni. 
Því er ég í algjöru uppáhaldi hjá 
þeim því þeir hafa það skjalfest frá 
dómara,“ segir Hildur.

„Þessi hópur á sviðið á meðan 
hinn hópurinn hefur ekki auka 
orkuna því öll auka orka fer í að 
tjasla börnunum manns saman.

Þegar ég sagði Auði núna að ég 
hefði dregið til baka að taka við 
stöðu forstöðumanns Vistheim-
ilis barna fyrir Barnaverndarnefnd 
Reykjavíkur, vegna þess að þeir 
voru byrjaðir að senda inn og hóta 
fjölmiðlaumfjöllun, núna viku áður 
en ég átti að hefja störf, þá er það 
Auður sem segir: Mamma, nú er 
nóg komið, lærðum við ekkert af 
#metoo?“

Nú tekur við nýr kafli í lífi þeirra 
þar sem séra Hildur hefur sagt upp 
prestsembætti sínu og ákveðið að 
taka ekki við nýju starfi hjá barna-
verndarnefnd. 

En hvernig líður henni að vera 
kölluð tálmunarmóðir?

„Það eru tveir ljósir punktar í 
þessu máli. Ég er búin að vera með 
sama sálfræðinginn og sama lög-
fræðinginn allan þennan tíma. Sál-
fræðingurinn minn, Andrés Ragn-
arsson, segir stundum við mig að 
ég þurfi að fara að hugsa þetta orð 
sem einhvers konar orðu. En það er 
mjög erfitt þar sem þetta er notað 
sem hatursfullt orð. 

Ef það er svo það versta í þessu 
öllu saman að ég sé kölluð tálm-
unarmóðir, þá er mér alveg sama.

Það sem er svo merkilegt er að 
þrátt fyrir að vera með flottan 
starfsferil og sex háskólagráður, þá 
hefur þetta áhrif. Að mörgu leyti er 
þetta mikil fordæming, það er búið 
að ákveða einhverja afbakaða sýn 
í þessu máli og það er gert á sam-
félagsmiðlum. Það er gert án stað-
reynda, án okkar hliðar málsins og 
þess sem við höfum þurft að ganga 
í gegnum.“

Systkinin segjast ekki hafa viljað fara í umgengni til föður síns og að kerfið hafi brugðist þeim. Þeim hafi ekki verið trúað. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Skýrslutaka í 
Barnahúsi:
Starfsmaður: Og hvað finnst þér 
um að hafa ekki hitt hann í svo-
lítið langan tíma?
Markús: Ekki…, mér finnst það 
bara gott.
Starfsmaður: Langar þig til að 
hitta hann?
Markús: Nei.
Starfsmaður: Af hverju ekki?
Markús: Bara, hann er svo vondur 
við mig.
Starfsmaður: Hvernig vondur 
við þig?
Markús: Hann rassskellir mig og 
það er bannað og það er bannað 
að taka í bóndabeygju…, og ég vill 
ekki fara til hans.
Starfsmaður: En hvernig líður þér 
að hitta hann ekki?
Markús: Bara vel, mig langar að 
vera heima.

Úr gögnum málsins:
Álit doktors Tryggva Sigurðs-
sonar, barnasálfræðings

„Lýsing Auðar á samskiptum 
hennar við föður hennar eru 
trúverðugar. Hún nánast skelfur 
þegar hún lýsir heimsóknum til 
hans og þolir illa langar umræður 
um þær.“
[…]

„Niðurstöður greindarprófunar 
sýna vitsmunaþroska á stigi af-
burðagreindar hjá Auði. Námsleg 
staða hennar er mjög góð. […] 
Stúlkan lýsir miklum kvíða hjá 
sjálfri sér og í viðtölum lýsir hún 
ítrekað ofbeldi af hálfu föður 
síns.

Mælt er með tilvísun til barna-
taugalæknis […] með tímabundna 
lyfjagjöf í huga vegna þess alvar-
lega kvíða sem Auður sýnir. Einn-
ig er mælt með áframhaldandi 
sálfræðilegum stuðningi við Auði 
með það að markmiði að að-
stoða hana við að ná betri tökum 
á kvíða og vanlíðan. 

Eindregið er varað við því að 
þvinga Auði til að hitta föður 
sinn, a.m.k. þar til hún sýnir betri 
líðan og er tilbúin að hitta hann 
sjálf.“

↣
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LARAMIE
Hornsófi með sígildu sniði. 
Brúnt microfiber. Stærð: 260 × 260 × 95 cm

 298.994 kr.  
 459.990 kr.

AFSLÁTTUR
35%

SKOVBY #22
Borðstofuborð.  
Hvíttuð olíuborin eik. 
Stærð: 100 x 175 H: 74 cm

 135.894 kr.  
 226.490 kr.

AFSLÁTTUR
40%

CARVING
Borðstofuskenkur frá Skovby  
úr spónlagðri olíuborinni eik.  
Stærð: Br. 190 x H. 80 x D. 49 cm.

 147.954 kr.  
 246.590 kr.

Stækkanlegt í 255 cm  
með innbyggðri  

stækkun.

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

Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni eru birtar m
eð fyrirvara um

 prentvillur. Yfirstrikað verð sýnir fullt verð vöru.

ÞRIGGJA DAGA 
HVÍTASUNNUVEISLA

LÝKUR Í DAG LAUGARDAG

Lokað hvítasunnudag og annan í hvítasunnu 

AFSLÁTTUR
40%

CHARA
Spónlögð olíuborin eik. Skápur tveimur 
skúffum og með gleri í hurðum og hill-
um. Stærð: 101 x 45 x 172 cm.  
Bekkur, stærð: 110 x 38 x 46 cm

Skápur

 77.994 kr.   
 129.990 kr.

Bekkur

 23.994 kr.   
 39.990 kr.

ODON 
La-z-boy hægindastóll.  
Brúnt slitsterkt áklæði. 
Stærð: 84 × 95 x 107 cm.

 54.995 kr.   109.990 kr.

AFSLÁTTUR
50%

KIRUNA
Horntungusófi. Hægri eða vinstri.
Dökkgrátt slitsterkt áklæði.
Stærð: 236 x 200 x 78 cm

 125.993 kr.  
 179.990 kr.

AFSLÁTTUR
30%

HYPE 
Borðstofu stóll,  
blátt áklæði og  
svartar lappir.

 19.494 kr.  
 29.990 kr.

 11.994 kr.  
 19.990 kr.

PRIME 
Borðstofustóll.
Svart PU áklæði 
og svartir fætur.

 9.743 kr.  
 12.990 kr.

DIMA 
Borðstofustóll. 
Svartur eða 
hvítur með 
viðarlitum 
löppum eða  
allur svartur  
eða allur hvítur.

AFSLÁTTUR
25%

HYPE 
Barstóll, grátt áklæði 
og svartar lappir.

AFSLÁTTUR
35%

 22.744 kr.  
 34.990 kr.

AFSLÁTTUR
40%

AFSLÁTTUR
35%

AAGGGG LLLLAAU
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Framhaldsskólakennar-
inn Hrafnkell Tumi 
Kolbeinsson var með 
skrautdúfur í kofa þegar 
hann var unglingsstrák-
ur í Keflavík.

Áhuginn kviknaði aftur fyrir 
nokkrum árum og nú ræktar hann 
skrautdúfur í kofa við heimili sitt í 
Bústaðahverfinu.

Hann býr í fallegu blámáluðu 
húsi í Bústaðahverfi. Við húsið 
stendur haganlega gerður dúfnakofi 
í sama lit. Í dúfnakofanum eru tæp-
lega þrjátíu skrautdúfur af þremur 
tegundum; Horseman pústarar, 
enskir trommarar og nebbdúsk 
trommarar.

Hrafnkell Tumi er að dytta að 
ýmsu í garðinum þegar blaðamann 
ber að garði. Vinur hans, Þorvaldur 
Þorvaldsson, oddviti Alþýðufylk-
ingarinnar, hefur tekið sér hlé frá 
kosningabaráttunni og er að smíða 
grindverk fyrir hann. „Ég er með 
sérvalda komma í vinnu fyrir mig,“ 
segir Hrafnkell Tumi glaðhlakka-
lega.

„Ætli ég hafi ekki verið tólf, 
þrettán  ára,“ segir Hrafnkell Tumi 
spurður um það hvenær hann hafi 
eignast fyrstu dúfuna sína.

Það liðu mörg ár þar til áhuginn 
vaknaði skyndilega aftur. „Ég hef 
alltaf haft gaman af þessu. Og ég fór 
að kíkja á netið. Fann síðu á Face-
book, Dúfuspjallið. Þar fór ég að 
senda fyrirspurnir og kíkja í kofa. 
Endaði á því að einn bauð mér að 

eiga kofann sinn. Svo var ég kominn 
á fleygiferð aftur,“ segir Hrafnkell 
Tumi.

Hvað er það við dúfur? Eru þetta 
ekki svolítið leyndardómsfullir 
fuglar?

„Þeir eru það, þeir hafa verið kall-
aðir rottur himinsins, en styttur af 
dúfum eru samt á öðrum hverjum 
legsteini. Menn setja ekki styttur 
af rottum á legsteina. Fuglarnir 
eru táknmynd ástar, friðartákn 
og notaðar sem sendiboðar. Dúf-
urnar voru forðum kjötforðabúr 
og áburðurinn var seldur dýrum 
dómum. Besti áburður sem þú 
finnur. Það er auðvelt að rækta þær. 
Þær eru eins og leir. Maður er fljótur 
að sjá árangur af ræktunarstarfinu,“ 
segir Hrafnkell Tumi.

„Þetta eru kannski ekki gáfuðustu 
dýr í heimi en þau koma manni 
endalaust á óvart. Menn halda 
að þetta sé bara að vera með ein-
hverjar dúfur í kofa og þá bara gangi 
þetta eins og þetta á að ganga. En 
það er ekki þannig. Maður þarf að 
passa upp á að allt sé með friði og 
spekt. Maður vill ekki hafa slags-
mál. Maður vill ekki hafa einelti. 
Maður vill að pörin haldi hólfunum 
sínum. Þetta þarf að vera hreint,“ 
segir hann.

Það er rúmt um dúfurnar í kofan-
um. Hrafnkell Tumi segir að mörgu 
að huga í dúfnarækt. „Þetta er svona 
samfélag, maður er stundum að 
stilla til friðar, það er tekist á um 
málefnin af hörku,“ segir hann og 
brosir út í annað og segir slagsmálin 
geta orðið hörð.

Hann parar fuglana saman 
og segir enga mýtu að dúfur séu 
kenndar við ástina. „Þær eru alltaf 
í pörum. Fuglarnir para sig til lífs-
tíðar.“

Það eru mikil vísindi á bak við 
það hvernig skrautdúfur eru par-
aðar saman.

„Þetta eru miklar pælingar um 
hvernig litir og eiginleikar erfast. 
Það má ekki para saman þá fugla 
sem eru með sömu gallana, þú ert 

alltaf að vinna með eitthvert gena-
mengi.

Það er auðvelt að þjálfa dúfur til 
margra hluta með skilyrðingu. Það 
er hægt að kenna þeim. Skinner sál-
fræðingur kenndi þeim ping pong 
með matargjöfum. Hann hafði það 
mikla trú á þeim að hann taldi að 
þær gætu stýrt eldflaugum. Fékk 
mikla styrki til að skoða það.“

Hefur þú prófað það?
„Í einhverjum sirkuslistum? Nei, 

aldrei nokkurn tímann. En það er 
auðvelt að stýra þeim með mat.“

Hrafnkell Tumi segir nágrann-
ana una vel við ræktunina. Honum 
finnst áhugavert að hugleiða um 
borgarlífið og náttúrulífið. „Ef við 
förum hundrað ár aftur í tímann 
þá voru hesta- og hundakofar alls 
staðar. Nú er rýmið hreint, eiginlega 
engin dýr. En svo er þetta að koma til 
baka að einhverju leyti,“ segir hann 
og segir að víða erlendis komi borg-

ar- og bæjaryfirvöld upp sameigin-
legri aðstöðu fyrir fólk til að rækta 
og sinna ýmsum dýrum. „Og þar 
eru haldnar uppskeruhátíðir, þar 
eru kynslóðir að tengjast í gegnum 
ræktunarstarf og náttúru, þetta er 
eitthvað sem við þurfum að gera.“

Borða sumir ræktendur dúfurnar 
sem þeir rækta?

„Já, það er þannig sem við upp-
haflega nýttum þær,“ segir Hrafn-
kell Tumi og tekur dæmi frá átjándu 
öld í Bretlandi. „Þar voru um 26 
þúsund dúfnakofar. Þeir kofar voru 
risastórir, þ.e. fyrir 500-5.000 pör. 
Þetta voru því alvöru matarkistur 
og áburðarverksmiðjur.

Rómverjar byrjuðu með þetta og 
voru sjúkir í dúfur,“ segir Hrafnkell 
Tumi.

Hverjar eru bestar á bragðið?
„Það fer eftir matreiðslunni, þá 

eru þær bestar til matreiðslu áður 
en þær fara að fljúga, svona 6-8 
vikna gamlar,“ segir Hrafnkell Tumi 
og sýnir blaðamanni matreiðslubók 
eftir Úlfar Finnbjörnsson þar sem er 
að finna dúfnauppskriftir.

Hrafnkell Tumi segir ekki flókið 
að vera með dúfnarækt þótt það 
þurfi að huga að ýmsum mikil-
vægum þáttum.

„Ég er ekki nema eina, tvær mín-
útur að sinna grunnþörfunum. Svo 
get ég verið að dunda og leika mér. 
Þetta er svona núvitundaræfing.“

En hvað finnst fjölskyldunni?
„Henni finnst þetta bara fínt, 

skemmtilegt. En það fer stundum 
í taugarnar á konunni minni þegar 
við erum að fara eitthvað og hún 
bíður úti í bíl því að ég þarf aðeins 
að kíkja á þær!“

Skrautdúfubóndi í Bústaðahverfi
Hrafnkell Tumi Kolbeinsson, skrautdúfubóndi og framhaldsskólakennari með lítinn dúfnaunga. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

Í kofanum eru um þrjátíu skrautdúfur. 

Horseman pústari, skemmtileg skrautdúfa sem þenur bringuna. 

Hrafnkell Tumi Kolbeins-
son býr í Bústaðahverfi 
þar sem hann ræktar 
skrautdúfur af ástríðu.

Hrafnkell Tumi 
Kolbeinsson var 
viðmælandi í 
vefþáttaröðinni 
Venjulegt fólk sem 
sýndur er á www.
frettabladid.is

Kristjana Björg  
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is
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Brothers, ópera eftir Daníel 
Bjarnason við texta Kerstin 
Perski í leikstjórn Kasper 
Holten hlaut frábærar við-
tökur í Danmörku á síðasta 
ári. Kasper, sem heillaðist 

ungur af heimi og möguleikum óper-
unnar sem hann hefur gert að sínu ævi-
starfi, hefur sterkar skoðanir á hlutverki 
og mikilvægi lista en næsta haust tekur 
hann við starfi stjórnanda Det Konge-
lige Teater í Kaupmannahöfn.

Ungur óperunörd
Kasper Holten var aðeins 26 ára gamall 
þegar hann var ráðinn listrænn stjórn-
andi Konunglegu óperunnar í Kaup-
mannahöfn. Sjálfur segir hann að val 
hans á ævistarfi í leikhúsi og sviðslistum 
hafi óneitanlega verið aðeins á skjön 
við það umhverfi sem hann ólst upp 
í því að foreldrar hans störfuðu báðir 
í bankageiranum. „Móðir mín stýrði 
Seðlabanka Danmerkur og undirskrift 
hennar var á peningaseðlunum og faðir 
minn var líka bankamaður. Tengda-
faðir minn var viðskiptaráðherra og 
allt umhverfi fjölskyldunnar hefur alltaf 
verið að vinna með peninga. En ég valdi 
að gerast óperuleikstjóri og bróðir minn 
rekur listasafn í Þýskalandi eftir að hafa 
átt feril sem ballettdansari, þannig að 
eitthvað hefur orðið til þess að kveikja 
áhuga okkar á menningu og listum.

Kannski er skýringuna að finna í því 
að ég skemmdi sjónvarpið okkar þegar 
ég var tveggja ára og foreldrar mínir 
ákváðu að sleppa því að endurnýja það. 
Ég fór sjaldan í bíó, las mikið og þegar ég 
var um níu ára fóru foreldrar mínir með 
mig í leikhús fyrir fullorðna í fyrsta sinn. 
Það varð algjör sprenging í hausnum á 
mér. Þannig að ég vildi meira og þá fóru 
þau með mig á Carmen og þar varð ég 
algjörlega heillaður af þessum samruna 
ólíkra listgreina.“

Kasper segir að mögulega hafi það 
haft sitt að segja að hann var frekar 
feiminn sem barn en með tilkomu 
óperulistarinnar hafi hann fundið 
tungumál yfir tilfinningar sem bjuggu 
innra með honum. „Ég held að það sé 
ákveðin skýring á því hversu heltekinn 
ég varð af óperunni. Foreldrar mínir 
fóru með mér á aðra sýningu nokkru 
seinna en nenntu engan veginn að 
mæta jafn oft og ég, þannig að frá ellefu 
ára aldri var mér skutlað á óperusýning-
ar,“ segir Kasper og hlær við tilhugsun-
ina. „Ég var á skömmum tíma orðinn 
algjör óperunörd. Útbjó leikfangasvið 
þar sem ég setti upp mínar eigin óperur 
og nýtti öll tækifæri til þess að komast á 
sýningar. Ég átti reyndar alltaf von á því 
að þetta yrði bara áhugamál en það eru 
ótrúleg forréttindi fólgin í því að hafa 
getað gert ástríðu sína að ævistarfi. Fyrir 
það er ég afar þakklátur.“

Framtíð sviðslista
Kasper hefur á ferli sínum verið 
óhræddur við að tjá sig um stöðu listar-
innar og mikilvægi í vestrænum sam-
félögum. Hann hefur á orði að mikil-
vægi sviðslista hafi líkast til sjaldan eða 
aldrei verið meira þar sem við neytum 
lista og menningar sífellt meira í ein-
rúmi fyrir framan sjónvarp, tölvu eða 
síma. „Það ríkir ákveðinn ótti í menn-
ingarheiminum við stafrænu tæknina 
og alla þessa nýju miðla. Ótti við að 
þetta muni ríða þessum listgreinum 
að fullu. Sjálfur er ég á því að þessu sé 
hins vega þveröfugt farið enda höfum 

Kasper Holten segir að það sé vandfundið eitthvað sem er viðlíka mikilvægt að hafa á valdi sínu í nútíma samfélagi og samkenndin. 

Reyndum að vera heiðarleg og 
einlæg og það var þess virði 
Kasper Holten heillaðist ungur af heimi óperunnar sem átti eftir að verða hans ævistarf. Hann er leikstjóri óper-
unnar Brothers, eftir Daníel Bjarnason og Kerstin Perski, sem Íslenska óperan sýnir á Listahátíð í samstarfi við Den 
Jyske Opera. Kasper er heillaður af tónlistinni sem hann segir vera frumlega og tengda óperuhefðinni.

við alveg séð þennan ótta áður. Þegar 
plötur komu fyrst sögðu margir að þar 
með væri óperulistin búin að vera og 
svo átti sjónvarpið að ganga af hinu og 
þessu dauðu. Og það er auðvitað þann-
ig að ef þú lítur á þig sem fórnarlamb 
þá endarðu sem fórnarlamb. Þetta er 
spurning um viðhorf og að stökkva 
á tækifærin sem eru fólgin í þessari 
þróun.

Ég er á því að þeim mun meira sem 
við neytum menningar í þessu sjálf-
hverfa umhverfi, þeim mun hungraðri 
verðum við. Hungraðri eftir reynslunni 
sem er fólgin í því að fara í leikhús, á 
tónleika og svo framvegis. Setjast niður 
og slökkva á þessum möguleika að velja 
og neyta ein og í einrúmi og ég held að 
það muni leiða til mikillar eftirspurnar 
eftir því að njóta lista saman. Eftir því 
að þurfa að leggja sig fram og deila þeim 
upplifunum með öðru fólki. Upplif-
unum sem eru lifandi og raunverulegar.

Í leikhúsinu búum við að þessari hráu 
þörf fyrir ímyndunaraflið því leikhús 
er dáldið kjánalegt. Við setjumst niður 
með fullt af fólki og ákveðum saman að 
þykjast vera í Róm árið 1800 þó svo að 
við vitum að svo sé ekki. En ef við sjáum 
bíómynd þá er hreinlega farið með 
okkur á staðinn með öllu því sjónarspili 
sem þar er að finna. En í þessu er fegurð 
leikhússins fólgin; það krefur þig um að 
nota ímyndunaraflið. Þetta er það sem 
við eigum eftir að þrá í sífellt auknum 
mæli á komandi tímum og í þeirri þrá 
er fólgin framtíð sviðslista.“

Endurheimtu goðsöguna
Kasper Holten hefur haft á orði að 
styrkur sviðslistanna liggi meðal ann-
ars í því með hversu fjölbreyttum hætti 
sé hægt að segja sögur og þannig ná til 
ólíkra einstaklinga á ólíkum tímum. 
Hann bendir á að óperan Brothers eftir 
Daníel Bjarnason sé gott dæmi um 

þetta því þetta hafi ekki aðeins verið 
kvikmynd eftir Susanne Bier á sínum 
tíma, heldur sé hér á ferðinni mjög 
gömul saga. „Þetta er sagan um heim-
komu Ódysseifs sem varð síðar að einni 
fyrstu óperu heimsins og þessi saga er 
mikilvæg í menningarsögu Evrópu. 
Vegna þess að saga álfunnar er upp-
full af styrjöldum og hermönnum sem 
snúa heim og eiga erfitt með að aðlagast 
samfélaginu. Það er jafnvel mælikvarði 
á samfélög hversu vel við meðhöndlum 
hermenn sem snúa heim úr stríði. En 
einnig vegna þess að þetta er saga um 
að hafa farið burt og snúa aftur heim 
alveg óháð hermennskunni. Það er til-
finning sem mörg okkar þekkja út frá 
því að fara út í heim en eiga erfitt með 
að höndla hversdaginn eftir að við 
snúum aftur.“

Kasper segir að fegurðin í Brothers 
sé einnig fólgin í því að upprunalega er 
þetta goðsaga sem kvikmynd Susanne 
gerir að skýrt afmörkuðu söguefni en 
svo endurheimti óperan goðsöguna. 
„Óperuformið á svo gott með að vinna 
með goðsögur á meðan það hentar 
kvikmynd betur að segja tilteknar og 
afmarkaðar sögur. Til þess að ná þessu 
fram nota Daníel og Kerstin verkfæri 
óperunnar eins og til að mynda kórinn 
og veita okkur innsýn í hugarheim 
hermannsins. Þau beita einnig sífellt 
örara endurliti þar sem hermaðurinn 
er fastur í Afganistan og þó svo að það 
sé ekki rétt línuleg frásögn þá er ein-
mitt það sem gerðist í raun og veru í 
hans hugarheimi, því sagan er um það 
hvernig hann snýr í raun aldrei aftur. 
Líkaminn kemur heim en hugurinn er 
fastur í hörmungum stríðsins.“

Kasper segir að þessi nálgun hafi 
verið þeim hvatning til að nálgast upp-
færsluna út frá þessum forsendum og 
vera meðvituð um möguleika óperu-
formsins. „Málið er að djúpar tilfinning-

ar geta verið svo ótrúlega almennar og 
með því að fara eins langt inn í hugar-
heim þessa eina manns sjáum við sögu 
Evrópu. Saga manns sem er að brotna 
niður ásamt fjölskyldunni verður að 
sögu Evrópu og hið persónulega verður 
almennt. Eitthvað sem við þekkjum og 
tengjum við.“

Mikilvægi samkenndarinnar
Aðspurður tekur Kasper undir það að 
styrkleiki óperuformsins sé fólginn í því 
að fókusinn er á tilfinningarnar umfram 
veruleika. „Já, ég hef einmitt stundum 
heyrt fólk segja að eitthvað hafi ekki 
verið nógu raunverulegt í óperu og því 
er auðsvarað með því að benda á að 
persónurnar hafi verið að syngja en 
ég held að það sé til dæmis frekar lítið 
um að hermenn í Afganistan gangi um 
syngjandi,“ segir hann og brosir.

„En þessi kjarni óperunnar veitir 
okkur mikið frelsi. Við mannfólkið 
erum alltaf að reyna að ná utan um alla 
hluti og til þess notum við tölur og orð 
og segjum okkur að það sé eitthvert vit 
í raunveruleikanum. Að það sé einhver 
regla á allri þessari kaos sem heimurinn 
er. Í þeirri baráttu hættir okkur til að 
setja fram kröfuna um að lífið sé rök-
rétt eins og orðin og tölurnar sem við 
notum. Að allt í lífinu sé ferli frá a til b til 
c og svo framvegis. En svo skoðum við 
okkar eigið líf og þá sjáum við strax að 
lífið er ekki rökrétt og við gerum sífellt 
órökrétta hluti. Við höfum skrýtnar til-
finningar og hoppum um frá a til k til 
c til f og þarna er tungumál listarinnar 
– það er frjálst frá rökhyggjunni. Listin 
getur verið órökrétt og talað við öll þín 
skynfæri en ekki bara heilann og veitt 
þér vonandi þá upplifun að við séum 
ekki ein í þessum heimi. Vegna þess að 
í veröld þar sem allt á að vera klippt og 
skorið og rökrétt þá verður manneskjan 
sífellt meira og meira ein vegna þess að 

VEGNA ÞESS AÐ
Í VERÖLD ÞAR 
SEM ALLT Á AÐ 
VERA KLIPPT OG 
SKORIÐ OG RÖK-
RÉTT ÞÁ VERÐUR 
MANNESKJAN 
SÍFELLT MEIRA 
OG MEIRA EIN 
VEGNA ÞESS 
AÐ ÞAÐ ER ERF-
ITT AÐ PASSA INN 
Í SLÍKA VERÖLD. 
Í SLÍKRI VER-
ÖLD ER EKKERT 
RÚM FYRIR 
ÞAÐ HVERNIG 
OKKUR LÍÐUR 
EÐA HVERNIG 
VIÐ UPPLIFUM 
HEIMINN.

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is
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73 ára afi með Crohn´s 
sjúkdóm. Greindist árið 

2010, sama dag og 28 ára 
dóttir hans greindist með 

Colitis Ulcerosa.

 36 ára sérkennari hjá 
Hjallastefnunni með 

Colitis Ulcerosa. 
Einu sinni kom dreki og 

spúði eldi. Ég tamdi hann 
og ætla að fljúga honum!

 19 ára framhaldsskóla-
nemi. Greindist 11 ára með 

Crohn´s sjúkdóm.

Frænkur – 32 ára fjármálahag-
fræðingur sem greindist 17 ára með 
Colitis Ulcerosa og 23 ára hjúkrunar-

nemi sem greindist tvítug með 
Colitis Ulcerosa.

8 ára skólastrákur á 
Akureyri sem æfir sund  

og trommuleik. 
Greindist 6 ára gamall 
með Colitis Ulcerosa.

53 ára amma, enduro- og 
mótorcross keppandi með 

Colitis Ulcerosa.  
Lífsmottó: 

Lifa lífinu núna!

33 ára þriggja barna 
móðir og sjálfboðaliði hjá 

Rauða krossinum með 
Colitis Ulcerosa.

35 ára móðir og verslunar-
eigandi. Greindist 10 ára 
gömul með Crohn´s sjúkdóm. 
Lífsmottó: Njótið dagsins og 
njótið lífsins!

 69 ára fyrrverandi umsjónar-
maður fasteigna. Nýlega 

greindur með Crohn´s sjúkdóm 
en hefur glímt við einkenni 

sjúkdómsins í nokkur ár.

það er erfitt að passa inn í slíka ver-
öld. Í slíkri veröld er ekkert rúm fyrir 
það hvernig okkur líður eða hvernig 
við upplifum heiminn.

Listin getur sýnt þér að lífið er ekki 
rökrétt og að við erum ekki ein. Við 
getum rætt það okkar á milli hvernig 
er að óttast dauðann eða elska og 
allar þessar stóru tilfinningar en við 
erum aldrei viss um að við upplifum 
þær eins. En í list á borð við óperu 
þá getum við stundum skynjað 
þetta saman. Skynjað ástina, óttann 
og allar þessar tilfinningar. Það er 
okkur bráðnauðsynlegt og í raun 
besta æfingin sem við getum gert í 
því að finna til samkenndar. Og það 
er vandfundið, eitthvað sem er við-
líka mikilvægt að hafa á valdi sínu í 
nútíma samfélagi og samkenndina. 
Þetta er það sem við þjálfum í óper-
unni vegna þess að þar er verkefni 
okkar ekki að lýsa raunveruleik-
anum eða endurspegla tilfinningar 
fólks, heldur upplifa þær og deila 
þeim með áhorfendum.“

Næsta stjarna óperuheimsins
Kasper bendir á að óperan er um 
margt ótrúlega yfirborðskennt list-
form þar sem mikillar menntunar og 
færni margra einstaklinga er þörf til 
þess að koma saman einni sýningu. 
„En undir öllu því sjónarspili sem 
til þarf þá er stundum eitthvað sem 
er margfalt meira satt en raunveru-
leikinn getur verið. Sjálfur man ég 
eftir andartaki þar sem ég var sorg-
mæddari en ég hef verið bæði fyrr og 
síðar. Ef þú sæir mynd af mér á því 
andartaki þá sæir þú bara mynd af 
manni sem stendur og horfir út um 
glugga. Þú sæir ekki að inni í mér 
væri heimurinn að springa í tætlur. 
Við þekkjum öll þessi andartök 
þegar okkur líður skelfilega og við 
horfum út um gluggann og sjáum 
fólk drífa sig í strætó í rigningunni og 

það er bara venjulegur þriðjudagur 
hjá þeim. Þann einmanaleika getur 
raunhyggjan aldrei fangað en hann 
getum við stundum fangað í óperu, 
einmitt vegna þess að við erum ekki 
raunveruleg og getum stundum 
verið sannari en lífið sjálft.“

Kasper segir að tónlistin og beit-
ing hennar sé órjúfanlegur hluti 
af þessum eiginleikum óperunnar 
og að tónlist Daníels Bjarnasonar 
búi einmitt yfir þessu. „Ég féll sam-
stundis fyrir tónlist Daníels sem 
er ótrúlega hæfileikaríkt tónskáld. 
Fyrir nokkrum mánuðum skrifaði 
ég bók um óperu sem kallast En lille 
bog om opera og þar skrifaði ég að 
Daníel yrði næsta stjarna óperu-
heimsins, þannig að það er skriflegt. 
Málið er að tónsmíð Daníels er svo 
sérstök og frumleg en um leið svo 
tengd óperuhefðinni. Þetta er frum-
leg tónlist sem hreyfir við manni á 
mjög svo persónulegan og einlægan 
hátt. Það er í raun með ólíkindum að 
þetta skuli vera fyrsta ópera Daníels 
því hann hefur gríðarlega góð tök á 
þessu mjög svo erfiða formi.

Myrkt og miskunnarlaust
Það er einmanalegt og erfitt að sitja 
við og skrifa óperu, vera með alla 
þessa tónlist og allt sem þarf í höfð-
inu og koma því á blað, en við hin 
sem komum inn á seinna stigi njót-
um hins vegar stuðningsins af því að 
vinna þetta saman. Ég verð að segja 
að fyrir mér skapaði Daníel slíkt 
meistaraverk að það kom mér eigin-
lega á óvart hversu auðvelt var að 
setja Brothers á svið. Auðvelt í þeim 
skilningi að verkið er svo óperulegt. 
Ég hef sett upp fjölmargar heims-
frumsýningar og fólki er óhætt að 
trúa því að oft þarf maður að svona 
hnoða og djöflast á þessu til þess að 
láta þetta ganga upp. En þetta verk 
sem Daníel og Kerstin sköpuðu gekk 

upp frá fyrsta degi,“ segir Kasper og 
hann heldur áfram að tala um verkið 
af mikilli ástríðu.

„Það er líka alveg ljóst að Daníel 
skrifaði ekki óperettu. Verkið er 
dimmt og verður hreint út sagt 
myrkara eftir því sem á líður. Þetta 
er miskunnarlaust enda er þetta um 
erfiðustu tilfinningar mannsins sem 
þú getur ímyndað þér. Og þó svo 
það glitti á stöku stað í mögulega 
hamingju þá er það aldrei nema í 
andartak.

Ég var eilítið hræddur við þetta 
til þess að byrja með vegna þess að 

heimur markaðshyggjunnar hefur 
vanið okkur við að það eigi að vera 
þarna smá léttleiki og smá svona eitt 
og annað. En Brothers heillaði áhorf-
endur einmitt vegna þess að verkið 
er samkvæmt sjálfu sér og þessari erf-
iðu sögu. Ég man að ég spurði Daníel 
hvort hann væri ekki hræddur við 
að hafa þetta svona myrkt en hann 
sagði bara að svona væri þetta og við 
ættum ekki að biðjast afsökunar á 
því. Ég var sammála því og eftir það 
litum við aldrei um öxl. Reyndum 
að vera heiðarleg og einlæg og það 
var þess virði. Þess vegna vona ég að 

fólk komi á sýninguna í Reykjavík og 
sjái að nýja óperan getur verið svo til-
finningaþrungin og getur átt brýnt 
erindi við samfélagið.“

Að berjast fyrir sviðslistirnar
Fyrir skömmu var tilkynnt að Kasper 
Holten tæki í haust við stjórnar-
taumunum í Det Kongelige Teater 
í Kaupmannahöfn sem er heimili 
leikhúss, balletts, óperu og sinfóníu-
tónlistar. Þannig að starfið er stórt 
og ábyrgðin mikil. Kasper segir að 
staðan hafi losnað óvænt þar sem 
fyrri stjórnandi hafi ákveðið að 
halda til starfa í útgáfugeiranum. Það 
hafi kannski ekki endilega komið á 
óvart þar sem allar ríkisreknar lista- 
og menningarstofnanir séu undir 
miklu álagi vegna fjárhagslegs niður-
skurðar. „Þetta eru erfiðir tímar fyrir 
þessar stóru, dýru menningarstofn-
anir á Vesturlöndum. Fyrirrennari 
minn þurfti að taka margar erfiðar 
ákvarðanir sem sköpuðu honum 
ekki alls staðar vinsældir og ég á eftir 
að þurfa að gera slíkt hið sama. En ég 
mun leitast við að taka þær út frá for-
sendum listanna og mikilvægi þeirra 
í nútíma samfélagi.“

Kasper segir að það hafi vissulega 
verið stór ákvörðun að sækjast eftir 
þessari stöðu því hann hafi að mörgu 
leyti notið þess að vinna að upp-
færslum um víða veröld. „Það felur í 
sér ákveðið frelsi en ég saknaði samt 
þessarar langtímahugsunar. Saknaði 
þess að móta stefnu og fylgja henni 
eftir og vinna með sama fólkinu að 
skilgreindu markmiði eins og ég er 
að fara að gera núna. Að auki er þetta 
ný áskorun fyrir mig og þó svo að ég 
þurfi að stíga frá fjölda spennandi 
verkefna þá koma ný í þeirra stað. 
Mér finnst ótrúlega spennandi að 
fá nú það hlutverk að berjast fyrir 
sviðslistirnar í Danmörku, mikilvægi 
þeirra og framtíð.“

Marie Arnet, Jacques Imbrailo og Selma Villumsen í Brothers eftir Daníel 
Bjarnason, í leikstjórn Kaspers Holten á síðasta ári. MYND/KÅRE VIEMOSE
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Opnunartími í Bónus:

Bónus Smáratorgi: 21. maí  

OPIÐ 
ANNAN Í HVÍTASUNNU 

11:00-18:00
Lokað á hvítasunnudag

HVÍTASUNNUSTEIKIN
á góðu verði í Bónus

LokaðKjarnafæði Lambalæri

Argentína, kryddað, stutt læri
eða Heiðalamb, kryddað

1.298
kr. kg

Jarðarber Box

454 g, USA

498
kr. 454 g

898
kr. 500 g

Bláber

500 g, Spánn



silkiprent.is Sími 5442025 silkiprent@silkiprent.is

SETTU MERKIÐ HÁTT
 OG VERTU SJÁANLEGUR

FYRSTIR OG FREMSTIR Í FÁNUM Í 46 ÁR

Veljum íslenska
framleiðslu

Afgreiðum fána 
samdægurs

E inar Baldvin Brimar er 
rétt rúmlega tvítugur 
Framsóknarmaður í 
framboði í Hafnarfirði. 
Hann segir þátttöku sína 
í Gettu betur og Morfís 

hafa gefið sér kjark til að tjá skoð-
anir sínar á stjórnmálum.

Einar Baldvin Brimar fagnaði tví-
tugsafmæli sínu í byrjun árs. Hann 
gengur í Flensborgarskóla þar sem 
hann tekur mikinn þátt í félagslífi 
skólans. Hann var í ræðuliði skólans 
í Morfís og einn liðsmanna skólans í 
Gettu betur, spurningakeppni fram-
haldsskólanna. Það kom vinum 
hans örlítið á óvart þegar hann 
ákvað að taka þátt í sveitarstjórnar-
kosningum í ár en Einar Baldvin 
skipar fimmta sæti Framsóknar-
listans í Hafnarfirði.

„Flensborgarskóli er geggjaður 
skóli, hverfisskóli sem margir Hafn-
firðingar sækja. Ég hef keppt í tvö ár 
bæði í Morfís og Gettu betur. Þá er 
ég virkur í nemendafélaginu, er for-
maður svokallaðs vitsmunaráðs 
og málfundafélagsins. Reyndar er 
það ekki alveg á tæru hvort ég er 
formaður í því síðastnefnda, það 
er smá valdabarátta í gangi,“ segir 
Einar Baldvin.

„Ég hef alltaf búið í Hafnarfirði. 
Foreldrar mínir eru Þórður Heimir 
Sveinsson lögfræðingur og Sólveig 
Lilja Einarsdóttir sem er með MBA-
gráðu í viðskiptum. Ég á tvö systkini. 
Bróðir minn heitir Sveinn Andri 
Brimar, hann er að klára lögfræði 

og starfar sem lögreglumaður með 
fram námi.

Ég er tvíburi. Tvíburasystir mín 
heitir Helga Brá. Hún er í raun full-
komna myndin af mér,“ segir hann 
og hlær og segir hana til mikillar 
fyrirmyndar.

Þó nokkrir hafa lært lögfræði í 
fjölskyldunni. Einar Baldvin segist 
óneitanlega spenntur fyrir lög-
fræði en íhugar líka aðra kosti. „Já, 
ég útskrifast vonandi bráðum með 
stúdentspróf og þá vona ég fyrst og 
fremst að ég fái að taka þátt í stjórn-
málum en ég gæti líka hugsað mér 

að læra til dæmis heimspeki eða 
lífefnafræði,“ segir hann.

Hvers vegna valdi hann Fram-
sóknarflokkinn? Hefur hann starfað 
lengi með þeim flokki?

„Nei, það hef ég ekki gert. Mér 
finnst gilda annað um bæjarmálin 
en landsmálin. Þetta eru svolítið 
önnur gildi. Þau í flokknum gáfu 
mér tækifæri til áhrifa sem ég þáði. 
Ég kann mjög vel við fólkið sem 
skipar listann með mér og þau gildi 
sem þau vilja fara eftir. Þau setja 
samvinnu í forgrunn og það að geta 
unnið með öllum. Þau vilja forðast 
þessa átakapólitík sem mér finnst 
vera mjög mikill kostur á sveita-
stjórnarstiginu, það er ekki tími 
fyrir slíkt í starfi fyrir Hafnarfjörð.“

Einar Baldvin sker sig nokkuð úr 
hópi þess fólks sem gefur kost á sér 
í bæjarpólitíkina.

„Já, ég er talsmaður unga fólksins. 
Ég vil auka á fjölbreytni í menning-
arlífinu, flestir vina minna eru lista-
menn og menningarfrömuðir,“ segir 
hann og hlær en á meðal vinanna 
eru hinir landskunnu Jói P og Króli.

„En svona í alvöru talað, þá þarf 
að byggja ódýrt leiguhúsnæði fyrir 
ungt fólk og námsmenn. Þá finnst 
mér mikið hagsmunamál að fá betri 
samgöngur. Það þarf hraðvagn sem 
gengur frá Hafnarfirði beina leið til 
Reykjavíkur.“

Einar Baldvin er einnig íþrótta-
maður og þjálfar krakka í fótbolta 
í FH. „Mér finnst mikilvægt að 
tryggja betri aðstöðu bæði fyrir FH 
og Hauka. Það er mjög gaman og 
gefandi að þjálfa. Ég á líka önnur 
áhugamál. Ég er mikið í golfi og hef 
mjög gaman af ritstörfum. Ég gaf út 
ljóðabókina Ok-döðlur með vini 
mínum Kolbeini Sveinssyni.

Gæti hann hugsað sér að starfa í 
stjórnmálum? Verða atvinnupóli-
tíkus.

„Ég verð að fá að kynnast þessu 
fyrst. Fá reynsluna, upplifunina. Þá 
fæ ég kannski einhverja betri sýn á 
framtíðina,“ segir Einar Baldvin.

Hvar stendur þú í pólitík? Hverjar 
eru hugsjónir þínar?

„Ég myndi segja að maðurinn 

ætti að vera ofar auðnum. Ég hall-
ast mjög að jafnaðarstefnunni en er 
líka frjálslyndur. Mér líst vel á gildi 
Framsóknarmanna hér í Hafnarfirði 
um samvinnu. Og að það er skýrt 
fyrir hverja við vinnum, fyrir Hafn-
firðinga, fyrir betri bæ.

Hvað ætlar þú að gera í sumar?
„Ég mun vinna í knattspyrnu-

skóla FH. Vonandi mun ég sinna 
nefndarstörfum í bænum. Síðan 
stefni ég á að setja upp leikrit og 
semja eitthvað, eða það vona ég,“ 
segir Einar Baldvin.

Maðurinn sé ofar auðnum
Einar Baldvin Brimar segist vilja sjá til hvort stjórnmálin verði að atvinnu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTONBRINK

Ungt fólk í stjórnmálum

Kristjana Björg  
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is

Úr lífi Einars Baldvins Brimar

Í hlutverki þjálfara með FH 
liði sínu eftir frækilegan sigur 
á Símamótinu. Til hliðar með 
vinum sínum á góðri stundu. 

Einar Baldvin Brimar 
er rétt rúmlega tví-
tugur Framsóknar-
maður í framboði 
í Hafnarfirði. Hann 
segir þátttöku sína í 
Gettu betur og Morf-
ís hafa gefið sér kjark 
til að tjá skoðanir 
sínar á stjórnmálum. 

Um Einar Baldvin
Foreldrar: Sólveig Lilja Einarsdóttir 
og Þórður Heimir Sveinsson
Systkini: Helga Brá Brimar (tvíburi) 
og Sveinn Andri Brimar (eldri 
bróðir)

Á afmæli 20. janúar og telst því 
hin merkilega steingeit

Það sem veitir mér innblástur 
er að skilja við heiminn betri en 
ég kom í hann en ég hef alltaf litið 
mikið upp til Linus Pauling hand-
hafa friðarverðlauna Nóbels.

Eftirminnilegt atvik úr æsku: Lík-
legast það að við systir mín áttum 
það til að kúka alltaf saman – 
annað var í Gameboy á meðan hitt 
gerði þarfir sínar. En einnig þegar 

við Arnór Björnsson stórleikari 
stýrðum umferð með góðum 
árangri við Flóttamannaveginn 
og tókum fólk um leið í könnun á 
dönskukunnáttu.

Helstu fyrirmyndir: Helga Stefáns-
dóttir, amma mín, fær að tróna 
efst á lista enda ekki til betri, 
hlýrri og sterkari kona í heiminum. 
Listinn er þó langur.

Óvæntur hæfileiki: Viðbjóðs-
lega góður að grípa tyggjó með 
munninum. Man öll símanúmer 
og „save-a“ því engin og einnig 
kann ég allar höfuðborgir heims 
utan að.
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KYNNINGARBLAÐ

Það er ekki úr vegi að 
bjóða upp á ekta enskt 
teboð með brúðkaupinu 
sem verður í beinni 
útsendingu kl. 11.   ➛10
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Einar Hreinn Ólafsson segir að matartæknanámið í MK hafi gert hann betri og fjölhæfari fagmann. MYND/ANTON BRINK

Hagnýtt nám sem 
opnar margar dyr
Í Menntaskólanum í Kópavogi er boðið upp á matsveina- og matartækna-
nám fyrir þá sem hafa reynslu af veitingageiranum. Námsleiðirnar eru stuttar, 
hagnýtar og opna margar dyr. ➛2

Ávextir í áskrift kosta um 550 kr.  
á mann á viku og fyrirhöfn  

fyrirtækisins er engin.

á viku
á starfsmann

www.avaxtabillinn.is

Aðeins



Ævintýralegur starfsvettvangur
Starfstengt ferðafræðinám

Langar þig að starfa í ört vaxandi atvinnugrein
eða ertu starfandi í ferðaþjónustu?

Ferðamálaskólinn býður upp á fjölbreytt og spennandi nám fyrir fólk á öllum aldri
sem er með brennandi áhuga á ferðamálum og Íslandi sem ferðamannalandi.

INNRITUN STENDUR YFIR TIL 11. JÚNÍ. Sjá mk.is

Ferðamálaskólinn í Kópavogi
Sími: 594 4020

Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  um-
fjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnar-
efni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, 
heida@frettabladid.is, s. 512 5367 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is, s. 512 5368 
| Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@frettabladid.is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@
frettabladid.is, s. 512 5358 |  Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 512 5338

Útgefandi: 
365 miðlar 
Ábyrgðarmaður:  
Elmar Hallgríms Hallgrímsson

Sölumenn: Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 512 5457 | Jón Ívar Vil-
helmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, 
olafurh@frettabladid.is, s. 512 5433 | 

Guðlaug Ragnarsdóttir, fag-
stjóri matsveina- og matar-
tæknanámsins við Mennta-

skólann í Kópavogi, segir að námið 
sé vinsælt, stutt, hagnýtt og hentugt 
fyrir einstaklinga sem hafa reynslu 
af vinnu í veitingageiranum en vilja 
bæta við sig menntun og verða 
öruggari í starfi. Kennsla fer fram 
á kvöldin fjóra daga vikunnar, frá 
klukkan 17.00 til 21.30.

Skipulag námsins
„Það er gerð ákveðin krafa til 
nemenda um að þeir hafi unnið 
í viðurkenndu eldhúsi eða við 
sambærileg störf áður en þeir hefja 
námið,“ segir Guðlaug. „Gert er ráð 
fyrir að einstaklingar séu að bæta 
við þá kunnáttu sem þeir búa þegar 
yfir og þeir sem eru orðnir 23 ára og 
hafa þriggja ára starfsreynslu geta 
sótt um að fara í raunfærnimat hjá 
Iðunni fræðslusetri.

Matsveinanámið er tvær annir og 
matartæknanámið er þrjár annir,“ 
segir Guðlaug. „Fyrstu tvær ann-
irnar eru kenndar saman og þriðja 
önnin er sérhæfing matartækna. 
Báðar greinar gefa fagbréf.“

Fyrir hverja er námið?
„Námið býður upp á mikla mögu-
leika í nútímasamfélagi. Það er fyrir 
alla sem hafa eða vilja starfa við 
matreiðslu og stjórnun í mötuneyt-
um vinnustaða og skóla, í eldhúsum 
heilbrigðisstofnana og á fiski- og 
flutningaskipum,“ segir Guðlaug. 
„Með aukinni ferðaþjónustu hefur 
einnig skapast fjölbreyttari starfs-
vettvangur fyrir fólk með þessa 
menntun.

Námið gerir fólki kleift á að 
takast á við fjölbreytt verkefni á 
vinnustað. Á báðum námsbrautum 
er námið byggt upp af faggreinum 
eins og matreiðslu, aðferðafræði, 
matseðlagerð, hráefnisfræði, hrein-
lætis- og örverufræði og næringar-
fræði, svo eitthvað sé nefnt, en þetta 
er allt mjög hagnýtt,“ segir Guðlaug. 
„Námið er mjög fjölbreytt og nem-
endur læra að elda alls konar rétti 
sem henta breiðum og fjölmenn-
ingarlegum hópum. Þar erum við 
að tala um holla rétti, fína veislu-
rétti og rétti frá ólíkum menningar-
heimum. Í matartæknanáminu 
læra nemendur einnig að elda 
fyrir einstaklinga með ofnæmi og 
óþol og ýmiss konar sérfæði fyrir 
sjúklinga.“

Mikil vinna en gefandi
Ernesta Cibulskiené er frá Litháen 
og útskrifast sem matsveinn 24. maí 
næstkomandi. Hún hefur starfað 
sem matráður síðastliðin fimm ár í 
mötuneyti Menntaskólans í Kópa-
vogi. Ernesta hefur mikinn áhuga 

á matseld og dreif sig í námið eftir 
hvatningu frá félögum í skólanum.

„Ég sé ekki eftir því, vegna þess að 
námið er skemmtilegt og allt sem 
ég hef lært nýtist mér í starfi. Ég er 
öruggari og skil allt miklu betur,“ 
segir Ernesta. „Allar námsgrein-
arnar eru mikilvægar og við lærum 
mörg gagnleg grundvallaratriði, 
eins og aðferðafræði matreiðslu, að 
matreiða frá grunni, hráefnisfræði 
og að gefa réttar skammtastærðir. 
Í næringarfræðinni lærum við líka 
um næringargildi réttanna sem við 
eldum, sem skiptir máli þegar við 

setjum saman matseðil. Svo fannst 
mér einstaklega skemmtilegt að 
læra um matargerð frá mismunandi 
menningarheimum og eftir að ég 
lærði um íslenska matarhefð skil ég 
hana betur.

Mér fannst áfanginn sem tengist 
framreiðslu einstaklega nytsamur 
og skemmtilegur, en þar lærum við 
til dæmis að leggja á borð, brjóta 
alls konar servíettubrot og að búa 
til blómaskreytingar,“ segir Ernesta. 
„Svo eru kennararnir líka skemmti-
legir og alltaf til í að hjálpa okkur 
nemendum, svo við lærum mikið á 
stuttum tíma.

Námið fer alfarið fram á íslensku, 
svo fyrsti mánuðurinn var erfiður 
fyrir mig. En það var mikil sam-
kennd í hópnum, allir voru til í að 
hjálpa öllum og kennararnir voru 
alltaf tilbúnir til að útskýra náms-
efnið betur. Maður á ekki að vera 
hræddur við að spyrja og ég lærði 
mikið í íslensku samhliða náminu. 
Þannig að þetta er mikil vinna, en 
gefandi,“ sagði Ernesta, sem stefnir 
á að fara næst í matartæknanám.

Úthugsaðri matseðlar og 
meiri fagmennska
Einar Hreinn Ólafsson útskrifaðist 
sem matartæknir í desember.   

Hann hafði unnið sem matráður á 
leikskóla í nokkur ár áður en hann 
skellti sér í námið og hefur óbilandi 
áhuga á matreiðslu.

„Ég hef lagt mikinn metnað í 
hollan og góðan mat fyrir leikskóla-
börn sem er unninn frá grunni og 
ég tel næringu barna sérlega mikil-
væga,“ segir Einar. „Námið var frá-
bær viðbót og hefur nýst mér mjög 
vel í starfi. Mér fannst sérstaklega 
gagnlegt að læra um matseðlafræði, 
vinnuskipulag, næringarfræði og 
sérfæði.

Matseðlagerð er heildarskipu-
lag næringar og það þarf að vera 
úthugsað, svo orku- og næringar-
þörf sé sinnt fyllilega. Ég nýti mér 
næringarútreikning sem ég lærði 
í næringarfræðinni til að fullvissa 
mig um að matseðillinn uppfylli 
þörf barnanna til að vaxa og dafna,“ 
segir Einar. „Það kom dálítið á óvart 
hversu orkuskertar sumar máltíðir 
eru og ég þarf stundum að bæta 
við auka meðlæti til að orkuþörf 
barnanna sé uppfyllt. Til dæmis 
fann ég út að það var ekki nóg að 
gefa börnunum eingöngu kjötsúpu 
í hádegismat, heldur var full þörf á 
að bæta grófu brauði við.

Matreiðsla sérfæðis er líka 
mjög gagnleg í mínu starfi, því 

fæðuóþol og ofnæmi er nokkuð 
algengt. Starfsnám tengt því var 
mjög fróðlegt og sá hluti námsins 
hefur algjörlega breytt aðferðum og 
þekkingu minni á matreiðslu fyrir 
fólk með mismunandi fæðuþörf,“ 
segir Einar. „Það er ómetanlegt að 
geta eldað bæði bragðgott og hollt 
maukfæði fyrir þá sem þurfa það 
og að þekkja til hráefna sem geta 
komið í stað annarra þegar það 
þarf að sleppa einhverju vegna 
óþols eða ofnæmis. Ég lærði líka 
um muninn á óþoli og ofnæmi 
og hversu mikilvægt er að sinna 
þessum þörfum vel.

Mér fannst matreiðsluaðferðir og 
vinnuskipulag líka afskaplega hag-
nýtir hlutar af náminu,“ segir Einar. 
„Á annasömum degi geta einfaldar 
aðferðir við skipulag auðveldað 
daginn til muna og haft úrslitaáhrif 
á hversu vandaður maturinn er. 
Gott skipulag gefur aukinn tíma til 
hráefnisvinnslu, sem sparar mikið 
til lengri tíma litið og auðveldar 
manni vinnuna alla daga.

Matartækninámið gerði mig 
að betri fagmanni,“ segir Einar. 
„Ég lærði faglegri vinnubrögð, 
fékk aukinn áhuga á fjölbreyttri 
matreiðslu og það auðveldaði mér 
starfið almennt.“

Guðlaug Ragnarsdóttir, fagstjóri mat-
sveina- og matartæknanámsins við 
Menntaskólann í Kópavogi.

Ernesta Cibulskiené segir að námið sé skemmtilegt, nýtist vel og hafi gert hana öruggari með sig. MYND/ANTON BRINK

Framhald af forsíðu ➛

 2 KYNNINGARBLAÐ FÓLK  1 9 .  M A Í  2 0 1 8  L AU G A R DAG U R



 haust@haustrestaurant.is  |  borðapantanir í síma 531 9020  | haustrestaurant.is
Haust Restaurant er staðsett á Fosshotel Reykjavík, Þórunnartúni 1

Gæðastund með vinum og fjölskyldu

Brunch allar helgar verð 3.950 kr. á mann

Alltaf

frítt fyrir

5 ára og yngri

Hálft verð

fyrir 6-12 ára

Alla daga frá 18-21Alla daga frá 1Alla daga frá 188-2121

á Haust Restaurant

rir

Kvöldverðarhlaðborð

Verð 6.990 kr. á mann

Friðgeir Helgason stóð fyrir 
„pop-up“ veitingastað á 
Coocoo’s Nest í gær og heldur 

áfram í dag þar sem hann mun 
bjóða upp á ekta New Orleans 
„soul food“. Hér gefur hann upp-
skrift að fiski-taco.

500 g svartar baunir
1 laukur smátt saxaður
6 hvítlauksrif, smátt söxuð
2 lárviðarlauf
1 matskeið cumin
1 teskeið chilipipar
¼ teskeið cayennepipar
Salt og pipar

Hrásalat:
½ haus hvítkál
¼ haus rauðkál
2 rauðar paprikur
1 blaðlaukur
1 búnt kóríander
Safi úr 1 sítrónu
1 matskeið gróft sinnep
1 matskeið majónes
Salt og pipar
2 lárperur

Sósa:
2 dl sýrður rjómi
1 dl hreint skyr
1 teskeið cumin
½ teskeið chilipipar
Safi úr 1 sítrónu
Salt og pipar

300 g þorskur, sporðstykki
Taco-blanda, fæst í flestum versl-
unum
Salt og pipar
Brauðmylsna, helst Panko
8 tortillakökur (korn tortilla)

Setjið baunir í bleyti yfir nótt 
og sigtið fyrir notkun. Hitið olíu 
í potti og snöggsteikið lauk og 
hvítlauk. Setjið næst allt krydd 
og lárviðarlauf í pottinn. Hrærið 
saman og setjið baunirnar út í og 
nóg vatn. Lækkið hitann þegar 
suðan kemur upp og hrærið í á 10 
mín. fresti. Bætið vatni við ef það 
gufar upp. Þetta tekur um 1,5 klst. 
eða þar til baunirnar eru mjúkar. 
Smakkið og aðlagið með salti og 
pipar.
Skerið allt grænmetið í mjög 
þunna strimla. Saxið blaðlauk og 
kóríander. Setjið í skál og blandið 
sinnepi, majónesi og kreistið safa 
úr sítrónu út í. Blandið saman og 
smakkið til með salti og pipar.
Setjið allt hráefni fyrir sósu í skál 
og hrærið vel.
Nuddið kryddblöndunni vel á 
fiskinn og veltið honum upp úr 
brauðmylsnunni. Hitið olíu á 
pönnu og steikið þorskinn í um 
3 mín. á hvorri hlið en passið að 
brauðmylsnan brenni ekki.
Hitið pönnu vel með smá olíu og 
steikið tortillurnar í um 2 mín. 
Snúið á 30 sek. fresti. Setjið tor-
tillurnar á disk, næst baunirnar 
og svo þorskinn. Skerið lárperur 
í litlar sneiðar og setjið ofan á 
þorskinn. Næst er það sósan og að 
lokum hrásalatið.
Fínt að bera fram með soðnum 
hrísgrjónum.

Fiski-taco 

Jana María 
verður með 
útgáfutónleika 
í Tjarnarbíói í 
kvöld. 

Leik- og söngkonan Jana blæs 
til útgáfutónleika í Tjarnar-
bíói í kvöld til að fagna fyrstu 

breiðskífu sinni, Flora, sem er 
innblásin af samskiptum fólks við 
náttúruna og hvernig skapgerð 
mannsins og persónuleiki rímar 
við litbrigði veðurs og landslags.

Tónlistin er popptónlist í 
grunninn en er undir áhrifum frá 
tripphoppi, djassi og kvikmynda-
tónlist. Platan er afrakstur þriggja 
ára vinnu með lagasmíðar og texta 
Jönu sem lauk með tónleikum í 
Iðnó á Airwaves-tónlistarhátíðinni 

í nóvember. Hljómsveitina skipa 
Magnús Jóhann Ragnarsson á 
hljómborð og syntha, Bergur Einar 
á trommur og slagverk og Valdi-
mar Olgeirsson á bassa og syntha. 
Auk þeirra syngja Ingibjörg Fríða 
og Gyða Margrét bakraddir. Í til-
efni af útgáfutónleikunum verður 
fáanleg vínylplata með handskrif-
uðum lagatextum í takmörkuðu 
upplagi.

Útgáfutónleikarnir hefjast kl. 21 og 
er miðasala á tix.is.

Fólk, veður og landslag
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Hvítari tennur og ferskur 
andardráttur með GUM
GUM tannvörurnar eru viðurkenndar af tannlæknum og ættu allir að geta fundið sér vörur sem 
henta. Þær eru fyrir alla aldurshópa og einnig fyrir þá sem kljást við ýmiss konar vandamál tengd 
tönnum, tannholdi og gómum.

Original White – hvítari tennur
GUM Original White hreinsar bletti af tönnum ásamt því að vernda bæði 
tennur og tannhold og tryggja að tennurnar haldi styrk sínum. Það styrkir 
einnig glerunginn og fyrirbyggir að nýir blettir myndist. Original White vör-
urnar eru án bleikiefna sem gætu skaðað náttúrulega vörn tannanna og þar 
sem þær innihalda flúor mæla tannlæknar með notkun þeirra. 

Paroex – gegn tannholdsvandamálum og bólgum
Paroex munnskol inniheldur 0,12% klórhexidín og er notað sem skammtíma-
meðferð við tannholdsvandamálum og eftir aðgerðir. Þetta er öflug bakteríu-
vörn sem er bæði sótthreinsandi og bólguhamlandi. Einnig er tanngel sem 
notað er staðbundið á bólgusvæði.
Einnig er til Paroex með 0,06% klórhexidíni sem er fyrirbyggjandi og getur 
unnið gegn minniháttar tannholdsbólgum og verndað tennur og tann-
hold gegn sýklum. Báðar tegundir innihalda hvorki alkóhól né SLS og hafa 
frískandi og gott bragð. 

Hydral við munnþurrk

Hydral er rakagefandi og eykur 
munnvatnsframleiðslu. Bæði gel og 
sprey líkja eftir eiginleikum munn-
vatns, styrkja náttúrulegar varnir og 
koma jafnvægi á bakteríuflóruna í 
munninum. Hydral tannkrem, sem 
hjálpar einnig gegn munnþurrki, 
inniheldur flúor og er með góðu 
mintubragði.

ActiVital – kraftar náttúrunnar

ActiVital tannkrem og munnskol eru sérlega frískandi og bragðgóðar vörur 
sem innihalda öflug náttúruleg efni. Engifer og kam illa ásamt andoxunar-
efnunum Q-10 og granateplum eru bæði styrkjandi og veita langtímavörn 
fyrir tennur og tannhold. Það er flúor í ActiVital sem er nauðsynlegt til að 
veita góða vörn gegn tannsteini og tannskemmdum en það inniheldur ekki 
óæskileg efni eins og SLS, paraben eða alkóhól. ActiVital ætti því að vera 
góður valkostur fyrir þá sem vilja bæði nýta krafta náttúrunnar ásamt því að 
draga úr líkum á tannskemmdum.

AftaClear – gegn sárum 
og blöðrum
AftaClear myndar verndarfilmu yfir 
sár, munnangur 
og blöðrur sem 
geta myndast 
í munninum. 
Það inniheldur 
hýalúronsýru 
sem má líkja við 
gott smurefni í 
munninn sem og 
kamillu og engifer 
sem róar og 
dregur úr bólgum. 
Er til bæði sem 
gel, sprey og 
munnskol.

HaliControl – gegn 
andremmu

Andremma getur verið ansi 
hvimleið og oft erfitt að losna 
við. HaliControl vinnur gegn 
andremmu og óbragði í munni 
og einnig gegn bakteríunum 
sem valda andremmunni. Það 
er bæði til gel og munnskol 
en 10-15 ml tvisvar á dag eftir 
tannburstun ætti að geta losað 
fólk við eða dregið verulega úr 
vandamálinu. 

Soft-Picks tannstönglar
Tannstönglar 
eru þarfaþing á 
hverju heimili 
en Soft-Picks 
eru sveigðir 
til að ná vel 
milli aftari 
tannanna og 
geta hreinsað 
tannstein. Þeir 
fást í þremur 
mismunandi 
stærðum; 
small, medium 
og large.

Trav-Ler 
millitannburstar
Það þurfa allir að passa vel upp á 
að þrífa vel svæðin milli tannanna. 
Burstarnir eru til í mörgum stærðum, 
eru með sveigjanlegu handfangi og 
er burstinn sjálfur einnig sveigjan-
legur. Það má nota hvern bursta í 
allt að tvær vikur og jafnvel lengur 
þar sem hann er með klórhexidíni til 
að tryggja hreinlæti en það þarf að 
skola hann vel eftir notkun og geyma 
með lokinu á. 

GUM Kids – fyrir börnin

Barnalínan frá GUM er sérstaklega hönnuð með tannheilbrigði barna í 
huga ásamt því að höfða til barnanna með skemmtilegum tannburstum og 
bragðgóðu tannkremi. Tannburstarnir eru fyrir 2-6 ára og 7-9 ára og geta 
staðið á borði/hillu þar sem lítil sogskál er neðan á þeim. Liturinn í miðjunni 
á burstanum sjálfum sýnir svo hversu mikið magn af tannkremi á að nota. 
Tannkremin eru án SLS og er flúormagn í samræmi við aldur barnanna. 
Jarðarberjabragð er í boði fyrir þau yngri en ávaxtabragð „tutti frutti“ er fyrir 
þau eldri.
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Grunnformúlan er 
læknisfræðilega skráð 

Viðbætt kollagen, silkextrakt, C- og E-vítamín fyrirbyggir og lagfærir 
sólaskaða í húð. 

 Húðin verður fallega sólbrún, mjúk og rakafyllt. Best í test þrjú ár í röð.

 Ofnæmisprófað er gott  gegn sólarexem og sólarofnæmi. Þægilegt að bera 

á húðina, vatnsheld ekkert klístur eða fituáferð.

 Engin paraben, engin ilm-eða nanaóeindir. Engin hormónatruflandi efni.

 Meðmæli húðlækna. 

F æ s t  í  A p ó t e k u m ,  H a g k a u p ,  N e t t ó ,  F r í h ö f n i n n i  o g  v í ð a r   |   n á n a r  á  e v y . i s
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Jon Kabat-Zinn er frum-
kvöðull þegar kemur að 
núvitundarþjálfun í vest-

rænum heimi. Það hefur verið 
unnið að því um langt skeið að fá 
hann til landsins og nú er komið 
að því en Núvitundarsetrið og 
Embætti landlæknis standa að 
komu hans. Meginástæða þess að 
Kabat-Zinn er fenginn til Íslands 
er til að gefa bæði almenningi og 
fræðasamfélaginu tækifæri til að 
fræðast meira um gildi núvitundar 
og styðja þannig við lýðheilsu-
stefnu og áform um að stuðla að 
heilsueflandi samfélögum. Efnt 
verður til þriggja viðburða í Hörpu 
sem eru ætlaðir öllum sem hafa 
áhuga á núvitund eða langar til 
að kynnast betur þessum merka 
frumkvöðli,“ segir Bryndís Jóna 

Jon Kabat-Zinn til Íslands
Í vændum er einstök upplifun því Jon Kabat-Zinn, upphafsmaður núvitundarþjálfunar eins og 
við þekkjum hana á Vesturlöndum, er á leið til Íslands í fyrsta sinn með Mylu eiginkonu sinni og 
verður með þrjá viðburði í Hörpu, að sögn Bryndísar Jónu Jónsdóttur hjá Núvitundarsetrinu.

Jon Kabat-Zinn hefur lengi verið eftirsóttur fyrirlesari og kennari og bækur 
hans hafa verið á metsölulistum um allan heim og þýddar á yfir 40 tungumál. 
Fólk ferðast um langan veg til að hlýða á hann. 

„Efnt verður til þriggja viðburða í Hörpu sem eru ætlaðir öllum sem hafa áhuga 
á núvitund eða langar til að kynnast betur þessum merka frumkvöðli,“ segir 
Bryndís Jóna Jónsdóttir, kennari hjá Núvitundarsetrinu. MYND/SIGTRYGGUR ARI 

Jónsdóttir, núvitundarkennari hjá 
Núvitundarsetrinu.

Hver er Jon Kabat-Zinn?
„Jon Kabat-Zinn er prófessor 

í læknisfræði við University of 
Massachusetts og lagði fyrstur 
manna grunn að iðkun núvitundar 
í læknisfræði og sálfræði okkar 
daga. Árið 1979 þróaði hann Mind-
fulness Based Stress Reduction 
(MBSR), fyrsta átta vikna núvit-
undarnámskeið sögunnar gegn 
streitu,“ segir Bryndís og bætir við 
að ævistarf Jon Kabat-Zinn hafi 
snúist um að byggja brú á milli 
austrænnar visku og vestrænna 
vísinda.

„Jon Kabat-Zinn hefur lengi verið 
eftirsóttur fyrirlesari og kennari og 
bækur hans hafa verið á metsölu-
listum um allan heim og þýddar 
á yfir 40 tungumál. Fólk ferðast 
um langan veg til að hlýða á hann. 
Þar sem hann er að eldast hefur 
hann dregið úr ferðalögum en við 
erum svo heppin að eiga fallegt 
land þannig að þrátt fyrir miklar 
annir vildu þau hjón gjarnan koma 
til Íslands. Þekking hans á erindi 
til allra sem vilja læra leiðir til að 
takast á við áskoranir daglegs lífs, 
auka vellíðan og lífsgæði og stuðla 
að betra samfélagi,“ segir Bryndís

Hvað felst í núvitund?
„Núvitund felst í að vera heils-

hugar til staðar hverju sinni, eins 
vel og maður getur, að vera með-
vitaður um það sem er að gerast 
í kringum mann og innra með 
manni. Núvitund er í raun athyglis-
þjálfun, þ.e. að þjálfa þig í að hafa 
athyglina þar sem þú vilt, þegar 
þú vilt það. Núvitundarþjálfun 

skiptist í formlegar og óformlegar 
æfingar. Óformlegar æfingar eru 
allt sem þú gerir með vakandi 
athygli í daglegu lífi, að vita hvað 
þú ert að gera á meðan þú ert að 
gera það. Formlegar æfingar snúa 
hins vegar að hugleiðslu. Reyndar 
eru til margar hugleiðsluaðferðir 
en í núvitundarhugleiðslu erum 
við að veita hugsunum, tilfinning-
um, líkama okkar og viðbrögðum 
sérstaka athygli. Að kynnast okkur 
sjálfum, í raun að fara á endurtekið 
stefnumót með okkur sjálfum 
og tengja betur saman huga og 
líkama,“ segir Bryndís.

Núvitund hefur öðlast sess á fjöl-
mörgum sviðum mannlífsins, m.a. 
í mennta-, dóms- og heilbrigðis-
kerfi, á almennum vinnustöðum, 
í afreksíþróttum og í uppeldi svo 
eitthvað sé nefnt. Niðurstöður 
rannsókna hafa leitt í ljós að 
núvitundarþjálfun skilar árangri 
á mörgum sviðum og hún er nú 
kennd um allan heim. „Rann-
sóknir sýna að MBSR námskeiðið 
er árangursríkt fyrir klíníska hópa 
sem vinna með andleg og líkamleg 
veikindi en einnig fyrir almenning. 
Ávinningur af núvitundarþjálfun 
er fjölþættur en almennt má segja 
að hún stuðli að aukinni vellíðan, 
bættri andlegri og líkamlegri 
heilsu og dragi úr kvíða, streitu og 
depurð,“ segir Bryndís.

Myla Kabat-Zinn, eiginkona Jon 
Kabat-Zinn, kemur með honum til 
landsins en þau ætla að vera með 
vinnustofu um núvitund í uppeldi. 
„Þessir viðburðir eru einstakt tæki-
færi til að kynnast þessum merka 
frumkvöðli,“ segir Bryndís.

Jon Kabat-Zinn heimsækir Ísland í fyrsta sinn á vegum Núvitundar-
setursins og Embætti landlæknis í vor. Að því tilefni er efnt til þriggja 
viðburða í Hörpu sem ætlaðir eru öllum sem hafa áhuga á núvitund og 

og kennari og hafa bækur hans verið á metsölulistum um allan heim og 

gera sitt besta til að takast á við áskoranir daglegs lífs, auka vellíðan og 
lífsgæði og stuðla að betra samfélagi.

Miðvikudagur 30. maí kl. 19.00–21.30 
 Einföld hugleiðsluiðkun sem 

stuðlar að bættri heilsu fyrir iðkandann og heiminn – Kvöldstund með 
Jon Kabat-Zinn 
Þessi fyrirlestur Jons Kabat-Zinn á erindi til allra sem vilja kynna sér nánar hvað  
felst í nálgun núvitundar og þau vísindi sem liggja þar að baki.

Föstudagur 1. júní kl. 8.00–16.30 
Dagur með Jon Kabat-Zinn 

Jon Kabat-Zinn mun leiða þátttakendur í gegnum daginn með 
hugarró og visku. Þessi dagur á erindi til allra sem vilja læra aðferðir til að takast á við áskoranir daglegs lífs og auka lífsgæði 
sín. 

 

Laugardagur 2. júní kl. 10.00–13.00 
Hálfs dags vinnustofa með Jon og Myla 

Kabat-Zinn 
Hálfs dags vinnustofa með Jon Kabat-Zinn og eiginkonu hans, Myla 
Kabat-Zinn. Þau munu fræða þátttakendur um það hvernig núvitund 
getur auðveldað okkur að mæta hverju barni með visku og virðingu. 
Þessi vinnustofa á erindi til allra sem mæta þörfum barna, hvort sem 
um er að ræða fagfólk, foreldra, afa eða ömmur. 

 

Jon Kabat-Zinn á Íslandi í fyrsta sinn
30. maí – 2. júní 2018

Vakin er athygli á að mörg stéttarfélög greiða niður slíka fræðslu.
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Þessir bílar hafa verið á mark-
aðinum á Íslandi í sex til sjö 
ár,“ segir Magnús Ólafsson, 

eigandi Áltaks og ástríðugolfari. 
„Þeir hafa enst einstaklega vel, 
nánast engin bilanatíðni og ekkert 
vesen á þeim.“ Hann bætir því við 
að fjöldi golfklúbba velji að nota 
Excar. „GKG hefur notað þessa 
bíla með mjög góðum árangri, 
ásamt fleirum eins og Brautar-
holti, Hellishólum og Vestmanna-
eyjum. Nokkrir þessara bíla eru 
á Kiðjabergsvellinum sem þykir 
einn sá erfiðasti fyrir svona bíla 
og þessi bíll er sá eini sem hefur 
náð að fara tvo hringi þar á sömu 
hleðslunni.“

Margir halda að ef ekið er um 
golfvöll í golfbíl fari öll hreyfing og 
útivist forgörðum en það er alrangt. 
„Það er búið að mæla það marg-
sinnis að þegar þú ert að labba með 
kerruna og kemur kófsveittur upp á 
teig, ertu að labba ellefu kílómetra 
en ef þú keyrir þetta sama þá ertu 
kannski að labba sjö kílómetra,“ 
segir Magnús og segir ástæðurnar 
vera ýmsar. „Þú mátt ekki keyra alls 
staðar á vellinum, þú ert að leita 
að boltanum, hjálpa öðrum og svo 
framvegis. Þetta rýrir ekkert úti-

vistargildi golfíþróttarinnar.“ Hann 
bendir enn fremur á að golfbílar 
geti reynst nauðsynleg hjálpartæki. 
„Svo hjálpa bílarnir eldra fólki og 
fólki með skerta hreyfigetu til að 
stunda íþróttina meira og lengur. 
Golfbíll gerir ekkert nema að hjálpa 
til og hreyfingin af því að vera á 
golfbíl er litlu minni en að vera að 
labba þetta.“

Á golfvellinum er mikilvægt að 
halda einbeitingu og ákjósanlegt að 
sem fæst valdi truflunum. Það er því 
góður kostur að velja golfbíla sem 
ganga fyrir rafmagni þar sem þeir 
eru bæði hljóðlausir og umhverfis-
vænir. „Rafmagnsbílar eru mjög 
háðir rafgeymunum,“ segir Magnús. 
„Excar bílarnir ganga fyrir Tudor 
rafgeymum sem eru bestu rafgeym-
ar sem þú færð. Bílnum er stungið í 
venjulega rafmagnsinnstungu sem 
þarf að vísu að hafa 16 A öryggi. 
Rafhleðslan dugar svo allt að áttatíu 
til hundrað kílómetrum.“ Hann 
segir að bílarnir séu með fram- og 
afturgír, handbremsu og flautu og 
mjög einfaldir í allri notkun. „Þessi 
bíll er ólíkur öðrum að því leyti að 
hann hefur bæði stefnuljós og ljós 
sem getur til dæmis komið sér vel 
í sumarbústaðabyggðum þar sem 

verið að er að keyra smáspotta 
kannski á þjóðveginum á leiðinni 
út á golfvöll.“

Hann segir enn fremur að 
bílarnir fáist í svörtu og hvítu og 
séu mjög vel útbúnir. „Þeir eru með 
hlífðartjaldi yfir golfsettið, klaka-
boxi, boltahreinsi, kylfuþrifkistu og 
hrífu. Yfirleitt eru þeir opnir með 
þaki en svo er hægt að fá hliðar-
lokanir og á endann og þá er komið 
hús á bílinn sem skýlir gegn vatni 
og vindum og þar sem hægt er að 
setja miðstöð og annað slíkt.“ Excar 
golfbíllinn rúmar tvo farþega en 
burðargetan er 360 kg. Sjálfur vegur 
bíllinn 250 kg. Hámarkshraðinn er 
30 kílómetrar á klukkustund.

Magnús bendir á að verðið á bíl-
unum sé mjög gott. „Þetta eru mun 
ódýrari bílar en aðrir og hafa reynst 
alveg gríðarlega vel. Þeir kosta 
kringum milljón og við bjóðum 
góð greiðslukjör.“ Að lokum vill 
Magnús minna á að hægt er að 
prófa bílinn. „Komið og reynslu-
akið og sannfærist um gæði Excar 
golfbílanna.“

Nánari upplýsingar fást hjá Magnúsi 
í síma: 898-0860 / maggi@altak.is.

Rafmagnsgolfbíll fyrir 
íslenskar aðstæður
Golfbílar eru fyrir mörgum hluti af staðalbúnaði þegar kemur að golfiðkun. Áltak er með til sölu 
Excar rafmagnsgolfbíla, vandaða gæðabíla sem henta einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður.

Excar rafmagnsgolfbílarnir eru umhverfisvænir og endingargóðir. 

Excar rafmagnsgolfbílarnir fást bæði svartir og hvítir og hægt er að fá þá með 
yfirbyggingu og ýmsum aukabúnaði. 
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Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@frettabladid.is 

Levi ś Kringlunni – Levi ś Smáralind

ALLAR 501 BUXUR
ALLIR GALLAJAKKAR

ALLAR 501 BUXUR
30%

Tilboð til 19. maí

Undanfarna daga hafa allir 
fjölmiðlar flutt fréttir af 
konunglegu brúðkaupi í 

Bretlandi, enda ekki á hverjum degi 
sem slíkur stórviðburður fer fram. 
Margir hafa fylgst með fréttum 
af þeim hjónaleysum Harry og 
Meghan, fjölskyldu hennar og 
óvæntum uppákomum og bíða 
spenntir eftir beinni útsendingu 
frá brúðkaupinu. Svo eru aðrir sem 
hafa alls engan áhuga á þessu og 
kjósa að verja tímanum í eitthvað 
annað.

Ekki kveikja á sjónvarpinu
Til að sleppa því alveg að fá fréttir 
af brúðkaupinu konunglega er 
vænlegast að kveikja hvorki á sjón-
varpi né útvarpi í dag og láta það 
vera að skoða Facebook, Instagram 
og Twitter. Þar verða fréttaveiturn-
ar fullar af því nýjasta af Harry og 
Meghan. Helstu sjónvarpsstöðvar 
heims munu sýna beint frá brúð-
kaupinu sem hefst kl. 11 í dag og 
fastlega má búast við að allar fréttir 
snúist um hin nýbökuðu hjón, 
brúðarkjólinn, hestvagninn, frægu 
gestina og stór sem smá atriði sem 
tengjast þessum viðburði. Ef áhugi 

Slökkt á Meghan og Harry
Hægt er að nota daginn í margt skemmtilegt ef ekki er áhugi á að fylgjast með beinni útsendingu 
á konunglegu brúðkaupi í Bretlandi. Það má heimsækja kosningaskrifstofur eða horfa á fótbolta. 

Minjagripir með myndum af brúðhjónunum sjást í hverri búð í Bretlandi.

Harry og Meg-
han eru komin í 
Lego land.  
NORDICPHOTOS/
GETTY

Í Bretlandi er 
erfitt að forðast 
fréttir af brúð-
kaupinu en það 
er vel hægt hér-
lendis.  
NORDICPHOTOS/
GETTY

er á að horfa á eitthvað konunglegt 
en þó ekki þetta tiltekna brúðkaup 
eru sjónvarpsþættirnir The Crown 
og Victoria tilvaldir til þess en þar 
er skyggnst á bak við tjöldin í lífi 
hinna konungbornu.

Fótbolti, golf og spurninga-
keppni
Þeir sem vilja horfa á eitthvað 
spennandi í sjónvarpinu þar sem 
hvorki prinsar né prinsessur koma 
við sögu geta fylgst með íþrótta-
leikjum dagsins. Það verður t.d. 
bein útsending frá fótboltaleik Vals 
og Stjörnunnar í Pepsi-deild karla 
kl. 18.45 á Stöð 2 Sport. Golfáhuga-
fólk getur kveikt á Golfstöðinni 
sem sýnir beint frá öðrum keppnis-
degi AT&T Byron Nelson á PGA 
mótaröðinni. Áhugafólk um spurn-
ingakeppnir getur látið sig hlakka 
til kvöldsins því bein útsending 
verður á RÚV frá úrslitum spurn-
ingakeppni sveitarfélaga, Útsvars, 

þar sem lið Ísafjarðarbæjar mætir 
liði Ölfuss og búast má við æsi-
spennandi keppni.

Kíkt á kosningaskrifstofur
Hægt er að nýta daginn í að kíkja 
við á kosningaskrifstofum sem hafa 
verið opnaðar um land allt. Stutt 
er til sveitarstjórnarkosninga og 
margir sem eiga eftir að gera upp 
við sig hvað þeir ætla að kjósa. 
Frambjóðendur verða eflaust með 
hugann hér heima en ekki í Bret-
landi og því um að gera að nota 
tækifærið til að spjalla við þá um 
pólitík yfir kaffisopa.

Fjallgöngur og útivist
Ef veðurspáin rætist ekki og veðrið 
verður skaplegt er vænlegt að 
reima á sig gönguskóna og skokka 
upp á næsta fjall. Svo má alltaf fara 
í sund en búast má við að umræðu-
efnið í heita pottinum snúist að 
mestu um brúðkaupið.
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Atvinnuauglýsingar atvinna.frettabladid.is
Sölufulltrúar 

Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@frettabladid.is 512 5426

Hópbílar óska eftir að ráða  
bifreiðastjóra í akstur hjá 

ferðaþjónustu fatlaðs fólks og 
aldraðra á höfuðborgarsvæðinu

Starfshlutfall: Fullt starf
Dagsetning ráðningar: Sem fyrst

Hæfniskröfur: Rúturéttindi (ökuréttindaflokkur D eða  D1). 
Íslenskukunnátta skilyrði. Rík þjónustulund og góð mann-

leg samskipti. Hreint sakavottorð.

Hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um

Hægt er að senda inn umsóknir á  atvinna@hopbilar.is  
eða hafa samband við  Davíð í síma 5996014.

Helstu verkefni ráðgjafa

Menntunar- og hæfniskröfur

Helstu verkefni þjónustufulltrúa

Menntunar- og hæfniskröfur

Þjónustufulltrúi

Vefdeild er hluti af Upplýsingatæknisviði Landsbankans og ber ábyrgð á 
vef- og margmiðlunarmálum í samvinnu við hagsmunaaðila innan bankans. 
Í deildinni starfar kra�mikill hópur einstaklinga með sérhæfingu á ólíkum 
sviðum. Meðal þeirra veflausna sem deildin sér um eru Landsbankaappið, 

netbankar Landsbankans, landsbankinn.is og innri vefur bankans.

Grafískur hönnuður 
í Vefdeild

Hæfni og menntun
 » Grafísk hönnun eða sam- 
bærileg menntun

 » Reynsla af vefhönnun 

 » Skipulagshæfni og öguð  
vinnubrögð

 » Frumkvæði, fagmennska 
og færni í mannlegum sam-
skiptum

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veita 
Snæbjörn Konráðsson, 
forstöðumaður Vefdeildar 
(snaebjornk@landsbankinn.is) 
og Berglind Ingvarsdóttir, 
mannauðsráðgjafi (berglindi@
landsbankinn.is).

Helstu verkefni
 » Hönnun veflausna 

 » Greining verkefna í samvinnu 
við hagsmunaaðila innan 
bankans

 » Þátttaka í vöruþróun 

 » Þróun og viðhald netbanka  
og vefsvæða bankans

Umsókn merkt Vefhönnuður fyllist út á vef bankans, landsbankinn.is.
Umsóknarfrestur er til og með 27. maí nk.



Sérfræðingar

 Capacent — leiðir til árangurs

Skrifstofa löggjafarmála annast 
yfirlestur lagafrumvarpa og 
þingsályktunartillagna frá 
ráðherrum áður en skjölin 
eru lögð fram í ríkisstjórn og 
býr þau til prentunar fyrir 
framlagningu á Alþingi.  
 
Skrifstofan vinnur með 
ráðuneytum og skrifstofu 
Alþingis að því að móta og 
þróa  gæðaviðmið sem starfið 
byggist á. 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6739 

Hæfnis- og menntunarkröfur m.a.
Háskólapróf sem nýtist í starfi.
Afbragðsgóð íslenskukunnátta.
Góð kunnátta í ensku og einu Norðurlandamáli.
Þekking á íslensku lagamáli og opinberri stjórnsýslu er 
kostur.
Mjög góð færni í ritvinnslu (Word) og góð almenn 
tölvufærni.

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

Umsóknarfrestur

4. júní 

Starfssvið
Yfirlestur  þingskjala (lagafrumvarpa og tillagna) og 
ábendingar um úrbætur til ráðuneyta.
Uppsetning þingskjala og frágangur til prentunar.
Skráning og samantekt upplýsinga um löggjafarstarfið. 
Þátttaka í að bæta ferla við undirbúning löggjafar.
Önnur tilfallandi verkefni í ráðuneytinu.

Forsætisráðuneytið auglýsir eftir sérfræðingum í yfirlestri skjala á skrifstofu löggjafarmála. Til stendur að ráða einn 
sérfræðing í 100% starf og annan í 50% starf.  Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst. 

Capacent — leiðir til árangurs

Embætti landlæknis starfar í 
samræmi við lög um landlækni 
og lýðheilsu. Hlutverk 
embættisins í hnotskurn 
er að stuðla að góðri og 
öruggri heilbrigðisþjónustu, 
heilsueflingu og öflugum 
forvörnum. 
 
Embætti landlæknis áskilur 
sér rétt til að hafna öllum 
umsóknum. Öllum umsóknum 
verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu liggur fyrir.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6744 

Menntunar- og hæfniskröfur
Lögfræðimenntun.
Sérþekking á innlendum og evrópskum 
persónuverndarlögum og lagaframkvæmd á því sviði.
Framúrskarandi samstarfs- og samskiptahæfni.
Skilningur á öryggis- og upplýsingatæknimálum er kostur.
Reynsla og þekking á opinberri stjórnsýslu er kostur.
Reynsla af verkefnastjórnun er kostur.
Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður í vinnubrögðum.

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

Umsóknarfrestur

4. júní 

Helstu verkefni
Vinna að verkefnum vegna innleiðingar nýrrar 
persónuverndarlöggjafar.
Fræðsla til starfsmanna. 
Veita ráðgjöf um túlkun á löggjöf um persónuvernd og 
úrlausn álitaefna.
Vinna með og vera tengiliður við Persónuvernd.
Önnur verkefni að beiðni landlæknis.

Embætti landlæknis óskar eftir að ráða persónuverndarfulltrúa vegna innleiðingar á nýrri persónuverndarlöggjöf. 
Um er að ræða að lágmarki 50% starf. Athuga ber að um nýtt starf er að ræða og því tækifæri til að móta það með landlækni.  
Persónuverndarfulltrúi heyrir undir landlækni og er sjálfstæður í störfum sínum. 
Leitað er að fjölhæfum og áhugasömum einstaklingi sem hefur frumkvæði og metnað til að ná árangri í starfi.

Embætti landlæknis

Persónuverndarfulltrúi

Líf og sál sálfræðistofu vantar liðsauka!
Líf og sál hóf rekstur sálfræðistofu fyrir 18 árum og starfa þar 
7 sálfræðingar auk skrifstofustjóra. Stofan er í rekstrarlegu og 
faglegu samstarfi við hóp fagfólks innan vébanda Sálfræðinga 
Höfðabakka. 

Helstu verkefni Lífs og sálar eru á sviði meðferðar og vinnusál-
fræði (úttektir, ráðgjöf, fræðsla) en stofan hefur gert þjónustu-
samninga við fjölmörg fyrirtæki og stofnanir. 

Leitað er að einstaklingi með cand.psych.-próf eða sambæri lega 
menntun og hefur áhuga á vinnusálfræði. 
Klínísk reynsla er æskileg. 

Umsóknarfrestur er til 06. júní n.k. 
Fyrirspurnir og umsóknir berist til Rakelar Davíðsdóttur, 
rakel@lifogsal.is

s: 770 5144, kjartan@huseining.is
 www.huseining.is

Trésmiðir/starfsmenn/konur óskast í húsa-
verksmiðju hjá Húseiningu ehf. í Vogum

Carpenters / employees wanted at our house factory at  
Húseining ehf 190 Vogar

Stolarzy / pracowników poszukiwanych w naszej fabryce 
w Húseining ehf 190 Vogar

Darbuotojiu trūksta mūsu fabrike, Húseining ehf, 190 
Vogar.

Húseining ehf - Hraunholti 1
190 Vogar
www.huseining.is
kjartan@huseining.is
s. 7705144



441
leigutaki

293
þúsund m2

Framkvæmdastjóri framkvæmdasviðs
Eik fasteignafélag sérhæfir sig í eignarhaldi 
og útleigu á atvinnuhúsnæði. Félagið býður 
upp á framúrskarandi starfsaðstöðu og góðan 
starfsanda. Það er meðal stærstu fasteigna-
félaga landsins með tæplega 293 þúsund 
fermetra í yfir 100 fasteignum. Um 84% af 
eignasafni þess er á helstu viðskiptakjörnum 
höfuðborgarsvæðisins og eru leigutakar 
félagsins yfir 441 talsins. Hlutabréf félagsins 
eru skráð á aðallista kauphallarinnar Nasdaq.

Eik er meðal leiðandi fasteignafélaga á Íslandi og er skráð á hlutabréfamarkað. 
Félagið er í sókn og leitar því að öflugum og metnaðarfullum einstaklingi í starf 
framkvæmdastjóra framkvæmdasviðs.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun á sviði verk- eða tæknifræði
• Reynsla af áætlanagerð
• Reynsla af stjórnun verklegra framkvæmda
• Reynsla af samningagerð og samskiptum við 

verktaka
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði í starfi

Starfssvið: 
• Yfirumsjón með framkvæmdum félagsins og þróunarverkefnum
• Gerð verk- og kostnaðaráætlana
• Samningagerð við verktaka
• Verkefnastjórnun og eftirlit með framkvæmdum
• Áætlanagerð, skýrslugerð, gagnasöfnun og úrvinnsla
• Yfirumsjón með verkbókhaldi framkvæmda
• Útboðslýsingar/útboðsgerð og innkaup

Umsóknarfrestur er til og með miðvikudeginum 30. maí nk. 
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent, www.capacent.is 
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar 
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Nánari upplýsingar veita Auður Bjarnadóttir (audur.bjarnadottir@capacent.is) og 
Hilmar G. Hjaltason (hilmar.hjaltason@capacent.is) hjá Capacent.

Skipulags- og byggingarfulltrúi
Sveitarfélagið Ölfus er öflugt 
og framsækið sveitarfélag 
með fjölskylduvæna 
starfsmannastefnu.  Markmiðið 
með fjölskylduvænni 
starfsmannastefnu er að hún 
skili sveitarfélaginu hæfari og 
ánægðari starfsmönnum. 
 
Nánari upplýsingar um 
sveitafélagið er að finna á  
www.olfus.is 
 
Hamingjan er hér! 
 

 

capacent.is/s/6740 

Háskólapróf sem nýtist í starfinu skilyrði. Menntun á sviði 
verkfræði, tæknifræði, byggingarfræði eða arkitektúr mikill 
kostur.
Skal uppfylla skilyrði 8. og 25. gr. mannvirkjalaga og 7. gr. 
skipulagslaga.
Góð þekking á lögum og reglugerðum tengdum 
byggingarleyfum æskileg.
Góð tölvukunnátta og þekking á forritum skilyrði.
Hæfni til að tjá sig í rituðu og töluðu máli. 
Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum. 
Sjálfstæði, frumkvæði og ögun í vinnubrögðum.

•

•

•

•
•
•
•

•
•

•

•

•
•

•

4. júní 

Yfirumsjón með skipulagsgerð á vegum sveitarfélagsins.
Eftirlit með að framkvæmdir séu í samræmi við skipulag og 
útgefin leyfi.
Yfirferð og samþykkt aðaluppdrátta, verkfræði- og 
séruppdrátta. 
Samskipti við hönnuði, verktaka og íbúa í tengslum við 
framkvæmdir í sveitarfélaginu.
Ábyrgð á að framkvæmd sé í samræmi við lög og reglur.
Verktakaeftirlit með framkvæmdum á vegum 
sveitarfélagsins í samstarfi við eignaumsjón. 
Ábyrgð og umsjón með útgáfu byggingarleyfa, vottorða og 
skráningu mannvirkja.

Sveitarfélagið Ölfus óskar eftir að ráða skipulags- og byggingarfulltrúa. Skipulags- og byggingarfulltrúi starfar á skipulags- og 
byggingarsviði og leiðir faglega þróun skipulags- og byggingarmála innan sviðsins.  
 
Skipulags- og byggingarfulltrúi ber ábyrgð á skipulagsgerð í sveitarfélaginu í samræmi við gildandi lög (nr. 123/2010) og 
reglugerðir og á framkvæmd opinbers byggingareftirlits í samræmi við gildandi lög (nr. 160/2010) og reglugerðir. Skipulags- 
og byggingarfulltrúi gefur út byggingarleyfi, hefur eftirlit með leyfisskyldum framkvæmdum og annast önnur verkefni sem 
kveðið er á um í mannvirkjalögum. Öflugt samstarf er á milli sviða sveitarfélagsins, snýr það sérstaklega að markaðs- og 
kynningarmálum.



Sérfræðingur í mannauðsmálum

Meginhlutverk fjármála- og efnahags-
ráðuneytis felst í yfirstjórn opinberra fjármála 
og efnahagsmála. 

Fjármála- og efnahagsráðuneytið hefur með 
höndum virka stjórn mannauðsmála ríkisins 
og er leiðandi í umbótum og nýsköpun í 
rekstri ríkisins. Kjara- og mannauðssýsla 
ríkisins er ráðuneytisstofnun sbr. 17. gr. 
Stjórnarráðslaga og er rekin sem hluti af 
fjármála- og efnahagsráðuneytinu.

Á kjara- og mannauðssýslu eru nú 12 störf 
en í ráðuneytinu öllu eru um 85 starfsmenn.

Nánari upplýsingar um ráðuneytið má finna á 
vefsíðu þess www.fjarmalaraduneyti.is

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í 511-1225 og Aldís Stefánsdóttir (aldis.stefansdottir@fjr.is) hjá fjármála- og 
efnahagsráðuneytinu. Umsóknarfrestur er til og með 28. maí 2018. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að 
fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi 
í starfið.

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Menntunar- og hæfniskröfur:Helstu viðfangsefni:

Skrifstofustjóri

EFNI er félag sem vinnur við að þróa 
fjölbreytt verkefni sem öll tengjast 
útflutningi á íslenskum vörum, 
þjónustu eða hugviti.

Hjá Efni starfa í dag um 10 manns 
og er fyrirtækið í örum vexti.

Nánari upplýsingar um félagið má  
finna á www.efni.is

Nánari upplýsingar  um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is)  í síma 511-1225.
Umsóknarfrestur er til og með 28. maí 2018. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og 
kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Menntunar- og hæfniskröfur:Helstu viðfangsefni:

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

 4 ATVINNUAUGLÝSINGAR  1 9 .  M A Í  2 0 1 8  L AU G A R DAG U R



TANNLÆKNASTOFA

S:61

Tannsmiður

Um er að ræða 80-100% starf. Umsækjandi þarf að búa yfir 
reynslu í tannsmíðum, vera tölvufær og þekkja og/eða hafa 
áhuga á CAD CAM tækninni.

Einnig er mikilvægt að viðkomandi sé stundvís, hafi 
þjónustulund og skipulagshæfileika. Getur hafið störf sem 
fyrst.

Tanntæknir eða aðstoðar-
maður á tannlæknastofu

 
Um er að ræða 100% starf. Æskilegt er að umsækjandi 
hafi reynslu á sviði tannlækna- eða heilbrigðisþjónustu. 
Viðkomandi þarf að vera stundvís, röggsamur, búa yfir 
þjónustulund og hafa skipulagshæfileika. Upphaf starfstíma 
er samkomulagsatriði.
 

Umsóknir sendist til
mottaka@kryna.is fyrir 3. júní 2018

Merkt: Krýna tannsmiður eða Krýna tanntæknir
www.kryna.is

Vantar smiði í mótavinnu
Framkvæmdafélagið Arnarhvoll óskar eftir smiðum í móta- 
uppslátt. Næg verkefni fram undan og öll á höfuðbor-
gar-svæðinu.

Við leitum að mótasmiðum með reynslu af vinnu í verk- 
efnum á Íslandi. 

Sendið inn umsókn á E-mail arnarhvoll@arnarhvoll.is  

Með umsókninni eiga að fylgja upplýsingar um nám og 
starfsferil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

MANNAUÐSSTJÓRI

Upplýsingar veitir:

Þórir Þorvarðarson, thorir@hagvangur.is

Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá og 
kynningarbréf. 

Umsóknarfrestur er til og með 31. maí nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Helstu verkþættir: 
  Ábyrgð á þróun og eftirfylgni starfsmannastefnu 
Reykjanesbæjar

  Ábyrgð á helstu mannauðsferlum - þróun þeirra, 
innleiðingu, þjálfun og umbótum

  Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur varðandi ráðningar, 
þjálfun, fræðslu og þróun starfsmanna

  Aðkoma að launasetningu og málum er tengjast starfsmati
  Þátttaka í stefnumótun fyrir sveitarfélagið í heild

Menntunar- og hæfniskröfur:
  Háskólapróf á sviði mannauðsmála, 
vinnusálfræði eða sambærileg menntun  
sem nýtist í starfi

  Yfirgripsmikil reynsla af mannauðsmálum
  Þekking og/eða reynsla á sviði opinberrar 
stjórnsýslu

  Reynsla og hæfni til að innleiða breytingar  
og stjórna þeim

  Samskiptahæfni, frumkvæði, metnaður, 
sjálfstæði og skipulagshæfni

Reykjanesbær er fimmta stærsta sveitarfélag á Íslandi með rúmlega 18.000 íbúa. Vöxtur sveitarfélagsins hefur  
verið fordæmalaus undanfarið og mikið um að vera meðal annars vegna aukinnar flugumferðar og uppbyggingar  
á Keflavíkurflugvelli. Spár gera ráð fyrir áframhaldandi miklum vexti. Það eru því spennandi og krefjandi tímar framundan. 
Við ráðningar er ávallt höfð hliðsjón af jafnréttisáætlun og starfsmannastefnu Reykjanesbæjar.

Reykjanesbær óskar eftir metnaðarfullum og kraftmiklum einstaklingi í starf mannauðsstjóra.
Mannauðsstjóri leiðir daglegan rekstur, uppbyggingu og þróun mannauðsmála í samstarfi við 
sviðsstjóra, deildarstjóra og forstöðumenn stofnana. Um er að ræða spennandi starf á miklum 
uppbyggingartímum. Starfið tilheyrir stjórnsýslusviði Reykjanesbæjar.



Handverksbakarí 
í Hvergerði 

leitar eftir bakarasveini og bakaranema til starfa sem fyrst.  
Bakaríið hefur starfað í 9 ár og leggur áherslu á holl brauð 

og mikið úrval. Metnaður og fagmennska í fyrirúmi.

- Ert þú með frumkvæði í starfi og vilja.
- Með góða samskiptahæfileika.
- Skapandi hugsun og sjálfstæð vinnubrögð.
     Þá ert þú rétti aðilinn fyrir okkur.

Við erum með búð og vinnslu á sama stað.  
Staðurinn er vinnsæll áningastaður hjá ferðamönnum.

Nánari upplýsingar almarbakari@gmail.com

Við leitum  
að snillingi í 
tölvumálin

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

mið af þessum gildum.

ÁTVR rekur 51 Vínbúð um allt land og er með skrifstofur og 
dreifingarmiðstöð á Stuðlahálsi 2. Stefna ÁTVR er að vera 
eitt af fremstu þjónustufyrirtækjum landsins og fyrirmynd á 
sviði samfélagsábyrgðar. Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn 
sé öruggur, heilsueflandi og skemmtilegur þar sem samskipti 
einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

Starfshlutfall er 100%. Umsóknarfrestur er til og með 24. maí nk. Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is
Nánari upplýsingar veitir: Guðrún Símonardóttir – starf@vinbudin.is, 560 7700.

Helstu verkefni og ábyrgð

• Notendaþjónusta
• Almenn kerfisstjórn
• Viðhald og eftirlit með vél- og hugbúnaði
• Rekstur afgreiðslukerfis

Hæfniskröfur

• Minnst þriggja ára reynsla af sambærilegu  
 starfi er skilyrði
• Menntun á sviði upplýsingatækni er æskileg
• Reynsla af rekstri afgreiðslukerfa er kostur
• Áhersla er lögð á frumkvæði, skipulagshæfni,  
 sveigjanleika, ríka þjónustulund og færni  
 í mannlegum samskiptum

Við leitum að jákvæðum og úrræðagóðum einstaklingi sem er tilbúinn að veita 
samstarfsfólki framúrskarandi og ábyrga þjónustu í tölvumálum.

Unnið er í Windows og VMWare umhverfi og helstu einstök kerfi hjá ÁTVR eru 
Office 365 og Dynamics NAV.

Umsækjendur eru beðnir um að senda umsókn á 
netfangið gunnarbj@velaborg.is

Umsóknarfrestur er til og með 31. maí.

/ Applicants are asked to submit an application to 
gunnarbj@velaborg.is

Deadlines for applications is May 31.

Vélaborg óskar eftir að bæta við handlögnum og dugmiklum viðgerðarmönnum til að koma og vinna 
með samstilltum hópi við viðgerðir á atvinnutækjum af ýmsum toga. Helstu vörumerkin eru Case, 
Sennebogen, Ferrari CVS, Jungheinrich og Bobcat.

/ Vélaborg is looking for experienced heavy equipment mechanics. Vélaborg oversees service and 
repairs for Case, Sennebogen, Ferrari CVS, Jungheinrich and Bobcat among others.

Starfslýsing

Hæfniskröfur

/ Job description

/ Qualifications
Stundvís og geta unnið sjálfstætt

Menntun eða reynsla sem nýtist í starfi

Enskukunnátta og almenn tölvuþekking

Punctual and able to work independently

Relevant education or experience

English and computer knowledge

Diverse and demanding repair work 

Participation in training and learning

Fjölbreytt og krefjandi viðgerðarstarf

Þátttaka í þjálfun og símenntun

VIÐGERÐARMAÐUR Á VÉLAVERKSTÆÐI
HEAVY EQUIPMENT MECHANIC

VELABORG.IS | 414-8600 | JÁRNHÁLS 2-4
Skaftárhreppur

Frábær tækifæri í Skaftárhreppi fyrir drífandi 
og metnaðarfulla einstaklinga

Skólastjóri Kirkjubæjarskóla á Síðu
Laust er til umsóknar framtíðarstarf skólastjóra Kirkjubæjarskóla 
á Síðu sem staðsettur er á Kirkjubæjarklaustri. Kirkjubæjarskóli 
er grunnskóli fyrir 1.-10. bekk með nemendur úr öllu sveitar-
félaginu. Nemendafjöldi skólaárið 2017-2018 er 43 og miðast 
samkennsla árganga við fimm námshópa. Aðstaða til íþróttaiðk- 
unar er til mikillar fyrirmyndar ásamt því sem skólinn á í mjög 
góðu samstarfi við Héraðsbókasafnið sem er í sama húsi. 
Einkunnarorð skólans eru kærleikur, bjartsýni og samvinna. 
Nánari upplýsingar um skólann má finna á www.kbs.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 18. júní nk. Nánari upplýsingar um 
starfið og umsóknarferli er á www.klaustur.is. 

Grunnskólakennarar
Grunnskólakennara vantar í Kirkjubæjarskóla á síðu næsta 
skólaár.  Kennslugreinar eru m.a. sjónlist/hönnun og smíði ásamt 
sérkennslu. Umsóknarfrestur er til og með 21. maí n.k. Upplýs- 
ingar veitir Kjartan Kjartansson skólastjóri s: 865-7440. Tekið er 
á móti umsóknum á netfangið skolastjori@klaustur.is eða í pósti 
merktar Kirkjubæjarskóli, Klausturvegi 4, 880 Kirkjubæjarklaustur. 
Nánari upplýsingar um skólann er að finna á www.kbs.is. 

Skipulags- og byggingarfulltrúi 
Laust er starf skipulags- og byggingarfulltrúa í Skaftárhreppi 
sem er annað landstærsta sveitarfélag á Íslandi. Leitað er eftir 
öflugum og hæfum einstaklingi sem hefur metnað og áhuga á að 
byggja upp og þróa starfið. Framundan eru spennandi verkefni 
m.a. vinna við nýtt aðalskipulag ásamt margvíslegum uppbygg- 
ingaráformum á ýmsum sviðum í sveitarfélaginu.
Skipulags- og byggingarfulltrúi fer með framkvæmd skipulags- og 
byggingarmála samkvæmt lögum og sinnir verkefnum í samstarfi 
við sveitarstjórn og skipulagsnefnd sveitarfélagsins ásamt því að 
vinna náið með sveitarstjóra. Umsóknarfrestur er til 18. júní n.k. 
Nánari upplýsingar um starfið og umsóknarferli er á  
www.klaustur.is 

Heilsuleikskólinn Kæribær 
Leitað er eftir drífandi og metnaðarfullum einstaklingum til starfa 
á Heilsuleikskólann Kærabæ sem er staðsettur á Kirkjubæjar- 
klaustri. Heilsuleikskólinn Kæribær er í örum vexti og verður í 
haust tveggja deildar leikskóli með heilsdagsrými fyrir börn á 
aldrinum eins til sex ára.  Um er að ræða störf deildarstjóra/
staðgengil leikskólastjóra, deildarstjóra og leikskólakennara. 
Nánari upplýsingar um leikskólann má finna á http://kaeribaer.
leikskolinn.is/. Umsóknarfrestur er til 1. júní n.k.  
Nánari upplýsingar veitir Guðrún Sigurðardóttir leikskólastjóri á 
leikskoli@klaustur.is eða í síma 487-4803. 

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um störfin.

Skaftárhreppur er annað landstærsta sveitarfélag landsins og 
býr yfir miklum og fjölbreyttum tækifærum í leik og starfi fyrir 

fólk á öllum aldri. Í Skaftárhreppi er samfélagið fjölskylduvænt 
með um 560 íbúa. Á Kirkjubæjarklaustri búa um 170 manns. Á 
Kirkjubæjarklaustri er að finna alla nauðsynlega þjónustu s.s. 
verslun, banka, heilsugæslustöð, leikskóla, bókasafn, kaffihús 
og íþróttamiðstöð. Í íþróttamiðstöðinni er að finna glæsilegt 

íþróttahús, sundlaug og tækjasal.

Veðurfar og náttúrufegurð Skaftárhrepps er rómað.

Laus störf í Skaftárhreppi
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Capacent — leiðir til árangurs

Embætti landlæknis starfar í 
samræmi við lög um landlækni 
og lýðheilsu. Hlutverk 
embættisins í hnotskurn 
er að stuðla að góðri og 
öruggri heilbrigðisþjónustu, 
heilsueflingu og öflugum 
forvörnum. 
 
Embætti landlæknis áskilur 
sér rétt til að hafna öllum 
umsóknum. Öllum umsóknum 
verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu liggur fyrir.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6738 

Menntunar- og hæfniskröfur
Stúdentspróf eða samsvarandi menntun.
Þekking og reynsla af skjalavistun kostur. 
Starfsreynsla í opinberri stjórnsýslu kostur.
Almenn og góð tölvukunnátta er skilyrði. 
Gott vald á íslensku og ensku, Norðurlandamál er kostur.
Góð samskiptahæfni, rík þjónustulund, samviskusemi og 
nákvæmni.

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Umsóknarfrestur

4. júní 

Helstu verkefni
Símsvörun, móttaka og úrvinnsla fyrirspurna.
Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini.
Upplýsingagjöf, skráning og frágangur í tengslum við 
starfsleyfi.
Aðstoð við skjalavörslu.
Útsending pantana og pöntun á skrifstofuvörum.
Ýmis önnur verkefni sem til falla.

Embætti landlæknis óskar eftir að ráða vanan og úrræðagóðan móttökuritara til starfa. Í boði er fjölbreytt, áhugavert og 
krefjandi starf í lifandi umhverfi þar sem reynir á góða samskiptahæfni, ríka þjónustulund og fagmennsku. Um er að ræða 
fullt starf.  
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Embætti landlæknis

Móttökuritari



Súðavíkurskóli
Laus störf næsta skólaár 2018 -2019
Súðavíkurskóli er samrekinn leik- grunn-, og tónlistarskóli 
með  u.þ.b. 40 nemendur, þar sem unnið er eftir Uppygging-
arstefnunni og starfið hverfist um einkunnarorðin: Vellíðan 
- Virðing – Framfarir – Heiðarleiki.  Þá er lögð áhersla á 
fjölbreytta og sveigjanlega kennsluhætti, vellíðan nemenda 
og samvinnu starfsmanna.

Núna eru lausar tvær stöður leikskólakennara við leikskóla-
deildina og tvær stöður kennara við grunnskóladeildina. 
Helstu hæfniskröfur eru kennarmenntun, leikskólamenntun 
eða sambærileg menntun. Hæfni í mannlegum samskiptum. 
Frumkvæði og sjálfstæði í starfi. Reynsla af sambærilegum 
störfum. Umsóknarfrestur er til 11. júní 2018.

Súðavíkurhreppur greiðir laun eftir kjarasamningi KÍ og 
Sambandi íslenskra sveitarfélag. 
Allar nánari upplýsingar veitir Anna Lind Ragnarsdóttir 
skólastjóri. 

Umsóknir, ásamt ferilskrá, meðmælum og umsagnaraðilum 
sendist á annalind@sudavikurskoli.is   sími. 893 4985

Athugið framlengdur umsóknarfrestur

STARF ÞERAPISTA Í FJÖLKERFAMEÐFERÐ (MST)
Sálfræðingur / Félagsráðgjafi

Um er að ræða fullt starf sem felst í meðferðarvinnu með 
fjölskyldum unglinga sem glíma við alvarlegan hegðunar- og 
vímuefnavanda. Meðferðin fer fram á heimili og í nærsamfélagi 
fjölskyldunnar í samstarfi við skóla og aðra lykilaðila svo sem 
heilbrigðisstofnanir, barnavernd og aðra sérfræðinga. Þerapistar 
starfa undir stjórn sálfræðings sem er handleiðari og teymisstjóri 
og eftir meðferðarreglum og aðferðum MST. Nánari upplýsingar 
um starfið má finna á starfatorg.is

Menntun og reynsla

félagsráðgjafi.

meðferð alvarlegs hegðunarvanda barna og unglinga og  
fjölskyldna þeirra.

MST.

fram niðurstöður skriflega.

Persónulegir eiginleikar

jákvætt viðhorf til skjólstæðinga og samstarfsaðila. 

 
markmiðatengt og lausnarmiðað.

kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags. 

Fyrir mistök birti Fréttablaðið rangan umsóknarfrest í atvinnu-
blaðinu þann 28. apríl 2018. Þess vegna hefur verið ákveðið að 
framlengja umsóknarfrestinn til 1. júní n.k. Nánari upplýsingar  

Með umsóknum skulu fylgja upplýsingar um menntun og fyrri 

Barnaverndarstofa

Ertu smiður eða hefurðu áhuga  
á byggingarvinnu? 

B.Ó. Smiðir ehf. eru að leita að smiðum og verkamönnum í 
framtíðarstarf vegna aukinna verkefna.  
Einnig stendur til boða að taka nema á samning. 
Verkefnastaða er víðsvegar um land, þó aðallega á  
höfuðborgarsvæðinu og Suðurlandi. 

Umsóknir og fyrirspurnir má senda á bosmidir@bosmidir.is

Vilt þú leiða umbætur og breytingar hjá Barnavernd Reykjavíkur?

Velferðarsvið

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

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar auglýsir eftir 
öflugum, metnaðarfullum og framsýnum 
leiðtoga til að stjórna Barna vernd Reykjavíkur 
og leiða umbætur og breytingar til framtíðar.

Barnavernd Reykjavíkur ber ábyrgð á málum sem unnin eru á 
grundvelli barnaverndarlaga og starfar í umboði barnaverndar-
nefndar Reykjavíkur. Rekstur Barnaverndar heyrir undir 
velferðarsvið. 

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar ber ábyrgð á velferðarþjónustu 
borgarinnar, stefnumótun, framkvæmd og eftirfylgni í umboði 
velferðarráðs. Á velferðarsviði starfa um 2.500 starfsmenn á um 
100 starfseiningum. Velferðarsvið þjónustar um 15.000 einstak-
linga á ári. Einkunnarorð velferðarsviðs eru Virkni, virðing og 
velferð.

Um launamál fer samkvæmt ákvörðun kjaranefndar  
Reykjavíkurborgar.  

Umsóknarfrestur er til og með 26. maí 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið 
á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.  
Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningar-
bréf.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Anna Guðmundsdóttir, 
mannauðsstjóri velferðarsviðs í síma 411-1111 og tölvupósti  
anna.gudmundsdottir@reykjavik.is

Helstu verkefni:

 Stjórnunarleg og fjárhagsleg ábyrgð á starfsemi 
 Barnaverndar Reykjavíkur
 Ábyrgð á undirbúningi mála fyrir barnaverndarnefnd  

 Reykjavíkur og eftirfylgni með framkvæmd
 Stefnumótun og umbótastarf í kjölfar úttektar á skipulagi  

 barnaverndarstarfs í Reykjavík
 Samskipti og upplýsingagjöf til fjölmiðla, stofnana  

 og almennings

Menntunar- og hæfniskröfur:

 Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun í  
 stjórnun er æskileg
 Reynsla af stjórnun og umbótastarfi
 Þekking á barnaverndarstarfi, s.s. skipulagi, stjórnsýslu  

 og starfsemi
 Hæfni og reynsla í miðlun upplýsinga
 Leiðtogahæfileikar og framúrskarandi hæfni í 

 mannlegum samskiptum
 Hreint sakavottorð í samræmi við lög sem og reglur  

 Reykjavíkurborgar

Helstu verkefni sem starfsmaður 
tekur þátt í:
 • Innleiðing á Office 365, þ.m.t. SharePoint  
  sem miðlægt upplýsingakerfi 

 • Innleiðing og prófun á nýjum lausnum 

 • Gerð leiðbeininga og verkferla ásamt  
  fræðslu fyrir starfsfólk

 • Þátttaka í vinnuhóp persónuverndar 

Helstu kröfur:
 •  Háskólamenntun í viðskiptafræði,  
  tölvunarfræði, verkfræði eða  
  sambærilegu 

 • Góð samskiptahæfni, sjálfstæð  
  vinnubrögð og geta til að vinna í hóp 

 • Reynsla af verkefnastjórnun er kostur 

 •  Reynsla af innleiðingu upplýsinga- 
  tæknikerfa er kostur 

 •  Reynsla eða menntun innan iðngreina  
  er kostur

Sótt er um á alfred.is eða byko.is
Hægt er að fá frekari upplýsingar með því að  

senda póst á julia@byko.is

Umsóknarfrestur er til og með 28. maí. 

Við auglýsum eftir öflugum starfsmanni á upplýsingatæknisvið. Verkefnin eru 
fjölbreytt og krefjandi en sviðið hefur umsjón með rekstri, þróun og innleiðingu 
á upplýsingatæknikerfum. Starfið krefst mikilla samskipta við starfsfólk og 
verktaka. Um er að ræða spennandi framtíðarstarf fyrir réttan einstakling hjá 
fyrirtæki sem býður upp á gott starfsumhverfi. 

Starf á 

UPPLÝSINGA- 
TÆKNISVIÐI
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Laus er til umsóknar staða skóla- 
stjóra Grunnskóla Raufarhafnar. 

Leitað er að metnaðarfullum áhugasömum, fjölhæfum og 
jákvæðum einstaklingi.

Grunnskóli Raufarhafnar er samrekinn grunn- og leikskóli 
með alls um 20 nemendur þar sem verið er að innleiða  
uppeldisstefnuna Jákvæður agi. Í skólanum er jafnframt 
stuðst við kennsluaðferðir Byrjendalæsis. Samkennsla 
árganga í grunnskólanum miðast við tvo námshópa.

Aðbúnaður í skólanum er ágætur, góð sundlaug og 
íþróttahús eru í næsta húsi og í skólanum er bókasafn og 
aðstaða til tónmenntakennslu. Einnig er mötuneyti nemenda 
í skólanum sem nýtt er til heimilisfræðikennslu.

Skólinn nýtur mikils stuðnings frá samfélaginu og lögð er 
áhersla á samvinnu, sveigjanleika sem og jákvæðni. Skólinn 
er í samvinnu við Rif rannsóknarstöð þar sem unnið er að 
ýmsum verkefnum tengdum náttúrunni. 

Raufarhöfn er þéttbýlisstaður í sveitarfélaginu Norðurþing. 
Íbúafjöldinn á Raufarhöfn er um 200 manns. Frekari upplýs-
ingar um sveitarfélagið Norðurþing og Raufarhöfn er að 
finna á vefsíðunum nordurthing.is og raufarhofn.is

Meginhlutverk skólastjóra er að:

skólans.

fræðslunefnd og sveitarstjórn.
 
Menntunar- og hæfniskröfur:

 kennslufræði er æskileg.

Frekari upplýsingar veitir Jón Höskuldsson fræðslufulltrúi 
Norðurþings í síma 464-6123 eða í gegnum netfangið  
jon@nordurthing.is

Umsóknarfrestur er til og með 1. júní. 2018.

Umsækjandi þarf að geta hafið störf eigi síðar en 1. ágúst 
2018. Umsóknir ásamt mynd og ferilskrá sendist:  

eða á netfangið jon@nordurthing.is

Norðurþing er öflugt sveitafélag sem einkennist af fjölbreyttu  
mannlífi og miklum sköpunarkrafti manns og náttúru.

Kynntu þér vinnustaðinn Veitur á veitur.is og á Facebook

Umsjón með áhaldavörslu
Við leitum að lausnamiðuðum einstaklingi til að sjá um undirbúning 
vinnusvæða og fyrirkomulag merkinga á vinnusvæðum. Um er að ræða 
nýtt starf sem viðkomandi kemur til með að móta og þróa með okkur.
Við bjóðum fjölbreytt og krefjandi verkefni og fjölskylduvænan 
vinnutíma milli klukkan 8.20 og 16.15.

Nánari upplýsingar á veitur.is

VINNUSVÆÐI
SKIPULAG FAGLEG

AFGREIÐSLA ÖRYGGI
HJÁLPSEMI MERKINGAR
REYNSLA SVEIGJANLEIKI

STUNDVÍSI ÞJÓNUSTA 
SKILTI KREFJANDI
ÁHÖLD JÁKVÆÐNI
ÚTSJÓNARSEMI

TEYMISVINNA
VIÐGERÐIR 

Við leitum að öflugum starfsmanni í hóp framleiðsluverkfræðinga fyrir silicon-liner framleiðslu. Við óskum eftir einstaklingi 

með áhuga á framleiðslu stoðtækja auk menntunar og reynslu sem nýtist í starfi. Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt,

undir álagi og sýnt frumkvæði. – Um tímabundna stöðu stöðu til eins árs er að ræða.

FRAMLEIÐSLUVERKFRÆÐINGUR

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja.
Hjá félaginu starfa um 3.000 manns í 25 löndum.
Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki. WWW.OSSUR.COM

Umsóknarfrestur er til og með 28. maí 2018.
Sótt er um starfið á vef Össurar, ossur.is/mannaudur. Athugið að velja viðeigandi starf.
Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild í síma 515 1300.

STARFSSVIÐ
•   Vinna við stöðugar umbætur á ferlum í framleiðslu

•   Vinna að gæðamálum í framleiðslu

•   Vinna í vinnulýsingum og þjálfun

HÆFNISKRÖFUR
•   B.Sc eða M.Sc í verk- eða tæknifræði

•   Þekking á straumlínustjórnun (e.Lean) kostur

•   Reynsla af framleiðslu er kostur

•   Mjög góð enskukunnátta



Sálfræðingur óskast í nýja 
stöðu hjá Fjölskyldusviði 

Fljótsdalshéraðs
Sálfræðing vantar til starfa innan Austurlandslíkansins 

sem er ný nálgun við lausn á vanda barna og fjölskyldna. 
Austurlandslíkanið er að fyrirmynd Nyborgarmódelsins 
og byggir að mörgu leyti á álíka nálgun og innleidd hefur 
verið í Herning í Danmörku. Helstu áherslur í verklaginu 
eru snemmtæk inngrip, forvarnir og samvinna í teymi 
úti í skólum með áherslu á samstarf ólíkra fagstétta og 
stofnana. Mikil áhersla er lögð á valdeflingu og þátttöku 
einstaklinga við ákvarðanatöku í eigin málum. Innan 
teymisins starfa félagsráðgjafar, þroskaþjálfi og skóla-
hjúkrunarfræðingur. Starfið er fjölbreytt og skapandi og 
gefandi að taka þátt í að móta nýtt vinnulag og nýsköpun 
í stjórnsýslu. 

Sveitarfélögin Fljótsdalshérað, Fljótsdalshreppur, Vopna-
fjörður, Borgarfjörður eystri, Seyðisfjörður og Djúpivogur 
standa saman að innleiðingu Austurlandslíkansins. 
Teymið situr tvo daga í viku úti í skólum sveitarféla-
ganna – teymið er á faraldsfæti þar sem það sinnir sjö 
grunnskólum sveitarfélaganna sem og leikskólum. 

Helstu verkefni og ábyrgð
Sálfræðingur tekur þátt í þróun nýs verklags innan 

barnaverndar og félagsþjónustu í samstarfi við skóla 
og heilsugæslu með áherslu á snemmtæka íhlutun og 
forvarnir. Hann deilir ábyrgð á því að efla samstarf og 
virkni teymisins samhliða því að ryðja niður múrum milli 
stofnana og fagsviða. 

Óskað er eftir reyndum sálfræðingi sem getur starfað 
sjálfstætt auk þess að hafa góða samskiptahæfileika og 
reynslu af teymisvinnu. Reynsla af hópmeðferð af ýmsu 
tagi er kostur auk hugmyndaauðgi og sköpunarkrafts – að 
hugsa út fyrir boxið.

Óskað er eftir 

íslandi 
-

innu

skapandi starfi

Nánari upplýsingar veitir Júlía Sæmundsdóttir, félag-
smálastjóri, í síma 470 0700 og á netfangi julias@
egilsstadir.is 

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu berast á bæjarskrifstofur 

maí 2018. Öllum umsóknum verður svarað. Launakjör eftir 
samkomulagi.

Fræðslufulltrúi – 50%
Helstu verkefni: 
 Samstarf við leik-, grunn- og framhaldsskóla

Hæfniskröfur:
 Háskólamenntun og/eða reynsla sem nýtist í starfinu
 Framúrskarandi íslensku- og enskukunnátta
 Öguð vinnubrögð, skipulagshæfni, frumkvæði og geta  

 til að starfa sjálfstætt

Starfshlutfall er 50% og þarf viðkomandi að geta hafið 
störf í ágúst.
ATH! Ítarlegri upplýsingar á www.sos.is og hjá  
framkvæmdastjóra Ragnari Schram í síma 564 2910.
Umsóknir sendist á netfangið umsokn@sos.is fyrir lok 
maí.

SOS Barnaþorpin eru alþjóðleg hjálparsamtök sem hafa séð 
munaðarlausum og yfirgefnum börnum um allan heim fyrir 
fjöl  skyldu og heimili síðan 1949. Auk þess hjálpa samtökin 
fátækum barnafjölskyldum til sjálfshjálpar, sinna neyðaraðstoð 
o.fl.

Samherji er eitt öflugasta 
sjávarútvegsfyrirtæki Evrópu, með 
víðtæka starfsemi víðsvegar um heim. 
Samherji hefur á að skipa hæfu og 
framtakssömu starfsfólki og 
stjórnendum, öflugum skipaflota, 
miklum aflaheimildum og 
fullkomnum verksmiðjum í landi. 

Samherji stefnir á byggingu 
fullkominnar fiskvinnslu á Dalvík á 
árinu 2019 ásamt því að halda áfram 
tæknivæðingu fiskiskipa sinna. 

Starfið:
Um er að ræða fjölbreytt starf á tæknisviði Samherja sem hefur umsjón með tæknivæðingu 
framleiðslunnar til sjós og lands.  

Helstu verkefni:

Hæfniskröfur:

Viltu móta framtíðar fiskvinnslu?
Samherji leitar að öflugum starfsmanni til starfa á tæknisviði á Akureyri eða Dalvík.

Við leitum að 
félagslyndum 

flakkara

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

mið af þessum gildum.

ÁTVR rekur 51 Vínbúð um allt land og er með skrifstofur og 
dreifingarmiðstöð á Stuðlahálsi 2. Stefna ÁTVR er að vera 
eitt af fremstu þjónustufyrirtækjum landsins og fyrirmynd á 
sviði samfélagsábyrgðar. Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn 
sé öruggur, heilsueflandi og skemmtilegur þar sem samskipti 
einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

Starfshlutfall er 100%. Umsóknarfrestur er til og með 4. júní nk. Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is
Nánari upplýsingar veitir: Guðrún Símonardóttir – starf@vinbudin.is, 560 7700.

Við leitum að jákvæðum og röskum einstaklingi sem er tilbúinn að veita framúrskarandi og ábyrga þjónustu. 
Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri og sakavottorðs er krafist.

Um er að ræða fullt afgreiðslustarf í Vínbúð á höfuðborgarsvæðinu 
og mun viðkomandi hafa ákveðna starfsstöð en flakkar þegar á þarf 
að halda í aðrar búðir á svæðinu og leysir af.

Hæfniskröfur

• Reynsla af verslunarstörfum og   
 verkstjórn er kostur

• Jákvæðni og rík þjónustulund
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Almenn tölvukunnátta

Helstu verkefni og ábyrgð

• Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini

• Framstilling á vöru og vörumeðhöndlun
• Umhirða búðar
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Sóknarnefnd Háteigskirkju óskar eftir að 
ráða organista í 80% starf í Háteigskirkju

Verksvið organista er samkvæmt starfsreglum um  
organista nr. 823/1999 sem m.a. fela í sér:

Umsóknarfrestur er til 3. júní 2018

Organisti í 
Háteigskirkju

FAGMENNSKA 
ÞJÓNUSTULUND
HEIÐARLEIKI

Óskum eftir að ráða vana glugga-
þvottamenn til starfa. 

Bílpróf og hreint sakavottorð skilyrði.

Áhugasamir sendi umsókn á
ath-thrif@ath-thrif.is

GLUGGAÞVOTTUR 

Þingvangur leitar að klárum og úrræðagóðum smiðum með góða reynslu. 
Gengur starfsmaðurinn til liðs við samhentan hóp iðnaðarmanna, sem vinna að 

krefjandi en jafnframt fjölbreyttum og spennandi verkefnum. 

Upplýsingar veitir Kristján Sveinlaugsson í gegnum netfangið 
kristjan@thingvangur.is og í síma 698-0088

Smiðir

V I L T  Þ Ú  V E R Ð A  
H L U T I  A F  G Ó Ð U  
F E R Ð A L A G I ?

Isavia óskar eftir að ráða kraftmikinn og áhuga-
saman launafulltrúa til að sjá um launavinnslu 
og ýmis starfsmannatengd mál. Um er að ræða 
skemmtilegt og krefjandi starf í fjölbreyttu og 
alþjóðlegu umhverfi.  

Hæfniskröfur
• Reynsla af launavinnslu er skilyrði
• Þekking og reynsla af tímaskráningarkerfi  
 er æskileg

• Færni í Excel og Word ásamt góðri þekkingu  

 á helstu tölvuforritum

• Skipulögð og nákvæm vinnubrögð

• Góðir samskiptahæfileikar og góð og  

 örugg framkoma

Nánari upplýsingar um starfið veitir  
Róberta Maloney, deildarstjóri kjaramála,  
roberta.maloney@isavia.is.

Isavia óskar eftir að að ráða námsbrautarstjóra 
Flugstöðvarbrautar. Helstu verkefni eru m.a. 
faglegt skipulag þjálfunar á Flugstöðvarbraut  
í samstarfi við stjórnendur deilda og fræðslu- 
stjóra. Einnig sér hann um þróun og uppfærslu 
hæfnisviðmiða, námsefnis, kennsluleiðbeininga 
og hæfnismats.  

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi er skilyrði

• Reynsla af kennslu og gerð námsefnis  

 er nauðsynleg

• Reynsla af skipulagningu þjálfunar  

 innan fyrirtækja

• Reynsla af fjarnámi og námsumsjónarkerfi

• Tæknikunnátta og hæfni í mismunandi kerfum 

Nánari upplýsingar um starfið veitir  
Gerður Pétursdóttir fræðslustjóri,  
gerdur.petursdottir@isavia.is.

L A U N A F U L L T R Ú I N Á M S B R A U T A R S T J Ó R I 
F L U G S T Ö Ð V A R B R A U T A R

S TA R F S S T Ö Ð :
K E F L AV Í K

U M S Ó K N I R :
I S AV I A . I S/AT V I N N A

U M S Ó K N A R F R E S T U R :
3 .  J Ú N Í

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

Isavia hefur hlotið gullmerki PwC fyrir launajafnrétti og við hvetjum  
bæði konur og karla til að sækja um þau störf sem í boði eru.

Umsækjandi þarf að standast bakgrunnsskoðun ríkislögreglustjóra  
vegna aðgangs að haftasvæði flugverndar. 

Dagný starfar hjá farþega- 
þjónustu á Keflavíkurflugvelli.  
Hún er hluti  af góðu ferðalagi.

VIKING LIFE SAVING EQUIPMENT  
Á ÍSLANDI

Óskar eftir að ráða starfsmann á skrifstofu fyrirtækisins.

Við óskum eftir nákvæmum, skipulögðum, heilsuhraustum  
og jákvæðum einstakling til starfa hjá traustu fyrirtæki.  

Góð tölvu og ensku kunnátta skilyrði.

Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á vhj@viking-life.com 
eigi síðar en 27. maí 2018.

intellecta.is
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Holtagarðar - Smáralind - Garðabær - Hringbraut

Óskum eftir að ráða bakara. 
Íslenskukunnátta er skilyrði

Vinsamlega sendið umsókn á joifel@joifel.is

ÓSKUM EFTIR  BAKARA  
Í BAKARÍIÐ HJÁ JÓA FEL

Löglærður fulltrúi óskast í hálft starf
Traust og framsækin lögmannsstofa í Reykjavík óskar eftir 
að ráða löglærðan fulltrúa í 50% starf. 

Hæfnis- og menntunarkröfur:
- Grunn- og meistaragráða í lögfræði.
- Reynsla af lögfræðistörfum.
- Málflutningsréttindi fyrir héraðsdómi kostur  
 en ekki skilyrði.
- Sjálfstæð vinnubrögð, nákvæmni og frumkvæði. 
- Metnaður til að takast á við krefjandi verkefni.
- Hæfni í mannlegum samskiptum, jákvæðni  
 og þjónustulund við viðskiptamenn.
- Góð íslenskukunnátta í ræðu og riti.

Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar á netfangið  
umsokn2018@gmail.com.  
Umsóknarfrestur er til 26. maí nk. 
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 

 

Í Leikskólann Laugalandi vantar okkur leikskólakennara í 
eftirfarandi stöður.

Aðstoðarleikskólastjóra í 100% stöðu frá 7. ágúst.  Aðstoðarleik-
skólastjóri  starfar við hlið leikskólastjóra og er staðgengill hans.  
Hann hefur yfirumsjón með skipulagi sérkennslumála skólans 
og tekur þátt í sérkennslu.  Starfar samkvæmt starfslýsingu og í 
samráði við leikskólastjóra. 

Menntunarkröfur:  

  æskileg.

Deildarstjóra í 100% stöðu á eldri deild frá 7. ágúst.  Deildarstjóri 
starfar samkvæmt starfslýsingu og samráði við leikskólastjóra.

Menntunarkröfur: 

mannlegum samskiptum og eru tilbúnir til að vinna eftir sérstökum 
áherslum skólans.

Helstu áherslur í starfi eru m.a. traust og góð umönnun og 

undir sama þaki og leikskólinn. Í leikskólanum er leikskóla- 
kennurum boðið uppá aukinn undirbúningstíma.   
Deildarstjórar í fullu starfi fá samtals 10 tíma á viku. 

-

fjölbreyttri íslenskri náttúru sem býður uppá endalausa möguleika 
fyrir leik og nám. 

 

Upplýsingar veitir Sigrún Björk Benediktsdóttir, leikskólastjóri
Veffang: https://leikskolinnlaugaland.ry.is 
Netfang: leikskolinn@laugaland.is
Sími 488 7042

AÐSTOÐARLEIKSKÓLASTJÓRI

DEILDARSTJÓRI

www.mba.is

Ef þú ert kraftmikill, skipulagður og þjónustumiðaður einstaklingur sem brennur fyrir 
því að þróa nýjar leiðir og hefur gaman af samskiptum við fólk úr ólíku umhverfi þá 
gæti starf verkefnisstjóra MBA námsins verið fyrir þig. MBA námið við Háskóla Íslands 
er miðað að því að auka færni nemenda í stjórnun og rekstri. Mikil áhersla er lögð á 
tengsl við atvinnulífið og að hvert námskeið sé bæði framúrskarandi og metnaðarfullt. 
Starfssvið verkefnisstjórans felst að miklu leyti í samskiptum og þjónustu við MBA 
nemendur og kennara námsins ásamt skipulagningu viðburða og ferða MBA nema. 
Auk þess er náin teymisvinna í markaðs- og kynningarmálum og fjármálum. 

Auglýst er e�ir verkefnisstjóra MBA námsins við Háskóla Íslands

Viltu taka þá� í að þróa MBA 
námið við Háskóla Íslands?
iltu taka þ

námið við 
þ � í að 

Háskóla
róa MB
Íslands

Nánari upplýsingar um starfið veitir Svala Guðmundsdóttir, dósent við 
Viðskiptafræðideild á netfanginu svala@hi.is eða í síma 866-8516.
Umsóknarfrestur er til og með 4. júní og sótt er um starfið á heimasíðu HÍ 
http://www.hi.is/laus_storf 

Háskóli Íslands er alþjóðlegur rannsóknaháskóli og stærsta kennslu-, rannsókna- og vísindastofnun landsins. 

Um 1.500 starfsmenn eru í föstum störfum við skólann og um 2.200 lausráðnir. Nemendur við skólann eru 

12.500. Háskóli Íslands starfar á fimm fræðasviðum, býður fjölbreytt nám á öllum stigum og er eini háskóli 

landsins sem býður grunnnám og framhaldsnám í öllum helstu fræðigreinum.

Helstu verkefni: 
• Utanumhald MBA náms við Háskóla Íslands

• Utanumhald og framkvæmd í kringum 

ráðstefnur og málstofur

• Kynningarmál MBA námsins

• Reikningshald 

• Umsjón og utanumhald vefsíðu MBA námsins

• Náin teymisvinna með stjórn námsins og 

kennurum og starfsmönnum Viðskipta- 

fræðideildar í fjármálum, kynningar- og 

markaðsmálum og stefnumótun

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólapróf í viðskiptafræði eða skyldum greinum

• Afbragðshæfni í mannlegum samskiptum og 

teymisvinnu

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

• Skipulagshæfni og vandvirkni

• Gott vald á talaðri og ritaðri íslensku

• Góð enskukunnátta

• Góður skilningur á fjármálum, reikningshaldi, 

markaðsmálum og vefmálum er kostur

• Reynsla af umsýslu náms á háskólastigi er kostur



Öflugur bókari 
óskast í hlutastarf

Starfið felur í sér færslu bókhalds, reikningagerð,  
afstemmingar, virðisaukaskattsuppgjör og önnur störf  
er snúa að bókhaldi og uppgjörsvinnu.

Hæfniskröfur

bókhaldsstörfum

og dk bókhaldshugbúnaði

Eiginleikar

með öðrum

Umsóknarfrestur er til og með 28. maí nk. 

og eru umsækjendur beðnir um að senda inn ítarlega 

Framkvæmdastjóri Siðmenntar
Siðmenntar leitar að áhugasömum og metnaðarfullum 
einstaklingi í starf framkvæmdastjóra.

Helstu verkefni og ábyrgð
- Sinna þjónustu við félagsmenn
- Skipuleggja viðburði félagsins
- Umsjón með bókhaldi og gerð rekstrar- og   
 fjárhagsáætlunar
- Uppfæra og setja  efni inn á vefsíðu félagsins  
 og samfélagsmiðla.
- Samskipti við fjölmiðla
- Önnur verkefni í þágu félagsins

Hæfniskröfur
- Háskólamenntun sem nýtist í starfi
- Reynsla af sambærilegu starfi æskileg.
- Reynsla af gerð rekstar- og fjárhagsáætlana
- Reynsla af stjórnun og/ eða verkefnastjórnun æskileg
- Góð tölvukunnátta nauðsynleg
- Mjög góð íslenskukunnátta í ræðu og riti
- Góð enskukunnátta
- Framúrskarandi hæfni í samskiptum
- Frumkvæði í starfi og sjálfstæð og skipulögð  
 vinnubrögð

Við leitum að kraftmiklum einstaklingi með húmaníska 
lífsýn sem er tilbúinn til að starfa fyrir vaxandi félag.
Starfið er laust frá 1. ágúst n.k. eða eftir samkomulagi. 

Umsóknir berist á netfangið umsoknir@sidmennt.is og  
er umsóknarfrestur til og með 31. maí n.k.

Siðmennt er veraldlegt lífsskoðunarfélag sem stendur 
vörð um mannréttindi, vinnur að þekkingarfræði og  
bættu siðferði. Félagið stendur fyrir hátíðlegum 
athöfnum á stórum stundum fjölskyldna eins og   
nafngjöfum, fermingum, giftingum og útförum. 

STUTT STARFSLÝSING
 Vinna við smur- og dekkja-
 þjónustu á vörubifreiðum og 

hópferðabifreiðum 

 Þátttaka í þjálfun og símenntun

STARFSMAÐUR Í þjónustu við atvinnutæki  

HÆFNISKRÖFUR
 Reynsla af þjónustu við bíla og tæki   

 Menntun á sviðinu er kostur en ekki nauðsyn 

 Gilt bílpróf

 Góð þjónustulund og vilji til að vera virkur hluti af 
 góðri liðsheild  

Kynntu þér starfið nánar og sæktu um á brimborg.is
Umsóknarfrestur er til 30. maí 2018.
Þú færð allar upplýsingar hjá Jóhanni Rúnari, 
þjónustustjóra, í síma 515 7072. Hringdu núna!

Brimborg óskar eftir að ráða starfsmann í smur-, dekkja- og vagnaþjónustu hjá VELTI Xpress 
í nýrri og glæsilegri þjónustumiðstöð VELTIS að Hádegismóum 8, þar sem rík áhersla verður 
lögð á fagmennsku og góða umgengni í frábærri starfsmannaaðstöðu og framúrskarandi 
vinnuumhverfi. Sæktu um í dag!

HJÁ VELTI XPRESS

Leikskólabörnum fjölgar á Seltjarnarnesi og við stækkum leikskólann 
okkar. Við þurfum því á góðu fólki að halda til liðs við okkar frábæra 
hóp. Skólinn státar af metnaðarfullri starfsemi og einu hæsta hlutfalli 
fagmenntaðra starfsmanna á landsvísu.

Frá 1. ágúst nk. óskum við að ráða í eftirfarandi störf:

 • Deildarstjórar, fullt starf.

 • Leikskólakennarar, fullt starf.

 • Leikskólaleiðbeinandur, fullt starf.

Hafið samband og heyrið hvað við höfum upp á að bjóða! Hringið í Soffíu eða Margréti 
(5959280 / 5959290) eða sendið tölvupóst á netföngin soffia@nesid.is eða mandy@nesid.is 

Umsókn ásamt fylgiskjölum er skilað á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar 
– undir www.seltjarnarnes.is – Störf í boði.

Umsóknarfrestur er til og með 4. júní 2018.

Leikskóli Seltjarnarness

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru karlar jafnt sem 

konur hvött til að sækja um störf. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi 

Sambands íslenskra sveitarfélaga við hlutaðeigandi stéttarfélag.  



STUTT STARFSLÝSING
 Móttaka atvinnutækja varahluta í 

vöruhús

 Útkeyrsla á varahlutum

 Afgreiðsla og pökkun á 
varahlutum til viðskiptavina

STARFSMAÐUR Í VÖRUHÚS VELTIS  
AÐ HÁDEGISMÓUM

HÆFNISKRÖFUR
 Gilt bílpróf og réttindi á lyftara 

 Almenn tölvukunnátta

 Góð þjónustulund og vilji til að vera virkur hluti af  
góðri liðsheild  

Kynntu þér starfið nánar og sæktu um á brimborg.is
Umsóknarfrestur er til 30. maí 2018.
Þú færð allar upplýsingar hjá Auðuni Atla, sölustjóra  
eftirþjónustu, í síma 515 7065. Hringdu núna!

Brimborg óskar eftir að ráða starfsmann í vöruhús. Verið er að byggja nýja og glæsilega, vel 
tækjum búna þjónustumiðstöð fyrir atvinnutæki að Hádegismóum 8, en þar verður rík áhersla 
lögð á fagmennsku og góða umgengni í frábærri starfsmannaaðstöðu og framúrskarandi 
vinnuumhverfi. Starfsemin að Hádegismóum verður undir nafninu VELTIR. Sæktu um í dag! 

Endurskoðandi/bókari óskast
Vanur bókari óskast til að sjá um bókhald og vsk. uppgjör fyrir 
nokkur minni og meðalstór fyrirtæki. 
Kunnátta í ársskilum æskileg. Starfsstöð er í Reykjavík.
Upplýsingar og umsóknir óskast sendar fyrir 31. maí nk. á 
berglind@gtyrfingsson.is

REYKJAVÍK
Krókháls 5F 
110 Reykjavík 
Sími: 414-0000 

AKUREYRI
Baldursnes 2 
603 Akureyri 
Sími: 464-8600 

www.VBL.is

REYKJAVÍK Sími: 414-0000 ///  AKUREYRI Sími: 464-8600 ///  www.VBL.is

SUMARSTARF

Umsóknir sendist til stefan@vbl.is

Óskum eftir starfsmanni/konu til afleysinga í verslun 
okkar í Reykjavík, að Krókhálsi 5F.  

•  Lágmarksaldur 20 ár. 
•  Reynsla í sölu varahluta og rekstrarvara fyrir 
 landbúnað kostur. 
•  Bakgrunnur úr sveit æskileg eða véltæknimenntun.
•  Vinnutími 8-17 virka daga. 
•  Áætlaður starfstími er frá 23. maí til 20. ágúst 2018

Skaftárhreppur

Starf skólastjóra tónlistarskólans  
í Skaftárhreppi 

Laust er til umsóknar starf skólastjóra tónlistarskólans í Skaf-
tárhreppi. Umsækjandi þarf að geta hafið störf í ágúst 2018. 
Leitað er eftir einstaklingi sem er tilbúinn til að byggja upp öflugt 
tónlistarstarf og kennslu. Einnig er laust starf organista í hlutas-
tarfi í Kirkjubæjarklaustursprestakalli sem getur hentað samh-
liða starfi tónlistarskólastjóra. Umsóknarfrestur er til og með 18. 
júní n.k. Nánari upplýsingar um starfið og umsóknarferlið má 
finna á www.klaustur.is

Skaftárhreppur er annað landstærsta sveitarfélag landsins 
og býr yfir miklum og fjölbreyttum tækifærum í leik og starfi 
fyrir fólk á öllum aldri. Í Skaftárhreppi er samfélagið fjöl-
skylduvænt með um 560 íbúa. Á Kirkjubæjarklaustri búa um 
170 manns. Á Kirkjubæjarklaustri er að finna alla nauðsyn-
lega þjónustu s.s. verslun, banka, heilsugæslustöð, leikskóla, 
bókasafn, kaffihús og íþróttamiðstöð. Í íþróttamiðstöðinni er 
að finna glæsilegt íþróttahús, sundlaug og tækjasal.

Veðurfar og náttúrufegurð Skaftárhrepps er rómað.

Laus störf í Skaftárhreppi

Sölustjóri óskast

Vélar og verkfæri leita að jákvæðum, drífandi og söludrifnum einstaklingi 
til að taka þátt í að þróa og móta nýtt starf sölustjóra í fyrirtækinu.

Helstu verkefni:

• Sölustörf og umsjón með söludeild

• Gerð söluáætlana og 
   árangursmælingar

• Skipulag og eftirfylgni söluherferða

• Samskipti við lykilviðskiptavini 
   Véla og verkfæra

• Þátttaka í þróun vöruúrvals og 
   markaðsmálum í samráði við 
   aðra stjórnendur

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Reynsla af sölustörfum 
   á fyrirtækjamarkaði

• Háskólapróf sem nýtist í starfi er æskilegt

• Reynsla af sölustjórnun er kostur

• Góð tölvukunnátta

• Nákvæmni, frumkvæði og  
   sjálfstæði í starfi

• Góð kunnátta í íslensku og ensku áskilin.
   Kunnátta í Norðurlandamálum og/eða 
   þýsku kostur

Nánari upplýsingar um starfið veitir Linda Kristín Sveinsdóttir. Umsóknir ásamt ferilskrá 
sendist á linda@vv.is fyrir 28. maí 2018.

Vélar og verkfæri var stofnað árið 1942 en á sér sögu aftur til ársins 1919. Fyrirtækið er rótgróið og traust 
fjölskyldufyrirtæki sem hefur verið framúrskarandi fyrirtæki 8 ár í röð. Fyrirtækið selur hágæðavörur frá 
leiðandi framleiðendum eins og Assa Abloy, Axa, Bahco, Chamberlain, Dorma, d line, Frost, Mul-t-lock, 
Panasonic, Randi, Yale ofl.



Tónlistarskóli Reykjanesbæjar er framsækinn 
og fjölmennur tónlistarskóli með nútímalega 
kennsluhætti og fjölbreyttar námsleiðir.

Tónlistarskóli Reykjanesbæjar

Okkur vantar kennara í eftirtaldar námsgreinar 
fyrir skólaárið 2018-2019:
▪ Gítar, klassískur. Starfshlutfall 50%
▪ Málmblástur. Starfshlutfall 60%
▪ Söngur Rytmískrar deildar. Starfshlutfall 30%
▪ Deildarstjóri/kennari hljómborðsdeildar. Starfs- 
hlutfall 80%. Þar af er 21% stjórnunarhlutfall.
▪ Deildarstjóri/kennari tónfræðagreina. Starfs- 
hlutfall 75%. Þar af er 25% stjórnunarhlutfall.
▪ Nýtt – Suzuki-fiðlukennari. Starfshlutfall 40%. 
Um er að ræða stækkun Suzukideildar skólans.

Sótt skal um á vef Reykjanesbæjar,  
www.reykjanesbaer.is/stjornkerfi/laus-storf
Umsóknarfrestur er til 30. maí nk. 
Umsækjendur þurfa að vera reiðubúnir til að veita 
skólastjóra heimild til þess að afla upplýsinga úr 
sakaskrá. skv. lögum nr. 91/2008.
Nánari upplýsingar veitir Haraldur Árni Haraldsson 
skólastjóri í síma 420-1400/863-7071 eða Karen 
Janine Sturlaugsson aðstoðarskólastjóri í síma 
420-1400/867-9738. 

Kennarar óskast næsta skólaár

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins. Meginmarkmið bankans er 
að stuðla að stöðugu verðlagi. Seðlabankinn skal enn fremur stuðla að fjármálastöðugleika. 
Þá sinnir Seðlabankinn jafnframt viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðla-
banka, svo sem að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi. 
Hjá Seðlabankanum starfar öflug liðsheild og leggur bankinn ríka áherslu á metnaðarfullt 
starfsumhverfi sem einkennist af fagmennsku, þekkingu, sveigjanleika og jákvæðum sam-
skiptum. 

Helstu verkefni og ábyrgð: 
 Greining á samspili efnahagsþróunar og fjármála-
legs stöðugleika
 Greining á þróun hagstærða og sviðsmyndagerð 
fyrir álagspróf 
 Þróun á greiningaraðferðum og mælikvörðum til að 
greina og meta kerfisáhættu
 Skrif í rit bankans, sér í lagi ritið Fjármálastöðug-
leiki

 Tilfallandi verkefni, umsagnir og ráðgjöf á 
ábyrgðarsviðum fjármálastöðugleika

Sótt er um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is en umsóknarfrestur er til og með 4. júní 
2018. Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun bankans. 
Umsóknir gilda í sex mánuði og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Eggert Þröstur Þórarinsson, forstöðumaður þjóðhagsvarúðar, netfang eggert.
throstur.thorarinsson@sedlabanki.is og Íris Guðrún Ragnarsdóttir mannauðsstjóri, netfang iris.g.ragnarsdottir@
sedlabanki.is

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa í deild þjóðhagsvarúðar á sviði fjármálastöðugleika. 
Um er að ræða 100% starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík. 

Eitt meginverkefna Seðlabanka Íslands er að stuðla að stöðugu, öruggu og virku fjármálakerfi. Fjármálastöðug-
leiki er svið innan Seðlabankans sem fylgist með þróun fjármálakerfisins, styrk þess og skilvirkni og áhrifum 
efnahagslegra þátta á kerfið í heild sinni. Meðal verkefna deildar þjóðhagsvarúðar er að rannsaka og greina áhættu 
sem raskað getur stöðugleika íslenska fjármálakerfisins. Deildin sér um umsýslu kerfisáhættunefndar.

Sérfræðingur á sviði fjármálastöðugleika - þjóðhagsvarúð

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Meistarapróf í hagfræði, verkfræði, tölfræði  
eða sambærilegum greinum
 Góð þekking og áhugi á þjóðhagfræði og fjármála-
fræðum
 Góðir samskiptahæfileikar og vilji til að starfa í 
hópi
 Gott vald á upplýsingatækni og gagnavinnslu
 Gott vald á ensku og íslensku, bæði í töluðu og 
rituðu máli
 Frumkvæði og geta til að vinna sjálfstætt

Útibússtjóri á Akureyri
Við leitum að reyndum verkfræðingi eða tæknifræðingi 
í stöðu útibússtjóra starfsstöðvar Verkís á Akureyri. 
Um er að ræða fjölbreytt og spennandi starf fyrir 
metnaðarfullan einstakling.

Hlutverk og ábyrgð
• Almennur rekstur starfsstöðvar
• Markaðsmál, verkefnaöflun og tilboðsgerð 
• Starfsmannastjórnun 
• Áætlanagerð og skipulagning verkefnavinnu  
• Verkefnastjórnun 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Verkfræðingur eða tæknifræðingur
• Góðir stjórnunar-, samskipta- og skipulagshæfileikar
• Reynsla af verkefnastjórnun 
• Gott vald á íslensku og ensku

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

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

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

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

Umsóknarfrestur er til og með 31. maí. 

Aðstoð á tannlæknastofu, 
heilt starf og hlutastarf
 
Aðstoðarmanneskja óskast í fullt starf á tannlæknastofu í  
Reykjavík. Einnig óskast aðstoðarmannneskja í 60% starf.  
Að auki óskast aðstoðarmanneskja í hlutastarf síðdegis frá 4-7. 

Á tannlæknastofunni, sem staðsett er miðsvæðis í Reykjavík, 
starfa 20 manns, tannlæknar, aðstoðarfólk og tannsmiðir.  

Viðkomandi þarf að geta hafið störf fljótlega. Starfið felst m.a.  
í að aðstoða tannlækna við störf þeirra, símavörslu og afgreiðslu. 

Umsóknir sendist á vip@frettabladid.is merkt „Aðstoð” 

Útboð

Veitur ohf.

Verkið er í fólgið í því, að endurnýja og leggja nýjar 
lagnir veitna í stíg milli húsa í Grenigrund. Verk-
taki skal  grafa skurði fyrir fráveitulagnir, kalda-
vatnslagnir, hitaveitulagnir, ídráttarrör, rafstrengi 
og fjarskiptastrengi. Í skurðina skal verktaki sanda 
undir og yfir rör og strengi, leggja lagnir, strengi, rör 
og ídráttarrör, fylla yfir og ganga frá. Jafnframt skal 
hann grafa fyrir og annast uppsetningu á niðurföl-
lum, brunnum, lokum, spindlum og tengiskápum. 

Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum 
„VEV-2018-12-Grenigrund-Akranesi-Endurnýjun-lagna“

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu frá og með 
miðvikudeginum 23.05.2018 á vefsíðu Orkuveitunnar 
https://www.or.is/fjarmal/utbod#page-7016

Tilboð verða opnuð hjá Veitum, Bæjarhálsi 1, 110 Reyk-
javík, þriðjudaginn 7. júní 2018 kl. 11:00.

VEV-2018-12 19.05.2018

Veitur ohf., óska eftir  
tilboðum í útboðsverkefnið:

Grenigrund Akranesi  
Endurnýjun lagna
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Forstjóri Sjúkratrygginga Íslands.

Velferðarráðuneytið auglýsir laust til umsóknar embætti 
forstjóra Sjúkratrygginga Íslands. Heilbrigðisráðherra 
ski ar  st ðuna frá . nó ember  til mm ára að 
fenginni tillögu stjórnar Sjúkratrygginga Íslands.

Sjúkratryggingar Íslands starfa samkvæmt lögum um 
sjúkratryggingar nr. 112/2008, með síðari breytingum. 
Sjúkratryggingar Íslands annast framkvæmd sjúkra-
trygginga, semja um og greiða endurgjald fyrir heil-
brigðisþjónustu.

Forstjóri ber ábyrgð á því að Sjúkratryggingar Íslands 
star  í samræmi við lög, stjórnvaldsfyrirmæli og erindis- 
bréf. Forstjóri ber ábyrgð á starfsemi stofnunarinnar og 
á því að rekstrarútgjöld og rekstrarafkoma sé í samræmi 
við fjárlög og að fjármunir séu nýttir á árangursríkan 
hátt.

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Framhaldsmenntun á háskólastigi sem nýtist í star . 
 Farsæl reynsla af stjórnun og áætlanagerð.
 Haldbær reynsla af fjármálum, u gjöri og rekstri.
 eynsla eða þekking á mannauðsmálum.
 eynsla eða þekking á heilbrigðismálum.
 Ski ulag, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
 ákvæðni og hæfni í mannlegum samski tum.
 eiðtogahæ leikar.
 Skýr sýn um þróun heilbrigðisþjónustunnar og á 

    hlutverki Sjúkratrygginga Íslands innan hennar.

Um kjör forstjóra fer samkvæmt ákvörðun kjararáðs þar 
til ný ákvörðun hefur verið tekin um laun og starfskjör 
skv. 39. gr. a. laga um réttindi og skyldur starfsmanna 
ríkisins, nr. 70/1996, með síðari breytingum.

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

ánari u lýsingar um star ð veitir Vilborg ngólfsdóttir,  
skrifstofustjóri, vilborg.ingolfsdottir@vel.is. Umsóknir 
með upplýsingum um menntun og starfsferil, ásamt rök-
stuðningi fyrir hæfni viðkomandi í embættið, skulu ber-
ast velferðarráðuneytinu, Skógarhlíð 6, 10  eykjavík 
eða á netfangið: postur@vel.is eigi síðar en 10. júní nk.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
skipun í embættið hefur verið tekin.

Velferðarráðuneytinu, 17. maí 2018.
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star  í samræmi við lög, stjórnvaldsfyrirmæli og erindis- 
bréf. Forstjóri ber ábyrgð á starfsemi stofnunarinnar og 
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 eynsla eða þekking á heilbrigðismálum.
 Ski ulag, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
 ákvæðni og hæfni í mannlegum samski tum.
 eiðtogahæ leikar.
 Skýr sýn um þróun heilbrigðisþjónustunnar og á 

    hlutverki Sjúkratrygginga Íslands innan hennar.

Um kjör forstjóra fer samkvæmt ákvörðun kjararáðs þar 
til ný ákvörðun hefur verið tekin um laun og starfskjör 
skv. 39. gr. a. laga um réttindi og skyldur starfsmanna 
ríkisins, nr. 70/1996, með síðari breytingum.

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

ánari u lýsingar um star ð veitir Vilborg ngólfsdóttir,  
skrifstofustjóri, vilborg.ingolfsdottir@vel.is. Umsóknir 
með upplýsingum um menntun og starfsferil, ásamt rök-
stuðningi fyrir hæfni viðkomandi í embættið, skulu ber-
ast velferðarráðuneytinu, Skógarhlíð 6, 10  eykjavík 
eða á netfangið: postur@vel.is eigi síðar en 10. júní nk.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
skipun í embættið hefur verið tekin.

Velferðarráðuneytinu, 17. maí 2018.

Vinnslustöðin hf. óskar eftir að ráða:
Yfirvélstjóra og 1.vélstjóra á togarann  
Sindra VE 60,
vélastærð 1691 kW

Upplýsingar gefur Sverrir Haraldsson,
Sviðsstjóri bolfiskssviðs, í síma 488 8000 eða 
869-8681

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.

Ertu smiður eða hefurðu áhuga  
á byggingarvinnu? 

B.Ó. Smiðir ehf. eru að leita að smiðum og verkamönnum í 
framtíðarstarf vegna aukinna verkefna.  
Einnig stendur til boða að taka nema á samning. 
Verkefnastaða er víðsvegar um land, þó aðallega á  
höfuðborgarsvæðinu og Suðurlandi. 

Umsóknir og fyrirspurnir má senda á bosmidir@bosmidir.is



 

Helstu verkefni og ábyrgð
  Ber ábyrgð á rekstri heilsugæslustöðvar  
  gagnvart framkvæmdastjórn
  Skipuleggur heilsugæsluþjónustu  
  í umdæmi stöðvar
  Þróar nýjungar og vinnur að breytingum  
  í starfsemi
  Mótar, innleiðir og endurskoðar verkferla
  Byggir upp og styður við teymisvinnu og   
  þverfaglegt samstarf
  Stuðlar að góðri vinnustaðamenningu
  Stuðlar að gæðaþróun og árangursmati  

  Tekur þátt í gerð áætlana varðandi rekstur,  
  þjónustu og áherslur í starfsemi stöðvar 
  

Hæfnikröfur
  Heimilislæknir eða hjúkrunarfræðingur með  
  framhaldsmenntun og/eða reynslu af stjórnun
 
  Þekking, reynsla og hæfni á sviði stjórnunar
  
  æskileg   

  Nám í stjórnun æskilegt
  Hæfni í mannlegum samskiptum
  Leiðtogahæfni og metnaður til að ná árangri  

  Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt

Aðrir eiginleikar
 
  heilbrigði íbúa svæðisins
  Áhugi og hæfni til að leiða þverfaglegt starf  
  heilsugæslunnar
  Áhugi og hæfni til að nýta aðferðafræði   
  straumlínustjórnunar
 

Nánari upplýsingar
 
  til 5 ára frá og með 1. júlí 2018 eða eftir  
  nánara samkomulagi
  Upplýsingar veitir:  
  Svanhvít Jakobsdóttir, forstjóri, s. 513-5000,  
  svanhvit.jakobsdottir@heilsugaeslan.is

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaðurinn 
í heilbrigðisþjónustunni þar sem öllum þörfum 

heilbrigðisþjónustunnar eftir því sem þörf er á. 

Flóknari vandamál, þörf fyrir fjölbreyttari úrræði og skortur 
á sérhæfðu starfsfólki kallar á nýja nálgun í starfsemi 
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og því hafa verið 
gerðar breytingar á skipulagi heilsugæslunnar sem miða 
að því að auka þjónustu við notendur, nýta betur fjármuni 

Til að gera þjónustuna markvissari er lagt upp með 
teymisvinnu sem grunnstef í starfsemi stöðva, ásamt 
innleiðingu aðferða straumlínustjórnunar.  Þverfagleg teymi 
heilbrigðisstarfsfólks munu auðvelda stöðvum að taka á 

Í breyttu skipulagi fær starfsfólk aukið sjálfstæði til að 
móta starfsemi og til að útfæra þjónustu sem mætir 
þörfum íbúa og uppfyllir um leið kröfur um árangur 
samkvæmt mælingum og mati. 

Svæðisstjóri Heilsugæslunni Árbæ
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laust til umsóknar starf svæðisstjóra Heilsugæslunnar 

samkvæmt nýju skipulagi. Um er að ræða ábyrgðarmikið og krefjandi starf sem reynir á frumkvæði, 

Umsóknarfrestur er til og með 4. júní 2018

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Umsókn skal fylgja ítarleg náms- 
og starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar. Leggja skal fram staðfestar upplýsingar um 
menntun, fyrri störf og reynslu.
Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast til Svövu K. Þorkelsdóttur, framkvæmdastjóra mannauðs og 
nýliðunar Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík. Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu 
höfuðborgarsvæðisins við ráðningar. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. 

Sækja skal um á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (www.heilsugaeslan.is) undir laus störf eða á Starfatorgi  
(www.starfatorg.is).

Landvernd leitar að sérfræðingi 
Landvernd óskar eftir að ráða starfsmann við verkefnið 
Skólar á grænni grein - Grænfánaverkefnið. Verkefnið er 
alþjóðlegt menntaverkefni um umhverfismál og sjálfbærni 
sem rekið er í um 200 skólum á öllum skólastigum á Íslandi. 

Um er að ræða afleysingu í fullt starf frá 1. september 2018 
til 1. júní 2019.   Umsóknarfrestur er til 31. maí nk. 

Sjá nánar á heimasíðu Landverndar www.landvernd.is 

Fjölskylduþjónusta
»    Félagsráðgjafi í barnavernd
»    Félagsráðgjafi í barnavernd - tímabundið starf
»    Sumarstörf hjá stoðþjónustudeild
Grunnskólar
»    Deildarstjóri UT - Hraunvallaskóli
»    Umsjónarkennari á miðstigi - Hraunvallaskóli
»    Heimilisfræðikennari - Hraunvallaskóli
»    Sérkennari - Hraunvallaskóli
»    Umsjónarkennari á miðstigi - Hvaleyrarskóli
»    Umsjónarkennari á yngsta stigi - Hvaleyrarskóli
»    Deildarstjóri UT - Hvaleyrarskóli
»    Aðst.verkefnastj. tómstundamiðstöðvar - Hvaleyrarskóli
»    Frístundaleiðbeinandi í Lækjarsel - Lækjarskóli
»    Stuðningsfulltrúi í Lækjarsel - Lækjarskóli
»    Kennari í hönnun og smíði - Setbergsskóli
»    Umsjónarkennari á miðstigi - Setbergsskóli
»    Skólaliði í íþróttahús - Setbergsskóli
»    Faggreinakennari í unglingadeild - Setbergsskóli
»    Skólaliði - Setbergsskóli
»    Stuðningsfulltrúi - Setbergsskóli
»    Frístundaleiðbeinandi í Krakkaberg - Setbergsskóli
»    Deildarstjóri yngsta stigs - Setbergsskóli
»    Frístundaleiðbeinandi í Skarðssel - Skarðshíðarskóli
»    Stuðningsfulltrúi í Skarðssel - Skarðshlíðarskóli
»    Frístundaleiðbeinandi - Víðistaðaskóli
»    Íslenskukennari á unglingastigi - Víðistaðaskóli
»    Skólaliði í íþróttahús - Víðistaðaskóli
»    Umsjónarkennari á yngsta stigi - Öldutúnsskóli
»    Umsjónarkennari á miðstigi - Öldutúnsskóli
»    Frístundaleiðbeinandi í félagsmiðstöð - Öldutúnskóli
»    Tónmenntakennari - Öldutúnsskóli
Málefni fatlaðs fólks
»    Sumarstarf á heimili fatlaðs fólks í Áslandshverfi
»    Framtíðarstarf - Lækur
»    Sumar- og framtíðarstarf á heimili fatlaðs fólks
»    Sumarstarf - Svöluhraun
Leikskólar
»    Deildarstjóri - Álfaberg
»    Leikskólakennari - Bjarkalundur
»    Leikskólakennari - Hlíðarendi
»    Sérkennslustjóri - Hraunvallaskóli
»    Þroskaþjálfi - Hraunvallaskóli
»    Leikskólakennari - Hraunvallaskóli
»    Sérkennslustjóri - Hvammur
»    Leikskólakennari - Hvammur
»    Leikskólakennari - Vesturkot
»    Leikskólakennari - Víðivellir
»    Þroskaþjálfi - Víðivellir
»    Deildarstjóri - Víðivellir
 

 

Nánar á hafnarfjordur.is

FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
LAUS STÖRF

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.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.
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Við auglýsum eftir náms- og starfsráðgjafa tímabundið til eins 
árs í fullt starf frá og með 1. ág st n . egna a e singa. 

Helstu verkefni og ábyrgð
áms- og starfsráðgja  stendur rð um elferð nemenda  eitir 
eim stuðning  ráðgj f og u lýsingar arðandi náms- og starfs al. 

Hann veitir þeim einnig ýmis konar stuðning til að auka náms-
árangur auk þess að aðstoða og leiðbeina við gerð ferilskráa. 
Sérstakt verkefni þar sem unnið er gegn brottfalli nemenda er 
á ndum náms- og starfsráðgjafa. Hann eldur námskeið f rir 
nemendur sem snúa m.a. að námstækni og tímastjórnun. 

Hæfni og menntunarkröfur
Leitað er eftir einstaklingi sem hefur rétt til að kalla sig náms- og 
starfsráðgja  skv. l gum nr. 3 00 . L gð er áhersla á sjálfstæð 
vinnubr gð  frumkvæði í star  áhuga og áreiðanleika.

eð umsókn þarf að f lgja afrit rófskírteina og staðfesting á 
starfsréttindum. 

arlar jafnt sem konur eru hv tt til að sækja um st r n. Búseta á 
Bifr st eða í Borgar rði er æskileg.

msóknarfrestur er til og með 31. maí nk. msóknir og f rir-
s urnir um star ð skal senda á netfangið kennslustjori@bifrost.is. 

Rafvirkjameistari 
óskast til starfa

Áhugasamur og metnaðarfullur rafvirkjameistari óskast til 
starfa hjá okkur á Grund og Mörk hjúkrunarheimili.

Megin starfssvið er viðhald og viðgerðir á tækjabúnaði auk 
þess að hafa umsjón með rafkerfum heimilanna. 

Hæfnikröfur

Nánari upplýsingar um störfin veitir:

irisb@grund.is

MÖRK
HJÚKRUNARHEIMILI

Myllan óskar að ráða starfsmann með vél-
virkjamenntun eða sambærilega þekkingu í 

viðgerðardeild fyrirtækisins.s. 
 
Meðal helstu verkefna:
· Viðhald og viðgerðir á framleiðsluvélum og búnaði.
· Bilanagreining
· Almenn viðgerðarvinna
· Samskipti við framleiðsludeildir
Hæfniskröfur:
· Sveinspróf eða sambærileg menntun/þekking æskileg
· Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
· Skipulögð vinnubrögð
· Almenn tölvuþekking 

Nánari upplýsingar um starfið gefur Flóvent Sigurðsson  
verkstjóri á flovent@myllan.is

Myllan er leiðandi fyrirtæki á íslenskum matvælamarkaði, sem sérhæfir 
sig í markaðssetningu og framleiðslu á brauðum, kökum og skyldum 
vörum fyrir neytendamarkað, hótel og veitingahús, mötuneyti og  
stofnanir. Myllan stefnir að því að uppfylla fjölbreyttar þarfir viðskiptavina 
sinna á sínu sviði með viðeigandi lausnum í hverju tilfelli

Viltu vera í öflugu teymi 
mengunareftirlits?
Umhverfisstofnun leitar að starfsmanni í starf sérfræðings, sem hefur áhuga á að 
vinna við eftirlit með mengandi starfsemi með hag almennings og verndun um-
hverfis að leiðarljósi. Í boði er krefjandi starf í frjóu umhverfi sérfræðinga þar sem 
áhersla er lögð á þverfaglega teymisvinnu og samvinnu við aðrar sérfræðistofnanir.

Helstu verkefni

Helstu verkefni eru eftirlit með mengandi starfsemi en Umhverfisstofnun hefur 
eftirlit með margvíslegri starfsemi sem getur haft í för með sér mengun, m.a. fisk-
eldi. Lögð er áhersla á upplýsingamiðlun og samskipti við ráðuneyti, stofnanir, 
atvinnulíf og almenning. Við leitum að jákvæðum og metnaðarfullum einstaklingi 
með framúrskarandi samskiptahæfni. Ítarlegri upplýsingar um starfið, helstu verk-
efni og hæfniskröfur til starfsins er að finna á starfatorg.is og umhverfisstofnun.is/
storf_i_bodi.

Umsóknarfrestur er til og með 4. júní 2018.

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is

Við leitum að öflugum leiðtoga í starf sviðsstjóra á eftirlitssviði. Sviðsstjórinn stýrir starfsemi sviðsins og hefur 
yfirumsjón með skipulagi þess og framkvæmd þeirra verkefna sem undir sviðið heyra. Eftirlitssviði er skipt upp í þrjár 
deildir, markaðseftirlitsdeild, GxP og lækningatækjadeild og lyfjaöryggisdeild, og er sviðsstjóri næsti yfirmaður þriggja 
deildarstjóra. Á eftirlitssviði starfa 15 starfsmenn. Sviðsstjóri eftirlitssviðs situr í framkvæmdaráði Lyfjastofnunar og 
tekur hann þátt í stefnumótun stofnunarinnar og gerð rekstraráætlana. Starfið felur í sér alþjóðlegt samstarf. Starf 
sviðsstjóra eftirlitssviðs heyrir undir forstjóra stofnunarinnar. Starfshlutfall er 100%. 

Upplýsingar um starfið veita Sindri Kristjánsson, sviðsstjóri 
eftirlitssviðs, sindri.kristjansson@lyfjastofnun.is, og Sigurlaug 
Kristín Jóhannsdóttir, mannauðsstjóri, sigurlaug.kristin.
johannsdottir@lyfjastofnun.is, eða í síma: 520 2100. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og 
hlutaðeigandi stéttarfélags.

Umsóknir um starfið óskast sendar á netfangið atvinna@
lyfjastofnun.is, merkt í efnislínu: „Sviðsstjóri eftirlitssviðs“. 
Með umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf með 
rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Æskilegt er að 
umsækjandinn geti hafið störf sem fyrst. 
Lyfjastofnun hvetur bæði karla og konur til að sækja um starfið. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin. Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá lokum 
umsóknarfrests. 

Lyfjastofnun er ríkisstofnun sem heyrir undir heilbrigðisráðherra. Helstu hlutverk hennar eru að gefa út markaðsleyfi fyrir lyf á Íslandi í 
samvinnu við lyfjayfirvöld á Evrópska efnahagssvæðinu, hafa eftirlit  með lyfjafyrirtækjum og heilbrigðisstofnunum á Íslandi, meta gæði og 
öryggi lyfja og tryggja faglega upplýsingagjöf um lyf til heilbrigðisstarfsfólks og neytenda. Hjá Lyfjastofnun vinna 62 starfsmenn. Stofnunin 
var í 9. sæti í könnuninni Stofnun ársins 2018 yfir stofnanir með 50 starfsmenn eða fleiri. Lyfjastofnun leggur áherslu á gott vinnuumhverfi 
og starfsþróun og framfylgir stefnu um samræmingu fjölskyldulífs og vinnu. Gildi Lyfjastofnunar eru gæði – traust – þjónusta.
Sjá nánari upplýsingar um Lyfjastofnun á www.lyfjastofnun.is

Sviðsstjóri á eftirlitssviði

Umsóknarfrestur er til og með 4. júní nk.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
 Meistarapróf á háskólastigi sem nýtist í starfi
 Reynsla af stjórnunarstörfum og mannaforráðum
 Að lágmarki 3 ára starfsreynsla sem nýtist í starfi 
 Reynsla af stefnumótun og gæðamálum
 Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur
 Mjög gott vald á íslensku og ensku í töluðu og 
rituðu máli

 Leiðtogahæfileikar 
 Mjög góð samskiptahæfni  
 Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
 Skipulagshæfni og ögun í vinnubrögðum
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SKRIFSTOFUSTARF  SKJALAVINNSLA
Fasteignasalan RE/MAX Senter leitar að jákvæðum einstaklingi til starfa á skrifstofu. 
Um er að ræða fullt framtíðarstarf og þarf viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni og ábyrgð: Hæfniskröfur:

1. júní 2018 
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál 

/

Hjá RE/MAX starfar 22 manna hópur af löggiltum fasteignasölum, 
sölufulltrúum og starfsmönnum í skjalavinnslu.

Við bjóðum upp á:

þekkingu

R

kopavogur.is

Kópavogsbær

      

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Grunnskólar

· Aðstoðarforstöðumaður dægradvalar í   
 Álfhólsskóla  

· Aðstoðarmaður frístundar í Hörðuvallarskóla  

· Bókasafns- og upplýsingafræðingur í   
 Álfhólsskóla  

· Deildarstjóri sérúrræða í Álfhólsskóla  

· Deildarstjóri verkefna í Álfhólsskóla  

· Dönskukennari í Kársnesskóla  

· Enskukennari í Hörðuvallaskóla  

· Enskukennari í Snælandsskóla  

· Forstöðumaður í dægradvöl Snælandsskóla  

· Frístundaleiðbeinandi í dægradvöl Kópavogsskóla  

· Íslensku kennari á unglingastigi í Álfhólsskóla  

· Íþróttakennari í Hörðuvallaskóla  

· Íþróttakennari í Kópavogsskóla  

· Kennari í íslensku sem annað mál í Álfhólsskóla  

· Kennari í Lindaskóla 

· Kennari í Vatnsendaskóla  

· Laus staða kennara á yngsta stig í Kársnesskóla  

· Matreiðslumaður í Kópavogsskóla  

· Náttúrufræðikennari á miðstig í    
 Hörðuvallaskóla  

· Smíðakennari í Kársnesskóla  

· Stuðningsfulltrúi í Kársnesskóla  

· Stærðfræði- og náttúrufræðikennari í   
 Álfhólsskóla  

· Tónlistarkennari í Salaskóla  

· Tónmenntakennari í Álfhólsskóla  

· Umsjónarkennari á miðstigi í Álfhólsskóla  

· Umsjónarkennari í Hörðuvallaskóla  

· Þroskaþjálfi eða sérkennari í Kársnesskóla  

Leikskólar

· Aðstoðarleikskólastjóri í leikskólanum   
 Kópasteini  

· Deildarstjóri í Austurkór  

· Deildarstjóri í Fífusölum  

· Deildarstjóri í Kópahvol  

· Deildarstjóri í leikskólann Baug  

· Deildarstjóri í Læk  

· Deildarstjóri í Sólhvörfum  

· Fólk í sérkennslu í Fífusölum  

· Leikskólakennari eða starfsmaður í Læk  

· Leikskólakennari í Austurkór  

· Leikskólakennari í Álfatúni  

· Leikskólakennari í Baug  

· Leikskólakennari í Dal

· Leikskólakennari í Kópahvoli  

· Leikskólakennari í Núp  

· Leikskólakennari í Sólhvörfum

· Leikskólasérkennari í Kópahvol  

· Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi í Baug  

· Sérgreinastjóri í Núp  

· Sérkennari, þroska- og iðjuþjálfi í Sólhvörfum  

· Sérkennslustjóri í Fífusölum  

· Sérkennslustjóri í Læk    

Velferðarsvið

· Sérkennari/þroskaþjálfi í sérdeild einhverfra  

· Starfsmenn óskast á heimili fatlaðs fólks  

Annað

· Forstöðumaður íþróttahúss Vatnsendaskóla  

· Persónuverndarfulltrúi  

· Sálfræðingur óskast við skólaþjónustu   
 Kópavogs  

· Starfsmaður í Þjónustumiðstöð við almenna   
 þjónustu  

· Starfsmaður við Salalaug - Karl  

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á 
heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is, 
þar sem jafnframt má finna fleiri störf og nánari 
upplýsingar.

VALITOR ÓSKAR EFTIR 
AÐ RÁÐA LÖGFRÆÐINGA

Gildin okkar – frumkvæði, traust og samvinna – knýja samhentan hóp um 
350 starfsmanna á starfsstöðvum Valitor á Íslandi, Bretlandi og í Danmörku.

Við erum í örum vexti og miklu umbreytingarferli og auglýsum því eftir hæfileika-
ríkum og öflugum lögfræðingum og lögmönnum, til að ganga til liðs við lítið en 
vaxandi teymi innanhúss. Við ætlum að bjóða upp á spennandi verkefni, góðan 
aðbúnað og metnaðarfullt starf, fyrir rétta umsækjendur. 

Leitað er að umsækjendum í fleiri en eitt starf, þar sem endanlegur starfstitill og 
staða mun ráðast af annars vegar hæfileikum og metnaði umsækjanda og hins 
vegar í samræmi við þarfir Valitor þegar að ráðningu kemur. 

Við leitum fyrst og fremst að öflugum umsækjanda í samningateymið okkar, með 
marktæka reynslu af samninga- og skjalagerð á ensku. Jafnframt erum við opin fyrir 
umsóknum um starf sem felur í sér ýmsa þjónustu innan samstæðu Valitor, meðal 
annars ráðgjöf, skjalagerð, ritun fundargerða og verkefnastjórn.

Menntun og reynsla:

   viðskiptasamningum á ensku, starfi erlendis og sölu fjármálaþjónustu yfir
   landamæri, hagsmunagæslu, úrlausn ágreiningsmála o.s.frv.

   bæði hérlendis og erlendis, en ekki síst vilji til að læra og tileinka sér nýja 
   þekkingu og getu.

Færni og aðrir eiginleikar sem sóst er eftir:

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni í starfið.

valitor.is 
24. maí 2018. Nánari upplýsingar veitir

Dagbjört Oddsdóttir, yfirmaður samningateymis, í síma 525 2000.

Valitor er traust og framsækið þekkingarfyrirtæki á sviði greiðslumiðlunar 
og greiðslulausna sem er stöðugt að skapa nýjar lausnir fyrir viðskiptavini 
sína. Valitor starfar á alþjóðlegum vettvangi, í nánu samstarfi við 
fjártæknifyrirtæki (Fintech) í fremstu röð.



Össur is seeking a Financial Controller as a part of its Finance Control team in the Corporate Finance Function.

Finance Control is responsible for providing accurate & timely reporting and ensuring correctness & completeness of the 

data. The team works on standardizing and improving finance processes and reports and ensures that compliance and 

internal control requirements are met.

QUALIFICATIONS
•   Bachelors degree

•   Strong background in accounting and financial analytics

•   Ability to communicate well, both verbally and in writing,

     in English

•   Project leadership experience

FINANCIAL CONTROLLER

Össur is a leading global provider of non-invasive orthopaedics with
3000 employees in over 25 countries worldwide.
The core values of the company are Honesty – Frugality – Courage. WWW.OSSUR.COM

Application period ends May 28th, 2018.
Please apply on our website: ossur.is/mannaudur under the appropriate position.
For further information contact Human Resources +354 515 1300.

RESPONSIBILITIES
•   Take part in monthly and quarterly consolidated closing for Össur

•   Verification of financial data quality for internal and external reporting

•   Communicate with and support other functions with financial data

•   Support internal control and compliance

•   Run or be a part of various projects

tonhun.is

Það vantar 
tónlistarkennara norður
Tónlistarskóli Austur-Húnvetninga auglýsir eftir 
blásturshljóðfærakennara í fullt starf frá 1. ágúst, 2018. 
Starfið felst í kennslu á blásturshljóðfæri auk annarrar kennslu í samræmi við áhuga og reynslu 

kennarans. Starf tónlistarskólans er blómlegt, í góðum tengslum við grunnskólana á svæðinu; 

Húnavallaskóla, Blönduskóla og Höfðaskóla, en meirihluti kennslunnar er á skólatíma 

grunnskólanemenda.

Hæfniskröfur: Tónlistarkennaramenntun eða haldgóð tónlistar menntun sem nýtist í starfi.

Laun: Samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og FÍH/FT.

Umsóknarfrestur er til 5. júní nk.

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um. Um framtíðarstarf 

er að ræða.

Nánari upplýsingar: 

Skarphéðinn Einarsson, skólastjóri í síma: 861 8850 eða á netfangið:  

tonhun@centrum.is. Umsóknir berist á netfangið tonhun@centrum.is 

eða hunavatnshreppur@hunavatnshreppur.is

Sölumaður

47
39

#

Vegna aukinna verkefna óskum við eftir 
sölumanni í sölu á rekkum, 

hillukerfum og íhlutum fyrir vöruhús og lager.

Upplýsingar um 
umsækjenda, aldur og 
starfsferil óskast 
sendar á netfangið 
sht@verslun.is
Frekari upplýsingar 
veitir Sigurður í síma: 
896 5400

Allt fyrir
vöruhús og lager

Sérfræðingar í   
    ráðningum

lind@fastradningar.is 
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 
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VIÐ ERUM AÐ LEITA AÐ 
KRAFTMIKLUM EINSTAKLINGI TIL STARFA

Handlaginn húsvörður

Hlutverk Póstsins er að veita áreiðanlega þjónustu fyrir fyrirtæki og einstaklinga á sviði dreifingar-, samskipta- og flutningalausna. 
Framtíðarsýn Íslandspósts er að fyrirtækið verði nýjunga- og tæknidrifið fyrirtæki sem svarar síbreytilegum þörfum viðskiptavina.

Pósturinn óskar eftir að ráða handlaginn og kraftmikinn einstakling til starfa sem húsvörður við höfuðstöðvar fyrirtækisins að Stórhöfða 29, 110 Reykjavík.
Helstu verkefni eru húsvarsla og umsjón með höfuðstöðvum Póstsins ásamt viðvikum er tengjast rekstri á öðrum starfsstöðvum á höfuðborgarsvæðinu. 
Húsvörður ber ábyrgð á samskiptum við ræstingarfyrirtæki og iðnaðarmenn ásamt því að hafa umsjón með bílum sem tilheyra höfuðstöðvum og önnur tilfallandi 
verkefni. 

Starfshlutfall er umsemjanlegt en þó að lágmarki 50%.

Mikilvægt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Tekið er á móti umsóknum á umsóknarvef okkar, www.postur.is. 
Umsókn um starfið þarf að fylgja starfsferilskrá, prófskírteini og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

Nánari upplýsingar veitir Ása Dröfn Fox Björnsdóttir í síma 580 1332 eða í netfangi asadrofn@postur.is.

Hæfniskröfur
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.

Góðir samskiptahæfileikar.

Lausnamiðuð hugsun.

Góð íslensku- og enskukunnátta.

Menntun og reynsla
Bílpróf, meirapróf er kostur.

Smiðsmenntun eða önnur iðnmenntun sem nýtist í starfi.

Rafvirkjun er kostur.

Reynsla af sambærilegu starfi er kostur.

Umsóknarfrestur:
27. maí 2017

Umsóknir:
www.postur.is

Pósturinn er með Gullmerki jafnlaunaúttektar PwC. Pósturinn leggur mikla áherslu á jafna stöðu kynjanna og 
er það mikilvæg staðfesting á því að vel sé staðið að jafnréttismálum hjá fyrirtækinu og að mikið sé lagt upp úr 
því að tryggja að allir fái jöfn tækifæri og eigi þann kost að vaxa og dafna í starfi á eigin verðleikum.

Mikil þekking og reynsla er metin ef námskröfur eru ekki uppfylltar.

    Lead Developer and Solution  
    Architect of Cloud Native Solutions

K3 Business Technology Group is a leading global supplier of integrated business systems to retailers, manufacturers and  
distributors with over 700 employees in 14 countries. We are looking for great people to work on the “Imagine” team in Reykja-
vik. The team focus is on the development of K3’s cloud native application platform built on microservice architecture principles.

Job Description
K3 Business Technology Group are seeking an experienced lead developer to shape the architectural future of the “Imagine” 
platform and suite of applications. The recruit will have a pivotal role in making key technical decisions, leading the multinational 
development team and working closely with the Product Owner to deliver this strategic solution.

Key Responsibilities

  in an elegant, time efficient and technically sound way

Qualifications and Skills

  services used in such systems

The right person for this role has a professional and positive attitude, can work independently as well as in a small group, takes 

Deadline for submitting applications is May 31st. gaukur.sigurdsson@k3btg.com 

Skipulagsstofnun leitar að metnaðarfullum 

-
 

Helstu verkefni: 
 

 

stofnunarinnar 

Við leitum að einstaklingum með: 

 

samskiptum 
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Sérfræðingur í skjalastjórn

Borgarskjalasafn

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

Borgarskjalasafn Reykjavíkur leitar að sérfræðingi í ráðgjöf og eftirlit með skjalastjórn og skjalavörslu og að leiða 
undirbúning að langtímavarðveislu rafrænna gagna hjá Reykjavíkurborg.

Borgarskjalasafn safnar og varðveitir  skjöl Reykjavíkurborgar og önnur skjöl um þróun byggðar  og mannlífs í 
borginni. Safnið hefur eftirlit með skjalavörslu afhendingarskyldra aðila og veitir aðgang að skjölum safnsins. 
Átta starfsmenn eru við Borgarskjalasafn, sem er til húsa í Tryggvagötu 15 og Vatnagörðum 28 í Reykjavík. 

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðeigandi stéttarfélags.
Starfshlutfall 100%. Umsóknarfrestur er til og með 4. júní nk. 
Umsóknir ásamt fylgiskjölum skulu berast í gegnum vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Svanhildur Bogadóttir, borgarskjalavörður í síma 6647775 og í gegnum  
tölvupóstfangið svanhildur.bogadottir@reykjavik.is 

Helstu verkefni og ábyrgð:
 

stofnanir og fyrirtæki Reykjavíkurborgar um  
skjalastjórn og rafræna langtímavörslu.

skjala hjá Reykjavíkurborg.

Menntunar- og hæfniskröfur:

önnur menntun sem nýtist í starfi.

 
hæfileikar.

Sálfræðingur óskast í nýja 
stöðu hjá Fjölskyldusviði 

Fljótsdalshéraðs
Sálfræðing vantar til starfa innan Austurlandslíkansins 

sem er ný nálgun við lausn á vanda barna og fjölskyldna. 
Austurlandslíkanið er að fyrirmynd Nyborgarmódelsins 
og byggir að mörgu leyti á álíka nálgun og innleidd hefur 
verið í Herning í Danmörku. Helstu áherslur í verklaginu 
eru snemmtæk inngrip, forvarnir og samvinna í teymi 
úti í skólum með áherslu á samstarf ólíkra fagstétta og 
stofnana. Mikil áhersla er lögð á valdeflingu og þátttöku 
einstaklinga við ákvarðanatöku í eigin málum. Innan 
teymisins starfa félagsráðgjafar, þroskaþjálfi og skóla-
hjúkrunarfræðingur. Starfið er fjölbreytt og skapandi og 
gefandi að taka þátt í að móta nýtt vinnulag og nýsköpun 
í stjórnsýslu. 

Sveitarfélögin Fljótsdalshérað, Fljótsdalshreppur, Vopna-
fjörður, Borgarfjörður eystri, Seyðisfjörður og Djúpivogur 
standa saman að innleiðingu Austurlandslíkansins. 
Teymið situr tvo daga í viku úti í skólum sveitarféla-
ganna – teymið er á faraldsfæti þar sem það sinnir sjö 
grunnskólum sveitarfélaganna sem og leikskólum. 

Helstu verkefni og ábyrgð
Sálfræðingur tekur þátt í þróun nýs verklags innan 

barnaverndar og félagsþjónustu í samstarfi við skóla 
og heilsugæslu með áherslu á snemmtæka íhlutun og 
forvarnir. Hann deilir ábyrgð á því að efla samstarf og 
virkni teymisins samhliða því að ryðja niður múrum milli 
stofnana og fagsviða. 

Óskað er eftir reyndum sálfræðingi sem getur starfað 
sjálfstætt auk þess að hafa góða samskiptahæfileika og 
reynslu af teymisvinnu. Reynsla af hópmeðferð af ýmsu 
tagi er kostur auk hugmyndaauðgi og sköpunarkrafts – að 
hugsa út fyrir boxið.

Óskað er eftir 

íslandi 
-

innu

skapandi starfi

Nánari upplýsingar veitir Júlía Sæmundsdóttir, félag-
smálastjóri, í síma 470 0700 og á netfangi julias@
egilsstadir.is 

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu berast á bæjarskrifstofur 

maí 2018. Öllum umsóknum verður svarað. Launakjör eftir 
samkomulagi.

Fræðslufulltrúi – 50%
Helstu verkefni: 
 Samstarf við leik-, grunn- og framhaldsskóla

Hæfniskröfur:
 Háskólamenntun og/eða reynsla sem nýtist í starfinu
 Framúrskarandi íslensku- og enskukunnátta
 Öguð vinnubrögð, skipulagshæfni, frumkvæði og geta  

 til að starfa sjálfstætt

Starfshlutfall er 50% og þarf viðkomandi að geta hafið 
störf í ágúst.
ATH! Ítarlegri upplýsingar á www.sos.is og hjá  
framkvæmdastjóra Ragnari Schram í síma 564 2910.
Umsóknir sendist á netfangið umsokn@sos.is fyrir lok 
maí.

SOS Barnaþorpin eru alþjóðleg hjálparsamtök sem hafa séð 
munaðarlausum og yfirgefnum börnum um allan heim fyrir 
fjöl  skyldu og heimili síðan 1949. Auk þess hjálpa samtökin 
fátækum barnafjölskyldum til sjálfshjálpar, sinna neyðaraðstoð 
o.fl.



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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Félagsliðar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201805/1040
Sjúkraliðar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201805/1039
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201805/1038
Persónuverndarfulltrúi Embætti landlæknis Reykjavík 201805/1037
Sviðsstjóri á eftirlitssviði Lyfjastofnun Reykjavík 201805/1036
Sérfr. í opinberum fjármálum Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201805/1035
Sérfr. á sviði upplýsingatækni Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201805/1034
Stuðningsfulltrúar og kennarar Verkmenntaskólinn á Akureyri Akureyri 201805/1033
Afgreiðslustarf/flakkari ÁTVR, Vínbúðin Höfuðborgarsv. 201805/1032
Svæðisstjóri  Heilsugæslan Árbæ Reykjavík 201805/1031
Sérfræðingur í yfirlestri skjala Forsætisráðuneytið Reykjavík 201805/1030
Móttökuritari Embætti landlæknis Reykjavík 201805/1029
Hjúkrunarfræðingar Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Patreksfjörður 201805/1028
Lífeindafræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201805/1027
Lektor Háskóli Íslands, Rafm.- og tölvuverkfr. Reykjavík 201805/1026
Verkefnisstjóri  Háskóli Íslands, Félagsvísindasvið Reykjavík 201805/1025
Verkefnastjóri  Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201805/1024
Verkefnastjóri/aðjúnkt Háskóli Íslands, Námsbr. í sjúkraþj. Reykjavík 201805/1023
Starfsmaður í flutningaþjónustu Landspítali Reykjavík 201805/1022
Starfsmaður í lyfjadreifingu Landspítali Reykjavík 201805/1021
Flutningastarfsmaður, aukavinna Landspítali Reykjavík 201805/1020
Sérfræðingar Skipulagsstofnun Reykjavík 201805/1019
Lögfræðingur Póst- og fjarskiptastofnun Reykjavík 201805/1018
Sérfræðingur, mengunareftirlit Umhverfisstofnun Rvk/Landið 201805/1017
Aðstoð í eldhús Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Grindavík 201805/1016
Umsjónarmaður dreifnáms Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra Sauðárkrókur 201805/1015
Sérfr. á sviði fjármálastöðugleika Seðlabanki Íslands Reykjavík 201805/1014
Yfirlæknir á sviði eftirlits Embætti landlæknis Reykjavík 201805/1013
Lyfjafræðingur Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201805/1012
Skrifstofumaður Landspítali, göngudeild geðsviðs  Reykjavík 201805/1011
Starfsfólk í ræstingar Borgarholtsskóli Reykjavík 201805/1010
Kennari, bifvélavirkjun Borgarholtsskóli Reykjavík 201805/1009
Kennari, málmtæknigreinar Borgarholtsskóli Reykjavík 201805/1008
Verkfræðingur Landhelgisgæsla Íslands Reykjavík 201805/1007
Vefumsjón Landsbókasafn Íslands Reykjavík 201805/1006
Mannauðsstjóri Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Reykjanesbær 201805/1005
Aðstoðardeildarstjóri Landspítali, geðendurhæfing Reykjavík 201805/1004
Hjúkrunarfræðingur/teymisstjóri Landspítali, dagd. geðendurhæfingar Reykjavík 201805/1003
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, göngudeild BUGL Reykjavík 201805/1002
Iðjuþjálfi Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201805/1001
Móttökuritari, sumarafleysing Heilbriðgisstofnun Austurlands Djúpivogur 201805/1000
Aðstoðardeildarstjóri Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Grindavík 201805/999
Lögreglufulltrúi Ríkislögreglustjóri, mennta/starfsþr. Reykjavík 201805/998
Kennari, uppeldisgreinar Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201805/997
Ljósmóðir, sumarafleysing Heilsugæslan Seltj.nesi og Vesturbæ Seltjarnarnes 201805/996
Kennari, íslenska Fjölbrautaskólinn við Ármúla Reykjavík 201805/995

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

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

Handverksbakarí 
í Hvergerði 

leitar eftir bakarasveini og bakaranema til starfa sem fyrst.  
Bakaríið hefur starfað í 9 ár og leggur áherslu á holl brauð 

og mikið úrval. Metnaður og fagmennska í fyrirúmi.

- Ert þú með frumkvæði í starfi og vilja.
- Með góða samskiptahæfileika.
- Skapandi hugsun og sjálfstæð vinnubrögð.
     Þá ert þú rétti aðilinn fyrir okkur.

Við erum með búð og vinnslu á sama stað.  
Staðurinn er vinnsæll áningastaður hjá ferðamönnum.

Nánari upplýsingar almarbakari@gmail.com
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Karlar jafnt sem konur er 
hvött til að sækja um starfið.

kopavogur.is

Kópavogsbær

Leikskólinn Kópasteinn
- aðstoðarleikskólastjóri 

Við erum að leita að þér!
Við í Kópasteini erum að leita að metnaðarfullum og áhugasömum aðstoðarleikskólastjóra

 til að taka þátt í skemmtilegu skólastarfi.  

Leikskólinn Kópasteinn tók til starfa árið 1964  og er elsti leikskóli Kópavogs.  Hann er staðsettur á fallegum 
stað í vesturbæ Kópavogs, við Borgarholtið.  Kópasteinn er fjögurra deilda leikskóli og þar dvelja 73 börn á 
aldrinum eins til sex ára.  Húsakynni og umhverfi leiksólans býður uppá spennandi tækifæri til náms og starfa 
fyrir börn og starfsfólk.  Leikskólastarfið byggir á tónlist, hreyfingu,  skapandi starfi og lífsleikni.  Kópasteinn 
er þátttakandi í vináttuverkefni Barnaheilla. Einkunnarorð skólans eru:  Gaman saman.  

Menntunar- og hæfnikröfur:

Leikskólakennaramenntun er skilyrði
Framhaldsmenntun (MA, MED, MBA eða diplóma að lágmarki) á sviði leikskólafræða, stjórnunar eða   

 sambærilegra greina  æskileg
Reynsla af starfi í leikskóla er skilyrði
Reynsla af stjórnun og rekstri mikilvæg
Hæfni til að leiða faglega forystu og góð færni í mannlegum samskiptum 
Gott vald á íslenskri tungu 
Góð tölvukunnátta 

Frekari upplýsingar

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og FSL.

Um er að ræða 100% starf og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til og með 21. maí 2018.  

Nánari upplýsingar um starfið veitir Heiða Björk Rúnarsdóttir leikskólastjóri heidab@kopavogur.is , Sigurlaug 
Bjarnadóttir deildarstjóri leikskóladeildar sigurlaugb@kopavogur.is

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

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

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

Að gera betur í dag en í gær 

er drifkraftur nýrra hugsana 

og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu 

og gera ákvarðanir markvissari

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

útboð II - 2018, 
útboð nr. 14268.

– Eftirlit, útboð nr. 
14270.

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

FAGMENNSKA 
ÞJÓNUSTULUND
HEIÐARLEIKI

Óskum eftir að ráða vana glugga-
þvottamenn til starfa. 

Bílpróf og hreint sakavottorð skilyrði.

Áhugasamir sendi umsókn á
ath-thrif@ath-thrif.is

GLUGGAÞVOTTUR 



 
       

-     
    

  -    
  

      
  

 

Rannsóknar- og þróunarsjóður 

TIL SÖLU! 
Rekstur Hárhúss Kötlu ehf. er til sölu. 
Rótgróin hárgreiðslustofa á besta stað á Akranesi.  

Gott húsnæði sem rúmar 5 stóla í leigu.
Frekari upplýsingar veita Katla s: 897-3320 

og Ína Dóra s:  861-1058

MENNTUNARSJÓÐUR 
Mæðrastyrksnefndar  

Reykjavíkur
Auglýst er eftir umsóknum um styrk úr  

Menntunarsjóði Mæðrastyrks-
nefndar Reykjavíkur

Sjóðurinn er ætlaður þeim sem hyggja á nám á 
skólaárinu 2018-2019

Gengið verður frá styrkbeiðni þegar öll umbeðin gögn 
hafa borist og staðfesting hefur fengist á skólavist.

Um er að ræða styrk til greiðslu skólagjalda (að ákveðnu 
hámarki), bókakaupa eða annars sem gerir umsækjanda 
kleift að stunda og ljúka námi.

Umsóknarfrestur rennur út 20. júní 2018

Umsókn þarf að fylgja
- skattskýrsla síðustu 2ja ára
- tekjuáætlun 2018
- staðfesting á námsvist

Umsóknareyðublað, úthlutunarreglur og allar nánari  
upplýsingar eru á heimasíðu Menntunarsjóðsins á vef  
Mæðrastyrksnefndar - www.maedur.is -  
og Facebook síðu Menntunarsjóðsins.

Auglýsing um 
skipulagsmál í 
Hveragerði
Kambaland í Hveragerði, kynning á 

tillögu um breytingu á deiliskipulagi.
Á fundi bæjarstjórnar Hveragerðisbæjar þann 9. maí sl.  
var samþykkt að kynna tillögu að breytingu á deiliskipulagi 
Kambalands fyrir íbúum bæjarins og öðrum hagsmunaaðilum 
sbr. 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, áður en  
bæjarstjórn afgreiðir hana endanlega til auglýsingar í sam-
ræmi við 43. gr. skipulagslaga. Kambaland er staðsett vestast í 
Hveragerðisbæ en þar eru m.a. lóðir við Hrauntungu. 

Þeir sem vilja kynna sér tillöguna skulu hafa samband við 
skipulagsfulltrúa í síma 6603910 eða á netfangið  
gfb@hveragerdi.is. Tillöguna er einnig að finna á heimasíðu 
Hveragerðisbæjar www.hveragerdi.is 

Skipulagsfulltrúinn í Hveragerði

Orkuveita Reykjavíkur
Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík
Fax 516 630 • Sími 516 6100

www.or.is/utbod

Óskað er eftir tilboðum í verkframkvæmdina: Endur-
bætur á þaki Norðurhúss.  Í verkinu felst m.a. klæðning 
á þaki ofan á núverandi þakflöt með báruðu þakstáli. 
Verktími hefst um leið og verksamningur hefur verið 
undirritaður og skal verki lokið að fullu fyrir 15.12.2018. 

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum:  

ORV-2018-04 Endurbætur á þaki Norðurhúss

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu frá og með 
laugardeginum 19.05.2018 á vefsíðu orkuveitunnar: 
https://www.or.is/fjarmal/utbod#page-7016

Tilboð verða opnuð hjá Orkuveitu Reykjavíkur sef. 
Bæjarhálsi 1, dagsetning og tímasetning er skilgreind í 
útboðslýsingu.

ORV-2018-04 19.05.2018

Orkuveita Reykjavíkur sef. óskar eftir tilboðum í:

ENDURBÆTUR Á ÞAKI 
NORÐURHÚSS OR AÐ 

BÆJARHÁLSI 1

ÚTBOÐ

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

Útboð 20722 -

 Lambafellsnáma
 
Ríkiskaup, fyrir hönd forsætisráðuneytis, óska eftir tilboðum 
í samning um nýtingu Lambafellsnámu í Þrengslum til 
efnistöku. Með samningnum fær samningshafi heimild 
til að nýta námuna, selja efni úr henni og veita fyrirtæk-
jum þjónustu gegn gjaldi. Heimildin nær til sölu efnis á 
innanlandsmarkaði til mannvirkjagerðar, t.d. vegagerðar 
og húsbygginga. Það fyrirtæki sem uppfyllir alla skilmála 
útboðsins og býður hæsta leiguverð til samningsgjafa, fær 
samninginn.  Nánari upplýsingar í útboðsgögnum sem eru 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa  www.rikiskaup.is. Opnun 
tilboða 29. maí 2018 kl. 14.00 hjá Ríkiskaupum.

Til sölu  
Iðnfyrirtæki

Til sölu er vel rekið iðnfyrirtæki sem framleiðir 
tæki og búnað fyrir sjávarútveg,  

erlendis og hérlendis. 
Velta: 260 m. EBITDA: 56m.

Nánari upplýsingar veittar á trúnaðarfundi hjá 
Firma Consulting Sími: 896 6665

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

Tilboð óskast í sumarhús til flutnings, 
staðsett á lóð Fjölbrautaskóla Suðurnesja og byggt  
af nemendum og kennurum FSS síðastliðið skólaár.

20780 - Húsið er byggt af nemendum Fjölbrautaskóla Suðurnesja veturinn 2017 
til 2018. Húsið er um 56 m² að grunnfleti með millilofti sem reiknast um 7 m² en 
er um 25 m². Húsið er fullklárað að utan og veggir að innan eru klæddir með 
gipsi og einnig loft í holi og herbergjum. Loft yfir stofu og risi eru panelklædd. 
Á gólfi er 22 mm gólfplötur. Húsið er  án endanlegra gólfefna innréttinga og 
innihurða. Rafmagn er fullklárað með tilbúinni rafmagnstöflu. Húsið er klætt 
að utan með 32 mm bjálkaklæðningu. Það er einangrað með 200 mm steinull í 
gólfi, 150 mm ull í útveggjum og þak er einangrað með 200 mm ull. Gluggar eru 
allir með tvöföldu k-gleri. 

Unnið er að lokafrágangi hússins fyrir sölu.

Húsið verður til sýnis í samráði við Gunnar Valdimarsson s: 8995163

Tilboðseyðublað liggur frammi á sama stað og í afgreiðslu Ríkiskaupa,  
Borgartúni 7, 105 Reykjavík, sími 530 1400. 

Nánari upplýsingar eru á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum fyrir kl. 10.00 fimmtudaginn 31. maí 2018  
þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er þess óska.

TIL SÖLU

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér  
auglýst tillaga að eftirfarandi

Deiliskipulagsáætlun- Deiliskipulag hótels Flókalundar  
í Vatnsfirði:

Deiliskipulagið mun ná einungis yfir þröngt svæði í kringum 
núverandi byggingar hótelsins. Skilgreint deiliskipulagssvæði er 
um 10.500 m² að stærð. Deiliskipulagið mun fjalla um viðbrögð 
hóteleigenda vegna breytinga á umferð við tilkomu Dýrafjarða-
ganga, endurbætur á þjóðvegi yfir Dynjandisheið og um nýjan 
veg um Gufudalssveit í samræmi við samgönguáætlun Vega-
gerðarinnar. 

Deiliskipulagstillagan verða til sýnis á skrifstofu Vesturbyggðar, 
Aðalstræti 63, sem og í anddyri Hótels Flókalundar frá og með 
mánudeginum 21. maí til 2. júlí 2018.

Tillagan er einnig til sýnis á heimasíðu Vesturbyggðar,  
www.vesturbyggd.is.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn 
kostur á að gera athugasemdir við tillöguna til 2. júlí 2015.

Skila skal athugasemdum á skrifstofu Vesturbyggðar,  
Aðalstræti 63, 450 Patreksfirði.

Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar.

Virðingarfyllst
Skipulagsfulltrúi Vesturbyggðar

Deiliskipulagsmál

Orkuveita Reykjavíkur
Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík
Fax 516 630 • Sími 516 6100

www.or.is/utbod

Riser pipes for submersible pumps: 456 meters of 
ø168,3 x 7,1 mm, EN 10305-1 grade E235 carbon 
steel seamless tube shall be supplied with threaded 
ends and one coupling per. each pipe

Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum „VEIK-
2018-08 Riser pipes for submersible pumps“

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu frá og með 
miðvikudeginum 16.05.2018 á vefsíðu Orkuveitunnar 
https://www.or.is/fjarmal/utbod#page-7016 

Tilboð verða opnuð hjá Orkuveitu Reykjavíkur, Bæjar-
hálsi 1, 110 Reykjavík, þriðjudaginn 5. júní 2018 kl. 
11:00.

VEIK-2018-08 16.05.2018

Orkuveita Reykjavíkur  
óskar eftir tilboðum í útboðsverkefnið

KAUP Á DÆLURÖRUM  
(Riser pipes for submersible pumps):
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Sigurður Samúelsson 
Lögg. fast. og eigandi 
sigurdur@landmark.is 
sími 896 2312

Þórarinn Thorarensen 
Sölustjóri og eigandi 
th@landmark.is   
sími 770 0309

Þórey Ólafsdóttir  
Lögg. fast. og eigandi 
thorey@landmark.is 
sími 663 2300 

Andri Sigurðsson 
Lögg. fast. og eigandi 
andri@landmark.is 
sími 690 3111 

Sveinn Eyland  
Lögg. fast og eigandi 
sveinn@landmark.is 
sími 690 0820  

Kristján Ólafsson 
Löggiltur fast.  
kol@landmark.is  
sími 512 4900 

Nadia Katrín Banine 
Löggiltur fast.  
nadia@landmark.is 
sími 692 5002 

Ingibjörg A. Jónsdóttir 
Löggiltur fast.  
inga@landmark.is  
sími 897 6717 

Eggert Maríuson  
Löggiltur fast.  
eggert@landmark.is 
sími 690 1472 

Jóhanna Gustavsdóttir 
Löggiltur fast.  
johanna@landmark.is 
sími 698 9470  

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa/skjalavinnsla 
landmark@landmark.is 
sími 512 4900 

Guðrún D. Lúðvíksdóttir 
Skrifstofa/ í námi til lögg. 
gudrun@landmark.is 
sími 512 4900 

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir 
Löggiltur fast.  
asdis@landmark.is  
sími 895 7784 

SKÓLABRAUT 5 - 170 SELTJ.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 22 MAÍ KL 12:30 – 13:00. 

ÍBÚÐ ER LAUS TIL AFHENDINGAR
V. 33,9 millj. 

Andri s. 690-3111

STRÁKSMÝRI 11 – SKORRADALUR

LAUST TIL AFHENDINGAR
V. 25.9 millj. 

Sveinn s. 6900-820

DAGVERÐARNES 131 – SKORRADAL

LAUST TIL AFHENDINGAR
V. 36,7 millj. 

Sveinn s. 6900-820

OPIÐ HÚS 

     

Flott raðhús á fallegum útsýnisstað í Mosfellsbæ
Sjón er sögu ríkari – Laxatunga 36 til 54 - Til afhendingar 15. júní og 15. ágúst

Húsin verða afhent rúmlega fokheld og fullbúin að utan. Verð 55,9 til 57,9 mkr. 

6 herbergja hús. 4 til 5 svefnherbergi. 1 til 2 stofur. 2 baðherbergi. Möguleiki að gera auka íbúðarrými á neðri hæð.  
Stærðir 203,4 til 204,6 m2. Húsin eru vönduð, byggð úr steyptum einingum með dökkum steinsalla og hallandi hefðbundnu 
þaki klætt með bárujárni fyrir íslenskar aðstæður.  Húsin eru til afhendingar á tímabilinu 15. júní til 15. ágúst 2018

Nánari upplýsingar má fá hjá eftirtöldum fasteignasölum:

Vegmúla 2 – 108 Reykjavík
Sími: 588-3300 | midbaer@midbaer.is Grensásvegur 13 - 108 Reykjavík 

Sími 570 4800 - gimli.is - gimli@gimli.is Sími 512 4900 - landmark.is

Landmark leiðir þig heim!

Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

Sigfús S: 898 9979 Einar Páll  S: 899 5159 Lilja S: 820 6511 Þórarinn S: 7 700 309

10 
RAÐHÚS

4 
SELD
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Fífusel 35 
109 Reykjavík

Lindasmári 29
201 Kópavogur

Furubyggð 2
270 Mosfellsbær

Reykjahvoll 17
270 Mosfellsbær

Sólvallagata 39
101 Reykjavík

Hraunbær 72
110 Reykjavík

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 22. MAÍ KL. 17:00 - 17:30
Einstaklega vel skipulögð, rúmgóð og björt 4ra herbergja 
íbúð á 3. hæð með aukaherbergi í kjallara. Stæði í bílag-
eymslu og þvottahús innan íbúðar. Eignin er skráð alls 142 
fm. Suðursvalir með fallegu útsýni yfir Bláfjöll.
Verð: 39,9 millj.

Falleg og vel skipulögð fjölskylduíbúð á tveimur hæðum 
í snyrtilegu fjölbýli á eftirsóttum stað í Kópavogi.  Eignin 
er skráð 153,4 fm. en efri hæðin er að hluta undir súð og 
gólfflötur því stærri en fermetrar gefa til kynna. Suðves-
tursvalir.  Stutt er í Kópavogsdalinn sem er ein helsta 
náttúruperla Kópavogs.
Verð: 62,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 22. MAÍ KL. 18:00 - 18:30
Bjart og rúmgott 4ra herbergja endaraðhús á þessum 
gróna og skjólsæla stað. Eignin er 112,4 fm. á einni hæð 
með aukinni lofthæð.  Geymsluloft er yfir hluta hússins. 
Fyrir framan húsið er stórt hellulagt bílaplan. 
Verð: 52,5 millj.

Vel staðsett eignarlóð í Reykjarhverfi alls 1.986,2 fm. Hver-
fið er í útjaðri byggðar í Mosfellsbæ, byggt upp af örfáum 
sérbýlishúsum. Einstök byggingarlóð í friðsælu umhverfi 
með mikilli náttúrufegurð á svæðinu.
Verð: 17,9 millj.

OPIÐ HÚS FIMMTUDAGINN 24. MAÍ KL. 18:00 - 18:30
Falleg 4 herbergja íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýli á þessum 
vinsæla stað í vesturbænum. Eignin er skráð 100,1 fm. 
þar af er geymsla 1,8 fm. Skjólgóður pallur út frá stofu. 
Ákaflega vel staðsett íbúð í grónu hverfi. 
Verð: 49,9 millj.

EIGNIN SELDIST INNAN VIKU
Falleg og mikið endurnýjuð 5 herbergja íbúð á 2. hæð á 
fjölskylduvænum stað í Árbænum.
Eignin er skráð 129,9 fm., þar af er 18 fm. íbúðarherbergi 
sem er í útleigu og gefur af sér góðar leigutekjur.
Verð: 44,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Styrmir Þór Sævarsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 846-6568

Garðar B. Sigurjónsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 898-0255

Gunnar Þórisson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 692-6226 

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
S: 853-9779

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

Sólveig Regína Biard
Aðstoðarmaður 
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 869-4879

Bryndís Bára 
Eyjólfsdóttir
Sölufulltrúi. 
Er í námi til löggildingar 
fasteigna-, fyrirtækja- 
og skipasölu.
S: 616-8985

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

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

Bergþóra Heiða 
Guðmundsdóttir
Lögfræðingur - löggiltur 
fasteigna-, fyrirtækja- 
og skipasali.
S: 779-1929

Einar P. Pálsson
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali
S: 857-8392

Guðbjörg  
Matthíasdóttir. 
hdl. Sölufulltrúi. 
Er í námi til löggildingar 
fasteigna-, fyrirtækja- 
og skipasölu. 
S: 899-3984

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

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

VIÐ ERUM TRAUSTI

SELD

Ægisíða 44, 107 Reykjavík

OPIÐ HÚS laugardaginn 19. maí kl. 14-15, verið velkomin!
Sérlega vandað og vel skipulagt einbýlishús teiknað af Gunnlaugi 
Halldórssyni arkitekt, skráð 200 fm.,7 herbergja á þremur pöllum 
og stendur á fallegri 880 fm. skjólgóðri hornlóð á mótum Ægisíðu 
og Starhaga. Óhindrað útsýni er frá öllum hæðum hússins. Húsið 
er steinsteypt, byggt 1955. Þak og þakkantur eru steypt og er hiti í 
gólfum. V-120 millj. 

Frekari upplýsingar veitir Sigrún Jóna Andradóttir löggiltur 
fasteignasali  í síma 857-2267 eða sigrun@101.is

Tjarnargata 4 
Kristín S. Sigurðardóttir

Lögg. fast.sali.
Sigrún Jóna Andradóttir
Lögg. fast.sali.

Traust og góð þjónusta í 15 ár

OPIÐ HÚS

Þarftu að ráða starfsmann?

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

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



Með þér alla leið

69 fm heilsárshús v Eyrarskóg 
7600 fm leiguland  
Tvö svefnherbergi og svefnloft  
Stór stofa með opnu eldhúsi  
Heitur pottur á verönd  
Eigandi verður á staðnum S: 848-3838

23,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hrísabrekka 5

s. 695 5520

301 Hvalfjörður

Vandað heilsárshús á einstökum, kyrrlátum 
stað við Skorradalsvatn. Húsið stendur á 
kjarrivaxinni leigulóð rétt fyrir ofan vatnið. 
Gott aðgengi fyrir báta. 
Húsið er 67 fm auk u.þ.b. 30 fm svefnlofts og 
u.þ.b. 15 fm nýrrar geymslu undir pallinum.  
Eigandi sýnir S: 691-5552

27,5 millj.Verð :

Páll Þórólfsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fitjahlíð 93

s. 893 9929

311 Skorradalur 

96 fm heilsárshús v Brókarvatn  
á Mýrunum  
Heitur pottur, skjólgóður pallur  
Fjögur svefnherbergi  
Falleg staðsetning v klettabelti 
Eigandi opnar hlið og sýnir S: 861-6962  

24,9 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Borgarstígur 3

s. 695 5520

311 Borgabyggð

Glæsilegt 64 fm heilsárshús 

Þrjú svefnherbergi  
Björt stofa með stórum útsýnisgluggum 
4ra manna árabátur fylgir með  
Eigandi sýnir S: 695-6458  

27,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vatnsendahlíð 149

s. 695 5520

311 Skorradalur

Opið hús 
laug. og sunnud. 
kl. 14:00 - 16:00
Staðsetn. á miklaborg.is

Glæsilegt heilsárshús á skógi vöxnu landi  
Einstaklega vel byggt og öll umgjörð  
til fyrirmyndar - Stór og mikill viðarverönd  
Heitur pottur með skjólgirðingu 
Skjólsælt land stutt frá Laugarvatni 
Tvö svefnherbergi ásamt rúmgóðu svefnlofti  
Eigandi opnar hlið og sýnir S: 660-8601

29,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Efsti Dalur lóð 42

s. 695 5520

801 Laugardalur

62 fm heilsárshús ásamt gestahúsi  
Ofarlega í landi Eyrarskógar  
Frábært útsýni, kjarri vaxin lóð  
Tvö svefnherbergi og svefnloft  
Góður pallur m heitum potti 
Hringið í 695-5520 til að fá opnað hlið  

19,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Eyrarskógur 4

s. 695 5520

301 Hvalfjörður

Opið hús 
sunnud. 20. maí
kl. 13:00 - 14:00
Staðsetn. á miklaborg.is

Tvær íbúðir undir sama þaki !  
Glæsilegt 120 fm heilsárshús 
7 svefnherbergi m gestahúsi  
Heitt og kalt vatn, heitur pottur  
Rúmlega 5000 fm eignarland  
Tilvalið fyrir stórfjölskylduna 
Eigandi opnar hlið og sýnir S: 899-3135 

44,9 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skógarás 3

s. 695 5520

311 Skorradalur

65 fm sumarhús í Heklubyggð  
Einnig 12,2 fm gestahús og 16,4 fm geymsla  
Samtals 93,6 fm samkvæmt Þjóðskrá Íslands 
2,3 hektara eignarland  
Tvö svefnherbergi ásamt millilofti  
Eigandi verður á staðnum S: 693-5455 

22,9 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Klapparhraun 17

s. 695 5520

851 Hella

60 fm sumarhús ásamt 25 fm gestahúsi  
Einnig um 10 fm áhaldageymsla 7650 fm 
eignarlóð skammt frá Minni Borg  
Stór sólpallur, heitur pottur 
 
Eigandi verður á staðnum S: 833-6613

26,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Oddsholt 53

s. 695 5520

801 Grímsnes

Opið hús 
sunnud. 20. maí
kl. 14:00 - 16:00
Staðsetn. á miklaborg.is

Opið hús 
mánud. 21. maí 
kl. 14:00 - 16:00
Staðsetn. á miklaborg.is

Opið hús 
mánud. 21. maí 
kl. 14:00 - 16:00
Staðsetn. á miklaborg.is

Opið hús 
sunnud. 20. maí
kl. 14:00 - 16:00
Staðsetn. á miklaborg.is

Opið hús 
laug. og sunnud. 
kl. 14:00 - 16:00
Staðsetn. á miklaborg.is

Sölusýningar um 
Hvítasunnuhelgina !

Glæsilegt 174 fm heilsárshús 
Hannað að innan af Rut Káradóttur 
Þrjú svefnherbergi og 34 fm gestahús
Stórbrotið útsýni 
30 mín frá Reykjavík

75,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skálabrekka

s. 775 1515

801 Þingvellir

52 fm sumarhús í Grímsnesi, 
selst með innbúi 
2 svefnherbergi auk svefnlofts 
 Leigulóð sem er 6500 fm 
Búið að gróðursetja þó nokkuð

Verð : 16,0 millj.

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hallkelshólar

s. 775 1515

801 Selfoss

Fallegur 90 fm sumarbústaður á góðum 
stað í Grímsnesinu 
10. mín akstur frá Þrastarlundi 
Lóðin er 9551 fm að stærð og er eignarland 
Frábært útsýni er úr húsinu sem getur verið 

Verð : 32,5 millj.

Þröstur Þórhallsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Freyjustígur 34

s. 897 0634

801 Grímsnes

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

38,9 millj.Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Ásvegur 9

s. 773 6000

311 Andakílshreppur

Stór eignarlóð í nágrenni við Grímsborgir  
 

Teikningar af 143,5 fm heilsárshúsi fylgja

10,0 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Suðurbakki í Grímsnesi

s. 775 1515

801 Selfoss

Heilsárshús í Úthlíð, með útsýni  
Heitt vatn og heitur pottur 97 fm 
Húsið byggt 2007  
Stór verönd er í kringum húsið  
með heitum potti

31,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Djáknabrúnir 7

s. 775 1515

801 Selfoss

Opið hús 
sunnud. 20. maí
kl. 14:00 - 16:00
Staðsetn. á miklaborg.is

Pantið 
söluskoðun

Pantið 
söluskoðun

Pantið 
söluskoðun

Opið hús 
laug. og sunnud. 
kl. 14:00 - 16:00
Staðsetn. á miklaborg.is

Pantið 
söluskoðun

Pantið 
söluskoðun

Pantið 
söluskoðun
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48 fm sumarhús með góðu útsýni
Innifalið í fm er baðhús m sauna
3 svefnherbergi

 
Eigandi verður á staðnum S: 896-2443

15,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fitjahlíð 111

s. 695 5520

311 Skorradalur 

27 fm A sumarhús
1300 fm leiguland
Kalt vatn úr lind
Rafmagn v lóðarmörk
 
Eigandi verður á staðnum S: 659-1443

7,7 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fitjahlíð 25

s. 695 5520

311 Skorradalur 

Glæsilegt heilsárs bjálkahús ca 90 fm  
Í landi Syðri-Langholts við Flúðir  
1,9 hektara leiguland  
Glæsilegt útsýni  
Heitt og kalt vatn  
Eigandi verður á staðnum S: 856-5111

27,9 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Holtabyggð 207 

s. 695 5520

845 Hrunamannahreppur

108 fm heilsárshús í landi  
Búrfells 5 svefnherbergi og gestahús  
Heitt og kalt vatn  
Lokað hlið að svæðinu
  
Eigandi opnar hlið og sýnir S: 660-1304 

29,9 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Lækjarbakki 31

s. 695 5520

801 Grímsnes

Fallegt 53 fm sumarhús í Reykjaskógi  
Heitt vatn og rafmagn  
Innbú fylgir með  
Tvö svefnherbergi  

Eigandi opnar hlið og sýnir S: 848-1986  

15,9 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Reykjavegur 14

s. 695 5520

801 Selfoss

Opið hús 
mánud. 21. maí 
kl. 15:00 - 17:00
Staðsetn. á miklaborg.is

Opið hús 
mánud. 21. maí 
kl. 15:00 - 17:00
Staðsetn. á miklaborg.is

Opið hús 
mánud. 21. maí 
kl. 14:00 - 16:00
Staðsetn. á miklaborg.is

Vantar eiri sumarhús á skrá

Verðmet og skoða um helgina  

og næstu daga

Fagleg ljósmyndataka m.a. með dróna

Sumarhús auglýst á neti og prenti  

- aukin sýnileiki.

Tryggðu þér hámarks verð og  

kynningu á þínu húsi

Nánari upplýsingar veitir:  

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

64 fm heilsárshús á eignarlandi  
Heitur pottur, gervihnattadiskur  
Tvö svefnherbergi ásamt svefnlofti  
Innbú getur fylgt með 

tsýni y r vatnið, lokað hlið  
Eigandi opnar hlið og sýnir S: 862-8402

24,9 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Stráksmýri 11

s. 695 5520

311 Skorradalur

Heilsárshús sem er samtals 107 fm 
með gestahúsi og heitum potti 
Heitt vatn er á svæðinu 
Steypt gólfplata með gólfhita 4 
svefnherbergi, 2 baðherbergi, fallegt útsýni 
Sundlaug og 18 holu golfvöllur er innan 
girðingar 12 mín keyrsla til Selfoss 

Verð : 39,9 millj.

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Öndverðarnes (Stangarbraut 4)

s. 775 1515

801 Selfoss

Fallegt sumarhús á skjólsælum stað  
á skógi vaxinni lóð  
Frábær útiaðstaða með stórum sólpalli, 
heitum potti og garðhúsi  
Bústaðurinn er 43,3 fm, gestahús um  
9 fm og geymsluskúr um 7 fm 
Eigandi sýnir S: 894-6370

21,5 millj.Verð :

Svan G. Guðlaugsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Lundeyjarsund 18 Hraunborgum

s. 697 9300

801 Grímsnes

Opið hús 
mánud. 21. maí
kl. 14:00 - 16:00
Staðsetn. á miklaborg.is

74 fm heilsárshús á eignalóð sem  
er 7600 fm  -  Byggt 2004  
Heitur pottur, heitt vatn  
Lokað svæði með rafmagnshliði  
Kjarri vaxið svæði

32,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hvammabraut 5 Vaðnesi

s. 775 1515

801 Selfoss

Stór lóð og lítið gestahús  
í Öndverðarnesi / Múraraland 
Teikning fylgir með lóðinni sem 
er 7500 fm og er leigulóð 
Búið er að skipta um jarðveg/púða 
Töluvert er búið að gróðursetja á lóðinni 

9,0 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vaðhólsbraut 2 

s. 775 1515

801 Selfoss

Opið hús 
sunnud. 20. maí
kl. 14:00 - 16:00
Staðsetn. á miklaborg.is

Opið hús 
sunnud. 20. maí
kl. 14:00 - 18:00
Staðsetn. á miklaborg.is

Opið hús 
mánud. 21. maí 
kl. 15:00 - 16:00
Staðsetn. á miklaborg.is

Gott sumarhús við Suðurbraut 2 í 
Bláskógabyggð ásamt 2460 fm eignarlóð 
Suðurbraut 3  þar sem ley  er til að byggja 

75 fm bústað. Einnig er heimild til að 
stækka Suðurbraut 2 upp í 75 fm 
Hentar vel samheldnum fjölskyldum 
Eigandinn sýnir S: 869-3509

17,0 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Suðurbraut 2 og 3

s. 778 7272

801 Þingvellir

Opið hús 
sunnud. 20. maí
kl. 14:00 - 16:00
Staðsetn. á miklaborg.is

Fallegt sumarhús að stærð 56,7 fm  
Hús sem hefur verið gengið mjög vel um  
Svefnloft / Hitaveita  
Innbú getur fylgt með ef vill  
Heitur pottur á palli (rafmagns)
Eigandi sýnir S: 846-1370

18,2 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skógarás v. Skorradalsvatn

s. 845 8958

311 Skorradalur

Gestahús 20 fm  
Byggingaréttur á öðru húsi  
Frábær aðstaða innan svæðis  
Golfvöllur 18 holu  
Sundlaug / tveir heitir pottar  
Byggingaréttur fyrir stóru sumarhúsi
Eigandi sýnir S: 863-4615

Tilboð óskast 

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Kiðhólsbraut

s. 845 8958

801 Selfoss

Opið hús 
Mánud. 21. maí
kl. 14:00 - 15:00
Staðsetn. á miklaborg.is

Opið hús 
sunnud. 20. maí
kl. 14:00 - 15:00
Staðsetn. á miklaborg.is

Opið hús 
sunnud. 20. maí
kl. 14:00 - 15:00
Staðsetn. á miklaborg.is

Glæsilegt 100fm sumarhús á fallegum 
útsýnisstað í Úthlíð  
Mjög vandað hús og vel um gengið  
Verönd allan hringinn í kring um bústaðinn, 
heitur pottur, gott leiksvæði , heitt og kalt 
vatn

39,9 millj.Verð :

Helgi Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vörðás

s. 780 2700

801 Biskupstungur

Pantið 
söluskoðun

Pantið 
söluskoðun

Pantið 
söluskoðun



Öflugt og þekkt fyrirtæki 
sem hefur verið rekið 
af sömu aðilum síðan 
1995. Fyrirtækið er vel 
tækjum búið til að sinna 
ýmiskonar starfsemi á 
sínu sviði s.s. til losunar 
á rotþróm, myndunar á 

lögnum, stíflulosunar o.fl. sambærilegra verkefna. Verkefnastaða er 
traust og góð velta. Samningar fyrirliggjandi við nokkur sveitarfélög 
um losun á rotþróm. Á ársgrundvelli eru fjórir starfsmenn.  
Fyrirtækið er í hentugu leiguhúsnæði á Selfossi.  
Mögulegt er að kaupa húsnæðið eða gera langtímaleigusamning.  
Um er að ræða sölu á félagi (ehf)

Allar nánari upplýsingar, s.s. tækjalisti og ársreikningar eru fyrir-
liggjandi hjá fasteignasala. Snorri Sigurfinnsson s. 864 8090 eða 
snorri@fasteignasalan.is

Holræsa og Stífluþjónusta Suðurlands. 800 Selfoss

Fasteignasalan Bær • Austurvegur 26 • 800 Selfoss

VERÐ Á BÁTI MEÐ VAGNI 

OG BÚNAÐI 3.750.000.-

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITTAR Í SÍMA 898-4868

ATVINNUTÆKIFÆRI

TIL SÖLU - INGEY SH-323 (6037)

ATVINNUTÆKIFÆRI

TIL SÖLU - INGEY SH-323 (6037)

VERÐ Á BÁTI MEÐ VAGNI 

OG BÚNAÐI 3.750.000.-

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITTAR Í SÍMA 898-4868

Smíðaður úr trefjaplast árið 1979 á Skagaströnd. Endur- 

byggður 1999 hjá Skipahöllinni á Hellissandi. Aðalvél Yanmar

árgerð 1999, 42 kW, 57 ha, keyrð 1.500 tíma. Gengur 8 sjómílur. 

Tvær DNG handfærarúllur, ein 6000, og ein eldri (grá). 

Dýptarmælir, GPS, tölva, AIS, talstöð, gúmmíbátur, flotgalli. 

Þrjú kör og skolkar á vélarhúsi.

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

SÖLUSÝNING L AUGARDAGINN 19.  MAÍ 
OG SUNNUDAGINN 20.  MAÍ  MILLI  KL:1315

Vallakór 6a og 6b,
203 Kópavogur
Í sölu hjá Stakfelli eru nýjar 3. og 4. herbergja íbúðir í Vallakór 6 a og b í Kópavogi, 
af stærðum sem hefur bráðvantað á fasteignamarkaði undanfarin misseri. Íbúðirnar 
verða tilbúnar til afhendingar í júní 2018.
Verð íbúðanna er frá 43,9 milljónum. Þriggja herbergja íbúðirnar eru rúmir 80 
fermetrar og fjögra herbergja íbúðirnar eru um 127 fermetrar, en öllum íbúðum 
fylgir geymsla í kjallara og stæði í bílageymslu. Íbúðirnar eru rúmgóðar og vel 
skipulagðar.  Húsið skiptist í tvær byggingar, Vallakór 6a og 6b með tveimur 
lyftuhúsum, tvær lyftur í öðru húsinu en ein í hinu.  Með öllum íbúðunum fylgir 
sér bílastæði í lokaðri bílgeymslu. Allar íbúðirnar eru með rúmgóðum svölum, en 
gott rými er á svölunum fyrir grill og garðhúsgögn.   Íbúðir á jarðhæð eru með 
sérafnotarétt á lóð. Mikið útsýni er einkennandi fyrir allt húsið.
Eignin er staðsett á vinsælum stað í Kópavogi þar sem stutt er í alla þjónustu. Má þar 
nefna grunnskóla, leikskóla, íþróttaakademíuna og góða knattspyrnuvelli, sundlaug 
en Salalaug er í göngufæri svo fátt eitt sé nefnt. 
Íbúðirnar afhendist fullbúnar og með öllum gólfefnum, flísum á votrýmum og 8mm 
harðparketi með eikaráferð á stofu og herbergjum, vönduðum innréttingum og 
tækjum, þar á meðal ísskáp og uppþvottavél.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA: 

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON
löggiltur fasteignasali
GSM 663 2508
olafur@stakfell.is

MATTHILDUR S. ÞORLÁKSDÓTTIR
löggiltur fasteignasali
GSM 690 4966
matthildur@stakfell.is

KAREN ÓSK SAMPSTED
Nemi til lögg. fasteignasala
GSM 869 9967
karen@stakfell.is



Um er að ræða leigulóðir í eigu Ríkissjóðs Íslands sem leigðar eru til 50 ára. Ársleiga lóðarleigu er 2% af fasteignamati lóðar en þó að lágmarki 95,96 kr. pr. 

fermetra samkvæmt byggingarvísitölu 1. janúar 2018 (683,8 stig). Óskað er tilboða í réttinn til byggingar á umræddum lóðum samhliða undirritun lóðar-

leigusamnings. Við mat á tilboðum verður einkum horft til upphæðar bjóðenda í byggingarrétt. Þó er áskilinn réttur til að meta hugmyndir bjóðenda um 

nýtingu og ráðstöfun lóðanna, t.d. hvaða áhrif sú nýting hefur á eftirspurn eftir öðrum eignum á svæðinu og áhrif tiltekinnar nýtingar á nærsamfélagið. 

Kadeco áskilur sér rétt til að taka því tilboði sem talið er hagstæðast, m.a. út frá ofangreindum þáttum eða hafna öllum.  

Að öðru leyti gildir gjaldskrá Reykjanesbæjar. Nánar á kadeco.is

Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar ehf. | Sími 425 2100 | www.kadeco.is

Kadeco óskar eftir tilboðum í byggingarrétt á fjórum leigulóðum á Ásbrú. Lýsing lóðanna er í samræmi við aðalskipulag 
Reykjanesbæjar. Megináhersla er lögð á starfsemi sem tengist tækni og þróunarstarfi þar sem lítil hætta er á mengun, 
s.s. léttan iðnað, vörugeymslur, hreinleg verkstæði og umboðs- og heildverslun. Svæðið sjálft er í örum vexti og býður upp 
á ótal möguleika, steinsnar frá Keflavíkurflugvelli. 

Miklir möguleikar, hröð uppbygging og gróskumikið samfélag

Tilboð óskast fyrir kl. 11 þriðjudaginn 22. maí nk.

Bogatröð 9

6.959 m2

Bogatröð 7

6.925 m2

Bogatröð 5

5.984 m2

Heiðartröð 
518

4.911 m2

Byggðu bjarta 
framtíð á Ásbrú



ERTU Í LEIT AÐ 
DRAUMASTARFINU?

Kíktu inn á atvinnuvef Fréttablaðsins og JOB.is  
á atvinna.frettabladid.is eða á www.job.is 

Glæný og fersk störf í hverri viku.          



Starfsmannaleiga
&

Ráðningaþjónusta

Alan Matthews
Framkvæmdastjóri

GSM  /  Mobile: +354 775-7336 
alan@irc.is 



Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Afternoon tea er 
framreitt í Bretlandi 

frá kl. 14.30-17.00. Mola-
sykur er borinn fram 
með teinu, annaðhvort 
hvítur eða brúnn. Einnig 
er hunang á borðum. 

LAUGARDAGINN 19. MAÍ
 OG ANNAN Í HVÍTASUNNU 

FRÁ KL. 11-17
LOKAÐ HVÍTASUNNUDAG

22 0 1 888

Dásamleg deild samfélagsins

Þegar boðið er í síðdegiste þarf 
að fylgja ákveðnum reglum. 
Fallega skal lagt á borð með 

postulínsstelli, blúndudúk og 
tauservíettum. Blóm eiga að vera 
á borðinu. Meðlætið þarf að vera 
metnaðarfullt og eftir hefðinni, 
gjarnan í bitastærð. Kampavín er 
boðið með.

Hefðbundnar samlokur eru 
með agúrkusneiðum og aðrar 
með til dæmis laxa-, eggja- eða 
túnfisksalati. Brauðsneiðarnar eru 
til dæmis smurðar með rjómaosti 
og þunnt sneiddar gúrkur lagðar 
ofan á. Önnur brauðsneið er lögð 
yfir. Því næst er skorpan skorin 
af brauðinu. Skorið í fjórar litlar 
samlokur. Sama er gert með salat-
lokurnar. Litlar marengskökur 
er lagðar fallega á einn diskinn 
ásamt öðrum tegundum af tertu-
sneiðum.

Breskt te er yfirleitt drukkið 
með mjólk. Afternoon tea er 
framreitt í Bretlandi frá kl. 14.30-
17.00. Molasykur er borinn fram 
með teinu, annaðhvort hvítur 
eða brúnn. Einnig er hunang á 
borðum. Teið á ekki að vera í 
pokum heldur lagað í postulíns-
könnu. Gestgjafinn hellir í bolla.

Horfið til sjónvarpsþátt-
anna Downton Abbey eða Jane 
Austen til að læra ekta breska 
eftirmiðdags tesiði. Afternoon tea 
eins og við þekkjum það hefur 
haldist eins frá árinu 1840 og er 
eignað Önnu Maríu Russel, her-
togaynju af Bedford.

Það er ekkert teboð nema bjóða 
upp á enskar skonsur. Þær er ein-
falt að gera og hér er uppskrift að 
slíkum skonskum. Þær eru mjög 
góðar volgar.

Skonsur
350 g hveiti
¼ tsk. salt
2 tsk. lyftiduft
85 g smjör
3 msk. sykur
175 ml mjólk, volg
1 tsk. vanilludropar
Sítrónusafi
1 egg, þeytt og penslað á deigið 
eftir mótun

Hitið ofninn í 220°C. Hrærið 
öllum þurrefnum saman. Bætið þá 
volgri mjólk saman við, vanillu-
dropum og sítrónusafa. Hnoðið 
deigið á borði sem stráð hefur 
verið hveiti. Deigið gæti verið 
blautt og það er í lagi að bæta 
hveiti við þegar það er hnoðað. 
Látið standa nokkra stund.
Búið til bollur úr deiginu. Penslið 
toppinn með egginu. Bakið í 
tíu mínútur eða þar til skons-
urnar hafa lyft sér vel. Látið aðeins 
kólna. Skerið eins og rúnnstykki 
og setjið rjómaost og góða sultu 
á milli, apríkósu-, appelsínu- eða 
jarðarberjasultu.
Það er enginn venjulegur rjóma-
ostur sem Bretar nota því osturinn 
er hrærður með rjóma. Hægt er 
að búa til ekta breska rjómaost-
blöndu með skonsunum en það 

má einungis gera rétt áður en þær 
eru bornar fram.

Skonsurjómaostur
¾ bollar mascarpone-ostur
1½ bolli létt þeyttur rjómi
½ tsk. vanilludropar
2 msk. sykur
Smávegis salt

Setjið allt í skál og þeytið létt með 
handhrærivél. Blandan á að vera 
létt og ljós. Breiðið plastfilmu 
yfir og geymið í ísskáp þar til hún 
verður notuð.

„Opin“ samloka með 
lárperu
½ lárpera
1 msk. chilli paste
Smá límónusafi
Rúgbrauðsneið
Reyktur lax
Límónusneið

Maukið lárperu með chilli paste 
og kreistið límónusafa yfir. 
Smyrjið lárperumaukinu ofan á 
brauðið og raðið laxinum yfir. 
Skreytið með límónusneið.

Skipta má laxinum út fyrir sneið 
af kjúklinga- eða kalkúnaáleggi.

Enskt teboð með brúðkaupinu
Konunglegt brúðkaup fer fram í Windsor kl. 11. Margir ætla að fylgjast með beinni útsendingu 
og því ekki úr vegi að gera breskt „afternoon tea“ að hádegisverði. Í bresku teboði er boðið upp á 
litlar samlokur, enskar skonsur og sætar kökur á þriggja hæða diski.

Enskar skonsur eru nauðsynlegt á borði í teboði. 
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Bryggjan Brugg-
hús gleður bæði 
munn, maga 
og augað með 
glæsilegum 
innréttingum 
og notaleglegu 
andrúmslofti 
en þar er líka 
skemmtilegur ys 
og þys.

Íslendingar halda margir að 
pilsner sé sérnafn yfir vöru sem 
þeir kaupa í stórmörkuðum og 

er allt að því óáfeng, og því hafa 
íslensk brugghús verið hrædd við 
að kalla pilsnerinn sínu rétta nafni 
og notað orðið lager í staðinn,“ 
segir Elvar Ingimarsson, rekstrar-
stjóri Bryggjunnar Brugghúss sem 
nú teflir fram kraftbjórnum Pilsner 
fyrir fólk sem drekkur lager.

„Pilsner er með réttu ein tegund 
af lager en á Bryggjunni eru brugg-
aðar fleiri en ein tegund af lager. 
Því kom ekki annað til greina en að 
nefna pilsnerinn okkar hreinlega 
Bryggjan Pilsner,“ segir Elvar.

Bæheimskur pilsner var fyrst 
bruggaður árið 1842 og hefur lítið 
breyst síðan, enda segir Elvar enga 
ástæðu til.

„Okkar útgáfa er auðdrekkanleg 
en þó aðeins beiskari en aðrir 
lagerbjórar. Hann er bruggaður 
með pilsner-malti og humlaður 
með þýskum og tékkneskum 
humlum. Bryggjan Pilsner er þegar 
kominn í reynslusölu í völdum 
verslunum ÁTVR, eins og sumar-
bjórinn Baldur og í næstu viku 
bætist við Pale Ale,“ upplýsir Elvar 
um nýja og svalandi ferska sumar-
drykki Bryggjunnar.

„Baldur er sumarbjór sem er 
mjög vinsæll meðal kvenþjóðar-
innar og nefndur í höfuðið á bar-

þjóninum Baldri sem hefur starfað 
hér frá opnun og hefur gaman af 
lífinu,“ útskýrir Elvar um Baldur 
sem er klassískur Hefeweizen og 
einstakur að bragðgæðum. „Í hann 
er notað maltað hveiti til hálfs 
við maltað bygg sem gerir hveiti-
bjór öðruvísi en lagerbjór og gefur 
þennan bananakeim af bjórnum, 
því gerið myndar sama efni og er í 
banönum. Afar lítið er af humlum 
í hveitibjór því hveitibjórar eiga 
ekki að vera beiskir og því skiptir 
eiginlega engu máli hvaða humlar 
eru notaðir.“

Pale Ale er önnur spennandi 
nýjung úr brugghúsi Bryggjunnar 
þar sem Argentínumaðurinn og 
víngerðarmeistarinn Arturo San-
toni Russel er yfirbruggari.

„Pale Ale er nokkuð léttur,“ segir 
Elvar, og í hann er notað töluvert af 
humlum. „Grunnbeiskja er lítil en 
töluverð ávaxtaangan sem kemur 
vegna þurrhumlunar. Það er til-
valið að bjóða Pale Ale þegar fólk 
langar að prófa eitthvað nýtt en vill 
ekki fara út í eitthvað margflókið.“

Dýrðlegt sumar í vændum
Það verður dýrðin ein að koma við 
á Bryggjunni í sumar og gera vel 
við sig í mat og drykk.

„Allar helgar, þegar veður 
leyfir, verður dýrindis bröns úti á 
bryggjunni við sæinn þar sem hægt 

verður að njóta dásamlegs útsýnis 
til hafs og fjalla, og horfa á borgina, 
bátaumferð og mannlífið við höfn-
ina sem er blómlegt,“ segir Elvar 
um brönsinn sem hefst klukkan 
11. 30 og stendur til 15.

Bryggjan er rómuð fyrir sælkera-
matseld, gæðabrugg og undurfagra 
umgjörð.

„Í sumar verður líka hægt að 
tylla sér inn í hádeginu og láta 
freistast yfir nýjum hádegis-

matseðli. Nýir réttir eru meðal 
annars Laxa rist og Rækju rist með 
lárperu, en vinsælasti rétturinn 
í hádeginu er fiskur dagsins sem 
kemur ferskur af markaði alla daga 
og kostar aðeins 1.990 krónur. Þá 
er réttur dagsins aldrei sá sami 
og kostar 1.790 krónur en öllum 
aðalréttum fylgir súpa og súrdeigs-
brauð,“ segir Elvar.

Á Bryggjunni verður sannkölluð 

veisla þegar Ísland keppir á Heims-
meistaramótinu í fótbolta.

„Við sýnum alla HM-leiki Íslands 
á risaskjáum og þar á meðal risa-
stóru tjaldi úti á bryggjunni, ef 
veður leyfir. Búist er við gríðarlegri 
stemningu og um að gera að mæta 
snemma því ekki verður hægt að 
taka frá borð,“ segir Elvar.

Á landakorti brugghúsa
Bryggjan Brugghús er aðili að 
Samtökum íslenskra handverks-
brugghúsa sem stofnuð voru í 
febrúar síðastliðnum. Samtökin 
eru hagsmunasamtök smærri 
áfengisframleiðenda á Íslandi, sem 
gerja og framleiða áfengi í eigin 
framleiðslutækjum, og í samtök-
unum er nú 21 handverksbrugghús 
um land allt.

Elvar segir þrjú atriði einkenna 
handverksbrugghús.

„Það er áhersla á gæði, stærð og 
sjálfstæði. Handverksbrugghús 
fara ótroðnar slóðir þegar kemur 
að hráefnum, en hafa gæði fram-
leiðslu sinnar ávallt að leiðar-
ljósi. Aðilar í samtökunum mega 
setja merki samtakanna á afurðir 
sínar og því geta neytendur séð á 
vörunni að brugghúsið hefur gæði 
í fyrirrúmi samkvæmt leiðarljósi 
samtakanna. Merkið auðveldar 
neytendum líka að velja stuðning 
við smærri, óháða framleiðendur 
á Íslandi.“

Von er á landakorti sem sýnir 
staðsetningu handverksbrugghúsa 
umhverfis landið.

„Með því er hægðarleikur fyrir 
fólk á ferðalagi að heimsækja 
handverksbrugghús og leita uppi 
afurðir þeirra í heimabyggð í 
öllum fjórðungum landsins; allt 
frá Ísafirði að Breiðdalsvík og frá 
Vestmannaeyjum að Húsavík, svo 
nokkrir staðir séu nefndir.“

Bryggjan Brugghús er á Granda-
garði 8. Sími 456 4040. Sjá nánar á 
bryggjanbrugghus.is

Bruggað við 
bryggjuna
Sumarið er sælutíð á Bryggjunni 
Brugghúsi. Þar verður hægt að borða 
sælkerabröns úti á bryggjunni, horfa á 
Íslendinga sparka bolta á HM og sötra 
ekta svalandi pilsner við sæinn.  

Elvar Ingimarsson er rekstrarstjóri á 
Bryggjunni Brugghúsi.

Arturo Santoni Russel er víngerðar-
meistari og yfirbruggari á Bryggjunni.

Hægt verður að borða bröns úti á bryggju þegar vel viðrar um helgar í sumar.

Bryggjan Brugghús er í senn gæða brugghús, rómaður veitingastaður og mjög vinsæll skemmtistaður.

Bryggjan Brugghús er með nýja og spennandi línu pilsners og bjóra í sumar.
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Gott er að huga að 
meltingunni á 

ferðalögum og koma 
þannig í veg fyrir matar-
sýkingar. For travelling 
abroad er sérhannað til 
að taka á ferðalögum. 
Ösp Viðarsdóttir 
næringarþerapisti

Ég 
hef 

prófað 
margar 
gerðir 
meltingar-
gerla en 
aldrei 
fundið jafn 
mikla 
virkni og af 
Optibac.
Víðir Þór 
Þrastarson, 
íþrótta- og 
heilsufræðingur

Þegar við ferðumst um langan 
veg á framandi slóðir eru 
meiri líkur á að verða fyrir 

matarsýkingum. Þá þurfum við að 
huga sérstaklega vel að melt-
ingunni og passa upp á þarma-
flóruna. For travelling abroad er 
einstök blanda góðgerla sem er 
sérhönnuð til að taka á ferða-
lögum.

Blandan inniheldur 4 
tegundir gerla sem 

rannsóknir hafa 
sýnt að þola vel 
erfiðar aðstæður og 
geta hjálpað til við 
að koma í veg fyrir 

meltingaróþægindi og niðurgang 
á ferðalögum.

Bifidobacterium longum 
Rosell-175, Lactobacillus 
rhamnosus Rosell-11 og Lacto-
bacillus acidophilus Rosell-52 eru 
allt vel rannsakaðar tegundir góð-
gerla sem þola vel hita og raka og 
komast lifandi niður í smáþarma 
og ristil þar sem þeir vernda og 
viðhalda vinveittu flórunni.

Saccharomyces boulardii er 
vinveitt gersveppategund sem 
hefur margar rannsóknir á bak 
við sig. Hún getur bundist skað-
legum sýklum í meltingarveg-
inum, borið þá út með hægðum 

og komið þannig í veg fyrir að 
þeir valdi sýkingum. Enn fremur 
reynist hún ákaflega vel við 
niðurgangi og getur hjálpað við 
að stoppa hann og stytta tímann 
sem hann gengur yfir.

Best er að taka For travelling 
abroad í 3-5 daga áður en lagt er 
af stað í ferðalagið, á meðan á því 
stendur og í nokkra daga eftir að 
heim er komið.

Má gefa börnum frá 1 árs aldri 
– þá má opna hylkin og blanda í 
mat eða drykk sem er kaldur eða 
við stofuhita.

Mælt er með að taka 1 hylki á 
dag með morgunmat.

Ekki láta meltinguna  
      eyðileggja fríið

For every day inniheldur sex tegundir af vel rannsök-
uðum vinveittum gerlum sem komast lifandi í smá-
þarmana. For every day inniheldur einnig prebiotic 

trefjar sem næra góðu gerlana.

Hentar vel eftir notkun sýklalyfja
●  Gott að taka eftir magapestir
●  Inniheldur FOS trefjar sem næra góðu gerlana og styðja 

þannig enn frekar við flóruna
●  Má opna hylkin og blanda í kaldan mat eða drykk – 

hentar vel fyrir börn
●  Sýruþolin hylki
●  6 tegundir af breiðvirkum vinveittum gerlum í hverju 

hylki
●  1 hylki á dag með mat, helst með morgunmat

Optibac fæst í apótekum og heilsuvöruverslunum.

Optibac fyrir þarmaflóruna
Optibac meltingargerlar eru 
með margar klínískar rann-
sóknir á bak við sig. Þú finn-
ur Optibac með sérhæfða 
virkni sem hentar þér.

Helmingur fólks fær meltingartruflan-
ir á ferðalögum erlendis. Við þekkjum 
þetta flest af eigin reynslu eða okkar 
nánustu. Niðurgangur, hægðatregða 
og uppþemba eru algeng vandamál.
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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

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
TOYOTA Yaris HYBRID. Árgerðir 2018, 
sjálfskiptur. Eigum bíla á staðnum. 
Verð 2.590.000.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

Nýr Ford Transit Custom 310 Trend 
L2H1. 130 hö. Dráttarkrókur, 2 x 
hliðarhurð. Hlaðinn búnaði. 500 
þús. undir listaverði. Verð: 3.732.000 
án vsk.

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

 Bílar til sölu

Kia Sorento ‘08 2,5 diesel, 5g, leður, 
4x4,jeppi á grind, dráttarbeisli,dregur 
3 ton,nýleg heilsársdekk,Sparneytinn 
alvöru jeppi.Ek.183 þús. skoðaður 
‘19 Verð 1.290.000 Gsm 7775200 
eða akamos@simnet.is

Carina árg.1996 beinsk.ek 161.000 
ný yfirfarin, sk.19, ný dekk, einn 
eigandi. Gott ástand. Verð 500 þ- 
tilboð. S:8622204

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 100-200þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

 Hópferðabílar

RÚTUR TIL SÖLU
Ýmsar stærðir og gerðir. Verð frá 
990.000 kr. Nánari uppl. veitir Óskar 
í síma: 699-3219

 Húsbílar

Húsbíll Fiat Capron T 68 2014 Bíll 
í toppstandi, ek. 78 þús. fylgir 
upplásið fortjald ofl, Verð 7,7m, S: 
691-4521

 Hjólhýsi

ABI Clarendon 2018, 40 x12,6 fet 2 
herb. allt í rafmagni. Undirvagn/galv. 
dúkur á gólfum. Verð kr. 7.490.000 
S. 6614244

 Vinnuvélar

 Bílaþjónusta

 Hjólbarðar

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

 Varahlutir

Þjónusta

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar

Húsbílar á tilboði

Allir bílarnir eru staðsettir í Keflavík. Upplýsingar í síma 776 7600

Touring Cars ehf, Klettatröð 19, 262 Keflavík (Ásbrú)

Möguleiki á allt að 100% láni.

gummi@touringcars.eu

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ
TILBOÐ

TILBOÐ

Ford Transit 2.4 diesel Carado húsbíll 

árg 2010, ekinn 124 þ. km, 6 gíra, á tvöföldum að aftan, 
með öllu því helsta sem húsbíll þarf að hafa, svefn-
pláss fyrir 6 og kojur. 

Verð 5.990.000 

Tilboð nú 3.490.000. 

Ford Transit 2.2 diesel LMC Húsbíll 

árg 2009, ekinn 144 þ. km, 6 gíra, með öllu því helsta sem 
húsbíll þarf að hafa, svefnpláss fyrir 6 tvöfalt rúm aftast.  

Verð 4.990.000.- 

Tilboð 2.990.000. 

Ford Transit 2.2 diesel LMC Húsbíll 

árg 2009, ekinn 142 þ. km, 6 gíra, með öllu því helsta 
sem húsbíll þarf að hafa, svefnpláss fyrir 6 og kojur.  

Verð 4.990.000,

Tilboð 2.990.000. 

Fiat Ducato 2.3 diesel Carado húsbíll 

árg 2011, ekinn 145 þ. km, 6 gíra, með öllu því helsta sem 
húsbíll þarf að hafa, svefnpláss fyrir 6 og kojur. 

Verð 5.590.000 

Tilboð 3.990.000. 

Carado húsbíll 

árg 2015 ekinn ca 100 þ km 6 gíra, með öllu því helsta 
sem húsbíll þarf að hafa, svefnpláss fyrir 2 

Verð 7.490.000. 

Tilboð 5.990.000

Bíllinn er í Keflavík  Uppl. síma 776 7600



Almenn garðvinna, sláttur 
og klippingar ofl. Halldór 
garðyrkjumaður. S: 698 1215

 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.

 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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

 Húsaviðhald

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

Húsasmíðameistari. Alhliða 
smíðavinna, tilboð eða 
tímavinna. Sími 7778450 eða á 
thorarinnscheving@live.com

Getum bætt við okkur verkefnum, 
parketlagnir, uppsetningar, þök og 
klæðningar.Tilboð eða tímavinna. 
Smiðsafl. S. 693 8773.

Múrari tekur að sér tröppuviðgerðir 
sem og allt almennt viðhald 
fasteigna s:6974650

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 Spádómar

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Önnur þjónusta

Parketslípun og Málun www.
parketogmalun.is 25 ára reynsla. 
Parket og málarameistari að 
störfum. Maítilboð: 2900 kr fm. 
7728100

Keypt
      Selt

 Til sölu

Ný veiddur Hornafjarðarhumar 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

LAGERSALA 30-70% 
AFSLÁTTUR !

Úrval af girðingaefni til sölu. 
ÍsBú Síðumúla 29, inngangur að 
neðanverðu. S. 5629018

Til sölu Polaris SP 6X6 árg. 2009. 
Hjólið er lítið notað og hefur verið 
mikið geymt inni, það er ek. 4.198 t. 
Í hjólinu er nýr geymir og hefur það 
verið notað síðan 2012 við störf í 
sumarbústað. Uppl. í s: 897-0830.

LOK Á HEITA POTTA OG 
HITAVEITUSKELJAR.

Stærðir í cm: 200x200, 210x210, 
220x220, 235x235, 235x217, 
217x174, 8 hyrnd lok. Lokin þola 
1000 kg jafnarðarþunga af snjó. 
Vel einangruð og koma með 
10 cm svuntu. Sterkustu lokin á 
markaðnum. Litir: Brúnt eða Grátt. 
Opnarar til þess að auðvelda opnun 
á loki. www.Heitirpottar.is Sími 777 
2000 Haffi og 777 2001 Grétar

Bússur- Þessar gömlu góðu. 8.900 
kr. St. 40-48 Veiðiportið Grandagarði 
3 S:552-9940

Góð
kaup!

Malarhöfða 2

Sími 5773777

www.bill.is

KOMDU OG
PRÓFAÐU!

HONDA Cbf 1000  

Árgerð 2008, ekinn 45 Þ.KM, 
bensín, 6 gírar. 

Verð 890.000. 
Rnr.251263.

ADRIA Adora 612lu. 

Árgerð 2015, fortjald o.fl., . 

Verð 3.690.000. 
Rnr.261012.

BMW G650gs. 

Árgerð 2014, ekinn 18 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar.

Verð 1.250.000. 
Rnr.260994.

HONDA Civic 5dr. 

Árgerð 2015, ekinn 55 Þ.KM, 
bensín, beinskiptur. 

Verð 1.790.000. 
Rnr.271570.

NISSAN Note. 

Árgerð 2016, ekinn 34 Þ.KM, 
dísel, 5 gírar. 

Verð 1.790.000. 
Rnr.260726.

HOBBY 560 lu prestige. 

Árgerð 2018, TFT skjár, 12 v 
o.fl.. 

Verð 4.590.000. 
Rnr.251337.

15% afsláttur í maí  
af öllum ljósum

Íslensk framleiðsla

CE vottuð ljós
útiljós smíðuð  
fyrir íslenskt veðurfar
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 Til sölu

Níðsterkar PVC vöðlur Í 
veiðina,fjósið eða bara þar sem 
vöðlur þurfa að vera sterkar St. 
38-48 Besta verðið 10.900 kr 
Veidiportid Grandagardi 3 s.552-
9940 veidiportid.is

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

 Fyrirtæki

LÍTIL BÍLALEIGA TIL SÖLU !
Allar bifreiðar árg. 2014/15. 

Aðstoð við bókanir og frí aðstaða 
út sumarið kemur til greina. Mjög 

auðveld kaup fyrir réttan aðila.
Upplýsingar gefur Kristján 

Örn. Sími 898-8822 Netfang: 
kristjan@kristjan.is

Skólar
Námskeið

 Námskeið

ICELANDIC, ENGLISH & 
NORWEGIAN F. FOREIGNERS - 

ENSKA - NORSKA
Levels/Stig: I, II, III, IV, V, VI: ÍSLENSKA 
f. útlendinga, NORSKA, ENSKA 
f. Fullorðna: Start/Byrja: 28/5,2
5/6,23/7,3/9,1/10,29/10,26/11
, 2019:7/1, 4/2, 4 weeks/4 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.

 Barnavörur

VAGNSTYKKI + KERRUSTYKKI 
+ SKIPTITASKA

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

Húsnæði

 Atvinnuhúsnæði

TIL LEIGU
Til leigu þrjú til fjögur pláss 
í opnu og lokuðu vinnurými 
arkitektastofu með frábæru 

útsýni norður yfir Óðinstorg og 
stórri verönd í suður. Hentar 

margvíslegri starfsemi.
Áhugasamir hafi samband í 

síma 864 7835.

Bjart snyrtilegt 350 m2 
iðnaðarhúsn. til leigu í Grundarfirði. 
Stór vinnusalur, stórt eldhús, 
kaffistofa, og gott herbergi. Allt á 
210 þ. á mán. Laust 20 maí. S: 696-
7254 + 660-1060

Atvinna

 Atvinna í boði

LANGAR ÞIG Í ÆVINTÝRI - 

VANTAR MATREIÐSLUMANN 
Á KRÍT

Erum að leyta af matreiðslumanni 
á íslenskan veitingarstað á Krít, 
þarf ekki að hafa full réttindi. 

Tilvalið f. matreiðslunema.
Uppl. í s. 864 1147 eða senda 
umsókn á thoreyi@gmail.com

Óska eftir vönum mönnum í 
múrverki einnig koma til greina 2-3 
lærlingar. Uppl. s: 849-4423 Róbert, 
7862772 Reynir og 8683928 Binni.

 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

Bílstjóra með rútupróf vantar í 
vinnu á höfuðborgarsvæðinu. 
Upplýsingar í síma 8942901

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

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

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

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

Snyrti & nuddstofan Smart
Alltaf frábær tilboð í gangi hjá okkur!

Kíkjið á facebook síðu okkar: 
facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Verið hjartanlega velkomin.

og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart
íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
vogur v

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

IÐNAÐARHÚSNÆÐI
TIL LEIGU
Vagnhöfði 17

s. 776 8484 – siggahrund@gmail.com

Örfá
bil eftir115-120 m² 

með millilofti, 
allt nýuppgert

Allar tölvuviðgerðir
 PC-Mac-Stýrikerfishreinsun 
 Rykhreinsun-Bilanagreining

Fljót og góð þjónusta

SKER Hönnun & Gjafavara

Langholtsvegur 126
104 Reykjavík 
www.sker.is

Opnunartími:
Mánudaga-Miðvikudaga frá 12-17

Laugardaga frá 12-15

Hafðu samband
Sími: 445 0100
Langholtsvegur 126
104 Rvk.

tölvuvinir.is
tölvuverkstæði
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ÍSLENSKT TÍSKUTÍMARIT
KOMIÐ Í ALLAR HELSTU VERSLANIR



Brasilíu hefur gengið 
frábærlega síðan 
Tite tók við þjálfun 
liðsins fyrir tveimur 
árum. Brassar fóru 
örugglega í gegnum 
undankeppnina og eru til alls lík-
legir. Brasilía er með tvo frábæra 
markverði, sterka vörn, kraft-
mikla miðju og afgerandi leik-
menn í framlínunni. Það setur þó 
strik í reikninginn að Dani Alves 
verður ekki með vegna meiðsla 
og Neymar er sömuleiðis að stíga 
upp úr meiðslum.

Sviss vann níu af 10 
leikjum sínum í 
undankeppninni en 
þurfti samt að fara 
í gegnum umspil til 
að komast til Rússland. 
Svissneska liðið er þétt fyrir og 
reynslumikið. Bakverðirnir eru 
mikilvægir í sóknarleiknum en í 
fremstu víglínu er mest ábyrgð á 
Xherdan Shaqiri. Sviss komst í 16-
liða úrslit á HM fyrir fjórum árum. 
Svisslendingar gætu endurtekið 
þann leik en fara varla lengra.

5 
mörk 
hefur 

Brasilía fengið 
á sig í 19 
leikjum undir 
stjórn Tites.

1 af síðustu 
sjö 

HM-leikjum 
sínum hefur 
Serbía unnið.

64 ár eru 
síðan 

Sviss komst 
síðast í 8-liða 
úrslit á HM.

2 sinnum í 4 
tilraunum 

hefur Kosta Ríka 
komist upp úr 
sínum riðli á HM.

Kosta Ríka kom 
öllum á óvart með 
því að komast í 
8-liða úrslit á HM í 
Brasilíu. Kosta Ríka 
vann riðil sem innihélt 
einnig England, Ítalíu og Úrúgvæ 
og sló svo Grikkland út í 16-liða úr-
slitunum. Mikilvægasti leikmaður 
kostaríska liðsins er markvörður-
inn Keylor Navas sem skaust fram 
á sjónarsviðið í Brasilíu. Það verður 
erfitt fyrir Kosta Ríka að ná viðlíka 
árangri og 2014 og árangurinn í 
síðustu leikjum gefur ekki góð 
fyrirheit.

Serbíu hefur gengið 
illa á síðustu stór-
mótum sem liðið 
hefur komist á og 
ekki farið upp úr 
sínum riðli á HM síðan 
1998. Serbar gerðu vel í undan-
keppninni og unnu sinn riðil en 
hafa síðan skipt um þjálfara. 
Serbneska miðjan er sterk með 
Nemanja Matic sem besta mann. Í 
framlínunni mæðir mest á hinum 
óstýriláta Aleksandar Mitrovic 
sem þarf að eiga gott mót.

HM í Rússlandi

E-RIÐILL
Þægilegt  

fyrir Brassa

Þótt aðeins sex leik-
menn séu í hópnum frá 
Heimsmeistaramótinu í 
heimalandinu árið 2014 
er pressa á brasilíska 
landsliðinu að fara alla 

leið og svara fyrir smánarlegt 1-7 tap 
fyrir Þjóðverjum í undanúrslitunum 
fyrir fjórum árum. Var það versta 
útreið í sögu brasilíska landsliðsins 
og fyrsta tap brasilíska landsliðsins 
í keppnisleik á heimavelli í 29 ár. 
Gerðist það á heimavelli þegar það 
átti að fara alla leið og krækja í sjötta 
heimsmeistaratitilinn. Með því átti 
að svara fyrir tap gegn Úrúgvæ í 
úrslitaleiknum árið 1950 þegar 
tæplega 200.000 manns á Maracana-
vellinum horfðu á gullið renna úr 
greipum Brasilíumanna.

Breytt landslag
Aðeins fjórir leikmenn sem voru í 
leikmannahóp Brasilíu árið 2014 
fara með til Rússlands. Thiago Silva 
og Neymar voru fjarverandi gegn 
Þýskalandi en Willian, Paulinho, 
Fernandinho og Marcelo tóku þátt 
í verstu stund brasilískrar knatt-
spyrnu. Luiz Scolari var gerður 
að sökudólg og var honum sagt 
upp og Dunga fenginn inn til að 
stýra liðinu aftur. Entist hann í 
stutta stund en honum var sagt 
upp eftir hörmulega frammistöðu 

í Copa America og undan keppni 
Heimsmeistaramótsins og Tite 
ráðinn inn en hann hafði stýrt liði 
Corinthians með góðum árangri. 
Í nítján leikjum hefur aðeins einn 
tapast, æfingaleikur gegn Argent-
ínu, en Tite hefur tekist að mynda 
sterkan kjarna sem reiðir sig ekki 
eingöngu á einstaklingshæfileika 
Neymars og er óhætt að segja að það 
muni reynast hausverkur fyrir hvern 
sem er að stöðva brasilísku sóknar-
línuna í Rússlandi í sumar.

Við ræddum við Carinu Ávila, 
brasilískan íþróttafréttamann 
fyrir TV Globo sem er stödd á 
Íslandi en hún var send til Íslands 
til að fjalla um undirbúning 
Íslands fyrir Heimsmeistaramótið. 
„Það er alltaf gerð krafa í Brasilíu 
um að liðið vinni mótið. Lífið er allt 
annað undir Tite, fólkið í landinu 
var farið að hata Dunga og óttaðist 
að við myndum missa af Heims-
meistaramótinu í fyrsta sinn í sög-
unni,“ sagði Carina en Brasilía hefur 
verið meðal þátttakenda í hverju 
móti, allt aftur til ársins 1930.

Fólk talar enn þá um tapið
„Hann gjörbreytti spilamennsk-
unni og úrslitin voru mun betri og 
hann varð um leið dáður í Brasilíu. 
Það er óhætt að segja að fólk sé 
komið með miklar væntingar fyrir 
mótið,“ sagði Carina og bætti við: 
„Þegar Neymar meiddist óttaðist 
fólk það versta en undir stjórn 
Tite unnum við Þýskaland án Ney-
mars og það gefur þjóðinni meira 
sjálfstraust fyrir mótið. Það hefur 
oft einkennt liðið að ef stjarnan 
dettur út þá missir fólk vonina, 
Neymar er von Brasilíu en hann 
er sem betur fer búinn að ná sér. 
Stuttu síðar datt Dani Alves út 
og fólk hefur núna smá áhyggjur 
af því hvernig Tite leysir það.“ 
Hún segir að það sé einstök 
stemming sem komi yfir þjóðina 
þegar Heimsmeistaramótið hefst. 
„Það er frábært að vera í Brasilíu yfir 
Heimsmeistaramótið, allt í landinu 
snýst um mótið og fólk vinnur varla 
vinnuna sína og krakkarnir þurfa 
ekki að læra. Þegar þú kíkir inn í 
borgir eru þær eins og eyðimörk, 

það eru allir að fylgjast með. Jafn-
vel þeir sem hafa engan áhuga á 
fótbolta, mamma mín er gott dæmi. 
Henni finnst fótbolti leiðinlegur 
en hún fylgist alltaf með Heims-
meistaramótinu,“ sagði Carina 
en hún man vel eftir 1-7 leiknum. 
„Það er draugur sem ásækir brasil-
íska landsliðið fyrir þetta mót, fólk 
er enn þann dag í dag sorgmætt og 
talar reglulega um þetta neyðarlega 
tap. Fólk er nokkuð bjartsýnt um að 
við getum svarað fyrir það með því 
að vinna bikarinn í ár.“

Ísland í uppáhaldi í Brasilíu
Carina dvelst hér á landi og hefur 
gert allt frá því í byrjun mars en 
það tók töluvert annað veður á 
móti henni hér heldur en hún 
hefur vanist. Að hennar sögn er 
íslenska landsliðið afar vinsælt í 
Brasilíu eftir Evrópumótið 2016. 
„Þið eruð annað lið brasilísku 
þjóðarinnar, þegar við erum ekki 
að spila munum við fylgjast með 
og hvetja Ísland áfram. Sérstaklega 
þegar þið spilið fyrsta leikinn á móti 

erkifjendum okkar í Argentínu,“ 
sagði Carina hlæjandi og bætti við: 
„Íslenska liðið hreif í raun allan 
heiminn á EM, komu inn sem 
nýliðar og töpuðu ekki fyrr en 
í átta liða úrslitunum og slógu 
út England í leiðinni. Það vakti 
mikla athygli þar sem þið eruð 
ekki nema 340.000 manns, það eru 
hverfi stærri en það í stórborgum 
Brasilíu. Þetta er eins og afar lítið 
þorp í Brasilíu myndi bara fara á 
Heimsmeistaramótið. Íslensku 
leikmennirnir eru hetjur í Brasilíu.“ 
Hún kann vel við lífið á Íslandi 
eftir tvo og hálfan mánuð. 
„Það er mun meira jafnrétti 
hér á Íslandi og virðingin sem 
er borin fyrir konum er aðdá-
unarverð, ég finn fyrir miklum 
áhuga á íþróttum og umfjöllun. 
Í Brasilíu snýst allt um karla-
íþróttir, sérstaklega þegar kemur 
að fótbolta,“ sagði Carina sem 
kann vel við íslensku náttúruna. 
„Náttúran er ótrúlega falleg þó að 
það sé yfirleitt svolítið kalt,“ sagði 
hún hlæjandi að lokum.

Draugurinn sem ásækir 
brasilíska landsliðið
Brasilíska landsliðið 
í knattspyrnu mætir 
fullt sjálfstrausts til 
Rússlands í sumar. 
Undir stjórn Tite 
hefur aðeins einn 
leikur af síðustu sautj-
án tapast. Brasilíska 
þjóðin er enn særð 
eftir neyðarlegt tap 
fyrir Þjóðverjum árið 
2014 en með því að 
vinna bikarinn getur 
næsta kynslóð eytt 
þeim minningum.

tu 

ð.

örk 
fur
fengið 
9 

m undir 
Tites.

Kristinn Páll Teitsson
kristinnpall@frettabladid.is
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Fyrir rúmri viku voru þing-
kosningar í Írak. Kosið var 
í öll 328 sætin á löggjafar-
samkomunni, þar sem 
fjöldi stjórnmálaflokka 
var í boði. Framboð eins 

manns vakti þó meiri athygli en 
flestra annarra. Tæplega fertugur 
sjónvarpsfréttamaður, Munt adhar 
al-Zaidi, tilkynnti á síðustu stundu 
að hann gæfi kost á sér og lét þess í 
leiðinni getið að hann stefndi að því 
að verða síðar forseti Íraks.

Al-Zaidi hefur á liðnum árum 
starfað sem fréttamaður hjá sjón-
varpsstöð í Líbanon og er þokka-
lega kunnur í Miðausturlöndum 
fyrir störf sín á þeim vettvangi. 
Hann öðlaðist hins vegar heims-
frægð í desember árið 2008, fyrir að 
vera maðurinn sem reyndi að kasta 
skónum sínum í George W. Bush 
Bandaríkjaforseta. Atvikið átti sér 
stað á blaðamannafundi og upp-
tökur af því voru margendursýndar 
út um allan heim.

Skókastarinn al-Zaidi fæddist og 
ólst upp í Sadr, úthverfi Bagdað, sem 
á þeim tíma var kennt við einræðis-
herrann Saddam Hussein. Fátækt 
var mikil í hverfinu eða borgarhlut-
anum og voru kommúnistar og aðrir 
stjórnarandstæðingar þar löngum 
áhrifamiklir. Foreldrar al-Zaidis 
voru pólitísk og máttu þau bæði sæta 
pyntingum af hálfu öryggislögreglu 
Saddams.

Að loknu háskólanámi í blaða-
mennsku hóf al-Zaidi árið 2005 störf 
fyrir fréttastöðina Al-Baghdadia, 
sem er í egypskri eigu en sendir út 
um allan arabaheiminn. Meginvið-
fangsefni hans voru fréttir af óöld-
inni í Írak í kjölfar hernáms Banda-
ríkjamanna og bandalagsríkja þeirra 
árið 2003. Þar á meðal fjallaði hann 
um blóðug átök Bandaríkjahers í 
uppeldishverfinu Sadr, sem var um 
tíma ein helsta miðstöð andspyrnu-
hreyfingarinnar. Í þeim átökum var 
Sadr lögð í rúst og miklar þjáningar 
leiddar yfir íbúana.

Fréttamaður verður pólitískur
Starf fréttamannsins á dögum óald-
arinnar var háskalegt. Árið 2007 var 
al-Zaidi rænt af hópi stigamanna, 
sem héldu honum föngnum og 
hótuðu lífláti. Honum var þó sleppt 
eftir misþyrmingar, en fjölmargir 
starfsbræður hans sluppu ekki svo 
vel. Fullljóst má telja að ástæða 
mannránsins hafi verið áhrifamikl-

ar fréttir al-Zaidi af fórnarlömbum 
borgarastríðsins og gagnrýni á fram-
göngu hernámsliðsins. Eftir því sem 
fréttamaðurinn fékk gleggri mynd 
af stöðunni í heimalandi sínu, því 
andsnúnari varð hann innrásinni 
og bandarísku hersetunni. Síðla árs 
2008 gafst honum svo óvænt tæki-
færi til að tjá þá afstöðu sína með 
beinum hætti.

George W. Bush heimsótti Írak 
um miðjan desember til að funda 
með Nouri al-Maliki þáverandi for-
sætisráðherra landsins, sem gegnir 
nú um stundir embætti varaforseta. 
Þeir Bush og al-Maliki sátu fyrir 
svörum á blaðamannafundinum, 
þegar al-Zaidi, sem sat innan um aðra 
fréttamenn, snaraði sér úr öðrum 
skónum. Hann stóð upp og hrópaði á 
arabísku: „Þetta er kveðjukoss írösku 
þjóðarinnar til þín, hundurinn 
þinn!“ Því næst grýtti hann skónum 
í átt að forsetanum, sem vék sér fim-
lega undan.

Mikið fát kom á fréttamenn og 
öryggisverði, svo al-Zaidi gafst tími til 
að klæða sig líka úr hinum skónum 
og kasta á sömu leið. Aftur tókst 
Bush að beygja sig undan aðvífandi 
fótabúnaði og í bæði skiptin gerði 
al-Maliki sig líklegan til að slá skóna 
í burtu. Göntuðust Írakar með það í 

kjölfarið að forsætisráðherrann væri 
álitlegur valkostur í markvarðarstöð-
una í fótboltalandsliðinu, miðað við 
tilþrifin.

Þegar hér var komið sögu höfðu 
öryggisverðirnir raknað úr rotinu. 
Þeir stukku á al-Zaidi, börðu hann og 
drógu svo alblóðugan út úr fundar-
salnum. Bush reyndi að láta ekki 
á neinu bera og sló á létta strengi 
með því að upplýsa fréttamenn um 
skóstærð árásarvopnsins og sagðist 
alvanur því að ókunnugt fólk sendi 
honum tóninn. Lét hann að því liggja 
að uppákoman væri ekki til marks 
um óvinsældir bandarísku innrásar-
innar, heldur fremur vitnisburður 
um það lýðræði og tjáningarfrelsi 
sem henni hefðu fylgt.

Fréttamyndirnar flugu hins vegar 
um víða veröld og hvarvetna veltu 
menn því fyrir sér hvað yrði um skó-
kastarann frá Bagdað. Fyrstu sólar-
hringana var óljóst hvar hann væri 
niðurkominn. Samtökin Amnesty 
International kröfðust svara um 
afdrif hans og fjöldi fólks krafðist 
lausnar hans á götum úti í Írak. Loks 
var al-Zaidi dreginn fyrir dómara 
sem fyrirskipaði að hann skyldi 
hafður í haldi þar til búið væri að 
rétta í máli hans.

Vægan hlaut hann dóm?
Al-Zaidi lýsti sig þegar reiðubúinn til 
að biðja forsætisráðherrann afsök-
unar á að hafa kastað skó í átt til 
hans, en harðneitaði að gefa Banda-
ríkjaforseta sambærilega afsökunar-
beiðni. Hann sagði viðbrögð sín eðli-
leg í ljósi glæpa Bandaríkjahers og 
þess skaða sem innrásin hefði valdið. 
Margir reyndust honum sammála 
og stuðningsyfirlýsingunum tók að 
rigna inn hvaðanæva úr heiminum.

Vinnuveitandi al-Zaidis, egypska 
sjónvarpsstöðin, sagðist styðja sinn 
mann og sæi enga ástæðu til að biðj-
ast afsökunar á framferði hans. Skó-
kastið varð listamönnum innblástur. 

Myndlistarmaður nokkur í Írak 
útbjó risavaxinn gullhúðaðan skó 
til minningar um atvikið, sem yfir-
völd létu raunar taka niður fljótlega. 
Á Indlandi var sviðsett leikverk sem 
fjallaði um skókastið. Eftirlíkingu 
af skónum var komið fyrir á safni í 
Bagdað og tyrkneskur skóframleið-
andi græddi á tá og fingri á að selja 
skó sem taldir voru sömu gerðar og 
sá sem ætlaður var enni forsetans.

Málið gegn al-Zaidi var tekið fyrir 
nokkrum mánuðum síðar og vakti 
það mikla athygli. Ýmsir óttuðust 
að hann yrði kærður fyrir alvar-
lega líkamsárás eða tilræði og hefði 
hörð refsing legið við slíku. Einnig 
kom til greina að kæra hann fyrir 
móðgun við erlendan þjóðhöfð-
ingja. Hámarksrefsing fyrir slíkt brot 
var þriggja ára fangelsi (sem er ekki 
nema helmingurinn af því sem liggur 
við slíku broti hér á landi).

Fljótlega varð ljóst að írösk stjórn-
völd höfði lítinn áhuga á að búa til 
píslarvott. Al-Zaidi hlaut þriggja ára 
fangelsi, sem var fáeinum vikum 
síðar mildað niður í eitt ár. Í septem-
ber 2009 var honum sleppt úr haldi 
eftir níu mánaða afplánun, vegna 
góðrar hegðunar. Hafði hann sætt 
illri meðferð meðan á fangavistinni 
stóð og höfðu bæði bein og tennur 
brotnað í varðhaldinu. Ekki þurfti 
hann þó að kvíða atvinnuleysi, því 
fjölmiðlar víðs vegar úr arabaheim-
inum slógust um að ráða hann í 
vinnu.

Skófár meðal mótmælenda
Skókastið leiddi líka af sér tísku-
bylgju meðal andófsfólks í heim-
inum. Næstu árin urðu fjölmargir 
stjórnmálamenn fyrir því að skóm 
var kastað í átt að þeim og í sumum 
tilvikum reyndust kastararnir hittn-
ari en al-Zaidi. Að skipuleggja tákn-
rænt skókast til að lýsa vanþóknun 
sinni á valdsmönnum varð sömu-
leiðis vinsæl mótmælaaðferð. Var 
slíkt skókast til dæmis skipulagt í 
tengslum við ræðuhöld háttsetts 
Nató-foringja við Háskóla Íslands 
um árið.

En uppákoman á blaðamanna-
fundinum 2008 hafði fleiri afleið-
ingar í för með sér. Hún varð til að 
mynda kveikjan að fjölmörgum 
greinum í vestrænum fjölmiðlum 
þar sem menningarlegt hlutverk 
skóbúnaðar í hugarheimi múslima 
var rætt. Mátti þar lesa miklar útskýr-

ingar á því að í arabískri menningu 
væri skórinn talinn óhreinn, enda 
næst jörðinni og tilheyrði fótunum – 
óvirðulegasta hluta mannslíkamans. 
Í ljósi þessa væri það sérlega lítils-
virðandi að kasta skóm sínum í átt 
að öðru fólki eða að sýna því undir 
skósóla sína. Voru þessi sannindi 
meðal annars tengd við þá siðvenju 
múslima að fara úr skónum þegar 
gengið er inn í mosku.

Ekki þótti aröbum sjálfum mikið 
til þessarar rassvasamannfræði koma 
og veltu því fyrir sér hvort það þætti 
sérstakur vottur um vináttu og ástúð 
á Vesturlöndum að henda skóm í 
aðrar manneskjur? Óþarft væri að 
leita djúpra menningarlegra ástæðna 
fyrir því að al-Zaidi hefði klætt sig úr 
skónum og látið vaða í átt til Bush 
forseta: hann hafi einfaldlega gripið 
það sem var hendi næst og sem hægt 
var að koma í gegnum vopnaleitina 
fyrir fundinn.

Þrátt fyrir allar bollaleggingarnar 
um táknræna stöðu skæða, er erfitt 
að finna sérstök rök fyrir því að mús-
limar líti öðru fólki fremur á skótau 
sem skítugt eða vanheilagt fyrirbæri. 
Vilji fólk finna sögulega ástæður fyrir 
skókasti til að tjá pólitíska afstöðu 
þarf ekki að líta margar aldir aftur í 
tímann. Nóg er að hverfa aftur um 
fáein ár.

Árið 2000 heimsótti ísraelski 
stjórnmálamaðurinn Ariel Sharon 
Musterishæðina í Jerúsalem. Var 
þar um augljósa ögrun í garð Pal-
estínumanna að ræða, enda gat 
heimsóknin af sér blóðuga uppreisn 
sem Ísraelsher barði niður af mikilli 
grimmd. Fyrstu mótmælin brut-
ust út sama dag og Sharon mætti, 
með mörghundruð þungvopnaða 
öryggisverði með í för. Varnarlausir 
mótmælendurnir stóðu andspænis 
brynjuklæddum Ísraelsmönnum og 
gripu þá sumir til þess ráðs að kasta 
lauslegu drasli og að lokum skónum 
af fótum sér. Í hugum margra varð 
það ein af áhrifamestu svipmyndum 
uppreisnarinnar: lítilmagninn sem 
lætur ekki bugast heldur mætir ofur-
eflinu með skókasti.

Og já, meðan ég man: Muntadhar 
al-Zaidi var í framboði fyrir sérkenni-
legt kosningabandalag klerksins 
Muqtada al-Sadr og kommúnista. 
Hreyfingin varð óvæntur sigurvegari 
kosninganna og al-Zaidi náði kjöri. 
Kannski endar hann sem forseti eftir 
allt saman?

Skósólunum er kastað!

Saga  
til næsta  
bæjar

Stefán Pálsson skrifar 
um nýja stjórnmála-
stjörnu.

   
Á INDLANDI VAR SVIÐ-
SETT LEIKVERK SEM 
FJALLAÐI UM SKÓKASTIÐ.

George W. Bush sér í hvað stefnir á blaðamannafundi með þáverandi forsætisráðherra Íraks, Nuri al-Maliki. NORDIC PHOTOS

Nýjar vörur frá geoSilica
Kísill  Íslenskt kísilsteinefni

Recover  Fyrir vöðva og taugar

Renew  Fyrir húð, hár og neglur

Repair  Fyrir bein og liði

Fæst í öllum helstu apótekum, heilsuvöruverslunum, 
Hagkaupum, Nettó, Fjarðarkaupum og vefverslun geoSilica.

Nánari upplýsingar má fi nna á www.geosilica.is
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Afgreiðslutímar á www.kronan.is
Tilboðin gilda til 20. maí. Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

120g  -  579 kr. pk.
175g  -  859 kr. pk. 

NÝ AÐFERÐ 
Betri hamborgari!

alltaf 2 stk. í pakka

hamborgara-

búðin þín!

100%

UNGNAUTAHAK
K

E
N

GIN
 AUKEFNI

100%

Opið hvítasunnudag 9-21
Opið annan í hvítasunnu í öllum verslunum

í Krónunni Árbæ, Jafnarseli, Hamraborg, Hvaleyrarbraut, Nóatúni 17 og Kr. Vík

12 stk. 
í pakka

1999 
kr.
pk.

12 smáborgarar og brauð, 
Fabrikkusósa, salt og pipar

UNGNAUTAHAK
K

E
N

GIN
 AUKEFNI

100%

Nýtt!

999 
kr.
kippan

 Sumarkaldi léttöl, 6 stk. 

199 stk. 

599 
kr.
pk.

Fylltir hamborgarar, 2x120 g



Elskulegur eiginmaður minn,  
faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Steinar Petersen
Goðheimum 3, Reykjavík,

lést í faðmi fjölskyldunnar 18. maí. 
Útförin fer fram kl. 13 í Áskirkju 

fimmtudaginn 24. maí. Blóm og kransar vinsamlegast 
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans er bent á að 

láta góðgerðarfélög njóta þess.

Greta Björgvinsdóttir Petersen
Birna Petersen Ken Håkon Norberg
Gunnar Petersen Elva Gísladóttir
Eva Petersen

 Viktor, Emilia, Oliver
Anna Alexandra, Steinar og Brynjar

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma,
Guðrún Kristín Sigurjónsdóttir 

(Dídí) 
Gnoðarvogi 28,

lést á hjúkrunarheimilinu Eir 5. maí sl.  
Útför hennar fer fram frá kirkju Óháða 

safnaðarins við Háteigsveg í Reykjavík 23. maí kl. 14.00.

Hólmfríður Þórarinsdóttir Jón Þórir Jóhannesson
Valdimar Ingi Þórarinsson
Elísabet Guðrún Þórarinsdóttir

og fjölskyldur.

Ástkær dóttir okkar og móðir mín,
Katrín Ólafsdóttir 

læknir,
sem lést þann 10. maí verður 

jarðsungin frá Neskirkju 24. maí  
kl. 13.00.

Ólafur Haraldsson Inga Lára Bachmann
Kormákur Hólmsteinn Friðriksson

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.    

MaMaMaMaMaMaMaaMagngngngngngggggngg úsúsúsúúsúúsú SSSSSææævvæævææ arara MMMMagagagagnúnúnúússss oonnnnnnnonnn,,,
umumumummumumuuumuuuuu sjsjsjsjsjssjónóónnnn úúúúúútftfftfft ararararara aaaaaaaa

VVVVVVVVVViiiiiiððððððð eeeeerrrrrrrrrrruuuuummmmm  ttttttiiiiiiiilllllll sssstttaaaðððaaarr 
þþþþþþþeeeeeeggggggggaaaarrrrrr þþþþþþúúúú  þþþþþþþaaaaarrrrrfffffffttttt áá 
ooookkkkkkkkkkuuuuuuuurrrrrr  aaaðððð  hhhhhhaalldda

 Útfararþjónusta
                     & lögfræðiþjónusta

Vesturhlíð 2  Fossvogi | Sími 551 1266 | útför.is

Með kærleik og virðingu

Útfararstofa Kirkjugarðanna

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma, 
Lovísa Rut Bjargmundsdóttir 

verður jarðsungin í Árbæjarkirkju 
þriðjudaginn 22. maí kl. 15.00. Blóm og 
kransar afþakkaðir, en þeim sem vilja 

minnast hennar er bent á Sjálfsbjörgu. 

Þorbjörg Grímsdóttir  Einar Magnússon 
Auður Grímsdóttir  Sæmundur Kristjánsson 
Kristján Grímsson  Jocelyn Lankshear
Bjargmundur Grímsson  Sólveig Guðlaugsdóttir

barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

 35 ár síðan geimflaug 
flaug yfir Reykjavík

Boeing 747 burðarþota með geim-
skutluna Enterprise á bakinu tók einn 
hring yfir Reykjavík áður en hún lenti 
í Keflavík á leið sinni á flugsýningu í 
Frakklandi. Í Keflavík var hlið tvö opnað 
og var opið fyrir almenning að kíkja á 
gripinn úr fjarlægð.

Áætlað var að Enterprise myndi vera 
aðeins í 600 metra hæð þegar hún kom 
svífandi yfir borgina. Kom vélin um 
kvöld en margir muna enn eftir hávað-

anum sem fylgdi Boeing-vélinni.
Enterprise var fyrsta geimskutlan 

sem Geimferðastofnun Bandaríkjanna 
lét smíða. Hún var  smíðuð hjá Rock-
well-verksmiðjunum  og hófst smíðin 
árið 1975. Tveimur árum síðar var hún 
tilbúin til tilraunaflugs.

Enterprise var ætlað að vera til-
raunageimskutla til undirbúnings 
fyrir flug geimskutlna sem síðar komu, 
svo sem Kolumbíu og Challenger. 
Í fyrstu var Enterprise eingöngu flogið á 
baki Boeing 747-þotu en þann 12. ágúst 
1977 var henni sleppt og hún látin svífa 
til jarðar.

Fréttamaðurinn góðkunni, Kristján 
Már Unnarsson, sem þá starfaði fyrir 
DV, skrifaði mikið um komuna og sagði 
fréttir af henni eins og honum einum 

er lagið. Sagði meðal annars að skutlan 
yrði aðalsýningargripur Bandaríkjanna 
á flugsýningu í París en einnig færi hún 
til Bonn, Kölnar og London.

Um borð í burðarþotunni voru auk 
áhafnar fulltrúar NASA og tóku sendi-
herra Bandaríkjanna á Íslandi, Marshall 
Bremnet, Steingrímur Hermannsson   
samgönguráðherra og Helgi Ágústsson, 
fulltrúi utanríkisráðuneytisins, á móti 
ferðalöngunum.

Var flug bannað vegna komu skutl-
unnar af öryggisástæðum milli 19 og 21. 
Aðeins var veitt undanþága vegna flug-
véla með blindflugsheimild. „Einkaflug-
menn verða því að sætta sig við að vera 
á jörðu niðri og fylgjast með skutlunni 
þaðan,“ sagði Kristján Már í einni frétt-
inni sinni. benediktboas@frettabladid.is

Fyrir 35 árum flaug geim-
skutlan Enterprise yfir 
Reykjavíkurborg og lenti í 
Keflavík en hún var á leið-
inni á flugsýningu í París.

1322 Hjónaband Karls 4. Frakkakonungs og Blönku drottn-
ingar gert ógilt. Hún hafði þá setið í dýflissu í átta ár.
1341 Hekla gaus. Annálar segja að gosið hafi nálega eytt 
fimm hreppum.
1418 Jóhann óttalausi, hertogi af Búrgund, hertók París.
1499 Katrín af Aragóníu gekk að eiga Arthúr prins af Wales. 
Þetta var staðgengilsbrúðkaup þar sem þau hittust fyrst 
tveimur árum síðar.
1536 Anne Boleyn, önnur eiginkona Hinriks 8. Englands-
konungs, var tekin af lífi vegna hórdóms.
1603 Leikhópur Williams Shakespeare, Lord Chamberlain’s 
Men, fékk sérstakt leyfisbréf frá Jakobi konungi og nefndist 
eftir það King’s Men.
1604 Í Kanada var borgin Montreal stofnuð, þá Ville-Marie 
eða Borg Maríu en nafninu var síðar breytt.
1606 Vasilíj Sjúiskíj var lýstur Rússakeisari af áhangendum 
sínum.
1643 Þrjátíu ára stríðið: Frakkar unnu sögulegan sigur á 
Spánverjum í orrustunni við Rocroi.
1649 Enska Afgangsþingið staðfesti lög um stofnun Enska 
samveldisins.
1769 Giovanni Vincenzo Antoniu Ganganelli varð páfi og 
tók sér nafnið Klemens 14.

Merkisatburðir

Húsdýragarðurinn í Laugardal var form-
lega opnaður á þessum degi árið 1990. 
Ákvörðun um byggingu garðsins var 
tekin í borgarráði Reykjavíkur fjórum 
árum fyrr en framkvæmdir hófust árið 
1989.

Á einu ári voru reist sex hús til dýra-
halds, steypt selatjörn, landslag mótað 
fyrir refi, minka og hreindýr, beitarhólf 
afgirt og komið upp fiskeldiskerjum. 
Auk þessa var Hafrafelli, gömlu íbúðar-

húsi Örlygs Sigurðssonar listmálara, 
breytt í skrifstofu og kennslusalur út-
búinn úr vinnustofu hans.

Markmið með byggingu Húsdýra-
garðsins var að kynna borgarbúum ís-
lensku húsdýrin, færa þá nær íslenskum 
búskaparháttum og efla tengsl á milli 
manna og dýra.

Vinsældir Húsdýragarðsins voru 
miklar og því var tekin ákvörðun um að 
byggja Fjölskyldugarð í næsta nágrenni. 

Fyrsta skóflustungan var tekin árið 1991 
og tveimur árum síðar var nýja svæðið 
formlega tekið í notkun. Í dag eru garð-
arnir reknir saman undir nafninu Fjöl-
skyldu- og húsdýragarðurinn.

Þ ET TA  G E R Ð I ST :  1 9 .  M A Í  1 9 9 0

Húsdýragarðurinn opnaður 

Geimskutlan á baki Boeing 747 þotu. Skutlan var sú fyrsta sem var smíðuð af NASA. NORDICPHOTOS/GETTY
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FORLEIKURINN
AÐ HM 2018

ÁFRAM ÍSLAND!
 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími vildarverða er til og með 21. maí eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 16, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Sólvallagötu 2
Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2 
Húsavík - Garðarsbraut 9 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar 540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Ísland á HM - Rússland 2018 
VILDARVERÐ: 2.399.-
Verð: 2.999.-

HAPPA DRÆTTI!MARGVÍSLEGIR VINNINGAR: LANSDSLIÐSTREYJA, HM PAKKI, FÁLKATREYJAN ÚR “VÍTI Í VESTMANNAEYJUM”OG MARGT FLEIRA!

ÚTGÁFUHÓF
Í DAG KL 14:00

Í KRINGLUNNI
GUNNI MÆTIR Á SVÆÐIÐ, 

LES, ÁRITAR OG SPJALLAR 

VIÐ GESTI OG GANGANDI!

OG MARGT FLEIRA!!



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

Hjördís Karlsdóttir
Smyrlaheiði 38, Hveragerði,

lést í faðmi fjölskyldunnar á HSU 
Selfossi mánudaginn 14. maí. Útförin fer 
fram frá Fossvogskirkju föstudaginn  

25. maí kl. 13.00. 

Helgi G. Björnsson 
Karl Sigurðsson 
Ásgerður Kristín Gylfadóttir Friðrik Jónas Friðriksson 
Gísli Þór Helgason Anna Dagbjört Gunnarsd.
Hulda Guðbjörg Helgadóttir Þorsteinn Hreggviðsson 
                        barnabörn og barnabarnabarn.

Elskuleg eiginkona mín,  
móðir okkar, tengdamóðir,  
amma, langamma og systir,
Oddný Magnúsdóttir

Efstaleiti 67, Keflavík,
lést í faðmi fjölskyldu sinnar á 

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, 
fimmtudaginn 17. maí. Útförin verður auglýst síðar.

F.h. aðstandenda,
Þórhallur Steinar Steinarsson

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

Jónas Jónasson 
húsgagnasmiður, 

Flúðaseli 88, 
lést á Landspítalanum við Hringbraut, 

fimmtudaginn 3. maí. Útförin hefur farið fram. 

Bára Sigfúsdóttir
Katrín Jónasdóttir Guðmundur Ó. Guðmundsson
Jónas Jónasson Kristrún Sigurdísardóttir 
Arnfríður Jónasdóttir

Gummi, Arna, Arnór, Bára, Karen, Guðni, Júlía, Sindri, 
Aron og barnabarnabörn. 

Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug  
við andlát og útför eiginkonu minnar, 

móður okkar, tengdamóður,  
ömmu og langömmu,
Ástu Guðrúnar 

Guðbrandsdóttur
Naustabryggju 55, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks hjúkrunarheimilisins 
Sólvangs í Hafnarfirði og dagdeildar Eirar fyrir góða 

umönnun, vinsemd og hlýhug í garð Ástu og fjölskyldu 
hennar. 

Garðar Ágústsson
Guðbrandur G. Garðarsson Selma Rut Þorkelsdóttir
Ragna Lilja Garðarsdóttir Einar Þór Sigurjónsson

barnabörn og barnabarnabarn.

Móðir okkar, tengdamóðir og amma,
Bryndís Stefánsdóttir

lést á Landspítalanum í Fossvogi  
12. maí síðastliðinn. Útför hennar fer 

fram frá Dómkirkjunni miðvikudaginn 
23. maí kl. 13.00.

Jóna Björg Jónsdóttir Yngvi Þór Loftsson
Stefán Ingi Jónsson Guðrún Snæbjörnsdóttir
Bryndís Þóra Jónsdóttir Sören Sigurðsson
Guðrún Katrín Bryndísardóttir Arnar Guðmundsson

og barnabörn.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu 
okkur samúð, vináttu og hlýhug við 
andlát okkar ástkæra eiginmanns, 

föður, afa og langafa,
Þorsteins Þorvaldssonar

Hjarðarholti 11, Akranesi,
 sem lést 2. apríl. Útför hans fór fram  

          11. apríl, í kyrrþey að hans ósk.

Elín Hanna Hannesdóttir Hannes Þorsteinsson
Þorsteinn Hannesson Bjarni Þór Hannesson

og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar,  
tengdafaðir og afi, 

Sigurður Björgúlfsson 
arkitekt,  

Suðurgötu 33, Reykjavík, 
varð bráðkvaddur á heimili sínu 6. maí 

síðastliðinn. Útförin fer fram frá 
Fossvogskirkju miðvikudaginn 23. maí kl. 15.00.

Telma Ingibjörg Sigurðardóttir
Björgúlfur Kristófer Sigurðsson

Ívar Örn Lárusson
Helen Ívarsdóttir

Arna Karen Ívarsdóttir

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug vegna andláts og útfarar 

ástkærs eiginmanns míns,  
föður okkar, tengdaföður og afa,

Helga Hrafnkelssonar
Sérstakar þakkir sendum við öllu því 

heilbrigðisfólki sem á einn eða annan hátt 
sinnti honum í veikindum hans, fyrir góða 

þjónustu og hlýhug.

Anna Kristín Gunnlaugsdóttir
Jóhannes Unnar Drífa Hrönn
Hrafnkell Elísa Ösp
Helga Lovísa  Þröstur Már

og barnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda
samúð og hlýhug við andlát og 

útför eiginmanns míns, föður okkar, 
tengdaföður, afa og langafa,

Björns Guðmundssonar
Árskógum 6.

Bergþóra S. Ottesen
Guðmundur Björnsson Helga Egilsdóttir
Hildur Björnsdóttir Árni Valur Garðarsson
Snæbjörn Björnsson
Pétur Björnsson Ingibjörg Óskarsdóttir
Helgi Björnsson Berglind Levísdóttir
Magnea Lena Björnsdóttir Hallur Símonarson
Björn Þór Björnsson 
Benedikta Björnsdóttir Viggó H. Valgarðsson

barnabörn og langafabörn.

Elskulegur faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,

Karl Jóhannsson
Kringlumýri 1, Akureyri,

lést á hjúkrunarheimilinu Hlíð á Akureyri  
 10. maí. Útförin fer fram frá Akureyrarkirkju 
þriðjudaginn 22. maí kl. 13.30. Starfsfólki á skurðdeild SAK 

og hjúkrunarheimilinu Hlíð eru færðar bestu þakkir fyrir 
kærleiksríka umönnun.

Reynir Karlsson Anna Sigríður Halldórsdóttir
Heimir Karlsson Elfa Hauksdóttir
Ragnheiður Antonsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

 

Innilegar þakkir til þeirra fjölmörgu 
sem sýndu okkur samúð,  

vináttu og hlýhug við andlát og útför  
ástkærrar eiginkonu, móður, 

tengdamóður og ömmu, 
Sigríðar Einarsdóttur

píanókennara.
   Gunnar Sigurðsson

Kristín Ragna Gunnarsdóttir Gunnlaugur Torfi Stefánss.
Sigurður Bjarki Gunnarsson Þórunn Ósk Marinósdóttir
Ragnheiður Gunnarsdóttir Martin Nagstrup

og barnabörn.

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og  
útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða 
hringja í síma  512 5407.

Tæplega helmingur þeirra sem greiddu 
atkvæði í seinni umferð atkvæðagreiðslu 
um nafn á sameinað sveitarfélag Sand-
gerðisbæjar og Garðs völdu þann kost að 
skila auðu. Tilkynnt var um úrslitin í gær.  
Í seinni umferðinni var valið á milli þeirra 
tveggja tillagna sem flest atkvæði hlutu í 
fyrri umferð kosningarinnar en það voru 
nöfnin Heiðarbyggð og Suðurbyggð. Þar 
að auki var gefinn sá valmöguleiki að 
skila auðu. Af 500 greiddum atkvæðum 
voru 224 seðlar auðir eða tæp 45 pró-
sent, Heiðarbyggð hlaut 176 atkvæði eða 
rúm 35 prósent og Suðurbyggð hlaut 100 
atkvæði eða 20 prósent. Þátttaka í seinni 
umferð atkvæðagreiðslunnar var tæp 19 
prósent sem er örlítið minni þátttaka en 
í fyrri umferðinni.

„Þátttakan er vonbrigði og engin 
skýr niðurstaða í málinu. Það bíður því 
nýrrar sveitarstjórnar hins sameinaða 
sveitarfélags að ákveða framhaldið“ 
segir Ólafur Þór Ólafsson, forseti bæjar-
stjórnar Sandgerðisbæjar. Hann segist 
aðspurður telja að þessi niðurstaða 
endurspegli þær umræður sem verið 
hafa í báðum sveitarfélögunum en 
borið hefur á nokkurri óánægju með þá  

valmöguleika sem í boði voru.
„Þessi niðurstaða kemur mér ekki á 

óvart og er í samræmi við umræðuna í 
báðum byggðarkjörnum“ segir Hólm-
fríður Skarphéðinsdóttir, formaður 
bæjarráðs Sandgerðisbæjar. Hún segir 
dræma þátttöku í atkvæðagreiðslunni 
vonbrigði og hafði vonast til að með 
því að gefa fólki kost á því að skila auðu 
tækist að auka þátttökuna. Varðandi 
framhald málsins segir Hólmfríður það 
auðvitað verkefni nýrrar sveitarstjórnar 
að ákveða en það sé sín skoðun að í ljósi 
dræmrar þátttöku sé eðlilegast að taka 

málið til endurskoðunar. „Fólk er aug-
ljóslega að kalla eftir öðrum nöfnum en 
þeim sem í boði voru og því einsýnt að 
ný sveitarstjórn hugsi málið upp á nýtt“.

Sameining sveitarfélaganna Garðs og 
Sandgerðisbæjar var samþykkt í íbúa-
kosningu í nóvember síðastliðnum og 
verður kosið í nýja sveitarstjórn í kosn-
ingunum 26. maí. Í hinni nýju sveitar-
stjórn verða níu fulltrúar en voru áður 
sjö í hvoru sveitarfélagi. Íbúafjöldi í hinu 
sameinaða sveitarfélagi var 3.348 um 
síðustu áramót samkvæmt tölum Hag-
stofunnar. sighvatur@frettabladid.is

Þátttaka í nafnakosningu 
vonbrigði en fyrirsjáanleg
Engin skýr niðurstaða fékk 
í kosningu um nýtt nafn 
sameinaðs sveitarfélags 
Garðs og Sandgerðisbæjar. 
„Þessi niðurstaða kemur 
mér ekki á óvart,“ segir 
formaður bæjarráðs Sand-
gerðisbæjar.

Af 500 greiddum atkvæðum voru 224 seðlar auðir, tæp 45 prósent. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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KROSSGÁTA  ÞRAUTIR

Bridge Ísak Örn Sigurðsson

Reykjavíkurkjördæmi náði þeim sæta og nauma árangri 
að vinna sigur í Kjördæmakeppninni í ár sem háð var á 
Sauðárkróki um síðustu helgi. Reykjavíkurkjördæmi fékk 
496,38 stig og Norðurland eystra, sem veitti Reykjavíkur-
kjördæmi jafna keppni,  endaði með 493,52 stig. Þriðja 
sætið, sem kom í hlut Norðurlands vestra, fékk 383,12 
stig, meir en 100 stigum á eftir. Skor Reykjavíkurkjördæmis 
er óvenju hátt. Jafngildir því að skoruð hafi verið rúmlega 
55,13 stig í hverjum leik (leikið var á 4 borðum.) Skor NE er 
einnig hátt, jafngildir tæplega 55 stigum í leik, sem nægir 
oftast í efsta sætið, en ekki í ár. Sveit Færeyja, sem tekur 
jafnan þátt, stóð sig vel og náði fjórða sætinu með 376,04 
stig. Spilarar í sveit Reykjavíkurkjördæmis voru: Aðal-
steinn Jörgensen, Matthías G. Þorvaldsson, Sveinn Rúnar 

Eiríksson, Jón Ingþórsson, Sverrir Kristinsson, Kjartan 
Ásmundsson, Guðmundur Baldursson, Steinberg Ríkarðs-
son, Magnús Sverrisson, Halldór Þorvaldsson, Guðlaugur 
Sveinsson, Ingólfur Hlynsson, Gunnlaugur Karlsson, Ísak 
Örn Sigurðsson, Soffía Daníelsdóttir, Þóranna Pálsdóttir, 
Sigrún Þorvarðsdóttir og Brynja Dýrborgardóttir. Reykja-
víkurkjördæmi lék við Austfjarðarkjördæmi í síðustu 
umferð og NE við Vestfirði. NE gerði leikina upp á undan 
og fékk 60,71 stig. Reykjavíkurkjördæmi var því að skora 
vel til að ná efsta sætinu. Uppgjör Reykjavíkurkjördæmis 
var 60,67 stig sem nægði naumlega í efsta sætið. Miklu 
munaði um þetta spil á 4. borði í viðureign Reykjavíkur-
kjördæmis og Austurlands. Spiluð voru 6 hjörtu á báðum 
borðum. Vestur var gjafari og enginn á hættu:

Gunnlaugur Karlsson, í liði Reykja-
víkur, var sagnhafi og fékk út 
spaðagosa. Hann tók fyrsta slag á 
kóng heima, tók ás í hjarta og spilaði 
hjarta á drottningu. Trompin féllu 
2-2 hjá andstöðunni, sem voru góðar 
fréttir og þá var laufadrottningu 
svínað, sem heppnaðist. Meira 
þurfti Gunnlaugur ekki. Henti þriðja 
laufinu í spaðaás og trompaði tvo 
tígla. Samningurinn fór niður á hinu 
borðinu. Parið Árni K. Bjarnason og 
Ævar Ármannsson (NE) varð hæst í 
butlerkeppninni með 1,51 impa að 
meðaltali í 4 leikjum.

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

Krutichin átti leik Tschlapinski í 
Sovétríkjunum árið 1950.
Hvítur á leik
1. Rh5! gxh5 2. Hg1! 1-0. Meistara-
mót TRUXVA verður haldið á 
annan í hvítasunnu. Tan Zhongyi 
varð heimsmeistari kvenna í gær. 
www.skak.is:  Allt um HM kvenna.   

Norður
K
ÁK1064
ÁD52
ÁD4

Suður
Á82
DG53
96
G982

Austur
G10973
82
KG103
103

Vestur
D654
97
874
K765

Óvenju hátt skor

2 5 6 3 9 7 8 4 1
8 4 3 6 1 5 2 9 7
7 9 1 8 2 4 3 5 6
4 2 7 9 5 1 6 8 3
3 6 5 7 4 8 9 1 2
9 1 8 2 3 6 4 7 5
5 7 9 4 6 3 1 2 8
6 8 2 1 7 9 5 3 4
1 3 4 5 8 2 7 6 9

2 9 5 8 4 6 7 3 1
3 4 1 7 5 2 8 9 6
6 7 8 9 1 3 2 4 5
7 5 9 2 3 4 6 1 8
4 6 3 5 8 1 9 2 7
8 1 2 6 7 9 4 5 3
9 2 7 1 6 5 3 8 4
1 8 4 3 9 7 5 6 2
5 3 6 4 2 8 1 7 9

3 4 5 9 8 6 7 1 2
1 2 9 3 7 4 6 8 5
6 7 8 1 5 2 4 3 9
5 3 2 6 9 7 8 4 1
4 1 6 2 3 8 9 5 7
8 9 7 4 1 5 3 2 6
7 5 4 8 2 9 1 6 3
9 8 1 5 6 3 2 7 4
2 6 3 7 4 1 5 9 8

7 6 9 4 3 1 5 8 2
3 8 5 9 2 6 1 4 7
1 4 2 5 7 8 6 9 3
4 1 6 2 5 7 8 3 9
8 5 7 1 9 3 2 6 4
9 2 3 6 8 4 7 5 1
2 3 8 7 4 5 9 1 6
5 7 1 3 6 9 4 2 8
6 9 4 8 1 2 3 7 5

7 6 3 8 1 4 9 2 5
8 9 5 7 2 6 4 1 3
4 1 2 9 3 5 6 7 8
3 4 9 6 7 2 5 8 1
1 5 7 3 4 8 2 6 9
2 8 6 5 9 1 3 4 7
5 2 8 1 6 3 7 9 4
6 7 1 4 5 9 8 3 2
9 3 4 2 8 7 1 5 6

8 2 4 9 3 5 1 6 7
3 9 7 2 6 1 8 4 5
1 5 6 7 8 4 3 2 9
6 1 5 8 9 7 4 3 2
7 3 8 1 4 2 9 5 6
2 4 9 6 5 3 7 8 1
9 7 3 5 2 8 6 1 4
4 6 2 3 1 9 5 7 8
5 8 1 4 7 6 2 9 3

VEGLEG VERÐLAUN

LAUSNARORÐ: Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er 
raðað rétt saman birtist veðurlýsing sem á allt of oft við hér á 
landi. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 25. maí næstkomandi 
á krossgata@fretta bladid.is merkt „19. maí“.

Vikulega er dregið úr inn-
sendum lausnarorðum og fær 
vinningshafinn í þetta skipti 
eintak af bókinni Konan í 
glugganum eftir A.J.Finn-
frá Forlaginu. Vinningshafi 
síðustu viku var
Elísa Björg Þorsteinsdóttir
Reykjavík

Lausnarorð síðustu viku var
B R E N N I S T E I N N

Á Facebook-síðunni 
Krossgátan er að finna 
ábendingar, tilkynningar 
og leiðréttingar ef þörf 
krefur.
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34 35 36 37 38 39

40
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42

43

LÁRÉTT 
1 Fjöldamorð eru tarnavinna 
(10) 
10 Þessi kvikindi vilja bara VHS, 
einsog hver önnur sníkjudýr 
(10)
11 Nýskotin gæsin er sæt sem 
glassúr (11)
12 Af einni sem náði tilskildum 
árangri eftir að þrautinni lauk 
(10)
13 Aldrei hefur verið gerð svo 
hörð árás af svo mörgum! (11)
14 Bíð árstíðar flækings allra 
tíma (10)
15 Svæflagasið leitar líknar-
belgjanna (11)
16 Sé Dröfn og Bíbí æða á Örn 

og Hauk og alla hina (10)
18 Álag er mikið um allan 
heim, segja stærstu miðlarnir 
(12)
24 Þetta skilar fyrr árangri ef 
þær eru virkar í hraða (11)
29 Formælingar, friðargjöf/
færum Þór og Nönnu (8)
30 Hefurðu heyrt um 
hneturnar sem eru svo feitar 
að það má nota þær sem kerti? 
Ég leita þeirra (13)
31 Gagnsætt erindi: Brot-
hættur hnappur (8) 
32 Meinarðu netpistilinn eða 
flutninginn á vefdagbókinni 
sjálfri? (13)
33 Gengur of langt í að túlka 

Björk, Reyni, Víði og fleiri tré (8)
34 Bernska virðist borin á mig/
bernskuljóminn aldrei dvín 
(10)
40 Lyktir urðu þær að ég fékk 
svolítð afmyndaðan serk (6)
41 Er til gnýr fyrir snípuna? (8)
42 Nota tímann í vinnunni fyrir 
viðveruappið (13)
43 Mun Sunna, sú mikla 
stjarna, gefa mér upp sakir? (8)

LÓÐRÉTT 
1 Skák bringusepa gefur 746W 
(7)
2 Það sem þarf í asparafbrigði 
dugar í heilt ljóð (9)

3 Sakna trufflu í uppskrift 
grundarbollu (9)
4 Okkar er ískaldur og grimmur 
fram í júní (9)
5 Bíð leiðbeininga eins sem 
öllu ræður (9)
6 Höldum lítið partí, þú og ég, 
fyrir látlausan vin (8)
7 Leggur drög að ímyndaðri 
flugferð (10)
8 Þessi víða sýn til allra átta 
minnir á heimili Baldurs og 
Nönnu (10)
9 Fær skárri geiflur án þessarar 
gulu slikju (10)
10 Hlaupatíkur og erindaernir? 
(9)
17 Ormagöng og asnaskapur 

fara illa saman (9)
19 Hár aldur og löng ævi; hólmi 
og háaloft? Nei, ég bíð bara 
minna eftirlauna (12)
20 Gefur aðkomumanni að 
borða, skeið fyrir skeið (12)
21 Skunda í yfirheyrslu án þess 
að læra að yfirfara lagatextann 
(12)
22 Hér er hún með sínum 
munki og eina syni foreldra 
sinna að auki (12)  
23 Nefið afhjúpar kókaín-
neysluna en c-ið erlendan 
upprunann (8)
25 Hamaðist hamslaus og 
nánast hungurmorða (7)
26 Óvitlaus afstaða fyrir sann-

gjörn börn (7) 
27 Pússum silfur með pollum 
(6) 
28 Yfirvegað óðagot fyrir 
stilltan strák (6)
35 Ætli þau gruni hvað þessir 
rugludallar eru óþroskaðir? (5)
36 Brúnku- mín er -byrðin 
þung/bensín geymir 95 (5)
37 Ég hef þreytt minn þófa af 
einskærri heift (5)
38 Í Nígeríu má fá flest fyrir 
brækur (5)
39 Ég man þegar Bó sagði gó, 
það bar ávöxt (5)

E L D H Ú S B E K K I N N Ó U Þ
F A Ð R O Á R G A N G U R

N A G L A D E K K J A G N D N

I H S I K F E R Ð A L A N G A

S V E I T A D R Á T T A R N U

H I Ú D L R A N G L A R A N A

E M E T R A V A R A N A Á U

I I U N Ð A N N A S A M T

M Á L A M I Ð L A R I V G N Í

U I N E O R Ð A G A M A N I Ð

R A Ð T E N G I N G R A A I

F R S K G R A S A F R Æ Ð I N

U R Ð A R K E T T I L S D

E M O Ú N A S A V Æ N G I N A

S K O P S T Æ L I N G E Á N S

A Ó S K A Ð A L S K O N A N

Ó S A L Ö N D U N U M S A K A

K Í Ó N Á T T K Ö N T U Ð U

K R Ú N Ó T T A N L A N L Ð

Á A A R M A T A R L A U S A
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Innréttingar í öllum 
stærðum og gerðum

Við aðstoðum þig við að hanna Schmidt eldhúsinnréttingu sem 
hentar þér og þínum þörfum. Óteljandi möguleikar eru í boði 
í hæsta gæðaflokki sem völ er á. Komdu og sjáðu úrvalið!

Bjóðum aðeins það besta fyrir þig!



ListaverkiðBrandarar

700 kílóum af hári var í gær stolið úr 
hárkolluverkstæði í Kópavogi.
Lögreglan er nú að kemba svæðið.

Hvers konar terta er þetta?
Djöflaterta.
Nú, ég hélt að þú hefðir ætlað að 
baka englatertu.
Já, en hún féll.

Pabbinn: „Sonur minn hlustar aldr-
ei á neitt sem ég segi.“
Vinurinn: „Nú, er hann svona 
þrjóskur?“
Pabbinn: „Nei, bara heyrnarlaus.

Konráð
á ferð og flugi

og félagar
302

„Þar fór í ver,“ sagði 
Konráð. „Okkur liggur 
á en þurfum að 
komast í gegnum þetta 
völundarhús fyrst.“ 
Hann dæsti og bætti við 
vonsvikinn, „við verðum 

of sein.“ „Of sein, of sein,“ 
sagði Kata pirruð. „Hvað 
gerir til að vera aðeins of 
sein?“ bætti hún við. En 
Lísaloppa og Konráð voru 
ekki sammála. Þau vildu 
mæta á réttum tíma.

Getur þú hjálpað þeim að komast í gegnum völundarhúsið? 

?
?

?

Nafn: Ronja Ísabel Arngrímsdóttir.

Aldur: Ég verð 12 ára í september.

Skóli: Norðlingaskóli.

Hvað er skemmtilegast að læra? 
Mér finnst mjög gaman í íþróttum. 
Rakel Logadóttir er að kenna mér. 
Hún er frábær.

Hvað gerirðu þegar skólinn er 
búinn? Ég fer að leika við vinkonur 
mínar eða fer á æfingar.

Hvað ertu að æfa? Ég er að æfa 
dans hjá Dans stúdíó World Class 
og skauta í Laugardal.

Hver er uppáhaldshljómsveitin 
þín? Ég hlusta mikið á tónlist. 
Hlusta mikið á venjuleg lög. Pabbi 
minn var í Skítamóral og tónlistar-
kennarinn minn er í Skálmöld svo 
ég hlusta á margt.

Hvaða bók er í uppáhaldi? Ég les 
svolítið mikið. Ég er að lesa núna 
bók sem mér finnst skemmtileg en 
hún toppar ekki Kidda klaufa bæk-
urnar. Þær eru í uppáhaldi.

Hvað er skemmtilegast að horfa á? 
Ég horfi mikið á Netflix. Ég horfi á 
allt eiginlega. Núna er ég að horfa á 
Friends og Alice and Katie.

Áttu gæludýr? Nei en ég átti. Við 
Matthildur vinkona mín vorum 
í sveitinni hjá ömmu þar sem við 
vorum að gefa heimalningum mjólk 
að drekka. Sauðburður er nánast 
búinn hjá ömmu og afa. Það eiga 
bara tvær kindur eftir að bera. En 
nágrannarnir þeirra eiga margar 
kindur og við vorum mest þar. Sáum 
þrjár kindur bera.

Hvað langar þig að verða? Mig 
langar að verða einkaþjálfari eins 
og mamma. Dansari kannski líka. 
Mamma er líka góð að dansa. Ég er 
ekkert mikið í tónlist eins og pabbi.

Hefurðu ferðast um Ísland? Já, ég 
fór einu sinni til Siglufjarðar. Það 
var rosalega flott þar og skemmti-
legt.

En til útlanda? Ég fer mikið til Sví-
þjóðar. Er í Helsingborg hjá afa. Það 
er flottur staður og gaman að vera 
þar.

Dans- og  
skautadrottning  
í Norðlingaholti
Ronju Ísabel Arngrímsdóttur langar að verða 
einkaþjálfari eins og mamma hennar. Hún 
hlustar mikið á tónlist enda pabbi hennar 
gítarleikari í Skítamóral og tónlistarkennari 
hennar er í Skálmöld.

Erna Einarsdóttir fann fjársjóð undir 
regnboganum: Margar gullstangir!
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Opið allan sólarhringinn 
Garðabæ og Skeifunni

  
24” Speedster

vnr. 935922 
 

30.399 
verð áður 37.999

  
20” Alissa

vnr. 1114842, 951106 
 

27.999 kr 
verð áður 34.999

  
20” Speedster

vnr. 935920, 935921 
 

27.999 kr 
verð áður 34.999

 
vnr. 1114843, 912952  

 

30.399 kr 
verð áður 37.999
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*Barnahjól eru 16”- 24” hjól.

  
16” Ultra

vnr. 1114704, 11 
 22.399 kr

Verð áður 27.999  

2o%
 af öllum barnahjólum* 

og hjólafylgihlutum
Dagana 18.-21. maí

afsláttur



VEÐUR   MYNDASÖGUR

Í dag verður hvasst í öllum landshlutum og þá sýnu hvassast á suðvestur-
horninu. Þurrt verður að mestu á Norðurlandi, en í öðrum landshlutum 
verður dagurinn frekar blautur og má reikna með úrhellisrigningu á 
Suðausturlandi um tíma.

Heimurinn

Veðurspá Laugardagur
Reykjavík

Ísafjörður

Akureyri

Egilsstaðir

Kirkjubæjarklaustur

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Hversu margar 
stjörnur heldurðu 

að séu þarna 
uppi? Látum 

okkur 
sjá, ein, 
tvær...

Þrjár, 
fjórar, 
fimm, 
sex...

Átján, nítján, 
tuttugu, 
tuttugu 
og ein.

Þrjú hundruð og 
ein, þrjú hundruð 

og tvær, þrjú 
hundruð og þrjár.

Þú getur skrollað upp og niður 
og til hliðanna með einum fingri, 
en tvegg ja fingra svæp tekur þig 

áfram og aftur milli vefsíðna.

Vá!

Sjáðu?
Svo auðvelt að 

fullorðinn fattar þetta!
Ekki illa 
meint. Allt í góðu.

Ein spurning 
í viðbót...

Skjóttu. Hverslags barna-
húsgögn eigum 
við að kaupa?

Það er auðvelt. 
Ég skal seg ja þér 
nákvæmlega hvað 
þú ættir að kaupa.

Það sem konan þín 
vill kaupa.

Fyndið... það er 
það sem hún sagði.

gæði... ending… ánægja. 

skoðaðu úrvalið á Weber.is

ÞjónustumiðstöðÞjón
tó li t fólktttttli
j
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OPIÐ ALLA
HVÍTASUNNUHELGINA

ENGIHJALLI – VESTURBERG – ARNARBAKKI – GLÆSIBÆR – STAÐARBERG – HAFNARGATA – KAUPANGUR

50%
AFSLÁTTUR Í N

AMMILA
NDI

LAUGARDAG OG SUNNUDAG

PEPSI, PEPSI MAX 
OG APPELSÍN Í DÓS 

500 ML

99
KR/STK

AUNT MABLE 
MUFFINS 102 G

129
KR/STK STJÖRNU MIX

170 G

299
KR/STK

HARIBO
120 G, 8 TEG

169
KR/STK

KRISTALL Í DÓS 
330 ML

79
KR/STK

FJALLALAMB
GRILLSNEIÐAR

1.499
KR/KG

SS LAMBALÆRI MEÐ 
KRYDDJURTUM, STUTT

1.499
KR/KG

ALI 
SPARERIBS

799
KR/KG

SMASS 
HAMBORGARAR

2*120

499
KR/PK

KJARNAFÆÐI
LAMBALÆRIS

SNEIÐAR SIRLOIN

1.699
KR/KG

SKÚFFUKAKA 
MEÐ LAKKRÍS OG 

KARAMELLU 390 G

499
KR/STK

ICELAND CHICKEN 
BREAST FILLET

1.399
KR/PK

BEN & JERRY’S

699
KR/STK



Tilkynnt hefur nú verið um tilnefningar 
til Safnaverðlaunanna 2018. Íslensku 
safnaverðlaunin er viðurkenning veitt 
annað hvert ár íslensku safni fyrir fram-
úrskarandi starfsemi.  
 
Sem fyrr gátu almenningur, stofnanir 
og félagasamtök sent inn ábendingar 
um safn eða einstök verkefni á starfs-
sviði safna sem þykja til eftirbreytni 
og íslensku safnastarfi til framdráttar. 
Valnefnd hefur tilnefnt eftirfarandi þrjú 
söfn og hlýtur eitt þeirra verðlaunin. 
Forseti Íslands, Guðni Th. Jóhannesson, 
afhendir Safnaverðlaunin 2018 við hátíð-
lega athöfn þann 5. júní.

Íslandsdeild alþjóðaráðs safna – ICOM og 
FÍSOS – Félag íslenskra safna og safnmanna 
standa saman að verðlaununum. 

ÍSLENSKU 
SAFNAVERÐLAUNIN

2018

Listasafn Árnesinga

Grasagarður Reykjavíkur

Varðveislu- og rannsóknasetur 
Þjóðminjasafns Íslands

TIL HAMINGJU MEÐ TILNEFNINGAR  
TIL SAFNAVERÐLAUNANNA 2018

Rök lífsins er ný bók eftir 
dr. Guðmund Eggertsson 
sem bókaútgáfan Bene-
dikt gefur út. Guðmundur 
 var um árabil prófessor í 

líffræði við Háskóla Íslands og vann 
að rannsóknum á sviði sameinda-
erfðafræði. Rök lífsins er fjórða bók 
hans eftir að hann lét af störfum við 
háskólann. Fyrri bækurnar eru Líf af 
lífi, Leitin að uppruna lífs og Ráðgáta 
lífsins.

„Rök lífsins er bók um sögu erfða-
fræðinnar,“ segir Guðmundur. „Ég 
fjalla um einstaka vísindamenn sem 
voru annaðhvort erfðafræðingar 
eða komu óbeint við sögu erfða-
fræðinnar, eins og til dæmis þróunar-
fræðingar. Ég byrja á Aristótelesi sem 
hafði töluvert um erfðafræðina að 
segja. Honum var ekkert óviðkom-
andi og stundum gleymist að hann 
var afkastamikill líffræðingur. Það er 
frekar óvenjulegt að menn sameini 
áhuga á heimspeki og líffræði, en 
hann stundaði líffræðirannsóknir og 
lýsti til dæmis miklum fjölda dýra og 
krufði þau.

Ég segi frá fjölmörgum öðrum 
frumherjum erfðafræði- og þró-
unarfræðirannsókna, þar á meðal 
Alfred Russel Wallace sem var merki-
legur brautryðjandi í þróunarfræði 
á 19. öld. Hann var mjög frumlegur 
náungi, sjálfmenntaður, og komst að 
sömu niðurstöðu og Darwin, óháð 
honum, um náttúrulegt val. Það fór 
svo að þeir birtu samtímis greinar 
um þetta í ensku tímariti árið 1858 
sem vöktu litla athygli, en síðan dreif 
Darwin sig í það að skrifa bókina 
Uppruni tegundanna.

Erfðafræðin fór að blómstra um 
aldamótin 1900, en erfðafræðirann-
sóknir fólust aðallega í því á þessum 
tíma, allt fram yfir 1940, að fylgjast 
með erfðum gena og einkennunum 
sem þau réðu. Menn vissu að genin 
voru á litningum í frumukjarna en 
það vantaði hins vegar þekkingu á 
efnislegri gerð þeirra og lífefnafræði-
legri starfsemi. Á þessu voru lengi vel 
sáralitlar rannsóknir. Margt var þó vel 
gert og ber hæst brautryðjendarann-
sóknir Morgans á ávaxtaflugunni, 
sem ég segi frá. Undir lok fjórða ára-
tugarins fóru menn að reyna í alvöru 
að tengja starfsemi DNA við lífefna-
fræðileg ferli og ég segi líka frá því. 
Enn var þó eðli erfðaefnis hulið og 
það var ekki fyrr en um 1950 sem 
það upplýstist þegar Watson og Crick 
lýstu gerð DNA-sameindarinnar. 
Það er merkilegt hversu seint athygli 
manna beindist í alvöru að eðli erfða-
efnisins. Það er þó skýring á því, því 
lífefnafræðin var enn á þróunarstigi 
og réð tæpast við verkefnið.“

Guðmundur segir bókina ætlaða 
þeim sem hafa áhuga á líffræði og 
sögu líffræðinnar. „Það hefur ekki 
komið út hér á landi bók sem líkist 
þessari. Það hefur ótrúlega lítið verið 
skrifað um líffræðileg efni á íslensku 
og ég segi frá hlutum sem ekki hefur 
verið sagt frá áður á íslensku.“

Ætlaði að verða grasafræðingur
Guðmundur, sem er fæddur árið 
1933, stefndi um tíma á það að 
verða grasafræðingur. „Ég ólst upp 
á sveitabæ, Bjargi, rétt fyrir utan 
Borgarnes. Þetta var nýbýli, ekki 
stórt og foreldrar mínir voru þar með 
búskap, rúmlega hundrað kindur og 
nokkrar kýr. Alveg frá því ég var lítill 
strákur hafði ég áhuga á grösum. 
Þetta var örvun frá móður minni 
sem hafði mikinn áhuga á plöntum 
og kenndi mér nöfn á þeim. Þegar ég 
lauk stúdentsprófi á Akureyri sótti ég 

Bók um sögu 
erfðafræðinnar
Höfundurinn, Guðmundur Eggertsson, segir þar frá hlutum 
sem ekki hefur verið sagt frá áður á íslensku.

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrun@frettabladid.is
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Yfirlit yfir afkomu ársins 2017         
    2017 2016
Efnahagsreikningur (í milljónum kr.) A deild V deild B deild Samtals Samtals
Eignahlutir í félögum og sjóðum 38.995 6.587 2.467 48.049 39.603
Skuldabréf 86.831 14.666 6.158 107.655 86.361
Bundnar bankainnistæður 1.126 190 132 1.448 529
Aðrar fjárfestingar 0 0 0 0 29
Kröfur 18.747 3.167 957 22.871 974
Varanlegir rekstrarfjármunir 89 15 0 104 107
Óefnislegar eignir 125 21 0 146 7
Handbært fé 10.796 1.823 359 12.978 1.007
Skuldir -2.247 -379 -66 -2.692 -142

Hrein eign til greiðslu lífeyris 154.462 26.090 10.007 190.559 128.475

Breyting á hreinni eign (í milljónum kr.)
Iðgjöld 45.045 2.626 2.703 50.373 11.599
Lífeyrir -2.478 -202 -1.837 -4.517 -3.598
Hreinar fjárfestingatekjur 10.098 1.882 658 12.639 2.443
Rekstrarkostnaður -268 -46 -111 -426 -295
Breyting á hreinni eign til greiðslu lífeyris 52.396 4.260 1.413 58.069 10.149
Hrein eign frá fyrra ári 102.066 21.830 4.579 128.475 118.326
Sameining við Eftirlaunasjóð Reykjanesbæjar   4.015 4.015 

Hrein eign til greiðslu lífeyris 154.462 26.090 10.007 190.559 128.475

Kennitölur
Nafnávöxtun 8,0% 8,0% 6,1% 7,90% 1,8%
Hrein raunávöxtun 6,1% 6,1% 4,3% 6,00% -0,3%
Raunávöxtun (5 ára meðaltal) 4,6% 4,6% 3,8% 4,6% 4,2%
Raunávöxtun (10 ára meðaltal) 2,2% 2,2%  2,1% 1,6%
Hrein eign umfram heildarskuldbindingar -1,1% 2,7% -26,4%  
Virkir sjóðfélagar 12.062 4.439 164 16.665 16.225
Fjöldi lífeyrisþega 4.087 1.125 1.300 6.512 5.500

Sigtúni 42  I  105 Reykjavík  I  sími 540 0700  I  lifbru@lifbru.is

Ársfundur Brúar lífeyrissjóðs starfsmanna sveitarfélaga verður haldinn mánudaginn 
4. júní kl. 12.00 í húsakynnum sjóðsins að Sigtúni 42, 2. hæð, Reykjavík.

Dagskrá
1.   Venjuleg ársfundarstörf samkvæmt samþykktum sjóðsins
2.  Kynning á breytingum á samþykktum sjóðsins
3.  Önnur mál

Allir sjóðfélagar sem og fulltrúar launagreiðenda 
og viðkomandi stéttarfélaga eiga rétt til fundarsetu 
með málfrelsi og tillögurétti og eru þeir hvattir til 
að mæta.

Reykjavík 30. apríl 2018
Stjórn Brúar lífeyrissjóðs starfsmanna sveitarfélaga

    

Í stjórn sjóðsins eru: Garðar Hilmarsson, formaður stjórnar, Kristbjörg Stephensen varaformaður,
Benedikt Þór Valsson, Elín Björg Jónsdóttir, Salóme A. Þórisdóttir og Sigurbergur Ármannsson

Framkvæmdastjóri er Gerður Guðjónsdóttir.

Ársfundur 2018
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um styrk til náms í grasafræði í Dan-
mörku og fékk hann. Grasafræðin, 
eins og hún var kennd í háskólanum, 
fannst mér þó ekki nógu áhugaverð. 
Ég var á tímabili að hugsa um að fara 
í jarðfræði, en svo ákvað ég að snúa 
mér að erfðafræðinni. Ég vildi beina 
athyglinni að því sem gerist innra 
með lífverum og grundvallaratriðum 
í starfsemi þeirra, sem þá var mjög 
lítið kunn.

Ég kom inn í erfðafræðina einmitt 
á þeim tíma þegar miklir hlutir voru 
að gerast. Það varð bylting í erfða-
fræðinni, og reyndar í líffræðinni, 
sem hófst með útkomu greinar Wat-
sons og Cricks árið 1953 um byggingu 
DNA-sameindarinnar.“

Valdi Ísland
Guðmundur hóf erfðafræðinám árið 
1955 og lauk prófi árið 1958. Hann 
starfaði síðan í Kaupmannahöfn og 
London við rannsóknir áður en hann 
hélt til Bandaríkjanna í doktorsnám, 
en því lauk hann árið 1965 frá Yale-
háskólanum. Eftir að doktorsnámi 
lauk lá leið Guðmundar til Ítalíu þar 
sem hann hélt áfram rannsóknum 
sínum. Hann sneri síðan heim til 
kennslu í líffræði við Háskóla Íslands 
og sinnti jafnframt rannsóknum. 

Af hverju ákvað hann að koma heim 
þegar hann hefði getað stundað rann-
sóknir erlendis?

„Einfalda svarið er að mig langaði 
alltaf til að koma heim,“ segir hann. 
„Ég hafði kost á því að vinna erlendis, 
sérstaklega í Bandaríkjunum. Það var 
mikil gróska í þessum rannsóknum 
á þeim tíma og eftirspurn eftir fólki 
sem hafði hlotið góða menntun. Ég 
sé ekki eftir því að hafa komið heim 
því ég hafði mikla ánægju af því starfi 
sem ég vann hér heima, sem var mest 
kennslustarf. Ég stundaði rannsóknir 
meðfram en þær hefðu eflaust orðið 
öflugri hefði ég unnið til dæmis í 
Bandaríkjunum.“

„Það hefur ótrúlega lítið verið 
skrifað um líffræðileg efni á ís-
lensku,“ segir Guðmundur. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Sérðu alls ekki eftir þessu?
„Nei, það er þrjóskan! Hins vegar 

fann ég til þess og fannst leiðinlegt 
hversu litlu ég fékk áorkað í rann-
sóknum hér á landi. Þegar ég kom 
á ráðstefnur erlendis var ekki laust 
við að ég skammaðist mín fyrir það 
hversu litlu var hægt að koma til 
leiðar hér.“

Hver var ástæðan?
„Umhverfið. Lengi vel voru lélegar 

aðstæður til rannsókna og það var 
ákaflega erfitt að fá fé til þeirra. Það 
var ekki fyrr en á síðari árum mínum 
við Háskólann að það fengust aðeins 
meiri peningar. Ég var að stunda 
grundvallarrannsóknir, var að rann-
saka svokallaðar tRNA-sameindir 

sem gegna lykilhlutverki við mynd-
un prótína í frumunni. Ég vann þær 
rannsóknir dálítið mikið í samvinnu 
við ágætan mann í Bandaríkjunum 
og þær gengu nokkuð vel, en ekki 
eins hratt og ég hefði viljað. Síðar 
fór ég í fjölþættar rannsóknir á hita-
kærum bakteríum sem vaxa í heitum 
hverum. Þær rannsóknir voru for-
vitnilegar á sinn hátt en annars eðlis 
en það sem ég stundaði áður.“

Eftir að svara stórum  
spurningum
Hver er stærsta og erfiðasta spurningin 
í erfðafræðinni?

„Ég held að það sé búið að svara 
stærstu og erfiðustu spurningunum í 

erfðafræðinni. Spurningum um eðli 
erfðaefnisins og hvernig erfðaefnið 
stjórnar starfsemi lífveranna. Það á þó 
enn eftir að svara stórum spurningum 
þótt þeim stærstu hafi verið svarað. 
Þar er fyrst og fremst um að ræða 
spurningar um það hvernig þroska líf-
vera er varið, hvernig erfðaefnið stýrir 
sérhæfingu fruma í líkamanum allt frá 
okfrumu til fullþroskaðrar lífveru.“

Þú hefur nýtt líf þitt til að sökkva 

þér ofan í líffræði og erfðafræði, en 
hefurðu stundum velt fyrir þér hversu 
merkilegt fyrirbæri vitund okkar 
mannanna er?

„Ég velti því oft fyrir mér. Þar hefur 
erfðafræðin ekki enn lagt neitt til mál-
anna. Ég held að flestir erfðafræðingar 
og aðrir líffræðingar hallist að því að 
menn hafi öðlast hugarstarfsemina 
smám saman en um meðvitundina 
sjálfa hefur líffræðin eiginlega ekkert 
að segja. Það er stutt síðan líffræðing-
ar fóru að beina athyglinni að meðvit-
undinni og yfirleitt er ekki er minnst 
á hana í kennslubókum um líffræði.“

Heldurðu að slokkni á vitundinni 
við dauðann?

„Það efast ég um.“

ÉG FJALLA UM EIN-
STAKA VÍSINDAMENN 

SEM VORU ANNAÐHVORT ERFÐA-
FRÆÐINGAR EÐA KOMU ÓBEINT 
VIÐ SÖGU ERFÐAFRÆÐINNAR.
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Hvað?        
Hvenær?       
Hvar?      
Laugardagur
hvar@frettabladid.is

19. MAÍ 2018
Tónlist
Hvað?  Kristín Anna
Hvenær?  21.00
Hvar?  Mengi, Óðinsgötu
Kristín Anna hélt tvenna tónleika 
í Cincinnati Art Museum í síðasta 
mánuði á tónlistarhátíðinni 
Homecoming, en hún er haldin 
af meðlimum amerísku rokk-
sveitarinnar The National. Kristín 
Anna kom einnig fram með Aaron 
og Bryce Dessner úr The National 
á opnunarkvöldi hátíðarinnar en 
þar stigu líka á svið Lisa Hannigan, 
Spank Rock Official og Mouse on 
Mars.

Hvað?  Útgáfutónleikar: Jana, Flora
Hvenær?  21.00
Hvar?  Tjarnarbíó
Leik- og söngkonan Jana blæs til 
útgáfutónleika til að fagna fyrstu 
breiðskífu sinni Flora sem kom 
út fyrr í vetur á netinu. Platan er 
afrakstur þriggja ára vinnu með 
lagasmíðar og texta Jönu sem lauk 
með tónleikum í Iðnó á Airwaves 
tónlistarhátíðinni í nóvember 
2017. Hljómsveitina skipa Magnús 

Jóhann Ragnarsson á hljómborð 
og syntha, Bergur Einar á trommur 
og slagverk og Valdimar Olgeirs-
son á bassa og syntha. Í tilefni af 
útgáfutónleikunum verður fáanleg 
vínylplata með handskrifuðum 
lagatextum í takmörkuðu upplagi.

Sýningar
Hvað?  Sjúkdómar í Kartöflugeymsl-
unni – Listagilið á Akureyri
Hvenær?  14.00
Hvar?  Kartöflugeymslan, Akureyri
Á sýningunni Sjúkdómar sýnir 
Jonna heklaða skúlptúra þar sem 

hún túlkar sýn sína á sjúkdóma, 
raskanir og heilkenni. Þetta er bara 
byrjunin á þessu verkefni en frá 
því í janúar hefur hún heklað yfir 
60 sjúkdóma og á eftir að halda 
áfram með þessa sjúklegu sjúk-
dóma þar til að þeir verða langt 
yfir 100.

Hvað?        
Hvenær?       
Hvar?      
Sunnudagur
hvar@frettabladid.is

20. MAÍ 2018
Tónlist
Hvað?  Prins Póló
Hvenær?  21.00
Hvar?  Havarí á Karlsstöðum
Á vordögum ætlar Prins Póló að 
setjast undir stýri og leggja í nokk-
urra daga hringferð með gítarinn 
meðferðis. Heimsóttir verða nokkr-
ir vel valdir staðir, tekið í spaða og 
slegið á strengi. Tilefnið er útgáfa á 
þriðju breiðskífu Prins Póló en hún 
ber heitið Þriðja kryddið og verður 
vonandi komin út á þessum tíma. Í 
kvöld er svo síðasta stoppið og þá 
er stoppað á heimavelli.

Hvað?  R6013: BSÍ, MSEA, SiGRÚN
Hvenær?  18.00
Hvar?  Ingólfsstræti 20
Opið öllum aldurshópum endur-
gjaldslaust en frjáls framlög eru 
vel þegin. Dýraafurðalaus matur í 
boði! (Býður einhver fram aðstoð 
við matseld?) Eyrnatappar og hlífar 
í barna- og fullorðinsstærðum í 
boði fyrir þá sem vilja passa upp á 
heyrnina (mælt með!)

Hvað?  Great Grief/ROHT/Dauðyflin/

Hallgrímskirkja verður iðandi af lífi í dag, hvítasunnudag.

stod2.is   1817MARGFALT SKEMMTILEGRI

SUNNUDAG

Gæludýrin eru dýrmæt og oft bestu vinir mannsins. Þau lífga upp á tilveruna og gera hana skemmtilegri en líf þeirra er 
þó ekki alltaf dans á rósum. Í glænýrri þáttaröð í umsjón Heimis Karlssonar fylgjumst við með eldklárum dýralæknum 
leysa hin ýmsu vandamál sem upp koma hjá bestu fjölskylduvinum okkar. 
Þáttur sem sannir dýravinir mega ekki láta framhjá sér fara.
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Prins Póló spilar á sínum heimavelli, 
Havarí, þennan fagra hvítasunnudag.

xGADDAVÍRx á Gauknum.
Hvenær?  21.00
Hvar?  Gauknum
Hvítasunnu-hardcore á Gauknum. 
1.000 krónur inn.

Viðburðir
Hvað?  Tangópraktika Tangóævin-
týrafélagsins og Tangófélagsins
Hvenær?  20.00
Hvar?  Hressó, Austurstræti
Svana Vals er dj kvöldsins, heldur 
uppi stuðinu með dúndrandi 
tangótónlist ásamt því að sjá um 
leiðsögn í argentínskum tangó. 
Ekki þarf að mæta með partner. 
Allir velkomnir og aðgangseyrir er 
700 kr.

Sýningar
Hvað?  Votiv – Áheit
Hvenær?  12.15
Hvar?  Hallgrímskirkja
Votiv – Áheit er yfirskrift nýrrar 
sýningar Ingu S. Ragnarsdóttur, 
sem sýnir á vegum Listvinafélags 
Hallgrímskirkju og verður sýningin 
opnuð við lok hátíðarmessu á 
hvítasunnudag um kl. 12.15. 
Allir eru hjartanlega velkomnir 
og hvattir til að taka þátt mess-
unni, mikil tónlist verður flutt og 
listakonan er kynnt í messulok. 
Messunni er útvarpað beint á Rás 
1 og syngur Mótettukór Hallgríms-
kirkju undir stjórn Harðar Áskels-
sonar og Björn Steinar Sólbergsson 
leikur á Klais-orgelið, en prestar 
eru sr. Irma Sjöfn Óskarsdóttir og 
sr. Sigurður Árni Þórðarson og lesið 
er á mörgum tungumálum í tilefni 
af hátíð heilags anda. Sýningin er 
síðan formlega sett í forkirkjunni 
um kl. 12.15 og Hallgrímssöfnuður 
býður upp á léttar veitingar. Sýn-
ingarstjóri er Rósa Gísladóttir.

Hvað?        
Hvenær?       
Hvar?      
Sunnudagur
hvar@frettabladid.is

 
21. MAÍ 2018
Tónlist
Hvað?  Kirtan með Jose Antonio 
Nuñez Negrón „Ukumari og vinum.
Hvenær?  20.00
Hvar?  Yogavin, Grensásvegi
Verið hjartanlega velkomin á kirtan 
með Jose og vinum. Jose Antonio 
Nuñez Negrón „Ukumari“ frá Perú 
er fjölhæfur tónlistarmaður sem 
syngur og spilar á mörg hljóðfæri. 
Við syngjum saman möntrur og 
söngva hjartans sem opna hjartað 
og hækka orkutíðnina.

VEITINGASTAÐURINN 

Nánari upplýsingar um veltu, framlegð, áhvílandi lán, leigukjör og mögulegar útfærslur á sölu veitir 

Þórir Jóhannsson í síma 862-0052 og á sala@menam.is.  Einnig mun Þorsteinn Magnússon, fasteignasali 

hjá Árborgum steini@arborgir.is veita upplýsingar eftir 24. maí

Menam er 20 ára rótgróinn og rómaður veitingastaður, vel staðsettur 

með stöðuga veltu og góða vaxtarmöguleika. Á efri hæð Menam er 

fallegt 4-5 herbergja gistiheimili sem er hluti af rekstrinum.

MENAM

VEITINGASTAÐUR - GISTIHEIMILI

TIL SÖLU

Boyd Tinsley, fyrrverandi fiðlu-
leikari bandarísku hljóm-
sveitarinnar Dave Matt-

hews Band, hefur verið kærður 
fyrir kynferðislega áreitni af 
trompetleikaranum James 
Frost-Winn. Tinsley fékk 
trompetleikara þennan með 
sér í hljómsveitina sína Cryst-
al Garden árið 2007. Tinsley 
uppgötvaði hann á götum San 
Francisco þar sem hann spilaði. 
Þeir urðu vinir upp úr því og Tins-
ley fór að bjóða James á tónlistar-

Boyd Tinsley fiðluleikari kærður fyrir kynferðislega áreitni

Boyd  
Tinsley er fyrr-

verandi fiðlu leikari 
Dave Matthews 

Band en var rekinn 
úr bandinu vegna 

kærunnar.

hátíðir og ferðalög hingað og 
þangað.

Samkvæmt kærunni var 
það síðan árið 2015, sem 
Tinsley fór að áreita hann. 
Hann hætti nokkrum sinn-
um í hljómsveitinni Crystal 

Garden vegna áreitninnar 
– en Tinsley fékk hann alltaf 

aftur í hljómsveitina.
Í textaskilaboðum þeirra á milli 

má sjá Tinsley biðjast afsökunar á 
hegðun sinni en síðar koma kyn-
ferðisleg skilaboð þar sem Tinsley 

segist hafa fróað sér yfir myndum af 
James meðal annars og biður hann 
um kynferðislegar myndir af sér. 
James yfirgaf sveitina svo endanlega 
í ágúst árið 2016.

Í kærunni kemur fram að það 
hafi verið stórt skref fyrir James að 
yfirgefa hljómsveitina enda fylgdu 
henni peningar og ákveðinn lífs-
stíll en hann hafi ekki getað þolað 
áreitni Tinsleys og liðið eins og 
hann væri að láta nota sig ef hann 
héldi áfram þátttöku sinni í hljóm-
sveitinni. – sþh
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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 SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 KRAKKAR

DAGSKRÁ

STÖÐ 2 SPORT 2

07.00 Strumparnir 
07.25 Waybuloo 
07.45 Með afa 
07.55 Kalli á þakinu 
08.20 Billi Blikk 
08.35 Dagur Diðrik 
09.00 Blíða og Blær 
09.25 Gulla og grænjaxlarnir 
09.40 Lína langsokkur 
10.05 Ævintýri Tinna 
10.30 Dóra og vinir 
10.55 Nilli Hólmgeirsson 
11.10 Beware the Batman 
11.30 Friends 
12.20 Víglínan 
13.05 Bold and the Beautiful 
13.25 Bold and the Beautiful 
14.05 Bold and the Beautiful 
14.25 Bold and the Beautiful 
14.50 The Great British Bake Off 
15.55 Satt eða logið 
16.50 Dýraspítalinn 
17.20 Fyrir Ísland 
18.00 Sjáðu 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Sportpakkinn 
19.05 Lottó
19.10 Ellen’s Game of Games  Stór-
sniðugir leikja- og skemmtiþættir 
í umsjón spjallþáttadrottningar-
innar Ellen DeGeneres. Í hverjum 
þætti keppa lið í fjölbreyttum 
og afar frumlegum leikjum og 
þrautum í von um að hreppa að 
lokum væna peningaupphæð. 
Leikirnir og þrautirnar eru sjón-
varpsaðdáendum kunnugar úr 
spjallþáttum Ellenar sjálfrar. Þar 
vöktu þeir það mikla lukku að 
ákveðið var að gefa þeim eigið 
pláss í dagskránni. 
19.55 Middle School: The Worst 
Years of My Life
21.25 Jackie  Mögnuð mynd frá 
2016 byggð á sönnum atburðum 
með Natalie Portman í aðalhlut-
verki. Föstudaginn 22. nóvember 
árið 1963 var John F. Kennedy, 
forseti Bandaríkjanna, myrtur. 
Myndin fjallar um viðbrögð 
Jackie eiginkonu hans, og eftirmál 
morðsins frá hennar sjónarhóli. 
Myndin hefst rétt fyrir morðið og 
gerist síðan að mestu næstu daga 
á eftir þegar Jackie, börn hennar 
tvö og fjölskyldur, starfsfólk 
Hvíta hússins, bandaríska þjóðin 
og heimsbyggðin öll syrgði hinn 
ástsæla forseta.
23.10 Nasty Baby 
00.55 The Legend of Tarzan 
02.45 Hulk

16.05 Britain’s Got Talent 
17.05 Friends 
17.30 Friends 
17.55 Friends 
18.20 Friends 
18.45 Friends 
19.10 Anger Management 
19.35 The Last Man on Earth 
20.00 Britain’s Got Talent 
21.00 Schitt’s Creek 
21.25 NCIS: New Orleans 
22.10 The Knick 
23.05 The Mentalist 
23.50 Game of Thrones 
01.10 The Last Man on Earth 
01.35 Tónlist

06.05 A Quiet Passion 
08.10 Tootsie 
10.05 Friday Night Lights 
12.00 Mother’s Day 
13.55 A Quiet Passion
16.00 Tootsie  Skemmtileg Óskars-
verðlaunamynd með Dustin 
Hoffman í aðalhlutverki en hann 
leikur atvinnulausan leikara sem 
þykir erfiður í samskiptum og dul-
býr sig sem kona til að fá hlutverk 
í sápuóperu. Dorsey finnur sig vel 
í hlutverkinu og verður smátt og 
smátt þessi kona sem hann leikur, 
og heillar konur um allt land.
18.00 Friday Night Lights 
20.00 Mother’s Day 
22.00 Paterno
23.45 Unforgettable  Magnaður 
sálfræðitryllir frá 2017 með Kath-
erine Heigl og Rosario Dawson í 
aðalhlutverkum. Eftir skilnað við 
eiginmann sinn David hefur Tessa 
borið þá von í brjósti að hann 
muni snúa til hennar og dóttur 
þeirra aftur. Sú von fer fyrir lítið 
þegar hún uppgötvar að David er 
byrjaður í sambúð með konu að 
nafni Julia. Í fyrstu reynir Tessa að 
láta á engu bera en smám saman 
breytast særindi hennar í reiði 
og síðan í afbrýðisemi og þvílíkt 
hatur að hún ákveður að eyði-
leggja líf Juliu eins og hún telur 
hana hafa eyðilagt sitt.
01.25 The Mule
03.05 Paterno

07.00 KrakkaRÚV 
09.50 Krakkafréttir vikunnar 
10.10 Konunglegt brúðkaup 
13.05 Kiljan 
13.45 Bannorðið 
14.45 Ungviði í dýraríkinu 
15.40 Mótorsport 
16.10 Til Rússlands með Simon 
Reeve 
17.10 KrakkaRÚV 
17.11 Kioka 
17.17 Ofur Groddi 
17.24 Lóa 
17.37 Flink 
17.40 Táknmálsfréttir 
17.50 Andstæðingar Íslands 
18.25 Leiðin á HM 
18.54 Lottó 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.35 Veður 
19.45 U2 á tónleikum 
20.50 The Prince and Me 
22.40 Hitchcock 
00.15 My One and Only 
02.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 King of Queens 
08.25 Everybody Loves Raymond 
08.45 Everybody Loves Raymond 
09.10 How I Met Your Mother 
09.30 How I Met Your Mother 
09.55 Life in Pieces 
10.20 The Great Indoors 
10.40 Black-ish 
11.05 Making History 
11.30 The Voice USA 
13.00 America’s Funniest Home 
Videos 
13.25 MVP: Most Vertical Primate 
15.00 Superior Donuts 
15.25 Madam Secretary 
16.15 Everybody Loves Raymond 
16.40 King of Queens 
17.05 How I Met Your Mother 
17.30 Family Guy 
17.55 Futurama 
18.20 Vaiana 
20.15 The Voice USA 
21.00 Stella Blómkvist - Morðið 
við Álftavatn 
22.30 The Hollow Point

07.24 Svampur Sveinsson
07.49 Lalli
07.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar
08.00 Strumparnir
08.25 Hvellur keppnisbíll
08.37 Ævintýraferðin
08.49 Gulla og grænjaxlarnir
09.00 Stóri og Litli
09.13 Tindur
09.27 K3
09.38 Mæja býfluga
09.50 Kormákur
10.00 Dóra könnuður
10.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar
10.47 Doddi litli og Eyrnastór
11.00 Áfram Diego, áfram!
11.24 Svampur Sveinsson
11.49 Lalli
11.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar
12.00 Strumparnir
12.25 Hvellur keppnisbíll
12.37 Ævintýraferðin
12.49 Gulla og grænjaxlarnir
13.00 Stóri og Litli
13.13 Tindur
13.27 K3
13.38 Mæja býfluga
13.50 Kormákur
14.00 Dóra könnuður
14.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar
14.47 Doddi litli og Eyrnastór
15.00 Áfram Diego, áfram!
15.24 Svampur Sveinsson
15.49 Lalli
15.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar
16.00 Strumparnir
16.25 Hvellur keppnisbíll
16.37 Ævintýraferðin
16.49 Gulla og grænjaxlarnir
17.00 Stóri og Litli
17.13 Tindur
17.27 K3
17.38 Mæja býfluga
17.50 Kormákur
18.00 Dóra könnuður
18.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar
18.47 Doddi litli og Eyrnastór
19.00 Syngdu

08.10 PGA Tour 
11.10 LPGA Tour
13.10 Golfing World 
14.00 PGA Tour 
17.00 PGA Tour 
22.00 The Players Championship

08.30 Pepsi-mörk kvenna 
09.30 West Ham - Everton 
11.10 Tottenham - Leicester 
12.50 Huddersfield - Arsenal 
14.30 Messan 
16.00 FH - ÍBV 
18.00 Seinni bylgjan 
18.40 Pepsi-mörkin  
20.00 Chelsea - Manchester 
United  
21.40 Njarðvík - Þór 
23.20 Villarreal - Real Madrid

09.05 Pepsímörkin  
10.05 Liverpool - Brighton 
11.45 Manch. United - Watford 
13.20 FA Cup - Preview Show  
13.50 Njarðvík - Þór 
16.00 Chelsea - Manch. United  
18.30 Fyrir Ísland 
19.10 Houston Rockets - Golden 
State Warriors 
21.10 FH - ÍBV 
22.40 Seinni bylgjan 
23.10 La Liga Report  
23.40 OpenCourt - All-Star Stories 
& Memories Doddi litli og 

Eyrnastór  
kl. 10.47, 14.47 
og  18.47

ÚRSLIT

LAUGARDAG KL. 16:00

stod2.is 1817
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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 Doddi litli og Eyrnastór 
07.55 Zigby 
08.05 Mamma Mu 
08.10 Elías 
08.20 Víkingurinn Viggó 
08.35 Grettir 
08.50 Pingu 
08.55 Heiða 
09.20 Tommi og Jenni 
09.40 Skógardýrið Húgó 
10.05 Ellen's Game of Games 
10.55 Friends 
12.00 Nágrannar 
12.20 Nágrannar 
12.40 Nágrannar 
13.00 Nágrannar 
13.20 Nágrannar 
13.45 American Idol 
15.15 Britain’s Got Talent 
16.20 Brother vs. Brother 
17.10 Hönnun og lífsstíll með 
Völu Matt 
17.40 60 Minutes 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Sportpakkinn 
19.10 The Great British Bake Off
20.10 Dýraspítalinn  Ný íslensk 
þáttaröð í umsjón Heimis 
Karlssonar. Við fylgjumst með 
eldklárum dýralæknum leysa hin 
ýmsu vandamál sem upp koma 
hjá fjölskylduvinum okkar þar 
sem baráttan er stundum upp á 
líf og dauða.
20.40 Silent Witness
21.35 C.B. Strike  Nýir og vandaðir 
glæpaþættir úr smiðju HBO sem 
byggðir eru á þremur metsölu-
bókum J.K. Rowling. Cormoran 
Strike er þrautreyndur fyrr-
verandi herlögreglumaður sem 
gerist einkaspæjari í London. Lífið 
hefur ekki farið mjúkum höndum 
um okkar mann en starfsreynsla 
hans og afburða skarpskyggni 
hjálpar honum við að leysa sér-
lega snúin sakamál sem lögreglan 
hefur átt í basli með. Honum til 
halds og trausts er hin dygga og 
úrræðagóða Robin Ellacott.
22.35 Queen Sugar 
23.20 Vice 
23.50 Suits 
01.00 Westworld 
02.05 S.W.A.T. 
02.50 Lucifer 
03.35 Return to Sender 
05.10 Bright Lights: Starring 
Debbie Reynolds and Carrie Fisher

16.15 Grand Designs 
17.05 Seinfeld 
17.30 Seinfeld 
17.55 Seinfeld 
18.20 Seinfeld 
18.45 Seinfeld 
19.10 Anger Management 
19.35 The Last Man on Earth 
20.00 The Mentalist 
20.45 Veep 
21.15 Game of Thrones 
22.15 Better Call Saul 
23.00 Silicon Valley 
23.35 Famous In Love 
01.05 Anger Management 
01.30 The Last Man on Earth 
01.55 Tónlist

07.40 The Edge of Seventeen 
09.25 All Roads Lead to Rome 
10.55 Moneyball 
13.05 Flying Home 
14.45 The Edge of Seventeen 
16.30 All Roads Lead to Rome
18.05 Moneyball  Mögnuð mynd 
sem byggð er á ótrúlegri sannri 
sögu og samnefndri metsölu-
bók og fjallar um Billy Beane 
sem ákveður að synda á móti 
straumnum og fara gegn öllum 
hefðum varðandi það hvernig 
maður byggir upp öflugt íþrótta-
lið. Hann finnur öflugan félaga í 
utangátta tölfræðiséníi.
20.20 Flying Home 
22.00 You, Me and Dupree
23.50 You Don’t Know Jack 
 Áhugaverð og dramatísk mynd 
með Al Pacino í aðalhlutverki 
sem fjallar um líf og starf hins 
umdeilda dr. Jacks Kevorkian 
sem helgaði líf sitt baráttu fyrir 
líknardrápi. Pacino hlaut Emmy 
og Golden Globe verðlaunin fyrir 
frammistöðu sína.
02.05 Nightcrawle
04.05 You, Me and Dupree 
05.50 Apollo 13

07.00 KrakkaRÚV 
10.00 Krakkafréttir vikunnar 
10.20 Ruddalegar rímur - Fyrri hluti 
10.50 Ruddalegar rímur - Seinni hluti 
11.20 Unglingurinn 
13.10 Menningin - samantekt 
13.35 Ahmed og Team Physix 
13.50 Þingeyrakirkja - þjóðar-
djásn og dýrindi 
14.15 Sinfóníuhljómsveit Íslands 
í Gautaborg 
15.50 Saga HM: Suður-Kórea og 
Japan 2002 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Stundin okkar 
18.25 Innlit til arkitekta 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.35 Veður 
19.45 Veiðikofinn 
20.10 Eniga Meniga - afmælistón-
leikar Ólafs Hauks 
21.15 Sjóræningjarokk 
22.00 The Light Between Oceans 
00.10 Marguerite 
02.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 King of Queens 
08.25 Everybody Loves Raymond 
09.10 How I Met Your Mother 
09.30 How I Met Your Mother 
09.55 Difficult People 
10.15 Playing House 
10.40 The Odd Couple 
11.05 Younger 
11.30 The Voice USA 
12.15 Zootropolis 
14.15 90210 
15.00 The Good Place 
15.25 Jane the Virgin 
16.15 Everybody Loves Raymond 
16.40 King of Queens 
17.05 How I Met Your Mother 
17.30 Ally McBeal 
18.25 Strúktúr 
18.55 Gudjohnsen 
19.45 Superior Donuts 
20.10 Madam Secretary 
21.00 Stella Blómkvist - Morðið í 
Hörpu 
22.30 Agents of S.H.I.E.L.D. 
23.15 The Exorcist 
00.50 Satisfaction 
01.35 Scream Queens 
02.20 Hawaii Five-0 
03.10 Blue Bloods 
03.55 Snowfall 
04.45 Síminn + Spotify

07.00 Stóri og Litli
07.13 Tindur
07.27 Zigby
07.38 Mæja býfluga
07.50 Kormákur
08.00 Könnuðurinn Dóra
08.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar
08.47 Doddi litli og Eyrnastór
09.00 Áfram Diego, áfram!
09.24 Svampur Sveinsson
09.49 Lalli
09.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar
10.00 Strumparnir
10.25 Hvellur keppnisbíll
10.37 Ævintýraferðin
10.49 Gulla og grænjaxlarnir
11.00 Stóri og Litli
11.13 Tindur
11.27 Zigby
11.38 Mæja býfluga
11.50 Kormákur
12.00 Könnuðurinn Dóra
12.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar
12.47 Doddi litli og Eyrnastór
13.00 Áfram Diego, áfram!
13.24 Svampur Sveinsson
13.49 Lalli
13.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar
14.00 Strumparnir
14.25 Hvellur keppnisbíll
14.37 Ævintýraferðin
14.49 Gulla og grænjaxlarnir
15.00 Stóri og Litli
15.13 Tindur
15.27 Zigby
15.38 Mæja býfluga
15.50 Kormákur
16.00 Könnuðurinn Dóra
16.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar
16.47 Doddi litli og Eyrnastór
17.00 Áfram Diego, áfram!
17.24 Svampur Sveinsson
17.49 Lalli
17.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar
18.00 Strumparnir
18.25 Hvellur keppnisbíll
18.37 Ævintýraferðin
18.49 Gulla og grænjaxlarnir
19.00 Hótel Transylvania 2

09.00 LPGA Tour 
11.00 PGA Tour 
16.10 Golfing World 
17.00 PGA Tour 
22.00 PGA Highlights 
22.55 Golfing World 

08.00 FH - KA 
09.40 Pepsi-mörkin  
11.00 ÍBV - FH 
12.40 Seinni bylgjan 
13.10 Fulham - Derby County 
14.50 Aston Villa - Middlesbrough 
16.30 Premier League World 
17.00 Burnley - Bournemouth 
18.40 Swansea - Stoke 
20.20 Fyrir Ísland 
21.00 FH - ÍBV 
22.30 Seinni bylgjan

07.55 Chelsea - Manchester 
United  
09.35 Cleveland Cavaliers - Bost-
on Celtics 
11.30 FH - ÍBV 
13.00 Seinni bylgjan 
13.30 Njarðvík - Þór 
15.10 Valur - Stjarnan 
16.50 Pepsi-mörkin  
18.10 Evrópudeildin - fréttaþáttur 
18.40 Barcelona - Real Sociedad 
20.40 Pepsi-mörk kvenna  
21.40 FA Cup - Preview Show  
22.10 Chelsea - Manchester 
United 

Mörgæsirnar  
frá Madagaskar,
08.24, 12.24 
og 16.24

agaskar,
12.24
4

DÝRASPÍTALINN

Skemmtileg þáttaröð í umsjón Heimis Karlssonar þar sem við fylgjumst 
með eldklárum dýralæknum leysa hin ýmsu vandamál sem upp koma 
hjá bestu fjölskylduvinum okkar. Þetta er þáttur sem sannir dýravinir 
mega ekki láta fram hjá sér fara.

KL. 20:10

Allt þetta og meira til 
á aðeins 333 kr. á dag. 

 365.is

 

Skemmtilegur
Hvítasunnudagur
Fáðu þér áskrift á 365.is

SILENT WITNESS

Glæný og hörkuspennandi sería frá BBC um liðsmenn réttar-
rannsóknardeildar lögreglunnar í London sem kölluð er til þegar 
óhugnanleg morð hafa verið framin. Hver saga er sögð í tveimur 
þáttum. Fyrri þátturinn er sýndur á sunnudagskvöldum og sá seinni á 
mánudagskvöldum. Breskir sakamálaþættir eins og þeir gerast bestir.

KL. 20:45

C.B. STRIKE

Fyrrverandi hermaður verður að Comoran Strike einkaspæjara og með 
hjálp Robin virðast þeim allir vegir færir, 
eða hvað? Hörkuspennandi sakamálaþættir, 
byggðir á sögu J.K. Rowling.

KL. 21:40

il 
ag.

ð Comoran Strike einkaspæjara og með
egir færir,
kamálaþættir,

THE GREAT BRITISH BAKE OFF

Alvöru baksturskeppni þar sem 12 áhugabakarar keppa um fyrsta 
sætið og það þarf bæði að gleðja augu og bragðlauka dómara sem 
kunna sitt fag í bakstri. Snarpur og stórskemmtilegur þáttur.

KL. 19:10

©2018 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.
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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 SÍMANSSTÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 KRAKKAR

DAGSKRÁ

STÖÐ 2 SPORT 2

07.00 Áfram Diego, áfram! 
07.50 The Middle 
08.10 Lego Batman myndin 
09.55 Stuart Little 3: Call of the 
Wild 
11.10 Kalli kanína og félagar 
12.55 Casper 
14.35 Friends 
15.00 2 Broke Girls 
15.25 Kevin Can Wait 
15.50 Gatan mín 
16.10 Wilson 
17.45 Ellen 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Sportpakkinn 
19.10 Surf's Up 2: WaveMania
20.35 Fyrir Ísland  Nýir og 
skemmtilegir heimildarþættir í 
umsjón Guðmundar Benedikts-
sonar. Gummi Ben hittir leikmenn 
íslenska landsliðsins í knatt-
spyrnu og kynnist strákunum 
okkar ásamt því að sjá hvernig 
þeir búa í heimi atvinnumanns-
ins, æfa og spila. Hvers vegna er 
Ísland, minnsta þátttökuþjóð í 
sögu keppninnar, komið í úrslita-
keppni HM í knattspyrnu? Strák-
arnir svara þessu og segja frá því 
sem þeir hafa þurft að leggja á sig 
frá unga aldri til að vera komnir 
á þann stað sem þeir eru núna. 
Þættirnir eru fjölbreyttir og veita 
áhorfendum persónulega innsýn 
í daglegt líf landsliðshetjanna 
okkar. Handrit er eftir Gumma 
Ben og Garðar Örn Arnarson sem 
jafnframt leikstýrir þáttunum.
21.15 Silent Witness 
22.10 S.W.A.T. 
22.55 Westworld
23.55 Lucifer  Þriðja þáttaröðin 
af þessum mögnuðu spennu-
þáttum frá Warner um djöfulinn 
sjálfan sem kom upp á yfirborð 
jarðar þegar hann fékk nóg af 
helvíti einn daginn. Hann finnur 
fyrir nýjum tilgangi og vill láta 
gott af sér leiða eftir að hann 
kynnist lögreglukonu og byrjar 
því aðstoða hana við rannsókn 
sakamála með sínum einstöku 
og yfirnáttúrulegu hæfileikum 
til þess að fá fólk til að segja frá 
sínum dýpstu leyndarmálum.
00.40 60 Minutes
01.25 Timeless 
02.10 Born to Kill 
03.00 Blindspot 
03.45 The Blacklist: Redemption 
04.30 Wilson

19.10 The Last Man on Earth 
19.35 Anger Management 
20.00 Seinfeld 
20.25 Friends 
20.50 Who Do You Think You Are? 
21.35 Famous In Love 
22.15 Empire 
23.00 The Last Man on Earth 
23.25 The Americans 
00.55 Anger Management 
01.20 Seinfeld 
01.45 Friends 
02.10 Tónlist

08.10 Florence Foster Jenkins 
10.00 Truth 
12.05 Eternal Sunshine of the 
Spotless Mind 
13.55 Apollo 13
16.15 Florence Foster Jenkins 
 Frábær mynd frá 2016 með Meryl 
Streep og Hugh Grant í aðal-
hlutverkum. Hér er sögð sönn 
saga hinnar kostulegu Florence 
Foster Jenkins sem þráði að 
verða óperusöngkona þrátt 
fyrir að vera auðheyranlega alveg 
rammfölsk. Þegar Florence erfði 
mikla peninga eftir föður sinn 
árið 1909, á sama tíma og hún 
hitti breska leikarann St. Clair 
Bayfield sem gerðist sambýlis-
maður hennar, umboðsmaður og 
aðdáandi númer eitt, má segja að 
sérstæður söngferill hennar hafi 
hafist fyrir alvöru.
18.05 Truth 
20.10 Eternal Sunshine of the 
Spotless Mind 
22.00 The Fantastic Four
23.40 99 Homes  Dramatísk mynd 
frá 2014 um Dennis Nash sem 
kreppan árið 2008 lék grátt. 
01.35 The Visi
03.10 The Fantastic Four

08.00 KrakkaRÚV 
10.30 Ævar vísindamaður 
11.00 Attenborough og risaeðlan 
11.55 Pricebræður elda mat 
12.25 Madame Tussaud: Veröld 
úr vaxi 
13.20 Saga þjóðar - Hundur í óskilum 
14.45 Á mörkum lífs og dauða 
15.35 Myndir Vivian Maier 
17.00 Áráttu- og þráhyggjuröskun 
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 Til Rússlands með Simon 
Reeve 
20.35 Island Songs 
21.50 Njósnir í Berlín 
22.45 Saga HM: Þýskaland 2006 
00.15 Dagskrárlok

08.00 King of Queens 
08.25 Dr. Phil 
09.05 The Tonight Show 
09.45 The Late Late Show 
10.25 Síminn + Spotify 
13.10 Dr. Phil 
13.50 Superior Donuts 
14.15 Madam Secretary 
15.00 Speechless 
15.45 Strúktúr 
16.15 Everybody Loves Raymond 
16.40 King of Queens 
17.05 How I Met Your Mother 
17.30 Dr. Phil 
18.15 The Tonight Show 
19.00 The Late Late Show 
19.45 The Good Place 
20.10 Jane the Virgin 
21.00 Hawaii Five-0 
21.50 Blue Bloods 
22.35 Snowfall 
23.25 The Tonight Show 
00.45 CSI 
01.30 This is Us 
02.15 For the People 
03.05 The Assassination of Gianni 
Versace 
03.50 Shots Fired 
04.40 Síminn + Spotify

07.00 Strumparnir
07.25 Hvellur keppnisbíll
07.37 Ævintýraferðin
07.49 Gulla og grænjaxlarnir
08.00 Stóri og Litli
08.13 Tindur
08.27 Zigby
08.38 Mæja býfluga
08.50 Kormákur
09.00 Könnuðurinn Dóra
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 Rasmus Klumpur 
 og félagar
11.00 Strumparnir
11.25 Hvellur keppnisbíll
11.37 Ævintýraferðin
11.49 Gulla og grænjaxlarnir
12.00 Stóri og Litli
12.13 Tindur
12.27 Zigby
12.38 Mæja býfluga
12.50 Kormákur
13.00 Könnuðurinn Dóra
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 Rasmus Klumpur 
 og félagar
15.00 Strumparnir
15.25 Hvellur keppnisbíll
15.37 Ævintýraferðin
15.49 Gulla og grænjaxlarnir
16.00 Stóri og Litli
16.13 Tindur
16.27 Zigby
16.38 Mæja býfluga
16.50 Kormákur
17.00 Könnuðurinn Dóra
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 Rasmus Klumpur 
 og félagar
19.00 Ljóti andarunginn og ég

09.00 PGA Tour
14.00 LPGA Tour 
16.05 PGA Tour 
21.05 Golfing World 
21.55 LPGA Tour

09.00 KR - FH 
10.40 Formúla 1: Spánn - Kapp-
akstur 
13.00 Barcelona - Real Sociedad 
14.40 Villarreal - Real Madrid 
16.20 Cleveland Cavaliers - Boston 
Celtics 
18.15 FH - ÍBV 
19.45 Seinni bylgjan 
20.15 KA - Keflavík 
21.55 Evrópudeildin - fréttaþáttur 
22.45 La Liga Report 
23.15 Fjölnir - KR

07.40 Golden State Warriors - Ho-
uston Rockets 
09.35 FH - ÍBV 
11.05 Seinni bylgjan 
11.35 Chelsea - Manchester 
United  
13.15 Marseille - Atlético Madrid 
15.45 KA - Keflavík 
17.55 Pepsímörk kvenna  
19.00 Fjölnir - KR 
21.10 UFC Now 2018 
22.00 UFC Fight Night Maia vs. 
Usman 

Mörgæsirnar 
frá Madagaskar,
09.24, 13.24  
og 17.24

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2222
2

örgæsirnar 
Madagaskar,

.24, 13.24 
17.24

 

Annar í
Hvítasunnu

FYRIR ÍSLAND

Gummi Ben heimsækir strákana okkar og hitar upp íslensku þjóðina 
fyrir Heimsmeistaramótið í Rússlandi í sumar. Í þessum þætti 
heimsækir Gummi þá Alfreð Finnbogason, Kára Árnason og Jón Daða 
og spyr þá spjörunum úr um landsliðið, framtíðina og HM.

KL. 20:30

Fáðu þér áskrift á 365.is

Allt þetta og meira til 
á aðeins 333 kr. á dag. 

 365.is

WESTWORLD

Mannleg vélmenni sjá um að sinna 
öllum þörfum gesta í fullorðins-
skemmtigarði en ógnvænlegur galli 
hefur komið í ljós.

KL. 22:55

©2018 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

WHO DO YOU 
THINK YOU ARE?

Afar áhugaverðir þættir þar sem 

kostur á að rekja ættir sínar langt 
aftur og komast að ýmsu 
áhugaverðu um forfeður sína.

KL. 20:50

ira til
á dag.

365.is

ar sem 

ar langt 

ína.

SILENT WITNESS

Glæný og hörkuspennandi sería frá BBC um liðsmenn réttar-
rannsóknardeildar lögreglunnar í London sem kölluð er til þegar 
óhugnanleg morð hafa verið framin. Hver saga er sögð í tveimur 
þáttum. Fyrri þátturinn er sýndur á sunnudagskvöldum og sá seinni á 
mánudagskvöldum.

KL. 21:15
FYRRI HLUTI Á STÖÐ 2 FRELSI

SURF´S UP 2: WAVEMANIA

Hin árlega brimbrettakeppni er fram undan og nú þurfa þau Cody 

til þessa. Stórskemmtileg teiknimynd fyrir alla fjölskylduna.

KL. 19:10

Fjölskyldu-mynd

Seinnihluti

Ný
þáttar

öð
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Viltu verða rekstrarfulltrúi?
Nýtt tækifæri fyrir þig!
Hagnýt viðskipta- og fjármálagreinabraut

• Er langt síðan þú varst í skóla?
• Hefur þig lengi langað að drífa þig í nám en ekki þorað?
• Áttu slæmar minningar frá fyrri skólagöngu?
Vel menntaðir og áhugasamir kennarar, góð aðstaða, mikil reynsla og afslappað andrúmsloft. Þessi braut veitir mörg tækifæri á vinnumarkaði og til frekara náms.  
Hagnýt viðskipta- og fjármálagreinabraut er þriggja anna braut með tengingu við vinnustaði. Aðaláhersla er lögð á viðskipta- og samskiptagreinar.  
Í lok námsins fá nemendur diploma sem rekstrarfulltrúi. Kennsla hefst í ágúst 2018. 

Nánari upplýsingar gefur Inga Karlsdóttir, fagstjóri í síma 594 4000/8244114 eða inga.karlsdottir@mk.is

Logi Pedro sendi í gær 
frá sér sína fyrstu sóló-
plötu,  Li t la  svart a 
stráka. Platan er gríðar-
lega persónuleg – hún 
fjallar að mestu um líf 

Loga síðustu misseri – réttara sagt 
frá því í nóvember og fram í apríl. 
Þó að Logi hafi samið öll lögin að 
mestu leyti sjálfur voru þó fleiri 
sem komu að plötunni – annars 
vegar var það hönnuðurinn Sig-
urður Oddsson sem vann útlitið á 

plötunni með Loga og Arnar Ingi 
sem hjálpaði til við hljóðheiminn 
og syngur í einu lagi.

Mentorinn Logi
Pródúserinn Arna Ingi Ingason, 
Young Nazareth, hefur verið fastur 
hluti af „krúi“ Loga síðustu þrjú árin 
og verið með fingurna á tökkunum, 
að einhverju leyti að minnsta kosti, 
á nánast öllu sem hefur komið út 
frá Les Frères Stefson auk þess sem 
hann er gjarnan plötusnúður Sturlu 
Atlas og fleiri úr hópnum á tón-
leikum. Logi pródúserar öll lögin á 
plötunni, fyrir utan það fyrsta, sem 
Auður pródúserar og það síðasta 
sem Arnar pródúserar. Þó var sam-
vinna Arnars og Loga talsverð á 
plötunni.

„Við Logi kynntumst í rauninni 
fyrst í gegnum Twitter, fyrir svona 
þremur árum síðan. Þá var ég í 
Verzló, alltaf að leika mér að gera 
„bíts“ – Young Karin kom einu sinni 
að spila í hádegishléi í Verzló og mér 
fannst það svo geðveikt að ég fór 
heim eftir skóla og gerði „bít“ sem 
ég setti á Soundcloud undir nafninu 
„Young Karin type beat“.

Það tíðkast í rappheiminum að 
ungir pródúserar geri takta sem 
hljóma eins og eitthvað sem frægir 
listamenn myndu notfæra sér og 
setja þá á Soundcloud eða YouTube 
með nafninu á listamanninum og 

„type beat“ eftir á, oft í þeirri von 
að fá athygli vegna nafnsins. Og 
það gerðist hjá Arnari – vinir Loga 
fundu taktinn á internetinu og í 
framhaldinu setti Logi sig í samband 
við Arnar og fékk hann til að vinna 
með sér.

„Þeir voru að biðja með þetta 
Sturlu Atlas dæmi og Logi hringir 
í mig og vill að ég vinni í lagi með 
þeim. Ég mæti og við gerum tvö lög 
sem enda á fyrsta Sturlu Atlas teip-
inu. Svo voru þeir að spila á Secret 
Solstice og voru ekki með neinn dj 
og spurðu mig hvort ég vildi ekki 
vera dj-inn og ég sagði bara „sure“ 
og þannig byrjaði þetta.“

Logi er búinn að vera að „men-
tora“ mig í gegnum tíðina, sem ég 
hef lært ógeðslega mikið af. Þegar 
við vorum að gera 101 Nights var 
ég að gera mjög mikið af einhverj-
um „bíts“ og hann kom til mín og 
sagði: „Þú verður að hugsa meira 
um hvernig hljóð þú ert að velja, 
hvernig trommur þú ert að velja 
svo öll hljóðin séu fulllkomin“ – 
hann „pushar“ manni, sem er mjög 
verðmætt.“

Síðan þá hefur Arnar verið fastur 
liður í verkefnum sem koma frá 
Les Frères Stefson og eyðir stórum 
hluta dags í 101nderland stúdíóinu 
– en þar starfa margir listamenn 
úr öllum áttum að hugðarefnum 
sínum.

„Ef þú ert að vinna í einu herbergi 
þá er alltaf einhver annar að vinna í 
öðru herbergi og biður þig kannski 
að koma að tékka og kannski gera 
eitthvað við það lag og öfugt. Þannig 
að þegar Logi var að gera þessa plötu 
er hann alltaf að fá menn inn og fá 
þá til að skoða hluti eða gera „pro-
duction“ á þessu lagi, spyrja hvort 
megi bæta eitthvað, eða hvort eitt-
hvað vanti og ég segi að einhver 
bassa lína megi vera öðruvísi til 
dæmis... þannig að þetta er mjög 
„free flowing“ vinna, myndi ég segja.

Logi gerði þessa plötu mjög mikið 
einn til að byrja með, hann semur 
öll þessi lög sjálfur og fær síðan fólk 
inn eftir á þegar grunnurinn á flest-
öllum lögunum er kominn. Síðasta 
lagið á plötunni, Tíma með Flóna og 
Birni, þá var Logi bara að ganga um 
stúdíóið að biðja fólk að senda sér 
takta, og það er eitthvert bít sem ég 
gerði sem var upprunalega Sturlu 
Atlas demó og Bjartur var búinn að 
syngja inn á sem ég sendi honum. 
Logi samdi eitthvað við það svo 
mætti ég daginn eftir og hann bað 
mig að taka upp vers og þá var það 
lag svona eiginlega komið.“

Arnar er ekki bara að smíða takta 
fyrir plötuna heldur kemur rödd 
hans við sögu í hinu stutta lagi Fjara 
út sem virkar eins og eins konar inn-
gangur eða „intró“ fyrir næsta lag, 
Tíma, sem á mjög Dr. Dre-legan hátt 

inniheldur ekki rödd Loga eins og hin 
lög plötunnar, heldur eru það Flóni 
og Birnir sem sjá um þá hlið málsins.

Seinna bað hann mig að gera 
„intro“ fyrir það lag og sagði að hann 
vildi að ég myndi syngja „intro“ og 
það væri bara sér „trakk“ – ég fékk 
engar frekari leiðbeiningar og átti 
bara að gera eitthvað. Það var bara 
frekar skemmtilegt, að fá að syngja.“

Persónulegt skjaldarmerki
Sigurður Oddsson hannaði plötu-
umslagið en í því eru margar vís-
anir í persónulegt líf Loga, en það 
er aðalumfjöllunarefni plötunnar 
sem er gríðarlega persónuleg.

„Logi var með ákveðnar hug-
myndir þegar hann bað mig um 
að koma að verkefninu. Platan er 
mjög persónuleg fyrir hann og hann 
vildi flétta inn í myndrænt efni plöt-
unnar nokkra persónulega útgangs-
punkta sem ég vann svo út frá.

Það fyrsta er hugmynd um að 
byggja nýtt heimili með syni sínum, 
Bjarti. Logi festi nýlega kaup á litlu 
tveggja hæða einbýli í Þingholt-
unum sem hann hefur nefnt Maison 
Pedro.

Önnur hugmyndin sem við 
unnum út frá var að vinna með þrjú 
hálsmen sem Logi ber, sem hvert og 
eitt tákna fyrir honum mjög per-
sónulega hluti sem hann tengir 
beint við efni plötunnar.

Þessi þrjú mótíf sem finna má 
á hálsmenunum, sæhestur, hjarta 
og vogin, fléttaði ég bæði fýsískt 
framan á kover plötunnar, en einn-
ig í eins konar skjaldarmerki sem ég 
útbjó fyrir Maison Pedro. Bakhlið 
plötunnar og aðrir auka visúalar 
notast við bréfsefni sem er merkt 
skjaldarmerkinu.

Sara Björk sem ljósmyndaði 
koverið er góð vinkona Loga og var 
sú mynd tekin með það í huga að 
fanga nána, persónulega portrett-
mynd.

Aðrir reffar sem má finna í þessu 
eru til dæmis skjaldarmerki lands-
liðs Angóla í fótbolta. En í skjaldar-
merki Maison Pedro má finna 
svörtu antilópuna sem prýðir merki 
liðsins.

Litirnir rauður, svartur og gulur 
eru einnig fengnir þaðan.

Að lokum er uppáhalds díteillinn 
minn, það er mottó Maison Pedro, 
sem má sjá í borða sem liggur neðar-
lega í skjaldarmerkinu. Skjaldar-
merki hafa samkvæmt hefðinni 
oftast einhvers konar mottó eða 
kjörorð hússins eða fjölskyldunnar.

Í stað mottós setti ég þarna ein-
faldaða bylgjumynd („waveform“) 
bassatrommu.“
stefanthor@frettabladid.is

Húsið sem Logi byggði – Maison Pedro. Heimilið er komið með skjaldarmerki og allan pakkann. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
Lífið ræddi við Sig-
urð Oddsson hönnuð 
og Arnar Inga Inga-
son pródúser, sam-
starfsmenn Loga 
Pedro Stefánssonar á 
plötunni Litlir svartir 
strákar, og fengum 
að skyggnast eilítið 
í ferlið bak við útlit 
plötunnar annars 
vegar og hljóminn.

Siggi, 
Arnar, 
Logi og 
Litlir 
svartir 
strákar 
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ALMENN SALA HEFST 31. MAÍ Á HARPA.IS/SISSEL

NÁNAR UM FORSÖLUNA OG SKRÁNING Í HANA: SENALIVE.IS/SISSEL

19. DESEMBER Í ELDBORG HÖRPU

FORSALA HEFST 23. MAÍ



Philippa Craddock mun sjá um 
blómaskreytingar í brúðkaupinu. 

Allt er pússað og gert fínt og fallegt með mikilli nákvæmni. 

hr.is

stundin
verður
Undirbúningi er lokið 
og í hádeginu hefst 
brúðkaup Harrys 
prins og Meghan 
Markle. Hvert einasta 
smáatriði hefur verið 
æft og æft að nýju 
enda er búist við að 
milljónir manna víða 
um heim muni horfa 
á stóru stundina.

Stóra 

risastór

James Vivian stjórnar æfingu hjá kór St. George kapellu en kórinn mun syngja nokkur lög við athöfn-ina. NORDICPHOTOS/
GETTY

Hinir konung-

legu hestar fá nýjar 

skeifur og sérstaka 

meðhöndlun fyrir 

stóra daginn. 
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Mike Jones skoðar hvort blómin séu ekki glæsileg. Miðað við svipinn 
á honum er allt í orden en ekkert nema það besta þykir boðlegt. 

Boðskortið er að sjálfsögðu stimplað með hinum konunglega stimpli. 

Hermenn æfa sig á Wattisham-flugvellinum í Suffolk. 

Hugað er 
að hverju 
einasta 
smáatriði. 
Hverju einu 
og einasta. 
Hér er 
verið að 
flétta 
snúrurnar 
á jökkum 
þeirra 
sem munu 
fylgja 
hestvagni 
hjónanna. 

Ljósmyndarinn Alexi Lubomirski 
mun mynda brúðkaupið. 

Alvöru royalistar eru að sjálfsögðu 
löngu mættir fyrir utan Windsor 
kastala. Hér eru þrír í viðtali. 

Allt gert klappað og klárt fyrir stóru 
stundina hjá spenntum aðdáendum. 

Sæktu um fyrir 5. júní.

Háskólinn í Reykjavík býður nemendum sínum nútímalega 
kennsluhætti, góða aðstöðu og sterk tengsl við atvinnulífið.

– Hagfræði 

– Iðnfræði/byggingafræði

– Íþróttafræði

– Lögfræði

– Sálfræði

– Tæknifræði

– Tölvunarfræði

– Verkfræði

– Viðskiptafræði

– Haftengd nýsköpun

– Háskólagrunnur HR

skapar þú tækifæri
HRÍ 

Claire Ptak 

bakar hina 

konunglegu 

köku. 
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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, Valdimar Birgisson valdimar@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. 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
13.05.18 - 
19.05.18

Smáratorgi  |  Holtagörðum  |  Akureyri  |  Ísafirði

Vikutilboð
17. til 24. maí

OPIÐ
 Á

  

SUNNUDÖGUM
 Í  

DORM
A SM

ÁRATORGI

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

       

Aðeins  201.080 kr.

AFSLÁTTUR

TILBOÐ

af Shape Delux dýnu 
15% af botni

SHAPE DELUXE 
og Pertect T stillanlegur botn
Shape Deluxe 90 x 200 heilsudýna og Perfect T
stillanlegur botn. Meðal eiginleika Perfect T er að hann
er með nuddi, þráðlausri fjarstýringu, USB-tengi, LED
lýsinguog tveimur mótorum. 

Fullt verð: 248.900 kr.

Sameiginlegur vinur var að 
segja honum að ég væri 
að gera plötu og hann átti 
lausa viku og spurði hvort 
hann gæti hjálpað,“ segir 
Haukur Heiðar Hauksson 

söngvari en fyrsta lagið af komandi 
sólóplötu hans, Draumaland, er 
byrjað að heyrast á öldum ljósvak-
ans. Þar heyrist einnig í rödd Kens 
Stringfellow en hann spilaði með 
ofurhljómsveitinni REM á árum 
áður.

Hann hefur spilað á yfir 200 
plötum, meðal annars Man on 
the Moon, Reveal og Around the 
Sun. „Hann sagðist vera góður 
í bakröddum en þegar ég benti 
honum á að lagið væri á íslensku 
þá sagðist ætla að gera bara Ú og Ó 
og A og tók upp viðbót fyrir mig,“ 
segir Haukur.

Hann tekur upp plötuna í 
Þýskalandi þar sem hann býr í 
stúdíóinu í viku í senn. „Dikta er 
enn að spila og við erum að spila 
hér og þar. Eftir að Skúli bassa-
leikari flutti til Ameríku höfum 
verið minna að semja og gera. 
Ég er alltaf að semja og búinn að 
vera gera það í 25 ár. Það er gaman 
að taka upp og mig langar að koma 
þessu frá mér.

Ég lét því slag standa og það er 
um eitt og hálft ár síðan ég byrjaði.“

Sky van Hoff tekur upp plötuna 
og eru erlendir sessjónleikarar í 
aðalhlutverki. Þó er Þorbjörn Sig-
urðsson á bassa en hann er vanari 
gítarplokki. „Hann tók upp síðustu 
plötu með Diktu og þannig kynnt-
ist ég honum. Hann er algjör snill-
ingur. Það er gott að fara út og kúpla 
sig út úr hversdagsleikanum.“

Lagið Draumaland er þegar 
komið í spilun og farið að heyrast á 
öldum ljósvakans. Haukur segir að 

Íslenskan hræddi 
stórstjörnu REM

SÁPUÓPERAN VIÐ HIÐ 
KONUNGLEGA BRÚÐKAUP
Eins og alþjóð, 
eða að minnsta 
kosti royalistar 
landsins, ættu 
að vita er 
brúðkaup 
aldarinnar í 
dag. Í aðdraganda 
brúðkaupsins hefur 
alls konar vitleysa átt sér stað og 
vakið spurningar um málið – og 
Lífið fór í vikunni yfir þessar stóru, 
mikilvægu spurningar.

DON JOHNSON VILDI OF 
MARGAR MILLJÓNIR
Lífsstílsbarinn 
Miami verður 
opnaður í gamla 
Framsóknarhús-
inu á Hverfisgötu 
innan tíðar. Þar 
verða öll húsgögnin 
sérsmíðuð og þjónar 
verða í sérsaumuðum 
fötum. Don Johnson 
átti að koma í 
opnunarpartíið en 
vildi fá spikfeitan 
tékka fyrir að koma.

ERU ÁLFAR DANSKIR MENN?

Lífið fór yfir nokkur skondin 
tilfelli um misskilning fólks 

á íslenskum lagatextum 
en margir þeirra eru 

nokkuð góðir og jafnvel 
betri en alvöru textinn.

KEYRIR SUMARIÐ Í GANG 
MEÐ DRUNGALEGU POPPI
Sturla Atlas sendi frá sér nýtt lag 
í vikubyrjun ásamt Loga Pedro. 
Laginu lýsir hann sem drungalegu 
poppi en Logi Pedro lendir í mann-
skæðu bílslysi í myndbandinu og er 
jarðaður við mikið táraflóð.

Draumaland
Upptökustjórn og hljóðblöndun: 
Sky van Hoff 
Hljómjöfnun: Jens Dreesen 
Mynd: Anna Maggý
Haukur Heiðar Hauksson: 
Söngur, kassagítar, píanó 
Ken Stringfellow: Bakraddir, 
gítarar 
Þorbjörn Sigurðsson: Bassi 
Jens Dreesen: Trommur 
Sky van Hoff: Rafgítar, synthar, 
slagverk 
Marco Bayati: Kassagítar

Haukur Heiðar 
Hauksson, söngvari 
Diktu, hefur gefið út 
sitt fyrsta lag af kom-
andi sólóplötu sinni. 
Þar heyrist í Ken 
Stringfellow, sem 
gerði garðinn frægan 
með REM en hann 
lagði ekki í íslenskan 
framburð.

hann hafi ætlað að koma með lag 
mun fyrr. „Ég ætlaði að koma með 
lag fyrir ári en ég eignaðist þriðja 
barnið síðasta sumar svo það tók 
tíma. Ég er að gera 12 lög og það 
verða kannski 10 lög á plötunni.“ 
benediktboas@frettabladid.is

ÞAÐ ER GOTT AÐ FARA 
ÚT OG KÚPLA SIG ÚT 

ÚR HVERSDAGSLEIKANUM
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Fræði til framtíðar

Velkomin í Háskólann á Akureyri

Framhaldsnám
Menntunarfræði

Viðskiptafræði

Auðlindafræði

Félagsvísindi

Fjölmiðla- og 

boðskiptafræði

Heilbrigðisvísindi

Heimskautaréttur

Iðjuþjálfun á 

meistarastigi

Lögfræði

Menntavísindi

www.unak.isUmsóknarfrestur er til 5. júní

Grunnnám

*Námsleiðir sem aðeins eru í boði í Háskólanum á Akureyri

Tölvunarfræði 

í samstarfi við HR

Viðskiptafræði

Félagsvísindi*

Fjölmiðlafræði*

Hjúkrunarfræði

Iðjuþjálfunarfræði*

Kennarafræði

Líftækni*

Lögfræði

Lögreglufræði*

Nútímafræði*

Sálfræði

Sjávarútvegsfræði*



20% 
afsláttur

ÖLL  
trampólín

Öll börn fá frostpinna  
frá Kjörís í BYKO Breidd  
laugardag - á meðan 
birgðir endast!

Tilboðsblað til 23. maí

Öll Napoleon og Broil King grill,  
allar hekkklippur og öll sláttuorf
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Ö

GARÐ-
PARTÝ!

Frítt

ALLUR  
áburður  
frá Fóðurblöndunni

20% 
afsláttur

30% 
afsláttur

Skoðaðu 
öll tilboðin 

á byko.is

20% 
afsláttur

20% 
afsláttur

20% 
afsláttur

20% 
afsláttur

Tilboðsverð

Bensínsláttuorf
TRIMMAC 0,6 kW. Léttur og 
þægilegur sláttuorf með 
góðu gripi.

15.995
53322848 

Almennt verð: 19.995

Tilboðsverð

Rafmagnssláttuorf
Sláttuorf GC-ET 4025, 400W 
sláttuorf, 25 cm sláttubreidd.

7.515
74830013

Almennt verð: 9.395

Tilboðsverð

Rafhlöðusláttuorf
Sláttuorf 18V Hybrid, notar 
annað hvort 18V lithium rafhlöðu 
eða rafmagn 220V. Stillanleg 
sláttubreidd 25cm eða 30cm. 
Framlengjanlegt skaft. 18V 2,0Ah 
rafhlaða og hleðslutæki fylgja.

31.995
7133003710

Almennt verð: 39.995

láttur

h 

Tilboðsverð

Rafhlöðusláttuorf
Sláttuorf ART 26-18Li. 18V rafhlaða 2,5Ah 
og hleðslutæki fylgir. Sláttubreidd 26cm.
Með nýjum Durablade hnífum sem duga 
allt að 12 sinnum lengur en eldri hnífar.
18V BOSCH Power4All  kerfið þar sem 
fjöldi garðverkfæra og handverkfæra 
samnýta rafhlöður og hleðslutæki.

20.795
74890340

Almennt verð: 25.995

Athugið lokað hvítasunnudag, mánudag - annan í hvítasunnu er opið 10-16 í Breidd og Granda. Sjá nánar á byko.is.



Tilboðsverð

Gasgrill
SIGNET 320 er með þremur 
brennurum og grillgrindum 
úr pottjárni. 

71.995
50657505 

Almennt verð: 89.995
20% 
afsláttur

b
re

nnarar

3kí
ló

vött

11,4

Tilboðsverð

Gasgrill
MONARCH 320, eldunarsvæði  
3350 cm2. Mjög sterkar 
grillgrindur úr pottjárni.  
Ryðfrítt eldunarkerfi.  
Þrír ryðfríir brennarar. 

55.995
50657511 

Almennt verð: 69.995

20% 
afsláttur

b
re

nnarar

3kí
ló

vött

8,8

SAMSETNING  
Á GRILLI - 4.990*

Nýtt í 
BYKO

* gildir aðeins í  
vefverslun byko.is

Vertu með!
PALLA- 
LEIKUR

Sjá  
nánar á 
byko.is

Alls 10 vinningar, 
heildarverðmæti 
rúmlega 700.000kr.

Auðvelt að versla á byko.is • Sendum út um allt land

Tilboðsverð
Gasgrill
NAPOLEON - ROGUE R425. 
grillgrind 60x45cm úr 
pottjárni.

79.995
506600036

 Almennt verð: 99.995

Læknirinn í eldhúsinu, Ragnar 
Freyr Ingvarsson, hefur gefið út 
Grillveisluna, nýja og glæsilega 
grillbók.

Allir þeir sem kaupa nýtt 
Napoleon grill á  
tímabilinu 9.-31. maí  
fá bókina í kaupbæti  
á meðan birgðir endast.

Vertu klár í grillsumarið! 

Kaupauki

Tilboðsverð
Ferðagasgrill
NAPOLEON - TRAVELQ Pro 
285X, heildargrillflötur er 
54x37cm, grillgrindur úr 
pottjárni.

47.995
506600020 

Almennt verð: 59.995

b
re

nnarar

2kí
ló

vött

4,1

Tilboðsverð
Gasgrill
NAPOLEON - TRIUMPH 495,  
heildargrillflötur er 73x43cm,  
grillgrindur úr pottjárni.

95.995
506600034

 Almennt verð: 119.995

Tilboðsverð

Gasgrill
GEM 320, eldunarsvæði:  
2774 cm2. Mjög sterkar 
grillgrindur úr pottjárni. 
Ryðfrítt eldunarkerfi. Þrír 
ryðfríir brennarar. 

39.995
50657519

Almennt verð: 49.995

20% 
afsláttur

20% 
afsláttur

20% 
afsláttur

20% 
afsláttur

20% 
afsláttur

20% 
afsláttur

20% 
afsláttur

20% 
afsláttur

Tilboðsverð
Gras- og hekksnyrtir
Þráðlausar grasklippur og hekksnyrtir með 
4V Lithium rafhlöðu og 5 klst hleðslutæki. 
Létt tæki sem er einfalt í notkun. Grasklippa: 
80mm Hekksnyrtir: 120mm.

12.395
7133000678

 Almennt verð: 15.495

Tilboðsverð
Gras- og hekksnyrtir
Gardena Gras-og hekkklippur með 7,2V 
lithium rafhlöðu. Hægt að halla handfangi 
til að auka þægindi við notkun. Allt að 90 
mínútur í notkun á fullri hleðslu. 

15.995
54908897 

Almennt verð: 19.995

Tilboðsverð
Hekksnyrtir
AHS 50-16 450W. Ódýr og góð 
hekkklippa sem er auðveld í 
notkun.Klippir 50 cm á breidd og 
getur klippt greinarsem eru allt 
að 16 mm sverar.   

13.595
74890008  

Almennt verð: 16.995

b
re

nnarar

3

Tilboðsverð
Hekkklippur
GH-EH 4245, 420W, 
rafmagns, lengd sverðs 
51 cm, klippilengd 45 cm, 
bil milli tanna 16 mm. 

8.395
74830003 

Almennt verð: 10.495

b
re

nnarar

4+1kí
ló

vött

18,4

b
re

nnarar

3kí
ló

vött

10,6
kí

ló

vött

6,9



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.

Sirrýar 
Hallgrímsdóttur

BAKÞANKAR

Salöt frá 
649 kr.

 Jarðaberjaplanta

695,-

Opið allan 
sólarhringinn 
í öllum verslunum

Fjölmiðlar fara með vald í sam-
félaginu okkar og því bera 
þeir mikla ábyrgð. Valdið felst 

meðal annars í því hvernig þeir sinna 
eftirlitshlutverki sínu, hvaða málum 
þeir sýna áhuga og þá um leið hvaða 
málum þeir sýna ekki áhuga. Við 
sem treystum á fréttir til að skilja 
hvað er að gerast í samfélaginu 
eigum mikið undir því að fjölmiðl-
arnir fjalli með ábyrgum hætti um 
samfélagsmál, sérstaklega stjórnmál, 
þannig að við getum tekið upplýstar, 
ákvarðanir til dæmis í kosningum.

Af hverju nefni ég þessi sjálfsögðu 
sannindi hérna? Jú, vegna þess að það 
vantar upplýsingar um ákveðin mál 
í rekstri höfuðborgarinnar okkar. 
Mikilvæg mál sem snerta okkur öll, 
sama hvar í flokki við stöndum.

Í fyrsta lagi. Hver ber ábyrgðina 
á því að ekki var brugðist við 
fyrir nokkrum árum síðan og 
gerðar úrbætur í samgöngumálum? 
Aðgerðaleysið hefur leitt til þess að 
umferðartíminn hefur stóraukist, 
með tilheyrandi kostnaði og 
mengun.

Í öðru lagi. Hvers vegna er svifrik 
svona mikið vandamál í Reykjavík 
og hvers vegna gengur svona illa að 
þrífa borgina, slá gras og hirða rusl 
þannig að sómi sé að?

Í þriðja lagi. Hvers vegna voru 
lóðaúthlutanir takmarkaðar svo 
mjög að fasteignaverð hækkaði 
skart?

Í fjórða lagi. Hvers vegna er ekki 
hægt að manna almennilega leik-
skóla í Reykjavík eins og tekst í 
öðrum sveitarfélögum í nágrenninu?

Í fimmta lagi. Hvers vegna vaxa 
skuldir Reykjavíkur svona mikið?

Kannski fáum við ekki svör vegna 
þess að fjölmiðlamennirnir vita ekki 
hvern þeir eiga að spyrja, sennilega 
ber enginn ábyrgð á þessu að þeirra 
mati, a.m.k. spyrja þeir ekki borgar-
stjórann.

Hvern á að 
spyrja?


