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Núll hjá Nova breytir öllu fyrir þá sem vilja bara tala. Í fyrsta sinn á Íslandi er frítt frítt. Þú sendir SMS og hringir, 

hvar sem er innan EES, án þess að borga svo mikið sem eina krónu. Þú þarft þannig ekki að kaupa neitt til 

að fá Núll hjá Nova. Þú þarft bara að vera hjá Nova, í hópi ánægðustu viðskiptavina á Íslandi — alveg frítt.

Hér má sjá sláandi verðsamanburð á farsíma- 
áskrift fyrir þá sem vilja einfaldlega bara tala. 
Hvað með þig? Hvað ert þú að borga í dag?

Frítt SMS og frítt að hringja!
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Það er málfrelsi! 
Hvers vegna að 
borga fyrir að tala?
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Frítt!

Hæsta
verð!
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    Fíkn er 
eins og hola 
 í hjartanu

Nína Dögg hlaut Grímuverðlaun 
fyrir aðalhlutverk sitt í sýning-
unni Fólk, staðir og hlutir sem 
fjallar um fíkn. Aðstandandi 
Nínu glímir við  fíkn.  ➛ 24

TENGDU ÍSLENSKA 
NÁTTÚRU OG 
MENNINGU INN Á 
GISTISTAÐINN ÞINN
Erum með íslensku mynstrin í rúmfötum, 
koddaverum, púðum, dúkum, svuntum , 
handklæðum og blóðbergs ilmvörur.  
Nánari upplýsingar á sala@lindesign.is. 
Skoðaðu úrvalið á www.lindesign.is 

Nínu glímir við  fíkn. ➛ 24

Leyndarmál 
listasögunnar 

Verk Eyborgar  
Guðmundsdóttur  ➛ 30

Dómsdagur  
viðvarandi 

ástand

Segja strákarnir í Hat-
ara. Hugðarefni þeirra 
eru ekkert léttmeti. 
Dauðinn, neysluhyggja 
og tilgerð í tilverunni. 
Og dómsdagur. Hvers-
dagurinn er svikamylla, 
segja þeir oft og leitast 
við að afhúpa hann í 
verkum sínum. ➛ 22

FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

30 daga skilaréttur
Ef þér líkar ekki varan getur þú skilað henni 

innan 30 daga og fengið endurgreitt
Sjá skilmála á elko.is

OPNUM Í DAG KL 11:00

HALLVEIGARSTÍG 1



Veður

Hæg breytileg átt fram eftir degi 
en snýst til vaxandi NA-áttar síð-
degis, fyrst S- og V-lands. Vindur 
13-23 m/s undir kvöld, hvassast 
syðst með slyddu eða snjókomu 
við S- og A-ströndina. Léttskýjað 
víðast hvar en þykknar upp austan 
til síðdegis. SJÁ SÍÐU 40

Veður

Það er bara gríðar-

leg stemning í 

hópnum og það má segja að 

við höfum framkvæmt 

kraftaverk.

Sigurður Pálmi 
Sigurbjörnsson, 
verslunarmaður í 
Super1

Á reiðiskjálfi

Miklar drunur voru í Hafnarfjarðarhöfn í gær er verktaki sprengdi á hafnarbotnin-
um vegna framkvæmda við nýjan 100 metra langan stálþilsbakka sem verður milli 
enda Suðurbakka og Óseyrarbryggju, framan við Fornubúðir.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Náðu tökum 
á þunglyndi

Þunglyndi er með algengari vandamálum sem fólk glímir við og ein- 
kennist af depurð eða áhugaleysi, þreytu, svartsýni, lífsleiða, breyttri 
matarlyst og of- eða vansvefni. 

Mánudaginn 11. mars hefst níu vikna hugræn atferlismeðferð í hóp við 
Kvíðameðferðarstöðina þar sem þátttakendur læra að fást við líðan 
sína, draga úr grufli, njóta lífsins í auknum mæli, bæta svefn og tengsl 
við aðra. 

Nánari upplýsingar og skráning á www.kms.is. 

LÖGREGLUMÁL Afar sjaldgæft er 
að lögregla sendi yfirlýsingar eða 
veiti vottorð sambærilegt því sem 
Hörður Jóhannesson, aðstoðarlög-
reglustjóri hjá lögreglunni á höfuð-
borgarsvæðinu, veitti Jóni Baldvini 
Hannibalssyni um Aldísi Schram 
dóttur hans. Þetta herma heimildir 
Fréttablaðsins hjá lögreglunni.

Í yfirlýsingunni sem Jón Bald-
vin hefur rætt í fjölmiðlum segir 
að lögregla hafi nokkrum sinnum 
á undanförnum árum haft afskipti 
af Aldísi eða sinnt verkefnum vegna 
hennar. Foreldrar hennar, Jón Bald-
vin og Bryndís Schram, hafi aldrei 
kallað til lögreglu vegna hennar.

Aldís hefur nú kært Hörð til 
Embættis héraðssaksóknara vegna 
vottorðsins. Kæran fer til sérstaks 
teymis lögreglumanna hjá emb-
ættinu, þar sem tekin er afstaða til 
hennar, í samráði við saksóknara, 
hvort efni séu til að hefja formlega 
rannsókn á efni hennar. – aá

Sjaldan vottorð 
frá lögreglunni

VERSLUN „Ég fékk lyklana afhenta 
fyrir tveimur vikum og við erum 
búin að vinna nánast allan sólar-
hringinn,“ segir Sigurður Pálmi 
Sigurbjörnsson sem opnar í dag 
verslunina Super1 við Hallveigar-
stíg. Verslunin kemur í stað Bónuss 
sem var lokað í janúar.

Sigurður Pálmi hyggst verða 
eins konar kaupmaður á horninu. 
„Það verður meira úrval og lengri 
opnunartími. Ef einhver vill koma 
á framfæri ábendingum þá er bara 
nóg að koma, ég verð hér alla daga,“ 
segir hann.

Sigurður Pálmi segir að Super1 
muni einbeita sér að vörum í minni 
pakkningum, lífrænum vörum og 
umhverfisvænum. Áhersla verði á 

að þjónusta gangandi vegfarendur. 
„Við verðum með litlar pakkningar  
og þá verður hægt að kaupa allt sem 
vantar og ganga með það heim.“

Segja má að verslunarrekstur 
sé Sigurði Pálma í blóð borinn; afi 
hans, Pálmi Jónsson, stofnaði Hag-
kaup. „Ég ólst upp við þetta, þetta er 
bara áhugamálið mitt.“

Á þriðja tug starfa í nýju verslun-
inni. Margir voru áður í Bónus.

„Ég er of boðslega þakklátur fyrir 
að hafa svona hóp af fólki með 
mikla reynslu og þekkingu, ann-
ars hefði þetta aldrei tekist,“ segir 
Sigurður Pálmi. – ab

Kaupmaður á 
horninu opnar 
á Hallveigarstíg

Fleiri myndir af sprengingunni er að finna á +Plús-
síðu Fréttablaðsins. Fréttablaðið +Plús er í Frétta-
blaðs-appinu og PDF-útgáfu á Fréttablaðið.is.+PLÚS

SKIPULAGSMÁL Fornminjanefnd 
telur að markmiðum um vernd 
minjasvæðis í Víkurgarði verði 
síður náð með stækkun friðlýs-
ingarsvæðis garðsins eins og tillaga 
Minjastofnunar gerir ráð fyrir. Þetta 
kemur fram í bókun nefndarinnar 
frá 31. janúar síðastliðnum. Eitt af 
hlutverkum nefndarinnar er að 
fjalla um tillögur Minjastofnunar 
að friðlýsingum áður en þær eru 
sendar ráðherra.

Ákvörðun Lilju Alfreðsdóttur 
mennta- og menningarmálaráð-
herra vegna skyndifriðunar Víkur-
garðs þarf að liggja fyrir næstkom-
andi mánudag. Málið hefur verið 
til umfjöllunar í ráðuneytinu en 
Minjastofnun ákvað þann 8. janúar 
síðastliðinn að skyndifriða þann 
hluta garðsins sem er innan þess 
reits sem félagið Lindarvatn áform-
ar að reisa hótel á.

Sá hluti Víkurgarðs sem í dag-
legu tali nefnist Fógetagarður er 
þegar friðlýstur. Minjastofnun taldi 
hins vegar nauðsynlegt að stækka 
friðlýsingarsvæðið um átta metra 
í austur. Var vísað til þess að ekki 
hefði náðst ásættanleg niðurstaða 
um inngang fyrirhugaðs hótels. 
Þannig yrði Víkurgarður nýttur 
sem aðkomusvæði hótelsins sem 
væri algerlega óásættanlegt.

Í fyrrnefndri bókun fornminja-

nefndar segir að áform fram-
k væmdaaðila um inngang að 
hótelinu hafi ekki í för með sér 
umráðarétt yfir næsta nágrenni, 
heldur þurfi þeir að lúta þeim skil-
yrðum sem Minjastofnun setji.

Þá er brýnt fyrir Minjastofnun, 
Reykjavíkurborg og framkvæmda-
aðilum að ná samkomulagi sem 
komi til móts við sjónarmið allra 
aðila þó þannig að vernd minja-
svæðisins verði í öndvegi.

Töluverðar deilur hafa staðið um 
fyrirhugaða hótelbyggingu og hafa 
heiðursborgarar Reykjavíkur meðal 
annars mótmælt framkvæmdun-
um. Í dag stendur félagsskapurinn 
Verndum Víkurgarð fyrir baráttu-
skemmtun í Iðnó sem hefst kl. 14.

Í yfirlýsingu sem meðal annars 
var birt í Fréttablaðinu í gær skorar 
fjöldi nafntogaðra einstaklinga 
á Lilju Alfreðsdóttur að friðlýsa 
austurhluta Víkurgarðs en þar með 
yrði allur garðurinn, eins og mörk 
hans voru árið 1838, friðlýstur. 
sighvatur@frettabladid.is

Ákvörðun Lilju um 
Víkurgarð á mánudag

Framkvæmdir hafa legið niðri frá því að skyndifriðun austurhluta Víkur-
garðs tók gildi þann 8. janúar síðastliðinn. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Vilja almenningsgarð

Samkvæmt könnun sem Gallup 
framkvæmdi fyrir Lindarvatn 
eru tæp 63 prósent landsmanna 
jákvæð gagnvart því að byggja 
upp og viðhalda Víkurgarði sem 
almenningsgarði en aðeins rúm 
fimm prósent voru neikvæð. 
Tæpur þriðjungur var hlutlaus.

Einnig var spurt um afstöðu til 
þess að garðurinn verði afgirtur 
og friðaður þannig að helgi 
staðarins sem kirkjugarðs verði 
endurspegluð. Rúm 42 prósent 
reyndust jákvæð og tæp 23 pró-
sent neikvæð. Rúmur þriðjungur 
var hlutlaus.

Þá var fólk beðið um að velja 
á milli þessara tveggja kosta 
og vildu rúm 80 prósent frekar 
almenningsgarð. Andstæðingar 
hótelbyggingar á reitnum hafa 
einnig talað fyrir því að Víkur-
garður verði almenningsgarður.

Næstu skref í mál-
efnum Víkurgarðs 
ráðast á mánudag þegar 
mennta- og menningar-
málaráðherra þarf að 
taka ákvörðun um 
framhald skyndifrið-
unar. Fornminjanefnd 
tekur ekki undir með 
Minjastofnun.
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TILBOÐ Í HÚSASMIÐJUNNI
SÚPER 

Húsasmiðjublaðið 
skoðaðu á husa.is
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Philips ljóspp jj

25%
afsláttur

Hillurekkar

20%
afsláttur

25%
afsláttur

LADY málning

20%
afsláttur

Alsapan parket Berlinger Haus
heimilisvörur

afsláttur
25-30%

Handverkfæri og 
verkfæratöskur
Gildir ekki af Topex handverkfærum

afsláttur

pp

25-30%

Verkfæri

20%
afsláttur

Stigar og tröppur

25%
afsláttur

TILBOÐ
POTTAPLÖNTUR

15.397kr
21.995 krk

Borvél 18V
Multievo 2 stk., hægt að taka patrónu af og setja
aukahluti framan á vélina (selt sér) t.d.  patrónu 
með höggi, juðarahaus, stingsagarhaus o.fl.
5245997

30%
afsláttur

8.995kr
14.995 kr

Topplyklasett
73 stk., 1/2"-1/4",
toppar 4-27 mm, skrall 72T.
5052569

Verkfæradagar í HúsasmiðjunniVerkfæradagar í Húsasmiðjunni

40%
afsláttur

20%
afsláttur

Verkfæri

30%
afsláttur

Verkfæri

25%
afsláttur

Blöndunartæki

afsláttur

Skoðaðu allt úrvalið í vefverslun okkar husa.is

ur

Háþrýstidælur

20-30%

40%
afsláttur

af völdum 
harðparketi

Lagerhreinsun

1.990kr
2.690kr2.690

OrkideaOOOOOO

1.490kr
1.9901 kr1.9901

TúlípanarT
0 stk.1

-25% -26%

-25%

11325000
1.190 kr1.190 k

890kr

Friðarliljaðarðarðarðarðaðð liljajaaaaaa
9 cm pottur

11400017



Fáðu blað dagsins í tölvupósti  
kl. 5.00 á morgnana. 

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

Vertu fyrst/ur  
að lesa blaðið

TÖLUR VIKUNNAR 10.02.2019 TIL 16.02.2019

38
milljónir ári eru meðal-
talslaun lykil-
stjórnanda 
í banka.

milljónum króna 
nam hagnaður 

færeyska 
póstsins á 
árunum 2012 
til 2017 eftir 

að breytingar voru 
gerðar á rekstri ríkis-
fyrirtækisins.

260
prósentum alls 
nam launahækk-
un bankastjóra 
Landsbankans.

82 18
prósent lækkun 
er fyrirhuguð á 
launum bæjar-
stjóra 
og 
bæjar-
fulltrúa 
í Kópa-
vogi.

UMBOÐSAÐILI JEEP  Á ÍSLANDI • ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR • S. 534 4433 
WWW.ISBAND.IS • ISBAND@ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA 10-18 • LAUGARDAGA 12-16

®

jeeepepp.iiiiss
JEEP® ALVÖRU JEPPAR - ALVÖRU FJÓRHJÓLADRIF 

VIÐ KYNNUM NÝJAN JEEP® CHEROKEE 

STAÐALBÚNAÐUR M.A. 2.2 LÍTRA 195 HÖ. DÍSELVÉL, 9 GÍRA SJÁLFSKIPTING, JEEP® ACTIVE DRIVE MEÐ 
4 DRIFSTILLINGUM, HÁTT OG LÁGT DRIF (LIMITED ÚTFÆRSLA), LEÐURINNRÉTTING, 8,4” UPPLÝSINGA- OG 
SNERTISKJÁR, ÍSLENSKT LEIÐSÖGUKERFI, RAFDRIFIN OG SNERTILAUS OPNUN Á AFTURHLERA, APPLE & 
ANDROID CARPLAY, FJARSTART, BAKKMYNDAVÉL MEÐ BÍLASTÆÐAAÐSTOÐ OG SKYNJURUM, LYKILLAUST 
AÐGENGI OG RÆSING, HITI Í FRAMSÆTUM, HITI Í STÝRI, LED AÐALLJÓS, LED AFTURLJÓS, RAFDRIFNIR OG 
UPPHITAÐIR HLIÐARSPEGLAR, BLUETOOTH TIL AÐ STREYMA TÓNLIST OG SÍMA.

JEEP® CHEROKEE LONGITUDE LUXURY FRÁ: 7.990.000 KR
JEEP® CHEROKEE LIMITED VERÐ FRÁ: 9.580.000 KR

CHEROKEE LONGITUDE LUXURY

 milljarðar króna 
var heildarvelta 
IKEA á síðasta ári.

11,4
leiðtogar katalónsku 
aðskilnaðarhreyfing-
arinnar mættu 
í dómsal í 
Madríd í 
vikunni.

18
milljón króna 
var varið af Ís-
landspósti í lög-
mannsþjónustu 
á sex 
árum.

121

Jón Gunnar Jónsson 
forstjóri 
Bankasýslu ríkisins 
vildi ekkert tjá 
sig við Frétta-
blaðið um 
launahækkanir 
bankastjóra 
Landsbankans. 
Bankasýslan fer 
með hlut ríkisins í 
bankanum, framfylgir eigenda-
stefnu ríkisins og skipar bankaráð.

Guðlaugur Þór Þórðarson 
utanríkisráðherra 
sagði íslensk stjórnvöld fylgjast 
grannt með réttarhöldum yfir 
hópi katalónskra aðskilnaðar-
sinna. Ísland 
hefur ítrekað 
komið áhyggj-
um sínum á 
framfæri við 
Spánverja.

Ugla Stef-
anía Krist-
jönudóttir Jónsdóttir
kynjafræðingur 
segist binda miklar vonir við fyrir-
hugaða réttarbót trans- og inter-
sexfólks sem felst 
í fyrirhugaðri 
löggjöf um kyn-
rænt sjálfræði. 
Þetta yrðu 
bestu lög í heimi 
að hennar mati.

Þrjú í fréttum 
Laun, kynrænt 
sjálfræði og 
Katalónía

KJARAMÁL „Nú er boltinn hjá stjórn-
völdum og það mun hafa úrslita-
áhrif um framhaldið þar sem lengra 
verður væntanlega ekki gengið milli 
Samtaka atvinnulífsins og okkar,“ 
segir Ragnar Þór Ingólfsson, for-
maður VR.

Samtök atvinnulífsins (SA) höfn-
uðu á fundi hjá ríkissáttasemjara í 
gær gagntilboði VR, Eflingar, Verka-
lýðsfélags Akraness og Verkalýðs-
félags Grindavíkur. Í gagntilboðinu 
var komið til móts við tilboð SA 
með því skilyrði að stjórnvöld geri 
kerfisbreytingar og noti skattkerfið 
til að auka ráðstöfunartekjur.

RÚV greindi frá því í gær að til-
boðið sem SA lagði fram á mið-
vikudag hafi gengið út á þriggja 
ára samning og myndu laun upp að 
600 þúsund hækka um 20 þúsund 
á hverju samningsári en laun yfir 
600 þúsund myndu hækka um 2,5 
prósent á ári.

Ragnar Þór segir að enn sé tölu-
vert langt á milli aðila. „Ef þessi 
deila á að leysast þá verður aðkoma 
stjórnvalda að vera umtalsverð.“

Halldór Benjamín Þorbergsson, 
framkvæmdastjóri SA, segist bund-
inn trúnaði um innihald móttilboðs 
stéttarfélaganna fjögurra og þann 
trúnað muni hann virða. „Ég get 
samt sagt að tilboðið er óaðgengi-
legt Samtökum atvinnulífsins og 
getur ekki orðið grundvöllur fyrir 
kjarasamningi milli aðila.“ 

Þá segir hann það alltaf hafa verið 
sinn skilning að aðkoma stjórn-
valda að samningum sé háð því skil-
yrði að samningsaðilar séu á loka-
metrunum að ná samningi. „Enn 
fremur að þeir kjarasamningar séu 
innan þess skilgreinda efnahagslega 
svigrúms sem atvinnulífið getur 
staðið undir.“

Vilhjálmur Birgisson, formaður 
Verkalýðsfélags Akraness, segir 
niðurstöðu fundarins viss von-
brigði. Ábyrgð samningsaðila og 
stjórnvalda sé mikil og segist hann 
vona að allir geri sér grein fyrir því.

„SA höfnuðu okkar tilboði en 
við reyndar ítrekuðum það að til-
boðið sem þeir gerðu okkur væri 
ekki grundvöllur þess að ganga frá 
kjarasamningum. Menn þurfa bara 
að gjöra svo vel og finna leiðir og 
hugsa út fyrir boxið.“

Næsti samningafundur verður á 
fimmtudaginn en stjórnvöld munu 
fara yfir áherslur verkalýðshreyf-
ingarinnar á mánudag. Vilhjálmur 
segir að forsetateymi ASÍ verði svo 
væntanlega kallað til fundar við 
stjórnvöld á þriðjudag.

„Tíminn er að renna út og ef við 
náum ekki saman í næstu viku 
er alveg ljóst að það stefnir í við-
ræðuslit og menn munu hef ja 
undir búning að kosningu um verk-
fall.“ sighvatur@frettabladid.is

Beðið eftir útspili stjórnvalda 
Boltinn í kjaraviðræðum er kominn til stjórnvalda eftir að SA höfnuðu í gær gagntilboði VR, Eflingar, 
VLFA og VLFG. Fáist ekki niðurstaða í næstu viku stefnir í viðræðuslit að sögn formanns VLFA. 

Ekki verður lengra komist í viðræðum aðila og því er nú beðið eftir aðkomu stjórnvalda. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Lýst eftir róttækni

Sams konar tilboð og SA gerðu VR, Eflingu, VLFA og VLFG hefur verið 
rætt við samningsborð SA og Starfsgreinasambandsins (SGS). Sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðsins litu þau félög sem enn eru í samfloti 
SGS ekki á útspil SA sem alvöru tilboð. Því hafi verið ákveðið að leggja 
ekki fram gagntilboð.

Heimildarmenn blaðsins innan verkalýðshreyfingarinnar segja að 
margir hafi verið hissa á því hversu jákvætt fyrrnefnd fjögur félög hafi 
tekið í tilboð SA. Einn viðmælandi blaðsins spurði hvar væri að finna 
róttækni í verkalýðshreyfingu sem ætli að sækja allar kjarabætur sínar 
til ríkisins.

Þá telja heimildarmenn blaðsins að brestir séu að koma í sam-
stöðu félaganna fjögurra. Farið sé að draga úr átakaáhuga VR og VLFA 
á meðan fulltrúar Eflingar séu tilbúnir í harðari aðgerðir. VLFG er talið 
fylgja Eflingu frekar að málum.
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5.090.000 kr.

RAV4

5.950.000 kr.

HILUX

8.150.000 kr.

Bílarnir í þessari auglýsingu endurspegla ekki endilega þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 7 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt vörulýsingu og leiðbeiningum framleiðandans og ber eigandi
kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Gildir eingöngu um bíla sem fluttir eru inn af Toyota á Íslandi ehf. Birt með fyrirvara um villur.

 3+4 ÁBYRGÐ

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
570 5070

Æ V I N T Ý R
Á  F J Ö L L U M

K A U P T Ú N I  Í  D A G
K L .  1 2 – 1 6

JEPPASÝNING TOYOTA – TÍUNDA ÁRIÐ Í RÖÐ
Hin árlega jeppasýning Toyota í Kauptúni er fastur liður 
í tilveru jeppamanna og útivistarfólks. 

Stjörnur sýningarinnar í ár eru þrír öndvegisjeppar:
Sjálfur konungur jeppanna, Land Cruiser 150, fjallmyndarlegur 
og útbúinn Adventure-aukahlutapakka með 33" breytingu líkt 
og Hilux Invincible sem verður til sýnis í fríðu föruneyti nýja
RAV4 jeppans ásamt fjölda ferðatengdra sýningaratriða.

Ferðafélag Íslands kynnir ævintýri á fjöllum: Tómas Guðbjartsson 
segir spennandi ferðasögur og John Snorri Sigurjónsson lýsir 
viðureign sinni við K2 – hættulegasta tind heims.

Ellingsen
GG sport: græjar allt í sjósportið. 
Klettur: með dekkin undir jeppann.
Feed the Viking: veganesti fyrir ævintýrin.
Brenderup-kerrur til sýnis og sölu.

Opnunartímar
Mánudaga til föstudaga 7:45–18:00 
Laugardaga 12:00–16:00 toyotakauptuni.is



SAMFÉLAG Það styttist í úrslita-
stundina í tæplega þriggja ára 
löngu lobbíistastríði um nýja höf-
undarréttartilskipun sem verið 
hefur í smíðum í Brussel í tæp þrjú 
ár. Helstu hagsmunaaðilar á sviði 
annars vegar höfundarréttar og hins 
vegar upplýsingamiðlunar í Evrópu, 
og reyndar heiminum öllum hafa 
skipst í fylkingar með og á móti til-
skipuninni. Annar hópurinn, með 
tónlistarmenn, kvikmyndafram-
leiðendur og alla helstu fjölmiðla 
Evrópu innanborðs, segir tilskip-
unina nauðsynlega til að stemma 
stigu við alræði og rányrkju netris-
anna Google, YouTube, Facebook 
og Twitt er, sem hagnist gríðarlega 
á ólöglegum deilingum höfundar-
varins efnis, án þess að eigendur 
efnisins og rétthafar fái nokkuð í 
sinn hlut.

Hinn hópurinn, sem í eru ekki 
aðeins netrisarnir sjálfir heldur 

einnig fjölmörg mannréttindasam-
tök og talsmenn tjáningar- og upp-
lýsingafrelsis, segir að tilskipunin 
muni binda enda á frjálsa miðlun 
upplýsinga og breyta internetinu 
eins og við þekkjum það og jafnvel 
eyðileggja það alveg.

Talsmenn tilskipunarinnar á 

vettvangi Evrópusambandsins 
hafa brugðist hart við gagnrýninni 
og vísa henni á bug sem falsfréttum 
runnum undan rifjum netrisanna 
Google, YouTube, Facebook og 
Twitter. Hugmyndin sé að færa 
höfundarréttinn inn í 21. öldina 
og rétta hlut tónlistarmanna, kvik-
myndaframleiðenda, fjölmiðla og 
annarra rétthafa enda raunveru-
leikinn sá að netrisarnir taki til sín 
lungann af tekjum þeirra.

Tilskipunin verður borin upp 
til samþykktar í viðeigandi nefnd 
Evrópuþingsins næsta mánudag 
og verði hún samþykkt þar fer hún 
til almennrar atkvæðagreiðslu í 
Evrópuþinginu annaðhvort seint í 
mars eða snemma í apríl. Búast má 
við að stríðandi fylkingar nýti sér 
nú komandi kosningar til Evrópu-
þingsins og þrýsti sem aldrei fyrr á 
þingmenn sem hyggja á endurkjör. 
adalheidur@frettabladid.is

Tilgangurinn er að 

takmarka frjálsa 

upplýsingamiðlun, enda 

afleiðingin sú að fjölmiðlar 

mega ekki vísa hver í annan 

og almenningur 

má ekki vísa í 

fjölmiðla.

Smári McCarthy,
þingmaður Pírata
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Rannís auglýsir eftir umsóknum um styrki úr Barnamenn-
ingarsjóði Íslands til verkefna sem uppfylla markmið og reglur 
sjóðsins. Barnamenningarsjóður Íslands er átaksverkefni til 

ályktun Alþingis á hátíðarfundi 18. júlí 2018.

Hlutverk sjóðsins er að styðja fjölbreytta starfsemi á sviði 

taka að öðru leyti mið af inntaki Barnasáttmála Sameinuðu 

www.rannis.is.  

Umsóknarfrestur rennur út 1. apríl 2019 kl. 16.00.
Ekki er hægt að senda inn umsóknir eftir þann tíma.

 Styrkir úr
Barnamenningarsjóði

Umsóknarfrestur til 1. apríl

Afgreiðslutímar á www.kronan.is
Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

Besta 
uppskeran 

núna!

539 kr.
kg

Mangó í lausu, Brasilía

Mest deilt um meinta ritskoðunarsíu og deiliskatt

Ritskoðunarsía – 13. gr.
Gera á vefsíður ábyrgar fyrir 
birtingu höfundarréttarvarins 
efnis nema þær sýni fram á að 
reynt hafi verið að koma í veg 
fyrir birtingu með öllum ráðum. 
Gagnrýnendur segja þetta þýða 
að miðlarnir þurfi að setja allt efni 
í ritskoðunarsíu með tengingu 
við gagnagrunna sem þurfi að 
innihalda allt höfundarréttarvarið 
efni í heiminum. Þetta verði bæði 
of dýrt auk þess sem þessi aðferð 
leiði óhjákvæmilega til þess að 
löglegt efni verði tekið niður.

„Þetta þýðir til dæmis að ég 
gæti hvorki birt ljóð eftir Jónas 
Hallgrímsson á mínum Facebook-
vegg né ljósmynd af málverkum 
Seðlabankans. Slíkar færslur 
kæmust ekki í gegnum höfundar-
réttarsíuna,“ segir Smári McCarthy, 
þingmaður Pírata. Hann segir að-
ferðina vanhugsaða enda ógerlegt 
að framkvæma svona ritskoðun 
með notkun gervigreindar án þess 
að komið verði í veg fyrir birtingu 

fullkomlega löglegs efnis sem 
geti átt mikilvægt erindi við al-
menning. Alls óvíst sé til dæmis að 
kerfið viti hvort verk Jónasar séu 
enn þá háð höfundarrétti.  

Deiliskattur – 11. gr.
Tryggja á fjölmiðlum skerf af þeim 
tekjum sem samfélagsmiðlar og 
leitarvélar hafa af því að deila 
fréttum þeirra með svokölluðum 
deiliskatti (e. Link-tax). Samkvæmt 
11. gr. þurfa samfélagsmiðlar og 
leitarvélar að ganga til samninga 
við hvert og eitt fjölmiðlafyrir-
tæki um greiðslur fyrir birtingu og 
deilingu fréttaefnis.

Samkvæmt könnun Evrópu-
þingsins frá 2016 nálguðust yfir 50 
prósent allra netnotenda frétta-
efni í gegnum leitarvélar og sam-
félagsmiðla og tæplega helmingur 
þeirra las eingöngu útdrætti sem 
þar birtast án þess að fara nokkru 
sinni inn á fréttasíðurnar sjálfar. 
Vegna þessarar nethegðunar 
aukist auglýsingatekjur netrisanna 

en bæði auglýsingar og áskriftir 
fréttamiðlanna hrynji.

Smári segir að hið eina sem 
hafist upp úr þessum breytingum 
verði alger takmörkun á frjálsri 
upplýsingamiðlun almennings. „Ef 
ég væri með bloggsíðu og ætlaði 
að fjalla um frétt í Fréttablaðinu, 
þyrfti ég að borga Fréttablaðinu 
fyrir það og Fréttablaðið þyrfti 
að greiða Stundinni fyrir að vísa í 
þeirra fréttir.“ Smári segir mesta 
skaðann hins vegar verða þegar 
hinn almenni borgari hyggst deila 
fréttum á samfélagsmiðlum. „Um 
leið og fólk fer að deila fréttum 
með hvert öðru, til dæmis á 
Facebook, þá þarf Facebook að 
borga fyrir þá deilingu,“ segir 
Smári og bætir við: „Það blasir 
við að samfélagsmiðlar hætti að 
heimila deilingu frétta og annars 
efnis. Tilgangurinn er að takmarka 
frjálsa upplýsingamiðlun, enda 
afleiðingin sú að fjölmiðlar mega 
ekki vísa hver í annan og almenn-
ingur má ekki vísa í fjölmiðla.“ 

Segja tilskipunina 
eyðileggja internetið
Úrslitastund nálgast eftir margra ára deilur um höfundarrétt og framtíð inter-
netsins. Atkvæði greidd um umdeilda tilskipun í Evrópuþinginu á næstu 
vikum. Þingmaður segir reglurnar útiloka frjálsa miðlun á upplýsingum.

Miðlun frétta og myndefnis á samfélagsmiðlum gæti breyst verulega verði tilskipunin samþykkt í Evrópuþinginu.
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Meira
nýbakað

STEINBÖKUÐU SÚRDEIGSBRAUÐIN ERU BÖKUÐ EFTIR 
ALDARGAMALLI FRANSKRI HEFÐ, DEIGIÐ ER LÁTIÐ 
HEFAST Í 24 TÍMA FYRIR BAKSTUR. SÚRDEIGSBRAUÐIN 
OKKAR ERU GÆÐAVARA OG INNIHALDA EKKERT GER

Brauð & bakkelsi 
bakað á staðnum



Útfærsla þeirra var 

ákveðin í samráði 

við rannsakendur við 

Háskóla Íslands.

Pétur Krogh Ólafsson, 
 aðstoðarmaður borgarstjóra
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Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

Umhverfis- og skipulagssvið
Reykjavíkurborgar heldur kynningarfund 
um deiliskipulag við Stekkjarbakka (Þ73) 
sem er í auglýsingu til 4. mars 2019.
Um er að ræða opið svæði og þróunar- 
svæði samkvæmt Aðalskipulagi
Reykjavíkur 2010–2030.

Á fundinum verður einnig sagt frá vinnu 
sem hafin er við heildarskipulag 
Elliðaárdalsins sem er skilgreindur sem 
borgargarður. Auk þess verður kynnt 
fyrirhuguð uppbygging ALDIN Biodome 
gróðurhvelfingar á þróunarreitnum og 
starfssemi Garðyrkjufélagsins á svæðinu.

Allir velkomnir. 

Nýtt deiliskipulag við
Stekkjarbakka

Kynningarfundur miðvikudaginn 20. febrúar
í Menningarmiðstöðinni Gerðuberg í Breiðholti kl. 17.30

Þ73Þ73

Eigum nokkra yfirfarna nýlega Hyundai hjá
okkur í Kauptúni 1, Garðabæ sem eru enn
í ábyrgð. Komdu og gerðu frábær kaup!

Notaðir

ALLT AÐ
5 ÁRA 
ÁBYRGÐ

Hyundai notaðir bílar
Kauptúni 1 - 210 Garðabæ

Kletthálsi 11 - 110 Reykjavík

Sími: 575 1200 - bilaland@bilaland.is

Opið frá kl. 9–18 virka daga og á laugardögum frá kl. 12–16.

Hyundai i30 Style+
Nýskr. 06/17, ekinn 23 þ.km, 
bensín, sjálfskiptur.

VERÐ:

3.350.000 kr.

Rnr. 121567

Hyundai Santa Fe III Style 
Nýskr. 03/16, ekinn 56 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur.

VERÐ:

5.390.000 kr.

Rnr. 121596

HYUNDAI i20 Premium 
Nýskr. 10/17, ekinn 12 þ.km, 
dísil, beinskiptur.

VERÐ:

2.690.000 kr.

Rnr. 145449

Hyundai KONA Premium 
Nýskr. 04/18, ekinn 9 þ.km, 
bensín, sjálfskiptur.

VERÐ:

5.190.000 kr.

Rnr. 121651

Hyundai Tucson Comfort 2wd 
Nýskr. 05/17, ekinn 15 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur.

VERÐ:

4.390.000 kr.

Rnr. 145433

Hyundai Santa Fe III Comfort 
Nýskr. 04/16, ekinn 31 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur.

VERÐ:

5.350.000 kr.

Rnr. 430339

Hyundai Tucson Premium 
Nýskr. 03/17, ekinn 23 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur.

VERÐ:

5.290.000 kr.

Rnr. 103807

VERÐ:

6.490.000 kr.

Rnr. 121612
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HYUNDAI Santa Fe III Style 
Nýskr. 04/17, ekinn 25 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur.

REYKJAVÍK Jón Atli Benediktsson, 
rektor Háskóla Íslands, segir að 
jákvæð umsögn vísindasiðanefnd-
ar Háskóla Íslands verði ekki lögð 
að jöfnu við tilkynningu Reykja-
víkurborgar til Persónuverndar 
um fyrirhugaðar sms-sendingar í 
aðdraganda síðustu borgarstjórnar-
kosninga. Það sé ekki hlutverk vís-
indasiðanefndarinnar að úrskurða 
um lögmæti rannsókna heldur 
aðeins um siðferðisleg álitamál.

Í síðustu viku birti Persónuvernd 
álit sitt um að Reykjavíkurborg 
hefði brotið lög um persónuvernd 
með bréfa- og smáskilaboðasend-
ingum til ákveðinna kjósendahópa 
fyrir kosningarnar í fyrra. Hluti 
sendinganna, sem sneri að afmörk-
uðum hópi ungra kjósenda, var 
hluti af rannsókn Magnúsar Þórs 
Torfasonar og Huldu Þórisdóttur 
við Háskóla Íslands.

Í svari Reykjavíkurborgar við 
ákvörðun Persónuverndar segir 
að það hafi verið mat þeirra sem 
að verkefninu komu „að ekki væri 
nauðsynlegt að senda erindi til Per-
sónuverndar vegna útsendinga á 
bréfum þar sem Vísindasiðanefnd 
Háskólans hafði þegar samþykkt 
rannsókn Háskólans“.

Í erindi rannsakendanna til 
nefndarinnar sem Fréttablaðið 
hefur undir höndum segir að það 
hafi verið sótt um leyfi til Póst- og 
fjarskiptastofnunar og Persónu-
verndar til þess að fá að senda 
textaskilaboð á hluta kjósenda á 
kjördag. Þrátt fyrir að Vísindasiða-
nefndin gæfi rannsókninni jákvæða 
umsókn segir í svari nefndarinnar 

að hlutverk smáskilaboðanna sé 
„óljóst“. Persónuvernd segir hins 
vegar í úrskurði sínum um málið 
í síðustu viku að Reykjavíkurborg 
hafi ekki upplýst stofnunina um 
eðli skilaboðanna en nokkrum 
dögum fyrir kosningar, fram að 
því hafi stofnunin talið að það ætti 
að senda skilaboð á alla nýja kjós-
endur.

Eftir að Persónuvernd var upp-
lýst um eðli rannsóknarinnar 
sendi stofnunin bréf til dómsmála-
ráðuneytisins og umboðsmanns 
Alþingis. Sigríður Á. Andersen 
dómsmálaráðherra sagði í samtali 
við Fréttablaðið um síðustu helgi að 
ráðuneytið hafi bent borginni á það 
fyrir kosningar að sendingarnar 
gætu varðað kosningalöggjöfina 
og ráðuneytið hefði talið að borgin 

myndi láta af fyrirætlunum sínum.
Pétur Krogh Ólafsson, aðstoðar-

maður borgarstjóra, segir í skrif-
legu svari til Fréttablaðsins um 
hvers vegna sms-skilaboðin voru 
send að markmiðið hafi verið að 
upplýsa kjósendur um hvar þeir 
ættu að kjósa. „Smáskilaboðin voru 
sérstaklega nefnd í áðurnefndri 
skýrslu sem allir fulltrúar í borgar-
ráði samþykktu í febrúar. Útfærsla 
þeirra var ákveðin í samráði við 
rannsakendur við Háskóla Íslands 
og textinn í þeim sömuleiðis,“ segir 
Pétur.

Jón Atli segir í svari við fyrir-
spurn Fréttablaðsins að jákvæð 
u m s ög n v í si nd a sið a ne f nd a r 
Háskóla Íslands „verði ekki lögð að 
jöfnu við tilkynningu til Persónu-
verndar“. Vísar hann þar til að það 
sé ekki hlutverk nefndarinnar að 
skera úr um lögmæti rannsókna 
heldur aðeins um siðferðisleg álita-
mál. Segir hann jafnframt að það 
standi til að uppfæra vísindasiða-
reglur Háskólans með hliðsjón af 
nýjum persónuverndarlögum, en 
núverandi reglur eru frá árinu 2014. 
arib@frettabladid.is

Nefnd HÍ skeri ekki úr 
um lögmæti rannsókna 

Jón Atli Benediktsson, rektor Háskóla Íslands. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Vísindasiðanefnd getur 
ekki skorið úr um lög-
mæti rannsókna heldur 
aðeins um siðferðisleg 
álitamál. Til stendur að 
uppfæra vísindasiða-
reglur Háskóla Íslands.
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volvocars.is

VINSÆLUSTU LÚXUSBÍLAR 
Á ÍSLANDI 2018

Volvo xc90 AWD

OKKAR SÝN Á LÚXUS
Volvo XC90 AWD hefur verið hlaðinn lofi frá því 
hann kom fyrst á markað sem endurspeglast í 
meira en 65 alþjóðlegum verðlaunum. Hann var 
kynntur sumarið 2015 á Íslandi og valinn Bíll ársins 
á Íslandi 2016 og skömmu síðar Jeppi ársins í 
Bandaríkjunum. Honum hefur hlotnast fjöldi 
annarra verðlauna m.a. öruggasti bíllinn og 
öruggasti stóri jeppinn af Euro NCAP og hlaut 
Top Safety Pick af Bandarísku umferðaröryggis-
stofnuninni (IIHS). 
Volvo XC90 AWD er skandínavískur lúxus beint frá 
Gautaborg hlaðinn búnaði og þægindum. 

XC90 AWD dísil verð frá: 8.990.000 kr.
XC90 AWD T8 tengitvinn verð frá: 10.190.000 kr.

Volvo XC60 AWD er sannarlega einstakur bíll.
Hann var valinn heimsbíll ársins 2018 af World 
Car Awards og öruggasti bíllinn hjá Euro NCAP 
árekstrarprófunarstofnuninni. Hann var einnig 
valinn jeppi ársins 2018 af Bandalagi íslenskra 
bílablaðamanna og hefur hlotið fjölda annarra 
verðlauna.
Volvo XC60 AWD er skandinavísk nútímahönnun 
að innan og utan og sænsk gæðaframleiðsla 
beint frá Gautaborg sem byggð er á náttúru- 
legum gæðaefnum sem gera hverja ökuferð að 
einstakri upplifun.

XC60 AWD dísil verð frá: 7.290.000 kr.
XC60 AWD T8 tengitvinn verð frá: 8.890.000 kr.

Volvo xc60 AWD

HANNAÐUR FYRIR ÞIG
Volvo xc40 AWD

TÍMAMÓTABÍLLINN
Það eru breyttir tímar. 
Meira er ekki lengur allt.
Volvo XC40 AWD hefur allt sem þú þarft. 
Engu er ofaukið. Framúrstefnuleg hönnunin 
og nýstárleg tæknin gera þennan jeppa 
alveg einstakan. Svo einstakan að hann
var valinn Bíll ársins í Evrópu 2018 
og að auki fékk hann fimm stjörnur 
í árekstraprófunum Euro NCAP.
Skandinavískur lúxus í nýstárlegum búningi.
 
XC40 AWD dísil verð frá: 6.290.000 kr.
XC40 AWD bensín verð frá: 6.690.000 kr.

Komdu og skoðaðu þessa vinsælu verðlaunajeppa

í nýjum glæsilegum sýningarsal Volvo að Bíldshöfða 6

Volvo á Íslandi | Brimborg



+PLÚS

Verið er að undirbúa komu Haf-
rannsóknastofnunar sem f lytur 
í Suðurhöfn í Hafnarfirði síðar á 
árinu. Reka þarf niður mikið stál-
þil og til þess er sprengdur skurður 
í sjávarbotninn. Um er að ræða 
öf lugar sprengingar sem varað er 
við fyrir fram með hljóðmerkjum. 
Áætlað er að verkinu verði að fullu 
lokið næsta haust.

Nýir 
tímar
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Styrkir til verkefna sem 
tengjast hagsmunum 
fatlaðs fólks og öryrkja

Öryrkjabandalag Íslands veitir árlega sérstaka styrki til ýmissa 
hagnýtra verkefna sem tengjast hagsmunum fatlaðs fólks 
og öryrkja í samræmi við málefni, markmið og/eða stefnu 
bandalagsins. ÖBÍ auglýsir hér með eftir styrkumsóknum.

Umsóknarfrestur er til 15. mars næstkomandi.
Sótt er um styrk rafrænt á vef Öryrkjabandalagsins, obi.is.
Nánari upplýsingar veitir starfsfólk á skrifstofu ÖBÍ. 
Netfang: mottaka@obi.is. Sími. 530 6700.

Staðgreiðsluverð:
5.995.000 kr.
Verð: 6.795.000 kr.

Staðgreiðsluverð:
6.395.000 kr.
Verð: 7.095.000 kr.

Staðgreiðsluverð:
2.390.000 kr.
Verð: 2.790.000 kr.

Staðgreiðsluverð:
15.900.000 kr.
Verð: 16.400.000 kr.

Staðgreiðsluverð:
11.890.000 kr.
Verð: 12.490.000 kr.

Staðgreiðsluverð:
8.880.000 kr.
Verð: 9.380.000 kr.

Staðgreiðsluverð:
8.395.000 kr.
Verð: 8.995.000 kr.

Staðgreiðsluverð:
3.495.000 kr.
Verð: 3.995.000 kr.

Staðgreiðsluverð:
2.495.000 kr.
Verð: 2.995.000 kr.

Staðgreiðsluverð:
12.495.000 kr.
Verð: 12.995.000 kr.

Staðgreiðsluverð:
5.990.000 kr.
Verð: 6.590.000 kr.

Staðgreiðsluverð:
6.950.000 kr.
Verð: 7.550.000 kr.

Staðgreiðsluverð:
8.990.000 kr.
Verð: 9.590.000 kr.

Staðgreiðsluverð:
3.895.000 kr.
Verð: 4.395.000 kr.

Staðgreiðsluverð:
3.495.000 kr.
Verð: 3.995.000 kr.

Staðgreiðsluverð:
3.795.000 kr.
Verð: 4.295.000 kr.

Staðgreiðsluverð:
3.795.000 kr.
Verð: 4.295.000 kr.

2018 Nissan Leaf 
Tekna 40KwH

2016 XC90 T8 
Plug-in Hybrid

2017 Nissan Leaf 
Tekna 30KwH

2016 X5e 
Plug-in Hybrid

2017 Audi Q7 E-Tron 
Plug-in Hybrid

2018 Nissan Leaf 
Tekna 40KwH

2019 Nissan Leaf Tekna 40KwH

546-0088 | Fellsmúli 26
www.smartbilar.is

Opið laugardag 12-16

2017 Ford Fusion Energi 
Plug-in Hybrid

Porsche Cayenne S E-Hybrid 

2017 Chrysler Pacifica 
Premier Plug-in Hybrid 
Verð frá:
5.490.000 kr.

Mitsubishi Outlander PHEV
Staðgreiðsluverð: 
4.290.000 kr.

Land Rover Range Rover 
LWB P400e Plug-in Hybrid

Land Rover Range Rover 
Sport P400e Plug-in Hybrid

2017 BMW I3 33KwH

BMW 530e Plug-in Hybrid

2017 XC90 Inscription 
Bowers & Wilkins

2017 Chevy Bolt 60KwH

2014 Porsche Cayenne S 
E-Hybrid 

2018 Volvo XC90 T8

NÝRNÝR NÝR

NÝR NÝR

ð:

kr.
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d

r.

Leaf 

r.

d
Tron

ð:

kr.

Leaf 
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Range Rover 
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NÝR

g-in Hybrid
NÝRNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

r.

ug-in Hybrid
NÝRNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

SJÁVARÚTVEGUR Öllu er nú til tjald-
að við loðnuleit suðaustur af landi. 
Fimm skip eru við leitina, þar af tvö 
norsk og eitt grænlenskt. Ekki hefur 
nægilega mikið af loðnu fundist til 
að hægt sé að gefa út kvóta til veiða.

Í janúar í fyrra höfðu veiðst um 
68 þúsund tonn af loðnu. Heildar-
loðnukvótinn á þeirri vertíð var 285 
þúsund tonn. Í venjulegu árferði 
fást um 20 milljarðar króna á loðnu-
vertíðinni og er loðnan því næst-
mikilvægasta nytjategund lands-
manna á eftir þorsknum.

Hoffellið, skip Loðnuvinnslunnar 
á Fáskrúðsfirði, sigldi í gær yfir 
lóðningar sem gefa þó einhverja 
von um að hún finnist í nægilegu 
magni til að hægt sé að gefa út 
kvóta. „Við fundum loðnu og höfum 
heyrt af öðrum skipum sem hafa 
siglt yfir nokkuð stórar lóðningar. 
Nú er bara vonandi að hún finnist 
í nægilega miklu magni. Það er enn 
töluvert í það sýnist manni,“ segir 
Bergur Einarsson, skipstjóri á Hof-
felli SU-80, þegar Fréttablaðið náði 
tali af honum.

Ekki er nóg með að útgerðirnar 
verði af tekjum heldur eru einnig 
starfsmenn í landi sem missa spón 
úr aski sínum. Ekki er unnið dag og 
nótt eins og er á loðnuvertíð og bíða 
menn því nokkuð óþreyjufullir 
eftir að loðna finnist.

„Það má segja að öllu sé tjaldað 
til. Staðan er sú að við erum með 
þrjú skip sem búið er að gera að 
rannsóknarskipum fyrir suðaust-
an, Árni Friðriksson er við loðnu-
leit auk Ásgríms Halldórssonar frá 
Höfn og Polar Amaroq frá Græn-
landi. Við þetta eru nú að bætast 
tvö norsk skip sem voru að landa 
kolmunna á Austurlandi,“ segir 
Þorsteinn Sigurðsson, sviðsstjóri 
hjá Hafrannsóknastofnun. „Skipin 
eru að vinna sig úr suðaustri og færa 
sig svo norður. Það skiptir miklu að 
finna loðnu og fá eins rétt mat á 
stöðunni og hægt er.“
sveinn@frettabladid.is

Öllu tjaldað 
til við leit að 
loðnu austur 
fyrir landi
Búið er að finna um 300 þúsund tonn af loðnu. 
Fimm skip eru við loðnuleit, þar af eitt grænlenskt 
og tvö norsk fyrir austan land. Ekki enn búið að 
finna nægilegt magn til að hægt sé að gefa út kvóta. 
Vertíðin gæti því orðið snörp ef loðnan finnst.

Það er oft handagangur í öskjunni 
þegar skipin liggja þétt saman við 
loðnuleit austur fyrir landi. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR FRIÐRIKSSON
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HEKLA · Laugavegi 170-174  / Audi.is

Straumhvörf

Meðal búnaðar á tilboðsbíl:

• Nálgunarvörn framan og aftan

• Dynamic stefnuljós

• LED afturljós

• Lyklalaust aðgengi

• Tvískipt sjálfvirk loftkæling

• Skriðstillir (Cruise control)

•  

• Árekstrarvörn (pre sense)

• 

• Bakkmyndavél

• Dökkar rúður

Audi A3 e-tron 
sameinar tvo heima 
 

 
 

eftir það tekur sparneytin bensínvélin við.

 

Verð 4.560.000 kr.

+ vetrardekk fylgja



Búnaður í Jaguar E-Pace D150 er m.a.: 10" Touch Pro skjár, símkerfi, 125w Jaguar hljómkerfi, LED-
aðaljós með einkennandi dagljósum, 17" álfelgur, íslenskt leiðsögukerfi, rafdrifnir upphitaðir speglar 
með sjálfvirkri deyfingu og aðkomuljósum, varadekk, neyðarhemlunarbúnaður, bakkmyndavél, 
fjarlægðarskynjarar að framan og aftan. jaguarisland.is

B
ún

að
ur

 b
íls

 á
 m

yn
d

 e
r 

fr
áb

ru
g

ð
in

n 
au

g
lý

st
u 

ve
rð

i

VERÐ FRÁ: 6.290.000 KR.
Jaguar E-Pace D150, fjórhjóladrifinn, sjálfskiptur.E
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VERIÐ VELKOMIN Í REYNSLUAKSTUR
OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16

JAGUAR
HESTHÁLSI 6-8, 110 REYKJAVÍK
SÍMI: 525 6500 

NÝR FJÓRHJÓLADRIFINN E-PACE

JAGUAR E-PACE 

UMHVERFISMÁL Áform Skógrækt-
arfélags Hafnarfjarðar um ræktun 
í námu við Bláfjallaveg virðast ekki 
ætla að ganga eftir.

Skóg ræktar félag ið k vaðst í 
erindi til Hafnarfjarðarbæjar vilja 
fá námuna og svæðið í norðan-
verðum Undirhlíðum til ræktunar. 
Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- og 
Kópavogssvæðis mælir hins vegar 
gegn því varðandi námuna. Hún var 
opnuð í tengslum við gerð Bláfjalla-
vegar og lokað fyrir nokkrum árum.

„Náman er inni á f jarsvæði 
vatnsverndar vegna vatnsbólanna 
í Kaldárbotnum. Botn hennar er 
klöpp og skammt niður á grunn-
vatn sem líkur eru á að geti streymt 
til vatnsbóla Hafnfirðinga í Kaldár-
botnum. Ljóst er að ef farið verður 
í áformaða skógrækt innan marka 
námunnar þurfa að koma til miklir 
f lutningar á jarðvegi og hrossataði 
eða öðrum áburðarefnum,“ bendir 
heilbrigðiseftirlitið á í umsögn til 
bæjaryfirvalda. 

„Heilbrigðiseftirlitið telur ótíma-

bært að verða við erindinu fyrr en 
niðurstöður úr rannsóknum liggja 
fyrir og að sýnt hafi verið fram á 
að öryggi vatnsbólanna verði ekki 
stefnt í hættu,“ segir í umsögninni.

Skógræktarfélagið vill námuna 
undir ræktun á jólatrjám. „Náman 
verður fyrst og fremst notuð til 
að gera tilraunir með ræktun 
sígrænna trjátegunda, sem gætu 
hentað sem jólatré.“

Umhverfis- og framkvæmdaráð 
Hafnarfjarðar hafnaði á miðviku-
dag erindi skógræktarfélagsins á 
grundvelli álits heilbrigðiseftirlits-
ins. Jónatan Garðarsson, stjórnar-
maður í Skógræktarfélagi Hafnar-

fjarðar og formaður þess er erindið 
var sent 2017, segir álit heilbrigðis-
eftirlitsins byggt á misskilningi.

„Það verða engin efni sett í jörðu. 
Ætlunin er að dreifa fræjum af furu 
og greni og það verður látið spretta 
af sjálfu sér á náttúrulegan hátt,“ 
segir Jónatan Garðarsson. „Þeir 
hafa ekki einu sinni leitað til okkar 
til að kanna málið. Furan er best í 
svona grýttu, rýru landi og það að 
setja mold þarna myndi eyðileggja 
svæðið. Og hrossaskítur þarf ekki 
að vera þarna; það þarf ekki að 
vera neinn áburður. Þetta þrífst 
algjörlega án hans.“
gar@frettabladid.is

Synjað um námu fyrir 
jólatré við Bláfjallaveg

Í námunni var hluti stórmyndarinnar Noah tekinn upp. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Umhverfisnefnd Hafn-
arfjarðar synjaði skóg-
ræktarfélaginu í bænum 
um afnot af aflagðri 
námu við Bláfjallaveg. 
Heilbrigðiseftirlitið 
telur vatnsból í hættu.

DÓMSMÁL Þrír menn voru í Hér-
aðsdómi Reykjavíkur gær dæmdir 
sekir fyrir innherjasvik með því 
að að nýta sér ólöglega trúnaðar-
upplýsingar úr rekstri Icelandair 
við viðskipti með hlutabréf í félag-
inu.

Sá sem hlaut harðasta dóminn, 
þriggja og hálfs ára fangelsi,  var 
Kristján Georg Jósteinsson. Annar 
meðsakborninga Kristjáns, fyrr-
verandi  starfsmaður Icelandair 
og svokallaður f r uminnher ji 
vegna aðgangs að upplýsingum hjá 
félaginu, var dæmdur í átján mán-

aða fangelsi og sá þriðji í fjögurra 
mánaða fangelsi sem er skilorðs-
bundið. Að auki er þeim gert að 
sæta upptöku fjármuna sem þeir 
komust yfir með glæpum sínum. Er 
þar um að ræða samtals tæplega 54 
milljónir króna.

„Báðir gáfu ákærðu skýringar á 
samskiptum og tölvupóstum sem 
dóminum þóttu ekki trúverðugar 
og á köf lum hjákátlegar og sam-
hengislausar,“ segir í dóminum 
um samskipti tveggja fyrstnefndu 
mannanna. „Eru skýringar þeirra 
að engu hafandi.“ – gar

Fangelsisdómar í Icelandair-máli
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Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík · 590 2160

ALLT AÐ 85% LÁNSHLUTFALL   50% AFSLÁTTUR AF LÁNTÖKUGJÖLDUM

Birt með fyrirvara á verðbreytingum, innsláttarvillum og myndarugli

Í FEBRÚAR
STÓRLÆKKAÐ VERÐ

Kia
Sportage
Árgerð 2017, ekinn 21 þús. km, 
dísil, 116 hö, beinskiptur, 
framh ladri nn.

Verð áður: 4.290.000 kr.

Verð nú
3.390.000 kr.

900.000 kr. AFSLÁTTUR

Raðnúmer: 993586

Útborgun 
frá 510 þ. kr.

MERCEDES-BENZ
GL 350 BLUETEC 4MATIC
Árgerð 2016, ekinn 37 þús. km, 
dísil, 259 hö, sjálfskiptur, 
fj rhj ladri nn.

Verð áður: 12.890.000 kr.

Verð nú
10.990.000 kr.

1.900.000 kr. AFSLÁTTUR

Raðnúmer: 993120

MERCEDES-BENZ
A-Class 180 d

Verð áður: 4.780.000 kr.

Árgerð 2018, ekinn 7 þús. km, 
dísil, 109 hö, sjálfskiptur, 
framhj ladri nn.

Verð nú
3.990.000 kr.

790.000 kr. AFSLÁTTUR

Raðnúmer: 993172

MERCEDES-BENZ
C-Class 220 d BLUETEC

Verð áður: 4.890.000 kr.

Árgerð 2015, ekinn 23 þús. km, 
dísil, 170 hö, sjálfskiptur, 
afturhj ladri nn.

Verð nú
3.990.000 kr.

900.000 kr. AFSLÁTTUR

Raðnúmer: 993208

KIA
cee’d SW LX
Árgerð 2015, ekinn 69 þús. km, 
dísil, 90 hö, beinskiptur, 
framhj ladri nn.

Verð áður: 1.890.000 kr.

Verð nú
1.690.000 kr.

200.000 kr. AFSLÁTTUR

Raðnúmer: 993412

RENAULT
Espace
Árgerð 2017, ekinn 75 þús. km, 
dísil, 161 hö, sjálfskiptur, 
fj rhj ladri nn.

Verð áður: 4.890.000 kr.

Verð nú
3.990.000 kr.

900.000 kr. AFSLÁTTUR

Raðnúmer: 993646

KIA
Soul EX
Árgerð 2017, ekinn 50 þús. km, 
dísil, 136 hö, sjálfskiptur, 
framhj ladri nn.

Verð áður: 2.640.000 kr.

Verð nú
2.390.000 kr.

250.000 kr. AFSLÁTTUR

Raðnúmer: 993393

Útborgun 
frá 360 þ. kr.

RENAULT
Master
Árgerð 2013, ekinn 130 þús. km, 
dísil, 125 hö, beinskiptur, 
framhj ladri nn.

Verð áður: 2.840.000 kr. +vsk

Verð nú
1.990.000 kr.

+vsk

850.000 kr. AFSLÁTTUR

Raðnúmer: 993312

TOYOTA
Yaris Hybrid Active
Árgerð 2016, ekinn 61 þús. km, 
bensín, 70 hö, beinskiptur, 
framhj ladri nn.

Verð áður: 1.590.000 kr.

Verð nú
1.390.000 kr.

200.000 kr. AFSLÁTTUR

Raðnúmer: 390349

HONDA
CR-V

Verð áður: 2.950.000 kr.

Árgerð 2014, ekinn 69 þús. km, 
dísil, 120 hö, beinskiptur, 
framhj ladri nn.

Verð nú
2.490.000 kr.

460.000 kr. AFSLÁTTUR

Raðnúmer: 993661

TOYOTA
Auris Terra
Árgerð 2012, ekinn 114 þús. km, 
bensín, 100 hö, beinskiptur, 
framhj ladri nn.

Verð áður: 1.190.000 kr.

Verð nú
850.000 kr.

340.000 kr. AFSLÁTTUR

Raðnúmer: 993366

VOLVO
V90 Cross Country
Árgerð 2018, ekinn 1 þús. km, 
dísil, 191 hö, sjálfskiptur, 
fj rhj ladri nn.

Verð áður: 8.190.000 kr.

Verð nú
6.990.000 kr.

1.200.000 kr. AFSLÁTTUR

Raðnúmer: 993826

Útborgun 
frá 599 þ. kr.

+vsk

Útborgun 
frá 599 þ. kr.

Útborgun 
frá 299 þ. kr.

Útborgun 
frá 599 þ. kr.

Útborgun 
frá 210 þ. kr.

Útborgun 
frá 1.050 þ. kr.

Útborgun 
frá 255 þ. kr.

Útborgun 
frá 375 þ. kr.

Útborgun 
frá 130 þ. kr.

Útborgun 
frá 1.650 þ. kr.



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

2ja sæta sófi.
Stærð: 145 x 82 x 85 cm

 55.992 kr.   69.990 kr.69 990 kr

MAX
2ja og 3ja sæta sófar. Rocco grátt slitsterkt áklæði.

2ja s.: 160 x 85 x 87 cm

 55.992 kr.   69.990 kr.
3ja s.:  220 x 85 x 87 cm

 63.992 kr.   79.990 kr.

CARINA 
Borðstofuborð, hvítt.
Stærð: 100 x 170/270 H: 74 cm  87.992 kr.   109.990 kr.

EASY
Hornsófi.  Ljósgrátt slitsterkt áklæði. 
Stærð: 305 × 220 × 95 cm. 

 191.992 kr.   
 239.990 kr.

FRIDAY
Tungusófi, hægri eða vinstri tunga. Dökkgrátt, ljós-
grátt eða brúnt áklæði. Stærð: 256 × 175 × 91 cm

 143.993 kr.   
 179.990 kr.

HÚSGAGNAHÖLLIN – 

 19.973 kr.  
 26.990 kr.

MANLEY 
Fallegur og látlaus
hægindastóll úr dökk-
bláu sléttflaueli með 
svörtum viðarfótum.

3ja sæta sófi.
Stærð: 183 x 82 x 85 cm

 71.992 kr.  89.990 kr.89 990 kr
Stóll

 43.992 kr.  54.990 kr.54 990 kr

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

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

10 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1



BATILDA
Hægindastóll í í retró-útliti.
Dusty Rose eða koparlitt slétt-
flauel og svartir fætur

 29.993 kr.   39.990 kr.

CAZAR
Skemmtilegur hægindastóll. 
Svart PU-leður og viðar fætur.

 26.243 kr.   34.990 kr.

BATILDA
Borðstofu stóll. 
Svart PU-leður og viðarfætur

 11.992 kr.   14.990 kr.

 79.990 kr.   99.990 kr.

BELINA 
Borðstofuborð, 
viður/hvítt.
Stærð: 100 x 170/270 H: 74 cm 

FYRIR LIFANDI HEIMILI

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

 7.992 kr.   9.990 kr.

PARKER
La-z-boy hægindastóll.
Brúnt áklæði eða dökkbrúnt leður. 
Stærð: 84 x 95 x 103 cm.

Brúnt áklæði

 69.993 kr.   99.900 kr.
Dökkbrúnt leður

 111.993 kr.   159.900 kr.

www.husgagnahollin.is
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Við munum ekki 

lengur líta á vini 

okkar sem sjálfgefna.

Mike Pompeo, utanríkisráðherra 
Bandaríkjanna

Haltu uppi fjörinu

UTANRÍKISMÁL Mike Pompeo, utan-
ríkisráðherra Bandaríkjanna, heim-
sótti Ísland í nokkrar klukkustundir 
í gær. Átti fundi með Guðlaugi Þór 
Þórðarsyni utanríkisráðherra í 
Hörpu og Katrínu Jakobsdóttur for-
sætisráðherra í ráðherrabústaðnum. 
Á blaðamannafundi sögðu utan-
ríkis ráðherrarnir frá því að þeir 
hefðu ákveðið að stofna til samráðs-
vettvangs um viðskipti ríkjanna.

„Það eru enn sóknarfæri í við-
skiptasambandi okkar og í dag 
ákváðum við að stofna samráðs-
vettvang um viðskipti í því skyni að 
bæta viðskiptatengsl ríkjanna enn 
frekar,“ sagði Guðlaugur Þór.

Pompeo fór fögrum orðum 
um samband ríkjanna tveggja og 
minntist á að íslenskir landkönn-
uðir hefðu komið til Ameríku löngu 

áður en Bandaríkin urðu til. „En nú 
hefur þetta snúist við og Banda-
ríkjamenn f lykkjast til Íslands,“ 
sagði Pompeo og bætti við:

„Viðskiptasamband okkar er 

sterkt og við vonumst til þess að 
styrkja það enn frekar. Það mun 
þessi samráðsvettvangur gera.“ 

Pompeo sagði viðræður um 
viðskipti mikilvægar af ýmsum 
ástæðum. Í fyrsta lagi væri mikil-
vægt að leiða saman einkaaðila 
og fræða þá um tækifæri í öðrum 
löndum. „Í öðru lagi teljum við að 
betri skilningur á viðskiptasam-
bandinu leiði af sér tækifæri til enn 
frekari samvinnu. Hvort sem það 
felur á endanum í sér formlegan frí-

verslunarsamning, sem væri afar 
gott, eða lækkar kostnað og fækkar 
hindrunum.“

Guðlaugur Þór sagði fríverslun 
mikilvæga í huga íslenskra stjórn-
valda. „Ísland sjálft er gott dæmi um 
þetta mikilvægi. Áður vorum við á 
meðal fátækustu þjóða Evrópu en 
erum nú ein sú ríkasta. Ein ástæðan 
er sá aðgangur sem við höfum að 
öðrum mörkuðum,“ sagði hann. 
„Það gleður mig að heyra orð ráð-
herrans og að við höfum ákveðið 

að taka þetta mikilvæga skref.“
Pompeo sagði að Bandaríkin 

hefðu vanrækt mikilvæga banda-
menn í tíð fyrri ríkisstjórnar og 
nefndi að bandarískur utanríkis-
ráðherra haf i síðast komið til 
Íslands árið 2008. „Undanförnum 
fjórum dögum varði ég í að heim-
sækja höfuðborgir í Mið- og Austur-
Evrópu sem fyrri ríkisstjórn van-
rækti einnig. En þetta mun ekki 
viðgangast lengur. Við munum ekki 
lengur líta á vini okkar, sannkallaða 
bandamenn okkar, sem sjálfsagða. 
Við höfum einfaldlega ekki efni á 
slíkri vanrækslu. Hagkerfi okkar 
eru of nátengd.“ 

„Við hlökkum til að vinna með 
ykkur að mikilvægum málum þegar 
þið takið við formennsku í Norður-
slóðaráðinu í maí. Við vitum að 
þegar Bandaríkin hörfa fylla Kína 
og Rússland upp í tómarúmið sem 
myndast. Það er óhjákvæmilegt,“ 
bætti Pompeo við. 

Þá sagði hann að Bandaríkin 
hefðu skilning á mikilvægi norður-
slóða og hættum á svæðinu. „Við 
höfum fylgst með andstæðingum 
okkar koma sér upp kerfum sem 
þeir telja að skaði stöðu Bandaríkj-
anna, Íslands og Evrópu á svæðinu. 
Það er enn óljóst í hvaða mynd 
aðgerðir okkar á svæðinu verða 
en ég er viss um að Bandaríkin og 
Ísland geta náð árangri með sam-
vinnu á þessu sviði,“ sagði Pompeo.

Guðlaugur Þór sagði mikilvægt 
að norðurslóðir væru friðsam-
legur staður og án togstreitu, jafnt í 
náinni sem fjarlægri framtíð. 
thorgnyr@frettabladid.is

Vill ekki vanrækja bandamenn lengur

Vel fór á með utanríkisráðherrunum Mike Pompeo og Guðlaugi Þór Þórðarsyni í Hörpu í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Utanríkisráðherra 
Bandaríkjanna heim-
sótti Ísland í gær og 
samkomulag náðist  
um stofnun samráðs-
vettvangs um viðskipti 
ríkjanna. Hann sagði 
Bandaríkin hafa van-
rækt nána og mikil-
væga bandamenn í tíð 
síðustu stjórnar. Guð-
laugur Þór Þórðarson 
ánægður með skrefið 
sem stigið var í gær.
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Upplýsingarnar urðu 

óvart aðgengilegar í snjall-

forriti frá Samsung.

Ótakmarkað
Internet 

Netbeinir og WiFi
framlenging 

Ótakmarkaður
heimasími 

Myndlykill + Skemmtipakkinn

Allt í einum pakka á lægra verði
               +    Skemmtipakkinn fyrir 16.990 kr. á mánuði.*

Kláraðu málið á vodafone.is, í síma 1414 eða komdu við í næstu verslun.

Öskudags
nammi 

Öskudags
nammi 

 2019 

 Sjáðu úrvalið á goa.is

Áttu von á smáfólki 
í fyrirtækið á öskudaginn?

Starfsmenn á skrifstofum kóreska 
tæknirisans Samsung klóruðu sér 
líklega í hausnum eða fengu vægt 
áfall þegar þeir komust að því í gær 
að fyrirtækið hefði sjálft lekið öllum 
þeim nýju klæðanlegu (e. wearable) 
tæknivörum sem fyrirtækið ætlaði 
sér að kynna í fyrsta sinn samhliða 
Galaxy S10 snjallsímanum í næstu 
viku.

Ekki er ljóst hvort hugbúnaðar-
villa eða mannleg mistök leiddu til 
þess að snjallforrit fyrirtækisins 
fyrir umræddar græjur var uppfært 
of snemma í gær. Eftir uppfærsluna 
gátu notendur forritsins séð myndir 
af hinum nýju vörum og nöfn þeirra.

Efst á þessum nýja lista var Galaxy 
Watch Active, snjallúr sem sérstak-
lega er ætlað fyrir hreyfingu. Því 
hafði reyndar verið lekið áður, en 
þann 4. febrúar síðastliðinn birti 
91Mobiles teikningar af úrinu.

Galaxy Fit og Fit e voru næstefst 
á listanum. Svokölluð heilsuúr með 
gúmmíól. Þess lags úr eru útbúin 
meiri heilsutækni en hefðbundin 
snjallúr en eru hins vegar ekki útbú-
in jafnmikilli hefðbundinni snjall-
tækni. Þótt nafni Galaxy Fit e hafi 
verið lekið í síðasta mánuði var þetta 
í fyrsta skipti sem mynd af vörunni 
sást opinberlega.

Síðast en ekki síst ber að nefna 
Galaxy Buds, þráðlaus heyrnar-

tól sem greinilega er ætlað að keppa 
við AirPods-heyrnartólin frá Apple. 
Buds hafði, líkt og Watch Active, 
verið lekið áður. Samkvæmt lekum 
er hægt að hlaða þau þráðlaust í 
gegnum Galaxy S10 snjallsímann 
sjálfan. thorgnyr@frettabladid.is

Óvæntur leki
Samsung birti upplýsingar um nýjar græjur sem 
fyrirtækið ætlaði ekki að kynna fyrr en í næstu 
viku. Snjallúr og þráðlaus heyrnartól á listanum.

TÆKNI

Over watch Leag ue, at v innu-
mannadeildin í tölvuleiknum 
Overwatch, hófst í fyrri-
nótt. Þetta er annað tíma-
bil deildarinnar en hún 
þykir í raun einstök í 
ra f íþrót t a heiminu m. 
Leitast hefur verið við 
að gera fyrirkomulagið 
keimlíkt því sem tíðkast í 
hefðbundnum bandarískum 
íþróttadeildum. Liðin eru kennd 
við þær borgir sem þau eru stað-

sett í, fyrirtæki á borð við Toyota 
og Coca-Cola styrkja keppnina 

og ESPN er á meðal sýningar-
aðila, auk Twitch.

Átta lið mæta ný til 
leiks í ár. Eitt þeirra, Paris 
Eternal, hefur fengið til 
liðs við sig Íslendinginn 

Finnbjörn Jónasson. Finn-
björn er án nokkurs vafa sá 

Íslendingur sem lengst hefur 
náð í Overwatch. Hann lék með 

Los Angeles Valiant, sem komst í 

undanúrslit, á síðasta tímabili. Þar 
áður var hann í liðinu 123 sem lék í 
Overwatch Contenders, sem nú er  
neðri deild. Þar var einnig Haf þór 
Hákonarson sem nú leikur með 
British Hurricane í Contenders-
deildinni.

Paris keppir í fyrsta sinn klukkan 
8 í kvöld og mætir þar London Spit-
fire, meistaraliðinu frá því í fyrra. 
Lundúnaliðið missteig sig í fyrsta 
leik sínum á tímabilinu og tapaði 
fyrir Philadelphia Fusion. – þea

Íslendingur í einni stærstu rafíþróttadeild heims

Svona leit appið út í gær. 
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Gunnar

Kristín  
Þorsteinsdóttir
kristin@frettabladid.is

Mín skoðun Sif Sigmarsdóttir

Orlofsnefnd húsmæðra  
í Reykjavík

Fundur verður haldinn til að kynna ferðir 
ársins 2019 á Hótel Natura (Loftleiðahótelinu)

þriðjudaginn 19. febrúar 2019 kl. 19:30

Kaffiveitingar, verð kr. 3.190,-

Upplýsingar um ferðir ársins 2019 er hægt að finna á  
http://orlofrvk.123.is/  Hægt er að nálgast upplýsingar og 
bækling á skrifstofunni að Hverfisgötu 69, á mánudögum, 

þriðjudögum og miðvikudögum, milli klukkan 16:00 til 17:30, í 
mars og apríl 2019 og í síma 551-2617/864-2617 á sama tíma. 

,,Sérhver kona, sem veitir eða hefur veitt heimili forstöðu án 
launagreiðslu fyrir það starf, á rétt á að sækja um orlof.“

Nefndin

Þetta byrjaði allt saman í University of British 
Columbia …“ Svo segir í grein sem birtist í 
Fréttablaðinu síðastliðinn fimmtudag eftir Jón 

Baldvin Hannibalsson undir fyrirsögninni „Til varnar 
femínisma“. Í greininni segir Jón að svo kallaðir öfga-
femínistar komi nú óorði á femínismann. „Við megum 
ekki láta þeim takast það,“ segir Jón. Í grein sinni 
segir Jón sögu af rithöfundinum Steven Galloway sem 
kenndi skapandi skrif við háskóla í Kanada en var 
sagt upp störfum þegar nemandi „sakaði hann um 
nauðgun“. Jón fer reyndar ekki rétt með staðreyndir 
í frásögninni. Kennarinn var sakaður um ýmislegt 
f leira og ekki er rétt eins og Jón heldur fram að „virtur 
hæstaréttarlögmaður“ hafi fundið Galloway „not 
guilty“. Málið er ekki jafn klippt og skorið og Jón lætur 
í veðri vaka.

En látum það liggja milli hluta. Tilefni þessa pistils 
er ekki að leiðrétta söguna hans Jóns. Þvert á móti 
vil ég þakka Jóni fyrir að láta sig varða velferð okkar 
femínista. Æ skal gjöf gjalda og til að launa Jóni hugul-
semina vil ég segja honum sögu á móti:

Bráðnandi ananas
Þetta byrjaði allt saman á kvikmyndahátíðinni 
Sundance árið 1997 … Þekkt leikkona, Rose McGowan 
að nafni, er þangað komin til að kynna nýjustu kvik-
mynd sína. Ári áður hafði McGowan slegið í gegn 
í myndinni Scream sem hlaut lof gagnrýnenda og 
gríðarlega aðsókn.

Þegar áhrifamesti kvikmyndaframleiðandi Holly-
wood og yfirmaður McGowan boðar hana á fund sinn 
er hún upp með sér. „Ég held að líf mitt sé loks að verða 
auðveldara,“ segir hún þegar hún kveður myndatöku-
menn sjónvarpsstöðvarinnar MTV sem eru að gera 
um hana heimildarmynd og bankar á hurð hótelher-
bergis Harvey Weinstein.

Dyrnar opnast. McGowan býður aðstoðarmönnum 
Weinstein góðan daginn en þeir líta undan og yfir-
gefa herbergið. McGowan og Weinstein ræða málin. 
En þegar fundinum lýkur vill Weinstein ekki að hún 

fari. Hann vill sýna henni nuddpottinn sinn. Wein-
stein vísar McGowan inn á baðherbergi. Í bók sinni 
Brave lýsir McGowan andartakinu þegar líf hennar 
breytist í martröð. Weinstein gnæfir yfir henni, stór 
á alla kanta, grófgerður, illúðlegur með fitugt andlit 
þakið örum – eins og tröll, eins og bráðnandi ananas. 
Því næst stekkur hann á hana, rífur hana úr fötunum, 
lyftir henni upp og skellir henni ofan í nuddpottinn. 
Hann skorðar hana upp við vegg og þvingar fótleggi 
hennar í sundur. Sírenur glymja í höfði McGowan. 
„Vaknaðu, Rose. Vaknaðu.“ Það er sem hún svífi upp 
úr eigin líkama og horfi niður á atvikið þegar Wein-
stein kemur vilja sínum fram við hana.

Líf Rose McGowan varð aldrei samt. „Sorgin heltók 
mig,“ segir hún í bók sinni. „Kynferðislegt of beldi 
sviptir mann getunni til að vera manneskjan sem 
maður var og það stelur manneskjunni sem manni var 
ætlað að verða.“

„Réttarmorð“
Jón Baldvin segir ásakanir í garð Steven Galloway 
„réttarmorð“. Í ljósi þess að engin voru réttarhöldin á 
Jón líklega við að Steven Galloway hafi – ef við lítum 
fram hjá rangfærslum Jóns um málið – orðið fyrir 
óréttlæti – glæp, of beldi – sem þrífst fyrir utan lög-
sögu dóms og laga.

Í kjölfar Sundance hátíðarinnar leitaðist Rose 
McGowan við að gera samskipti sín við Weinstein að 
máli sem varðar réttarríkið en án árangurs. Það var 
ekki fyrr en tuttugu árum síðar að spilaborgin féll. 
Níutíu konur hafa nú greint opinberlega frá kyn-
ferðislegri áreitni og of beldi af hálfu Weinstein undir 
formerkjum #metoo en þeirra á meðal eru Gwyneth 
Paltrow, Salma Hayek og Angelina Jolie.

Það skiptir ekki máli hvort við erum femínistar, 
and-femínistar eða öfgafemínistar; f lest getum við 
sammælst um að eitt „réttarmorð“ er einu „réttar-
morði“ of mikið. En af því hlýtur að leiða að níutíu 
réttarmorð eru líka of mikið. Það sama gildir um tutt-
ugu og þrjú.

Kæri Jón

Frestur til að skila inn umsögnum um fjölmiðla-
frumvarpið rann út í gær. Gert er ráð fyrir 300 
til 400 milljóna árlegum stuðningi við einka-
rekna fjölmiðla. Sú fjárhæð bætist við milljarð-
ana 4,7 sem ríkið leggur RÚV til á þessu ári.

Þegar lagst er yfir tölur um framlög til RÚV blasir við 
að stjórnvöld hafa um áratugaskeið predikað eitt en 
framkvæmt annað.

Í skýrslu um RÚV frá 2015 voru dregnar fram sláandi 
upplýsingar um stöðu RÚV í samanburði við ríkismiðla 
í nálægum löndum. Fram kom að framlög á íbúa til RÚV 
væru að jafnaði um fjórðungi hærri á Íslandi en til ríkis-
miðla á Norðurlöndum, Bretlandi og Írlandi. Ótalin var 
auglýsingasala RÚV sem enn breikkar bilið í samkeppn-
inni, ríkisrisanum í vil.

Skýrsluhöfundar bentu á þetta og stjórnmálamenn 
tóku undir, einkum þeir sem skipa sér á hægri vænginn. 
Nú væri nóg komið. Tæpum fimm árum síðar er myndin 
svartari. Bein framlög úr ríkissjóði hafa vaxið um ríflega 
42% og verða eins og að ofan greinir 4,7 milljarðar króna 
á þessu ári. Skerfur RÚV af auglýsingakökunni hefur 
sömuleiðis stækkað um hátt í þrjátíu prósent og nemur 
2,3 milljörðum á ári. Það sem áður þótti líklegt heims-
met í meðgjöf til ríkismiðils er nú örugglega heimsmet. 
Sjö milljarðar króna!

Áhyggjustunur stjórnmálamanna reyndust mark-
lausar. Sjálfstæðisflokkurinn ber langstærsta ábyrgð. 
Hægri flokkurinn sem ráðið hefur ríkjum í mennta-
málaráðuneytinu nánast samfellt í áratugi þorir ekki 
gegn bákninu. Orð reyndust eitt, gjörðir annað.

Núverandi menntamálaráðherra má eiga að hún lagði 
fram tillögur sem hönd á festir. Gallinn er þó sá að þær 
ganga alltof skammt og komast ekki nálægt því að berja 
í markaðsbrestina sem ægivald RÚV kallar yfir okkur.

Gjafmildi stjórnvalda í þágu RÚV hefur ekki bara 
orðið til þess að þrengja að einkamiðlum í landinu, 
heldur einnig valdið fádæma agaleysi í rekstri RÚV. 
Árið 2014 kostaði stofnunin um 50% meira í sambæri-
legum rekstri en einkamiðillinn 365, þrátt fyrir margfalt 
umfangsmeiri útsendingar og starfsemi hjá síðarnefnda 
félaginu. Hjá RÚV var starfsmannahópurinn í það 
minnsta tvöfaldur.

Miðlar 365 tilheyra nú Sýn. Allar líkur eru á að enn 
frekar hafi dregið sundur á síðari árum með síauknum 
framlögum til RÚV. Auðvitað endurspeglast það í fjárút-
látum þeirra sem hafa það náðugt. Nýtt fréttasett RÚV 
kostaði eins og 20 sett á Stöð 2, sem tekin voru í notkun 
nokkrum misserum fyrr. Slík dæmi eru mörg.

Hvert mannsbarn sér að þetta getur ekki haldið svona 
áfram. Eðlilegt er að gera sparnaðarkröfu til ríkismið-
ilsins. Danska ríkissjónvarpinu var gert að skera niður 
árleg útgjöld um 20% á fimm árum. Farin var sú leið að 
draga úr starfseminni. Loka sjónvarps- og útvarpsrásum. 
Af hverju má ekki skikka RÚV til að fara svipaða leið?

Skattgreiðendur vilja ekki frekari fjáraustur til fjöl-
miðla. Ríkið á ekki að setja krónu aukalega í málaflokk-
inn. Heldur ætti að beina hluta þeirra fjármuna sem fara 
til RÚV árlega til einkamiðlanna, og gera sparnaðar-
kröfu á móti. Af nógu er að taka.

Fjáraustur

 

Skattgreið-

endur vilja 

ekki frekari 

fjáraustur 

til fjölmiðla. 

Ríkið á ekki 

að setja 

krónu 

aukalega í 

málaflokk-

inn.
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Hyundai er einn fremsti framleiðandi heims á sviði umhverfisvænna bíla. 100% rafdrifnir Hyundai Kona
og Hyundai Ioniq hafa slegið í gegn og unnið til fjölda verðlauna fyrir orkunýtingu og drægi og nú 
bætist nýi vetnisrafbíllinn Hyundai Nexo í hópinn. Komdu á rafbílasýningu Hyundai í dag og skoðaðu
og reynsluaktu öllu því nýjasta í ferðamáta framtíðarinnar.

Rafmagn og vetni breytir heiminum. OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16

Veldu rafmagn, veldu stíl, veldu umhverfisvænan Hyundai.

Hyundai býður viðskiptavinum sínum upp á eina víðtækustu ábyrgð sem völ er á.
Öllum Hyundai bílum fylgir 5 ára verksmiðjuábyrgð án takmörkunar á akstri. Að auki 

y ý p pp y g

fylgir öllum Hyundai rafbílum 8 ára eða 200.000 km ábyrgð á aðalrafhlöðu bílsins.

Hyundai | Kauptúni 1 |  Sími 575 1200 | www.hyundai.is    
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Hyundai IONIQ EV
100% rafbíll, drægi 280 km*
120 hestöfl / 295 Nm tog

Hyundai IONIQ PHEV
Eldsneytisnotkun 1,1 l í blönduðum akstri.
PHEV raflhaða 8,9 kWh - drægi 63 km.*
141 hestöfl / 265 Nm

Hyundai KONA EV
100% rafbíll, drægi 449 km**

m tog
, g

204 hestöfl / 395 Nm tog
Verð frá: 5.390.000 kr.

Verð frá: 4.190.000 kr.
Verð frá: 4.390.000 kr.

á: 4.190.000 kr.

RAFBÍLASÝNING Í DAG FRRÁÁÁ 112–16

Hyundai NEXO vetnisrafbíll
Bíll sem hreinsar andrúmsloftið í akstri.
Drægi 667 km**. Hver hleðsla tekur
5 mínútur. Einn mest verðlaunaði bíll 
síðari tíma. Komdu og upplifðu framtíðina. *D
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Valsliðið er gríðar-

lega vel mannað og 

það er erfitt að finna veik-

leika á því.

Ágúst  
Björgvinsson

Nú þarftu bara að muna 
bílnúmerið. Hvort sem þú
nýtir stöðumæli eða app.
Enginn miði í mælaborðið.

BETRA AÐ
BORGA

Bílastæðasjóður   |   bilastaedasjodur.is
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Einar Árni Jóhannsson 

gerði Njarðvík að bikar-

meisturum 2005 vel og getur 

endurtekið leikinn í dag.

Karlalið Stjörnunnar 

hefur aldrei tapað bikar-

úrslitaleik.

Liðin sem mætast í 

úrslitum Geysisbikars 

kvenna hafa aðeins samtals 

einu sinni áður komist í 

bikarúrslit.
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Möguleiki á tvöföldum 
bikarfögnuði í Garðabænum
Úrslitaleikirnir í Geysisbikarnum fara fram í dag. Stjarnan er í úrslitum í bæði kvenna- og karlaflokki 
og getur því unnið tvöfalt. Kvennalið Stjörnunnar mætir sjóðheitum Valskonum sem eru einnig í leit að 
sínum fyrsta bikartitli. Karlamegin standa Njarðvíkingar í vegi fyrir fjórða bikartitli Stjörnumanna.

KÖRFUBOLTI Ljóst er að nýtt nafn 
fer á bikarinn í kvennaf lokki en í 
úrslitaleiknum, sem hefst klukkan 
13.30 í dag, mætast Stjarnan og 
Valur. Hvorugt liðið hefur áður 
orðið bikarmeistari, eða unnið 
stóran titil í kvennaflokki. Stjarnan 
hefur aldrei komist í bikarúrslit en 
Valur einu sinni; árið 2013 þegar 
liðið tapaði fyrir Keflavík, 68-60.

Valskonur hafa verið með besta 
lið landsins eftir komu Helenu 
Sverrisdóttur og unnið tólf leiki í 
röð í deild og bikar.

„Það er ekki margt sem bendir 
til þess, nema kannski þær sjálfar,“ 
sagði Ágúst Björgvinsson, þjálfari 
karlaliðs Vals, við Fréttablaðið, 
aðspurður hvort hægt væri að 
stöðva Valsliðið þessa dagana. 
Ágúst stýrði Valskonum í bikar-
úrslitum fyrir sex árum og gerði 
kvennalið Hauka að bikarmeist-
urum 2005 og 2007. Þá var Helena í 
lykilhlutverki hjá Haukum og fyrir-
liði seinna árið.

„Valsliðið er gríðarlega vel mann-
að og það er erfitt að finna veik-
leika á því. Þær eru með breidd, 
besta leikmann sem Ísland hefur 
átt, góðan bandarískan leikmann 
[Heather Butler] og Simonu [Podes-
vova]. Það er enginn leikmaður sem 
gerir meira fyrir liðið sitt án þess 
að skora en hún. Svo er Guðbjörg 
[Sverrisdóttir] ein af bestu leik-
mönnum deildarinnar,“ sagði Ágúst. 
Þrátt fyrir styrk Vals segir hann að 
það megi ekki vanmeta Stjörnuliðið 
sem er í 5. sæti Domino’s-deildar 
kvenna, aðeins tveimur stigum frá 
sæti í úrslitakeppninni.

„Stjarnan er með mjög gott lið 
og hefur styrkst frá því tímabilið 
hófst. Þær eru á fínu skriði,“ sagði 
Ágúst. „Danielle Rodriguez er auð-
vitað algjör lykilmaður og ég sé ekki 
hvernig Stjarnan á að vinna Val án 
þess að hún eigi toppleik.“

Umrædd Danielle var frábær 
í sigri Stjörnunnar á Breiðabliki, 
82-103, í undanúrslitunum. Þar 
skoraði hún 33 stig, tók tólf fráköst 
og gaf níu stoðsendingar. Í þremur 
leikjum í Geysisbikarnum er Dani-
elle með 25,7 stig, 9,7 fráköst og 10,0 
stoðsendingar að meðaltali.

Ágúst segir að Valur sé mun sigur-
stranglegri aðilinn en bæði lið vilji 
að sjálfsögðu ná í sinn fyrsta stóra 

titil. „Í undanúrslitunum gegn 
Snæfelli sást að Valskonur voru 
stressaðar og það er pressa á þeim. 
En það er líka búið að leggja mikið 
í Stjörnuliðið og það er líka pressa 
á því.“

Stjarnan besta liðið í dag
Karlamegin er bikarhefð liðanna 
sem mætast í úrslitum mun meiri 
en kvennamegin. Stjarnan hefur 
þrisvar áður komist í bikarúrslit og 
alltaf unnið, síðast 2015. Njarðvík 
hefur hins vegar 15 sinnum áður 
komist í bikarúrslit og átta sinnum 
unnið bikarinn. Aðeins KR hefur 
oftar orðið bikarmeistari í karla-
flokki, eða tólf sinnum. 

Það eru hins vegar liðin 14 löng 
ár síðan Njarðvík varð síðast bikar-
meistari. Liðið vann þá stórsigur á 
Fjölni, 90-64. Þjálfari Njarðvíkur 
2005 var sá sami og er í dag; Einar 
Árni Jóhannsson. Hann kom Þór 
Þ. einnig í bikarúrslit 2016 og 2017 
og hefur því mikla reynslu á þessu 
sviði.

Stjarnan hefur verið óstöðvandi 
undanfarnar vikur og unnið 13 
leiki í röð í deild og bikar. Stjörnu-
menn töpuðu síðast leik 23. nóvem-
ber þegar þeir biðu lægri hlut fyrir 
Njarðvíkingum, 99-95.

„Stjarnan hefur haft svakalega 
yfirburði í deildinni eftir áramót 
og þeir hafa verið ógeðslega góðir. 

Þeir líta best út í dag. En það er 
mikil stemning í Njarðvíkurliðinu 
og góður andi. Þótt Njarðvík sé á 
toppnum í deildinni finnst mér 
vera meiri pressa á Stjörnunni,“ 
sagði Ágúst. 

„Stjarnan er með besta liðið í dag. 
Þeir hafa spilað betur en Njarðvík. 
En Njarðvíkingar hafa styrkst eftir 
komu Erics Katenda. Hann hefur 
spilað mjög vel. Njarðvík er með 
mikla breidd og mjög sterka bak-
verði.“

Elvar Már Friðriksson hefur 
leikið einkar vel með Njarðvík eftir 
komuna frá Frakklandi. Ágúst segir 
að barátta hans og leikstjórnanda 
Stjörnunnar, Ægis Þórs Steinars-
sonar, verði æði athyglisverð.

„Ægir er allavega nógu fljótur til 
að eiga við Elvar. Þetta er áhugavert 
einvígi. Ægir stoppar Elvar ekki 
en hann fær kannski ekki að leika 
lausum hala,“ sagði Ágúst.

Valinn maður er í hverju rúmi 
hjá báðum liðum og breiddin 
mikil. „Allir í byrjunarliðinu hjá 
Stjörnunni eru hættulegir. Það er 
enginn sem þú getur látið afskipta-
lausan. Það sama er reyndar uppi 
á teningnum hinum megin. Hjá 
Njarðvík kemur Logi Gunnarsson 
af bekknum. Hann var frábær gegn 
KR,“ sagði Ágúst en Logi skoraði 16 
stig í sigrinum á Íslandsmeistur-
unum, 72-81, í fyrradag og hitti úr 
sex af níu skotum sínum.

„Þjálfarar beggja liða hafa gert 
mjög vel í vetur. Arnar [Guðjóns-
son] hefur stillt strengina hjá Stjörn-
unni mjög vel saman eftir brösuga 
byrjun. Og Einar Árni er gríðarlega 
reynslumikill og hefur unnið titla,“ 
sagði Ágúst að endingu.
ingvithor@frettabladid.is

Margrét Lára 
valin í hópinn
FÓTBOLTI Margrét Lára Viðars-
dóttir er í leikmannahópi íslenska 
kvennalandsliðsins sem keppir á 
hinu árlega Algarve-móti í Portúgal. 
Margrét Lára hefur ekki leikið með 
landsliðinu síðan í apríl 2017. Hún 
sleit krossband í hné skömmu fyrir 
EM 2017 og lék ekkert með Val á síð-
asta tímabili. Margrét Lára er hins 
vegar komin aftur á ferðina og hefur 
leikið vel með Val á undirbúnings-
tímabilinu. Hún er langmarkahæsti 
leikmaður íslenska landsliðsins frá 
upphafi með 77 mörk í 117 lands-
leikjum.

Dagný Brynjarsdóttir er einnig í 
hópnum en hún hefur ekki leikið 
með landsliðinu síðan í október 
2017. Hún eignaðist sitt fyrsta barn 
á síðasta ári.

Landsliðsþjálfarinn Jón Þór 
Hauksson valdi 23 leikmenn í Al-
garve-hópinn. Þórdís Hrönn Sig-
fúsdóttir, leikmaður Kristianstad, 
er eini nýliðinn í hópnum. Fanndís 
Friðriksdóttir var ekki valin en 
Sandra María Jessen snýr aftur í 
landsliðið eftir að hafa ekki verið 
valin í síðasta verkefni; vináttuleik 
gegn Skotlandi á La Manga.

Ísland mætir Kanada 27. febrúar 
og Skotlandi 4. mars. Tveimur 
dögum síðar verður leikið um sæti. 
Leikjunum á Algarve-mótinu hefur 
verið fækkað úr fjórum í þrjá. – iþs
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Opel Crossland X Aktiv, verð frá:

 3.190.000 kr. Þýsk gæði

Þýsk hagkvæmni
Þýsk hönnun

Komdu við hjá okkur í nýjum
sýningarsal Opel að Krókhálsi 9. 

Opnunartímar
Virka daga 9–18
Laugardaga 12–16

Crossland X Aktiv er einnig frumsýndur
í sýningarsal okkar í Reykjanesbæ. 

Opel Crossland X 
er öruggasti bíllinn árið 2017

í sínum flokki, samkvæmt
EURO NCAP.

CROSSLAND

Frumsýning á Opel Crossland X Aktiv
laugardaginn 16. febrúar kl. 12–16 að Krókhálsi 9

FÖRUM ÚT AÐ LEIKA
Útivist kallar á réttan útbúnað

Þess vegna er Opel Crossland X Aktiv



máð út. Í því felst svikamyllan ekki 
síst.

Eurovision, þið fóruð svolítið í 
kjölinn á söngvakeppninni?

Matthías: Þakka þér fyrir að gefa 
þér það.

Tja, þið skoðuðuð alla vega í 
hverju svokölluð Eurovision-hækk-
un felst?

K lemens: Í byrjun ferlisins 
vorum við týndir. Hvernig gætum 
við samið grípandi tónverk sem 
myndi ná til pöpulsins? Við fórum 
að rannsaka önnur tónskáld sem 
hafa tekið þátt í keppninni. Stöldr-
uðum við á hugtaki sem var marg-
notað, Everest-tindur tónskáldsins 
er þessi Eurovision-upphækkun. 
Þegar við áttuðum okkur á því þá 
small allt saman. Þetta einstaka 
tónverk varð til. Og við skrifuðum 
okkur inn í tónlistarsöguna og 
erum á meðal gömlu meistaranna.

Þið sögðuð fólki sem horfði á 
ykkur í sjónvarpinu í undankeppn-
inni að það myndi sjá eftir því til 
eilífðarnóns myndi það ekki kjósa 

ykkur áfram, standið þið við þessi 
orð?

Matthías: Já, við gerum það og 
gefum ekki afslátt af fyrri yfirlýs-
ingum Hatara. Ég gaf eiginlega þrjá 
valkosti. Að horfa ekki á keppnina, 
kjósa Hatara eða sjá eftir því til 
eilífðarnóns. 

En um glanshjúpinn, það eru allir 
á samfélagsmiðlum. Þið líka, þið 
eruð á Facebook, Instagram. Bara 
eiginlega öllum samfélagsmiðlum 
sem eru til, eruð þið ekki í mótsögn?

Matthías: Við lýstum því yfir að 
við myndum aldrei fara á samfélags-
miðla. En við lýstum því líka yfir 
að við myndum alltaf selja okkur 
réttu verði. Og við myndum svíkja 
öll loforð.

Klemens: Það er bara tímaspurs-
mál hvenær við seljum okkur. Ef 
verðið er rétt, þá erum við til sölu.

Matthías: Dómsdagur er ástand 
sem við erum nú þegar í. Eins og 
maður sem stekkur fram af kletti og 
hrapar. Þar er mannkynið, í dóms-
dagsástandi. Við sem einstaklingar 

Um Hatara
Hatari hefur verið valin besta 
tónleikasveitin í tvö ár í röð í 
Reykjavik Grapevine. 

Sveitin hefur vakið mikla at-
hygli erlendis fyrir lag sitt Hatrið 
sigrar. Mikið áhorf er á mynd-
band þeirra á YouTube, þeir fá 
fjölmargar athugasemdir og eru 
umræddir á ótal bloggum um 
Eurovision. Þá rötuðu þeir í sjón-
varpið nýverið á annarri stærstu 
sjónvarpsstöð í Ísrael þar sem til 
umfjöllunar var áskorun þeirra 
til Benjamins Netanyahu um að 
mæta þeim í glímu þann 19. maí 
næstkomandi.

Rob Holley, blaðamaður á 
breska blaðinu The Independ-
ent, hefur spáð Hatara sigri í 
aðalkeppninni í Ísrael.

Í viðtali við Stundina fyrir 
nokkru sögðust strákarnir í Hat-
ara gagnrýnir á ísraelsk stjórn-
völd og þau mannréttindabrot 
sem eru framin í landinu. Þeir 
sögðu frálett að Ísland tæki þátt 
í Eurovision þegar keppnin er 
haldin í ríki sem traðki á mann-
réttindum. Úr því sem komið 
er verði þó Íslendingar að nota 
dagskrárvald sitt.  „Við teljum 
okkur hafa annars konar vald, 
vald hirðfíflsins,“ sögðu þeir.

„Hatari sýnir samfélagið í 
dökkum spegli og viðvörunar-
orð þeirra eru skýr: Takið ykkur 
á áður en það er of seint og 
siðferðisleg hnignun sam-
félagsins verður svo mikil að 
Donalds Trump verði minnst 
sem hófsemdarmanns.“ Segir í 
tónlistarbloggi á The Guardian 
um tónlist þeirra á Airwaves 
tónlistarhátíðinni.

Hatari heldur úti einhvers 
konar falsfréttaáróðurssíðu, 
Icelandmusicnews.com. Þar er 
eingöngu að finna fréttir um 
sveitina.

Hatari á félagið Svikamyllu 
ehf. Um tilgang félagsins segir: 
Niðurrifsstarfsemi á síðkapít-
alismanum, að eiga og reka 
fasteignir, miðla íslenskum og 
erlendum dómsdagskveðskap, 
margmiðlun, útgáfa, stunda 
innflutning og önnur verslunar-
viðskipti svo og lánastarfsemi.

HVERNIG GÆTUM VIÐ
 SAMIÐ GRÍPANDI TÓN
VERK SEM MYNDI NÁ TIL
 PÖPULSINS? VIÐ FÓRUM 
AÐ RANNSAKA ÖNNUR 
TÓNSKÁLD SEM HAFA 
TEKIÐ ÞÁTT Í KEPPNINNI. 
Klemens

Hatari komst áfram 
á fyrra undanúr-
slitakvöldi Söngva-
keppninnar 2019 
sem fór f ram í 
Háskólabíói um 

síðustu helgi. Lag þeirra, Hatrið 
mun sigra, nýtur vinsælda en 
hljómsveitin hefur líka sætt gagn-
rýni. Hatari er þekkt fyrir beitta 
þjóðfélagsgagnrýni og BDSM-
klæðin vekja athygli.

Tveir meðlimir Hatara, þeir 
Matthías Tryggvi Haraldsson og 
Klemens Hannigan samþykktu að 
hitta blaðamann yfir kokteil að 
kvöldlagi á Hótel Holti. Þriðji með-
limur sveitarinnar, Einar Stefáns-
son, var fjarri góðu gamni.

Hugðarefni strákanna í Hatara 
eru ekkert léttmeti. Dauðinn og 
umbylting á kapítalísku samfélagi 
manna. Neysluhyggja og tilgerð 
í tilverunni. Og dómsdagur. Fals-
aðar fréttatilkynningar, pólitískur 
undirtónn, yfirlýsingar sem ganga 
í berhögg hver við aðra og f leira í 
þeim dúr hefur fylgt sveitinni frá 
upphafi. Hversdagurinn er svika-
mylla, segja þeir oft og leitast við að 
afhjúpa hann í verkum sínum. 

Hvað hafið þið á móti hversdeg-
inum?

Matthías: Við hefðum ekkert út 
á hann að setja ef hann væri ekki 
linnulaus svikamylla.

Getur þú útskýrt þetta betur?
Já.
(Löng þögn.)
Matthías: Ímynd okkar gengur 

kaupum og sölum. Við búum við 
holskeflu fjölmiðla, upplýsinga og 
fölsunar. Kapítalið hefur gersigrað.

Er Hatari andkapítalískur?
Matthías: Já, við höfum alltaf 

verið það.
Klemens: Í raun getur maður 

samt ekki verið andkapítalískur 
þegar maður er fæddur inn í ástand 
þar sem allt í kringum mann byggir 
á kapítalisma.

Matthías: Þannig hyggjumst við 
knésetja kapítalið en selja ef til vill 
nokkra boli í leiðinni.

Þannig að við erum gegnsósa?
Klemens: Já. Við erum það.
Þessar falsanir sem þið talið um, 

eruð þið að tala um samfélagsmiðla? 
Finnst ykkur við hafa týnst?

Matthías: Þetta er eins og Euro-
vision. Við hjúpum okkur glans-
mynd. Mörk ímyndar, persónu-
leika, borgarans og neytenda eru 

Klemens og Matthías Tryggvi. Þriðji meðlmuri Hatari, Einar, var fjarri góðu gamni. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

 Hatari er 
 viðvörun
Matthías Tryggvi Haraldsson og Klem-
ens Hannigan í Hatara ræddu áætlanir 
sínar í Eurovision með semingi yfir kokteil 
á Hótel Holti. Þeir segjast ætla að knésetja 
kapítalið en selja nokkra boli í leiðinni. 
Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is
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ÞAÐ ÞRENGIR AÐ EN 
FRELSAR. BDSM ER EINS 
OG KAPÍTALIÐ, HELDUR 
MANNI NIÐRI EN ER Í SENN 
STERK EINSTAKLINGS-
BUNDIN TJÁNING.
Matthías
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erum í söluástandi. Augnablikið þar 
sem við seljum okkur sker ekki tím-
ann í tvennt heldur hjúpar sig yfir 
hann. Við erum stöðugt að sökkva 
dýpra í þessa sölu- og neysluhyggju. 
Við erum fyrirtæki, sem rekur fyrir-
tæki sem rekur fjölmiðil og hljóm-
sveit og stefnum á að framleiða 
gosdrykk. Sodadream verður gos-
drykkurinn okkar. Og líka okkar 
helsti styrktaraðili.

Eins og ísraelska Sodastream?
Matthías: Sem framleiðir miklu 

óæðri vöru en Sodadream.
Margrét Friðriksdóttir lýsti því 

yfir á dögunum að hún myndi f lytja 
úr landi ef þið færuð áfram í keppn-
ina í Ísrael. Hvað fannst ykkur um 
það?

Matthías: Það var ánægjulegt 
þegar stjórn Svikamyllu ehf. til-
kynnti okkur að Margrét Friðriks-
dóttir hefði verið ráðin fjölmiðla-
fulltrúi Hatara, enda hafa allar 
hennar yfirlýsingar verið okkur 
í hag og við þakklátir þeim. Hún 
stendur sig mjög vel.

Klemens: Hún verður höfð í 
heiðri í nýju kóloníunni okkar í 
Ísrael.

Matthías: Vilji Margrét f lytja í 
BDSM-nýlendu Hatara, við botn 
Miðjarðarhafs, þá er hún velkomin. 
Það verður séð vel um hana.

Tölum aðeins um BDSM, hvers 
vegna veljið þið þennan lífsstíl?

Matthías: Það er sterkasta tján-
ing frjálslyndis sem fyrirfinnst. Það 
þrengir að en frelsar. BDSM er eins 
og kapítalið, heldur manni niðri en 
er í senn sterk einstaklingsbundin 
tjáning.

Eigið þið stóran aðdáendahóp, 
hverjir eru aðdáendur ykkar?

Matthías: Metalhausar, börn á 
öllum aldri, Svíar, fólk með græna 
hanakamba. Miðaldra karlar með 
blæti og húsmæður.

Klemens: Langömmur og lang-
afar.

Matthías: Rússar á Instagram.
Klemens: Dóttir mín.
Matthías: Vinstri sinnaðir Ísra-

elsmenn.
Klemens: Þýskaland.
Matthías: Allir sem skilja kald-

hæðni.
Þið hafið ekki komið til Ísraels. En 

fjölmiðlar þar eru mjög forvitnir um 
ykkur og þið voruð í stórri umfjöllun 
á næststærstu sjónvarpsstöð lands-
ins nýlega. Ef þið verðið ekki kosnir 
áfram, ætlið þið samt að fara til 
 Ísraels?

Matthías: Við myndum vilja bera 
það undir Margréti Friðriksdóttur. 
Hvort við lýsum því yfir opinber-
lega.

Hvað eruð þið að lesa, hver er 
ykkar andlega næring? Hvaðan 
spretta allar þessar hugmyndir?

Klemens: Noam Chomsky, Yahya 
Hassan, Naomi Klein, Mark Fisher, 
Peaches og Elísabet Jökulsdóttir.

Eruð þið trúaðir?
Klemens: Já, ég trúi á æðri mátt.
Matthías: Ég líka.
Fyrirlítið þið Eurovision?
Klemens: Nei.
Matthías: Eurovision er vett-

vangur og það er val fólksins hvað 
á hann er sett.

Klemens: Eurovision er fyrsti 
áfanginn í að knésetja kapítal-
ismann.

Matthías: Og gott verkfæri sem 
slíkt.

Þið eruð verulega pólitískir?
Matthías: Já, og það er þversögn 

að segja annað um Eurovison og 
annan listrænan vettvang?

Hvað finnst ykkur fallegt? Hvað 
hreyfir við ykkur?

Klemens: Dóttir mín.
Hvað er hún gömul?
Klemens: Hún er nítján mánaða 

gömul.
Matthías: Það fallegast a í 

þessum heimi eru stór og rúmgóð 
bílastæði, grípandi auglýsingaher-
ferðir á orkudrykkjum og hljóðið 
í útvarpinu þegar það segir manni 
hvað maður er að hlusta á: FM 95,7. 
Þetta er fuglasöngur, árstíðirnar og 
lífið sjálft.

Þið eruð svolítið ólíkir? Er einhver 
togstreita í bandinu?

(Löng þögn.)
Klemens: Við erum sama mann-

eskjan í grunninn.
Matthías: Á meðal hugsandi fólks 

er alltaf togstreita. Við erum fædd í 
mótsögn við okkur sjálf.

Að lokum, viljið þið segja eitthvað 
við lesendur sem eru að lesa þetta 
viðtal við ykkur?

Klemens: Hatari er viðvörun. Þið 
ráðið hvort þið hlustið.

Matthías: Ef forsætisráðherra 
Ísraels, Benjamin Netanyahu, er að 
lesa þetta viðtal: Þá bíðum við enn 
þá eftir svari. Hann má skrifa okkur 
á hatari@hatari.is eða svikamylla-
ehf@svikamylla.is.

Áskorunin um að mæta okkur í 

glímu stendur enn. 
Finnst ykkur best að útkljá málin 

þannig?
Klemens: Það er ekkert sannara 

en heiðarleg glímukeppni.
Matthías: Málin eru best útkljáð 

þannig. Ok kur þók nast ek k i 
of beldi.

Hver eru gildin ykkar?
Matthías: Drengskapur og gagn-

rýnin hugsun.
(Og kynþokki, tuldrar Klemens 

ofan í bringuna.)
Matthías: Við vonum að stjórn-

málamenn um alla Evrópu sýni 
drengskap í hvívetna. Hlusti á gagn-
rýni og virði mat hlutlausra dómara 
á borð við Sameinuðu þjóðirnar.
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EINHVERN VEGINN FINNST 
MÉR VERA MIKIL TENGING
MILLI ÞESS AÐ ÞÚ ÞRÓAR 
MEÐ ÞÉR FÍKNISJÚKDÓM
OG ÞVÍ AÐ VERA MEÐ 
STÓRA HOLU Í HJARTANU 
SEM ÞÚ HEFUR EKKI NÁÐ 
AÐ VINNA ÚR.

Nína Dögg Filippus-
d ót t i r  e r  me ð 
betri leikkonum 
landsins. Blaða-
maður hitti þessa 
hæf ileikaríku og 

ljúfu leikkonu á heimili hennar á 
Seltjarnarnesi á dögunum, en þau 
hjónin Gísli Örn Garðarsson, leik-
ari og leikstjóri, f luttu þangað úr 
miðbænum fyrir um fjórum árum 
ásamt börnum sínum tveimur.

„Við erum að fara að taka allt 
í gegn hérna mjög f ljótlega. Við 
þurftum bara smá tíma til að 
ákveða hvernig við vildum hafa 
þetta allt saman,“ segir Nína Dögg 
sem leiðir blaðamann í gegnum 
húsið. Heimilið er afar hlýlegt og 
stendur það alveg við hafið, sem 
tekur á móti manni í gegnum stóra 
glugga í stofunni. „Okkur líður 
alveg svakalega vel hérna svona 
nálægt náttúrunni. Það er gott að 
búa á Seltjarnarnesi. Okkur var 
ráðlagt þegar við f luttum hingað, 
að taka þetta bara alla leið. Sem 
við og gerðum. Erum búin að fara 
á öll þorrablótin og erum dugleg að 
sækja viðburði hérna. Jú, og svo var 
ég auðvitað Bæjarlistamaður Sel-
tjarnarness 2017. Það var tekið rosa-
lega vel á móti okkur og við höfum 
eignast vini sem okkur þykir mjög 
vænt um. Það er líka frábært að vera 
með börn hérna. Það er svo mikið 
öryggi og það passa allir upp á alla.“

Nína Dögg hefur verið að gera það 
gott í leikhúsinu sem og á skjáum 
okkar landsmanna og víðar. Hún 
fer með aðalhlutverk í sýningunni 
Fólk, staðir, hlutir sem Gísli Örn 
leikstýrir. Leikritið hlaut fjölda 
Grímutilnefninga og hreppti Nína 
Dögg Grímuverðlaunin fyrir leik 
sinn. Borgarleikhúsið setti verkið 
upp í samvinnu við Vesturport og 
norska þjóðleikhúsið og sama list-
ræna teymið setti leikritið upp á 
sitthvorum staðnum með sitthvora 
leikarana. Leikritið er eftir Duncan 
McMillan og sló í gegn í Englandi.

„Þetta leikrit kemur til okkar með 
þeim hætti að Gísli var staddur í 
tökum á sjónvarpsseríu í Newcastle. 
Hann hafði verið að velta fyrir sér 
að ég þyrfti að fara að fá eitthvert 
magnað hlutverk. Það var nýbúið 
að frumsýna þetta leikrit í London 
og hann skellir sér. Hann sá strax að 
þetta væri hlutverk sem ég þyrfti að 
fá að túlka og tryggði sér strax sýn-
ingarrétt á leikritinu,“ segir Nína. 
„Þetta var ótrúlega gaman og öðru-
vísi að setja upp leikritið í samvinnu 
við norska leikhúsið. Ég sagði bara 
við Gísla: Já, byrjaðu bara í Noregi 
og æfðu þig þar. Komdu svo heim og 
þá ertu búinn að gera öll mistökin 
svo við getum gert þetta hnökra-
laust hér,“ segir hún og hlær.

Nínu og Gísla fannst tilvalið að 
setja upp leikritið hér á landi því að 
fíkn er sjúkdómur sem tengist inn 
í margar fjölskyldur á Íslandi, þar 
á meðal Nínu Daggar. Hún á fjöl-
skyldumeðlim sem fór óvænt þá leið 
í lífinu. Viðkomandi var kominn vel 
á miðjan aldur þegar fíknin tók yfir 
og segir Nína að það hafi komið svo-
lítið aftan að öllum í fjölskyldunni 
hvernig það gerðist.

„Þetta skiptir mig því miklu máli 
þar sem þetta er mér mjög nærri 
en á sama tíma er þessi sjúkdómur 
mér líka hulin birtingarmynd. Ein-
hvern veginn finnst mér vera mikil 
tenging milli þess að þú þróar með 
þér fíknisjúkdóm og þess að vera 
með stóra holu í hjartanu sem þú 
hefur ekki náð að vinna úr. Mér 
finnst það hafa verið þannig með 
manneskjuna sem stendur mér 
nærri. Þess vegna finnst mér svo 
mikilvægt að við viðurkennum að 
við þurfum hjálp og að við þurfum 
hjálp snemma því það er fyrirbyggj-
andi,“ segir Nína.

Gaman að vinna í sjálfum sér
Nína nefnir Þorgerði Katrínu Gunn-
arsdóttur, formann Viðreisnar, 
og frumvarp sem hún lagði fram í 
lok janúar um að hægt verði að fá 
almenna sálfræðiþjónustu niður-

    Rosalegt 
   ferðalag 
    fíkilsins

Nína Dögg hefur slegið í gegn í hlutverki 
sínu í leiksýningunni Fólk, staðir, hlutir. 

Hún segir fíkn vera mikið vandamál hér á 
landi enda þekki hún það í eigin fjölskyldu. 
Enginn er þar hólpinn og því mikil vægt að 

hlúa betur að andlegri heilsu.

Nína hefur farið til sálfræðings síðan hún var þrítug og segir það hið besta sem hún hefur gert fyrir sjálfa sig. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

greidda með sjúkratryggingum. 
Með frumvarpinu yrði sálfræði-
þjónusta felld undir greiðsluþátt-
tökukerfi Sjúkratrygginga Íslands 
og veitt á sömu forsendum og önnur 
heilbrigðisþjónusta.

„Mér f innst svo frábært það 
sem Þorgerður Katrín er að gera 
með Viðreisn, að koma með þetta 
frumvarp. Auðvitað á að hlúa að 
andlegri heilsu til jafns við líkam-
lega heilsu. Þetta myndi auðvelda 
svo margt fyrir svo marga. En sem 
betur fer er það að breytast að mega 
tala um svona hluti. Þetta var einu 
sinni hálfgert „tabú“ að fara til sál-
fræðings eða leita sér hjálpar vegna 
andlegra veikinda. Eða bara tala um 
tilfinningar yfir höfuð. Formæður 
og feður okkar misstu börnin sín og 
svo var bara haldið áfram. Það var 
bara einhvern veginn harkað af sér. 
En sem betur fer erum við komin 
langt frá því og þetta er að breytast,“ 
segir Nína. Sjálf hefur Nína farið til 
sálfræðings síðan hún var þrítug 
og segir það hið besta sem hún hafi 
gert fyrir sjálfa sig.

„Ég hef farið til nokkurra sál-
fræðinga og það tekur mann alveg 

Gunnþórunn  
Jónsdóttir 
gunnthorunn@frettabladid.is
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tíma að finna þann rétta og finna 
taktinn og svona. En það er enn þá 
fólk sem finnst það vera of mikið að 
fara til sálfræðings og tala um það 
að vinna í sjálfu sér. Mér finnst það 
svo sorglegt því það er svo gaman að 
vinna í sér og kynnast sjálfum sér. 
Fá verkfæri til að leysa úr vanda-
málum þegar þú lendir á vegg. Vá, 
lífið er svo alls konar og þú tekur 
alls konar beygjur og ferð inn um 
alls konar dyr og það lenda allir 
einhvers staðar á vegg eða koma 
sjálfum sér á óvart með viðbrögðum 
sínum. Ég mæli með Shalom, heild-
rænni meðferðarstöð. Algjörlega 
frábært fólk sem er þar að störfum.“

Bratt en erfitt ferðalag
Aðstandandi Nínu Daggar fór frá 
því að vera þátttakandi í samfélag-
inu, í góðri stöðu yfir í það að verða 
heimilislaus og á götunni. „Það er 
rosalegt ferðalag. Sem betur fer 
eru fæstir sem fara svona bratta 
leið en ferðalagið sem ég fór í með 
þessari manneskju sýndi mér bara 
það og kenndi mér að það er enginn 
hólpinn. Ef við vinnum ekki vel úr 
áföllum okkar, þá getur varnarkerfi 
okkar brugðist. Við verðum svo 
fljótt innsæislaus.“

Ýmis úrræði eru til staðar fyrir 
fólk í slíkum sporum. „Auðvitað 
má bæta margt en einnig er margt 
í boði. Aðstandandinn minn býr í 
svona búsetuúrræði, sem velferðar-
ráð Reykjavíkur er með og er alveg 
frábært fyrirkomulag. Það ber yfir-
skriftina Housing first og er þetta 
tekið að utan. Heimilislausir, fólk í 
neyslu, fólk með geðræn vandamál 
og aðrir sem eiga um sárt að binda 
geta nálgast þetta búsetuúrræði. 
Fólkið þarf ekki að vera í neyslu en 
það má vera í neyslu. Það er ekki 
gerð krafa um að þú sért ekki í 
neyslu, sem er oft svo erfitt því það 
eru mörg úrræði fyrir fólk en þá er 
krafan um að vera ekki í neyslu. Það 
er mjög erfitt að segja fíklum að þeir 
verði að hætta fyrst. Þeir verði að 
drekka úti en ekki inni. Fólk sem er 
búið að missa fjölskyldu sína, æruna 
og lífið, það á erfitt með að fylgja 
svona reglum. Það sækir bara vínið 
sitt og dópið sitt,“ segir Nína.

„Þetta búsetuúrræði er alveg 
magnað. Það er einstakt teymi og 
starfsmenn sem vinna þarna og 
halda utan um þetta. Í mínu til-
viki hafa þau gert svo ótrúlega hluti 
fyrir okkur og hafa farið svo langt út 
fyrir sitt starfssvið og starfslýsingu. 
Svo hugsar maður bara; er það 
ekki þannig með allt fólk sem er í 
umönnun, því það vinnur svo örláta 
og mikla vinnu miðað við laun, því 
miður, og allt sem því fylgir. Það er 
auðvitað ótrúlega þakklátt að í heil-
brigðiskerfi okkar séu staðir eins og 
Vogur og Geðdeild Landspítalans 
33A sem taka á móti fólki með fíkni-
vanda. En betur má ef duga skal og 
það er til dæmis ekki forsvaranlegt 
að biðlistinn á Vogi sé eitthvað í 
kringum 600 manns, eins og var 
staðan í nóvember. Það er hræðilegt 
að svona fjöldi sé að bíða eftir því að 
komast að og fá hjálp við fíkn sinni 
eða sjúkdómi. En það er magnað 
að það sé til svona spítali, þar sem 
þú getur alltaf komið og beðið um 
hjálp. Það eru engin takmörk fyrir 

því hvað þú mátt koma oft. Sumir 
hafa farið 30 sinnum, sumir einu 
sinni. Þessi fíkn og sjúkdómur er svo 
skrítinn og það er bara ekki hægt að 
setja fingur á hvað það er.“

Þekkti ekki alkóhólista
Fólk, staðir, hlutir nær á ákveðinn 
hátt að snerta á mörgu sem snýr að 
fíkn, aðstandendum, samstarfs-
félögum og einnig á fólki sem er líka 
í neyslu og þeim sem eru komnir 
lengra en viðkomandi í bata. Nína 
segist viss um að grunnurinn að 
fíknivanda sé þessi hola í hjartanu 
sem skapi kvíða og depurð og að 
fólk finni fyrir vanmætti. Þá er auð-
velt að deyfa sig.

„Það veitir þér kannski vellíðan 
fyrst en svo fer þetta alltaf í ranga 
átt. Áfengi og vímuefni þróa með 
þér miklu meiri kvíða og miklu 
meiri depurð sem hleðst ofan á. 
Þannig að þú lendir í vítahring sem 
þú veist ekki hvernig þú átt að koma 
þér út úr.“

Leikritið fer fram á Litla sviðinu 
í Borgarleikhúsinu og því er mikil 
nánd við áhorfendur. Nína segir 
leikhópinn heyra áhorfendur taka 
andköf og svo virðist vera að svo 
margir tengi við aðstæður.

„Fólk kannast við þessar aðstæð-
ur. Fíkillinn verður svo áþreifan-
legur og maður er með ákveðna 
töfra í höndunum. Við leikhópurinn 
vitum að við erum að snerta við ein-
hverjum, við erum að hitta á punkt-
ana,“ segir Nína.

Hún fór til London til þess að sjá 

leikritið sjálf áður en hún fór að æfa 
hlutverkið. Verkið greip hana strax 
og hún segist hafa hugsað með sér 
að höfundur verksins, Duncan 
McMillan, hlyti að vera annaðhvort 
sjálfur alkóhólisti, gamall fíkill, eða 
einhver sem tengist honum svona 
djúpt þar sem hann náði svo góðri 
sýn á líf fíkilsins og umhverfi hans.

„Svo hitti ég hann á bar og þá sat 
hann þar með bjór svo ég hugsaði 
með mér að hann væri líklega ekki 
alki. Eða þá væri hann í það minnsta 
fallinn. Ég spurði hann út í þetta og 
það skrítna er að hann hafði enga 
tengingu við þetta, nema að hann 
sagði að hann vissi bara af þessari 
veröld og vinir hans drekka mis-
mikið. En það er enginn alkóhólisti 
nálægt honum,“ segir Nína. „Þá 
hugsaði ég að það væri kannski þess 
vegna sem hann næði að gera þetta 
svona vel því hann sér þetta úr fjar-
lægð og þess vegna nær hann að vera 
með innsýn í öll sjónarhorn og hann 
gerir það svo sérstaklega vel. Það 
er magnað að leika þetta hlutverk 
því maður finnur hvað þetta hefur 
áhrif. Eiginlega undantekningar-
laust á einhver á Íslandi litla alkann 
sinn. Í nánast hverri fjölskyldu er 
það svoleiðis og við þurfum bara að 
opna á það og tala um það.“

Út fyrir þægindarammann
Nína Dögg er um þessar mundir 
í tökum á íslenskri þáttaseríu 
um Valhallarmorðin sem Netf lix 
hefur fest kaup á. Þau Björn Thors 
fara með hlutverk lögreglumanna 

sem rannsaka Valhöll, upptöku-
heimili fyrir drengi. „Þórður Páls-
son á hugmyndina að þessu verki 
og kemur þessu á laggirnar. Hann 
leikstýrir auk þess fjórum þáttum 
af átta. Hann vann pitch-keppni 
úti í London, kemur svo með þetta 
hingað heim og setur sig í samband 
við True North og Mystery Product-
ions. Það sem er magnað við þetta er 
að Netflix kemur inn í þetta og það 
er búið að selja seríuna um allan 
heim, og þá meina ég út um allan 
heim. Við hlæjum stundum að því 
þegar það er verið að keyra okkur 
áfram og segjum: Hei, engan asa 
hérna – við erum að gera Netf lix-
seríu sko!“ segir Nína og hlær.

„En þetta er rosalega spennandi. 
Það eru tveir aðrir leikstjórar að 
seríunni, Þóra Hilmarsdóttir og 
Davíð Óskarsson. Þau eru bæði 
ungir leikstjórar sem er frábært og 
einnig er bróðir minn að skjóta, 
Árni Filippusson. Það er ótrúlega 
gott fólk að baki þessu verkefni og 
vel valinn maður í hverri stöðu.“

Einnig er nóg að gera hjá Gísla 
Erni sem leikstýrir söngleiknum 
Elly sem hefur hlotið mikið lof. 
„Hann þurfti líka að hoppa aðeins 
inn í sýninguna fyrir Hjört Jóhann 
og það var svolítið skemmtilegt fyrir 
hann, að hoppa inn í sína eigin sýn-
ingu en nú fer henni senn að ljúka og 
náðu þau 200 sýningum um síðustu 
helgi, sem er algjörlega geggjað,“ 
segir Nína Dögg.

Er ekki brjálað að gera hjá ykkur 
hjónum?

„Jú, þetta kemur í törnum. Stund-
um er allt á fullu og svo er rólegt. 
Það er ágætt. En við erum með gott 
bakland og eigum stórkostlega fjöl-
skyldu. Tengdamóðir mín, Kolbrún 
Högnadóttir, hún er okkar stoð og 
stytta. Algjör dýrlingur og það er 
gott að vita af börnunum okkar hjá 
ömmu sinni. Það er mikilvægt að 
rækta það líka. Svo eru það Árni 
bróðir og Helena konan hans og 
Rakel, systir hans Gísla, og eigin-
maður hennar, Björn Hlynur. Við 
erum oft í sömu verkefnum og 
sömu kreðsu og það er of boðslega 
dýrmætt að vinna svona náið með 
fjölskyldunni sinni.“

Verða engir árekstrar?
„Nei, merkilegtnokk. Við Gísli 

vorum saman í leiklistarbekk og 
komumst inn 1997. Þá vorum við 
búin að vera par í tvö ár áður. Við 
þekkjum eiginlega ekkert annað 
en að vinna saman og okkur finnst 
það bara skemmtilegast. Eins og í 
sýningunni Fólk, staðir, hlutir, þar 
leikstýrir hann mér og það mæðir 
rosalega á mér og mínu hlutverki. 
Það var svolítið skondið eftir eina 
æfinguna, þegar hann spurði mig 
hvort hann hefði nokkuð verið of 
harður við mig. Ég svaraði bara 
blíðlega: Ha, nei, nei, þetta er allt 
í lagi. En langaði mig stundum að 
öskra á hann? Já. Var ég stundum 
alveg að fara að grenja? Já,“ segir 
hún og hlær.

„En það sem ég gerði var að ég 
pantaði tíma í dansi fyrir okkur, 
hjá Jóa og Theu í dansstúdíóinu. 
Við fórum í alls konar samkvæmis-
dansa, rokk, zumba og f leira. Við 
fórum reyndar alltaf í danstímana 
beint eftir æfingu á leikritinu og ég 
hugsaði stundum með mér hvað ég 
væri eiginlega að hugsa að panta 
danstíma strax eftir svona krefj-
andi æfingu með Gísla, sérstak-
lega þegar mig langaði frekar að 
gefa honum einn á hann í staðinn. 
En svo var þetta bara svo ótrúlega 
gaman og alveg magnað! Dans er 
svo magnaður. Ég vildi óska að það 
væri danskennsla í grunnskólum í 
dag þar sem símanotkun hefur tekið 
öll völd og sumir skólar þora ekki að 
taka af skarið og banna síma. Þar 
með hefur tengslamyndun barna 
og nánd breyst. En ef allir þyrftu að 
dansa saman einu sinni í viku held 
ég að það myndi eitthvað stórkost-
legt gerast,“ segir Nína.

„Ég mæli hiklaust með þessu 
fyrir pör. Maður þarf bara að muna 
að rækta sambandið. Þegar fólk er 
búið að vera saman svona lengi þá 
má þetta ekki gleymast.“

Nína og Gísli hafa farið tvisvar á 
salsanámskeið til Króatíu bara tvö 
og segir Nína að þau geri reglulega 
eitthvað sem tekur þau út fyrir þæg-
indarammann. Hún segir það lykil-
inn að góðu sambandi.

„Já, og einnig að koma hvort öðru 
á óvart og víkka sjóndeildarhring-
inn saman. En við erum heppin, mér 
finnst hann rosa skemmtilegur og 
mér finnst mjög gaman að vera með 
honum,“ segir Nína. „Svo erum við 
líka mikið í hestunum. Það er mjög 
gott að eiga áhugamál með maka 
sínum og að maki manns sé besti 
vinur manns. Ég er þakklát fyrir 
það.“

EF VIÐ VINNUM EKKI VEL
ÚR ÁFÖLLUNUM OKKAR, 
ÞÁ GETUR VARNARKERFIÐ 
OKKAR BRUGÐIST. VIÐ 
VERÐUM SVO FLJÓTT 
INNSÆISLAUS.

ÞAÐ ER MJÖG GOTT AÐ 
EIGA ÁHUGAMÁL MEÐ 
MAKA SÍNUM OG AÐ MAKI 
MANNS SÉ BESTI VINUR 
MANNS. ÉG ER ÞAKKLÁT 
FYRIR ÞAÐ.

Fólk, staðir og hlutir nær á ákveðinn hátt að snerta á mörgu sem snýr að fíkn. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR
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Nýr Nissan Leaf var kjörinn
The World Green Car 2018
á alþjóðlegu bílasýningunni í New York. 

Nissan Leaf er mest seldi rafbíll í Evrópu frá fyrstu gerð 
árið 2010 og nú er ný sending tilbúin til afgreiðslu. Nissan 
Leaf er með 40 kWh rafhlöðu sem gefur allt að 250 km* 
raundrægi við íslenskar aðstæður. Nú þarf að bregðast 
skjótt við til að grípa tækfærið og skipta yfir í grænni 
lífsstíl á glænýjum Nissan Leaf.

Ný og fullkomin tækni
ProPilot er fyrsta kynslóð tæknibúnaðar frá Nissan í þróun  sjálfkeyrandi 
bíla. ProPilot eykur öryggi í akstri og aðstoðar ökumann við að fylgjast 
með umferð auk þess sem búnaðurinn getur lagt bílnum í stæði. ProPilot 
er staðalbúnaður í Tekna. 
Með 3G tengingu í LEAF er hægt að stjórna miðstöð, sjá stöðu rafhlöðu, 
orkunotkun og margt fleira í gegnum Nissan EV Connect appið.

NISSAN LEAF TIL 
AFGREIÐSLU STRAX!

Nissan Leaf. Verð frá 4.490.000 kr.
Nánari upplýsingar á nissan.is
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6. september 2017
 Meirihluti katalónska þingsins 
samþykkir að boða til þjóðar-
atkvæðagreiðslu um sjálfstæði. 

7. september 2017
 Stjórnlagadómstóll Spánar 
ógildir samþykktina.

20. september 2017
 Spænska lögreglan gerir rassíu í 
katalónskum ráðuneytum. Fjór-
tán ráðgjafar héraðsstjórnarinn-
ar handteknir. ANC og Omnium 
Cultural standa fyrir fjöldamót-
mælum við fjármálaráðuneytið.

27. september 2017
 Hæstiréttur Katalóníu fyrir-
skipar að loka skuli kjörstöðum.

1. október 2017
 Atkvæðagreiðslan fer fram. Kjör-
sókn 43 prósent. 92,01 prósent 
segja já. Spænska lögreglan lokar 
kjörstöðum og veldur rúmlega 
þúsund Katalónum áverkum, 
samkvæmt katalónsku heil-
brigðisstofnuninni. Aðgerðir lög-
reglu og sniðganga sambands-
sinna takmarka kjörsókn.

2. október 2017
 Birgitta Jónsdóttir, fyrrverandi 
þingmaður sem tók þátt í eftir-
liti með atkvæðagreiðslunni, 
segir í samtali við Fréttablaðið 
að aðgerðir spænsku lögregl-
unnar hafi verið „alvarleg aðför 
að lýðræðinu á allan hátt“.

16. október 2017
 Cuixart og Sanchez sendir í 
gæsluvarðhald, sakaðir um 
uppreisnaráróður vegna mót-
mælanna 20. september.

27. október 2017
 Puigdemont lýsir yfir sjálfstæði. 
Mariano Rajoy, forsætisráðherra 
Spánar úr Lýðflokknum, sviptir 
Katalóníu sjálfsstjórn. Rekur 
þannig Puigdemont og ráðu-
neyti hans og leysir upp þingið. 
Boðar til nýrra kosninga.

29. október 2017
 Puigdemont, Comín, Ponsatí, 
Puig og Serret fara til Belgíu.

Persónur og leikendur

Löng leið að 
réttarhöldunum

Fréttablaðið tekur saman persónur og leikendur og aðdragandann 
að réttarhöldunum yfir leiðtogum katalónsku sjálfstæðishreyfingar-

innar sem hófust í vikunni. Þungra dóma er 
krafist yfir ákærðu. Þau segjast pólitískir fangar.

dómara og sagði flokkinn nú 
geta stýrt sakamáladeild hæsta-
réttar „úr bakherbergjunum“. 
Katalónska stjórnin ósátt, enda 
málið fyrir sakamáladeildinni.

5. desember 2018
 Steingrímur J. Sigfússon þing-
forseti lýsir yfir áhyggjum 
af stöðu Forcadell í bréfi til 
spænska þingsins.

27. desember 2018
 Hæstiréttur skiptir málinu 
upp enn frekar og sendir mál 
nokkurra Katalóna, sem ekki 
er krafist fangelsis yfir, niður á 
neðra dómstig. Tólf verða því 
ákærð í hæstaréttarmálinu. 

5. janúar 2019
 Jordi Cuixart segir við Frétta-
blaðið að hann sé pólitískur 
fangi. Hann biðlar til íslenskra 
stjórnvalda um að standa vörð 
um mannréttindi á Spáni og í 
Katalóníu. 

1. febrúar 2019
 Hæstiréttur samþykkir hundruð 
vitna en hafnar beiðni um 
að heimila alþjóðlegt eftirlit 
ýmissa mannréttindasamtaka 
og samtaka lögmanna. 

12. febrúar 2019
 Verjandi Cuixarts segir við 
Fréttablaðið að réttarhöldin 
séu afbrigðileg. Guðlaugur Þór 
Þórðarson utanríkisráðherra 
segir íslensk stjórnvöld hafa 
ítrekað komið áhyggjum sínum 
á framfæri við Spánverja. Réttar-
höldin hefjast og verjendur 
flytja opnunarávörp. Ræða um 
meinta hlutdrægni dómstóls-
ins, meint mannréttindabrot 
gegn skjólstæðingum sínum og 
fara fram á að réttarhöldunum 
verði frestað þar sem þeir 
hafi ekki enn fengið öll gögn í 
hendur.

13. febrúar 2019
 Sækjendur í málinu þvertaka 
fyrir að brotið hafi verið á 
mannréttindum Katalónanna. 
Segja að þeir séu sóttir til saka 
fyrir gjörðir sínar, ekki hug-
myndafræði.

30. október 2017
 Ríkissaksóknari sakar ráðuneyti 
Puigdemonts um uppreisn.

2. og 3. nóvember 2017
 Junqueras, Forn, Romeva, Bassa, 
Mundó, Borras, Rull og Turull í 
gæsluvarðhald. Evrópsk hand-
tökuskipun á hendur Puigde-
mont, Comín, Puig, Serret og 
Ponsatí.

9. nóvember 2017
 Forcadell og annað forystufólk 
þings leyst úr haldi .

1. til 4. desember 2017
 Hæstiréttur leysir alla 
úr haldi nema Junqu-
eras, Forn, Sanchez og 
Cuixart.

5. desember 2017
 Dómari dregur til 
baka evrópsku hand-
tökuskipunina.

21. desember 2017
 Kosningar til 
katalónska 
þingsins. 
Aðskiln-
aðar-
sinnar 
halda 
meiri-
hluta.

Carles  
Puigdemont

fv. forseti

Toni Comín
fv. heilbrigðis-
málaráðherra

Jordi Turull
fv. æðsti ráð-
gjafi forseta

Meritxell 
Borras

fv. stjórnsýslu-
málaráðherra

Carles Mundó
fv. dómsmála-

ráðherra

Santi Vila
fv. viðskipta-
málaráðherra

Joaquim Forn
fv. innan- 

ríkisráðherra

Raül Romeva
fv. utanríkis- 

ráðherra

Dolors Bassa
fv. vinnu- 

málaráðherra

Josep Rull
fv. héraðs- 

málaráðherra

Jordi Sanchez
formaður Kata-

lónska þjóð-
fundarins (ANC)

Jordi Cuixart
formaður 
Omnium 
Cultural

Carme  
Forcadell

fv. forseti kata-
lónska þingsins

Clara Ponsatí
fv. mennta-

málaráðherra

Meritxell Serret
fv. landbún-

aðarráðherra

Lluís Puig
fv. menningar-
málaráðherra

Marta Rovira
fv. þingmaður

Anna Gabriel
fv. þingmaður

Á 
fló

tta
Ák

ær
ðu

 Saksóknari 
dómsmála-
ráðuneytisins 
krefst 25 ára 
fyrir uppreisn 
og misnotkun 
almannafjár.

 Ríkissaksókn-
ari krefst 12 
ára fyrir upp-
reisnaráróður 
og misnotkun 
almannafjár.

 Vox krefs 74 
ára fyrir upp-
reisn, skipu-
lagða glæpa-
starfsemi og 
misnotkun 
almannafjár.

 Saksóknari dómsmála-
ráðuneytisins krefst 16 ára 
fyrir uppreisn og mis-
notkun almannafjár.

 Ríkissaksóknari krefst 11,5 
árs fyrir uppreisnaráróður 
og misnotkun almannafjár.

 Vox krefs 74 ára fyrir upp-
reisn, skipulagða glæpa-
starfsemi og misnotkun 
almannafjár.

Oriol Junqueras
fv. varaforseti og 
fjármálaráðherra

 Saksóknari dómsmálaráðu-
neytisins krefst 7 ára fyrir 
misnotkun almannafjár og 
óhlýðni við yfirvöld.

 Ríkissaksóknari krefst 7 ára 
fyrir misnotkun almanna-
fjár og óhlýðni við yfirvöld

 Vox krefs 24 ára fyrir upp-
reisn, skipulagða glæpa-
starfsemi, misnotkun 
almannafjár og óhlýðni við 
yfirvöld

 Saksóknari dómsmálaráðuneytisins 
krefst 17 ára fyrir uppreisn.

 Ríkissaksóknari krefst 8 ára fyrir upp-
reisnaráróður.

 Vox krefst 52 ára fyrir uppreisn og 
skipulagða glæpastarfsemi.

27. janúar 2018
 Stjórnlagadómstóll bannar 
Puig demont að verða aftur for-
seti eftir kjör nýs þings.

23. mars 2018
 Forcadell, Rull, Turull, Romeva 
og Bassa send aftur í fangelsi. 

25. mars 2018
 Puigdemont er handtekinn í 
Þýskalandi, á leið sinni aftur til 
Belgíu frá Danmörku.

6. apríl 2018
  Þýskur dómstóll

 leysir Puigdemont 
úr haldi. Segir að 

hann ekki sekan 
um uppreisn.

14. maí 2018
 Quim Torra verður nýr forseti 
Katalóníu.

16. maí 2018
 Belgískur dómstóll hafnar því að 
framselja Comín, Serret og Puig.

1. júní 2018
 Spænska þingið samþykkir 
vantraust á ríkisstjórn Marianos 
Rajoy. Pedro Sánchez tekur við 
í minnihlutastjórn Sósíalista. 
Katalónskir sjálfstæðissinnar 
auk annarra styðja stjórnina.

10. júlí 2018
 Hæstiréttur Spánar skiptir mál-
inu í tvennt, aðskilur sum sé mál 
þeirra ráðherra sem eru á flótta 
utan Spánar.

25. október 2018
 Rannsókn málsins lýkur og 
hæstiréttur gefur út ákærur. 
Cuixart krefst þess að öfga-
íhaldsflokkurinn Vox fái ekki 
að sækja mál gegn Katalón-
unum samhliða hinu opinbera. 
Kröfunni er síðar hafnað.

19. nóvember 2018
 Whatsapp-skilaboð Ignacios 
Cosidó, leiðtoga Lýðflokksins í 
öldungadeild þingsins, birt. Þar 
lýsir Cosidó ánægju sinni með 
að Lýðflokkurinn hafi náð hag-
stæðu samkomulagi um skipan 

Mariano Rajoy, 
forsætisráðherra 
Spánar haustið 
2017.

Þórgnýr Einar  
Albertsson
thorgnyr@frettabladid.is
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FYRSTI 
VIÐSKIPTAVINUR FÆR 
100.000 KR.

GJAFABRÉF
ANNAR OG ÞRIÐJI FÁ
50.000 KR.

GJAFABRÉF
 

OPNUM Í DAG KL 11:00

NÝJA MATVÖRUVERSLUN

VIÐ HALLVEIGARSTÍG 1

OPIÐ ALLA DAGA TIL  22:00

MJÖG GOTT - MJÖG GOTT - MJÖG GOTT - VERÐ



MODENA PIZZA
HÁGÆÐA ÍTALSKAR PIZZUR

399kr.
OPNUNARTILBOÐ

2 FYRIR 1
Á MEÐAN BIRGÐIR ENDAST

AF ÍS Í BOXI 1.L

SS HAMBORGARAR

4 x 120g
599kr.

SS NAUTGRIPAHAKK

999kr./kg

12 STÓR EGG

199kr.

1.799kr/kg
BRINGUR

1.999kr/kg
LUNDIR

599kr/kg
LEGGIR

599kr/kg

HEILL 
KJÚKLINGUR



KYNNINGARBLAÐ

Snjallvæðing heimila var 
yfirskrift fyrirlestrar 
sem Ingvar Guðjónsson, 
forstöðumaður rekstrar-
lausna hjá Opnum 
kerfum, hélt á UTmess-
unni nýverið en huga 
þarf að öryggisþáttum 
þegar keypt eru snjall-
tæki og snjalllausnir á 
heimili.  ➛12
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„Ef ég finn kvef og hósta sækja að mér gríp ég GingerLove og finn heitan drykkinn og hlýjuna frá engiferinu bókstaflega líða um líkamann og finn 
 engiferið rífa vel í,“ segir Ragnheiður Gröndal. „GingerLove er til dæmis frábært á ferðalögum þegar ég er þreytt eða eftir langar bíl- og flugferðir.“

Ragnheiður Gröndal 
elskar Love-drykkina
Ragnheiður Gröndal hefur sungið sig inn í hjörtu landsmanna með sinni 
seiðandi og fallegu rödd. Ragnheiður er með nýja plötu í bígerð sem ber 
heitið Töfrabörn. Hún heldur útgáfutónleika í Gamla bíói 31. mars. ➛2

EINSTAKT  
KOLLAGEN  
RAKAKREM

www.lyfja.is og www.heilsanheim.is
Fæst í apótekum, Heilsuver, 

GEFUR GÓÐA  
NÆRINGU OG  
MIKINN RAKA



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

Umsjónarmenn efnis: Sólveig Gísladóttir,  solveig@frettabladid.is s. 550 5762 | Elín Albertsdóttir, elin@
frettabladid.is, s. 550 5761 | Brynhildur Björnsdóttir, brynhildur@frettabladid.is, s. 550 5765 | Starri Freyr 
Jónsson, starri@frettabladid.is, s. 550 5763 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 550 5768

Útgefandi: 
Torg ehf 
Ábyrgðarmaður:  
Kristín Þorsteinsdóttir

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

Ragnheiður segir að sér finnst frábært að drekka GingerLove eða DetoxLove í staðinn fyrir að fá sér eitthvað sætt þegar sykurpúkinn mætir á svæðið. 

Ragnheiður hugar að heils-
unni, hún hefur dregið úr 
kaffineyslu og passar sig á 

„sykurpúkanum“ og deilir hér með 
lesendum að uppáhaldsdrykkur-
inn hennar sé GingerLove, lífrænn 
ávaxta- og jurtadrykkur, sem 
henni finnst orðið ómissandi að 
njóta heima og að heiman. Hann 
er úr Love-drykkjafjölskyldunni 
ásamt DetoxLove og SleepyLove.

„Það þarf kannski ekkert að 
taka það fram hvað GingerLove er 
frábær fyrir röddina. Þeir sem hafa 
smakkað þennan æðislega drykk 
vita örugglega hvað ég á við. Mér 
finnst hann róa og mýkja og Ging-
erLove er eiginlega orðið ómiss-
andi fyrir mig, ekki síst þegar 
röddin er undir miklu álagi.

Ég fæ mér GingerLove á mis-
munandi tímum dags en mér 
finnst svakalega gott að drekka 
það við óróleika í maga, t.d. eftir 
máltíðir, ef ég verð of södd eða illt 
í maganum og líka ef ég verð svo-
lítið stressuð.

Mér finnst frábært að drekka 
GingerLove eða DetoxLove í 
staðinn fyrir að fá mér eitthvað 
sætt þegar sykurpúkinn mætir á 
svæðið. Það er ekki verra þegar 
hollustan er svona dásamlega 
bragðgóð, lífræn og vegan!

Það er algerlega tilvalið að fá sér 
bolla af GingerLove eða Detox-
Love í staðinn fyrir kaffibolla, ekki 
síst seinnipart dagsins. Ég mæli 
algjörlega með að draga aðeins úr 
kaffidrykkjunni með þessari góðu 
hjálp.

Það þarf ekkert alltaf að vera 
vín!

Mér finnst geggjað að drekka 
Ginger Love eða DetoxLove í stað-
inn fyrir áfengi. Það er hundleiðin-
legt fyrir fólk sem ekki drekkur 
að vera alltaf bara með vatnsglas 
eða sódavatn á kantinum. Þó ég 
bókstaflega elski drykkinn heitan 
þá finnst mér gaman að prófa 
mig áfram með alls konar kaldar 
útgáfur og blöndur og finnst það 
spennandi og skemmtilegt og til-
valið til að bjóða upp á þegar gesti 
ber að garði.

Ef ég finn kvef og hósta sækja 
að mér gríp ég GingerLove og finn 
heitan drykkinn og hlýjuna frá 
engiferinu bókstaflega líða um 
líkamann og finn engiferið rífa vel í.

GingerLove er frábært á ferða-

Birgir Þórðarson, leiðsögumaður og teblöndunarmeistari hefur lesið 
mikið um alls kyns fæðubótarefni. Hann er ánægður með Probi Mage.

Ég gaf mér tíma til að lesa mér 
til og skoða svolítið söguna 
á bak við þessa merku vöru, 

Probi Mage LP299V® og ég get 
svo sannarlega staðfest að þetta 
virkar mjög vel. Ég hef reyndar 
kynnt mér svolítið þessi fræði og 
er áhugamaður um náttúruvörur, 
heilsu og heilsutengd málefni 
og mér þótti skipta máli þegar 
ég las um þennan tiltekna geril, 
Lactobacillus plantarum 299v, 
hvað hann á langa sögu að baki, 
að hann lifir af maga- og gallsýrur 
og það hversu margar rannsóknir 
hafa verið gerðar á honum sem 
sýna fram á jákvæða eiginleika 
hans og virkni. Þegar ég ákvað svo 
að prófa þetta sjálfur fann ég fljótt 
vel hvað þetta gerði mér gott þá, 
og gerir enn.“

Probi Mage LP299V® inniheldur 
mjólkursýrugerilinn Lactobacillus 
plantarum 299v. Varan hefur verið 

söluhæst í sínum flokki í heima-
landinu, Svíþjóð, þar sem hún á 
langa sögu á markaði og á henni 
hafa verið gerðir tugir rannsókna.

Probi Mage LP299V® styrkir 

varnir líkamans og hefur sýnt 
sig hafa góða eiginleika gegn 
því sem oft er nefnt iðraólga 
einu orði. Einkenni iðraólgu 
geta meðal annars verið:

● Niðurgangur
● Uppþemba
● Harðlífi
● Vindgangur

Mjólkur-
sýrugerlar eru 
ekki nýir af 
nálinni en þó 
hefur áhugi 
og þekking á 
þeim aukist til 
muna undan-
farin misseri, 
bæði á meðal 
almennings 
og einn-
ig innan 
vísindasam-
félagsins. 
Þannig erum 
við nú að 
átta okkur 
betur á því 
að það eru 

ekki allir mjólkursýrugerlar eins 
og virkni þeirra getur verið ansi 
sértæk og ólík á milli tegunda 
og jafnvel innan tegunda. Probi 
Mage LP299V® er fæðubótar-
efni og eina varan á Íslandi sem 
inniheldur mjólkursýrugerilinn 
Lactobacillus plantarum 299v.

Þau okkar sem eiga við 
óþægindi tengd meltingu að 
etja, til lengri eða skemmri tíma, 
finna mikinn mun þegar komist 
er fyrir slík vandamál og ein leið 
sem talin er geta hjálpað er að 
huga að þarmaf lórunni og taka 
inn góða mjólkursýrugerla sem 
sýnt hefur verið fram á að hafi þá 
virkni sem sóst er eftir.

Probi Mage LP299V® fæst í apó-
tekum um land allt, heilsuversl-
unum, Fjarðarkaupum, Hagkaupi, 
Melabúðinni og Heimkaupum.

Fann fljótt að þetta gerði mér gott
Birgir Þórðarson, leiðsögumaður, teblöndunarmeistari og afi með meiru, veit hvað það skiptir 
miklu máli að hafa meltinguna í lagi og huga að heilbrigði þarmaflórunnar fyrir heilsuna alla.

Framhald af forsíðu ➛

lögum þegar ég er þreytt eða 
eftir langar bíl- og flugferðir og 
skammtapakkarnir passa ótrúlega 
vel í vasa og veski. Eina sem þarf 
er fallegur bolli eða brúsi og vatn, 

heitt eða kalt. Búið ykkur bara 
undir að þurfa að gefa að smakka, 
það er ekki bara bragðið sem er 
svona lokkandi, lyktin er dásamleg 
líka!

Svo er það SleepyLove mangó- og 
epladrykkurinn með Bach blóma-
dropunum sem ég fæ mér að kvöldi 
og læt leiða mig inn í drauma-
landið. Ég finn hvað það gerir mér 

gott að staldra aðeins við fyrir 
svefninn með hlýjan bolla í hendi 
og ég sef vel.“ 

Miða á útgáfutónleika Ragn-
heiðar þann 31. mars má nálgast 
á midi.is.

Fást í Heilsuhúsinu, í Melabúðinni, 
Hagkaupi, Fjarðarkaupum, Heim-
kaupum og fjölmörgum apótekum.

 Ég fæ mér Ginger-
Love á mismun-

andi tímum dags en mér 
finnst svakalega gott að 
drekka það við óróleika í 
maga, t.d. eftir máltíðir.
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 Tannburstinn er 
fallegur, nettur og 

með þægilegu hand-
fangi. Hægt er að skipta 
um burstahaus og raf-
hlöðu eftir þörfum.

Góð umhirða tanna skiptir 
höfuðmáli eigi tennurnar 
að haldast heilbrigðar og 

fallegar. Tannburstun er því 
mikilvægur þáttur í réttri tann-
umhirðu til að halda tönnunum 
hreinum og heilbrigðum og geta 
þannig varnað tannskemmdum. 
Tannburstar eru mismunandi, 
bæði að stærð, lögun og áferð 
burstans sjálfs og skiptir það 
miklu máli að velja tannbursta 
sem smýgur vel á milli tannanna, 
hreinsar vel og fer mjúklega um 
tannholdið sem oft getur verið 
viðkvæmt.

Töff bursti  
sem hreinsar betur
Activital Sonic Vibration tann-
burstinn er byltingarkennd 
hönnun. Hann er notaður eins 
og venjulegur tannbursti og 
lítur þannig út líka en hann er 
engu að síður batterísdrifinn 
og hefur einstaklega þægilegan 
titring. Það gerir það að verkum 

að fínu hárin á honum geta 
fjarlægt allt að 50% meira af 
óhreinindum á milli tannanna 
og hreinsað mun betur undir 
tannholdsbrúnina án þess að 
valda ertingu. Einkennandi fyrir 
þennan bursta er:

● Einstök hreinsun.
●  Fjarlægir allt að 50% meira af 

óhreinindum á milli tannanna 
og hreinsar 47% dýpra undir 
tannholdið.

●  Þægilegur titringur sem veitir 
djúpa en blíða hreinsun.

Fáðu aukakraft 
þegar þú burstar
Activital Sonic Vibration er batterísdrifinn tannbursti 
sem lítur út eins og venjulegur bursti. Nettur og þægi-
legur og fínu burstahárin fjarlægja allt að 50% meira af 
óhreinindum milli tannanna með þægilegum titringi.

Það er eftirsóknarvert að hafa fallegar tennur. 

Það er mikilvægt að velja 
réttan tannbursta til að 
hreinsa tennurnar en það 

er ekki síður mikilvægt að vera 
með gott tannkrem og munnskol. 
Tilgangur tannkremsins er að 
losa skán og matarleifar, draga úr 
andremmu, vinna gegn tann-
kuli og koma í veg fyrir tann-
skemmdir og tannholdsbólgur. 
Munnskolið hefur svipaða virkni 
og nær vel til allra erfiðra svæða 
í munni.

Milt með langvarandi vörn
SensiVital+ er ný tannlína frá 
GUM sem veitir hraða og langvar-
andi vörn gegn tannkuli og sýna 
rannsóknir að góður árangur 
næst á innan við þremur dögum ef 
burstað er tvisvar sinnum á dag. 
Tannkremið ver taugar í tann-
kviku og þéttir tannbeinið en á 
sama tíma er það milt og kemur í 
veg fyrir ertingu og ofnæmisvið-
brögð. Vegna einstakrar blöndu 
af f lúor, ísómalt og hesperidin 
hjálpar Sensi Vital+ til við að koma 
í veg fyrir skemmdir og rótar-
skemmdir.

Tvöföld virkni – alhliða lausn
SensiVital+ tannkremið og munn-
skolið er alhliða lausn fyrir fólk 
sem þjáist af tannkuli og er við-
kvæmt í munni þar sem það:

● Styrkir tannholdið.
●  Er milt og dregur úr líkum á 

óþægindum og ofnæmisvið-
brögðum.

●  Hjálpar til við að viðhalda góðri 
munnheilsu.

●  Inniheldur ekki SLS, alkóhól, 
paraben, limone & linalool.

●  Dregur úr líkum á skemmdum 
og rótarskemmdum.

Sölustaðir: 
Flest apótek,  
Hagkaup og  Fjarðarkaup.

Langvarandi vörn gegn tannkuli
SensiVital®+ tannlínan er nýjung frá GUM sem er sérstaklega hönnuð fyrir fólk með tannkul. Hún getur 
dregið úr líkum á skemmdum, rótarskemmdum, styrkt glerunginn og þannig viðhaldið góðri munnheilsu.

●  Rafhlaða fylgir með sem er hægt 
að skipta út eftir þörfum.

●  Það er hægt að skipta um 
hausinn á tannburstanum eftir 
þörfum.

Skipt um bursta  
með einum smelli
Tannburstinn er fallegur, nettur 
og með þægilegu handfangi. Hægt 
er að skipta um burstahaus og 
rafhlöðu eftir þörfum og nú passa 
allir burstarnir í venjulegt tann-
burstaglas og hvorki hleðslutæki 
né snúrur nauðsynleg. Lokið sem 
fylgir burstanum er einnig hannað 
með hagkvæmni í huga en það 
hlífir hárunum vel án þess að loka 
þau inni þannig að þau haldast 
þurr.

Betri tannheilsa
Góð tannheilsa bætir almenna 
líðan og það er eftirsóknarvert að 
hafa heilbrigðar tennur. Munn-
hirða, mataræði og reglulegt tann-
eftirlit stuðla að betri tannheilsu 
og það er afar mikilvægt að velja 
tannbursta af kostgæfni. Activital 
Sonic Vibration tannburstinn 
býður upp á einstaka hreinsunar-
tækni og uppfyllir allar ströngustu 
kröfur til hreinsunar á tönnum og 
tannholdi ásamt því að vera þægi-
legur og einfaldur í notkun.

Sölustaðir: Flest apótek, Hagkaup 
og Fjarðarkaup.

Ekki láta tannkul skemma upplifunina af því að fá sér 
góðan mat eða drykk. SensiVital tannkrem og munnskol 
veitir hraða og langvarandi vörn gegn heitu og köldu.

Hér má sjá hvernig tannkremið virkar  og verndar tennurnar.

„Ný formúla með tvöfaldri virkni 
sem veitir hraða og langtímavörn 

gegn tannkuli með því að  
verja taugar í tannkviku  

og þétta tannbeinið.“

FÓLK KYNNINGARBLAÐ  3 L AU G A R DAG U R   1 6 .  F E B R ÚA R  2 0 1 9



Ég eignaðist þennan bíl þegar 
ég var sextán ára gamall árið 
1994. Ég var að leita eftir bíl 

sem gaman væri að gera upp,“ 
segir Guðmundur sem rakst á 
Toyota Crown af árgerðinni 1972 
á verkstæði í Fellabæ. „Ég fékk 
hann fyrir förgunargjaldið. Hann 
var með úrbrædda vél en leit samt 
vel út miðað við aldur. Hann var 
síðan dreginn inn í bílskúr þar 
sem byrjað var að skrúfa og pússa 
en ætlun mín var að gera hann að 
fólksbíl sem ég gæti notað eftir að 
ég næði bílprófinu.“

Guðmundur dundaði sér að 
mestu sjálfur við bílinn en fékk 
nokkra aðstoð frá föður sínum. 
Þeir feðgar höfðu áður gert upp og 
breytt gömlum Datsun 100A. Sá 
var settur á jeppagrind og jeppa-
dekk og lukkaðist nokkuð vel. Þar 
kviknaði raunar hugmyndin sem 
mörgum árum síðar varð að veru-
leika með Toyotuna.

„Crowninn dagaði uppi hálf 
uppgerðan í fjölmörg ár. Ég fór 
aftur að vinna í honum 2005 þegar 
sú hugdetta að gera úr honum 
jeppa hafði skotið upp kollinum 
en mig langaði að gera enn flottari 
útfærslu af fólksbílajeppa en 
Datsuninn var. Ég tók þrjá mánuði 
í að koma honum í jeppastand, 
skar úr brettum og setti undir 
hann stærri dekk. Ég keypti hluti 
úr gömlum Toyota Foreigner en í 
grunninn er bíllinn með Toyota 
Hilux jeppagangverk að mestu. 
Hann er með vél, gírkassa og hásin-
gar úr Hilux.“ Bíllinn var þó ekki 
gangfær enn enda vantaði í hann 
fjöðrun og fleira. Guðmundur tók 
sér hlé frá bílnum meðan hann 
byggði eitt hús yfir stækkandi fjöl-
skyldu sína.

„Síðan var það ekki fyrr en 2013 
að ég fór að spýta í lófana. Þá smíð-
aði ég í hann fjöðrun, gangsetti 
hann og hreyfði út úr bílskúrnum,“ 
segir Guðmundur sem þurfti 
að sérsmíða ansi marga hluti í 
bílinn enda varahlutir af skornum 
skammti í svo gamlan bíl. „Ég setti 
mér líka það markmið í upphafi að 
nota aðeins Toyota varahluti. Ég 
hef reynt að halda mig við það þó 
það sé stundum erfitt.“

Í vor tók Guðmundur bílinn og 
málaði hann og í dag er bíllinn 
nánast tilbúinn þó einhver frá-
gangur sé eftir að innanverðu. „Í 
raun er aðeins boddíið af Crown-
inum. Bíllinn er skráður Toyota 
Hilux þar sem undirvagninn er 
úr slíkum. Allt innvolsið, sæti, 
miðstöð og mælaborð eru síðan úr 
Toyota Camry.“

Crowninn er hálfgerður spari-
bíll Guðmundar. „Hann fær alltaf 
að vera inni í bílskúr en heimilis-
bíllinn er geymdur úti í snjónum. 

Hann er svona næstum eins og 
elsta barnið á heimilinu. Hann er 
með fornbílaskráningu og ég nota 
hann aðeins í veiði og fer í ferðir ef 
veðrið er gott, til dæmis upp í Snæ-
fell eða Kverkfjöll.“

Guðmundur segir bílinn vissu-
lega vekja athygli. „Það kemur 
alltaf á óvart hvað fólk er að snúa 
sér við út af honum. Ég er búinn að 
eiga hann svo lengi að mér finnst 
útlitið ekkert merkilegt lengur, en 
sumum finnst þetta hálf furðuleg 
sjón,“ segir hann glettinn.

Crowninn eins og elsta barnið
Margir reka upp stór augu þegar Guðmundur Sigurðsson ekur um fjöll og firnindi á 44 tommu 
breyttum Toyota Crown 1972. Bíllinn er gæluverkefni Guðmundar sem hann hefur unnið að í 25 ár.

Bíllinn er með Toyota Crown 1972 boddí, undirvagn af Toyota Hilux, með 44 tommu dekk og innvols úr Toyota Camry.

Dóttir Guðmundar við Crowninn áður en hann var sprautaður.

Guðmundur 
og faðir hans 
smíðuðu 
þennan 
Datsun jeppa 
á tíunda ára-
tugnum og 
hann er enn 
vel gangfær.

Guðmundur 
kann best við 
sig á fjöllum. 
Hann segist 
tækjadellukarl 
og á nokkra 
vélsleða líka 
sem hann 
dyttar að 
með börnum 
sínum. 

Sólveig  
Gísladóttir
solveig@frettabladid.is 
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Starri Freyr  
Jónsson
starri@frettabladid.is 

Ansjósur hafa hingað til 
ekki verið algengt hráefni 
á borðum Íslendinga. Þær 

eru ýmist seldar niðursoðnar eða 
í litlum krukkum og fást í f lestum 
matvöruverslunum hérlendis. 
Bragð þeirra er nokkur einstakt, 
þær eru vel saltar og einar og sér 
búa þær yfir mjög sterku fisk-
bragði. Við eldun hverfur þó sterkt 
fiskbragðið og þær setja einstakan 
svip á alla rétti. Eftir því sem þær 
eru borðaðar oftar verða þær um 
leið meira ómissandi í matargerð-
ina, t.d. á pitsur og í ýmsa pasta-
rétti auk þess sem þær poppa upp 
íslenska lambið svo um munar.

Spaghetti Puttanesca
Hér er klassískur ítalskur 
réttur, ættaður frá Napolí, þar sem 
kapers, ólífur og ansjósur spila 
saman í risastórri bragðbombu. 
Hráefnið er einfalt, matreiðslan 
einföld en bragðið er himneskt.

225 g spagettí
Salt
90 ml ólífuolía
4 meðalhvítlauksgeirar, skornir í 
mjög þunnar sneiðar
4-6 ansjósuflök, mjög smátt 
söxuð
½ tsk. þurrkaðar chili flögur
¼ bolli kapers, saxað smátt
¼ bolli svartar ólífur, saxaðar létt
½ dós heilir tómatar, kreistið þá 
aðeins
Lúka af saxaðri steinselju
30 g parmesanostur
Svartur pipar
1 dós túnfiskur (má sleppa)

Setja einstakan svip 
á matargerðina
Ansjósur eru stundum kallaðar beikon hafsins enda elsk-
aðar af mörgum sem líkar við þær á annað borð. Hér eru 
nokkrar einfaldar en um leið ljúffengar uppskriftir þar 
sem ansjósur leika stórt hlutverk sem gaman er að prófa.

Kyddað an sj-
ósusmjörið á 
eftir að slá í 
gegn.

Klassískur ítalskur réttur, ættaður frá Napólí.

Sígilt Cesar salatið er himneskt með sósunni, sem inniheldur m.a. ansjósur.

Tapenade maukið er borið fram sem forréttur eða pinnamatur með 
snittum og kexi. Í þessari uppskrift skipta gæði ólífanna miklu máli.

Sjóðið spagettíið. Á meðan það 
sýður skal setja um 60 ml af olíu, 
hvítlaukinn, ansjósurnar og chili 
f lögur á meðalstóra pönnu. Látið 
malla rólega þar til hvítlaukurinn 
tekur á sig smá lit. Bætið næst 
ólífum og kapers út í og hrærið 
saman. Næst fara tómatar út í og 
látið sjóða létt í smá stund. Þegar 
spagettíið á eftir um 1 mínútu er 
það fært yfir á pönnuna og hrært 
saman. Skiljið eftir um 1 bolla 
af vatninu í pottinum. Bætið 1-2 
msk. af spagettívatninu út á pönn-
una og hrærið reglulega. Bætið 
meira af vatni út í ef þarf. Þegar 
spagettíið er soðið er afgangi af 
olíu, steinseljunni og ostinum 
bætt út í. Saltið og sparið ekki 
piparinn. Ef þið notið túnfisk er 
honum bætt út í í lokin. Berið fram 
með parmesanosti.

Samloka með radísum 
og ansjósusmjöri

Þessi er svakalega sniðug. Stökkar 
piparkenndar radísurnar blandast 
ilmandi og krydduðu ansjósu-
smjörinu. Einföld og þægileg lausn 
sem vekur pottþétt athygli.

4 sneiðar af góðu hvítu brauði
50 g smjör við stofuhita

3 ansjósuflök, söxuð mjög smátt
6 radísur, sneiddar þunnt
1 tsk. graslaukur, smátt saxaður
1 tsk. dill, smátt saxað
1 tsk. steinselja, smátt söxuð
Salt
Svartur pipar

Blandið saman í skál ansjósum, 
smjörinu og kryddjurtum. Hrærið 
saman. Smyrjið yfir allar brauð-
sneiðarnar. Raðið radísusneiðum 
yfir tvær brauðsneiðarnar og 
stráið smá salti og svörtum pipar 
yfir. Lokið samlokunni og berið 
fram.

Mauk frá 
Miðjarðarhafsströndum

Tapenade er gjarna haft sem 
forréttur eða pinnamatur með 
snittum og kexi en það er einnig 
notað til að bragðbæta sósur eða 
sem meðlæti með lambakjöti eða 
fiski. Hér eru gæði ólífanna aðalat-
riðið og helst ætti að nota nicoise- 
eða kalamataólífur þótt aðrar 
komi til greina.

100 g svartar ólífur
1 msk. kapers
2 ansjósur
1 hvítlauksgeiri, lítill
Lauf af nokkrum timjangreinum
1 msk. sítrónusafi
3 msk. ólífuolía
 
Steinhreinsið ólífur og setjið í mat-
vinnsluvél ásamt öllu hráefni utan 
olíunnar. Maukið gróft. Hellið 
næst olíunni smátt og smátt út í. 
Maukið þar til tilbúið.

Heimild: Eitthvað ofan á brauð, 
eftir Nönnu Rögnvaldardóttur.

Frábært Cesar salat
Cesar salatið er klassískt salat sem 
á rætur að rekja til Bandaríkja-
mannsins Cesar Cardini sem var 
af ítölsk-mexíkóskum uppruna. 
Salatið er til í mörgum útgáfan en 
uppistaðan er gjarnan rómansalat, 
parmesanostur, brauðteningar og 
góð sósa. Margir bæta við kjúkl-
ingi og beikoni í salatið og um leið 
er sósan bragðbætt með ansjósum 
sem gefur himneskt bragð. Ljúf-
fengt og frískt salat sem á við alla 
daga vikunnar.

1 bakki kjúklingabringur eða 
lundir
1 haus rómansalat
Parmesanostur, rifinn niður gróft
Beikon, steikt þar til stökkt og 
skorið í bita
Brauðteningar

Salatsósa:

5 dl. ólífuolía
1 fersk eggjarauða
2-3 ansjósur
3 hvítlauksgeirar, pressaðir
1 msk. Worchestershire-sósa
2 msk. Dijon-sinnep
Safi úr 1 sítrónu
2 tsk. hvítvínsedik (má sleppa)
Salt og pipar

Öll hráefni utan olíunnar eru sett 
í matvinnsluvél. Hellið olíunni út í 
með mjórri bunu á meðan hrært er.
Rífið salatið niður í grófa bita og 
setjið í stóra skál ásamt öðru hrá-
efni ætluðu salatinu.
Bætið sósunni saman við. Brauð-
teningum og rifna parmesan-
ostinum er bætt saman við og að 
lokum er kjúklingi og beikoni 
dreift yfir.

Húsmæðraorlof
Gullbringu- og Kjósarsýslu 2019

Garðabær, Grindavík, Kjósarhreppur, Mosfellsbær,  
Reykjanesbær, Seltjarnarnes, Suðurnesjabær og Vogar

Rétt til þess að sækja um eftirfarandi ferðir, hefur sérhver 
kona sem veitir eða hefur veitt heimili forstöðu án 
launagreiðslu fyrir það starf.

Í ár verða eftirtaldar ferðir í boði: 

Alpafegurð í Austurríki ........................................3.  – 10. maí 
Aðventuferð til München 
í Þýskalandi ...............................27. nóvember – 1. desember 

Eftirtaldar konur veita nánari upplýsingar og taka á móti 
pöntunum í síma 18. – 22. febrúar á milli kl. 17:00 og 19:00.  

 Svanhvít Jónsdóttir ......565 3708
 Ína D. Jónsdóttir............421 2876
 Guðrún Eyvindsdóttir ...422 7174
 Sigrún Jörundsdóttir  ...661 3300
 Sólveig Jensdóttir .........861 0664
 Sólveig Óladóttir ... ....... 698 8115

 6 KYNNINGARBLAÐ FÓLK  1 6 .  F E B R ÚA R  2 0 1 9  L AU G A R DAG U R





Það eru skólamálin sem brenna 
á mér og þar er tvennt sem 
ég vil sjá ná fram að ganga. 

Annars vegar stóraukin fræðsla um 
hinar ýmsu fatlanir og fjölbreyti-
leika nemenda í skólakerfinu, og 
svo aukið eftirlit með framkvæmd 
eineltisáætlunar í skólum lands-
ins,“ segir Eiður Axelsson Welding, 
nemandi í 9. bekk í Sæmundar-
skóla.

Eiður fæddist með CP (cerebral 
palsy).

„CP er algengasta orsök hreyfi-
hömlunar hjá börnum og ung-
mennum en samt veit fólk nánast 
ekkert um hana,“ segir Eiður sem 
fékk strax í upphafi skólagöngu 
sinnar að kenna á því vegna þess að 
hann haltrar af völdum CP.

„Daglegt einelti er veruleiki fatl-
aðra barna á öllu grunnskólastiginu 
og sjálfur lenti ég í hryllilegu einelti 
vegna fötlunar minnar og mikils 
stjórnmálaáhuga. Í skólanum var 
þeirri sögu komið á kreik að CP 
væri smitandi og eitthvað hræði-
legt gerðist hjá þeim sem vinguðust 
við mig. Því vildi enginn verða 
vinur minn fyrstu skólaárin en 
sem betur fer blésu aðrir krakkar 
á þessa skröksögu og ég hef síðan 
eignast góða og dýrmæta vini sem 
reynst hafa mér vel,“ segir Eiður.

Í tilviki hans var ekkert að gert í 
skólanum gagnvart eineltinu.

„Það var enginn sem stappaði 
niður fótum við þessari skemm-

andi sögu né öðru einelti fyrr en 
svo miklu seinna og þá var það 
orðið of seint. Það var aldrei neitt 
útskýrt fyrir nemendum en fræðsla 
hefði breytt öllu ,“ segir Eiður sem 
á sæti í ungliðahreyfingu ÖBÍ og 
ungmennaráði heimsmarkmiða 
Sameinuðu þjóðanna.

„Það er brýnt að auka eftirlit 
með framkvæmd eineltisáætlana 
í grunnskólum. Það má heldur 
ekki mismuna nemendum. Þegar 
ófötluð börn lenda í einelti er öllu 
tjaldað til en þegar minnihluta-
hópur fatlaðra barna á í hlut er 
minna gert. Því miður erum við 
ekki komin lengra en þetta og því 
er einlægur ásetningur minn að 
breyta þessu til hins betra áður 
en það verður um seinan og ég lýk 
grunnskólagöngunni á næsta ári,“ 
segir Eiður og vonar hið besta.

„Það er mikilvægt að raddir 
okkar fái að heyrast og ráðamenn 
meðtaki það sem við höfum fram 
að færa. Ég mun gera mitt allra 
besta til að koma í veg fyrir að aðrir 
í minni stöðu lendi í því sama og ég 
og nota reynslu mína til að breyta 
þessu. Sjálfur er ég alltaf að reyna 
að díla við sársaukann sem fylgdi 
eineltinu en næ mér aldrei að fullu.“

Sem flestir taki þátt
Elín Hinriksdóttir er formaður 
málefnahóps ÖBÍ um málefni 
barna. Hún segir alltof lítið hlustað 
á börnin sjálf.

„Ungmennaþingið er virki-
lega þarft og löngu tímabært,“ 
segir Elín um þingið sem er opið 
ungu fólki með fatlanir, raskanir 
og langvinna sjúkdóma en líka 
systkin þeirra og ungmenni sem 
eiga fatlaða eða langveika for-
eldra.

„Það er mikilvægt að heyra 
raddir barna og ungmenna, hvað 
þeim finnst sjálfum og hvaða 
breytingar þau vilja sjá. Þau eru 
uppfull af hugmyndum og í kjöl-
far Ungmennaþingsins er stefnt 
að stofnun ungmennaráðs innan 
ÖBÍ,“ upplýsir Elín.

Ekki er ætlast til að fólk komi 
sjálft í pontu og tjái sig heldur 
verður borðstjóri við hvert borð 

og í loks dags verða niðurstöður 
kynntar.

„Með Ungmennaþinginu 
sköpum við vettvang þar sem börn 
og ungmenni geta rætt sín mál án 
aðkomu foreldra því það er alltaf 
hætta á ákveðinni forræðishyggju 
af hálfu foreldra og fagfólks. Því 
þykir okkur mikilvægt að hafa 
þingið foreldralaust,“ segir Elín.

„Í kjölfar þingsins mun málefna-
hópurinn vinna úr niðurstöðum 
og kynna þær meðal annars fyrir 
fulltrúum félagsmálaráðuneytis-
ins og menntamálaráðuneytisins 
sem sýnt hafa þinginu mikinn 
áhuga,“ upplýsir Elín.

„Þetta verður léttur og skemmti-
legur viðburður með góðum 

mat og frábærum skemmtiatrið-
um. Við hvetjum sem flesta til að 
koma og segja skoðanir sínar því 
ef maður vill ná fram breytingum 
verður maður að taka þátt,“ segir 
Elín.

Aðgangur að Ungmennaþingi 
ÖBÍ er ókeypis. Táknmálstúlkur 
verður á staðnum og komið er til 
móts við ferðakostnað ungmenna 
af landsbyggðinni. 

Skráning þarf að fara fram fyrir 
20. febrúar á vefsíðu Öryrkja-
bandalags Íslands, obi.is, eða hjá 
thordis@obi.is. Upplýsingar veitir 
Þórdís Viborg, starfsmaður ÖBÍ 
um málefni barna, í síma 530 6700.

Raddirnar verða að heyrast
Fyrsta ungmennaþing Öryrkjabandalags Íslands verður haldið 9. mars. Þar fá 12 til 18 ára 
börn og ungmenni tækifæri til að láta raddir sínar heyrast og hafa áhrif á samfélagið.

Eiður Axels-
son Welding 
hlakkar mikið 
til Ungmenna-
ráðstefnu ÖBÍ 
sem getur 
markað stór 
tímamót í mál-
efnum fatlaðra 
barna. MYND/
ANTON BRINK
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Söluráðgjafi í fyrirtækjaþjónustu

Hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi, iðnmenntun er kostur

• Þekking á íslenskum byggingamarkaði er kostur

• Þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum

• Góðir söluhæfileikar og eldmóður

• Öguð og vönduð vinnubrögð

• Góð almenn tölvuþekking

Starfssvið:
• Ráðgjöf og sala til viðskiptavina

• Heimsóknir til viðskiptavina

• Tilboðsgerð og sérpantanir

• Tiltekt á pöntunum

• Önnur tilfallandi verkefni

Upplýsingar veitir:

Rannveig J. Haraldsdóttir 
rannveig@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 24. febrúar nk.

Fyrirtækjaþjónusta BAUHAUS á Íslandi óskar eftir öflugum söluráðgjafa.
Um er að ræða fjölbreytt og skemmtilegt starf í líflegu starfsumhverfi. Starfið felur m.a. í sér 
sölu á þeim fjölmörgu vöruflokkum sem Bauhaus hefur upp á að bjóða.

BAUHAUS er ein af stærstu verslunarkeðjum á byggingasviði í Evrópu og 
rekur fleiri en 260 verslanir í 19 löndum. Hjá BAUHAUS erum við alltaf með 
viðskiptavininn í fyrsta sæti þar sem markmiðið er að veita sem besta þjónustu. 
Stjórnendur eru virkir og hvetja sitt fólk til dáða.

Sjóvá 440 2000 

Ert þú hjúkrunar-
fræðingur í leit að 
nýjum áskorunum?

Við leitum að metnaðarfullum 
einstaklingi í starf sérfræðings 
á sviði persónutrygginga í 
líftryggingadeild okkar. Í boði er 
krefjandi og skemmtilegt starf í 
samstilltum hópi sem leggur metnað 
í að veita framúrskarandi þjónustu.

Við leitum að einstaklingi með
 › próf í hjúkrunarfræði
 › hæfni í mannlegum samskiptum  

og jákvætt hugarfar
 › góða tölvukunnáttu og ritfærni
 › gott vald á íslensku og ensku
 › frumkvæði, nákvæmni og metnað  

til að ná árangri 

Starfið felur meðal annars í sér
 › ráðgjöf og þjónustu við viðskiptavini
 › samskipti við heilbrigðisstofnanir
 › skráningu, gagnaöflun og  

gerð áhættumats
 › virka þátttöku í umbótaverkefnum

Jafnlaunavottun
velferðarráðuneytisins

Framúrskarandi fyrirtæki
í flokki stærri fyrirtækja

Efst tryggingafélaga 
í Ánægjuvoginni

Hjá Sjóvá starfar sterkur og skemmtilegur hópur 
fólks sem kappkostar að veita viðskiptavinum 
afburðaþjónustu. Nýleg könnun leiðir í ljós að 
starfsánægja hjá okkur er með því mesta sem 
gerist hérlendis. 

Nánari upplýsingar veitir Eyrún Baldvinsdóttir, 
forstöðumaður Sjóvá Líf, 
eyrun.baldvinsdottir@sjova.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 24. febrúar nk. 
Sótt er um á www.sjova.is/starfsumsoknir.
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Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 550 5625

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



Fræðslu- og frístundaþjónusta
»    Sálfræðingur
Fjölskylduþjónusta
»    Framtíðarstarf hjá stoðþjónustudeild
»    Sumarstörf hjá stoðþjónustudeild
Grunnskólar
»    Kennari í sviðslistum - Áslandsskóli
»    Frístundaleiðbeinandi í Hraunsel - Hraunvallaskóli
»    Skólaliði - Hraunvallaskóli
»    Grunnskólakennari - Skarðshlíðarskóli
»    Stuðningsfulltrúi - Víðistaðaskóli
Leikskólar
»    Deildarstjóri - Arnarberg
»    Leikskólakennari - Arnarberg
Málefni fatlaðs fólks
»    Stuðningsfulltrúi - Geitungarnir
»    Þroskaþjálfi - Geitungarnir
»    Þroskaþjálfi - Hæfingarstöðin að Bæjarhrauni
»    Þroskaþjálfi - Steinahlíð
»    Starfsmaður á heimili fatlaðs fólks -  Svöluhrauni
Sundstaðir
»    Sundlaugarvörður - Sundhöll Hafnarfjarðar

 

  

Nánar á hafnarfjordur.is

HJÁ HAFNARFJARÐARBÆ
LAUS STÖRF

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

Skemmtileg sumarstörf fyrir 18 ára og eldri
Við leitum að fólki í sumarstörf í leikskólum, vinnuskóla, garðrækt, umönnun 
fatlaðra, á bæjarskrifstofurnar, í upplýsingatæknideild bæjarins, sundlaugarnar 
og fleiri skemmtilega vinnustaði.
Umsóknarfrestur er til og með 3. mars.
Sæktu um á vef Kópavogsbæjar, kopavogur.is. Þar færðu líka nánari 
upplýsingar um störfin sem eru í boði.
Hlökkum til að sjá þig í sumar!

kopavogur.is

Fjölbreytt og spennandi sumarstörf

Gleðilegt
sumar
í Kópavogi
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Bókhaldskerfa og gagnagrunns sérfræðingur.

Sérfræðingur með áralanga reynslu í rekstri og viðhalds 
bókhaldskerfa og viðhalds gagnagrunna leitar að starfi við hæfi 

eftir langa veru erlendis við sömu störf. Sérþekking og velheppnuð  
reynsla við að leysa hraðavandamál tölvukerfa fyrirtækja af öllum 

stærðum og gerðum, frá 5 notendum uppí 3 þúsund. Unnið aðallega 
við Microsoft bókhaldskerfin og gagnagrunna eða allar útgáfur 
frá 1985 og til  dagsins í dag.  Áhugasamir vinsamlega leggi in 

viðeigandi upplýsingar á atvinna@frettabladid.is  fyrir 22. febrúar 
merkt „MS-Sérfræðingur-0902“

Fly Over Iceland – Tæknistjóri

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/12909 

Hæfniskröfur:

Lágmark fimm ára starfsreynsla í tæknistarfi. 

Framúrskarandi tæknileg geta með yfirburðar þekkingu á 

tölvu-, raf- og vélakerfum.

Afburðagóð skipulags-, stjórnunar- og samskiptafærni.

Mikil öryggisvitund, færni til þróunar og nýsköpunar.

Nákvæmni, sveigjanleiki og lausnamiðuð hugsun.

Yfirvegun og geta til að hugsað rökrétt undir álagi. 

Sterk enskukunnátta í töluðu og rituðu máli. 

Umsóknarfrestur til og með

24. febrúar 

Verkefni:

Tryggja liðlegan og öruggan rekstur kerfa, s.s. tæki, aðstöðu 

og sýningarkerfi.

Stjórnun og eftirlit með viðhaldi, birgðarstöðu og notkun 

tækja. 

Aðkoma að þróun og úttektum viðhaldskerfa. 

Stjórnun starfsfólks, s.s. ráðningar, þjálfun og 

frammistöðustjórnun. 

Umsjón með öryggi á vinnustað. 

Samskipti inn á við og út á við. 

FlyOver Iceland leitar að leiðtoga til að takast á við krefjandi en jafnframt gefandi starf tæknistjóra. Tæknistjórinn mun 
stýra byggingu og viðhaldi kerfa ásamt því að vinna náið með öðrum stjórnendum FlyOver/Persuit. Tæknistjóri mun stýra 
framlínufólki, sérfræðingum og verktökum ásamt því að  leiða þjónustumenningu FlyOver Iceland.   
 
Verðandi tæknistjóri skal hafa nýsköpunarhugarfar, vera sterkur liðsmaður, auðmjúkur og kurteis samstarfsaðili. Leitað er að 
góðum leiðtoga. Einnig skal viðkomandi hafa haldbæra reynslu og góðan skilning á vélbúnaði, rafkerfum og tölvukerfum. 

Capacent – leiðir til árangurs

FlyOver Iceland er í eigu Esja 

attraction. Stærsti hluthafi 

Esja attraction er Viad corp 

sem starfrækir samskonar 

kvikmyndhús sem sýnir 7D 

afþreyingu í Ameríku og 

Kanada. Fyrirtækið sérhæfir 

sig í einstakri upplifun 

fyrir þá sem vilja fljúga yfir 

Ísland og njóta náttúrunnar 

á ógleymanlegan og 

raunverulegan máta. 

 

FlyOver Iceland er flughermir 

sem er engum líkur þar sem 

gestir fljúga yfir náttúruperlur 

Íslands með  hátæknibúnaði. 

Auk hágæða myndefnis er 

notað dínamískt sætiskerfi 

ásamt tæknibrellum á borð 

við vind, lykt og mistur sem 

gefa magnaða upplifun!           

www.flyovericeland.is

·
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·
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Þjónustu- og upplýsingafulltrúi

Capacent — leiðir til árangurs

Dalvíkurbyggð er 1900 
manna sveitarfélag við 
Eyjafjörð. Þar er blómlegt 
atvinnulíf, öflugt menningarlíf 
og lærdómssamfélag og 
aðstaða til íþróttaiðkunar 
framúrskarandi. Umhverfið 
er sérlega fjölskylduvænt og 
aðstæður til útivistar er með 
því besta sem gerist hér á 
landi, jafnt sumar sem vetur. 
Dalvíkurbyggð er heilsueflandi 
samfélag. Gildi sviðsins eru 
virðing, jákvæðni og metnaður. 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/12914 

Menntunar- og hæfniskröfur:

Menntun sem nýtist í starfi, háskólapróf er æskilegt.
Góð þekking og reynsla af sambærilegum störfum er 
skilyrði.
Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu, einkum 
sveitarfélaga, er kostur.
Góð tölvukunnátta og þekking á upplýsingatækni skilyrði.
Gott vald á íslensku og  færni til að tjá sig í ræðu og riti.
Skipulagshæfileikar, nákvæm vinnubrögð og árverkni.
Framúrskarandi samskiptahæfileikar og þjónustulund.
Sjálfstæði og frumkvæði í starfi.
Metnaður til árangurs og jákvæðni.

·
·

·

·
·
·
·
·
·

·
·

·
·
·
·
·
·

Umsóknarfrestur

26. febrúar  

Starfs- og ábyrgðarsvið:

Ritstjórn heimasíðu  og umsjón með vefmiðlum.
Tekur þátt í uppbyggingu á rafrænni stjórnsýslu og 
upplýsingatækni.
Markaðssetning á Dalvíkurbyggð og gerð kynningarefnis.
Almenn upplýsingagjöf í þjónustuveri.
Starfsmaður atvinnumála- og kynningarráðs.
Móttaka og skráning reikninga.
Þátttaka í stefnumótun.
Ýmis tímabundin verkefni.

Dalvíkurbyggð óskar eftir að ráða þjónustu- og upplýsingafulltrúa á Fjármála- og stjórnsýslusvið í 100% starf. Leitað 
er eftir einstaklingi sem er tilbúinn að þróast áfram í starfi og aðlaga sig að breyttu starfsumhverfi á hverjum tíma. 
Viðkomandi þarf að vera tilbúinn að takast á við fjölbreytt og krefjandi starf.  
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Sérfræðingur í öryggi búnaðar 
og ferla

Capacent — leiðir til árangurs

Rio Tinto á Íslandi rekur 
álverið ISAL í Straumsvík sem 
fagnar 50 ára afmæli ár. Við 
erum fjölbreyttur vinnustaður 
og starfsfólk okkar erum 
400. Framtíð okkar byggir á 
framúrskarandi starfsfólki. 
 
Við kappkostum að vera 
í fararbroddi í öryggis, 
heilbrigðis og umhverfismálum 
og leggjum einnig mikla 
áherslu á starfsmenntamál og 
jafnrétti á vinnustað. 
 
Gildi okkar eru ÖRYGGI, 
HEILINDI, VIRÐING, 
SAMVINNA og FRAMSÆKNI. 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/12921 

Menntunar- og hæfniskröfur:

Háskólapróf í verkfræði eða tæknifræði.
Yfirgripsmikil þekking á tæknimálum og sjálfvirkni.
Góðir samskiptahæfileikar og geta til að virkja fólk.
Brennandi áhugi á öryggismálum.
Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.
Góð tölvukunnátta.
Góð íslensku-og enskukunnátta

·
·
·
·
·
·
·

·

·
·
·
·

Umsóknarfrestur

25. febrúar  

Starfs- og ábyrgðarsvið:

Ábyrgð á innleiðingu nýrra krafna varðandi öryggi búnaðar 
og ferla (process safety).
Greining á áhættum og innleiðing á áhættustýringum.
Samskipti við framleiðslu- og viðhaldsdeildir.
Samskipti við aðra sérfræðinga Rio Tinto í öðrum löndum.
Úrvinnsla gagna og skýrslugerð.

Rio Tinto á Íslandi hf leitar að einstaklingi til þess að sjá um innleiðingu á staðli um öryggi búnaðar og ferla (Process 
Safety). Leitað er að einstaklingi með góða tækniþekkingu og reynslu af innleiðingu nýrra verkferla.  
 
Starfið snýst um að innleiða staðlaða verkferla sem tryggja að full stjórn sé ávallt á áhættuþáttum í búnaði og ferlum þar 
sem atvik af völdum óvæntrar losunar efna eða orku gætu haft miklar afleðingar. Verkferlarnir taka á hönnun, viðhaldi og 
rekstri búnaðar. 

capacent.is

– erum við með réttu manneskjuna
Ráðgjafar okkar búa  
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Má bjóða þér að taka þátt í 
metnaðarfullu skólastarfi.

Má bjóða þér að vera hluti af góðum og öflugum starfs- 
mannahópi sem vinnur saman að því að mæta ólíkum 
einstaklingum í krefjandi verkefnum.
Lágafellsskóli í Mosfellsbæ er heildstæður grunnskóli sem 
vinnur í anda Uppbyggingarstefnunnar. Starfsemi skólans 
fer fram í tveimur byggingum þar sem 1. - 2. bekkur er 
staðsettur í útibúi skólans, Höfðabergi,  ásamt 5 ára 
leikskóladeildum.

Við leitum að:
Kennara á unglingastig í 70% starfshlutfall, aðalkennslu-
grein danska auk nokkurra tíma í stærðfræði. Ráðið verður 
í starfið í síðasta lagi 1. apríl.

Skólaliða. Vinnutími 07:50 - 17:00 en lægra starfshlutfall 
kemur til greina. Starfið er laust nú þegar.

Nánari upplýsingar um störfin er að finna á www.mos.is 
og www.lagafellsskoli.is

Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra  
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.  
Upplýsingar veitir Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri, í 
síma 5259200/8968230. Umsóknir með upplýsingum um 
menntun, starfsreynslu og umsagnaraðila sendist rafrænt 
á netfangið johannam@lagafellsskoli.is

Umsóknarfrestur um stöðurnar er til og með 2.mars 2019.

Ráðið er í störfin óháð kyni.

Grafískur hönnuður
Vilt þú verða hluti af einni skemmtilegustu 
markaðsdeild landins?

Markaðsdeild Húsasmiðjunnar leitar að metnaðarfullum og hugmyndaríkum 
auglýsingahönnuði sem passar vel inn í þann frábæra hóp sem fyrir er á lifandi vinnustað.

Um er að ræða spennandi og fjölbreytt starf þar sem helstu verkefni eru hönnun 
og uppsetning á öllum auglýsingum, bæklingum, merkingum og markaðsefni fyrir 
Húsasmiðjuna, Blómaval og Ískraft.

Hæfniskröfur:
• Reynsla af vinnu með Adobe forritum (In-Design, Illustrator, Photosop, After Effects o.fl.).

• Uppsetning auglýsinga- og markaðsefnis fyrir prentmiðla.

• Frjó hugsun og hæfni til að koma hugmyndum vel frá sér.

• Reynsla af gerð auglýsinga og/eða myndbanda fyrir vef og samfélagsmiðla er kostur.

• Hæfni í mannlegum samskiptum og geta til að vinna í samstilltum hópi.

• Gott vald á íslensku.

• Nákvæmni, öguð og vönduð vinnubrögð.

• Menntun í grafískri hönnun eða sambærilegu námi sem nýtist í starfi.

Konur, jafnt sem karlar, eru hvattar til 
að sækja um.  Öllum umsóknum verður 
svarað og farið með þær sem trúnaðarmál. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Magnús Magnússon, markaðsstjóri 
magnusm@husa.is

Umsóknarfrestur: 
25. febrúar 2019

Sótt er um á: 
www.husa.is/laus-storf

Húsasmiðjan er sölu-og markaðssinnað 
fyrirtæki og í hópi stærstu auglýsenda á 
Íslandi. Húsasmiðjan notar alla helstu miðla 
s.s. dagblöð, samfélagsmiðla, vefmiðla, útvarp 
og sjónvarp. Við bjóðum upp á fyrirmyndar 
vinnuaðstöðu, mjög gott mötuneyti í nýju og 
glæsilegu húsnæði. Við leggjum ríka áherslu á 
liðsheild og góð samskipti. Í Húsasmiðjunni ríkir 
skemmtilegur og líflegur starfsandi.

Gildin okkar eru: 
Metnaður- Þjónustulund- Sérþekking

Hæfniskröfur

Háskólamenntun á sviði byggingafræði, 
byggingatæknifræði, verkfræði eða önnur 
sambærileg menntun sem nýtist í starfi
Framhaldsnám er kostur
Brennandi áhugi á húsnæðismálum 
Mikil færni til að tjá sig í ræðu og riti 
Frumkvæði, metnaður, góðir skipulagshæfi- 
leikar og sjálfstæð vinnubrögð 
Færni í mannlegum samskiptum og miklir 
hæfileikar til að starfa í hópi 

Nánar

Um fullt starf er að ræða. Æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Umsóknum skal skila á www.starfatorg.is og 
þar má nálgast nánari upplýsingar um starfið.

Umsóknarfrestur 

er til og með 4. mars 2019

569 6900          9–16www.ils.is

Sérfræðingur 
á greininga- og áætlanasviði

Við leitum að öflugum og metnaðarfullum 
einstaklingi í starf sérfræðings til að taka 
þátt í áframhaldandi uppbyggingu sjóðsins á 
sviði greininga og áætlana í húsnæðismálum. 

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið

Mat á hagkvæmni nýbygginga og raunhæfni 
kostnaðaráætlana við nýbyggingar og endur-
bætur á íbúðum, m.a. í tengslum við úthlutun 
stofnframlaga og veitingu leiguíbúðalána til  
óhagnaðardrifinna leigufélaga
Mat á hagkvæmni mismunandi byggingar- 
aðferða og misvægi byggingarkostnaðar eftir 
landsvæðum
Úttektir á framkvæmdum við veitingu 
leiguíbúðalána
Greiningar, kynningar og greinarskrif á sviði 
húsnæðismála
Þátttaka í alþjóðlegu samstarfi á sviði 
húsnæðismála

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•

Vegna aukinna verkefna leitar Íbúðalánasjóður nú að 

öflugum liðsauka til að taka þátt í áframhaldandi 

uppbyggingu sjóðsins á sviði rannsókna, greininga 

og stefnumótunar húsnæðismála á Íslandi. 

Hlutverk Íbúðalánasjóðs er að stuðla að stöðugleika 

á húsnæðismarkaði og tryggja almenningi aðgengi að 

viðunandi húsnæði á viðráðanlegu verði, hvort sem er 

til eignar eða leigu. Íbúðalánasjóður annast stjórn og 

framkvæmd húsnæðismála og er ráðgefandi fyrir 

ráðherra og önnur stjórnvöld.

Vilt þú taka þátt 
í að tryggja aðgengi 
að húsnæði fyrir alla?



Fulltrúi umhverfis- og gæðamála

RARIK ohf. er hlutafélag í eigu ríkisins með

meginstarfsemi í dreifingu raforku auk þess

að reka fimm hitaveitur.

Starfsmenn RARIK eru um 200, aðalskrifstofa

er í Reykjavík og um 20 starfsstöðvar eru

dreifðar vítt og breitt um landið.

RARIK hefur á undanförnum áratugum

unnið jafnt og þétt að uppbyggingu

rafdreifikerfisins og er nú svo komið að um

60% þess er jarðstrengir.

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á

heimasíðu þess www.rarik.is

Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 511-1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 4. mars 2019. 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 og ábyrgð:

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

Hotel South Coast er nýbyggt og 

glæsilegt fjögurra stjörnu hótel staðsett 

nálægt nýja miðbænum á Selfossi. 

Á hótelinu eru 72 herbergi, þar af 

7 superior herbergi. Öll aðstaða 

er fyrsta flokks, en á staðnum eru 

fundarherbergi fyrir allt að 40 manns. 

Einnig er fyrirmyndar líkamsræktar-

aðstaða með heitum og köldum 

pottum og sánaböðum. 

Hótelið er í eigu fjársterkra aðila.  

Stefnt er að opnun hótelsins þann 

1. júní nk. 

Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma 511 1225. Umsóknarfrestur er til og með 4. mars 
2019. 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 og ábyrgð:

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík.

Hotel South Coast - Hótelstjóri



FJÁRMÁLASTJÓRI

Starfssvið
• Dagleg umsjón með fjármálum 

fyrirtækisins
• Fjármögnun verkefna
• Undirbúningur, gerð og eftirfylgni 

fjárhagsáætlana.
• Samskipti við fjármálastofnanir

Menntunar og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af reikningshaldi og 

fjármálastjórnun 
• Reynsla af fjármögnun verkefna
• Færni í mannlegum samskiptum, 

frumkvæði og sjálfstæði í starfi

Áhugasamir einstaklingar eru hvattir til að sækja um.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Umsóknarfrestur er til og með 27. febrúar 2019.

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að senda umsóknir 
á bjorn@bjargibudafelag.is

Umsókn um starfið þarf að fylgja starfsferilsskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar 
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Um starfið
Bjarg íbúðafélag leitar að öflugum einstaklingi í krefjandi stjórnunarstarf 
þar sem frumkvæði, samskiptafærni og skipulögð vinnubrögð fá að njóta 
sín. Framundan er spennandi verkefni við uppbyggingu leigufélags en 
Bjarg vinnur að 40 milljarða uppbyggingu um land allt.  Í boði er 
áhugavert starf á krefjandi og skemmtilegum vinnustað.

Bjarg íbúðafélag er sjálfseignarstofnun 
stofnuð af ASÍ og BSRB.  Félagið er rekið án 
hagnaðarmarkmiða og er ætlað að tryggja 
tekjulágum einstaklingum og fjölskyldum á 

vinnumarkaði aðgengi að öruggu 
íbúðarhúsnæði í langtímaleigu.  Félagið 
vinnur nú að byggingu 1400 íbúða víðs 

vegar um land.                 

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 :
2 4 .  F E B R Ú A R

Isavia leitar að ábyrgum og úrræðagóðum einstaklingi til að  
sinna starfi húsvarðar í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Um er að 
ræða vaktavinnu þar sem unnið er á dag- og næturvöktum. 
Helstu verkefni eru eftirlit með fasteignum, kerfum og búnaði 
sem og eftirlit með daglegum rekstrarverkefnum og fram- 
kvæmdum. Móttaka og úrvinnsla erinda, viðbrögð vegna  
rekstrarfrávika og önnur tilfallandi verkefni. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Bjarni Freyr Borgarsson, 
hópstjóri Rekstrarstjórnstöðvar, bjarni.borgarsson@isavia.is.

Hæfniskröfur:

• Iðnmenntun eða önnur sambærileg  
  menntun/reynsla sem nýtist í starfi
• Aldurstakmark 20 ár
• Góð kunnátta í ensku og íslensku
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Góð tölvukunnátta skilyrði

S U M A R S T A R F  H Ú S V A R Ð A R

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 ?

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn  vegna  
bakgrunnsskoðunar lögreglu og vera með hreint sakavottorð. Nánari upplýsingar  er að finna á isavia.is.

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 ber Jafnlaunamerkið með stolti enda  
 er það staðföst trú okkar að launaákvarðanir skuli ávallt byggja  á faglegum og málefnalegum rökum.



Allar nánari upplýsingar veitir Lind hjá FAST Ráðningum 
í síma 552-1606 eða lind@fastradningar.is

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um 
að sækja um störfin á www.fastradningar.is 

Umsóknarfrestur er til 
og með 2. mars nk.

Orkubú Vestfjarða óskar eftir að ráða metnaðarfulla og ábyrga starfsmenn í spennandi framtíðarstörf á veitusviði.  
Í boði er áhugavert starfs umhverfi með krefjandi og fjölbreyttum verkefnum. Orkubúið sinnir alhliða orkuvinnslu á Vest-
fjörðum ásamt dreifingu orkunnar til kaupenda hennar.  Starfsmenn eru um 70 talsins og er hópurinn samheldinn og 
metnaður mikill.  Ef þú vilt starfa hjá traustu og framsýnu fyrirtæki og búa í návígi við ægifagra náttúru er þetta tækifærið þitt! 

Rafvirki
Sunnanverðir Vestfirðir

Starfsmaðurinn verður hluti af vinnu-
flokki  veitusviðs Orkubús Vestfjarða með 
 höfuðstöðvar á Patreksfirði.   Starfsumhverfið 
er  sunnanverðir Vestfirðir.  

Starfssvið:
• Fjölbreytt verkefni í flutnings- og dreifikerfi
• Nýframkvæmdir
• Viðhald á háspennu- og lágspennubúnaði
• Reglubundið eftirlit í veitukerfi

Hæfniskröfur:
• Sveinspróf í rafvirkjun 
• Almenn tölvufærni
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Reynsla af veitustarfsemi er kostur
• Færni í samskiptum

Orkubúið vill fjölga konum í störfum 
hjá fyrirtækinu. Konur sem og karlar eru 
því hvött til að sækja um ofan greind 
störf. Ekki hika við að hafa samband og 
 við tökum alltaf vel á móti þér. Fullum 
trúnaði heitið.  

Vélfræðingur eða vélstjóri 
Sunnanverðir Vestfirðir

Starfsmaðurinn verður hluti af vinnu-
flokki  veitusviðs Orkubús Vestfjarða með 
 höfuðstöðvar á Patreksfirði.   Starfsumhverfið 
er  sunnanverðir Vestfirðir.   

Starfssvið:
• Daglegur rekstur hitaveitu og kyndistöðvar
• Viðhald og nýframkvæmdir í veitukerfi
• Rekstur og viðhald díselvéla
• Önnur tilfallandi verkefni á veitusviði 

Hæfniskröfur:
• Sveinspróf í fagi
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Reynsla af veitustarfsemi kostur
• Almenn tölvufærni
• Færni í samskiptum

Rafvirki - Rafveituvirki 
Norðanverðir Vestfirðir

Starfsmaðurinn verður hluti af vinnuflokki  
veitusviðs Orkubús Vestfjarða með höfuð-
stöðvar á Ísafirði.   Starfsumhverfið er Ísafjörður 
og nágrenni.    

Starfssvið:
• Daglegur rekstur flutnings- og dreifikerfis
• Nýframkvæmdir
• Viðhald á há- og lágspennubúnaði
• Reglubundið eftirlit í veitukerfi
• Önnur tilfallandi verkefni á veitusviði 

Hæfniskröfur:
• Sveinspróf í fagi
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Reynsla af veitustarfsemi kostur
• Almenn tölvufærni 
• Færni í samskiptum 

Lind Einarsdóttir

ÁHUGAVERÐ STÖRF HJÁ ORKUBÚI VESTFJARÐA
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FJÖLSKYLDUSVIÐ GARÐABÆJAR
FORSTÖÐUMAÐUR STUÐNINGS- 
OG ÖLDRUNARÞJÓNUSTU 

Fjölskyldusvið Garðabæjar auglýsir laust til umsóknar starf forstöðumanns stuðnings- og 
öldrunarþjónustu. Um er að ræða 100% starfshlutfall. 

Helstu verkefni:

• Ber ábyrgð á stjórnun og rekstri stuðningsþjónustu (heimaþjónustu o.fl.)
• Ber ábyrgð á stjórnun og rekstri félags- og tómstundastarfs eldri borgara
• Sinnir daglegum störfum í málaflokkunum
• Sinnir upplýsingamiðlun, vefsíðum, viðburðum og fræðslu ásamt samstarfi við ýmsa 
 samstarfsaðila innan sveitarfélags og utan

Hæfniskröfur:

• Háskólapróf sem nýtist í starfi s.s. starfsréttindi í félagsráðgjöf, þroskaþjálfun eða hjúkrunarfræði
• Framhaldsmenntun æskileg
• Reynsla af starfi með öldruðu og fötluðu fólki
• Haldbær reynsla af rekstri
• Haldbær reynsla af stjórnun
• Góð tök á íslenskri tungu og hæfni í framsetningu texta
• Góð tölvukunnátta
• Dugnaður og samviskusemi
• Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Umsókarfrestur er til og með 3. mars 2019.

Nánari upplýsingar um starfið veita Hildigunnur Árnadóttir yfirfélagsráðgjafi í síma 525 8500 eða 
með því að senda tölvupóst á hildigunnur@gardabaer.is og Inga Þóra Þórisdóttir mannauðsstjóri 
í síma 525 8500 eða með því að senda tölvupóst á ingath@gardabaer.is.

Umsókninni skal fylgja greinargóð skýrsla um störf umsækjanda, menntun og reynslu sem varpað 
getur ljósi á færni hans til að sinna umræddu starfi.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi 
stéttarfélags.

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um á ráðningarvef Garðabæjar https://starf.gardabaer.is. 

STÖRF HJÁ
GARÐABÆ

Flataskóli

• Leikskóla- eða grunnskólakennari
• Skrifstofustjóri

Hofsstaðaskóli

• Stuðningsfulltrúi

Urriðaholtsskóli

• Leikskólakennarar eða annað  
 háskólamenntað fólk

Leikskólinn Hæðarból

• Leikskólakennari eða starfsmaður  
 með aðra uppeldismenntun

Leikskólinn Krakkakot

• Starfsmaður í eldhús – afleysing

Leikskólinn Sunnhvoll

• Leikskólastjóri

Fjölskyldusvið

• Félagsráðgjafi
• Sumarstörf og framtíðarstörf –  
 stuðningur við ungan mann heima 
 og við ýmsa afþreyingu

Samveitur Garðabæjar

• Pípulagningarmenn eða 
 véltæknimenntaðir aðilar

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

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

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

Umsóknir sendist á verslunarstjóra Timburverslunar renzo@byko.is. 

Umsóknarfrestur er til 25. febrúar.

Við leitum að dugmiklum og vandvirkum aðila til að leiða 
sérvinnsluteymið okkar. 

Starfssvið: Borðplötuvinnsla, endalímingar og önnur sérvinnsla á verkstæði.

Hæfniskröfur: Smiðsmenntun, reynsla af trésmíðaverkstæði, reynsla af  
tölvustýrðum yfirfræsara og flest annað er kemur að sérvinnslu og smíðum.  
Viðkomandi þarf að hafa gott viðmót og góða þjónustulund.

Yfirmaður 
sérvinnslu

Timburverslun BYKO Breidd
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FJÖLSKYLDUSVIÐ GARÐABÆJAR
FORSTÖÐUMAÐUR STUÐNINGS- 
OG ÖLDRUNARÞJÓNUSTU 

Fjölskyldusvið Garðabæjar auglýsir laust til umsóknar starf forstöðumanns stuðnings- og 
öldrunarþjónustu. Um er að ræða 100% starfshlutfall. 

Helstu verkefni:

• Ber ábyrgð á stjórnun og rekstri stuðningsþjónustu (heimaþjónustu o.fl.)
• Ber ábyrgð á stjórnun og rekstri félags- og tómstundastarfs eldri borgara
• Sinnir daglegum störfum í málaflokkunum
• Sinnir upplýsingamiðlun, vefsíðum, viðburðum og fræðslu ásamt samstarfi við ýmsa 
 samstarfsaðila innan sveitarfélags og utan

Hæfniskröfur:

• Háskólapróf sem nýtist í starfi s.s. starfsréttindi í félagsráðgjöf, þroskaþjálfun eða hjúkrunarfræði
• Framhaldsmenntun æskileg
• Reynsla af starfi með öldruðu og fötluðu fólki
• Haldbær reynsla af rekstri
• Haldbær reynsla af stjórnun
• Góð tök á íslenskri tungu og hæfni í framsetningu texta
• Góð tölvukunnátta
• Dugnaður og samviskusemi
• Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Umsókarfrestur er til og með 3. mars 2019.

Nánari upplýsingar um starfið veita Hildigunnur Árnadóttir yfirfélagsráðgjafi í síma 525 8500 eða 
með því að senda tölvupóst á hildigunnur@gardabaer.is og Inga Þóra Þórisdóttir mannauðsstjóri 
í síma 525 8500 eða með því að senda tölvupóst á ingath@gardabaer.is.

Umsókninni skal fylgja greinargóð skýrsla um störf umsækjanda, menntun og reynslu sem varpað 
getur ljósi á færni hans til að sinna umræddu starfi.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi 
stéttarfélags.

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um á ráðningarvef Garðabæjar https://starf.gardabaer.is. 



Fræðslufulltrúi Vatnajökulsþjóðgarðs

Laust er til umsóknar starf fræðslufulltrúa Vatnajökuls- 
þjóðgarðs. Um er að ræða nýtt starf til að fylgja eftir 
fræðsluáætlun Vatnajökulsþjóðgarðs og uppbyggingarstarfi 
við miðlun upplýsinga. Starfið heyrir beint undir fram- 
kvæmdastjóra þjóðgarðsins en því skal sinna frá einhverri  
af meginstarfsstöðum þjóðgarðsins á landsbyggðinni;  
í Ásbyrgi, Mývatnssveit, á Skriðuklaustri/Fellabæ,  
Höfn í Hornafirði, Skaftafelli eða Kirkjubæjarklaustri. 

Helstu verkefni og ábyrgð
- Þróa og framfylgja fræðsluáætlun þjóðgarðsins í  

samvinnu við þjóðgarðsverði/starfsfólk
- Umsjón með fræðslu fyrir gesti þjóðgarðsins og  

rekstraraðila í þjóðgarðinum
- Umsjón með skiltagerð og merkingum
- Umsjón með og samræmingu á útgáfu á vegum 

þjóðgarðsins
- Umsjón með vefssvæði og samfélagsmiðlum þjóðgarðsins
- Í starfinu felast m.a. ferðalög milli svæða þjóðgarðsins
- Önnur tilfallandi verkefni

Hæfnikröfur
- Háskólamenntun sem nýtist í starfi
- Leiðtogahæfni og frumkvæði til að hvetja aðra til árangurs
- Þekking og reynsla á starfsemi þjóðgarða, náttúruvernd 

og ferðamálum
- Reynsla af landvörslu, umhverfis- og náttúrutúlkun eða 

grenndarkennslu er kostur
- Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og 

þjónustulund
- Nákvæmni, faglegur metnaður og skipulagsfærni
- Reynsla og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og 

ensku
- Tölvufærni og geta til að vinna eftir verkferlum
- Þekking á og reynsla af opinberri stjórnsýslu kostur

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og 
efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.
Umsóknarfrestur er til og með 25. febrúar 2019. Sótt er um 
starfið á Starfatorgi og skal umsóknum fylgja ítarlegt yfirlit 
um menntun og starfsferil. Hvetjum jafnt konur sem karla 
að sækja um starfið. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Gert er ráð fyrir að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 25. febrúar 2019
Umsóknareyðublöð vegna starfsins eru á Starfatorgi

Nánari upplýsingar veitir
Ingibjörg Smáradóttir – ingibjorg@vjp.is –s. 575 8403

Bæjarhrauni 20 
220 Hafnarfjörður
www.vsb.is

Tækni- og verkfræðingar

VSB Verkfræðistofa leitar að tækni- eða verkfræðingi 

til framtíðarstarfa á framkvæmdasviði. 

Hefur þú áhuga á að starfa við fjölbreytt og 
krefjandi verkefni við:

 • Framkvæmdaráðgjöf
 • Byggingarstjórn
 • Framkvæmdaeftirlit
 • Áætlunargerð
 
Á framkvæmdasviði VSB starfar öflugt teymi 
bygginga-, tækni- og verkfræðinga. 
Það er stefna framkvæmdasviðs að nýta sér tækni 
til þess að bæta gæði og nota starfsmenn rafræn 
eftirlitsverkfæri, BIM og dróna í sínu starfi. 
Frekari upplýsingar gefur Gísli Ó. Valdimarsson 
gisli@vsb.is

Umsókn um starfið með upplýsingum um menntun, 
hæfni og starfsreynslu óskast skilað á ofangreint 
netfang eigi síðar en 3. mars nk. 
Starfsreynsla við mannvirkjagerð er æskileg. 
Fyllsta trúnaðar verður gætt.

VSB Verkfræðistofa er fjölhæf verkfræðistofa á sviði 
mannvirkjagerðar og framkvæmda. VSB veitir viðskiptavinum 
ráðgjöf með lausnum sem einkennast af hagkvæmni, 
fagmennsku og áreiðanleika. Á stofunni starfa 32 manns. 

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 sumarstarfsmann 
í bókhald. Helstu verkefni felast í skráningu, 
merkingu og bókun reikninga, afstemmingu 
lánadrottna og öðrum tilfallandi verkefnum.  

Hæfniskröfur

• Viðurkenndur bókari eða menntun sem  
 nýtist í starfi er kostur

• Reynsla af bókhaldi er skilyrði

• Þekking og reynsla af vinnu við  
 Navision bókhaldskerfið kostur

• Kunnátta í öllum helstu tölvuforritum

• Skipulögð og öguð vinnubrögð

Nánari upplýsingar veitir Helga Erla  
Albertsdóttir, deildarstjóri reikningshalds,  
helga.albertsdottir@isavia.is.

Starfsstöð: Keflavík

Isavia óskar eftir að ráða sumarstarfsmann  
í innheimtu og tekjuskráningu.  Helstu verkefni  
eru m.a. reikningagerð, bókanir, afstemmingar  
og gerð reikningsyfirlita. Auk innheimtu innlendra 
og erlendra krafna.  

Hæfniskröfur

• Viðurkenndur bókari eða menntun sem  
 nýtist í starfi kostur

• Reynsla af bókhaldi er skilyrði

• Þekking og reynsla af vinnu við Navision kostur

• Kunnátta í öllum helstu tölvuforritum

• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu  
 jafnt sem riti

Nánari upplýsingar veitir Helga Erla  
Albertsdóttir, deildarstjóri reikningshalds,  
helga.albertsdottir@isavia.is.

Starfsstöð: Reykjavík

S U M A R S T A R F  
Í  B Ó K H A L D I

S U M A R S T A R F  
Í  I N N H E I M T U  O G  
T E K J U S K R Á N I N G U

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 :
2 4 .  F E B R Ú A R

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 ber Jafnlaunamerkið með stolti enda  
 er það staðföst trú okkar að launaákvarðanir skuli ávallt byggja  á faglegum og málefnalegum rökum.

Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is

– erum við með réttu
manneskjuna
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Leikskólaleiðbeinandi.
Krílasel ungbarnaleikskóli sem er einkarekinn óskar eftir 
að ráða vanan leikskólaleiðbeinanda í 100% starf sem 
getur hafið störf sem fyrst. 

Umsóknir sendist á krilasel@simnet.is

 Barnaverndarstofa

Starf sérfræðings  
á meðferðar- og fóstursviði

Barnaverndarstofa auglýsir eftir sérfræðingi til starfa á 
meðferðar- og fóstursviði stofunnar. Um er að ræða fullt starf 
sem felur meðal annars í sér: 

• Mat á upplýsingum barnaverndarnefnda og annarra 
fagaðila um umönnunar- og meðferðarþörf barna við 
umfjöllun umsókna um viðeigandi þjónustu.

• Leiðbeiningar og gæðaeftirlit með þjónustu við börn sem 
dvelja á fóstur- eða meðferðarheimilum og glíma við 
alvarlega hegðunar- og tilfinningaerfiðleika. 

• Samskipti og ráðgjöf við barnaverndarnefndir, fósturfor- 
eldra, meðferðaraðila á vegum Barnaverndarstofu og aðra 
fagaðila. 

Menntun og reynsla:
• Krafa um meistarapróf eða sambærilegt próf af heilbrigðis- 

eða félagssviði.
• Krafa um þekkingu á sviði frávika í hegðun og þroska 

barna og unglinga, matsaðferðum, greiningarhugtökum og 
–tækjum og fjölbreyttum aðferðum í meðferðarvinnu með 
börnum og foreldrum.

• Þekking og reynsla af barnaverndarstarfi og gagnreyndum 
aðferðum í þjónustu við börn og fjölskyldur er æskileg.

Persónulegir eiginleikar:
• Mikilvægt er að búa yfir hæfni til að vinna skipulega, mark-

miðatengt og lausnarmiðað.
• Lögð er áhersla á góða samstarfshæfni, sveigjanleika og 

jákvætt viðhorf til skjólstæðinga og samstarfsaðila. 
• Krafa um góða íslenskukunnáttu í rituðu og töluðu máli.
• Krafa um góða enskukunnáttu og æskileg kunnátta í einu 

Norðurlandamáli.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Við 
úrvinnslu umsókna um störfin gildir mat Barnaverndarstofu á 
hæfni og eiginleikum umsækjenda. Launakjör eru samkvæmt 
kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags. Tekið er 
mið af jafnréttisáætlun Barnaverndarstofu við ráðningar á 
stofuna. 

Umsóknarfrestur er til og með 4. mars n.k. 

Nánari upplýsingar  eru veittar hjá Barnaverndarstofu í síma 
530 2600 (www.bvs.is). Umsóknir skulu berast til Barnavern-
darstofu, Borgartúni 21, 105 Reykjavík eða á netfangið  
bvs@bvs.is. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin.

Reykjavíkurborg 
óskar eftir starfsfólki í 
fjölbreytt afleysinga- 
og sumastörf. Störfin 
eru margvísleg og 
snerta daglegt líf 
borgarbúa með 
ýmsum hætti. 

Sumarstörf 25.02.2019

Reykjavíkurborg

Umsóknarfrestur til:

reykjavik.is/sumarstorf
Nánari upplýsingar:

Fasteignadeild auglýsir eftir starfsmanni til að 
taka þátt í viðhaldi við húseignir og búnað.  
Hjá deildinni starfa nú 7 iðnaðarmenn og  
3 húsverðir, sem annast þjónustu við starfsemina 
á 4 stöðum á höfuðborgarsvæðinu.  Fasteigna-
deildin annast viðhald og þjónustu við 70 fm af 
húsnæði þar sem öldrunarþjónusta er veitt.

Hæfniskröfur:
• Sveinspróf eða meistarapróf í rafvirkjun,
 (nám í rafeindavirkjun eða vélstjórn kemur 
 einnig til greina)

• Sterk öryggisvitund og árvekni

• Lipurð í samskiptum 

• Öguð vinnubrögð og gott skipulag

• Réttindi við brunaviðvörunarkerfi 
 æskilegt

Góður starfsandi er í hópnum og er  vinnutíminn 
frá kl. 8-17 virka daga en hætt er kl. 16 á 
 föstudögum. Ekki hika við að hafa samband, við 
tökum alltaf vel á móti þér. Fullum trúnaði heitið.  

Sjómannadagsráð sinnir velferðarmálum sjó-
manna og er leiðandi aðili í öldrunar þjónustu 
á landinu. Í gegnum dótturfélög sín, Hrafnistu, 
Naustavör, Laugarásbíó og Happdrætti DAS, 
 veitir félagið á annað þúsund landsmönnum í 
fimm  sveitarfélögum daglega þjónustu.

Allar nánari upplýsingar veitir Lind hjá 
FAST Ráðningum í síma 552-1606 eða 
lind@fastradningar.is

Umsækjendur eru vinsamlega 
beðnir um að sækja um starfið 
á www.fastradningar.is 

Umsóknarfrestur er til 
og með 2. mars nk.

Lind Einarsdóttir

Rafvirki fyrir Sjómannadagsráð

Grunnskóli Seltjarnarness 

 • Smíðakennsla, 80% staða.

Nánari upplýsingar um starfið og skil umsóknar 
má finna á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar 
www.seltjarnarnes.is – Störf í boði

Umsóknarfrestur er til 28. febrúar næstkomandi.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar 
eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um störf. 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélaga.  

Seltjarnarnesbær
Laust starf

seltjarnarnes.is



LISTAHÁSKÓLINN AUGLÝSIR EFTIR HÁSKÓLAKENNURUM  
 

 

 

 

 

 

Háskólakennarar við Listaháskóla Íslands taka virkan þátt í uppbyggingu viðkomandi deildar undir stjórn deildarforseta 
og eru þátttakendur í því fræða- og fagsamfélagi sem skólinn byggir upp.

Hæfi umsækjanda verður metið í samræmi við reglur Listaháskóla Íslands um veitingu akademískra starfa, 
sjá nánar á lhi.is/log-og-reglur
 
Staða háskólakennara í arkitektúr 
Starfshlutfall er 50% með möguleika á auknu hlutfalli.

Staða háskólakennara í grafískri hönnun 
Starfshlutfall er 40% með möguleika á auknu hlutfalli.

Staða háskólakennara í vöruhönnun 
Starfshlutfall er 50% með möguleika á auknu hlutfalli.

  

Ráðið er í störfin frá 1. ágúst 2019.

Umsóknum skal skilað á netfangið starfsumsókn@lhi.is, eigi síðar en miðvikudaginn 3. mars 2019. 
Upplýsingar um störf veitir deildarforseti viðkomandi deildar. Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir sem 
trúnaðarmál. Skólinn áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum. 

Starfsumhverfið er gefandi og kraftmikið samfélag nemenda á bakkalár- og meistarastigi sem stunda nám undir 
handleiðslu framúrskarandi listamanna og annarra sérfræðinga. 

SKAPANDI SAMFÉLAG
Á FRÆÐASVIÐI LISTA

 

Staða háskólakennara í listkennslu
Starfshlutfall er 100%.

Staða háskólakennara í skapandi tónlistarmiðlun
Starfshlutfall er 60% með möguleika á auknu hlutfalli.

VERKEFNASTJÓRI – STOFNUN KVIKMYNDADEILDAR

Verkefnastjórinn heldur utan um starf stýrihóps, samskipti við hag- og fagaðila auk 
sérfræðinga Listaháskólans í samræmi við fyrirliggjandi verkferil um stofnun nýrrar 
háskóladeildar. Meðal verkefna er greining gagna og stefnumótun í samráði við stýrihóp 
auk skýrslugerðar. Um er að ræða 100% starf í 6–8 mánuði.

Listaháskóli Íslands óskar eftir að ráða verkefnastjóra til tímabundinna 
starfa við undirbúning stofnunar kvikmyndadeildar.

Æskilegt er að viðkomandi hefji störf sem fyrst.
Umsóknum ásamt ferilskrá skal skilað rafrænt eigi síðar en 3. mars á netfangið 
starfsumsokn@lhi.is merkt: Verkefnastjóri. Frekari upplýsingar um starfið veitir 
Sóley Björt Guðmundsdóttir, mannauðsstjóri, í tölvupósti soleybjort@lhi.is. 
Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál. 
Listaháskólinn áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum. 
Sjá nánar um starfsemi skólans á lhi.is

Menntun, reynsla, hæfni
Háskólamenntun sem nýtist í starfi

Reynsla af verkefnastjórnun

Greiningarhæfileikar

Mjög gott vald á íslensku og ensku

Frumkvæði, sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

Mjög góð samskiptahæfni og jákvætt viðmót

Þekking á listum og kvikmyndagerð æskileg

•

•

•

•

•

•

•

Listaháskóli Íslands • Þverholti 11 • 105 Reykjavík • S. 552 4000 • lhi.is

Listaháskóli Íslands • Þverholti 11 • 105 Reykjavík • S. 552 4000 • lhi.is

Ítarlegri upplýsingar um störfin, hæfiskröfur og 
umsóknargögn er að finna á lhi.is/laus-storf 

Listaháskóli Íslands er sjálfseignarstofnun með viðurkenningu á fræðisviðinu listir. 
Skólinn starfar í fimm deildum, myndlistardeild, hönnunar- og arkitektúrdeild, 
tónlistardeild, sviðslistadeild og listkennsludeild. Starfsstöðvar skólans eru fjórar 
við Þverholt, Skipholt, Austurstræti og Laugarnesveg í Reykjavík. 

www.sidferdisgattin.is

SIÐFERÐISGÁTTIN

Eflir vellíðan á vinnustað
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Sérfræðingur í gagnasöfnun
Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa í gagnasöfnunardeild. 
Deildin hefur umsjón með gagnasöfnun og framkvæmir úrtaksrannsóknir 
á vegum Hagstofunnar. Starfið felur í sér sérhæfð tæknileg verkefni við 
undirbúning, framkvæmd og frumúrvinnslu gagna vegna úrtaksrannsókna 
sem og innsöfnun gagna frá fyrirtækjum og stofnunum. Jafnframt kallar 
starfið á teymisvinnu við hönnun, innleiðingu og spurningalistagerð vegna 
nýrra gagnasafnana í samræmi við viðurkenndar aðferðir og verklagsreglur í 
hagskýrslugerð. 

Hæfniskröfur
 Háskólapróf sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun er kostur 
 Reynsla af vinnu og forritun í gagnagrunnum (svo sem SQL) er nauðsynleg
 Góð þekking á tölfræðihugbúnaði (svo sem R, SPSS, STATA) er æskileg
 Reynsla af gagnasöfnun er kostur
 Góð ritfærni á íslensku og ensku  
 Góð samstarfs- og samskiptahæfni
 Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð

Hagstofa Íslands er mið stöð 
opinberrar hagskýrslugerðar 
á Íslandi. Hlutverk hennar 
er að vinna hlutlægar hag-
skýrslur, hafa forystu um 
sam hæfingu hagtalna, 
stunda rannsóknir og stuðla 
þannig að upplýstri umræðu 
og faglegum ákvörðun um.

Umsóknarfrestur er til og með 10. ágúst 2015.

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun 
eru samkvæmt kjara samningi fjármálaráðuneytis og hlut aðeigandi stéttar félags. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í 
sex mánuði frá því að umsóknar frestur rennur út.

Póstáritun Hagstofa Íslands, starfsumsókn, Borgartúni 21a, 105 Reykjavík
 Netfang starfsumsokn@hagstofa.is

Upplýsingar Ólafur Arnar Þórðarson [olafur.thordarson@hagstofa.is]

Borgartúni 21a · 105 Reykjavík
Sími: 528 1000 · Bréfasími: 528 1099

www.hagstofa.is

Hagstofa Íslands
óskar eftir að ráða metnaðarfullan 
og áhugasaman starfsmann

Sérfræðingur í tekju- og skuldatölfræði

Ert þú sérfræðingur í tölfræði eða forritun og hefur áhuga á stórum gagnasöfnum? 
Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa í tekju- og skuldatölfræði. Í starfinu 
felst tölfræðileg úrvinnsla, greining og hagskýrslugerð um tekju- og skuldatölfræði ásamt öðrum 
verkefnum á sviði félagsmálatölfræði. Verkefnin eru spennandi og bæði er um að ræða reglubu-
ndnar útgáfur og nýsköpun í ótrúlega áhugaverðum málaflokki. 

HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun til dæmis á sviði tölvu-, verk- eða tölfræði, framhaldsmenntun er kostur
• Mikil greiningarhæfni
• Reynsla af gagnagrunnsvinnslu (t.d. SQL)
• Forritunarþekking
• Þekking og reynsla af tölfræðiforritum
• Þekking og reynsla af ferlavinnu og/eða gæðastarfi er mikill kostur
• Reynsla af tölfræðilegri úrvinnslu með stór gagnasett er kostur
• Reynsla af framsetningu tölulegra upplýsinga er kostur
• Þekking á tekjum, skuldum, skattaumhverfi og launum kostur
• Samskipta- og samstarfsfærni
• Frumkvæði, nákvæm og skipulögð vinnubrögð 
• Geta til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku er æskileg

Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.  
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags. 
Umsóknarfrestur er til og með 4. mars 2019 og skulu umsóknir berast í pósti á: Starfsumsókn,  
Borgartúni 21a, 150 Reykjavík eða rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is.

Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar 
ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Hauksdóttir í síma 5281000.

Hagstofa Íslands óskar eftir því að ráða 
metnaðarfullan og áhugasaman starfsmann til starfa.

Fræðslustjóri 
Erum við að leita að þér?

Alzheimersamtökin leita nú liðsmanns í stöðu Fræðslustjóra. 
Við leitum að einstaklingi sem brennur fyrir málefnum fólks með 
heilabilun og hefur reynslu af vinnu sem tengist þeim. Um er að 
ræða 80-100% stöðu. 

Helstu verkefni:
• Skipulag og utanumhald fræðslu á vegum félagsins
• Ráðgjöf og stuðningur til skjólstæðinga og félagsmanna
• Ritstjórn heimasíðu og samfélagsmiðla
• Gerð fræðsluefnis
• Aðkoma og samvinna við skipulag og framkvæmd viðburða  
 á vegum félagsins
• Önnur verkefni sem Fræðslustjóra kunna að vera falin

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði heilbrigðis- og/eða félagsmála
• Mikil þekking á heilabilunarsjúkdómum og málefnum þeim 

tengdum
• Reynsla af vinnu að öldrunarmálum/málefnum fólks með 

heilabilun
• Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum og ánægja af að 

vinna með fólki
• Hæfni og reynsla af kennslu/kynningum.
• Góð tungumálakunnátta – enska og norðurlandamál
• Rit- og tæknileg færni

Gert er ráð fyrir að viðkomandi hefji störf ekki síðar en 1. ágúst 
eða eftir samkomulagi. Nánari upplýsingar um starfið veitir  
Vilborg Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri s. 844 6500. 
Umsóknarbréf þar sem fram kemur hvers vegna sótt er um 
starfið ásamt ferilskrá berist Alzheimersamtökunum rafrænt á 
netfangið vilborg@alzheimer.is 
Umsóknarfrestur er til og með 2. mars 2019. 

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og verður 
öllum svarað. Nánar um Alzheimersamtökin á heimasíðunni 
www.alzheimer.is 

Ritari bæjarstjóra

kopavogur.is
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Laust er til umsóknar starf ritara bæjarstjóra. Ritari annast fjölbreytt verkefni
fyrir bæjarstjóra og almenn skrifstofustörf. Starfið er á stjórnsýslusviði
bæjarins og felur í sér mikil samskipti við bæjarfulltrúa og stjórnendur.

Helstu verkefni:
• Almenn ritarastörf og símavarsla fyrir bæjarstjóra.
• Sjá um dagbók og fundarbókanir bæjarstjóra.
• Undirbúa fundi, annast fundarboð og taka á móti fundargestum.
• Skrá erindi og gögn í mála- og skjalavistunarkerfi.
• Rita fundargerðir á deildarstjóra- og sviðsstjórafundum.
• Annast síma- og netsamninga fyrir starfsfólk og bæjarfulltrúa.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi, svo sem stúdentspróf eða skrifstofunám.
• Reynsla í opinberri stjórnsýslu kostur.
• Góð samskipta- og samstarfshæfni.
• Góð þekking á ritvinnslu og skjalafrágangi.
• Góð íslenskukunnátta.
• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi.

Umsóknarfrestur er til og með 3. mars 2019.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Harpa Hallsdóttir (harpahalls@kopavogur.is)
sími 441 0000.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Starfsmannafélags Kópavogs. Eingöngu er hægt
að sækja um starfið á ráðningarvef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is.

LIÐSMAÐUR  
Á SKRIFSTOFU
Sinfóníuhljómsveit Íslands óskar eftir 
að ráða fulltrúa á skrifstofu í fullt starf.

Umsóknarfrestur er til og með 4. mars 2019.  
Umsókn, ásamt ferilskrá og fylgiskjölum, skulu berast 
til Unu Eyþórsdóttur, mannauðsstjóra 
(starf@sinfonia.is). 

HELSTU VERKEFNI:

•  Almenn skrifstofustörf

•  Aðstoð við skipulag hæfnisprófa

•  Undirbúningur og skipulag funda

•  Umsjón með flug- og hótelbókunum

•  Upplýsingagjöf og afgreiðsla erinda

•  

•  Önnur tilfallandi verkefni

HÆFNISKRÖFUR:  

•  Menntun eða reynsla sem nýtist í starfi

•  Góð almenn tölvukunnátta

•  Góð íslensku- og enskukunnátta

•  Samskiptahæfni og rík þjónustulund

•  Skipulagshæfni og nákvæmni í vinnubrögðum

•  Sjálfstæði og frumkvæði í starfi

•  Áhugi á klassískri tónlist kostur

SINFÓNÍUHLJÓMSVEIT ÍSLANDS er ein stærsta 
menningastofnun landsins með um 100 manna starfslið. 
Hljómsveitin hefur aðsetur í tónlistarhúsinu Hörpu 
og heldur um 100 tónleika á hverju starfsári, m.a. 
áskriftartónleika með heimsþekktum stjórnendum og 
einleikurum, fjölskyldutónleika og skólatónleika fyrir 
nemendur á öllum aldri.
www.sinfonia.is
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ÁTVR rekur 51 Vínbúð um allt land. Stefna ÁTVR er að 
vera eitt af fremstu þjónustufyrirtækjum landsins og 
fyrirmynd á sviði samfélagsábyrgðar. Lögð er áhersla á að 
vinnustaðurinn sé öruggur, heilsueflandi og skemmtilegur þar 
sem samskipti einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

AFGREIÐSLA Í VÍNBÚÐUM
Við leitum að jákvæðum og þjónustuliprum einstaklingum sem eru tilbúnir að veita framúrskarandi og 
ábyrga þjónustu. 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Sala og þjónusta við viðskiptavini
• Framstilling á vöru og vörumeðhöndlun
• Umhirða búðar

Hæfniskröfur
• Jákvæðni og rík þjónustulund
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Reynsla af verslunarstörfum er kostur

Starfshlutfall er breytilegt eftir 
staðsetningu Vínbúðar.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Almenn lagerstörf
• Móttaka og tiltekt vöru
• Dagleg þrif

Hæfniskröfur
• Stundvísi og dugnaður
• Reynsla af sambærilegum störfum er kostur
• Lyftarapróf er kostur

Um er að ræða fullt starf og vinnutími er 
virka daga frá 7.30 - 16.30. 
Mögulega unnið einhverja laugardaga.

Dreifingarmiðstöð ÁTVR sér um vörumóttöku frá birgjum og dreifingu vara í Vínbúðir. 
Við leitum að drífandi og jákvæðu starfsfólki á lager.

STARFSFÓLK Á LAGER, DREIFINGARMIÐSTÖÐ ÁTVR

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ – ÞEKKING – ÁBYRGÐ.  

Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka mið af þessum gildum.Umsóknarfrestur er til og með 30. apríl nk. Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is
Nánari upplýsingar veitir: Thelma Kristín Snorradóttir, starf@vinbudin.is, 560 7700

Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri og sakavottorðs er krafist.

Sumarstörf á skemmtilegum 
vinnustað fyrir tvítuga og eldri

ALLTAF FRÍ 
Á SUNNUDÖGUM

ATVINNUAUGLÝSINGAR  13 L AU G A R DAG U R   1 6 .  F E B R ÚA R  2 0 1 9



Vilt þú vinna við 
verndun vatns?
Hjá Umhverfisstofnun er laust til umsóknar starf sérfræðings í 
vatnamálum á sviði náttúru, hafs og vatns. Í boði er krefjandi starf 
í frjóu umhverfi sérfræðinga þar sem áhersla er lögð á framsýni, 
samstarf og árangur í þverfaglegri teymisvinnu. 

Helstu verkefni
 » Stjórnsýsla stjórnar vatnamála og fráveitumála sem fellur 

innan starfssviðs Umhverfisstofnunar samkvæmt lögum og 
reglugerðum.

 » Verkefni sem falla innan verksviðs Umhverfisstofnunar og 
tengjast vörnum gegn mengun vatns og meðhöndlun seyru.

 » Verkefni sem tengjast stjórn vatnamála s.s. vinna við 
vöktunaráætlun, aðgerðaáætlun og vatnaáætlun fyrir Ísland.

 » Gerð leiðbeininga, umsagna, gagnaskil og samstarf við 
hagsmunaaðila.

 » Erlent og innlent samstarf sem tengist stjórn vatnamála og 
fráveitumálum

Ítarlegri upplýsingar um starfið, helstu verkefni og hæfniskröfur til 
starfsins er að finna á starfatorg.is og www.umhverfisstofnun.is/storf-
i-bodi 

Umsóknarfrestur er til og með 4. mars 2019. 

Skólastjóri Djúpavogsskóla
Staða skólastjóra Djúpavogsskóla er laus til umsóknar.   
Djúpavogsskóli er sameinaður grunn- og tónskóli. 
Nýr skólastjóri þarf að geta hafið störf eigi síðar en  
1. ágúst nk. Djúpavogsskóli er heildstæður grunnskóli með 
ríflega 70 nemendur frá Djúpavogi og aðliggjandi dreifbýli 
þaðan sem nemendum er ekið í skólabíl.   
Í tónskólanum í vetur eru um 35 nemendur. 
Skólinn er að taka fyrstu skrefin í innleiðingu á  
„Uppeldi til ábyrgðar“ auk þess sem skólinn, 
fyrstur skóla á Íslandi, er að innleiða hæglætisstefnuna  
Cittaslow inn í allt skólastarfið. Frekari upplýsingar má finna 
á: https://djupivogur.is/Thjonusta/menntun/Grunnskoli/  
og https://djupivogur.is/Thjonusta/menntun/Tonskoli/

Í Djúpavogshreppi eru u.þ.b. 475 íbúar.  
Nánari upplýsingar um sveitarfélagið er að finna  
á heimasíðunni https://www.djupivogur.is 

Leitað er eftir einstaklingi sem er tilbúinn til að  
viðhalda og byggja upp öflugt skólasamfélag af  
dugnaði og atorku samkvæmt gildandi fræðslustefnu, með 
virðingu, metnað og gleði að leiðarljósi.

Helstu verkefni og ábyrgð: 
Veita faglega forystu og leiða þróun skólastarfs í grunn- og 
tónskóla til framtíðar í samræmi við fræðslustefnu sveitar-
félagsins, aðalnámskrá grunnskóla, aðalnámskrá tónlistar- 
skóla og lög og reglugerðir um grunn- og tónlistarskóla.  
Hafa umsjón með daglegu starfi í lengdri viðveru sem er í 
boði fyrir 1.-3. bekk frá 13:10 – 16:00.  
Menntunar- og hæfnikröfur: 
Leyfisbréf sem grunnskólakennari og farsæl kennslureynsla 
í grunnskóla.
Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar eða farsæl  
stjórnunarreynsla.
Færni og reynsla í starfsmannastjórnun, stefnumótun og 
áætlanagerð og vilji til að taka þátt í þróun skólastarfs.
Hæfni í samskiptum, jákvæðni og metnaður.
Reynsla í fjármálastjórnun kostur.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Samninganefndar  
sveitarfélaga (SNS) og Skólastjórafélags Íslands (SÍ).
Næsti yfirmaður er sveitarstjóri.
Umsóknarfrestur er til 1. apríl nk. Umsóknum skal skila á 
netfangið sveitarstjori@djupivogur.is.
Með umsókn skal skila starfsferilskrá, nöfnum 2 umsagnar- 
aðila, stuttri kynningu á umsækjanda og greinargerð þar 
sem umsækjandi gerir grein fyrir sýn sinni á skólamál og 
faglegri reynslu og getu sem nýtist í starfi.  
Umsækjandi þarf að veita leyfi til upplýsingaöflunar úr 
sakaskrá. Sveitarstjóri gefur fúslega frekari upplýsingar í 
síma 470-8700 og 843-9889
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um  
ráðningu hefur verið tekin. Réttur áskilinn til að hætta  
við ráðningu og/ eða auglýsa stöðuna að nýju.

ÞRIF 100% STARF.
LAUNÞEGI EÐA VERKTAKI.

ÞINGVANGUR EHF. ÓSKAR EFTIR KARL EÐA KONU Í 100% 
STARF VIÐ AÐ ÞRÍFA KAFFISTOFUR, SKRIFSTOFUR OG EIGNIR
ÞINGVANGS. ÞARF AÐ HAFA REYNSLU AF ÞRIFUM OG HAFA 
EIGIN BÍL TIL UMRÁÐA. ÞARF AÐ GETA HAFIÐ STÖRF SEM 
FYRST

Upplýsingar veitir Kristján Sveinlaugsson í gegnum netfangið kristjan@thingvangur.is og í 
síma 6980088.  

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Þingvangur er 
byggingaverktaki. 
Hjá Þingvangi starfa 
um 100 manns auk 
fjölda undirverktaka 
og fyrirtækið er 
með öflugt 
starfsmannafélag.



FJARÐABYGGÐ 
fjardabyggd.is

Spennandi störf 
hjá Fjarðabyggð
Á framkvæmdasviði Fjarðabyggðar eru laus 

til umsóknar eftirfarandi störf:

Verkefnastjóri á framkvæmdasviði
Framkvæmdasvið Fjarðabyggðar auglýsir laust til 
umsóknar starf verkefnastjóra. Um er að ræða fullt starf.
Meginviðfangsefni verkefnastjóra verða að auka 
flokkun, endurvinnslu og nýtingu sorps í sveitar- 
félaginu, auka eftirlit, samstarf og fræðslu við fyrirtæki 
og íbúa er snýr að málaflokknum, auk innleiðingar á 
gæðamálum veitna sveitarfélagsins (vatns-, fráveitu 
og hitaveitu).

Umsóknarfrestur er til og með 9. mars.

Vélstjóri
Framkvæmdasvið Fjarðabyggðar auglýsir laust til 
umsóknar starf vélstjóra fyrir Fjarðabyggðarhafnir, en 
um er að ræða fullt starf auk bakvakta.
Starfið felur í sér vélstjórn dráttarbáts Fjarðabyggðar- 
hafna, auk annarra starfa á framkvæmda- og þjónustu- 
miðstöð.

Umsóknarfrestur er til og með 9. mars.

Hafnarvörður
Framkvæmdasvið Fjarðabyggðar auglýsir laust til 
umsóknar starf Hafnarvarðar við Fjarðabyggðarhafnir. 
Um er að ræða fullt starf auk bakvakta.
Starfið felur í sér hafnarvörslu, vigtun og þjónustu við 
viðskiptavini hafnarinnar, auk annarra starfa á þjónustu- 
og framkvæmdamiðstöð. Starfið er lifandi og kallar á 
mikil samskipti við fólk og fyrirtæki. 

Umsóknarfrestur er til og með 9. mars.

Skipstjóri 
Framkvæmdasvið Fjarðabyggðar auglýsir laust til 
umsóknar starf skipstjóra hjá Fjarðabyggðarhöfnum. 
Um er að ræða fullt starf auk bakvakta.
Starfið felur í sér skipstjórn á dráttarbát Fjarðabyggðar- 
hafna og ábyrgð á að dráttarbáturinn sé ávallt tilbúinn 
til notkunar þegar þörf krefur auk afleysingar í hafn- 
sögu. Skipstjóri sinnir auk þess ýmsum störfum og 
verkefnum hjá framkvæmdamiðstöð.

Umsóknarfrestur er til og með 9. mars.

Allar nánari upplýsingar um störfin eru á 

heimasíðu Fjarðabyggðar www.fjardabyggd.is.  

Umsóknum skal skila í gegnum ráðningavef 

Fjarðabyggðar, starf.fjardabyggd.is.

F

Mj

Esjumel 9
s. 511 6960
www.eei.is

Verkefnastjóri og verkstjóri
Vegna aukinna verkefna framundan óska Esju-Einingar ehf. eftir að 
ráða drífandi og metnaðarfulla einstaklinga í starf verkefnastjóra og 
verkstjóra vegna byggingaframkvæmda á höfuðborgarsvæðinu og 
í Reykjanesbæ. 

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á thorgeir@logmat.is
Nánari upplýsingar veitir Þorgeir Þorgeirsson í síma 630-5050. 

Nánari upplýsingar á  rsk.is

rsk@rsk.is

442 1000
Þjónustuver opið:

Mán.-fim. 9:00-15:30
Fös. 9:00-14:00

Tveir öflugir og jákvæðir einstaklingar

hafa nú tækifæri til að ganga til liðs við góðan hóp

þar sem laus eru störf í afgreiðslu ríkisskattstjóra 

á Laugavegi 166 og á eftirlitssviði.

Fulltrúi í afgreiðslu
Helstu verkefni og ábyrgð

Helstu verkefni eru móttaka viðskiptavina, upplýsingamiðlun, móttaka og afhending gagna ásamt 
því að veita leiðbeiningar til viðskiptavina varðandi skattamál, fyrirtækja- og ársreikningaskrá.

Hæfnikröfur

   Stúdentspróf.
   Góð íslensku- og enskukunnátta. Önnur tungumálakunnátta kostur.
   Góð almenn tölvukunnátta.
   Fáguð framkoma, jákvæðni, þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum.
   Öguð og skipulögð vinnubrögð ásamt hæfileika til að vinna undir álagi.
   Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi.

Upplýsingar um starfið veitir Jónína Jónasdóttir, sviðsstjóri, í síma 442-1000
og í tölvupósti jonina.jonasdottir@rsk.is

Samtímaeftirlit
Helstu verkefni og ábyrgð

Starfið felst m.a. í skatteftirliti þar sem rekstraraðilar eru heimsóttir á starfsstöð og farið yfir 
staðgreiðsluskil, virðisaukaskattsskil og tekjuskráningu. Jafnframt felst í starfinu leiðbeininga- og 
forvarnarhlutverk. Samtímaeftirlit ríkisskattstjóra sinnir eftirliti á landsvísu en er stýrt frá Reykjavík.

Hæfnikröfur

   Viðeigandi háskólamenntun, t.d. á sviði viðskiptafræði eða lögfræði.
Haldgóð þekking og reynsla af bókhaldi og reikningsskilum ásamt almennri þekkingu 
á skattframkvæmd.

   Góð íslensku- og enskukunnátta. Önnur tungumálakunnátta er kostur.
   Góð almenn tölvukunnátta.
   Lipurð í mannlegum samskiptum.
   Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð.

Upplýsingar um starfið veitir Stefán Skjaldarson, sviðsstjóri, í síma 442-1000 
og í tölvupósti stefan.skjaldarson@rsk.is

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

Starfshlutfall er 100%. Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og
viðkomandi stéttarfélags. Umsóknarfrestur er til og með 4. mars 2019 og verður öllum
umsóknum svarað þegar ákvörðun hefur verið tekin um ráðningar.

Meginstefna RSK í mannauðsmálum byggir á gagnkvæmu trausti, tillitssemi og virðingu á milli stofnunar og starfsmanna 
og starfsmanna sín í milli. Unnið er eftir gildunum:  Fagmennska - Jákvæðni - Samvinna.

Hefur þú ríka þjónustulund?



Rafvirki óskast
Straumleidir ehf rafverktaki óskar eftir að ráða rafvirkja, 
góð verkefnastaða. 

Áhugasamir sendi umsókn sína ásamt ferilskrá  
á netfangið straumleidir@gmail.com eða í síma 8972811

Starf fagstjóra 
búfjárræktar og 
þjónustusviðs
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins auglýsir eftir fagstjóra 
búfjárræktar og þjónustusviðs.
Um er að ræða stjórnendastarf á öðru af tveimur fags-
viðum í nýju skipuriti.

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Faglegur leiðtogi og fyrirliði teymis sem vinnur að búfjár-

rækt og þjónustu í landbúnaði. 
• Fagsviðið hefur meðal annars umsjón með ræktu-

narstarfi búfjárkynja, almennri þjónustu og ráðgjöf til 
landbúnaðar

• Fagstjóri ber lykilábyrgð á stýringu mannauðs og gætir 
þess að ráðgjafar á sviðinu nýtist sem best fyrir heildina

• Fagstjóri ber ábyrgð að innan teymisins séu verkefni og 
ráðgjöf markviss.

Menntunar og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun á 

sviði búvisinda, raungreina, eða náttúruvísinda æskileg
• Stjórnunarreynslu krafist
• Þekking á verkefnastjórnun er kostur
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
• Góðir samskiptahæfileikar.

Við leitum að einstaklingi með brennandi áhuga á 
landbúnaði í sínum víðasta skilningi og hefur metnað og 
frumkvæði til að vinna að ráðgjafastarfsemi RML.

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins er ráðgjafarfyrirtæki 
í eigu bænda og sinnir landbúnaðarráðgjöf um allt land. 
Starfsemin er dreifð um landið á 13 starfsstöðvum. Við 
bendum áhugasömum á heimasíðu fyrirtækisins www.
rml.is þar sem sótt er um starfið, en þar er einnig hægt að 
kynna sér starfsemina enn frekar.

Umsóknarfrestur er til og með 5. mars. 

Nánari upplýsingar veita Karvel L. Karvelsson klk@rml.is 
og Gunnfríður Elín Hreiðarsdóttir geh@rml.is 

Leikskólastjóri Holti
Reykjanesbær auglýsir starf leikskólastjóra við leikskólann Holt laust til umsóknar. Leikskólinn er 
fjögurra deilda með um 95 börn á aldrinum tveggja til sex ára. Í skólanum er starfað í anda Reggio Emilia. 
Einkunnarorð skólans eru gleði, virðing, sköpun og þekkingarleit.

Leikskólinn er staðsettur þar sem stutt er í skemmtileg og fjölbreytt útivistarsvæði. Útinámssvæði 
er í nálægð skólans sem byggt var upp af leikskólum og grunnskólanum í hverfinu. Holt hefur verið 
þátttakandi í Evrópusamstarfi Erasmus+ og eTwinning og hlotið viðurkenningar fyrir framúrskarandi 
verkefni. Leikskólinn er einnig þátttakandi í verkefninu Heilsueflandi leikskóli á vegum Embættis 
landlæknis. Holt hefur fjórum sinnum fengið Grænfánann.   

Leitað er að metnaðarfullum stjórnanda sem býr yfir leiðtogahæfileikum og hefur góða þekkingu á 
leikskólastarfi.

Starfssvið 
•  Vera faglegur leiðtogi
•  Bera faglega og rekstrarlega ábyrgð á starfi

leikskólans, stjórna daglegri starfsemi hans 
og hafa forgöngu um mótun og framgang 
stefnu leikskólans

•  Vinna náið með starfsfólki að því að skapa 
frjótt námsumhverfi þar sem vellíðan er tryggð 
og styrkleiki hvers og eins fá að njóta sín

•  Bera ábyrgð á starfsmannamálum, s.s. 
ráðningum, vinnutilhögun og starfsþróun

•  Bera ábyrgð á samstarfi við aðila 
skólasamfélagsins

Menntunar- og hæfniskröfur
•  Leikskólakennaramenntun
•  Framhaldsskólamenntun sem nýtist í starfi
•  Reynsla af stjórnun og rekstri
•  Áhugi og reynsla í að leiða þróunarstarf
•  Góðir samskipthæfileikar og 

sveigjanleiki í starfsháttum
•  Framsækni og vilji til að leita nýrra leiða 

í skólastarfi
•  Hæfni í mannlegum samskiptum

 
Umsóknarfrestur er til og með 3. mars 2019.

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

Umsókninni fylgi starfsferilskrá ásamt kynningarbréfi þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Félags stjórnenda í leikskólum.

Umsækjendur eru beðnir að sækja um rafrænt á ráðningarvef Reykjanesbæjar www.reykjanesbaer.is undir 
Laus störf.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingibjörg Bryndís Hilmarsdóttir leikskólafulltrúi Reykjanesbæjar 
ingibjorg.b.hilmarsdottir@reykjanesbaer.is

Matreiðslumeistari
eða einstaklingur með reynslu í matreiðslu óskast til 
starfa á hjúkrunarheimilið Fellsenda. Um er að ræða 

fullt starf, unnar eru 10 tíma vaktir og önnur hvor helgi. 

Í starfinu felst matreiðsla, framreiðsla á mat, bakstur,  
frágangur í eldhúsi og pantanir.

Nánari upplýsingar veitir,  
Jóna Helga Magnúsdóttir, framkvæmdastjóri 

Sími: 863 5090 / 433 1805 jona@fellsendi.is

Hjúkrunarheimilið Fellsendi, 
371 Búðardal



Sérfræðingur í búnaðarmálum Matvælastofnun Höfuðborgarsv. 201902/400
Sérfr. meðferðar- og fóstursvið Barnaverndarstofa Reykjavík 201902/399
Sálfræðingar Barnaverndarstofa, Stuðlar Reykjavík 201902/398
Þjónustudeild, sumarafleysing Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Reykjavík 201902/397
Þjónustufulltrúar í ritarateymi Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Reykjavík 201902/396
Hjúkrunarfr./ljósmóðir, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201902/395
Móttökuritari Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Suðurnes 201902/394
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Garðabæ Garðabær 201902/393
Lektor í ferðamálafræði Háskólinn á Hólum Sauðárkrókur 201902/392
Rannsóknamaður í fiskalíffræði Háskólinn á Hólum Sauðárkrókur 201902/391
Lektor í lögreglufræði Háskólinn á Akureyri Akureyri 201902/390
Lektor í leiklist Háskóli Íslands, Menntavísindasvið Reykjavík 201902/389
Lektor í leikskólafræði Háskóli Íslands, Menntavísindasvið Reykjavík 201902/388
Lektor, námsbr. við sjúkraþjálfun Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasv. Reykjavík 201902/387
Doktorsnemi Háskóli Íslands, Bókm.-/listfræðistofn. Reykjavík 201902/386
Nýdoktor Háskóli Íslands, Bókm.-/listfræðistofn. Reykjavík 201902/385
Verkamaður í lóðaumsjón Landspítali, rekstrarsvið Reykjavík 201902/384
Deildarstjóri öryggisdeildar Landspítali, rekstrarsvið Reykjavík 201902/383
Sérfræðilæknir í barnalækningum Landspítali, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201902/382
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, meltingar- og nýrnadeild Reykjavík 201902/381
Sjúkraliði Landspítali, meltingar- og nýrnadeild Reykjavík 201902/380
Lyfjatæknir Landspítali, sjúkrahúsapótek Reykjavík 201902/379
Starfsmaður Landspítali, sjúkrahúsapótek Reykjavík 201902/378
Sjúkraþjálfaranemar, sumarafl. Landspítali, sjúkraþjálfun Reykjavík 201902/377
Sérfræðingur í samtímaeftirliti Ríkisskattstjóri Reykjavík 201902/376
Fulltrúi í afgreiðslu Ríkisskattstjóri Reykjavík 201902/375
Dýralæknar, sauðfjárslátrun Matvælastofnun Landið 201902/374
Doktorsnemi Háskóli Íslands, Menntavísindasvið Reykjavík 201902/373
Doktorsnemi Háskóli Íslands, Menntavísindasvið Reykjavík 201902/372
Lögreglumaður Lögreglustjórinn á Norðurlandi vestra Sauðárkrókur 201902/371
Hjúkrunarfr./nemar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201902/370
Sjúkraliði Landspítali, sjúkrahótel við Hringbraut Reykjavík 201902/369
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, sjúkrahótel við Hringbraut Reykjavík 201902/368
Hjúkrunarnemi/hlutastarf Landspítali, bráða- og göngudeild Reykjavík 201902/367
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, líknarráðgjafateymi Reykjavík 201902/366
Sérfræðilæknir Landspítali, líknardeild Kópavogur 201902/365
Hjúkrunarfræðingur/dagvinna Landspítali, göngudeild smitsjúkdóma Reykjavík 201902/364
Sjúkraliði Landspítali, smitsjúkdómadeild Reykjavík 201902/363
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, smitsjúkdómadeild Reykjavík 201902/362
Geislafræðingar, sumarstörf Landspítali, röntgendeild Reykjavík 201902/361
Hjúkrunarfr./nemar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201902/360
Sjúkraliðar, sumarafleysingar Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201902/359
Móttökuritari Heilbrigðisstofnun Suðurlands Vík 201902/358
Geislafræðingur, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss/Vestm. 201902/357
Móttökuritari Heilbrigðisstofnun Suðurlands Vestm.eyjar 201902/356
Lögfræðingur Fjölmiðlanefnd Reykjavík 201902/355
Ljósmóðir Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Patreksfjörður 201902/354
Sjúkraliði við heimahjúkrun Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201902/353
Starfsmaður við heimahjúkrun Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201902/352
Bókari  Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201902/351
Geislafræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201902/350
Skrifstofustj. hagmála og fjárlaga Heilbrigðisráðuneytið Reykjavík 201902/349

SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

Starf félagsþjónustufulltrúa  
sveitarfélaga  hjá Sambandi 

íslenskra sveitarfélaga
Samband íslenskra sveitarfélaga auglýsir stöðu sér-
fræðings í málefnum félagsþjónustu sveitarfélaga á 
lögfræði- og velferðarsviði. Félagsþjónustufulltrúi starfar 
ásamt öðrum sérfræðingum sviðsins að margþættum og 
síbreytilegum verkefnum, sem tengjast félagsþjónustu 
sveitarfélaga og öðrum velferðarmálum sem varða starf-
semi sveitarfélaga.

Leitað er að hæfum einstaklingi, karli eða konu, sem hefur 
til að bera frumkvæði, sjálfstæði, hæfni í mannlegum 
samskiptum, nákvæmni í vinnubrögðum og forystu- og 
skipulagshæfileika. Gert er ráð fyrir því að viðkomandi geti 
hafið störf í maí.   

Gerð er krafa um félagsráðgjafamenntun (MA í félags-
ráðgjöf) eða sambærilega menntun, ásamt góðri reynslu 
af störfum í félagsþjónustu sveitarfélaga og/eða opin-
berri stjórnsýslu sem nýtist í starfi. Þekking og áhugi á 
málefnum sveitarfélaga er mikilvægur kostur.  Gott vald 
á íslensku máli í ræðu og riti og hæfni í framsetningu 
upplýsinga er skilyrði. Góð kunnátta í ensku og a.m.k. einu 
Norðurlandamáli er æskileg, sem og góð tölvuþekking, 
bæði til öflunar og úrvinnslu upplýsinga. 

Nánari upplýsingar veitir Guðjón Bragason, sviðsstjóri 
lögfræði- og velferðarsviðs, netfang: gudjon.bragason@
samband.is, eða Valur Rafn Halldórsson sviðsstjóri 
rekstrar- og útgáfusviðs, netfang: valur.rafn.halldorsson@
samband.is eða í síma 515-4900. 

Samband íslenskra sveitarfélaga er framsækinn vinnu- 
staður sem býður upp á opið vinnuumhverfi, samheldinn 
starfsmannahóp og skapar starfsmönnum gott svigrúm til 
starfsþróunar. Umsækjendum er bent á að frekari upplýs-
ingar um Samband íslenskra sveitarfélaga eru á heima- 
síðunni, www.samband.is. Þar er einnig að finna nánari 
starfslýsingu sem og mannauðsstefnu sambandsins.

Umsóknir, merktar Umsókn um starf félagsþjónustufulltrúa, 
berist eigi síðar en 6. mars nk. til Sambands íslenskra 
sveitarfélaga, Borgartúni 30, pósthólf 8100, 128 Reykjavík, 
eða á netfangið samband@samband.is. Umsókn skal fylgja 
ferilskrá og kynningarbréf, þar sem fram kemur m.a.  
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

SÖLUMAÐUR Í VERSLUN 
Óskum eftir að ráða kraftmikinn sölumann í verslun okkar 
að Stórhöfða 21, 110 Reykjavík.
Vinnutími er frá kl. 9-18 alla virka daga og annan hvern  
laugardag  frá 10-14. Frá 01.06 - 01.09 er lokað á laugar- 
dögum. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem allra fyrst.

Helstu verkefni sölumanns eru:
• Sala og framúrskarandi þjónusta við viðskiptavini 

verslunarinnar.
• Áfyllingar, framstillingar, móttaka á vörum, afgreiðsla af 

lager og á kassa. 
• Önnur almenn verslunarstörf.

Kröfur um hæfni og reynslu:
• Reynsla af sölu- og verslunarstörfum.
• Framúrskarandi þjónustulund og áhugi á sölustörfum.
• Sjálfstæði, dugnaður og frumkvæði í starfi.
• Sveigjanleiki og geta til að vinna undir álagi.
• Góð samskiptahæfni, kurteisi og jákvæðni.
• Lyftarapróf æskilegt

Nánari upplýsingar um starfið veitir. Þórður Magnússon  
flis@flis.is

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.
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Langar þig til að starfa á persónulegum 
og metnaðarfullum vinnustað í sumar og
öðlast fjölbreytta starfsreynslu?
Við viljum fá þig til liðs við okkur og getum 
ábyrgst gott samstarfsfólk og afbragðs 
mötuneyti. 
Einnig er stutt í fjölbreytta afþreyingu á 
Akureyri sem og í næsta nágrenni sem 
nærir bæði líkama og sál.

Sjúkrahúsið á Akureyri
~ fyrir samfélagið ~

ÖRYGGI - SAMVINNA - FRAMSÆKNI

Hjúkrunarfræðingar og -nemar 
Geislafræðingar og -nemar

Nánari upplýsingar á www.sak.is/atvinna

Sjúkrahúsið hefur hlotið alþjóðlega gæðavottun á starfsemi sinni.

Umsóknum skal skilað rafrænt á vef sjúkrahússins og 
þeim skulu fylgja upplýsingar um nám og starfsferil. 
Við ráðningar í störf er tekið mið af jafnréttisstefnu
sjúkrahússins, sem er reyklaus vinnustaður.

Störf í boði fyrir 21 árs og eldri (fæddir 1997 eða fyrr)
»    Yfirflokksstjórar  og skrifstofustarf í Vinnuskóla
»    Flokksstjórar í Vinnuskóla
»    Yfirflokkstjórar í garðyrkju- og blómahóp
»    Leiðbeinendur á íþrótta- og leikjanámskeið
»    Starfsfólk í garðyrkju- og umhverfishópa
»    Starfsfólk í þjónustuver, bókasafn og byggðasafn

Störf í boði fyrir 18-20 ára (fæddir 1998- 2000)
»    Aðstoðarleiðbeinendur á íþrótta- og leikjanámskeiðum
»    Starfsfólk í garðyrkju- og umhverfishópa
»    Starfsfólk í bókasafn og byggðasafn

Störf í boði fyrir 17 ára (2001)
»    Aðstoðarleiðbeinendur á íþrótta- og leikjanámskeiðum
»    Morgunhópur ofl.

Umsóknarfrestur er til og með 21. febrúar
 

Sótt er um rafrænt
á www.hafnarfjordur.is
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Starfsfólk í vöruhús 
Við leitum að dugmiklu starfsfólki til þess að   
standa vaktina í vöruhúsum okkar í sumar.   

Helstu verkefni:

• Móttaka og afgreiðsla á vörum 
• Tiltekt og afgreiðsla pantana
• Önnur tilfallandi störf sem tilheyra í   

stóru vöruhúsi

Fjölbreytt störf á gámavallarsvæði 
Við leitum af starfsfólki til að sinna störfum í 
frystivörugeymslu, á bílavelli og í skipaafgreiðslu. 
Unnið er á vöktum við skipaafgreiðslu.    

Helstu verkefni:

• Losun og lestun skipa
• Móttaka og afgreiðsla á vörum í frystivörugeymslu
• Tiltekt og afgreiðsla pantana í frystivörugeymslu
• Losun bíla úr gámum, sjónskoðun og umsýsla bíla 

Meiraprófsbílstjórar 
Við leitum að ábyrgum og traustum bílstjórum   
í akstur og dreifingu vöru.  

Helstu verkefni:

• Akstur innan höfuðborgarsvæðisins sem   
og milli landshluta

• Útkeysla á vörum til viðskiptavina
• Samskipti við viðskiptavini 

• Aldur 18+
• Hreint sakavottorð 
• Rík þjónustulund og sterk öryggisvitund
• Stundvísi, reglusemi og snyrtimennska 

 Sumarstarfsmenn Samskipa þurfa að uppfylla neðangreindar hæfnikröfur  

Starfsfólk á skrifstofur 

Við leitum að flinkum einstaklingum til þess að leysa 
af í fjölbreyttum störfum á skrifstofum fyrirtækisins. 

Hæfnikröfur:

• Stúdentspróf 
• Gott tölvulæsi og færni í Excel
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð 
• Lipurð í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund

> Kraftmikið starfsfólk í fjölbreytt sumarstörf

Tekið er á móti umsóknum í gegnum vefsíðu okkar www.samskip.is og óskað er eftir að ferilskrá fylgi umsókn. 
Mikilvægt er að sumarstarfsmenn séu tilbúnir að vinna samfellt í 10 vikur. Starfsmönnum mun standa til boða 
að sitja vinnuvélanámskeið í byrjun sumars.   

Umsóknarfrestur 10. apríl

Samskip bjóða upp á öflugan og fjölbreyttan vinnustað sem mun skila 
starfsmönnum lærdómsríkri reynslu sem nýtist til framtíðar.

Um vinnustaðinn:

Í höfuðstöðvum Samskipa við Kjalarvog er fullkominn veitingasalur þar sem framreiddar eru hollar 
og  ljúffengar máltíðir fyrir starfsmenn.  Allir starfsmenn hafa frían aðgang að fullbúnum íþróttasal.  

• Góð samskiptahæfni og framkoma
• Bílpróf er skilyrði og lyftarapróf er kostur fyrir störf   

á gámavelli og í vöruhúsum

LIND FASTEIGNASALA

Auglýsir eftir
fasteignasölum til 
starfa.
Reynsla af sölu 
fasteigna skilyrði.
Áhugasamir sendi 
tölvupóst og ferilskrá á 
hannes@fastlind.is

Hlíðasmára 6 201 Kópavogur www.FASTLIND.is/ /

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is



Býr í þér viðburðarstjórnandi?

Blönduósbær leitar að áhugasömum aðila, með þekkingu og 
reynslu af viðburðarstjórnun, til að stjórna viðburðum í sveitar-
félaginu. Um er að ræða tímabundna ráðningu með möguleika á 
framlengingu til lengri tíma. 

Starfið felur m.a. í sér stjórnun og umsjón Húnavöku og útgáfu 
kynningarefnis. Húnavaka er bæjarhátíð sem haldin er þriðju 
helgina í júlí ár hvert. Árið 2019 verður hún haldin daganna 
18. – 21. júlí. Húnavaka er opin öllum og samanstendur m.a. af 
fjölskylduskemmtun, dansleikjum, söngvakeppni og kvöldvöku. 

Hæfnikröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af viðburðarstjórnun
• Samskipta- og samvinnuhæfni
• Jákvætt viðhorf, sveigjanleika og þjónustulund
• Gott vald á íslensku, talaðri og ritaðri

Nánari upplýsingar veitir Valdimar O. Hermannsson, sveitar- 
stjóri í síma 455 4700 eða á netfangið valdimar@blonduos.is.

Umsóknarfrestur er til 5. mars 2019. 

Óskað er eftir að umsókn fylgi ferilskrá yfir menntun og fyrri 
störf, kynningarbréf þar sem umsækjandi gerir grein fyrir 
ástæðu umsóknarinnar og hugmyndir um hvernig umsækjandi 
sér fyrir sér hátíðina til framtíðar.  
 

Blönduós er 950 manna sveitarfélag í Austur-Húnavatnssýslu. Ferðaþjónusta er vaxandi 
atvinnugrein og býður svæðið upp á skemmtilegar heimsóknir fyrir ferðamenn allt árið um 
kring. Þá er ein glæsilegasta sundlaug landsins á Blönduósi. Upplýsingar um Blönduósbæ 
má finna á heimasíðunni: www.blonduos.is 

Kópavogsbær auglýsir eftirtalin störf 
laus til umsóknar:

kopavogur.is

Grunnskólar
Aðstoð í mötuneyti í Kópavogsskóla
Aðstoðarskólastjóri í Snælandsskóla
Deildarstjóri í Snælandsskóla
Forfallakennari í Hörðuvallaskóla
Skólaliði í Álfhólsskóla
Leikskólar
Deildarstjóri í Austurkór
Leikskólakennari í Arnarsmára
Leikskólakennari í Austurkór
Leikskólakennari í Baug
Leikskólakennari í Efstahjalla
Leikskólakennari í Læk
Leikskólasérkennari í Læk
Leikskólakennari í Sólhvörf
Leikskólasérkennari í Sólhvörf
Stjórnsýslusvið
Innheimtufulltrúi í �ármáladeild
Velferðarsvið
Starfsmaður á heimili fyrir fatlað fólk

Umsóknir ásamt upplýsingum um störfin
eru á vef Kópavogsbæjar, kopavogur.is.

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Nánar

Um fullt starf er að ræða. Æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Íbúðalánasjóður hefur hlotið jafnlaunavottun. 
Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja 
um störfin.

Umsóknum skal skila á www.starfatorg.is og 
þar má nálgast nánari upplýsingar um starfið.

Hæfniskröfur

Háskólamenntun í hagfræði eða sambærileg 
menntun sem nýtist í starfi 
Framhaldsmenntun er kostur
Marktæk reynsla af hagfræðistörfum
Þekking á húsnæðismarkaði er kostur
Frumkvæði við úrlausn viðfangsefna
Gott vald á aðferðum til hagrannsókna og 
notkun hugbúnaðar til tölfræðigreininga
Afbragðs greiningarhæfni og gott vald á 
úrvinnslu og framsetningu upplýsinga
Mikil hæfni til að tjá sig í ræðu og riti 
opinberlega, bæði á íslensku og ensku
Forystuhæfileikar, færni í mannlegum 
samskiptum og hæfileikar til samstarfs
Nákvæmni í vinnubrögðum og góðir skipu-
lagshæfileikar

Upplýsingar um starfið veitir:

Þorsteinn Arnalds, áhættustjóri
569 6900  •  thorsteinn@ils.is

569 6900          9–16www.ils.is

Yfirhagfræðingur

Við leitum að reynslumiklum og metnaðar-
fullum einstaklingi í starf yfirhagfræðings 
til að leiða hagdeild Íbúðalánasjóðs. Hag-
deild annast rannsóknir og greiningar, trygg- 
ir gott aðgengi að upplýsingum um húsnæð- 
ismál og byggir þannig undir ábyrga stefnu- 
mótun og ákvarðanatöku í málaflokknum. 

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið

Vera í forsvari fyrir hagdeild Íbúðalánasjóðs 
og leiða áframhaldandi þróun deildarinnar
Ábyrgð á rannsóknum, greiningum og 
útgáfu Íbúðalánasjóðs um húsnæðis-
markaðinn 
Samskipti við fjölmiðla, stjórnvöld og fræða- 
samfélagið vegna ráðgjafar og upplýsinga- 
gjafar um húsnæðismál
Samhæfing greininga innan sjóðsins sem 
byggja á hagrænum forsendum
Samstarf við innlendar og erlendar stofnanir 
sem tengjast húsnæðismálum

Hagfræðingur

Við leitum að öflugum og metnaðarfullum 
einstaklingi í starf hagfræðings til að taka 
þátt í rannsóknum og greiningum á hús- 
næðismarkaði og miðlun upplýsinga um 
stöðu og horfur á húsnæðismarkaði.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið

Rannsóknir og greiningar á húsnæðis-
markaði
Þátttaka í söfnun, úrvinnslu og útgáfu 
upplýsinga á sviði húsnæðismála
Líkanagerð á sviði húsnæðis- og fjármála-
markaða
Útgáfa efnis og skýrslugjöf
Ráðgjöf til annarra sviða sjóðsins og þátttaka 
í verkefnum þeirra

Vegna aukinna verkefna leitar Íbúðalánasjóður nú að 

öflugum liðsauka til að taka þátt í áframhaldandi 

uppbyggingu sjóðsins á sviði rannsókna, greininga 

og stefnumótunar húsnæðismála á Íslandi. 

Hæfniskröfur

Háskólamenntun í hagfræði eða sam-
bærileg menntun sem nýtist í starfi
Gott vald á aðferðum til hagrannsókna og 
notkun hugbúnaðar til tölfræðigreiningar
Afbragðs greiningarhæfni og gott vald á 
úrvinnslu og framsetningu upplýsinga
Mikil hæfni til að tjá sig í ræðu og riti, 
bæði á íslensku og ensku
Nákvæmni í vinnubrögðum og góðir 
skipulagshæfileikar
Færni í mannlegum samskiptum og 
miklir hæfileikar til að starfa í hópi 

Hlutverk Íbúðalánasjóðs er að stuðla að stöðugleika 

á húsnæðismarkaði og tryggja almenningi aðgengi að 

viðunandi húsnæði á viðráðanlegu verði, hvort sem er 

til eignar eða leigu. Íbúðalánasjóður annast stjórn og 

framkvæmd húsnæðismála og er ráðgefandi fyrir 

ráðherra og önnur stjórnvöld.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

Vilt þú taka þátt 
í að tryggja aðgengi 
að húsnæði fyrir alla?

Umsóknarfrestur 

er til og með 4. mars 2019

Óskum eftir vönum  

réttingamanni.  

Umsóknir sendist á  

hjonsson@hjonsson.is 



kopavogur.is

Roðasalir 1 er hjúkrunarheimili og dagþjálfun fyrir aldraða Kópavogsbúa með heilabilun. Þar búa tíu
einstaklingar og tuttugu sækja þar dagþjálfun. Jafnframt er boðið upp á eitt pláss í hvíldarrými. Í 
Roðasölum er lögð áhersla á einstaklingsmiðaðan stuðning, félagslega samveru og heimilislegan brag.

Helstu verkefni og ábyrgð
· Stýrir faglegu starfi, vinnur hjúkrunaráætlanir og ber ábyrgð á að þeim sé framfylgt.
· Ber ábyrgð á  daglegum rekstri Roðasala, þ.m.t. starfsmannamálum, kostnaðareftirliti og 

skráningum.
· Þróar innra starf Roðasala og tekur þátt í stefnumótun í málefnum eldri Kópavogsbúa.
· Á samskipti við aðstandendur og samstarfsstofnanir. 

Menntunar- og hæfniskröfur
· BS gráða í hjúkrunarfræði. Reynsla af öldrunarhjúkrun og/eða framhaldsmenntun í hjúkrun kostur. 
· Reynsla af stjórnun og mannauðsmálum nauðsynleg.
· Lögð er áhersla á færni í mannlegum samskiptum, frumkvæði og metnað í vinnubrögðum, auk 

tölvulæsi og skipulagshæfni.

Ráðningartími og starfshlutfall
· Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
· Starfshlutfall er 100% og unnið er á dagvinnutíma. 
· Um er að ræða framtíðarstarf.

Ráðningartími og starfshlutfall
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga  og Félags íslenskra hjúkrunar-
fræðinga.

Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá velferðarsviði Kópavogsbæjar þurfa að skila sakavottorði.

Umsóknarfrestur er til 3. mars 2019.

Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um starfið.

Frekari upplýsingar veitir Anna Klara Georgsdóttir (annaklara@kopavogur.is)  deildarstjóri þjónustu- og
ráðgjafardeildar aldraðra, s. 441 0000.

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is 

Forstöðumaður  
Roðasala

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

Viðskiptastjóri á húsgagnasviði
Starfssvið: Hæfniskröfur:

Húsgögn

Umsóknarfrestur er til og með 25. febrúar nk. 
Umsækjendur eru vinsamlega 
beðnir um að sækja um starfið 
á heimasíðu Pennans, 
https://www.penninn.is/is/laus-storf Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

• Háskólamenntun eða önnur menntun 
sem nýtist í starfi.

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

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

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

selja gæðavörur.

• Ábyrgð, utanumhald og umsjón ákveðins hóps 
stærri viðskiptavina.

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

fyrir viðskiptavini.
• Önnur tilfallandi verkefni.

fið tö f f tfið tö f t

iki.ikiki.ki.

Job.is

Þú finnur 

draumastarfið á

Job.is
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Veitingastaðir



ÚTBOÐ
Leikskólinn Hlíðarendi
Viðbygging
Hafnarfjarðarbær óskar eftir tilboðum í byggingu 
viðbyggingar við leikskólann Hlíðarenda við 
Úthlíð 1 í Hafnarfirði, ásamt rifi á hluta af 
núverandi leikskólabyggingu, breytingu innan-
dyra og frágangi lóðar umhverfis viðbyggingu.

Viðbygging er um 70m² að stærð og reist með léttum 
timbur útveggjum klæddum steni plötum að utanverðu 
og hefðbundnu mænis sperruþaki klætt með pappa og 
bárujárni á staðsteyptum sökklum og botnplötu.

Full starfssemi verður í leikskólanum á 
framkvæmdartíma.

Helstu dagsetningar:

• Vettvangsskoðun:
• Verklok lóð:
• Verklok:

Útboðsgögn eru afhent á útboðsvef á 
www.strendingur.is frá og með 18. febrúar.

Tilboð verða opnuð hjá Umhverfis- og 
skiplagsþjónustu Hafnarfjarðar að Norðurhellu 2, 
220 Hafnarfirði þann 12. mars kl. 11:00.

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

25. febrúar 2019
15. september 2019
15. desember 2019

Nýtt hjúkrunarheimili  
á Höfn í Hornafirði 

Hönnunarsamkeppni

20908 - Framkvæmdasýsla ríkisins f.h. velferðarráðuneytisins 
og Sveitarfélagsins Hornafjarðar býður til opinnar hönnunar- 
samkeppni (framkvæmdasamkeppni) um nýbyggingu 
hjúkrunarheimilis á Höfn í Hornafirði, nánar tiltekið á lóðinni 
nr. 29 við Víkurbraut.

Um er að ræða að hámarki 2200 m² byggingarmagn, en hluti 
þess getur verið í endurbótum á núverandi hjúkrunarheimili, 
Skjólgarði, sem nýbyggingin mun tengjast.  

Tvö fyrirspurnartímabil eru í samkeppninni og lýkur því fyrra 
15. mars 2019 en því síðara 8. apríl 2019. Vakin er athygli á því 
að þessi samkeppni er rafræn, gögn eru afhent og þeim skilað 
rafrænt til Ríkiskaupa, samkvæmt leiðbeiningum í Samkeppnis-
lýsingu. Skilafrestur tillagna er 30. apríl 2019.

Veitt verða þrenn verðlaun að heildarupphæð 8 milljónir kr. og 
þar af verða fyrstu verðlaun að lágmarki 4 m.kr.

Samkeppnin fer fram í samvinnu við Arkitektafélag Íslands og 
er auglýst á EES. 

Nánari upplýsingar er að finna á heimsíðu Ríkiskaupa (www.
rikiskaup.is) og á útboðsvefnum TendSign (www.tendsign.is), 
verkefnanúmer 20908, þriðjudaginn 19. febrúar 2019 en þar  
eru leiðbeiningar til að skrá sig til þátttöku og nálgast  
samkeppnislýsingu og önnur ítargögn undir nafnleynd. 

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

Auglýsing um sveinspróf

Vatnagörðum 20, 104 Rvk.| sími: 590 6400 | netfang: idan@idan.is

Sveinspróf í eftirtöldum iðngreinum  
verða haldin sem hér segir:

Í matvælagreinum í maí. Umsóknarfrestur er til 10. apríl.

Í byggingagreinum í maí/júní. Umsóknarfrestur er til 
10. apríl. 

Í prentgreinum í maí/júní. Umsóknarfrestur er til 10. apríl.

Í bíliðngreinum í maí/júní. Umsóknarfrestur er til 10. apríl.

Í hönnunar- og handverksgreinum í maí/júní. 
Umsóknarfrestur er til 10. apríl.

Í snyrtifræði í sept/okt.  Umsóknarfrestur auglýstur síðar.

Í vélvirkjun í sept/okt. Umsóknarfrestur auglýstur síðar.

Í hársnyrtiiðn í sept/okt. Umsóknarfrestur auglýstur síðar.

Í ljósmyndun í sept/okt. Umsóknarfrestur auglýstur síðar.

Dagsetningar prófanna verða birtar á heimasíðu okkar um 
leið og þær liggja fyrir.

Með umsókn skal leggja fram afrit af námssamningi, 
lífeyrissjóðsyfirlit og burtfararskírteini með einkunnum eða 
staðfestingu skóla á því að nemi muni útskrifast í maí 2019.

Kostnaður próftaka s.s. efniskostnaður er mismunandi eftir 
iðngreinum.

Umsóknareyðublöð  -  www.idan.is og á skrifstofunni.

H E I LBRI G Ð I S RÁÐ U N EYT IÐ

Framlög úr 
Framkvæmdasjóði aldraðra árið 2019

Stjórn Framkvæmdasjóðs aldraðra auglýsir eftir um-
sóknum um framlög úr Framkvæmdasjóði aldraðra fyrir 
árið 2019. Hlutverk sjóðsins er að stuðla að uppbyggingu 

Framkvæmdasjóður aldraðra starfar samkvæmt lögum 
um málefni aldraðra nr. 125/1999 og reglugerð nr. 
468/2014. Stjórn Framkvæmdasjóðs aldraðra fer með 
stjórn sjóðsins og gerir tillögur til heilbrigðisráðherra 
um úthlutun úr honum. Vísað er til reglugerðarinnar 

veita framlög til, afgreiðslu umsókna og reglur varðandi 
framlög.

Vakin er athygli á að umsækjendum er gert að sækja um 
rafrænt og er umsóknarformið, ásamt nánari upplýsing-
um, aðgengilegt á vef heilbrigðisráðuneytisins https://
hrn.is og umsóknareyðublöðin á https://minarsidur.stjr.is

Umsóknum ber að skila í síðasta lagi fyrir kl. 16:00 
mánudaginn 11. mars 2019.

Stjórn Framkvæmdasjóðs aldraðra

Matreiðslumeistari
eða einstaklingur með reynslu í matreiðslu óskast til 
starfa á hjúkrunarheimilið Fellsenda. Um er að ræða 

fullt starf, unnar eru 10 tíma vaktir og önnur hvor helgi. 

Í starfinu felst matreiðsla, framreiðsla á mat, bakstur,  
frágangur í eldhúsi og pantanir.

Nánari upplýsingar veitir,  
Jóna Helga Magnúsdóttir, framkvæmdastjóri 

Sími: 863 5090 / 433 1805 jona@fellsendi.is

Hjúkrunarheimilið Fellsendi, 
371 Búðardal

STÆKKUN
MÓTTÖKU- OG 
FLOKKUNARSTÖÐVAR 
Í GUFUNESI

Verktíminn er 9 mánuðir, frá maí 2019 til janúar 2020. 

Útboðsgögn er hægt að nálgast frá og með 
mánudeginum 25. febrúar, 2019 á skrifstofu 
SORPU bs. að Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík,  
á opnunartíma. 

Tilboðum skal skilað á skrifstofu SORPU bs.  
fyrir opnunartíma tilboða þann 19. mars 2019  

kl. 11:00.  

Kynningarfundur fyrir verkefnið verður haldinn  
að Gylfaflöt 5, þann 5. mars 2019, kl. 13:30. 

Fyrirspurnartíma lýkur 10. mars 2019.

Hér er um opið útboð að ræða og um það gilda 
lög nr. 120/2016 um opinber innkaup.

ÚTBOÐ

SORPA áformar að stækka móttöku- og 
flokkunarstöð fyrirtækisins í Gufunesi, til að mæta 
auknum kröfum um söfnun, flokkun og meðhöndlun 
úrgangs. Stækkunin verður viðbygging við 
núverandi byggingu og sambærileg í útliti. 

Gólfflötur viðbyggingar er um 940 m2 og rúmmál  
er um 13.200 m3.

Helstu magntölur eru áætlaðar:

Jarðvinna  

Burðarvirki  

•  Uppgröftur

• Fylling 
• Brotverk

•  Mótasmíði

• Steypa
• Járnbending

• Límtré

10.300 m3

5.800 m3

115 m3

80 m³ 

2.400 m2

1.020 m3

84.000  kg

SORPA BS. ÓSKAR 
EFTIR TILBOÐUM Í VERK



Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Rammasamningur um drykkjar-, mat- og þurrvöru, 

EES útboð nr. 14415.
• Grassláttur á borgarlandi austurhluta Reykjavíkur 

2019-2020, EES útboð 14420.
• Múrviðgerðir í fasteignum Reykjavíkurborgar 

2019, útboð nr. 14425.

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

ÚTBOÐ

Útboð nr. 20297

Þeistareykjavegur syðri 1. áfangi 

Þeistareykir – Kísilvegur 
Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í 1. áfanga Þeistareykja- 
vegar syðri þ.e. frá Þeistareykjum að Kísilvegi (87)  
samkvæmt útboðsgögnum nr. 20297. 
Um er að ræða 17,1 km. langan vegarkafla. Í þessu verki er 
gert ráð fyrir að ljúka vinnu við fyllingar og neðra burðarlag. 

Helstu magntölur eru: 
Bergskeringar:  6.000 m3
Fyllingar: 238.000 m3   
Fláafleygar: 62.000 m3
Neðra burðarlag: 67.000 m3
Frágangur fláa: 230.000 m2    

Verkið skal vinna sumarið 2019 og sumarið 2020 og skulu 
verklok vera 1. október 2020.  

Útboðsgögn verða aðgengileg á útboðsvef Landsvirkjunar, 
http://utbod.lv.is frá og með miðvikudeginum 20. febrúar 
2019. 

Tilboðum skal skila til  Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68, 103 
Reykjavík, fyrir klukkan 12:00 þriðjudaginn 12. mars 2019. 
Tilboð verða  opnuð  sama dag  kl. 14:00 og lesin upp að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

 
 
 
 

Útboð 
 
Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið: 
 

Faxaflóahafnir 
Viðhaldsdýpkanir 2019 

 
Verkið felst í viðhaldsdýpkunum í Gömlu höfninni í 
Reykjavík, í Sundahöfn og á Grundartanga. Þá skal 
verktaki slétta fyllingarefni þar sem grafist hefur frá 
þili við Miðbakka og Skarfabakka. 
 
Helstu magntölur eru : 

Magn dýpkunarefnis:  110.000 m³ 
Sléttun fyllingarefnis við bakka   11.600 m² 

 
Verklok:  1. mars 2020 
 
Útboðsgögn verða afhent án gjalds á stafrænu formi 
með að senda beiðni á netfangið utbod@mannvit.is, 
frá mánudeginum 18. febrúar 2019. 
 
Tilboð verða opnuð á skrifstofu Faxaflóahafna, 
Hafnarhúsinu, Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík, 
5. mars 2019 kl. 11:00. 

 

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

Hafnarbraut    
Kársnesi 9Nánari upplýsingar veita:

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

Svan G. Guðlaugsson
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300
svan@miklaborg.is www . k a r s n e s . i s

Glæsilegar 2ja-4ra herbergja fullbúnar íbúðir með 
sjávarútsýni á vestanverðu Kársnesinu

útivistar- og göngusvæðum við sjávarsíðuna

Ný brú mun tengja Kársnesið, háskólasamfélaginu
við Öskjuhlíð og miðbæ Reykjavíkur.

Mikil og metnaðarfull uppbygging
á Kársnesinu.

Lyftuhús með bílakjallara.  
     Verð frá: 41,9 milljónir

OPIÐ HÚS
 sunnudaginn 17.feb. 14:00 - 15:00

Fullbúin sýningaríbúð

Auglýsing um breytingu á deiliskipulagi í Kópavogi

Bæjarstjórn Kópavogs hefur samþykkt í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, að auglýsa tillögu að breyttu
deiliskipulagi fyrir lóðina að Dalvegi 32.

Skipulagssvæðið sem er um 1.9 ha að stærð afmarkast af Dalvegi til norðurs, Nýbýlavegi til austurs, Dalvegi 30 til vesturs og
Reykjanesbraut til suðurs. Í breytingunni felst að lóð stækkar inn á bæjarland í austurhluta skipulagssvæðisins um 1.254 m2 og
verður stærð lóðar 19.872 m2. Byggingarreitur á miðri lóðinni minnkar og verður eftir breytingu 60x28 metrar. Byggingarreitur
skrifstofuhúss á austurhluta lóðar breytist og stækkar til vesturs og austurs en minnkar til norðurs og suðurs, verður 64.5x26,4 
metrar og hæð hans 5 og 6 hæðir. Hámarks vegghæð og þakhæð verður 24 metrar. Þakform er frjálst. Hámarks byggingarmagn
með kjöllurum og niðurgrafinni  bílageymslu er 15.897 m2. Aðkoma og krafa um fjölda bílastæða breytist og verður gert ráð fyrir
einu stæði á hverja 100 m2 í geymslurými, eitt stæði á hverja 50 m2 í skrifstofurými og eitt stæði á hverja 35 m2 í verslunarrými.  
Bílastæði á lóð verða um 200 stæði og bílastæði í kjallara verða um 100 eða samtals um 300 stæði.
Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:1000 ásamt greinargerð, skýringarmyndum. Nánar vísast til kynningargagna.

Ofangreind tillaga er til kynningar á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is og í afgreiðslu skipulags- og byggingardeildar
Umhverfissviðs að Digranesvegi 1 frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til 15:00. Eru þeir sem telja
sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Athugasemdir eða ábendingar skulu hafa borist skriflega til skipu-
lags- og byggingardeildar Umhverfissviðs að Digranesvegi 1, 200 Kópavogi eða á netfangið skipulag@kopavogur.is eigi síðar en
kl. 15:00 mánudaginn 8. apríl 2019.

Skipulagsstjóri Kópavogs

kopavogur.is
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GLÆSILEGAR 
ÍBÚÐIR FYRIR 50+ ... 

Boðaþing 14-16, Kópavogi
Glæsilegar íbúðir fyrir íbúa á aldrinum 50+

Frábær staðsetning við náttúruna
og einstakt útsýni. 

Má bjóða þér íbúð við náttúruna?

Hengill

Gönguleiðir til
Elliðavatns,
Heiðmerkur,

Guðmundarlundar
og Vífilstaðavatns

ÚlfarsfellEsjan Skálafell

Vífilsfell og Bláfjöll
Elliðavatn

Þjónustumiðstöðin
Boðaþingi

GÓÐAN DAGINN

• 2ja – 3ja herb. / 79-148m2
• Stór og björt alrými 42,2 - 73,4m2
• Svalir eða verönd sérnotasvæði
  Flestar íbúðir með suðursvölum 
  Penthouse íbúðir eru með 
  27,8 - 41,3m2 útisvæði/svölum 
• Útsýni að óspilltri náttúru
• Þvottahús inn af öllum íbúðum
• Bílageymsla
• Lyfta úr bílageymslu
• Loftræsting
• Parket og flísar á gólfum
• Vandaðar innréttingar 
• Vönduð AEG tæki í eldhúsi
 
VIÐ NÁTTÚRUNA ... 
Náttúran allt um kring býður upp 
á göngutúra, gönguskíði, hjólreiðar, 
stangveiði og fleira:
• Elliðavatn
• Heiðmörk
• Guðmundarlundur
• Vífilsstaðavatn

Í HVERFINU ... 
• Kórinn, íþróttahöll Kópavogs
• Heimsendi, hesthús, reiðhöll 
 og keppnissvæði
• Boðinn, þjónustumiðstöð Kópavogs
• Krónan, apótek,  bakarí og fleira 

INNAN 5 KM ... 
Helstu verslana- og þjónustukjarnar 
höfuðborgarsvæðisins:
• Smáralind
• Lindahverfi
• Dalvegur 
• Mjóddin
Líkamsræktin og sportið:
• Salarlaug
• Reebook Fitness
• World Class
• Golfvellir GKG 

Steinar S. Jónsson
Löggiltur fasteignasali

Sími: 898 5254
steinar@gardatorg.is

Garðar Hólm
Fasteignasali

Sími: 899 8811
gh@trausti.is

BOÐAÞINGI 14-16, Kópavogi:
OPIÐ HÚS

Laugardaginn 16. febrúar kl. 13:00 – 14:00

Steinar S. Jónsson fasteignasali, Garðatorgi eignamiðlun, 

sími: 898 5254, steinar@gardatorg.is og 

Haraldur Björnsson fasteignasali – Garðatorgi eignamiðlun,

Sími: 787 8727, haraldur@gardatorg.is

Sunnudaginn 17. febrúar kl. 13:00 – 14:00

Garðar Hólm, fasteignasali hjá Trausta fasteignasölu 

Sími: 899 8811, gh@trausti.is

Nánari upplýsingar á

fimmtiuplus.is

Heiðmörk



• Bílastæði í upphituðum bílakjallara
 fylgir flestum íbúðum.
• Fullkláraðar íbúðir með gólfefnum,
 ísskáp og uppþvottavél.
• Mjög gott skipulag.

Tveggja til fimm 
herbergja íbúðir.
Verð frá 39,9 millj. kr.
 - tilbúnar til afhendingar.

• Yfir 100 verslanir í göngufæri.
• Hleðslustöðvar fyrir rafbíla.
• Leiksvæði og opnir garðar.
• Skólar og leikskólar í göngufjarlægð.
• Upphitaðar gangstéttir.

• Mynddyrasíma og hita stýrt 
 með snjallsíma.
• Húsin eru klædd að utan og með 
 áltré gluggum.
• Deilibílar í hverfinu.

Kristján 
Þórir Hauksson
Lögg. fasteignasali

696 1122
  kristjan@fastlind.is

Stefán
Jarl Martin
Lögg. leigumiðlari

892 9966
  stefan@fastlind.is

Gunnar
Valsson
Lögg. fasteignasali

699 3702
  gunnar@fastlind.is

Hannes
Steindórsson
Lögg. fasteignasali

699 5008
  hannes@fastlind.is

Sunnusmári, íb 101
201 KÓPAVOGUR

Íbúð 101: Er 99,4 fm, þriggja 
herbergja íbúð á 1.hæð. 
Sérmerkt bílastæði í bílakjallara 
fylgir eigninni.

STÆRÐ: 100 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 3

Heyrumst

Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

52.900.000 

Sunnusmári,íb 406
201 KÓPAVOGUR

Íbúð 406: Er 63,6 fm er tveggja 
herbergja íbúð á 4.hæð.
Afhending er í febrúar 2019.

STÆRÐ: 63,6 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 2

Heyrumst

Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

39.900.000

Sunnusmári,íb 506
201 KÓPAVOGUR

Íbúð 506: Er 63,4 fm er tveggja 
herbergja íbúð á 5.hæð.
Afhending er í febrúar 2019.

STÆRÐ: 63,4 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 2

Heyrumst

Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

40.900.000 

Sunnusmári, íb 302
201 KÓPAVOGUR

Íbúð 302: Er 116,7 fm er 4-5 
herbergja íbúð á 3.hæð.
Sérmerkt bílastæði í bílakjallara
fylgir íbúðinni.

STÆRÐ: 117 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 5

Heyrumst

Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

60.900.000 

Sunnudaginn 17. feb. OPIÐ HÚS frá kl.14:00-14:30

Hörðukór 5
203 KÓPAVOGUR

LIND fasteignasala kynnir:

Nýuppgerða glæsilega 196 fm penthouse 
íbúð (bílageymsla ekki inni í fm tölu) 
með stórkostlegu útsýni. Hjónasvíta með
fataherbergi. Tvennar útsýnissvalir. 
Bílastæði í upphituðum bílakjallara.
Eldúsinnréttingar og tæki, bæði

STÆRÐ: 196 fm ÞAKÍBÚÐ      HERB: 6

79.900.000
Heyrumst
Hannes  699 5008
Löggiltur fasteignasali

Fannahvarf 4
203 KÓPAVOGUR

með sérinngangi. Fallegt útsýni, örstutt í skóla, 
leikskóla og aðra nauðsynlega þjónustu.

STÆRÐ: 112,2 fm HÆÐ             HERB: 4

52.900.000
Heyrumst
Gunnar  699 3702
Löggiltur fasteignasali

Sunnusmári 26, þakíbúð
201 KÓPAVOGUR

Fimm herbergja íbúð á 6.og efstu hæð með þrennum 

þaksvölum 47 fm, 20,3 fm og 11,5 fm, ásamt tveimur

stæðum í bílageymslu. Vönduð eldhústæki frá Eirvík, 

granít borðplötur og vandaðar innréttingar. 

STÆRÐ: 198,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

TILBOÐ
Heyrumst
Hannes  699 5008
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    18. feb 17:30 – 18:00



Mjóstræti 3
101 REYKJAVÍK

LIND fasteignasala kynnir:

Tvær útleigueiningar í hjarta 
miðbæjar Reykjavíkur.  Íbúðin er mikið 
endurnýjuð í kjallara með góðri lofthæð, 
en hún er 81 fm og búið að skipta 
upp í tvær snyrtilegar leigueiningar, 
annarsvegar 2ja herbergja íbúð og hins 
vegar stúdíóíbúð. Hiti í gólfum. Frábær 
eign í sögufrægu húsi í Grjótaþorpinu.

STÆRÐ: 81,1 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

49.900.000
Heyrumst
Helga   822 2123
Löggiltur fasteignasali

Sushibarinn Kringlunni
103 REYKJAVÍK

Sushi Barinn Express á Stjörnutorgi í Kringlunni ásamt 

öllu lausafé og rekstrarbúnaði.  Góður rekstur í stærstu 

verslunarmiðstöð Reykjavíkur. Gott tækifæri fyrir 

metnaðarfullan aðila. Seljandi skoðar öll tilboð.

TILBOÐ
Heyrumst
Diðrik   647 8052
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Heiðavangur 74
220 HAFNARFJÖRÐUR

Fallegt einbýlishús á eftirsóttum og friðsælum stað í 

norðurbæ Hafnarfjarðar með góða útleigu möguleika. 

STÆRÐ: 311,6 fm EINBÝLI       HERB: 8

99.500.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Álalind 14, íb 1004
201 KÓPAVOGUR

Glæsileg útsýnisíbúð á efstu hæð með aukinni 

gólfefni á öllum rýmum. Tvær lyftur og stæði í 
lokaðri bílageymslu.

STÆRÐ: 77,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

52.500.000
Heyrumst
Þorsteinn   696 0226
Hdl, löggiltur fasteignasali

Álalind 14, íb 202
201 KÓPAVOGUR

Glæsileg ný íbúð á annarri hæð. Íbúðin skilast 
fullbúin með gólfefni á öllum rýmum. Tvær 
lyftur og stæði í lokaðri bílageymslu.

STÆRÐ: 129,1 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

62.900.000
Heyrumst
Þorsteinn   696 0226
Hdl, löggiltur fasteignasali

Álalind 14, íb 203
201 KÓPAVOGUR

Glæsileg ný íbúð á annarri hæð. Íbúðin skilast 
fullbúin með gólfefni á öllum rýmum. Tvær 
lyftur og stæði í lokaðri bílageymslu.

STÆRÐ: 132,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

63.900.000
Heyrumst
Þorsteinn   696 0226
Hdl, löggiltur fasteignasali

Álalind 14, íb 1003
201 KÓPAVOGUR

Glæsileg útsýnisíbúð á efstu hæð með aukinni 

fullbúin með gólfefni á öllum rýmum. Tvær 
lyftur og stæði í lokaðri bílageymslu.

STÆRÐ: 138,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

79.900.000
Heyrumst
Þorsteinn   696 0226
Hdl, löggiltur fasteignasali

Álalind 14, íb 1002
201 KÓPAVOGUR

Glæsileg útsýnisíbúð á efstu hæð með aukinni 

fullbúin með gólfefni á öllum rýmum. Tvær 
lyftur og stæði í lokaðri bílageymslu.

STÆRÐ: 131 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

79.900.000
Heyrumst
Þorsteinn   696 0226
Hdl, löggiltur fasteignasali

Álalind 14, íb 303
201 KÓPAVOGUR

Glæsileg ný íbúð á þriðju hæð. Íbúðin skilast 
fullbúin með gólfefni á öllum rýmum. Tvær 
lyftur og stæði í lokaðri bílageymslu.

STÆRÐ: 132,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

64.500.000
Heyrumst
Þorsteinn   696 0226
Hdl, löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    17. feb 13:00 – 13:30OPIÐ HÚS    17. feb 13:00 – 13:30

OPIÐ HÚS    17. feb 13:00 – 13:30 OPIÐ HÚS    17. feb 13:00 – 13:30

OPIÐ HÚS    17. feb 13:00 – 13:30OPIÐ HÚS    17. feb 13:00 – 13:30

OPIÐ HÚS    18. feb 17:00 – 17:30

FRÁBÆRT TÆKIFÆRI - BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 822-2123



ÁRSALIR 3 – 201 KÓP.

LAUS FLJÓTLEGA.
- Virkilega fallega 99,5 fm. 3ja herbergja íbúð á 7. hæð með fallegu útsýni 

   til suðurs.  

- 2 rúmgóð svefnherbergi og þvottahús innan íbúðar. 

- Stutt í alla þjónustu.  Sturtuklefi á baðherbergi.

- Suðursvalir sem mögulegt er að loka.

V. 49,9 millj.
Þórarinn s. 770-0309

SPÓAHÓLAR 8 – 111 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 17. FEB KL.15.00 – 15.30
-Björt 104,9 fm 3ja herb endaíbúð á annarri hæð.

-Lítil og snyrtileg sameign.

-Bílskúr fylgir eigninni og er hann 20,9 fm.

-Svalalokun og stutt í alla þjónustu.

V.35,9 millj. 

Eggert s.690-1472

SUÐURHÓLAR 20 – 111 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 17.FEB KL.16.00 – 16.30
-Björt og falleg 43,2 fm stúdíó íbúð á jarðhæð.

-Sérinngangur og sérgarður.

-Íbúðin hefur verið töluvert endurnýjuð.

-Stutt í alla þjónustu.

V.27,5 millj. 

Eggert s.690-1472

ÁLFHEIMAR 42 – 104 RVK

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 18.FEB KL.17.00 – 17.30
-Rúmgóð 5.herb. íbúð á 1.hæð með möguleika

-Í dag eru 3 góð svefnherb., voru 4 áður

-Gott skipulag með góðum stofum

-Búið er að endurnýja eldhús

-Húseign og sameign er í góðu ásigkomulagi

GETUR LOSNAÐ FLJÓTLEGA
V. 49,9 millj.

Þórarinn s. 7700.309

HALLAKUR 4.B – 210 GBÆ

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 17.FEB. KL 14:00-14:30
-Vel skipulögð 139,6 fm íbúð

-Þrjú góð svefnherbergi, rúmgóð stofa

- Gott skipulag - endaíbúð

- Þvottahús innan íbúðar

- Stórar og skjólsælar svalir með timburpalli.

- Göngufæri í verslun og skóla

V.64,9 millj. 
Siggi Fannar s. 897-5930

BREIÐÁS 9 – 210 GBÆ

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 18.FEB. FRÁ KL 17:30-18:00
-138,7 fm hæð í tvíbýlishúsi með stórum suðurgarði.

-Forstofa, endurbætt eldhús, stofa/borðstofa og hol.

-Fjögur svefnherbergi (voru áður 3), hol og baðherbergi.

-Sameiginlegt þvottahús og sér geymsla í kjallara.

-Frábær staðsetning í grónu og barnvænu hverfi.

V.49,9 millj. 

Siggi Fannar s. 897-5930

HOLTABYGGÐ 105 – 845 FLÚÐIR

BÓKIÐ SKOÐUN
- Vandað sumarhús á tveimr hæðum, heitt og kalt vatn

- Húsið stendur á tveimur samliggjandi lóðum 

- Húsið er 114,5 fm og lóðirnar eru 2,7 ha   

- Húsið hefur fengið gott viðhald síðastliðin ár  

- Bústaðurinn er nýmálaður bæði að utan sem innna 

- Neðri hæðin er steypt og efri hæðin er úr timbri 

V. 42,4 millj. 
Andri s: 690 3111 

STRANDGATA 19B – 220 HFJ.

BÓKIÐ SKOÐUN
- Glæsileg neðri sérhæð í steinsteyptu tvíbýlishúsi  

- Þvottahús og geymsla innan íbúðar – rúmgóð svefnherbergi 

- Vandaðar innréttingar – parket og flísar á gólfum frá Parka   

- Innfelld lýsing í loftum, tæki frá Tengi og Ormsson   

- Góð staðsetning í hjarta Hafnarfjarðar  

V. 51,9 millj.

Andri s. 690 3111

SNORRABRAUT 35 – 101 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 17. FEB KL.13.00 – 13.30
-Góð 95,5 fm 3ja herbergja íbúð á annarri hæð.

-Tvö rúmgóð herbergi, nýjar stórar svalir.

-Aukaherbergi íbúðar í kjallara í útleigu.

-Aukaherbergi sameignar í kjallara í útleigu.

V.41,9 millj. 

Eggert s.690-1472

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

TUNGUSEL 5 – 109 RVK

BÓKIÐ SKOÐUN
-Mikið endurnýjuð 3ja herb. íbúð á 1.hæð

-Tvö góð svefnherbergi / rúmgóð stofa

-Endurnýjað baðherbergi

-Afgirt verönd út frá stofu

-Mikil og snyrtileg sameign í stigagangi

V. 36,9 millj.

Sveinn s. 6900.820

ÞINGVAÐ  45, 110 RVK

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 18. FEB. KL. 17:30-18:00
-Vel skipulagt 203,6 fm raðhús á tveimur hæðum

-fjögur góð svefnherbergi, rúmgóðar stofur

-Húsið stendur við útivistarsvæði

-Baðherbergi með sturtu og baðkari

-Innbyggður bílskúr með möguleika á aukaherbergi

-Tvennar svalir og garður.

V. 80,9 millj.
Ásdís Rósa s: 895-7784

ÁLFATÚN 21 – 200 KÓP.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 17. FEB. KL 15:00-15:30
-5 herbergja 153,7 fm íbúð með bílskúr

-Fjögur  svefnherbergi, rúmgóðar stofur

-Sér sólríkur pallur

-Sameiginlegur garður með leiktækjum

-Stutt í útivistarsvæðið í Fossvogsdalnum

-Mjög barnvænt hverfi

V. 62,9 millj.
Ásdís Rósa s: 895-7784

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

Landmark leiðir þigþ g heim!

Sími 512 4900
landmark.is

Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur., p g



LEIÐHAMRAR 44 - 112 RVK 

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 18. FEB kl 17:00-17:30
-280,9 fm einbýli á tveimur hæðum m/ stórum bílskúr.

-Endalóð í rólegum stað með einstöku útsýni.

-Stofa/borðstofa, eldhús og hjónaherbergi á efri hæð.

-Fjögur - fimm svefnherbergi og þrjú baðherbergi.

-Miklir möguleikar og frábær staðsetning

V. 98 millj.  -

Inga s. 897-6717

SJÁVARGRUND 9A – 210 GBÆ

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 17. FEB kl 16:30-17:00
-135,5 fm íbúð á tveimur hæðum að meðtöldu bílastæði.

-Sérinngangur, sér afnotaréttur og stæði í bílageymslu.

-Stofa / borðstofa og stórt eldhús.

-Tvö til þrjú svefnherbergi og þvottahús innan íbúðar.

-Frábær staðsetning í barnvænu hverfi, stutt í þjónustu.

V. 49,9 millj.  

Inga s. 897-6717

GULAÞING 22 – 203 KÓP.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 19.FEB. 17:00-17:30
-4ra. Herb. Íbúð með sérinngangi.

-Þrjú góð svefnherbergi, opið eldhús og stofa.

-Mjög fallegt útsýni er úr íbúðinni.

-Þvottahús og geymsla innan íbúðar.

-Tvennar svalir, björt og falleg eign.

-Stutt í verslun og skóla. 

V. 56,5 millj.
 Inga s. 897-6717

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

MÁVAHLÍÐ 6 – 105 RVK

BÓKIÐ SKOÐUN
-Endurnýjuð 106 fm íbúð á 1.hæð m/sérinng.

-Þrjú svefnherbergi, stofa, borðstofa

-Nýleg eldhúsinnrétting og gólfefni

-Búið að endurbæta, rafmagn og ofnalagnir

-Hús steinað að utan, skipt um gluggalista og gler

EIGN GETUR FENGIST AFHENT FLJÓTLEGA
V. 59,9 millj. 

Sveinn s. 6900.820 

BERGSTAÐASTRÆTI 66 – 101 RVK

OPIÐ HÚS 

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS 

Lögg. fast. og eigandi 
Þórarinn Thorarensen
Sölustjóri og eigandi

Þórey Ólafsdóttir 
Lögg. fast. og eigandi 

Andri Sigurðsson 
Lögg. fast. og eigandi 

Sveinn Eyland 
Lögg. fast og eigandi 

Nadia Katrín Banine 
Löggiltur fast. 

Ingibjörg A. Jónsdóttir 
Löggiltur fast. 

Eggert Maríuson
Löggiltur fast.  

Jóhanna Gustavsdóttir 
Löggiltur fast. 

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa/skjalavinnsla 

Siggi Fannar 
Löggiltur fast.

Guðrún D. Lúðvíksdóttir 
Löggiltur fast.

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir 
Löggiltur fast. 

Benedikta Gísladóttir
Skjalavinnsla/móttaka

... leiðir þig heim!
www.landmark.is

Hlíðasmára 2   201 Kópavogi   Sími 512 4900

NÝTT Á SKRÁ & OPIÐ HÚS MILLI KL 13:00 OG 14:00 SUNNUDAGINN 17. FEBRÚAR 
LANDMARK fasteignamiðlun kynnir til sölu 22 
nýjar útsýnisíbúðir, 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja 

Íbúðirnar eru 22 talsins og afhendast fullbúnar án 
gólfefna en helmingi íbúðanna fylgir bílskúr. 

MOSAGATA 5-7 í Urriðaholti í Garðabæ 

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 18.FEB KL.17.00 – 17.30
-Virðulegt 224 fm einbýlishús í Þingholtunum -Eignin er á 3.hæðum og er byggt árið 1912

-Gott skipulag 4 svefnherb., 4 stofur, 2 baðherb.

-Búið er að endurnýja töluvert mikið í húsi

-Suður-verandir og skjólgóður suður-garður

V. 118 millj.                                                                                                                                                                                                      Sveinn s. 6900.820

FRÁBÆR STAÐUR



- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.isg

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Þriggja herbergja íbúð á jarðhæð
m. sérinngangi, alls 103 fm
Björt og stór stofa, útgengt á stóran
suðurpall m. skjólgirðingu
Tvö rúmgóð svefnherb. m. fataskápum
Eldhús með fallegri innréttingu, 
mikið skápapláss
Þvottahús og geymsla innan íbúðar
Fallegt nýlega endurnýjað baðherb.
Draumaeign fyrir ung hjón og barn
Eftirsótt staðsetning - stutt í þjónustu 

Verð :

45,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 17.feb. kl. 14:00 – 14:30

Gautavík 19 
112 Reykjavík

 Skálaheiði 9 – Kópavogur

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

OPIÐ HÚS! Í dag milli kl.13:30 og 14:00
GLÆSILEG 144,2 FM ÍBÚÐ Á JARÐHÆÐ MEÐ FALLEGUM 
SÉRSMÍÐUÐUM INNRÉTTINGUM OG SÉR VERÖND.
144,2 fm falleg og björt eign á jarðhæð m/sérinngangi.   
Íbúðin er 4-5 herb. með góðum innréttingum. Húsið var byggt 
árið 2000.  Ekki missa af þessari, sjón er sögu ríkari!   
Ásett verð 59,8 millj.

Allar nánari uppl. veitir 
Jóhann Friðgeir, lögg.fast. 
s: 896-3038 eða á johann@hofdi.is  

 

Jóhann Friðgeir 
Valdimarsson

OPIÐ HÚS

KYNNING sunnudaginn 17. feb kl. 13:00-14:00
Sýningaríbúð Jaðarleiti 2, íb.503

NÝJAR ÍBÚÐIR TIL SÖLU
NÚTÍMALEGT 
MIÐBORGARHVERFI

Verð frá kr. 28.400.000EFSTALEITI 19 – 27, LÁGALEITI 1-9

EFSTALEITI 27

EFSTALEITI 19-25

LÁGALEITI 5,7,9

LÁGALEITI 1-3

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

Helgi
Fasteignasali
780 2700 

Dórothea
Fasteignasali
898 3326

Sigurður
Fasteignasali
898 6106

Ragnar
Aðst.maður 
fasteignasala
844 6516

Hafliði
Fasteignasali
846 4960

Hrönn
Fasteignasali
692 3344

Lilja
Fasteignasali
663 0464

• Fullbúnar íbúðir án gólfefna fyrir utan votrými sem verða flísalögð.

• Rut Kára innanhúsarkitekt sá um að velja saman efni og lit á innréttingum.

• Stæði í bílageymslu fylgir mörgum íbúðum.

• Húsin eru einangruð að utan og klædd með álklæðningu.

• Íbúðir afhentar fullbúnar með öllum innbyggðum eldhústækjum en án gólfefna.

erð Ve

Efstaleiti 27 Íb. 206
3ja herb 

Stærð: 101,0m2

Verð: 59.850.000

Lágaleiti 9  Íb. 210 
Stúdíó

Stærð: 49,7m2

Verð: 37.900.000

Afhending fyrstu íbúða apríl/maí 2019

Hlynur Halldórsson, Löggiltur fasteignasali

Björt og falleg fjögurra herbergja endaíbúð á efstu hæð í þessu 
vinsæla fjölbýli misvæðis í Hafnarfirði, glæsilegt útsýni, tvennar 
svalir. Íbúðin er skráð 106,2 fm en þar af er mjög góð geymsla 
í snyrtilegri sameign 9,7 fm, vel staðsett sér stæði í upphitaðri 
bílageymslu innangengt. 

Allar frekari uppls veitir Hilmar Þór Bryde löggiltur fasteigna-
sali í síma 892-9694, hilmar@hraunhamar.is

Hilmar Þór Bryde Löggiltur fasteignasali.

Hringbraut 2a, 
220 Hafnarfjörður

Mjög góð eign miðsvæðis í bænum, fallegt útsýni. 

Opið hús: 

OPIÐ HÚS

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á
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Lyngás 1 E og F
210 Garðabæ

BERGLIND HÓLM

Fasteignasali

GSM: 694 4000

berglind@fstorg.is

Um er að ræða 29 íbúðir við Lyngás 1 í Garðabæ. Íbúðirnar eru 3ja og 
4ra herbergja. Íbúðirnar á jarðhæð eru með sérinngangi og þeim fylgir 
sérafnotareitur, íbúðir á öðrum hæðum eru með góðum svölum sem 
snúa í vestur. 

Húsið er lyftuhús með lokaðri og upphitaðri bílageymslu. Innréttingar og 
skápar eru frá AXIS. Öllum íbúðum er skilað með innbyggðum ísskáp. 

Fasteignasalan Torg
Garðatorgi 5, 2 hæð

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

29 ÍBÚÐIR + 
25 STÆÐI Í 
BÍLAKJALLARA

KYNNING 
VERÐUR Á ÍBÚÐUM 
Á FASTEIGNASÖLUNNI TORG

NÝJAR ÍBÚÐIR MIÐSVÆÐIS Í GARÐABÆ

Verð: 45.9 – 56.9 millj

Herb: 3-4  |   Stærð: 78,9 – 102,8 m2

Lau. 16. feb. kl. 14:00-15:00 
Sun. 17. feb. kl. 14:00-15:00

4ra
herb.

3ja
herb.



Garðabær – Lyngás 1 NÝJAR ÍBÚÐIR Í SÖLU MIÐSVÆÐIS Í GARÐABÆ
Hagkvæmar 3ja og 4ra herbergja íbúðir með stæði í bílageymslu. Íbúðirnar
eru miðsvæðis í Garðabæ, í göngufæri frá skólum, sundlaug, íþróttasvæði og
verslun. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna. Afhending í maí nk.

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

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

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

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

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

KYNNING Á SKRIFSTOFU SUNNUDAGINN 17. FEBRÚAR MILLI KL. 13.00 – 14.00

Álalind 14 – Kópavogi

Eignaborg kynnir glæsilegar nýjar íbúðir í 10 hæða húsi á eftirsóttum stað miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu, 
stutt frá Smáralind. Við hönnun íbúðanna var lögð áhersla á að skapa björt og opin alrými, með rúmgóðu 
eldhúsi og stofu. Íbúðum er skilað fullbúnum með gólfefnum og tækjum. Björt og rúmgóð herbergi með 
skápum. Vandaðar innréttingar.  

Afhending við kaupsamning

Upplýsingar í síma 416 0500 og eignaborg@eignaborg.is 

Óskar Bergsson, löggiltur fasteignasali 893 2499

Aðeins 

nokkrar 

íbúðir eftir



Verið velkomin í glæsilega sýningaríbúð

Guðbjörg Guðmundsdóttir 
löggiltur fasteignasali
gudbjorg@manalind.is   
sími: 899 5533

Thelma Víglundsdóttir, 
löggiltur fasteignasali
thelma@manalind.is  
sími: 860 4700

Sölusýning Breiðakur 2-4 Garðabæ
Nýjar þriggja og fjögurra herbergja  íbúðir

Íbúðir afhendast fullbúnar án gólfefna.
Stærðir frá 122- 138 fm verð frá 66.9 millj.
Öllum íbúðum fylgja rúmgóð stæði í lokaðri bílageymslu.
Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar.    

www.manalind.is  Lágmúla 6  sími 511 1020 

Laugardaginn  16. febrúar frá 14:00-15:00
Sunnudaginn   17. febrúar frá 14:00-15:00

Thelma Víglundsdóttir, 
löggiltur fasteignasali
thelma@manalind.is  
sími: 860 4700

Guðbjörg Guðmundsdóttir 
löggiltur fasteignasali
gudbjorg@fjolhus.is   
sími: 899 5533

www.manalind.is  Lágmúla 6  sími 511 1020 

Ný mjög vel skipulögð raðhús á tveimur
hæðum með innbyggðum bílskúr, gott 
útsýni. Gert ráð fyrir 4 svefnherbergjum.

Húsin skilast fullbúin að utan, einangruð og
klædd með álklæðningu, tilbúin til
innréttinga að innan, skv. skilalýsingu
byggingaraðila.

Afhending áætluð í maí 2019.

Húsin eru frá 197,7 fm.
Verð frá 72,9 millj.

Fallegt sjö íbúða fjölbýli með lyftu á góðum
stað í Úlfarsárdal.

Fjörgurra herbergja 126,1 fm endaíbúð á annarri
hæð auk 22,2 fm bílskúrs alls 148 fm.
Verð 61.5 millj.

Tveggja herbergja íbúðir stærð frá 70 fm.
Verð frá 35.9 millj.

Fallegar HTH innréttingar, AEG tæki.
Húsið er einangrað að utan og 
klætt með álklæðningu.
Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar

Fjölhús fasteignasala kynnir
Sifjarbrunnur 2-8 í Úlfarsárdal

Bókið skoðun

www.fjolhus.is  Lágmúla 6  sími 511 1020 

Mánalind kynnir
Freyjubrunnur 31 í Úlfarsárdal

Bókið skoðun

     Aðeins þrjár íbúðir eftir

     Aðeins þrjár íbúðir eftir



Bílar 
Farartæki

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

FORD F350 KING RANCH 4X4 
nýskr. 01/2008, ekinn 174 Þ.km, 
dísel, sjálfskiptur, pallhús. TILBOÐ 
2.850.000 kr. stgr. Raðnúmer 288297

RENAULT MASTER DCI125 L2H2 
nýskr. 08/2015, ekinn 54 Þ.km, dísel, 
6 gírar. TILBOÐ 2.390.000 kr. + vsk. 
Raðnúmer 257493

MAZDA CX-3 VISION AWD nýskr. 
10/2016, ekinn 27 Þ.km, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 2.890.000 kr. 
Raðnúmer 380315 á BILO.is

MAZDA CX-5 VISION AWD nýskr. 
04/2017, ekinn 29 Þ.km, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 4.290.000 kr. 
Raðnúmer 380318 á BILO.is

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

MMC Outlander Intense PHEV 
árgerð 2018, ekinn 13 Þ.KM, 
sjálfskiptur. Verð 4.390.000. 
Rnr.112746. Á staðnum.

MERCEDES-BENZ Ml 250 Bluetec 
4Matic. Árgerð 2015, ekinn 98 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur Verð 5.890.000. 
Rnr.112354. Á staðnum

GMC Sierra 3500hd. 35” árgerð 
2015, ekinn 76 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 7.900.000. Verð 
með Vsk Rnr.112786. Á staðnum.

DODGE Ram 3500 Laramie Sport. 
35” árgerð 2018, ekinn 27 Þ.KM, 
Dísel, Sjálfskiptur. Verð 6.950.000. 
Rnr.242861. Á staðnum.

MAZDA 2. árgerð 2017, ekinn 18 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 1.990.000. 
Rnr.242696. Á staðnum

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
Opið á laugardögum 12-15

www.litla.is

 Bílar til sölu

YFIRTAKA Á LÁNI.
VW Up árgerð 2014 ekinn 80 þ.km 
Nýsk. 5/2014 Næsta skoðun 2020 
4 manna 5.dyra beinskiptur. Uppl. í 
síma 8920018

 Bílaþjónusta

Þjónusta

 Hreingerningar

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

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

 Málarar

MÁLARAR.
Faglærðir Málarar. Tökum að okkur 
alla almenna málningarvinnu. 
Sanngjarnt verð. S. 696 2748 / 
loggildurmalari@gmail.com

 Búslóðaflutningar

JD FLUTNINGAR.
Flutningaþjónusta fyrir 
einstaklinga og fyrirtæki: 
vörufl.,búslóðafl.,sorpuf. og fl. S: 
7868899 jdflutningar@jdflutningar.is

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

 Húsaviðhald

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

 Rafvirkjun

RAFVIRKI
Vantar þig rafvirkja strax í smáverk 
Gvendarbás ehf. - S. 853 1199

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

Humar, Ferskur Lax, Risarækjur 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

Óskum eftir tilboði í Linde V11 
tínslutæki. Árgerð 2008 og notuð 
ca 2.000 tíma og í topp standi. 
Lyftigeta 1.100 kg og lyftihæð á 
göflum 3,2 metrar. Auka rafgeymir 
fylgir. Eigum 3 tæki. Uppl. í síma 
665-8157.

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

Vörubílastöðin Silfri ehf hefur  trukka, þar af einn ADR bíl  
og einn 4 öxla vörubíl og kranabíl. 

Grunnar, malarkeyrsla, flatvagnar o.fl. 

Góð þjónusta - vönduð vinna þaulvanir menn - Ávallt gott verð.

Silfri ehf  |  S. 894 9690  |  silfriehf.is

Hlynur Halldórsson, Löggiltur fasteignasali

Björt og falleg fjögurra herbergja endaíbúð á efstu hæð í þessu 
vinsæla fjölbýli misvæðis í Hafnarfirði, glæsilegt útsýni, tvennar 
svalir. Íbúðin er skráð 106,2 fm en þar af er mjög góð geymsla 
í snyrtilegri sameign 9,7 fm, vel staðsett sér stæði í upphitaðri 
bílageymslu innangengt. 

Allar frekari uppls veitir Hilmar Þór Bryde löggiltur fasteigna-
sali í síma 892-9694, hilmar@hraunhamar.is

Hilmar Þór Bryde Löggiltur fasteignasali.

Hringbraut 2a, 
220 Hafnarfjörður

Mjög góð eign miðsvæðis í bænum, fallegt útsýni. 

Opið hús: 

OPIÐ HÚS

Fasteignir

Fasteignir
Þjónusta

Síðumúla 27, S: 588-4477
SÍÐAN 1995

Dalhús 54 

Fallegt einbýli á frábærum stað í Grafarvogi 

Völuteigur 11 – Mos. 
Atvinnu/iðnaðarhúsnæði á góðu verði.  

Fallegt, vandað 221 fm einbýlishús á einni hæð innst í lokaðri götu út-
við óbyggt svæði með fallegu útsýni.  Örstutt í alla skóla, sundlaugina, 
Íþróttir, barnaskíðalyftu og fl.  4 svefnherbergi, gott skipulag.  Getur 
losnað fljótlega ef vill.  Verð 94,8 millj.  

Nýlegt (2006) Iðnaðarhúsnæði alls 665 fm með glæsilegri starfsman-
na+skrifstofu aðstöðu. Stórt afgirt útipláss og góð aðkoma á rólegum 
stað í Mosfellsbæ.  Gólfhiti, 6 innkeyrsluhurðar, lofthæð í mæni ca 7 
mtr.  Skiptist í dag í stóran ca 275 fm sal og annan ca 135 fm. Síðan 
um 40 fm innkeyrslubil (í leigu í dag) og um 215 fm skrifstofu, kaffi, 
fundar og starfsmanna aðstöðu.  Verð 120 milljónir.   Tilvalið fyrir 
hverskonar iðnaðar, byggingar eða þjónustu starfsemi eða t.d. fyrir 
Bifreiðar-ferðaþjónustu fyrirtæki.  

Ingólfur Gissurarson lg.fs. 
s: 896-5222  
ingolfur@valholl.is     
30 ára farsælt starf við 
fasteignasölu á Íslandi.        

OPIÐ HÚS

Opið hús sunnudaginn 17. febrúar 2019,  kl. 13:00 – 13:30    

Einbýlishús í pnr.108 eða nágrenni  
óskast fyrir fjársterkan kaupanda allt að 150 millj. Bein kaup. 

Upplýsingar veitir Herdís Valb. Hölludóttir lg.fs.  
s. 694-6166  |  herdis@valholl.is 

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



RAWTECH COAL

FLÍSAR FYRIR 
FAGURKERA
ÍTÖLSK GÆÐI OG GLÆSILEIKI

Ármúli 8   I   108 Reykjavík   I   Sími 516 0600   I   www.birgisson.is



Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@frettabladid.is

Kuldaboli bítur kinnarnar 
þessa dagana og mörg upp-
lifum við að húðin á okkur 

verður þurr og þreytt í slíku lofts-
lagi, jafnvel þannig að hún f lagni 

og bólgur og sýkingar taki sér ból-
festu með tilheyrandi vanlíðan og 
óþægindum. Það borgar sig því að 
huga að húðinni þessa mánuðina.

Leitaðu til sérfræðings 
Það er alveg þess virði að panta 
tíma hjá húðlækni eða snyrti-
fræðingi og fá ráðleggingar um 
hvað hentar þinni húð og þú gætir 

Hugað að 
húðinni í 
kuldanum
Veturinn býður upp á fjölmörg 
skemmtileg tækifæri til útivistar en 
útivistin getur tekið sinn toll af húð-
inni sem getur orðið ansi þurr þegar 
sól, snjór og vindur sameinast um að 
herja á hana. Það er því mikilvægt að 
nota góð rakakrem og verja húðina 
hnjaski eins og mögulegt er.

Sólarvörn er ekki síður mikilvæg á veturna þegar sólarljósið verður sterkt og vindur bítur kinnar. NORDICPHOTOS/GETTY

Þurr og 
viðkvæm 
vetrarhúð getur 
þróast yfir í 
húðertingar og 
jafnvel sjúk-
dóma eins og 
exem. 

Húðin á höndunum er þynnri en annars staðar á líkamanum og með fáum 
fitukirtlum svo það er mikilvægt að spara ekki handáburðinn á veturna. 

Feitt raka-
krem getur 
komið í veg fyrir 
óþægindi í húð 
af völdum kulda 
og sterks sólar-
ljóss og þannig 
bætt geðið og 
létt lundina. 

jafnvel komist að því að dýru 
kremin sem þú hefur smurt á þig 
árum saman virka kannski bara 
ekkert betur fyrir þig en ódýrasta 
rakakremið úr apótekinu.

Hugaðu að rakanum 
Þó að rakakremið þitt sé full-
komið á vorin og sumrin þá er það 
ekkert endilega nógu sterkt fyrir 
veturinn. Á veturna þarf húðin 
á okkur krem með olíugrunni 
frekar en vatnsgrunni þar sem 
olían verndar húðina og heldur 
rakanum inni. En það er ekki 
sama hvaða olía er notuð á and-
litið og mælt er með að kremin 
innihaldi avókadóolíu, rósaolíu 
eða möndluolíu.

Notaðu sólarvörn 
Nei, sólarvörn er ekki bara fyrir 
sumarnot. Vetrarsólin og endur-
varp hennar af snjónum getur líka 
valdið húðinni skaða. Berið sólar-
vörn á andlit og hendur um hálfri 
klukkustund áður en farið er út.

Hugaðu að höndunum 
Húðin á höndunum er þynnri en á 
f lestum öðrum stöðum líkamans 
og þar eru færri fitukirtlar. Þess 
vegna er erfiðara að halda hönd-
unum rökum, einkum í köldu og 
þurru veðri. Passaðu því að vera 
með hlýja vettlinga, helst úr ull, 
og ef þeir stinga þig er ráð að vera 
í þunnum bómullarhönskum 
undir.

Drekktu vatn fyrir heilsuna, 
ekki húðina 
Sumir halda að það leysi öll húð-
vandamál að drekka bara nógu 
mikið vatn en samkvæmt húð-
læknum er raunin önnur. Vatn er 
auðvitað gott fyrir allan líkamann 
og líffærin en það sést ekki á 
venjulegri húð hvort húðhafi 
drekki meira en tvo lítra af vatni 
á dag eða ekki. Sumir vatnsþamb-

arar eru með mjög þurra húð þrátt 
fyrir það.

Skautaðu fram hjá 
 skrúbbnum
Ef andlitshúðin er óþægilega þurr 
eru andlitsskrúbbar ekki endi-
lega bestu vinir þínir. Á þessum 
árstíma borgar sig að halda sig 
við milda andlitshreinsa frekar 
en ágenga andlitsskrúbba og nota 
rakamaska frekar en leirmaska 
sem draga raka úr andlitinu. Og 
svo bara að minnka almennt við 
sig hreinsivörur.

Volgt en ekki heitt bað 
Það er auðvitað freistandi að 
leggjast í sjóðheitt bað eftir 
langan dag úti í kuldanum en 
snarpheit böð brjóta niður varnir 
húðarinnar og geta leitt til þess 
að raki minnkar. Volgt bað með 
haframjöli eða matarsóda getur 
dregið úr kláða ef húðin er orðin 
skrjáfandi þurr og svo borgar sig 
líka að margbera á sig rakakrem.

Svo er bara að njóta vetrarins 
og huga að húðinni en þetta 
tvennt getur vel farið saman ef 
farið er að ofangreindum ráðum.

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

Evonia

www.birkiaska.isFyrir Eftir

Evonia eykur 
hárvöxt með því 
að veita hárrótinni 
næringu og styrk.
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Velkomin í okkar hóp!
Innritun og nánari upplýsingar

í síma 581 3730 og á jsb.is

Markviss, fjölbreytileg og öflug líkamsrækt 
fyrir konur og stelpur sem tekur mið af þörfum ólíkra hópa 
og skilar auknum krafti, hreysti og vellíðan.

Fáðu sjálfa 
  tilbaka!
Ný TT námskeið 
hefjast 25. febrúar

Aðhaldsnámskeiðin TT1 (25+) og TT3 (16-25)
Krefjandi og markviss líkamsþjálfun, 
sex vikna matarlisti, ummálsmæling, vigtun 
og vikulegir póstar. 
Njóttu þess að finna hvernig fötin passa þér betur, 
öll hreyfing verður léttari og skemmtilegri 
og þú verður líkari sjálfri þér! 

Margir tímar í boði

Kynntu þér málið á jsb.is 
Innritun í síma 581 3730

þig
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Tæki geta verið 
misörugg og allt  

of oft sem upp koma 
öryggisgallar.

Sólveig  
Gísladóttir
solveig@frettabladid.is 
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Snjallvæðing heimila var yfir-
skrift fyrirlestrar sem Ingvar 
Guðjónsson, forstöðumaður 

rekstrarlausna hjá Opnum kerfum, 
hélt á UTmessunni nýverið. Þar 
ræddi hann þær lausnir sem eru 
í boði og að hverju þurfi að huga 
varðandi val á tækjum og öryggi.

„Helstu snjalllausnir sem fólk er 
farið að nýta sér á heimilum eru 
ljósastýringar, hitastýringar og 
svo öryggiskerfi líkt og þau sem 
Öryggismiðstöðin og Securitas 
eru að bjóða. Þetta er snjallheim-
ilislausn sem er hægt að sníða að 
þörfum hvers og eins með glugga-, 
hreyfi- og vatnsskynjurum,“ segir 
Ingvar en snilldin snýst um að fólk 
getur stjórnað eða séð stöðuna á 
þessum skynjurum á miðlægum 
stað.

Snjöll heimilistæki
Einnig eru komin á markað alls 
kyns snjöll heimilistæki á borð 
við kaffivélar, eldavélar og ísskápa 
sem eru þó ekki enn orðin mjög 
algeng á Íslandi. „Ísskáparnir eru 
nýlega komnir á markað erlendis 
en þeir geta skynjað neysluhegðun 
fólks. Ef mjólkin er að klárast 
pantar ísskápurinn sjálfkrafa nýja 
af Amazon,“ lýsir Ingvar. Einnig 
sé hægt að koma sér upp ýmsum 
hnöppum um allt hús. „Til dæmis 
væri hægt að setja upp hnapp í 
þvottahúsinu sem hægt væri að 
ýta á ef þvottaefnið klárast. Þá færi 
það strax á rafræna innkaupa-
listann.“ Þó þetta hljómi eins og 
framtíðardraumar segir Ingvar 
okkur sigla hraðbyri í þessa átt. 
„Nú þegar eru verslanir farnar að 
bjóða upp á að fólk kaupi matvöru 
á netinu.“

Fylgst með heimilinu úr 
 fjarlægð
Ingvar er sjálfur mjög tækni-
sinnaður og búinn að snjallvæða 
heimili sitt nokkuð. „Ég hef sett 
upp gluggaskynjara til að sjá hvort 
þeir eru opnir eða lokaðir, ljósa-
stýringu, ljósmæla, lýsingu undir 
stiga og ég get séð hvort fjölskyldu-
meðlimir eru heima eða ekki.“

Spurður að því hvernig hann fari 
að því að vita hver er heima segir 
hann tvær leiðir færar í því. „Ann-
ars vegar getur snjalltækjalausnin 

talað við þráðlausa netið og séð 
hvort sími viðkomandi fjölskyldu-
meðlims er tengdur við netið eða 
ekki. Hins vegar getur fólk verið 
með kubb til dæmis á lyklakipp-
unni sinni og þá er skynjari sem 
skynjar hvort kubburinn er innan 
íbúðar.“ Kosturinn við þetta fyrir-
komulag segir Ingvar vera að hægt 

sé til dæmis að setja kerfi á vörð ef 
enginn er skilgreindur heima.

Ingvar er einnig með snjall-
myndavél á heimilinu. „Við 
vildum fylgjast með hundinum 
okkar og hvernig honum liði 
þegar við værum ekki heima. Við 
pössum hins vegar að stilla hana 
þannig að það slokknar á henni 

þegar einhver annar er heima en 
hundurinn.

Öryggið er mikilvægt
Ingvar leggur áherslu á að fólk hugi 
að öryggi í kringum snjalltæki 
og snjalltækjalausnir. „Tæki geta 
verið misörugg og allt of oft sem 
upp koma öryggisgallar. Því þarf 
að lesa sér vel til um tækin sem á 
að kaupa, ekki bara um gæði held-
ur líka öryggi þeirra.“ Best sé að 
velja tæki frá framleiðendum sem 
séu öryggisþenkjandi og þekktir 
fyrir stöðuga þróun á hugbúnaði 
þannig að tæki fái reglulega upp-
færslu. Ingvar vill ekki nefna neina 
sérstaka framleiðendur en bendir 
þó á að fólk eigi að forðast ódýr 
kínversk merki frá framleiðendum 
sem horfi meira á að selja mikið og 
hratt en á öryggisatriði.

Verum örugg á snjöllum heimilum
Huga þarf að öryggisþáttum þegar keypt eru snjalltæki og snjalllausnir á heimili. Best er að velja 
tæki frá framleiðendum sem þekktir eru fyrir stöðuga hugbúnaðarþróun og uppfærslur.

Ingvar Guðjónsson hélt fyrirlestur um snjöll heimili á UTmessunni.

Helstu snjall-
lausnir sem fólk 
er farið að nýta 
sér á heimilum 
eru ljósastýring-
ar, hitastýringar 
og svo öryggis-
kerfi. NORDIC-
PHOTOS/GETTY

En hvað getur gerst?
„Hættan liggur í að óprúttinn aðili 
getur tengst tækinu frá netinu og 
í gegnum það reynt að tengjast 
öðrum tölvum og tækjum heim-
ilisins og komist þannig að per-
sónulegum upplýsingum.“ 

Hann bendir á að fólk ætti aldrei 
að opna frá netinu beint inn á 
snjallheimilistæki. „Ef þetta eru 
tæki á þráðlausa netinu ættu þau 
að vera á sér einangruðu neti sem 
nær ekki að tala við önnur tæki á 
heimilinu.“

Ingvar segir góða reglu að 
slökkva alltaf á myndavélum þegar 
fólk er heima hjá sér eða líma yfir 
myndavélar á tölvum þegar ekki er 
verið að nota þær. 

„Ef einhver kemst inn á mynda-
vélina getur hann verið að taka 
upp hljóð og mynd,“ segir Ingvar 
og telur hættuna mjög raunveru-
lega. 

„Staðreyndin er sú að það er 
mikið af óværum á netinu og í 
lang fæstum tilfellum gerir fólk sér 
grein fyrir að það sé komið með 
óæskilegan hugbúnað í tölvuna 
eða jafnvel símann sinn.“



Það er stundum talað um að á 
næstu 20-30 árum munum 
við sjá meiri tæknifram-

farir en síðastliðin 200-300 ár. 
Það er dálítið sturluð pæling ef 
við veltum fyrir okkur hvað hefur 
gerst á þessum tveimur til þremur 
öldum,“ segir Snæbjörn Ingi Ing-
ólfsson, viðskiptastjóri hjá Origo.

Hann segir að það sé margt 
spennandi fram undan á árinu í 
upplýsingatækni. „Við munum sjá 
aukna sjálfvirknivæðingu, m.a. 
sjálfsafgreiðslu á öllum sviðum. 
Það styttist í mannlausar búðir 
og það er raunar bara spurning 
hvenær það gerist. Greiðslur með 
símum munu aukast og það stytt-
ist í að greiðslukort og peningar 
hætti að vera til. Það verður aukin 
sjálfvirkni á bak við tjöldin.“

Hann segir að á þessu ári verði 
líklega komnir 20 milljarðar 
tengdra tækja. „5G fer líklega á 
f lug á árinu og fyrirtæki munu 
hefja uppsetningu á 5G-kerfum, 
kannski ekki á Íslandi en klár-
lega erlendis. Við sjáum þá líklega 
fyrstu 5G símana koma á markað. 
Það býður upp á meiri hraða og 
hágæða sjónvarpsefni sem verður 
streymt hnökralaust. 5G verður 
undirstaðan í þessum breytingum 
sem eru fram undan. Tæknin á bak 
við 5G er allt önnur en í forver-
unum og býður upp á meiri stjórn 
á kerfinu. 5G mun verða lykil-
þáttur í sjálfkeyrandi bílum og alls 
konar snjallvæðingu innviða sem 
fyrirtækin eru að skoða í dag.“

Snæbjörn segir að gervigreind 
verði enn meiri á þessu ári og 
öflugri. „Notkun gervigreindar-
lausna kemur víða inn. Það verður 
fullt komið af lausnum sem við 
munum ekki gera okkur grein 
fyrir að gervigreind sé á bak við. 
Eins munu tækin læra meira sjálf. 
Við erum farin að sjá fyrirtæki 
leysa flókna hluti á skömmum 

tíma sem tók kannski f leiri manns 
nokkra daga að gera áður. Það er 
ekki endilega gervigreind á bak við 
það, heldur svokölluð vélmenna-
væðing (e. robotics). Þá er búið að 
skilgreina ferla á bak við tjöldin 
þar sem verkin leysast eitt af öðru 
í réttri röð án beinnar aðkomu 
notenda.“

Örgjörvaframleiðsla er í vanda 
og það hægir á þróun að sögn Snæ-
björns. Hann segir að aðrir þættir 
muni spila inn í þessa þróun eins 
og aukinn orkusparnaður, minni 
hitamyndun og lengri líftími, 
þar sem ekki endilega sé hægt að 
auka reiknigetu endalaust eins og 
staðan er.

Snæbjörn segist telja að þetta 
verði vandræðaár samfélagsmiðla. 
„Almenningur fær nóg af virð-
ingarleysi gagnvart persónuvernd 
notenda hjá Facebook og fleiri 
samfélagsmiðlum. Þá mun Snap-
chat eiga í miklum vandræðum 
þar sem samkeppnin er að koma 
með betri lausnir og er með stærri 
notendahópa. Persónuvernd er 
sífellt að aukast og það er verið að 
varast persónuverndarbrot, það 
munu koma fleiri reglugerðir sem 
stuðla að aukinni persónuvernd, 
sem verður þrándur í götu sam-
félagsmiðla,“ segir hann.

„Það styttist í að tækjafram-
leiðendur hætti að framleiða og 
selja fjarstýringar með tækjum, 
raddstýringar eru að ryðja sér til 
rúms og eru þar Amazon Alexa og 
Google Home fremst. Þá getum við 
í stað þess að nota fjarstýringar 
talað við tækin á einfaldan hátt. 
Árið gæti hreinlega verið upp-
haf endaloka snjallsímanna. Sala 
þeirra er að dragast saman, þar 
sem þróun tæknibúnaðar er að 
hægjast/breytast verður krafan 
um að skipta um síma minni við 
hverja nýja útgáfu,“ segir Snæ-
björn.
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Dæmi um notkun 
á Edico Handheld 
handtölvulausn:

> Vörutalning
> Vörumóttaka
> Birgðaskráning
> Sölutiltekt
> Söluafhending
> Uppfletting á vörum

Meðal fyrirtækja 
sem nota Edico 
Handheld: 

Þú getur sparað tíma, 
fyrirhöfn og peninga 
með einföldum og 
sveigjanlegum lausnum

 „Edico er með nútímalega og lausna-
  miðaða nálgun og það skiptir miklu 
  máli í dag til að einfalda rekstur 
  fyrirtækja og sækja fram með nýrri 
  og hagkvæmari tækni“.
      

   Sigurður Long, forstöðumaður UT deildar Olís

Viltu auka afköst og skilvirkni?

Edico Handheld
handtölvulausn
flýtir skráningu
gagna þannig að
upplýsingar um

birgðir, innkaup og sölu eru skráðar
í rauntíma í handtölvu sem starfsfólk 
er með á sér jafnvel á öllum stundum. 
Þannig er hægt að afgreiða viðskipti 
með mun hraðari og einfaldari máta 
auk þess að hafa betri yfirsýn yfir 
vörurnar þínar. 

Gervigreind og sjálfvirkni aukast
Snæbjörn Ingólfsson, úr hinni fallegu sveit Mývatnssveit, við skrifborðið.

Á UTmessunni, sem haldin var í Hörpu um síðustu helgi, 
var hægt að fá sér hressandi drykk á vélmennabarnum.

Risaeðlurnar slógu í gegn svo um munaði. Þó var ekki 
laust við að sumir væru hræddir þegar félagarnir birtust. 

Hvern hefur 
ekki dreymt 
um að reyna að 
skora hjá Björg-
vini Páli. Hann 
birtist í dular-
gervi vélmenna-
markvarðar á 
UTmessunni. 

Það styttist í mannlausar búðir, 5G 
ryður sér til rúms, fjarstýringar fara að 
hverfa og fleira og fleira. Það er margt 
spennandi í kristalskúlu tækninnar. 
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Halldór Áskell er yfir vef- og 
hugbúnaðarsviði Premis, 
en fyrirtækið fagnar 20 

ára afmæli í ár. Þrátt fyrir tveggja 
áratuga sögu er félagið tiltölulega 
óþekkt utan upplýsingatæknisam-
félagsins og við spyrjum Halldór 
um félagið. „Félagið hefur vaxið 
nokkuð hratt síðustu ár og hefur 
m.a. sameinast minni félögum 
eins og Omnis, Opex, Skapalóni, 
Davíð og Golíat og nú um ára-
mótin fyrirtækinu Tölvustoð. 
Þessar sameiningar hafa flestar 
tengst kjarnasviði félagsins á sviði 
reksturs og hýsingar tölvukerfa en 
hafa einnig styrkt félagið á sviði 
vef- og hugbúnaðargerðar. Eftir 
allar þessar sameiningar starfa nú 
um 60 manns hjá Premis.“

Mótuð stefna í vefumjón
Eftir að sameiningu þessara félaga 
lauk blasti við sú áskorun að 
fyrirtækið var með nokkur ólík 
vefumsjónarkerfi sem keyrðu vefi 
viðskiptavina þeirra segir Halldór. 
„Flest voru þau heimasmíðuð, 
enda lenska síðustu ára að vef-
stofur á Íslandi hafa búið til eigin 
kerfi. Þessi kerfi eru svo dýr í við-
haldi og þróun og eiga því á hættu 
að dragast aftur úr í framþróun og 
viðhaldi. Við sáum líka að það væri 
ákveðin þróun hjá viðskiptavinum 
okkar að fara frá þessu umhverfi.“

Contentful og WordPress
Því var ákveðið fyrst að draga úr 
vægi heimasmíðuðu kerfanna 
og sækja fram með WordPress 
og hann bætir við: „WordPress 
er stærsta vefumsjónarkerfið í 
þessum bransa og er frjáls hugbún-
aður (e. open source) en við sáum 
að þarna vildu margir viðskipta-
vinir okkar staðsetja sig. Þá hentar 
lausnin bæði sem stöðluð lausn 
og í sérhönnuð verkefni. Á sama 
tíma eru auðvitað annmarkar 
á svona opnu og ókeypis kerfi. 
Það hentar ekki endilega stærri 
viðskiptavinum sem vilja meira 
öryggi og aðra útgáfustjórnun. Því 
fjárfestum við í þekkingu í þýsku 
kerfi sem heitir Contentful og er 

Ný hugsun í vefumsjón
Heimasmíðuð vefumsjónarkerfi eru á undanhaldi víða um heim og því veitir Premis viðskipta-
vinum sínum meiri möguleika með vefumsjónarkerfum á borð við WordPress og Contentful. 

Vefur Alvogen fékk nýlega tilnefningu sem vefur ársins hjá stórum fyrir-
tækjum, í tengslum við hin árlegu Íslensku vefverðlaunin.

„Heimasmíðuð 
vefumsjónar-
kerfi eru á 
undanhaldi 
og við teljum 
okkur geta 
veitt viðskipta-
vinum meiri 
möguleika með 
því að fylgja 
þróun á kerfum 
sem þjónusta 
heimsmarkað,“ 
segir Halldór 
Áskell, deildar-
stjóri vef- og 
hugbúnaðar-
sviðs Premis. 
MYND/STEFÁN

Innri vefir og námskeiðskerfi
Premis hefur í gegnum árin 
þróað vef- og hugbúnaðar-
lausnir sem hjálpa mörgum af 
fremstu fyrirtækjum landsins í 
sinni vinnu segir Halldór Áskell, 
deildarstjóri vef- og hugbún-
aðarsviðs Premis. „Dæmi um 
þessar lausnir eru Corrian og 
Amon lausnirnar hjá okkur. 
Corrian varð til í kringum þörfina 
fyrir eitt samskiptatorg eða svo-
kallaðan innri vef fyrirtækja. Þar 
inni er m.a. viðburðaskráning 
fyrirtækisins, símaskrá, sam-
skipti, ferlaskráning og margs 
konar gagnlegar upplýsingar 
aðgengilegar starfsmönnum á 
þægilegum vef sem er aðgangs-
stýrður.“

Amon er lausn frá Premis sem 
einblínir á kennslu- og nám-
skeiðskerfi á vegum fyrirtækis 
segi Halldór. „Þannig er Amon 
nýtt til þess að tryggja ákveðna 

þekkingu og eftirlit með þeirri 
þekkingu innanhúss hjá fyrir-
tækjum. Hvort sem það snýst 
um réttindi starfsmanna, ör-
yggisreglur, reglur um persónu-
vernd eða aðra almenna þekk-
ingu sem við verðum að mæla 
og treysta að sé til staðar.“

Þá hefur grunnur þessara 
kerfa og margra annarra nýst hjá 
Premis til þess að þróa lausnir 
í fleiri áttir bætir Halldór við. 
„Við erum með bókunarkerfi, 
verkbókhaldskerfi, skýrslutól 
og samþættingu fjölda kerfa 
sem svo auðvelda viðskipta-
vinum okkar að sinna starfi sínu. 
Þessar lausnir okkar eru í notkun 
hjá fyrirtækjum á borð við Air-
port Associates, Háskólanum 
í Reykjavík, Húsasmiðjunni, 
Kópavogsbæ, Reykjavíkurborg, 
Öryggismiðstöðinni og svo 
mætti lengi telja.“

Við hjá Alvogen vorum á þeim 
tímamótum að umfang vefmála 
félagsins var orðið meira en 
við töldum þáverandi lausnir 
ráða við til lengri tíma. Við 
rekum fjölmarga stóra vefi og 
heildarfjöldi vöru- og landa-
vefja er um 60 talsins um allan 
heim á ólíkum tungumálum. 
Útgáfustjórnun og framþróun 
veflausna var því lykilatriði 
þegar við fórum að skoða hent-
ugar lausnir til framtíðar. Niður-
staðan var að nota alþjóðlega 
vefumsjónarkerfið Contentful, 
sem er lausn þróuð í Þýskalandi. 
Contentful býður upp á ýmsar 
áhugaverðar lausnir þar sem 
góð hönnun fær að njóta sín 
og hentar mjög vel alþjóðlegu 
fyrirtæki eins og okkar.

Halldór Kristmannsson
framkvæmdastjóri markaðs-  
og kynningarmála

leiðandi í nýrri tegund vefstjórn-
unarkerfa, einbeitir sér að því að 
sjá um texta og myndir eingöngu 
en samþættist síðan auðveldlega 
við aðrar þjónustur sem sinna þá 
öðrum sérhæfðum verkefnum á 
vefnum. Þannig getum við púslað 
saman klæðskerasniðinni lausn 
fyrir hvern og einn viðskiptavin.“

Ólíkir þarfir – ólíkar lausnir
Premis hefur t.d. unnið með 

Alvogen við að setja vefi þeirra yfir 
í Contentful en þarfir alþjóðlegs 
fyrirtækis af þeirra stærðargráðu 
rímuðu vel við þær lausnir sem 
Premis gat dregið að borðinu með 
Contentful. Vefur Alvogen fékk 
einmitt tilnefningu til vefs ársins 
hjá stórum fyrirtækjum í tengslum 
við Íslensku vefverðlaunin sem 
verða afhent 22. febrúar. „Á sama 
tíma höfum við unnið spennandi 
verkefni í Word Press, en nýleg 

dæmi þar eru fréttamiðillinn 
Mannlíf, barnafataverslunin Fífa 
og íþróttafélagið Breiðablik svo 
eitthvað sé nefnt.“

Framsækin hugsun
Hann segir Premis í raun vera að 
fylgja áherslum viðskiptavina og 
þeirri þróun sem hefur átt sér stað 
um allan heim. „Heimasmíðuð 
vefumsjónarkerfi eru á undan-
haldi og við teljum okkur geta veitt 
viðskiptavinum meiri möguleika 
með því að fylgja þróun á kerfum 
sem þjónusta heimsmarkað. Þá eru 
vefir í auknum mæli að nýta sér 
samþættingu mismunandi kerfa, 
svo sem vefverslanir við bókhalds-
kerfi, upplýsingar á vefjum eða 
bakendum við rekstrarkerfi eða 
jafnvel skráningarform frá vefjum 
yfir í umsýslukerfi viðskipta-
vina. Því er mikilvægt að byggja 
á sterkum lausnum og teymi 
sem þekkir þær vel. Með þessum 
sameiningum og þessum kerfum 
setjum við okkur í fremsta flokk.“
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dk hugbúnaður
Fyrirtækið dk hugbúnaður er 
leiðandi á sviði viðskiptahugbún-
aðar hér á landi fyrir allar stærðir 
og gerðir fyrirtækja. Fyrirtækið er 
orðið 20 ára og starfsemin hefur 
farið ört vaxandi undanfarin ár. Í 
dag vinna 63 starfsmenn hjá fyrir-
tækinu. „Rúmlega 6.500 fyrirtæki 
nýta sér viðskiptahugbúnað dk og 
þeim fjölgar um 500 á hverju ári,“ 
segir Dagbjartur Pálsson, en hann 
er framkvæmdastjóri dk hugbún-
aðar ásamt bróður sínum, Magnúsi 
Pálssyni.

dk iPOS afgreiðslukerfið
Hafsteinn segir markaðinn hafa 

kallað eftir snjalltækjalausnum 
og dk hugbúnaður hafi svarað 
því kalli. „dk POS pantanaappið 
fyrir iPad hefur notið mikilla vin-
sælda hjá veitingastöðum síðan 
það kom út fyrir fjórum árum. Nú 
hefur dk tekið þá lausn lengra og 
gert að fullgildu afgreiðslukerfi 
sem við köllum afgreiðslukerfi dk 
iPOS,“ segir Hafsteinn. „Öll sala í 
dk iPOS afgreiðslukerfinu og sam-
skipti við dk bókhaldskerfið fer 
fram í gegnum skýjaþjónustu, dk 
vistun. Umsýsla birgða er leikur 
einn og salan bókast sjálfkrafa í 
dk fjárhagsbókhaldi. Einfaldara 
verður það ekki fyrir viðskiptavini 
okkar,“ segir Hafsteinn.

Sjálfsafgreiðsla 
með dk
Sjálfsafgreiðsla 
er farin að 
ryðja sér til 
rúms á Íslandi. 
„Við erum með 
sérsniðnar sjálfs-
afgreiðslulausnir fyrir 
verslun og þjónustu og af 
þeim fyrirtækjum sem hafa tekið 
upp sjálfsafgreiðslukerfi dk POS, 
til að stytta biðraðir á háannatíma 
má nefna Læknavaktina Austur-
veri og einnig má nefna Perluna 
með dk iPOS sjálfsafgreiðslukerfið 
sem keyrir á iPad og er beintengt 
bókunarvél Bókunar. dk mun 

koma með fleiri sérhæfðar sjálfs-
afgreiðslulausnir á árinu svo það 
eru svo sannarlega spennandi 
tímar fram undan,“ segir Dag-
bjartur.

Nánari upplýsingar má finna á 
www.dk.is.

   Rafrænt og   
      pappírslaust     
bókhaldskerfi
Yfir fimm hundruð ný fyrirtæki taka upp dk viðskipta-
hugbúnað á hverju ári. Mörg þeirra taka einnig upp dk 
Pos og dk iPos afgreiðslulausnir. Fullþróað bókhalds- 
og sölukerfi í skýinu með yfir 20 ára reynslu.  

dk hugbúnaður er með sérsniðnar sjálfsafgreiðslulausnir fyrir 
verslun og þjónustu. Fleiri lausnir eru væntanlegar á árinu. 

dk Pos er 
útbreiddasta 

afgreiðslukerfið  
á Íslandi. 
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 Til sölu

Ungnautakjöt beint frá býli. Minnst 
1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, snitsel 
og steikur. www.myranaut.is s. 868 
7204

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

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

að kostnaðarlausu! 

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

27, 105 

Upplýsingar í síma 782 8800

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

Heimilið

 Barnavörur

VAGNSTYKKI + KERRUSTYKKI 
+ SKIPTITASKA

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

Skólar
Námskeið

 Námskeið

ICELANDIC, ENGLISH, 
NORWEGIAN & DANISH 
F. FOREIGNERS - ENSKA, 

NORSKA, DANSKA
Levels/Stig: I - 6: Start/Byrja: 4/3, 1/4, 
29/4, 27/5, 24/6, 22/7, 19 8/, 16/9, 
14/10, 11/11, 9/12. 4 weeks/4 vikur 
x 5 days/5 daga. 2-4 students/nem.
Morn/Aftern/ Evening. Morgna/
Síðd/ Kvöld. Price/Verð: 48.000,- 
Most labour unions pay back part 
of course price/ Flest stéttafélög 
endurgreiða hluta námsgjalds. 
www.iceschool.is - ff@icetrans.
is - facebook.com/iceschool. 
Fullorðinsfræðslan-IceSchool, 
Ármúli 5. 108 s. 5571155 / 8981175.

 Ökukennsla
Ökukennsla, aðstoð við 
endurtökupróf og akstursmat. 
S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT  
165 - 570 FM 

ATVINNUHÚSNÆÐI Í  
116 REYKJAVÍK  

VERÐ FRÁ KR 990 FM
165 og 285 fm bil með allt að 9 m 
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 

malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir  

Sverrir í s. 661 7000

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

Atvinna

 Atvinna í boði

BAKARÍ
Starfskraftur óskast til aðstoðar/

afgreiðslustarfa í bakarí í 
Breiðholti annanhvern laugardag 
frá kl. 7-10 ekki, yngra en 20 ára.
Uppl. sendist á : sveinsbakari@

sveinsbakari.is

Tilkynningar

 Fundir
Aðalfundur bílaklúbbsins Cruser 
verður haldinn á Höfðabakka 9, 
sunnudaginn 23. febrúar kl. 10:00

Best geymda leyndarmál Kópavogs

Spilar fyrir dansi SÍMI 554 2166
 200 KÓPAVOGURFÖSTUDAG & LAUGARDAG

FRÁ KL. 00.00 - 03.00

GLÆSILEGUR
SPILASALUR

Komdu og freistaðu
gæfunnar!

TRAPTRAP

WWW.CATALINA.IS

Skemmtanir

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

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

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

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

Láttu okkur gera bílinn kláran í vetraraksturinn.

Yfir 30 ára reynsla í öllum almennum bílaviðgerðum 
og smurþjónustu.

Bifreiðaverkstæði 
Auðbrekka 17
200 Kópavogiílvogur eh/fB

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

viftur.is
vogur v

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Framleiðum einangrunarlok
og yfirbreiðslur á allar 
tegundir potta. 
Metum ástand og gerum við. 

LOK Á HEITA POTTA

www.fjardarbolstrun.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.

íma antanir í s.       helgasig gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Til sölu

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is

 16 SMÁAUGLÝSINGAR  1 6 .  F E B R ÚA R  2 0 1 9  L AU G A R DAG U R



MIKIÐ 
ÚRVAL AF LÍFRÆNU 

GRÆNMETI OG ÁVÖXTUM

TILBOÐ

199kr.
HVÍTLAUKSBRAUÐ

99kr.

BANANAR
99kr./kg

TILBOÐ

KLAKI 2.L
99kr.

TILBOÐ

199kr.

1.5 kg poki



HÁGÆÐA VÖRUR FRÁ

BLEYJUR ALLAR STÆRÐIR

799kr.
ALLAR STÆRÐIR

99kr.
499kr.

PAPPÍR FRÁ BLAUT ÞURKKUR
MEÐ SVANSMERKINU



519 5500
SÍÐUMÚLA 23 • 108 REYKJAVÍK • FASTBORG.IS

VERÐ:
64.9M

SÉRHÆÐ

ÖLDUGATA 34 101 REYKJAVÍK

128.7m2

SÉRHÆÐ OG BÍLSKÚR

ÚLFAR 897 9030 og GUNNLAUGUR 844 6447

Opið hús Mán. 18. feb. frá kl. 17:15-17:45

3 HERBERGI

VERÐ:
42.9M

ÍBÚÐIR

SKIPHOLT 11-13 105 REYKJAVÍK

ÞRJÁR ÍBÚÐIR

Á ÞRIÐJU HÆÐ Í LYFTUHÚSI

ÚLFAR 897 9030 og GUNNLAUGUR 844 6447

78-81m2

VERÐ:
41.9M

ÍBÚÐ

HRAUNBÆR 120 120 REYKJAVÍK

5 HERBERGI 117m2

MIKIÐ ENDURNÝJUÐ - SÉR ÞVOTTAHÚS

GUÐRÚN ANTONSDÓTTIR         621 2020

Opið hús Sun. 17. feb. frá kl. 15:00-15:30

VERÐ:
73.9M

ÍBÚÐ

SKÓGARSEL 41-43 109 REYKJAVÍK

3 HERBERGI 143m2

FALLEG ÍBÚÐ MEÐ STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU

ÞÓRA  BIRGISDÓTTIR                     777 2882

Opið hús Sun. 17. feb. frá kl. 16:00-16:30

VERÐ:
51M

ÍBÚÐ

KRÓKARMÝRI 80B 210 GARÐABÆR

101.6m2 ÍBÚÐ Á EFRI HÆÐ

Í LITLU FJÖLBÝLI, FRÁBÆR STAÐSETNING

GUNNLAUGUR ÞRÁINSSON     844 6447

Opið hús Mið. 20. feb. frá kl. 17:00-17:30

VERÐ
42.9M

ATVINNUHÚS

LÆKJARMELUR 12 116 REYKJAVÍK

219m2

AUKINN LOFTHÆÐ AÐ HLUTA

BRANDUR GUNNARSSON 897 1401

LAUST STRAX

VERÐ
TILBOÐ

ATVINNUHÚS

GRÓFIN 1 101 REYKJAVÍK

599m2

FRÁBÆR STAÐSETNING

BRANDUR GUNNARSSON 897 1401

LAUST FLJÓTLEGA

VERÐ:
64.9M

ÍBÚÐ 

MEISTARAVELLIR 5 107 REYKJAVÍK

5 HERBERGI 129.6m2

BJÖRT OG RÚMGÓÐ MIKIÐ ENDURNÝJUÐ

ÚLFAR ÞÓR DAVÍÐSSON                897 9030

BÓKIÐ SKOÐUN

VERÐ:
26.7M

STÚDÍÓ ÍBÚÐ 

AUSTURBERG 28 111 REYKJAVÍK

VEL SKIPULÖGÐ OG 

UPPGERÐ ÍBÚÐ MEÐ 35m2 SÉR AFNOTAREIT

ÚLFAR ÞÓR DAVÍÐSSON                897 9030

43.2m2

VERÐ:
85.9M

RAÐHÚS

HELLULAND 13 108 REYKJAVÍK

3 HERBERGI 168.3m2

ENDARAÐHÚS MEÐ BÍLSKÚR

ÚLFAR 897 9030 og BÖRKUR 832 8844

Opið hús Sun. 17. feb. frá kl. 14:00-14:30BÓKIÐ SKOÐUN

VERÐ:
129M

ÍBÚÐ

VATNSSTÍGUR 20-22 101 REYKJAVÍK

129m2

STÆÐI Í BÍLASKÝLI - FALLEGT ÚTSÝNI

ÞÓRA  BIRGISDÓTTIR                     777 2882

5. HÆÐ3 HERB.

BÓKIÐ SKOÐUN

Opið hús Sun. 17. feb. frá kl. 15:00-15:30



Á K j a r v a l s s t ö ð u m 
stendur y f ir y f ir-
litssýning á verkum 
E y b o r g a r  G u ð -
mundsdóttur en hún 
lést langt um aldur 

fram árið 1977, 52 ára gömul. Sýn-
ingarstjórar eru Heba Helgadóttir 
og Ingibjörg Sigurjónsdóttir.

„Þetta er fyrsta yfirlitssýningin 
sem er haldin á verkum Eyborgar 
og löngu tímabær,“ segir Ingibjörg. 
„Eyborg hélt sjálf þrjár einka-
sýningar á Íslandi og tók þátt í 

fjölda samsýninga bæði hérlendis 
og erlendis. Sýningin hefur yfir-
skritina Hringur, ferhyrningur og 
lína sem er tilvísun í ummæli frá 
Eyborgu þar sem hún segir að hún 
sé alltaf að vinna með þessi grunn-
form í umhverfi okkar. Mér finnst 
svo heillandi þessi aðdáunarverða 
þolinmæði sem hún hefur fyrir 
f letinum og hvernig hún er alltaf að 
takast á við hann.“

Þær segja verkin á sýningunni 
koma úr ýmsum áttum. „Það var 
víða leitað fanga,“ segir Ingibjörg. 
„Verk eftir Eyborgu eru í opinberum 
söfnum og mjög mörg eru í einka-
eign.“ Heba bætir við: „Það er langt 
síðan Eyborg féll frá, og það kom 
okkur á óvart og var mjög ánægju-

Leyndarmál 
íslenskrar  
listasögu

Fyrsta yfirlitssýningin á verkum Eyborgar 
Guðmundsdóttur stendur yfir á Kjarvals-
stöðum. Hér á landi fékk þessi merka lista-
kona ekki þá athygli sem hún átti skilið. 

Ingibjörg og Heba hafa veg og vanda af sýningunni, sem er fyrsta yfirlitssýning á verkum Eyborgar. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Eyborg Guðmundsdóttir á vinnustofu sinni. Hún lést langt um aldur fram árið 1977, þá 52 ára gömul. Listunnendur geta nú notið verka hennar á yfirlitssýningu sem stendur yfir á Kjarvalsstöðum. MYND/L

legt hversu vel gekk að safna saman 
verkum eftir hana.“

Föst og hrein form
Ekki kunna allir skil á þessari stór-
merku listakonu og Heba rifjar 
upp feril hennar. „Eyborg fæddist 
árið 1924 og ólst upp á Eyri við Ing-
ólfsfjörð. Hún greindist ung með 
berkla og var á Vífilsstöðum. Hún 
f lutti til Reykjavíkur árið 1944 og 
bjó á Vesturgötu 53. Valtýr Péturs-
son bjó undir sama þaki og þarna 
voru listamenn tíðir gestir. Í tólf ár 
vann hún skrifstofustörf hjá Bún-
aðarfélagi Íslands en árið 1957 fór 

hún markvisst að sinna list sinni. 
Hún kynntist Dieter Roth sem leið-
beindi henni og hann ásamt Þor-
valdi Skúlasyni hvatti hana til að 
halda til Parísar í nám. Hún hóf nám 
í fremur hefðbundnum skóla, Aca-
démie Julian, 35 ára þroskuð kona 
með frekar mótaðar hugmyndir. 
Kennslan í skólanum átti ekki við 
hana og hún leitaði að leiðbeinanda 
og valdi sér franskan geómetrískan 
þungavigtarmann, Georges Folmer. 
Folmer stofnaði árið 1961 hópinn 
Groupe Mesure um framþróun 
geómetríunnar og Eyborg var ein af 
fimmtán stofnmeðlimum. Helsta 

markmið þeirra var að tengja listina 
út í samfélagið og í arkitektúr og að 
listin væri ekki lokuð inni á söfnum. 
Eyborg átti fimm ára tímabil með 
þessum hópi og sýndi víða. Þarna 
var hún að hreinsa svolítið til í geó-
metríunni, litirnir urðu einfaldari 
og hún fór alveg niður í kjarnann 
í geómetríunni. Á Parísarárunum 
naut hún einnig reglulega leið-
sagnar frumkvöðuls op-listarinnar, 
Victors Vasarely, sem hafði áhrif á 
áhuga hennar á beinum áhrifum 
markvissra forma og reglu á sjón-
skynjun og upplifun.

Hún var alltaf á ákveðinni leið 

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrun@frettabladid.is
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HÖFUNDAREINKENNI 
HENNAR ERU FÖST OG 
HREIN FORM ÞAR SEM 
SJÓNRÆN ÁHRIF REGLU-
BUNDINNA FORMA ERU 
MEGINÁHERSLAN.

Allir listunnendur ættu að bregða sér á Kjarvalsstaði. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

LISTASAFN REYKJAVÍKUR

og tók ýmislegt frá umhverfinu. 
Þessi sýning endurspeglar ansi vel 
hvernig hún þróaði list sína í ýmsar 
áttir innan geómetríska og op-
lista rammans. Höfundareinkenni 
hennar eru föst og hrein form þar 
sem sjónræn áhrif reglubundinna 
forma eru megináherslan.“

Var jaðarsett
Eyborg f lutti heim til Íslands árið 
1965. „Þá var geómetrían gengin 
yfir hér á landi þannig að Eyborg 
var jaðarsett og fékk ekki þá athygli 
sem hún átti skilið. Hún hefur samt 
alltaf átt sér ákveðna aðdáendur,“ 
segir Heba. „Fyrsta einkasýning 
hennar var árið 1965 í Bogasal Þjóð-
minjasafnsins og verkin einkennd-
ust af sterkum einföldum formum. 
Árið eftir hélt hún sýningu á Mokka 

kaffi og árið 1975 hélt hún stóra sýn-
ingu í Norræna húsinu þar sem má 
sjá ákveðna þróun í verkunum. Hún 
lék sér þar með tvívíddarflötinn og 
flest verkanna voru op-verk ásamt 
lágmyndum.“

Mikilvægur hlekkur
„Ef hún hefði lifað lengur finnst 
mér sennilegt að hún hefði reynt að 
vinna að fleiri verkefnum tengdum 
arkitektúr. Hún hafði mikinn áhuga 
á samtvinnun myndlistar og arki-
tektúrs,“ segir Ingibjörg. „Hún gerði 
stigahandrið á kvennaheimilið á 
Hallveigarstöðum, óskaplega fallegt 
smíðajárnshandrið. Við vitum til að 
hún gerði tillögu að framhliðinni að 

Tollhúsinu, sem þeir sem sáu segja 
að hafi verið alveg stórkostleg hug-
mynd, en við höfum ekki fundið 
hana. Framlag hennar til grafískrar 
hönnunar er líka eftirtektarvert en 
hún hannaði bókarkápur og for-
síður á tímarit, auk þess að hanna 
sín eigin boðskort og sýningarskrár 
fyrir sýningar sínar.“

Um stöðu Eyborgar í íslenskri 
myndlist segir Heba: „Eyborg var 
lengi vel eitt best geymda leyndar-
mál íslenskrar listasögu. Hún er 
ákaflega mikilvægur hlekkur milli 
formrænnar abstraktlistar og SÚM. 
Með þessari yfirlitssýningu á verk-
um hennar er verið að sýna týndan 
hlekk í listasögu okkar.“

MERKJAVÖRUMARKAÐUR
VÖNDUÐ MERKI FYRIR MINNA

BY MALENE BIRGER
SAMSØE & SAMSØE
HELMUT LANG
NOTES DU NORD
CALVIN KLEIN
J. LINDEBERG
KENZO
DIESEL
WHYRED
SIX ÁMES
JUST FEMALE
SUIT
2ND DAY
BILLI BI
SHOE THE BEAR
BRAKO
TATUAGGI
ROSEMUNDE
5 UNITS
PART TWO
NÜ
INWEAR
PIESZAK
& FLEIRI FLOTT MERKI

Skólavörðustíg 6

... finnur þú gullmola
     í þinni stærð?

FATNAÐUR & SKÓR
FYRIR DÖMUR & HERRA

VÖRUR ÚR EFTIRTÖLDUM VERSLUNUM :

50-60%
AFSLÁTTUR

OPNUNARTÍMI
LAU   10 - 18
SUN  13 - 18
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Viltu birta minningargrein á frettabladid.is?
Minningargreinar skal senda á timamot@frettabladid.is.

Birting er endurgjaldslaus og opin öllum á frettabladid.is/timamot

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Unnur Axelsdóttir 
Hlíðarvegi 11, Kópavogi, 

lést þann 14. febrúar sl. á hjartadeild 
Landspítalans. Jarðarförin fer fram frá 

Kópavogskirkju fimmtudaginn 
 21. febrúar kl. 13.00. 

Stefanía Hjartardóttir
Sveinn Hjörtur Hjartarson  Sigurveig H. Sigurðardóttir
Þórunn I. Hjartardóttir Sveinn B. Larsson
Axel Garðar Hjartarson  Rannveig Sigurðardóttir 

barnabörn og barnabarnabörn. 

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og vinarhug vegna andláts og útfarar 

okkar ástkæra eiginmanns, föður 
tengdaföður, afa og langafa, 

Gunnars Ingibergssonar 
innanhússarkitekts,  

Unnarbraut 24.
Eva Jóhannsdóttir

Bjarki Gunnarsson Ólöf R. Sigurðardóttir
Helena Gunnarsdóttir  Benedikt Á. Guðmundsson
Marta Gunnarsdóttir  Sæmundur Sævarsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Elsku eiginkona mín, móðir og amma,
Svala Hannesdóttir – 

Kastenholz
53902 Bad Münstereifel – Iversheim 

Euskirchener Str.131,
lést 11. febrúar.

Hún verður jarðsungin þann 8. marz  kl. 14.00 í  
St. Laurentius kirkju í Iversheim. Þeim sem vilja minnast 

hennar bendum við á líknarfélög.
Með kærleik og þakklæti, 
Ulrich, Susanne og Freyja 

Ástkæri eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir, afi og langafi,
Magnús Kristinsson

forstjóri,
lést mánudaginn 11. febrúar á 
hjúkrunarheimilinu Skógarbæ.  

Útförin fer fram frá Fossvogskirkju, 
  fimmtudaginn 21. febrúar kl. 13.00.

Greta Bachmann
Ágústa Kristín Magnúsdóttir  Sigurður Jónsson
Kristinn Guðjónsson
Ragnheiður S., Guðrún, Magnús, Ragnheiður K., Kristinn,

Einar og barnabarnabörn.

Við önnumst alla þætti undirbúnings og fram-
kvæmd útfarar ásamt vinnu við dánarbússkiptin.  
Við þjónum með virðingu og umhyggju að  
leiðarljósi og af faglegum metnaði.     

Jón G. Bjarnason,
umsjón útfara

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  
okkur að halda

  Útfararþjónusta
                      & lögfræðiþjónusta

Vesturhlíð 9, Fossvogi | Sími 551 1266 | útför.is

Með kærleik og virðingu

Útfararstofa Kirkjugarðanna

Ástkær eiginmaður minn,  
faðir, tengdafaðir og afi,

Ástþór Ragnarsson 
iðnhönnuður,

verður jarðsunginn frá Neskirkju 
föstudaginn 22. febrúar kl. 13.

Elísabet Harpa Steinarsdóttir
Gauti Þór Ástþórsson Ágústa M. Þorsteinsdóttir
Erna Ástþórsdóttir
Þorsteinn Jón Gautason Ástþór Ragnar Gautason
Ásta Þórunn Ólafsdóttir

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug vegna andláts elsku dóttur 
minnar, systur, mágkonu og frænku,

 Helgu Stefánsdóttur
 Keilusíðu 7b, Akureyri.

 Sérstakar þakkir til starfsfólks 
Heimahlynningar og Sjúkrahússins á 

Akureyri fyrir einstaklega góða umönnun.

Stefán Sigurðsson
Lilja, Sóldís og fjölskyldur.

Faðir okkar, Sigurjón 
Samúelsson, saf naði 
plötum af ástríðu og 
átti líka úrval af hljóm-
flutningstækjum, allt frá 
gömlum grammófónum 

til nútímagræja. Hann lést 4. ágúst 
2017 en það var ásetningur hans að 
gefa þessa dýrgripi, það hafði komið 
fram í spjalli við hann oftar en einu 
sinni. Hann vildi að almenning-
ur hefði aðgang að plötunum, 
gæti fengið að heyra tónlist-
ina og njóta hennar. Svo ég 
afhenti Landsbókasafn-
inu nýlega safnið, fyrir 
hönd okkar bræðra, 
mín og Kristins Þor-
bergs,“ segir Samúel 
Sigurjónsson vélstjóri.

Samúel er uppalinn 
að Hrafnabjörgum við 
Ísafjarðardjúp, þar sem 
faðir hans var bóndi. Spurð-
ur hvort þeir feðgar hafi  oft 
verið að hlusta á tónlist saman 

svarar hann: „Það kom fyrir, en við 
höfðum ekki sama smekk, við pabbi, 
ég var meira í nýrri tónlist. Elstu 
íslensku plöturnar hans pabba voru 
frá 1910, það eru 78 snúninga plötur 
úr hertu gúmmíi. Pabbi átti nánast 
allar íslenskar 78 snúninga plötur 
sem voru gefnar út. Fyrstu plötuna 
fékk hann að gjöf, tíu ára gamall, 
hún var með Gunnari Óskarssyni, 
barnastjörnu þess tíma. Svo fór hann 

á sjóinn sem unglingur og safnaði 
sér fyrir plötum, átti alltaf nýjustu 
plöturnar og var stundum  plötu-
snúður á böllum við Ísafjarðardjúp 
þar sem hann spilaði bæði nýju og 
gömlu dansana. Það voru plötu-
búðir á Ísafirði en hann verslaði víða, 
pantaði til dæmis plötur frá Noregi 
og Svíþjóð. Harmóníkusnillingarnir 
Gellin og Borgström voru í miklu 
uppáhaldi hjá honum.“

Alls voru hljómplötur Sigurjóns 
orðnar yfir 7.000, f lestar heillegar 
og vel með farnar. Í safninu er fyrsta 
íslenska harmóníkuplatan sem kom 
út, upptaka Jóhanns Jósepssonar 
frá Ormarslóni, 78 snúninga plata, 
hljóðrituð 1933. Sigurjón átti allar 
söngplötur með Einari Kristjáns-
syni og  Stefáni Íslandi, allt upp-
runalegar upptökur og báðar plötur 
Einars Hjaltested sem teknar voru 
upp í New York 1916. Áhugamálinu 
fylgdi svo söfnun á fróðleik um tón-
list og tónlistarfólk.

Samúel líst vel á þær aðstæður 
sem safnið er nú í á Landsbóka-
safninu. „Þar er tónlistin tekin upp 
á stafrænt form og hægt að hlýða á 
allt efni sem ekki er varið höfundar-
rétti. Sá réttur varir, að mig minnir, í 
70 ár og þannig bætist alltaf við það 
sem dettur út úr honum og hægt er 
að hlusta á.“

Sýning hefur verið opnuð  í 
Þjóðarbókhlöðunni á þessum nýja 
feng, hljómplötunum og græjunum 
frá Hrafnabjörgum.
gun@frettabladid.is

Gáfu þjóðinni gamalt plötusafn

Samúel við safn föður síns sem er til sýnis í Þjóðarbókhlöðunni. Elsti grammófónninn er frá árinu 
1914, svokallaður His Master’s Voice trektarfónn, sem enn getur spilað.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Safnarinn, 
Sigurjón 
Samúelsson  
á Hrafna-
björgum. 

Landsbókasafni Íslands 
hefur áskotast yfir 7.000 
hljómplötur og eðal 
hljómflutningstæki úr 
safni Sigurjóns Samú-
elssonar (1936-2017), 
Hrafnabjörgum við Ísa-
fjarðardjúp.

Elstu íslensku plöturnar 

hans pabba voru frá 1910, 

það eru 78 snúninga plötur 

úr hertu gúmmíi.

1 6 .  F E B R Ú A R  2 0 1 9   L A U G A R D A G U R34 T Í M A M Ó T   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð 1 6 .  F E B R Ú A R  2 0 1 9   L A U G A R D A G U R

TÍMAMÓT



Hver vill hugga Krílið 
nef nist litr íkt verk 
í tónum og tali sem 
f lutt verður í Lang-
holtskirkju á morgun, 
sunnudag, klukkan 14 

og tekur um 40 mínútur. Þar er um að 
ræða glænýja þýðingu Þórarins Eld-
járns á einni af sögum Tove Jansson 
um múmínálfana, sem hann gerði fyrir 
þetta tilefni við tónverk eftir Olivier 
Maoury. Margrét Bóasdóttir, söngmála-
stjóri þjóðkirkjunnar, sér um skipulag 
og umsjón.

„Þetta verkefni barst þannig upp í 
hendur mínar að hann Olivier Manoury, 
maðurinn hennar Eddu Erlendsdóttur 
píanóleikara, einn af tengdasonum 
Íslands, eins og stundum er sagt um 
erlenda listamenn sem tengjast Íslandi 
á þennan hátt, samdi þetta verk og það 
var frumflutt af barnakór úti í París fyrir 
tveimur árum. Hann langaði að koma 
því á framfæri hér, því það er fallegt og 
Íslendingar þekkja líka vel múmínálfa-
sögurnar og Olivier bað Þórarin Eldjárn 
að þýða textann, því þessi bók var ekki 
til á íslensku.“

Margrét segir tónlistina vera í fjöl-
breyttum stíl, klassíska, djassskotna og 
suðurameríska. Flytjendur eru um átta-
tíu börn úr barnakórum þjóðkirkjunn-
ar, og fjögurra manna hljómsveit sem 
skipuð er þeim Olivier Manoury sem 
leikur á suðurameríska dragspilið band-
oneon, Eddu Erlendsdóttir á píanó, Birgi 
Bragasyni á kontrabassa og Pétri Grét-

arssyni, slagverksleikara. Guðmundur 
Óli Gunnarsson stjórnar flutningnum.

Verkið byggist upp þannig að Olivier 
bjó til átta lög um efni bókarinnar, Egill 
Ólafsson les söguna, svo kemur fyrsti 
söngurinn og þannig f léttast sagan og 
lögin saman, að sögn Margrétar. „Verkið 

fjallar um strák sem er lítill og ófram-
færinn og eignast enga vini af því hann 
þorir ekki að gefa neitt af sér. Gengur 
einn og hræddur þangað til hann gefur 
aðeins færi á sér. Boðskapurinn er sá að 
maður verður að þora að opna sig fyrir 
öðrum til að ná að eignast vini,“ lýsir 
hún og heldur áfram: „Múmínálfasög-
urnar lifa auðvitað líka mikið af mynd-
skreytingunum í bókunum og við vörp-
um myndum þessarar bókar á skjávarpa 
eftir því sem sögunni vindur fram. Þetta 
er svona heildarlistaverk, með söng, 
hljóðfæraleik, sögu og myndlist.“
gun@frettabladid.is

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

Páll Sigurgeirsson
Fróðengi 3, Reykjavík, 

frá Hlíð A-Eyjafjöllum,
lést í faðmi fjölskyldunnar 

föstudaginn 15. febrúar. Útförin fer fram 
frá Grafarvogskirkju fimmtudaginn 21. febrúar kl. 13.00. 

Blóm og kransar eru vinsamlega afþakkaðir en þeim sem 
vilja minnast hans er bent á að láta Landsbjörg njóta þess.

Þórhildur Margrét Guðmundsdóttir
Guðjón Þór Pálsson  Dolores Mary Foley
Sigurgeir Pálsson  Sus Kirk Holbech
Anna Dóra Pálsdóttir  Hrafn Sveinbjarnarson

börn og barnabörn.

Faðir minn, 
Júlíus Kristinn Magnússon 

Bylgjubyggð 67, Ólafsfirði, 
lést á Heilbrigðisstofnun 

Norðurlands, Siglufirði, laugardaginn 
9. febrúar. Jarðarförin fer fram frá 

Laugarneskirkju fimmtudaginn 
21. febrúar kl. 15. Sérstakar þakkir fær starfsfólk 

Heilbrigðisstofnunar Norðurlands í Fjallabyggð og 
Sjúkrahússins á Akureyri fyrir hlýhug og góða umönnun. 

Vera Júlíusdóttir og fjölskylda.  

Móðir okkar og tengdamóðir, 
Guðríður Bjargey 

Helgadóttir 
frá Austurhlíð í Blöndudal,

lést á Heilbrigðisstofnun Sauðárkróks 
11. febrúar. Útförin fer fram frá 

Sauðárkrókskirkju laugardaginn 
 23. febrúar kl. 13.00.

Helgi Sæmundsson Bjarney Guðrún Þórarinsdóttir
Ásdís Sæmundsdóttir Gunnar Karl Guðjónsson
Sigríður G. Friðriksdóttir  Guðmundur Guðmundsson
Brynjólfur Friðriksson Jóhanna Helga Halldórsdóttir
Kristín Friðriksdóttir
Ólína Þóra Friðriksdóttir Eiríkur Jónsson

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Þrúður Gunnarsdóttir
Skarðshlíð 11f, Akureyri,

er látin.  
Útför hennar mun fara fram í kyrrþey 

að ósk hinnar látnu. Þökkum öllum sem 
sýndu mömmu kærleika og virðingu.

Einar Jónasson
Gunnar Kr. Jónasson Sigríður Ingólfsdóttir
Sigríður Ósk Jónasdóttir 
Anna Jóna Þrúðardóttir
Gauja Jónasdóttir Davíð Björnsson

og ömmubörnin.

Ástkær móðir okkar, stjúpmóðir, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Málfríður Finnsdóttir
hjúkrunarfræðingur 

frá Hvilft í Önundarfirði, 
síðast til heimilis að Efstaleiti 14, 

Reykjavík,
lést á Hrafnistu miðvikudaginn 13. febrúar. 

Útförin fer fram frá Grensáskirkju fimmtudaginn  
21. febrúar kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hennar  

er bent á ABC barnahjálp.

Guðm. Stefán Maríasson Kristín Jónsdóttir
Áslaug Maríasdóttir Skúli Lýðsson
Bryndís H. Maríasdóttir Kristján Einarsson
Árni Maríasson Guðrún Oddsdóttir
Hildur Maríasdóttir Þórður Oddsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

Sigríður Antonsdóttir
hjúkrunarfræðingur,

lést á líknardeild Landspítalans 
föstud. 8. feb. Jarðsett var í kyrrþey 

að ósk hinnar látnu. Blóm og kransar 
eru vinsamlegast afþökkuð en þeim, sem vilja minnast 
hennar, er bent á Félag nýrnasjúkra og Minningarsjóð 

líknardeildar og heimahlynningar Landspítalans. Þökkum 
starfsfólki líknardeildar og vinkonum Sigríðar alla þá 

virðingu, vinsemd og kærleika sem hún og við nutum.

Guðfinna Harðardóttir
Hrafnkell Harðarson Eygló Huld Jónsdóttir

Líney, Hildur, Jón Egill, Sigríður Erna, 
Hafþór Arnar og Sóley

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Ragnheiður Jónína 
Valdimarsdóttir

Kirkjuvegi 1, Keflavík,
lést á hjúkrunarheimilinu Hrafnistu, 
Nesvöllum, þriðjudaginn 12. febrúar.  

Útför hennar fer fram frá Keflavíkurkirkju fimmtudaginn 
21. febrúar kl. 13.00. Innilegar þakkir til starfsfólks 

Hrafnistu fyrir góða umönnun og hlýtt viðmót.

Valdimar Þorgeirsson  Margrét S. Karlsdóttir
Þorgeir Þorgeirsson   Hulda K. Jóhannesdóttir
 Ólöf Karlsdóttir

ömmu- og langömmubörn.

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

Steinunn Helga 
Sigurðardóttir 

sem lést á Dalbæ, Dalvík, þann 
11. febrúar verður jarðsungin frá 

Dalvíkurkirkju 22. febrúar kl. 13.30.  
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á  

minningarsjóð Dalbæjar.

Elín Rósa Ragnarsdóttir, Guðrún Siglaugsdóttir  
og fjölskyldur.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Friðný Guðrún Pétursdóttir
sagnfræðingur 

frá Oddstöðum á Melrakkasléttu,
lést á hjúkrunarheimilinu Eir 

fimmtudaginn 7. febrúar. Útförin fer 
fram frá Áskirkju þriðjudaginn 19. febrúar klukkan 13.

Pétur Guðjónsson 
Snævar Guðjónsson
Árni Pétur Guðjónsson 
Kjartan Guðjónsson
Herdís M. Guðjónsdóttir  Trausti Jarl Valdimarsson

og fjölskyldur.

Ástkær faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi, 

Magnús Júlíus Jósefsson 
plötu- og ketilsmiður, 

lést á Hrafnistu, Hafnarfirði, þann  
10. febrúar síðastliðinn.  

Jarðarförin fer fram frá Kópavogskirkju 
miðvikudaginn 20. febrúar klukkan 13.

Böðvar Magnússon
Jósef Rúnar Magnússon
Ragnar Sveinn Magnússon  Marjorie Nivin Mota Arce

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Þuríður Þorsteinsdóttir
Úthlíð 12,

lést á Landspítala Háskólasjúkrahúsi 
sunnudaginn 10. febrúar. 

 Útförin fer fram frá Háteigskirkju 
mánudaginn 18. febrúar kl. 13.00.

Laufey Barðadóttir    Ævar Guðmundsson
Margrét Barðadóttir
Þorsteinn Barðason    Guðrún Þ. Björnsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar ástkæra móðir, tengdamóðir, 
amma, langamma, systir og mágkona,

Guðrún Egilsdóttir, 
áður til heimilis á Grenimel 49, 

lést á dvalar- og hjúkrunarheimilinu 
Grund að morgni þriðjudagsins  
5. febrúar. Útförin fer fram frá 

Dómkirkjunni í Reykjavík mánudaginn 18. febrúar  
klukkan 13. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á 

Styrktar- og líknarsjóð Oddfellowa.

Kristín Ágústa Björnsdóttir  Viðar F. Welding
Estíva Birna Björnsdóttir    Baldur Þ. Harðarson
Sigurður Egilsson   Guðbjörg Valdimarsdóttir 

ömmu- og langömmubörn.

Egill Ólafsson og barnakór á æfingu í Langholtskirkju.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Saga og lög fléttast saman
Tónverk Olivier Manoury við eina af sögum Tove Jansson um múmínálfana verður 
frumflutt á Íslandi í Langholtskirkju á morgun af barnakór, hljómsveit og sögumanni.

Margrét  
Bóasdóttir.
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KROSSGÁTA  ÞRAUTIR

Bridge Ísak Örn Sigurðsson

Það gladdi hjarta margra Íslendinga þegar 
sterk íslensk sveit Grants Thornton hafði 
sigur í sveitakeppni Bridgehátíðar, enda hefur 
íslenskur sigur, í annarri hvorri keppni á Bridge-
hátíð, ekki verið algengur síðustu ár. Sveit 
Grants Thornton endaði með 149,90 stig og í 
öðru sæti var einnig íslensk sveit, Hótel Hamar 
sem endaði með 146,59 stig. Sveit Denmark 
endaði í þriðja sæti keppninnar með 143,88 stig. 
Spilarar í sveit Grants Thornton voru bræðurnir 
Hrólfur og Oddur Hjaltasynir, Anton Haraldsson, 
Guðmundur Snorrason, Ragnar Hermannsson 
og Sveinn Rúnar Eiríksson. Menn voru sammála 
um að sveit Grants Thornton hefði spilað best 

allra í mótinu. Gott dæmi um það er þetta spil 
sem kom fyrir í lokaumferðinni. Fyrir síðustu 
umferð var sveit Grants Thornton einnig efst 
með 131,06 stig og andstæðingurinn var ekki 
af verri endanum. Sveit sem kallaði sig „Silla“ 
og var skipuð Norðmönnunun Boye Brogeland, 
Erik Sælendsminde, Per Erik Austberg og Eng-
lendingnum Simon Gillis. Sveit Grants Thornton 
gerði sér lítið fyrir og vann stórsigur, 18:84-1,16 
og tryggði sér sigur í mótinu. Í þessu spili í leikn-
um var lokasamningurinn 3 grönd í AV. Hann fór 
niður hjá sveit Silla en Anton Haraldsson í sveit 
Grants Thornton var ekki á því að tapa spilinu. 
Norður var gjafari og AV á hættu:

Austberg í norður opnaði á gervisögn-
inni 2  í norður sem gat sýnt veika hönd 
með báða háliti. Sælensminde bauð upp 
á 2  á suðurhöndina og Anton kom inn 
á 2 gröndum á vesturhöndina. Guð-
mundur lyfti í 3 grönd sem varð loka-
sögnin. Útspil Austbergs var spaðatían 
og Sælensminde setti drottninguna 
þegar Anton setti lítið spil í blindum. 
Vörnin fékk að eiga 2 næstu slagina á 
spaða og sá þriðji var eign sóknarinnar 
á spaðaásinn. Anton tók ÁK í hjarta og 
laufi og spilaði einfaldlega tígli á níuna 
í blindum. Suður var illilega endaspil-
aður, bæði í laufi og tígli og spilaði sig á 
endanum út á tígli. Því var hleypt yfir á 
drottningu og Anton stóð sitt spil. Fékk 
3 slagi á láglitina, 2 á hjarta og 1 á spaða. 

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum  3x3 reit birtist 
tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig 
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í 
næsta tölublaði Fréttablaðsins.

Skák  Gunnar Björnsson

Norður
K10954
G865
1083
9

Suður
D87
D9
KG4
G8653

Austur
Á62
73
D96
D10742

Vestur
G3
ÁK1042
Á752
ÁK

VEL SPILAÐUR SAMNINGUR

Hvítur á leik

Vitos Bondo Medhus (1788) virðist 
vera í vandræðum gegn Philip Uhre 
Knudsen (1394) í fyrstu umferð NM 
ungmenna í Borgarnesi í gær. 
24. Bxf7+! Kxf7 25. Dxf4+ Kg8 26. 
He2 og hvítur vann nokkru síðar. 
Íslensku ungmennin byrjuðu vel og 
hlutu 6½ af 10 mögulegum í fyr tu 
umferð. Teflt verður um alla helgina 
og geta skákáhugamenn fylgst vel 
með íslensku landsliðsungmenn-
unum á www.skak.is.  
 
www.skak.is: NM í skólaskák 
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VEGLEG VERÐLAUN
Vikulega er dregið úr innsendum 
lausnarorðum og fær vinningshafinn 
í þetta skipti eintak af bókinni Að 
vetrarlagi eftir Siabel Allende frá 
Forlaginu. Vinningshafi síðustu viku 
var Árni Stefánsson,  
550 Sauðárkróki

Á Facebook-síðunni 
Krossgátan er að finna 
ábendingar, tilkynningar 
og leiðréttingar ef þörf 
krefur.

LÁRÉTT 
1 Það eru engir kjánar sem lesa 

við svona lampa (9)
7 Þetta þurfum við að gera 

fyrir sumarið (7)
11 Nú þýtur þú þangað í frí (6)
12 Í ferð ferfætlinga má alltaf 

búast við skrípalátum (9) 
13 Gaf minn besta klár þegar 

ég komst niður í Lamba-
skarð (7)

14 Nýjasti lottómillinn vill 
kaupa S-Súdan og A-Tímor 
(6)

15 Bindindið í bælinu er best 
fyrir e-n sem býr á staðn-
um (9)

16 Held að nískur synji nafn-
lausum (7)

17 Hentug stjórn fyrir leiði (6)
18 Sjálf(ur) geturðu verið dóni, 

ég er að leita að fugli! (9)
19 Líðum ótta í útlimunum (7) 
21 Útlimaýlda mun reyta 

hrærða (7)
24 Dauft áfengisbragð gefur 

ormum merki um rugl (10)
29 Taldi svona blóm best fyrir 

sjóara (6)
32 Um þessar öskjur vil ég 

segja: Raða öðruvísi! (8)
33 Fann ég fuglinn steinrunn-

inn (8)
34 Lyftir andrúmsloftinu á 

hærra plan (6)
35 Hlupu í kapp við klukku 

liðinna tíma (6)  
37 Herskarar rithöfunda gæla 

við garminn (8)
38 Geri lítilsverð leiði að engu 

(9) 
40 Tel óþægindin koma 

Manna í uppnám (5)
41 Þessi litli ormur kann því 

illa að vera skammaður (8)
44 Feyskin tók til fótanna (5)
47 Hrasa og dett við aflimun 

(9)
48 Á hestanestinu skuluð þér 

þekkja þá (8)
49 Við smyglum helst bleyð-

um (5)
50 Aðstoð fyrir viðurkennda 

starfsemi og duglega 
menn (7) 

51 Það er hreyfing á Öldu og 
útgáfunni (6)

52 Dugir sá græni þótt ringl-
aður sé? (5)

53 Uppgötvaði rjóðar snótir 
innan um nónblómin (10)

LÓÐRÉTT 
1 Jórturdýr fær sér í svanginn 

(9)
2 Sáum kjána í rauðum, bláum 

og hvítum fötum (9)
3 Leiftur í augum lifði stutt (9)
4 Set Nonna í rafmagnað sam-

band við nafna hans og 
andstæðu (9)

5 Er hamur af máfum efnið í 
þessum fornu skræðum? 
(10)

6 Brugðum lykkju um ljóðin 
sem við þýddum (8)

7 Þessi sjóræningi er víst alltaf 
í boltanum (8) 

8 En er refsing hin rétta lausn? 
Ójá! (7)

9 Brún hrín á þeim sem drepn-
ar eru með dálkum (9) 

10 Það hitnar undir flúrunum 

yfir þeim sem hitnar í (7)
20 Þessi gamli sauður er óður 

af elli (7)
22 Það sem sagt er og rætt í 

meðalári (13)
23 Semjum söngvasveig; 

ræktum rósateig (6)
25 Fórum í svo marga bíltúra 

að við ofkeyrðum okkur 
(7)

26 Hvernig rímar gruggvangi 
við úldinn fuglinn í 33 
lárétt? (7)

27 Þegar hingað koma 49, 50 
manns, þá er allt á fullu (5)

28 Sú drukkna og daðurgjarna 
vökvar minn hug (12)

30 Seinka högg- og kvik-
myndum, sjáum hvernig 
það spilast (7)

31 Fljótaskrift við kvæðagerð 

framkallar mikinn sárs-
auka (7)

36 Slær alveg nýjan tón við 
lagagerð (9)

39 Stakur stakkur fyrir staka 
(8)

41 Þetta er ekki beint flokkur, 
en þið fagnið þó (6)

42 Af guðsmönnum á fram-
færi hins opinbera (6)

43 Veð út í eðju og drullu fyrir 
allan peninginn (6)

44 Sendi silakeppinn með 
axlabandið í öfugsnúinn 
salinn (6)

45 Bið hinn öra guð um þunga 
hluti (6)

46 Frjó eru efni í eldspúandi 
ófreskju (6)

LAUSNARORÐ: Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er 
raðað rétt saman birtist ólaunuð hjálparhella Íslendinga 
í útlöndum. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 22. febrúar 
næstkomandi á krossgata@fretta bladid.is merkt „16. feb“.

Lausnarorð síðustu viku var
U P P L Ý S I N G A R Ö L D

G A G N V E G U R S O A S F
R U E R S K Ú F F U S K Á L D
U R Ð A R G U L L Ý S S A E
N S Ð N I L L F Æ R T T K
N Á M U M A N N S I K A F T A K I
F Ó I S T A N K I N N A L
E Y Ð I K O T U M Ú L U M M A N
S U I I E L D S Ú L A Á U
T O R F L A G I Ð T N Ý L I S T
U U I F É G I R N D I R
M A T G L Ö Ð E N S A N K A R

R L S F R Æ K N U M R V É
E N D A S K E I Ð O E I N G I F T

A F U S B R Y T I A K T
O R Ð A S K A K N N A R R A Ð U

V N A A N D H V A L S R N
L A N G B R Ó K Ý E I T R A N A

R A L Ó L I Ð L E G A Æ
S P O R V A G N I I P R Ó S A

S I R G A R Ð V E R K A T
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Langalína 24
210 Garðabær
Glæsileg eign með sjávarútsýni 

Stærð: 125,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2016

Fasteignamat: 67.700.000

Verð: 69.900.000

Guðlaugur og RE/MAX Senter kynna í einkasölu mjög vandaða og glæsilega þriggja herbergja 125,6 fm. íbúð
með útgengi frá stofu út 49,3 fm verönd með einstöku útsýni til  sjávar. Sérmerkt bílastæði í bílakjallara með
rafmagnstengli ásamt sér geymslu i kjallara. Um er að ræða vandaða eign á eftirsóttum stað í fallegu húsi við
Langalínu  24,  210  Garðabæ,  húsi  sem  byggt  var  árið  2016.  Eftirsótt  staðsetning  í  fallegu  húsi  með
sjávarútsýni.

Stutt frá bæði leikskóla og Sjálandskóla, svo eru fallegar göngu- og hjólaleiðir allt í kring.

Bókið skoðun hjá Gulla í síma 661 6056 eða með tölvupósti á netfangið gulli @remax.is

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús laugardag 16. febrúar kl. 14:00-14:30

661-6056

Vatnsstígur 21
101 Reykjavík
Vönduð eign með sjávarútsýni 

Stærð: 163,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Fasteignamat: 113.950.000

Verð: 89.800.000

RE/MAX Senter kynnir: Mjög glæsilega fjögurra herbergja 163,4 fm íbúð á 2. hæð með sjávarútsýni í eftirsóttu
og  glæsilegu  lyftuhúsi  við  Vatnsstíg  21,  í  Skuggahverfinu  101  Reykjavík.  þrjú  svefnherbergi  og  tvö
baðherbergi.  L-laga  svalir  til  suðurs  og  vesturs.  Sérmerkt  bílastæði  í  bílakjallara  og  geymsla  fylgja.  Íbúðin
getur verið laus við kaupsamning.

Allar  nánari  upplýsingar  gefa  bæði  Guðlaugur  J.  Guðlaugsson,  löggiltur  fasteignasali  í  sima  661-6056  /
gulli@remax.is og Gunnar Sverrir, löggiltur fasteignasali í síma 862-2001 / gunnar@remax.is

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús laugardag 16. febrúar kl. 12:30-13:00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

661-6056

8622001

Smiðsbúð 12
210 Garðabær
Geymslurými "Dótakassi"

Stærð: 106,3 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2004

Fasteignamat: 21.700.000

Verð: 39.900.000
Allt húsnæðið er mjög glæsilegt og því fylgir sérmerkt þinglýst útsvæði sem er 165,4 fm. Aðgangshlið
er með opnun í gegnum síma. Húsnæðið er opið rými með innkeyrsluhurð og aðstöðu fyrir bíla/hjól
osfrv. Gengið er upp stigatröppur frá bíla aðstöðu upp á efri pall sem liggur meðfram aðstöðunni og í
enda þess. Á efri palli er aðalinngangur ásamt skósíðum gluggum inn í rýmið. Mjög hátt er til lofts, bjart
og snyrtilegt. Smekklegt eldhús ásamt snyrtingu þar við hlið.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Hátt til lofts og mjög góð aðkoma.

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

661-6056

8622001

Sogavegur 115
108 Reykjavík
Efri hæð með flott og gott útsýni

Stærð: 87,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1978

Fasteignamat: 41.750.000

Verð: 42.900.000

Guðlaugur og RE/MAX Senter kynna í einkasölu, fjögurra herbergja 87,9 fm endaíbúð á 2. hæð (efstu) með
fallegt og mikið útsýni í snyrtilegu fimm íbúða fjölbýli við Sogaveg 115, 108 Reykjavík. Eign á eftirsóttum stað
miðsvæðis  í  Reykjavík.  Íbúðinni  fylgir  rúmgott  og  bjart  herbergi  með  parket  og  glugga  í  kjallara  ásamt  sér
geymslu.

Árið 2018 var skipt um þakjárn, þakpappa og lofttúður ásamt því að þakkantur hússins var endurbyggður.
Einnig  hefur  m.a.  aðalhurð  og  hurð  bakdyramegin  inn  í  sameign  verið  endurnýjuð  ásamt  því  að  gólf
sameignar var endurnýjað og steypt upp smahliða við framkvæmd á snjóbræðslualufu í stétt hússins.

Bókið skoðun hjá Gulla í síma 661 6056 eða með tölvupósti á netfangið gulli@remax.is

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús laugardag 16. febrúar kl. 15:00-15:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

661-6056

8622001

Ystibær 1
110 Reykjavík
Sérinngangur og útleigueining

Stærð: 117,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1963

Fasteignamat: 40.400.000
Bílskúr: Já

Verð: 52.900.000

Guðlaugur  og  RE/MAX Senter  kynna  í  einkasölu  vel  staðsetta  91,8  fm fjögurra  herbergja  íbúð  á  jarðhæð í
tvíbýli við Ystabæ 1, 110 Reykjavík með sérinngangi og 25,9 fm bílskúr sem útbúin hefur verið sem leiguíbúð
með möguleika á góðum leigutekjum. Samtals stærð 117,7 fm. Þar að auki eru tveir geymsluskúrar/smáhús (
ekki  inn í  fm tölu )  á lóð bavið húsið ásamt palli  sem er séreign íbúðar,  hægt er  að ganga í  bakgarðinn frá
baðherbergi. Stór og snyrtilegur sameigninlegur garður og góð aðkoma.

Bókið skoðun hjá Gulla í síma 661 6056 eða með tölvupósti á netfangið gulli @remax.is

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús laugardag 16. febrúar kl. 16:00-16:30

661-6056

Austurkór 23
203 Kópavogur
Efri hæð með sérinngangi

Stærð: 114,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2014

Fasteignamat: 46.150.000

Verð: 54.900.000
Nýleg íbúð á vinsælum stað með sér inngangi. Íbúðin er mjög snyrtileg og vel skipulögð. Forstofa með
fataskáp og flísum á gólfi. Stofan er björt og opin inn í eldhús, parket á gólfum. Úr stofunni er gengið út
á svalir með fallegu útsýni. Eldhúsið er með góðu borð og skápaplássi. Baðherbergið er með baðkari
með sturtu aðstöðu, upphengdu salerni, innréttingu, flísar á gólfum og veggjum. þvottahús er innaf
baðherbergi. Hjónaherbergið er með stórum fataskáp og parketi á gólfi.
Barnaherbergin eru með fataskápum og parketi á gólfum.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

arg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnu.17. feb. kl.17:00-17:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

661-6056

899 6753



Konráð
á ferð og flugi

og félagar
340

„Þetta lýst mér vel á,“ 
sagði Kata. „Epli! Nú 
fær maður eitthvað 
almennilegt að borða.“ 
„Því miður Kata mín,“ sagði 
Lísaloppa. „Þú mátt borða 
þau ef þú getur leyst 
þrautina,“ sagði Konráð. 
„Heyrið þið mig nú,“ sagði 
Kata ergileg. „Þarf maður 
að vinna fyrir öllu,“ hún 
var verulega fúl yfir þessu. 
„Nei, nei, ég segi bara 
svona,“ sagði Konráð. 
„Allt í lagi,“ sagði Kata. 
„En þá fæ ég fleiri epli 
en þið.“ „Ef þú leysir 
þrautina þá máttu það 
mín vegna,“ sagði 
Lísaloppa. „Mín vegna 
líka,“ bætti Konráð við. 

„Allt í lagi, hver er þrautin,“ 
spurði Kata „Þrautin er 
þessi,“ sagði Lísaloppa. 
„Dragðu þrjár línur á milli 
eplanna þannig að til 
verði sjö reitir og eitt 
epli í hverjum þeirra.“

Getur þú hjálpað Kötu að leysa þessa þraut?

?
?

?

Nafn: Jónína Kjartansdóttir

Aldur: Ég er fimm ára

Hvenær áttu afmæli? 18. ágúst, þá 
verð ég sex ára.

Hvað heitir leikskólinn þinn? 
Vesturkot.

Hvað finnst þér skemmtilegast að 
gera í leikskólanum? Mér finnst 
skemmtilegast að fara í val, þá vel 
ég púða- eða listakrók. Eða iPad.

Hver er uppáhaldsmaturinn 
þinn? Grjónagrautur með kanil. En 
ekki rúsínum!

En er eitthvað sem þér finnst ekki 
gott að borða? Já, tómatar!

Áttu systkini? Já, ég á bróður sem 
er eins árs. Það er gaman að leika við 
hann og stundum fæ ég að hnoðast 
með hann.

Hvað er skemmtilegast að gera 
með mömmu og pabba? Fara í 
ísbúðina og fá trúðaís.

En hvað finnst þér leiðinlegt að 
gera? Fara í útiveru og bíða eftir 
mömmu.

Hvernig verður framtíðin – eftir 
svona 100 ár? Heimurinn verður 
góður og fleiri munu leika sér.

Áttu gæludýr? Nei, ekkert! Mig 
langar í lítinn, sætan kettling.

Hvað langar þig að verða þegar 
þú ert orðin stór? Mig langar til 
þess að verða fimleikastjarna. Ég 
er í djassballett og get farið í splitt 
og spíkat og ég get líka staðið á 
höndum. 

Eftir hundrað 
á r munu fleiri 

leika sér
Jónína Kjartansdóttir er fimm ára og er sannfærð 
um að í framtíðinni verði heimurinn betri en í dag. 
Hana langar agalega mikið í lítinn, sætan kettling 
og ætlar að verða fimleikastjarna þegar hún er 
orðin stór og kemst bæði í splitt og spíkat. Það er hægt að gera margt sér 

til dundurs í snjónum. Það 
má búa til fallegar snjóbolta-

luktir með því að hlaða snjóboltum 
ofan á kerti í luktum. Það er líka 
hægt að búa til fallegar myndir úr 
klaka og þá finnst mörgum afskap-
lega gaman að búa til fallegt fugla-
nammi og hengja upp í tré. 
(Hugmyndir: Pinterest.com)

Skemmtilegt skraut í snjónum

Flott fuglanammi hengt á greinar.

Luktir úr snjóboltum. Fallegir skúlptúrar úr ís.Útieldhús í snjónum að brasa í.

 ÉG Á BRÓÐUR SEM ER 
EINS ÁRS. ÞAÐ ER 

GAMAN AÐ LEIKA VIÐ HANN OG 
STUNDUM FÆ ÉG AÐ HNOÐAST 
MEÐ HANN.
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Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:30 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 12:00-18:00
Bónus Smáratorgi:  Mánudaga-Fimmtudaga; 10:00-19:00 • Föstudaga-Laugardaga; 10:00-19:30 • Sunnudaga; 11:00-18:00 – Verð gildir til og með 17. febrúar eða meðan birgðir endast.

Minna plastminni mengun

Mexíkósk Kjúklingasúpa, 1 kg
Ungversk Gúllassúpa, 1 kg

Íslensk Kjötsúpa, 1 kg

1.598
kr. 1 kg

1kg

Matarmiklar súpur  
FULLELDAÐAR

Aðeins að hita

Umhverfisvænni

UMBÚÐIR
Sömu góðu súpurnar

2.998
kr. stk. otis Kollagenotis KollagenProPro

120 hylki

120
hylki



VEÐUR   MYNDASÖGUR

Hæg breytileg átt fram eftir degi en snýst til vaxandi NA-áttar síðdegis, 
fyrst S- og V-lands. Vindur 13-23 m/s undir kvöld, hvassast syðst með slyddu 
eða snjókomu við S- og A-ströndina. Léttskýjað víðast hvar en þykknar 
upp austan til síðdegis. Frost 1-10 gráður en frostlaust við S-ströndina er 
líður á daginn.

Heimurinn

Veðurspá Laugardagur
Reykjavík

Ísafjörður

Akureyri

Egilsstaðir

Kirkjubæjarklaustur

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Afskaðu mig 
eitt augnablik!

Við erum að læra um klammara í 
líffræðinni. Algjörlega ógeðslegt!

Klammari? 
Er það 

einhvers 
konar matur?

Klamydía, 
elskan mín! 
Velkominn 

til ársins 2019.

Velkominn til 
ársins 2019.

Grenjandi 
góð byrjun.

KOMDU
Í

– dásamleg deild samfélagsins

OPIÐ UM HELGAR FRÁ KL. 11 – 17
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Save 50-70% on Dental Treatment
 in Hungary 

Your Specialist in Dental Tourism

Special winter offers!*
*for more informations, don’t 

hesitate to contact us:

0036 70 942 9573
info@fedaszdental.hu
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Njóttu þess að hlakka til

VITA | Skógarhlíð 12 | Sími 570 4444 | ferd@vita.isBókaðu draumaferðina þína á VITA.is
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Sérferðir 
VITA 2019
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Afbragðs þjónusta 

og frábær verð

Fjöldi annarra ferða fram undan á árinu. Nánari upplýsingar á VITA.is

14.–27. apríl 20199 9.–25. október 2019

VITA er í eigu Icelandair Group
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I23. október – 15. nóvember  2019

Uppgötvaðu perlur Andalúsíu
Njóttu llllífífífífífsisis nsn  á ssssóólólólólrírííríkukkukum m m sösöösöguguguguslslóððóó umumum hinnar óómómómmótótótttststststs æðæðæðæðæ ilillegegeggeguuuu AnAnAnAndadadadad lúll sísísííu.uu GGGGrararaananaadadadaa, ,
Córdoba og Sevvvililililillalalalala eeeeerurur ssanannnnnknknknkkalala lalalalaðaðaððar r perllur fyririirr aaallllllaaa ununu nenenenendnddndn ururru mmmmatatatatarararar,, memememmennnnnnininingagag r rr         
og miðaldasögu. SkSkSkerererrrptptptuuuuu ááááá sasaaagnggngng fræðinnni í ssumu ar áááá óótrtrúlúlú egegu vevev rðrðði..

7.7.7. –– 1114.4.4. mmmaíaí, 8 8 dadadadagagagagar r r / / 7 7 nænætuturr

VeVeVVeVerðrðrðrð:::: 224.500 krkrkrkrk .*.*.*.*  

++++ 12121222 5.55550000000000 villdadaaarrprpr ununnktktkttktarar 
VerVerð áð án VVVildildil arparpunkunkkkta:ta:ta: 2323234.4.4 55500 0 kr. 

*Á manmann mmmmmiðaiðaðaiðað vð vð ið ð tvotvo í tvítvívív bbbýli.

FlFF oggo iðið mmeðeðeðeðe IIIIcecececelalalalannndndn aair

FFaFarararsrsstjtjóróri:i:i KKKriristtstininnn n R.R. ÓÓlalafsffsfssosonn



 TÓNLIST

Kammertónleikar
Verk eftir Webern, Mozart og 
Borodin í flutningi Kordo kvart-
ettsins.
Norðurljós í Hörpu
Sunnudaginn 10. febrúar

Ég sá nýlega skopmynd með 
fyrirsögninni „Ef Richard 
Wagner hefði verið bloggari“. 

Á myndinni sitja Wagnerhjónin 
hvort við sína tölvuna. Konan 
segir: „Richard elskan, af hverju 
getur þú ekki bloggað stutt eins og 
aðrir bloggarar?“ Óperur Wagners 
eru nefnilega óvanalega langar, og 
stórvirkið hans, Niflungahringur-
inn, sem er fjórleikur, tekur um 16 
klukkustundir í f lutningi!

Sex bagatellur op. 9 eftir Anton 
Webern, sem hinn nýstofnaði 
Kordo kvartett lék á debut-tón-
leikum sínum í Hörpu á sunnu-
daginn, voru hins vegar eins og 
Twitter-færslur. Hver bagatella var 
örstutt, bara nokkrar hendingar, 
örlitlir hljómar, smávegis hrynjandi 
– og búið. Verkin voru samin út frá 
tólftónakerfinu, sem er ómstrítt og 
torrætt, enda var tónlistin dálítið 
spúkí. Hún var þó prýðilega f lutt. 
Hljóðfæraleikararnir eru í Sinfóníu-
hljómsveit Íslands, fiðluleikararnir 

Páll Palomares og Vera Panitch, 
víóluleikarinn Þórir Már Baldurs-
son og sellóleikarinn Hrafnkell 
Orri Egilsson. Þau voru með allt á 
hreinu. Leikur þeirra var þrunginn 
viðeigandi blæbrigðum sem voru 
fagurlega mótuð og skiluðu sér í 
notalegri dulúð.

Næst á dagskrá var strengja-
kvartett nr. 21 í D-dúr eftir Mozart. 
Hann er sá fyrsti í röð hinna svo-
nefndu prússnesku kvartetta, sem 
voru tileinkaðir Friedrich Wilhelm 
II Prússakeisara. Tónskáldin í gamla 
daga tileinkuðu hefðarfólki gjarnan 
verk sín í von um að hafa peninga 
upp úr krafsinu. Í þá daga hélt aðall-
inn bláfátæku listafólkinu uppi, líkt 
og starfslaun og aðrir styrkir gera í 
samtímanum.

Kvartettinn er frísklegur og fjör-
ugur, og fjórmenningarnir léku af 
krafti. Mikið var um hröð tóna-
hlaup og voru þau ætíð jöfn og 
meitluð. Samspilið var nákvæmt, 
heildarhljómur inn þéttur og 
safaríkur; útkoman var unaðsleg 
áheyrnar.

Ekki síðri var kvartett nr. 2 eftir 
rússneska tónskáldið Alexander 
Borodin, hvorki verkið sjálft né 
f lutningurinn. Borodin, sem var 
uppi á nítjándu öldinni, var tón-
skáld í hjáverkum og leit á tónlist-
ina sem hobbí. Hann starfaði sem 
læknir og efnafræðingur og fram-

lag hans til lífefnafræði var drjúgt, 
hann gerði margar uppgötvanir. Í 
dag er hans þó aðallega minnst fyrir 
tónlistina.

Í kvartett Borodins skiptu þau 
Páll og Vera um sæti, hún var fyrsta 
fiðla en hafði verið önnur fiðla í 
hinum verkunum. Tónlistin var 
hrífandi rómantísk, stefin innileg 
og hástemmd, úrvinnsla grunnhug-
myndanna full af ólgandi tilfinn-
ingum. Allt þetta skilaði sér í vönd-
uðum leiknum, sem var pottþéttur 
og markviss, túlkunin ávallt gædd 
sannfærandi ákefð og tilþrifum.

Borodin samdi kvartettinn til 
eiginkonu sinnar og ef marka má 
tónlistina var hann greinilega 
ákaflega ástfanginn af henni. Hægi 
kaflinn er frægur, enda laglínan sér-
staklega grípandi. Kaflinn er vanda-
samur í f lutningi, stundum er leikið 
mjög hátt á tónsviðinu, tónarnir eru 
naktir og má því ekkert út af bera 
ef tónlistin á ekki að verða óhrein. 
Leikur fjórmenninganna var þar 
svo gott sem fullkominn, tónlistin 
var seiðandi fögur í höndum þeirra.

Spennandi verður að fylgjast með 
Kordo kvartettinum í framtíðinni 
og er hann hér með boðinn vel-
kominn í röð fremstu kammerhópa 
landsins. Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Afar vel leikið og tónlistin 
falleg.

Nýr kvartett kveður 
sér hljóðs á Íslandi

Vera Panitch, Páll Palomares, Hrafnkell Orri Egilsson og Þórarinn M. Baldursson.

Til sölu verk eftir Nínu Tryggvadóttur.
Stærð 90x130 sm. 

Verkið valdi Nína sem sýnisverk á sýningar í Louisiana Museum of 
Modern Art í Danmörku og á sýningu í New York.
 

Upplýsingar í síma 833-6906.

Samráð um mótun  
atvinnustefnu fyrir  

Vatnajökulsþjóðgarð
Vatnajökulsþjóðgarði hefur frá upphafi verið ætlað að styrkja byggð og atvinnu- 
starfsemi í nágrenni þjóðgarðsins, m.a. með því að hvetja til sjálfbærrar nýtingar 
gæða svæðisins en sérstakt ákvæði þess efnis kom inn í lög um þjóðgarðinn við 
breytingu árið 2016.  

Stjórn þjóðgarðsins vinnur nú að mótun atvinnustefnu og vill tryggja að tekið sé 
tillit til sjónarmiða hagsmunaaðila við mótun hennar, samhliða vernd þjóðgarðsins.  

Lögð er áhersla á að eiga gott samstarf við alla þá sem nýta þjóðgarðinn beint 
eða óbeint til atvinnusköpunar. Þeim og öðrum sem áhuga hafa er boðið til  
samráðsfunda þar sem efnisatriði atvinnustefnunnar verða rædd.  

Fundir verða haldnir á öllum rekstrarsvæðum þjóðgarðsins, auk þess sem haldinn 
verður einn fundur í Reykjavík. Að auki verður boðið upp á vefkönnun þar sem  
leitað er eftir sjónarmiðum um sömu efni og tekin verða til umræðu á samráðs- 
fundum. Nánari upplýsingar um samráðsfundina og vefkönnunina er að finna á 
vef þjóðgarðsins, www.vjp.is.

Samráðsfundir verða haldnir sem hér segir:
• Reykjavík, Hótel Natura við Nauthólsveg  21. febrúar  kl. 15-17
• Smyrlabjörgum 25. febrúar  kl. 15-17
• Vík í Mýrdal, Kötlusetri 27. febrúar  kl. 15-17
• Egilsstöðum, Hótel Héraði 28. febrúar  kl. 16-18
• Húsavík, Fosshóteli    5. mars  kl. 15-17

Vefkönnunin verður opin frá 21. febrúar til 7. mars.

HVAÐ ER AÐ 
FRÉTTA?

Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook

Frettabladid.is færir 
þér nýjustu fréttir 
dagsins og ítarlega 
umfjöllun um málefni 
líðandi stundar.

Fylgstu með á 
frettabladid.is

Lj ó ð a b ó k i n 
G a n g v e r k 
eftir Þorvald 

Sigurbjörn Helga-
son kom út nú í 
vikunni á vegum 
Máls og menningar.

Þorvaldur Sigur-
björn er sjálfstætt 
starfandi rithöfund-
ur og sviðshöfundur. 
Hann hefur áður sent 
frá sér ljóðabókina 
Draumar á þvotta-
snúru.  Fyrir hand-
ritið að Gangverki 
hlaut hann Nýræktar-

styrk Miðstöðvar íslenskra 
bókmennta og úr umsögn 
bókmenntaráðgjafa þeirr-
ar miðstöðvar eru  eftir-
farandi línur ritaðar á 
bókarbak: „Gangverk er 
heillandi ljóðabók eftir 
ungt skáld með merki-
lega lífsreynslu að baki … 
Leiðarstefið er tungumál 
hjartans, á forsendum 
bæði læknavísindanna 
og ástar innar, með 
þeim hætti að það veitir 
einstaka innsýn í líf og 
líðan ljóðmælanda.“
– gun

Leiðarstefið er tungumál hjartans
12. ágúst
vakna í svitabaði

draumveruleikinn byrgir sýn
slagverkið í brjóstinu
yfirgnæfir hugsanir

klöngrast úr blautri spenni-
treyju
út á flúorlýstan gang

ég er einn
og hjartað vill komast út.
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SUMIR SEGJA AÐ 
GÍTARINN SÉ HLJÓM-

SVEIT Í HÖNDUNUM Á GÓÐUM 
SPILARA!

Myndir sem gerðar eru 
með aldagamalli tækni 
eru til sýnis og sölu í 

Galleríi Korku á Skólavörðustíg 4. 
Að baki  sýningunni standa átta 
íslenskar konur. Af þeim er ein 
hönnuður en hinar sjö ljósmynd-
arar, þeirra á meðal er Christine 
Gísladóttir, sem nú nemur listfræði 
við Háskóla Íslands.

„Það er mikil vinna lögð í þessar 
myndir en hún er skemmtileg. Þetta 
er gamalt handverk, bromoil er það 
kallað,“ segir Christine og lýsir 
aðferðinni lauslega. „Upphaf lega 
eru þetta venjulegar ljósmyndir 
sem unnar eru í myrkraherbergi 
á sérstakan pappír. Þegar þær eru 
orðnar þurrar eru þær settar í klór-
blöndu þar sem myndefnið leysist 
upp að mestu, síðan er f löturinn 
þurrkaður, hitaður, bleyttur og 
blekborinn til skiptis.“

Aðferðin gerir myndirnar mjúkar 
og lætur þær líta út eins og þær til-
heyri fortíðinni. Christine kannast 
við það. „Myndir verða voða tíma-
lausar þegar þær eru meðhöndlaðar 
á þennan hátt og helst þyrfti líklega 
eitthvert skilti að vera sjáanlegt til 
að staðfesta að mynd sé úr nútím-
anum,“ segir hún.

Allar hafa listakonurnar farið 
á nokkur námskeið hjá Kanada-
manninum David Lewis sem kennt 
hefur aðferðina hér á landi, að 
sögn Christine, og hún segir þær 
stefna að því að halda áfram. „Það 
er nánast eins og hugleiðsla að sitja 
við myndirnar, því það tekur alveg 
f leiri klukkutíma að búa til svona 
mynd og vegur á móti hraða heims-
ins í dag.“

Sýnendur ásamt Christine eru 
Ágústa Arna Grétarsdóttir, Bára 
Kristjánsdóttir, Jóna Þorvaldsdótt-
ir, Salbjörg Rita Jónsdóttir, Sigríður 
Kolbeinsdóttir, Sigrún Hjaltalín og 
Vigdís H. Viggósdóttir.

Sýningin verður í Galleríi Korku 
til 21. febrúar.
gun@frettabladid.is

Nýjar myndir með eldra yfirbragði

„Það tekur alveg fleiri klukkutíma að búa til svona mynd og vegur á móti 
hraða heimsins í dag,“ segir Christine Gísla. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ein af 
myndum 
Christine á 
sýningunni.

VIRÐING

JÁKVÆÐNIUMHYGGJA

FRAMSÆKNI

MOSFELLSBÆR

FJÁRFRAMLÖG TIL LISTA-
OG MENNINGARSTARFSEMI 2019

Menningar- og nýsköpunarnefnd Mosfellsbæjar auglýsir 

eftir umsóknum um styrki vegna listviðburða 

og menningarmála árið 2019

Hér undir falla áður árviss fjárframlög til margvíslegrar 
menningarstarfsemi í bænum, auk nýrra. Umsækjendur geta 
verið einstaklingar, fyrirtæki, félagasamtök eða stofnanir, 
innan sem utan Mosfellsbæjar. Menningar- og nýsköpunarrnefnd
óskar sérstaklega eftir umsóknum sem efla nýsköpun á svviði 
lista og menningar.

Fjárframlög til lista og menningarmála eru af tvennum tooga:

• FJÁRFRAMLÖG TIL ALMENNRAR LISTASTARFSEMI

• FJÁRFRAMLÖG VEGNA VIÐBURÐA EÐA VERKEFNA

Umsóknum skal skilað í síðasta lagi þann 15. mars 2019

rafrænt á heimasíðu Mosfellsbæjar í samræmi við reglur 
og leiðbeiningar sem þar er að finna.

www.mos.is/listogmenning

Nánari upplýsingar í síma 525 6700

Niðurstöður menningarmálanefndar Mosfellsbæjar
munu liggja fyrir eigi síðar en 2. apríl 2019
og eru háðar samþykki bæjarstjórnar.

VIRÐING JÁKVÆÐNI FRAMSÆKNI UMHYGGJA

Morgunverðarfundur Vegagerðarinnar: 
Umferðaröryggi á þjóðvegum
verður haldinn þann 19. febrúar

Þriðjudaginn 19. febrúar nk. heldur Vega-
gerðin morgunverðar fund um umferðar-
öryggi á þjóðvegum landsins. Fjallað verður 

Allir eru velkomnir.
Fundurinn verður haldinn á Hotel Hilton 
Nordica
Skráning og morgun verður frá kl. 08:00 en 

Allir eru velkomnir en þurfa að skrá sig 
á vegagerdin.is

Fundargjald er 2.500 kr. og er morgun-
verður inn innifalinn.
Dagskrá:

umferðardeildar Vegagerðarinnar

Auður Þóra

Einar

Jóhannes Þór

Hörður

Laufey Sigurðardóttir fiðluleik-
ari og Páll Eyjólfsson gítarleik-
ari halda tónleika í Hömrum í 

Hofi á Akureyri á morgun, sunnu-
daginn 17. febrúar, klukkan 17.

„Við erum með fjölbreytta dag-
skrá sem nær allt frá barokktím-
anum til dagsins í dag,“ byrjar Páll, 
þegar hann er inntur eftir því hvað 
þau Laufey ætli að spila. „Við erum 
til dæmis með verk eftir Pergo-
lesi, sem er barokkhöfundur og 
Paganini, ítalskan fiðlusnilling og 
tónskáld.“

Voru gítarar á barokktímanum?
„Nei, ekki eins og nútímagítarar 

eru í dag en barokksónötur voru 
spilaðar á alls konar hljómahljóð-
færi. Öll verkin, nema tvö, hef ég 
umritað fyrir gítarinn frá píanói 
og f leiri hljóðfærum.“

Það hlýtur að vera list út af fyrir 
sig?

„Þú segir það. Það er að minnsta 
kosti heilmikil vinna.“

Spurður hvort gítarinn megi sín 
einhvers í samkeppni við fiðluna 
svarar Páll: „Þetta er engin sam-
keppni, heldur samvinna, enda 
heitir eitt lagið Samtvinna, það 
samdi John Speight sérstaklega 
fyrir okkur og við frumfluttum það 
í júlí 2018 í Fuglasafninu í Mývatns-
sveit. Þar var gaman að spila fyrir 
fuglana og fólkið.“

Frédéric Chopin og John Willi-
ams eru meðal höfunda á efnis-
skránni, að sögn Páls. „Ég verð líka 
að nefna eitt frábært tónskáld, það 
er hin franska Chaminade sem 
fæddist í kringum miðja 19. öld og 
lifði fram undir miðja þá 20. Það 
var erfitt fyrir hana að fá að læra 
á hljóðfæri á sínum tíma, hún átti 
bara að vera heima að sinna konu-
hlutverkinu, en braust til mennta. 
Við spilum þrjú verk eftir hana. 

Svo erum við með sígaunaverk 
eftir uppáhaldsf iðluleikarann 
hennar Laufeyjar, Fritz Kreisler, 
og endum á titillagi myndarinnar 
Schindler’s list, sem er samið fyrir 
fiðlu og hljómsveit en sumir segja 
að gítarinn sé hljómsveit í hönd-
unum á góðum spilara!“

Það er Tónlistarfélag Akureyrar 
sem stendur fyrir þessum tón-
leikum í samstarfi við Menningar-
félag Akureyrar og Félag íslenskra 
tónlistarmanna. gun@frettabladid.is

Engin samkeppni heldur samvinna

Þau Laufey og Páll hófu samstarf árið 1986 og eiga að baki marga konserta, 
upptökur fyrir útvarp og sjónvarp og einn geisladisk, Ítölsk tónlist frá 1996. 
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Tónlistarfræðingurinn 
Árni Heimir Ingólfsson 
hefur rannsakað tvö 
íslensk söngbókarbrot 
frá 16. öld sem varð-
veitt eru í Konungs-

bókhlöðu í Stokkhólmi. Í nýjasta 
hefti Griplu er að finna grein eftir 
hann um þessi söngbókarbrot.

Árni Heimir segir að rannsóknin 
á þessum brotum fylli að nokkru 
leyti upp í eyðu sem hafi verið í tón-
listarsögu Íslands á 16. öld. Spurður 
hvenær hann hafi fyrst frétt af 
þessum söngbókarbrotum segir 
Árni Heimir: „Fyrir nokkrum árum 
spurði mig Einar G. Pétursson, pró-
fessor á Árnastofnun, hvort ég hefði 
frétt af Grallarabroti sem væri í Kon-
ungsbókhlöðunni í Stokkhólmi. Ég 
kom af fjöllum og hann benti mér 
á skrá sem Jón Samsonarson gerði 
á sínum tíma um íslensk handrit 
sem geymd eru þar. Forvitni mín 
vaknaði svo ég fór til Stokkhólms 
og sá að þetta brot var enn merki-
legra en ég hafði haldið. Þarna var 
sem sagt ekki einhver að skrifa upp 
úr sálmabókinni (Grallaranum) 
sem Guðbrandur Þorláksson gaf út 
á Hólum árið 1594 og var undirstaða 
messusöngs hér í mörg hundruð ár. 
Þetta var eldra brot sem hafði aldrei 
komið út á prenti.

Þegar ég fór að kanna þetta betur 
uppgötvaði ég annað handritsbrot 
sem geymdi að hluta til sama efni 
og hafði heldur aldrei verið gefið 
út á prenti. Þetta leiddi til verkefnis 
sem við Svanhildur Óskarsdóttir 
vinnum að sem snýst meðal ann-
ars um að kanna hvað var að gerast 
í tónlist og kirkjusöng frá því að 
lúterskur siður var lögtekinn í Skál-
holti árið 1541 og þar til Grallarinn 
kom út 1594. Kirkjusöngur fór fram 
með ýmsum hætti á meðan ekki var 

búið að gefa út opinbera söngbók, 
og við vitum að það var ósamræmi 
milli biskupsdæmanna um það 
hvað var sungið. Svo að segja engar 
nótur hafa varðveist frá þessum 
tíma, sem er að mörgu leyti skiljan-
legt því um leið og Guðbrandur 
Þorláksson gaf út Grallarann urðu 
eldri handrit úrelt. En á þessu ríf-
lega 50 ára tímabili urðu auðvitað 
til ýmsar lausnir, og meðal annars 
hefur einhver tekið sig til og þýtt 
gamla kaþólska sléttsönginn yfir 
á íslensku. Það eru engin lúthersk 
sálmalög í þessum brotum heldur er 
um að ræða kaþólskt efni á íslensku. 
Þetta er býsna óvenjulegt og sýnir að 
einhverjir hafa viljað halda í gamlar 
hefðir.“

Notuð í umslög og bókband
Árni Heimir er spurður af hverju 
þessi brot hafi ratað til Stokkhólms 
en ekki varðveist hér á landi. „Í 
Stokkhólmi á 17. 
öld var gert tölu-
vert af því að safna 
saman, rannsaka 
og gefa út gamlar 
íslenskar sögur. 
Íslendingar voru 
ráðnir til sænska 
Fornfræðaráðsins 
til að rannsaka 
g a m l a r  b ó k-
menntir og tóku 
með sér handrit 
þangað út. Eng-
inn hafði áhuga 
á þessum söng-
b ó k a r b r o t u m 
sem voru algjör-
lega ónýtt efni 
í huga 17. aldar 
manna. Þannig 
að þeir notuðu þau fyrir umslög og 
í bókband. Þess vegna eru handritin 
mjög tætt og illa útlítandi og sumt 
þar er nánast ólæsilegt.

Þessi brot fylla að einhverju leyti 
upp í 50-60 ára gat í tónlistarsögu 
okkar. Við vitum hvernig tónlist 

fór fram í kirkjum þar til kaþólskur 
siður lagðist af, þá urðu ótal messu-
söngsbækur úreltar á augabragði. 
Við vitum líka að sálmasöngur í 
anda Lúters var innleiddur að fullu 
þegar Grallarinn kom út. Hvað gerð-
ist þar á milli hefur verið óljóst en 

við erum smám saman að fylla upp 
í þá eyðu. Kannski koma svo ein-
hvern tímann fleiri handrit í ljós.“

Sýnisbók á leiðinni
Árni Heimir segir næsta skref hjá sér 
vera að skoða handritauppskriftir af 
Grallaranum. „Þegar einhver skrifar 
upp prentaða bók, þá er hann um 

leið orðinn ritstjóri efnisins og 
getur sleppt því sem hann hefur ekki 
áhuga á og tekið eitthvað annað inn. 
Við eigum tólf handritauppskriftir 
af Grallaranum og það er áhugavert 
í menningarsögulegu samhengi að 
bera þær saman, skoða að hvaða 
leyti þær eru líkar og að hvaða leyti 
ólíkar og sömuleiðis að hvaða leyti 
handritin spegla aðstæður sem þau 
verða til í. Það er ótrúlega gaman 
að rannsaka þessa gömlu tónlistar-
menningu okkar enda er enn svo 
margt ókannað hvað varðar tónlist 
á Íslandi fyrr á öldum.“

Árni Heimir er síðan að skrifa 
bók, sýnisbók íslenskra nótnahand-
rita frá 1100-1800, sem kemur út hjá 
Crymogeu í haust.

Söngbókarbrot  
     sem fylla  
  upp í eyðu
Árni Heimir Ingólfsson tónlistarfræðingur 
segir að rannsókn sín fylli upp í eyðu sem 
hafi verið í tónlistarsögu Íslands á 16. öld. 

„Forvitni mín vaknaði svo ég fór til Stokkhólms,“ segir Árni Heimir.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Mynd af 
söngbókar-
handriti sem 
Árni Heimir 
hefur rann-
sakað. Það 
virðist hafa 
verið notað 
í bókband 
og ber þess 
merki. 

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrun@frettabladid.is

ÞAÐ ERU ENGIN 
LÚTERSK SÁLMALÖG Í 

ÞESSUM BROTUM HELDUR ER 
UM AÐ RÆÐA KAÞÓLSKT EFNI Á 
ÍSLENSKU. ÞETTA ER BÝSNA 
ÓVENJULEGT OG SÝNIR AÐ 
EINHVERJIR HAFA VILJAÐ 
HALDA Í GAMLAR HEFÐIR.

AÐALSTRÆTI · AUSTURSTRÆTI · LÆKJARTORG · SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR · LAUGAVEGUR · HLEMMUR · BORGARTÚN · SUÐURLANDSBRAUT · KRINGLAN · HAMRABORG · SMÁRALIND · AKUREYRI

Takk fyrir að leyfa okkur að vera 
með þér á hverjum degi.

TAKK

*Könnun Zenter frá september 2018.
Tilboðið gildir út mars 2019.

Við erum ótrúlega glöð yfir því að kaffið okkar sé uppáhalds- 
kaffi þjóðarinnar! Til að sýna þakklæti okkar í verki bjóðum við 
þér að koma á eitt af kaffihúsum okkar með topp af Te & Kaffi 
kaffipakka og fá í staðinn kaffibolla að eigin vali.

KAFFIÐ OKKAR ER UPPÁHALDSKAFFI
ÍSLENDINGA*– MÁ BJÓÐA ÞÉR BOLLA? 
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Roma (SPANISH W//WW ENG SUB) .................... 17:30
Free Solo (ENGLISH - NO SUB) ................ 17:50
Planeta Singli 3 (POLISH W//WW ENG SUB) .... 17:50
Transit (GERMAN & FRENCH W//WW ENG SUB) . 20:00

Heavy Trip // Hevi Reissu (ENG SUB) 20:00
Shoplifters//Búðaþjófar (ENG SUB) 20:00
Transit (GERMAN & FRENCH W/WW ICE SUB)... 22:00
Damsel (ENGLISH - NO SUB) ....................22:20

FRANZ ROGOWSKI
PAULA BEER

"CASABLANCA AS WRITTEN BY KAFKA"
-INDIEWIRE

BASED ON THE NOVEL BY ANNA SEGHERS

A FILM BY CHRISTIAN PETZOLD

HAPPY HOUR Á BARNUM 17-19 NÁNAR Á BIOPARADIS.IS

Allt sem er frábært Litla sviðið

Kvenfólk Nýja sviðið

Kvöldvaka með Jóni Gnarr Litla sviðið

Ríkharður III Stóra sviðið

Elly Stóra sviðið

Matthildur Stóra sviðið

Lau 16.02 Kl. 20:00 U
Fös 22.02 Kl. 20:00 U

Lau 23.02 Kl. 20:00 U
Fös 01.03 Kl. 20:00 Ö

Lau 02.03 Kl. 20:00 Ö
Fös 08.03 Kl. 20:00 Ö

Lau 09.03 Kl. 20:00 Ö
Lau 30.03 Kl. 20:00 Ö

Þri 12.03 Kl 19:00 U F
Mið 13.03 Kl 19:00 U F
Fim 14.03 Kl 19:00 U F
Fös 15.03 Kl 19:00 U
Lau 16.03 Kl 19:00 U
Sun 17.03 Kl 19:00 U
Mið 20.03 Kl 19:00 U

Fim 21.03 Kl 19:00 U
Fös 22.03 Kl 19:00 U
Lau 23.03 Kl 19:00 U
Sun 24.03 Kl 19:00 U
Mið 27.03 Kl 19:00 U
Fim 28.03 Kl 19:00 U
Sun 31.03 Kl 19:00 U

Mið 03.04 Kl 19:00 U
Fös 05.04 Kl 19:00 U
Sun 07.04 Kl 19:00 Ö
Mið 10.04 Kl 19:00 U
Fös 12.04 Kl 19:00 U
Lau 13.04 Kl 13:00 U
Sun 14.04 Kl 19:00 U

Þri 16.04 Kl 19:00 Ö
Mið 24.04 Kl 19:00 U
Fim 25.04 Kl 19:00 Ö
Fös 26.04 Kl 19:00 U
Sun 28.04 Kl 19:00 U
Þri 30.04 Kl 19:00 U

Lau 04.05 Kl. 20:00 Ö Fim 09.05 Kl. 20:00 Lau 11.05 Kl. 20:00 

Lau 16.02 Kl. 20:00 U
Sun 17.02 Kl. 20:00 U

Fös 22.02 Kl. 20:00 U
Sun 24.02 Kl. 20:00 Ö

Fös 01.03 Kl. 20:00 Ö
Lau 02.03 Kl. 20:00 Ö

Fös 08.02 Kl. 20:00 Ö
Lau 09.03 Kl. 20:00 Ö

Lau 13.04 Kl. 20:00 Ö

Sun 17.02 Kl. 20:00 U Fim 21.02 Kl. 20:00 Ö Sun 03.03 Kl. 20:00 U

Borgarleikhúsið 568 8000 • borgarleikhus.is

Fólk, staðir og hlutir Litla sviðið

Kæra Jelena Litla sviðið

Lau 16.02 Kl. 20:00 U
Mið 20.02 Kl. 20:00 U
Fös 22.02 Kl. 20:00 U

Lau 23.02 Kl. 20:00 U
Sun 24.02 Kl. 20:00 U
Mið 27.02 Kl. 20:00 U

Fim 28.02 Kl. 20:00 U
Fös 01.03 Kl. 20:00 U
Lau 02.03 Kl. 20:00 U

Mið 06.03 Kl. 20:00 Ö
Fim 07.03 Kl. 20:00 Ö
Fös 08.03 Kl. 20:00 Ö

Fös 12.04 Kl. 20:00 U
Lau 13.04 Kl. 20:00 U
Sun 14.04 Kl. 20:00 U

Þri 16.04 Kl. 20:00 U
Mið 25.04 Kl. 20:00 U
Fim 26.04 Kl. 20:00 U

Sun 28.04 Kl. 20:00 U
Fim 02.05 Kl. 20:00 U
Fös 03.05 Kl. 20:00 U

Sun 05.05 Kl. 20:00 Ö
Mið 08.05 Kl. 20:00 Ö Velkomin heim Kassinn

Improv Leikhúskjallarinn

Einræðisherrann Stóra sviðið

Mið-Ísland Leikhúskjallarinn

Jónsmessunæturdraumur Stóra sviðið

Ronja Ræningjadóttir Stóra sviðið

Þjóðleikhúsið 551 1200 • leikhusid.is

Lau. 16.02 kl. 19:30 U
Lau. 16.02 Kl. 22.00 U
Fim. 21.02 kl. 19:30 Ö

Fös. 22.02 kl. 19:30 U
Fös.22.02 Kl. 22.00 U
Lau 23.03 kl. 19:30  

Lau 23.03 Kl. 22.00 Ö
Sun. 24.02 kl.21:00 
Fim. 28.02 kl. 19:30 U

Mið. 27.02 kl. 19:30 F
Fim. 28.02 kl. 19:30 Ö
Fös. 01.03 kl. 19:30 U

Fim. 07.03 kl. 19:30 U
Fös. 15.03 kl 19:30 Ö
Lau. 16.03 kl. 19:30 U

Fös. 22.03 kl. 19:30 Ö
Lau. 30.03 kl 19:30 Ö
Lau. 06.04 kl. 19:30 Ö

Fös. 12.04 kl 19:30  

Mið. 20.02 kl. 20:00 Ö Mið. 27.02 kl. 20:00 Mið. 06.03 kl. 20:00 Mið. 13.03 kl. 20:00 

Lau. 16.02 kl. 19:30 U
Fös. 22.02 kl 19:30 Ö

Lau. 23.02 kl. 19:30 Ö
Lau. 02.03 kl. 19:30 U

Fös. 08.03 kl 19:30 Ö
Lau. 09.03 kl 19:30 Ö

Lau.23.03 kl 19:30 
Fös. 29.03 kl 19:30 

Lau. 16.02 kl. 19:30 Sun. 17.02 kl. 19:30 sun 24.04 kl. 19:30 

Þitt eigið leikrit Kúlan

Lau 16.02 kl. 15:00 U
Fim 21.02. kl. 18:00 U
Lau 23.02 kl. 15:00 U
Fös 01.03 kl. 18:00 U
Lau 02.03 kl. 15:00 U

Lau 02.03 KL. 17:00 U
Fim.07.03 kl. 18:00 Au
Fös. 08.03 kl. 18:00 U
Lau 09.03 kl. 15:00 U
Lau 09.03 Kl. 17:00 U

Sun. 17.03 kl. 15:00 U
Sun. 17.03 kl. 17:00 U
Lau 23.03 kl 15:00 U
Lau 23.03 Kl. 17:00 U
Sun. 24.03 kl 15:00 U

Sun. 24.03 kl 17:00 Ö
Lau. 30.03 kl 15:00 
Sun.31.03 kl 17:00 

Súper Kassinn

Lau. 16.03 kl. 19:30 U
Mið. 20.03 kl. 19:30 U
Fim. 21.03 kl. 19:30 U

Fös. 22.03 kl. 19:30 U
Mið 27.03 kl. 19:30 U
Fim. 28.03 kl. 19:30 U

Lau. 30.03 kl. 19:30 U
Mið. 03.04 kl. 19:30 U
Fim.04.04 kl. 19:30 U

Fim 11.04 kl. 19:30 Ö
Fös. 12.04 kl. 19:30 Ö

Sun. 17.02 kl. 13:00 U
Sun. 17.02 kl. 16:00 U
Sun 24.02 kl. 13:00 U
Sun. 24.02 kl. 16:00 U
Sun. 03.03 kl. 13:00 U
Sun 03.03 kl. 16:00 U

Sun 10.03 kl. 13:00 U
Sun 10.03 kl. 16:00 U
Sun 17.03 kl. 13:00 U
Sun 17.03 kl. 16:00 U
Sun 24.03 kl. 13:00 U
Sun 24.03 kl. 16:00 U

Sun 31.03 kl. 13:00 U
Sun 31.03 kl. 16:00 U
Sun 07.04 kl. 13:00 U
Sun 07.04 kl. 16:00 U
Sun 14.04 kl. 13:00 U
Sun 14.04 kl. 16:00 U

Sun 28.04 kl  13:00 Ö
Sun 28.04 kl. 16:00 U
Sun 05.05 kl. 13:00 Ö
Sun 05.05 kl. 16:00 U
Sun. 12.05 kl  13:00 Ö
Sun. 12.05 kl. 16:00 Ö

Bara góðar Leikhúskjallarinn

Sun. 17.02 kl. 20:00 U Sun. 03.04 kl. 20:01  Sun.17.03 kl. 20:02  

Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Laugardagur
hvar@frettabladid.is

16. FEBRÚAR 2019 
Hvað: Vinnustofa kennara: Lectio 
divina
Hvenær: 10.00-12.00
Hvar: Veröld – hús Vigdísar
Ármann Halldórsson, ensku- og 
heimspekikennari, heldur nám-
skeið í aðferðum við textavinnu 
fyrir tungumálakennara. Aðferð-
irnar eru annars vegar Lectio 
divina og hins vegar Floralegium. 
Á námskeiðinu verður unnið með 
texta á ensku úr Harry Potter og 
líka hugsanlega einhverja texta á 
dönsku. Þátttakendur verða beðn-
ir um að koma með setningar úr 
bókmenntaverkum sem eru þeim 
kær, til að gera Floralegium. Þess-
ar aðferðir henta frekar til vinnu 
á efri stigum tungumálanáms, en 
jafnframt gæti verið spennandi 
að velta fyrir sér ýmsum mögu-
leikum til aðlögunar. Nálgunin er 
í anda „slow“ hreyfingarinnar

Hvað? Leiðsögn á léttum nótum 
– Líffærin
Hvenær? 15.00-16.00
Hvar? Ásmundarsalur
Í dag, laugardaginn 16. febrúar, 
kl. 15 verður leiðsögn og léttar 
umræður um sýninguna Líffærin 
í Ásmundarsal og líffæragjafir. Á 
staðnum verða auk aðstandenda 
sýningarinnar þeir Tómas Guð-
bjartsson hjartalæknir og Jóhann-
es Kristjánsson, skemmtikraftur, 
eftirherma og hjartaþegi.

Hvað? Pollalúðrapönk
Hvenær? 14.00-15.30
Hvar? Íþróttahúsið Strandgötu
Þrjár hafnfirskar menningar-
stofnanir, Pollapönk, Lúðrasveit 
Hafnarfjarðar og Kór Öldutúns-
skóla, leiða saman hesta sína á 
stórtónleikum í Íþróttahúsinu við 
Strandgötu í dag, laugardaginn 
16. febrúar, kl. 14.00. Sambræð-
ingur þessara ólíku hópa verður 
án efa gríðarlega spennandi en 
á efnisskránni verður úrval laga 

Pollapönkarar verða í farabroddi og í miklu stuði ásamt Lúðrasveit Hafnarfjarðar og Kór Öldutúnsskóla í Íþróttahúsinu við Strandgötu í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Pollapönkaranna í splunkunýjum 
útsetningum.

Hvað? Hittu þingflokk Sjálf-
stæðisflokks
Hvenær? 12.00-14.00
Hvar? Iðnó, Vonarstræti 3
Í dag, 16. febrúar, kl. 12.00 verður 
þingf lokkur Sjálfstæðisf lokksins 
með fund í Iðnó. Þar gefst fólki 
einstakt tækifæri til að hitta alla 
þingmenn f lokksins og ræða það 

sem skiptir máli. Þingf lokkur 
Sjálfstæðisf lokksins fundar næstu 
vikur vítt og breitt um landið í 
öllum landsfjórðungum.

Hvað? Frið um Víkurkirkjugarð
Hvenær? 14.00-15.30
Hvar? Iðnó, Vonarstræti 3
Við sem viljum vernda Víkur-
kirkjugarð og láta friðlýsa hann 
allan höldum baráttugleði. Við 
fögnum nýlegri skyndifriðun 

garðsins og okkur finnst rétt og 
skylt að friðlýsa hann allan eins og 
hann var 1838. Á fundinum verður 
áskorun til mennta- og menn-
ingarmálaráðherra um friðlýsingu 
borin upp. Ósk okkar er sú að 
friður ríki um þennan helga stað 
þúsund ára byggðar.

Hvað? Kristjana og Svavar
Hvenær? 17.00-18.30
Hvar? Hannesarholt

Vinirnir og söngvaskáldin Svavar 
Knútur og Kristjana Stefáns blása 
til tónleika í Hannesarholti. Á tón-
leikum þeirra ríkir bæði gleði og 
angurværð ásamt örlitlum fíf la-
gangi og bera þau vinirnir á borð 
fjölbreytta dagskrá dúetta, sem 
rúmar allt frá Abba til Dolly Par-
ton með viðkomu hjá Páli Ísólfs-
syni, auk frumsaminna laga og 
hinna ýmsu gleði- og tregabomba, 
ljóðalestrar og gamansagna.
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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

DAGSKRÁ

STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

07.00 Strumparnir
07.25 Kormákur
07.35 Dóra og vinir
08.00 Víkingurinn Viggó
08.10 Billi Blikk
08.20 Kalli á þakinu
08.40 Dagur Diðrik
09.05 Latibær
09.30 Lína langsokkur
09.55 K3
10.10 Nilli Hólmgeirsson
10.25 Ninja-skjaldbökurnar
10.50 Friends
12.00 Bold and the Beautiful
12.20 Bold and the Beautiful
12.40 Bold and the Beautiful
13.00 Bold and the Beautiful
13.20 Bold and the Beautiful
13.45 Friends
14.05 Seinfeld
14.30 Seinfeld
14.55 Ellen’s Game of Games
15.35 Splitting Up Together
16.00 American Woman
16.25 The Great British Bake Off
17.30 Hálendisvaktin
18.00 Sjáðu
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.05 Lottó
19.10 Egypski prinsinn
20.50 Trumbo
22.50 Proud Mary
00.20 Justice League
02.15 John Wick 2
04.15 Harry Potter and the Half-
Blood Prince

15.20 Friends
17.00 Friends
17.25 The Goldbergs
17.50 Lóa Pind. Bara geðveik
18.20 Sælkeraheimsreisa um 
Reykjavík
18.45 Blokk 925
19.15 Masterchef USA
20.00 Brother vs. Brother
20.45 Eastbound & Down
21.15 Here and Now
22.15 Banshee
23.00 American Horror Story. Cult
23.45 Boardwalk Empire
00.45 How To Make It in America
01.15 Masterchef USA
02.00 Tónlist

07.10 Battle of the Sexes
09.10 The Edge of Seventeen
10.50The Age of Adeline
12.45 Jumanji
14.30 Battle of the Sexes
16.35 The Edge of Seventeen
18.20 The Age of Adeline
20.15 Jumanji
22.00 It
00.15 The Other Side of the Door
01.50 Atomic Blonde
03.45 It

08.40 Genesis Open
12.40 Champions Tour Highlights 
13.35 Genesis Open
17.35 Inside the PGA Tour 
18.00 Genesis Open  Bein út-
sending frá Genesis Open á PGA 
mótaröðinni.
23.00 Golfing World

07.15  KrakkaRÚV 
07.16  Tulipop Sveppasvekkelsi 
07.19  Úmísúmí Team Umizoomi  
07.42  Rán og Sævar  
07.53  Froskur og vinir hans  
08.00  Hinrik hittir  
08.05  Molang  
08.09  Millý spyr  
08.16  Klingjur  
08.27  Kata og Mummi   
08.38  Letibjörn og læmingjarni  
08.45  Hrúturinn Hreinn 
08.52  Eysteinn og Salóme  
09.04  Með afa í vasanum  
09.16  Minnsti maður í heimi  
09.17  Slagarinn Húsið og ég 
09.20  Bitið, brennt og stungið 
09.40  #12stig   
10.00  Gettu betur FG - FSu  
11.05  Vikan með Gísla Marteini  
12.00  Leynireglur nútímans. 
Algrím   Heimildarmynd þar sem 
Marcus du Sautoy, prófessor í 
stærðfræði, veitir innsýn í hulinn 
heim algóritma og sýnir hvernig 
þessar tvö þúsund ára gömlu að-
ferðir til að leysa vandamál virka 
og hverju hefur verið áorkað með 
aðstoð þeirra.
13.00  Valur - Stjarnan  Bein 
útsending frá úrslitaleik í bikar-
keppni kvenna í körfubolta.
15.45  Íþróttaafrek Pétur Guð-
mundsson   Brot úr þáttaröðinni 
Íþróttaafrek Íslendinga. Í þessum 
þætti er fjallað um körfuknatt-
leiksmanninn Pétur Guðmunds-
son, sem var fyrsti Íslendingurinn 
til að spila í NBA-deildinni.
16.00  Stjarnan - Njarðvík   Bein 
útsending frá úrslitaleik í bikar-
keppni karla í körfubolta.
18.45  Táknmálsfréttir  
18.54  Lottó 
19.00  Fréttir  
19.25  Íþróttir 
19.35  Veður 
19.45  Söngvakeppnin 2019 
Seinni undankeppni 
21.05  Tímaflakkarinn - Doktor 
Who  
22.00  Bíóást. When Harry Met 
Sally   Í vetur sýnir RÚV vel valdar 
kvikmyndir sem hafa valdið 
straumhvörfum í kvikmynda-
sögunni. Í þetta sinn er það 
rómantíska gamanmyndin When 
Harry Met Sally frá árinu 1989. 
Myndin segir frá Harry og Sally, 
sem kynnast eftir að þau út-
skrifast úr Háskólanum í Chicago 
og verða góðir vinir með árunum. 
Sú spurning leitar þó á þau hvort 
tveir einstaklingar af gagnstæðu 
kyni geti verið góðir vinir án þess 
að laðast hvort að öðru. Myndin 
var tilnefnd til Óskarsverðlauna 
fyrir besta handritið.
23.40  Í lausu lofti   Ryan Bingham 
nýtur þess að vera á stöðugu 
ferðalagi vegna vinnu sinnar. 
Þegar kona sem er nýráðin hjá 
fyrirtækinu sem hann starfar hjá 
leggur til að ferðalög hans verði 
lögð niður vegna sparnaðar finnst 
honum lífsstíl sínum vera ógnað. Á 
sama tíma kynnist hann áhuga-
verðri konu sem ferðast jafn mikið 
og hann og kennir honum að sjá 
lífið í nýju ljósi. Myndin var til-
nefnd til sex Óskarsverðlauna.
01.25  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

12.00 Everybody Loves Raymond
12.20 King of Queens
12.40 How I Met Your Mother
13.05 This Is Us
13.50 Happy Together
14.15 The Bachelor
16.00 Malcolm in the Middle
16.20 Everybody Loves Raymond
16.45 King of Queens
17.05 How I Met Your Mother
17.30 Futurama
17.55 Bordertown
18.20 Family Guy
18.45 Glee
19.30 The Biggest Loser
20.15 Definitely, Maybe
22.10 Nightcrawler  Myndin er 
bönnuð börnum yngri en 16 ára.
00.10 Blue Valentine
02.05 The Insider
04.45 Síminn + Spotify
06.00 Síminn + Spotify

07.10  Ajax - Real Madrid
08.50 Tottenham - Dortmund
10.30 Meistaradeildarmörkin
11.00 Evrópudeildarmörkin 
11.50 Juventus - Frosinone
13.30 Eibar - Getafe
15.10 Rayo Vallecano - Atletico 
Madrid  Bein útsending
17.25 Real Sociedad - Leganes 
 Bein útsending
19.25 Atalanta - AC Milan  Bein 
útsending
21.30 Brighton/WBA - Derby
23.10 Wimbledon - Millwall

07.15 Evrópudeildarmörkin 
08.05 La Liga Report
08.35 Lengjubikarinn 
10.15 QPR - Watford
11.55 FA Cup Preview Show
12.25 Brighton/WBA - Derby  Bein 
útsending
14.55 Wimbledon - Millwall  Bein 
útsending 
17.25 Newport - Man. City  Bein 
útsending 
19.40 Barcelona - Real Valladolid 
 Bein útsending
21.45 Aston Villa - WBA
23.25 Rayo Vallecano - Atletico 
Madrid

RÚV RÁS EITT
06.55 Morgunbæn og orð 
dagsins
07.00 Fréttir
07.03 Til allra átta Regnskóga-
ritmar 
08.00 Morgunfréttir
08.05 Í ljósi skáldsögunnar - um 
Milan Kundera og verk hans (1 
af 3) 
09.00 Fréttir
09.03 Á reki með KK
10.00 Fréttir
10.05 Veðurfregnir
10.15 Blindfull á sólríkum degi 
(1 af 4) Góðar minningar
11.00 Fréttir
11.02 Vikulokin
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
13.00 Gestaboð
14.00 Það er allt í lagi að leggja 
sig á daginn Fyrsti þáttur 
15.00 Flakk
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Orð um bækur
17.00 Tónlist frá A til Ö
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Í ljósi sögunnar 
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Sveifludansar Lionel 
Hampton, Ellington, Mingus & 
Roach tríóið og Jason Rebello
20.45 Fólk og fræði Háskalegar 
barnabókmenntir 
21.15 Bók vikunnar Rauður 
maður/svartur maður 
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.17 Brot af eilífðinni Jo Staf-
ford, síðari hluti 
23.00 Vikulokin 
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

okkar allra

fyrir forvitna

BLINDFULL Á 

Ný heimildaþáttaröð
Laugardaga kl. 10.15
Alda Lóa Leifsdóttir ræðir við 12 uppkomin börn
alkóhólista sem deila með okkur dýrmætri reynslu af 
sambúð við veikt foreldri.

Bikarúrslit kvenna í körfubolta
Í dag kl. 13:30
Valur – Stjarnan

Bikarúrslit karla í körfubolta
Í dag kl. 16:30
Stjarnan – Njarðvík
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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

DAGSKRÁ

STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

07.00 Strumparnir
07.25 Tindur
07.40 Blíða og Blær
08.05 Skoppa og Skrítla á póst-
korti um Ísland
08.20 Heiða
08.45 Latibær
09.10 Mæja býfluga
09.25 Tommi og Jenni
09.45 Ævintýri Tinna
10.10 Lukku-Láki
10.35 Ninja-skjaldbökurnar
10.55 Friends
12.00 Nágrannar
12.20 Nágrannar
12.40 Nágrannar
13.00 Nágrannar
13.20 Nágrannar
13.45 Friends
14.10 God Friended Me
14.55 The Good Doctor
15.40 Jamie’s Quick and Easy 
Food
16.05 Lose Weight for Good
16.35 Heimsókn
17.05 Um land allt
17.40 60 Minutes
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.10 The Great British Bake Off
20.10 Six Robots and Us
21.15 Springfloden
22.05 Mr. Mercedes
22.55 Shameless
23.50 Burðardýr
01.00 True Detective
02.05 Manifest
02.50 Born to be Blue
04.25 Amy

15.45 Seinfeld
16.10 Seinfeld
16.35 Seinfeld
17.00 Seinfeld
17.25 Seinfeld
17.50 Mayday
18.35 Í eldhúsi Evu
19.10 Mr Selfridge
20.00 Homeland
20.55 Rita
21.40 The Deuce
22.40 American Horror Story. Cult
23.25 Boardwalk Empire
00.20 Curb Your Enthusiasm
00.55 Mr Selfridge
01.45 Tónlist

07.50 Intolerable Cruelty
09.30 Crazy, Stupid, Love
11.30 50 First Dates
13.10 Grassroots
14.50 Intolerable Cruelty
16.30 Crazy, Stupid, Love
18.30 50 First Dates
20.15 Grassroots
22.00 Deepwater Horizon
23.50 London Road
01.25 The Transporter Refueled
03.00 Deepwater Horizon

08.00 Genesis Open
13.00 AT&T Pebble Beach
18.00 Genesis Open   Bein útsend-
ing frá lokadegi Genesis Open á 
PGA mótaröðinni.
23.00 PGA Highlights 

07.15  KrakkaRÚV 
07.16  Begga og Fress  
07.28  Bréfabær  
07.39  Söguhúsið  
07.46  Hæ Sámur  
07.53  Húrra fyrir Kela   
08.16  Hvolpasveitin  
08.40  Alvinn og íkornarnir  
08.55  Disneystundin 
08.56  Nýi skólinn keisarans  
09.17  Sígildar teiknimyndir 
09.24  Gullbrá og Björn  
09.45  Krakkafréttir vikunnar   
10.05  Attenborough. Furðudýr í 
náttúrunni David Attenborough’s 
Natural Curiosities IV  
10.30  Menningin - samantekt  
11.00  Silfrið 
12.10  Keflavík - KR  Bein útsend-
ing frá bikarúrslitaleik Keflavíkur 
og KR í stúlknaflokki í körfubolta.
14.10  Íþróttaafrek Pétur Guð-
mundsson  
14.25  Njarðvík - KR  Bein útsend-
ing frá bikarúrslitaleik Njarðvikur 
og KR í unglingaflokki karla í körfu-
bolta.  
16.35  Söngvakeppnin 2019 
Seinni undankeppni  
17.50  Táknmálsfréttir 
18.00  KrakkaRÚV 
18.01  Stundin okkar  
18.25  Neytendavaktin  
19.00  Fréttir  
19.25  Íþróttir 
19.35  Veður 
19.45  Landinn  Þáttur um lífið í 
landinu. Landinn ferðast um og 
hittir fólk sem er að gera áhuga-
verða og skemmtilega hluti. Um-
sjónarmenn eru Gísli Einarsson, 
Þórgunnur Oddsdóttir, Edda Sif 
Pálsdóttir, Gunnar Birgisson og 
Halla Ólafsdóttir. Dagskrárgerð: 
Karl Sigtryggsson, Magnús Atli 
Magnússon, Gunnlaugur Starri 
Gylfason og Jóhannes Jónsson. 
20.25  Paradísarheimt  
21.00  Ófærð
21.50  Kafbáturinn  Þýsk leikin 
þáttaröð í átta hlutum sem hefst 
árið 1942 í Frakklandi sem er her-
numið af nasistum. Kafbátaáhöfn 
leggur af stað í sinn fyrsta leið-
angur undir stjórn skipstjórans 
Klaus Hoffman og þarf að takast á 
við innilokunarkennd og þrúgandi 
aðstæður neðansjávar. Á meðan 
dregst Simone Strasser, túlkur 
þýska hersins í Frakklandi og systir 
eins úr áhöfninni, inn í hættulegt 
samband og á í erfiðleikum með 
að velja á milli tryggðar sinnar 
við Þýskaland og frönsku and-
spyrnuhreyfingarinnar. Þættirnir 
eru eins konar sjálfstætt fram-
hald samnefndrar kvikmyndar 
frá 1981. Aðalhlutverk: Rick Okon, 
Vicky Krieps, August Wittgenstein 
og Leonard Scheicher. Atriði í þátt-
unum eru ekki við hæfi barna.
22.50  Dheepan  Frönsk kvikmynd 
um Dheepan, srílankskan mann 
sem flýr borgarastyrjöld í heima-
landi sínu ásamt ókunnugri konu 
og ungri stúlku, en þau þykjast 
vera fjölskylda í von um að það 
auðveldi þeim að sækja um hæli í 
Evrópu. Þau flýja til Parísar og þar 
reyna þau að stofna til betra lífs, 
þrátt fyrir erfiðar aðstæður. Atriði 
í myndinni eru ekki við hæfi barna.
00.35  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

12.0 0 Everybody Loves Raymond
12.20 King of Queens
12.40 How I Met Your Mother
13.05 The F-Word USA
13.50 The Good Place
14.15 Life Unexpected
15.00 Top Chef
16.00 Malcolm in the Middle
16.20 Everybody Loves Raymond
16.45 King of Queens
17.05 How I Met Your Mother
17.30 90 210 
18.15 Will & Grace
18.35 Lifum lengur
19.10 Trúnó
19.45 Happy Together
20.10 This Is Us
21.00 Law & Order. Special Vic-
tims Unit
21.50 The Truth About the Harry 
Quebert Affair
22.35 Ray Donovan
23.30 The Walking Dead  Strang-
lega bannað börnum.
00.15 The Messengers
01.00 Diamonds Are Forever
03.00 Escape at Dannemora 
 Bannað börnum.
03.50 Blue Bloods  Bannað 
börnum yngri en 12 ára.
04.35 Chance

07.55 Real Sociedad - Leganes
09.35 Atalanta - AC Milan
11.15 Aston Villa - WBA
12.55 Blackburn - Middlesbrough 
 Bein útsending
15.05 Goðsagnir - Gummi Ben
 15.55 Swansea - Brentford  Bein 
útsending
18.00 Barcelona - Real Valladolid
19.40 Real Betis - Alaves  Bein út-
sending
21.45 Valencia - Espanyol
23.25 Villarreal - Sevilla

07.35 Brighton/WBA - Derby
09.15 Newport - Man. City
10.55 Real Madrid - Girona
12.55 Bristol - Shrewsbury/
Wolves    Bein útsending
15.05 Evrópudeildarmörkin 
15.55 Doncaster - Crystal Palace 
 Bein útsending
19.25 Napoli - Torino  Bein út-
sending
21.30 SPAL - Fiorentina
23.10 Inter - Sampdoria

RÚV RÁS EITT
06.55  Morgunbæn og orð 
dagsins
07.00  Fréttir
07.03  Tríó 
08.00  Morgunfréttir
08.05  Á tónsviðinu 
09.00  Fréttir
09.03  Samtal Samtal um ríkis-
vald og trúarbrögð
10.00  Fréttir
10.05  Veðurfregnir
10.15  Bók vikunnar Ör eftir 
Auði Övu Ólafsdóttur 
11.00  Guðsþjónusta í Grafar-
holtskirkju
12.00  Hádegisútvarp
12.20  Hádegisfréttir
12.40  Veðurfregnir
13.00  Sögur af landi Tónar
14.00  Víðsjá
15.00  Grár köttur 
16.00  Síðdegisfréttir
16.05  Úr tónlistarlífinu
17.25  Orð af orði
18.00  Kvöldfréttir
18.10  Börn alkóhólista Góðar 
minningar
18.50  Veðurfregnir
18.53  Dánarfregnir
19.00  Óskastundin 
19.40  Orð um bækur 
20.35  Gestaboð 
21.30  Fólk og fræði Ævintýra-
bókmenntir
22.00  Fréttir
22.05  Veðurfregnir
22.10  Á reki með KK 
23.10  Frjálsar hendur
00.00  Fréttir
00.05  Næturútvarp Rásar 1

okkar allra

Seinni undanúrslit 
í kvöld kl 19.45
Bein útsending frá Háskólabíói þar sem flutt verða 
seinni fimm lögin af tíu sem keppa til úrslita.
Kynnar kvöldsins eru Fannar Sveinsson, Benedikt 
Valsson og Björg Magnúsdóttir.

Uppselt í Háskólabíó í kvöld.

Söngvakeppnin 2019
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ÉG VÆRI TIL Í AÐ 
VINNA MEÐ HENNI 

ALLA DAGA. ÞAÐ ER AUÐVITAÐ 
EKKERT LEIÐINLEGT AÐ KLÆÐA 
HANA EN SVO ER HÚN EINNIG 
ÓTRÚLEGA HÆFILEIKARÍK OG 
KLÁR OG SVO GEFANDI OG GLÖÐ.

Hróður Margrétar 
hefur fyrir löngu 
borist út fyrir land-
steinana en hún 
vann til dæmis við 
kvikmyndina Arct-

ic sem nú er sýnd í kvikmyndahús-
um og er tilnefnd til Edduverðlauna 
fyrir Flateyjargátu. Margrét er í dag 
á mála hjá umboðsskrifstofum í 
Los Angeles og Svíþjóð og getur 
valið úr verkefnum sem freista. Eitt 
þeirra er sænska kvikmyndin Eld 
& Lågor eða Swoon sem frumsýnd 
var á Valentínusardag í Svíþjóð, en 
í myndinni starfaði Margrét með 
ofurfyrirsætunni Fridu Gustavsson.

Kvikmyndin er byggð á raun-
verulegum atburðum sem áttu sér 
stað í kringum 1940, um forboðna 
ást líkt og í sögunni um Rómeó og 
Júlíu. Fer Frida, sem þar stígur sín 
fyrstu skref í leiklistinni, með hlut-
verk Júlíu, sem reyndar í þessari 
útgáfu heitir Ninni Nilsson og er 
dóttir skemmtigarðseiganda. Mar-
grét fékk algjörlega frjálsar hendur 
í sinni vinnu og segir það drauma-
verkefni búningahönnuðarins auk 
þess sem samstarfið hafi verið frá-
bært við alla hlutaðeigandi.

Hvað sagði Frida?
Aðspurð um búningana svaraði 
Frida Vogue á þennan hátt: „Við 
unnum með frábærum íslenskum 
búningahönnuði, Margréti Einars-
dóttur. Hún er mér mikill innblást-
ur. Þegar ég gekk inn í stúdíóið var 
eins og ég væri að hitta Jean Paul 
Gaultier eða John Galliano, hún 
er einfaldlega með svo stórkost-
lega sýn. Hver einasta f lík sem við 

klæddumst var unnin frá grunni, og 
ég skipti 14 sinnum 
um búninga, sem 
er mjög mikið. Að 
mínu mati náði hún 
algjörlega að fanga 
s k e m m t i g a r ð s -
stemning ina, þar 
sem hvað sem er gæti 
gerst og ekkert væri 
ómögulegt.“

M a r g r é t  h l æ r 
h ó g v æ r  þ e g a r 
ummælin eru borin 
undir hana. „Það 
var frekar skemmti-
legt að heyra þetta, 
enda hefur Frida 
unnið mikið með 
þeim Gaultier og 
Galliano.“ Margrét 
segir Swoon hafa 
verið skemmtileg-
asta verkefni sem 
hún haf i tekið að 
sér þó hún sé treg til 
að gera upp á milli 
barna sinna ef svo 
má að orði komast. 
„Ég naut þessarar 
vinnu í botn. Þetta 
er fantasía svo ég 

Það fór vel á með þeim Margréti og Fridu við frumsýningu myndarinnar.

Úr kvikmyndinni Eld & Lågor. Frida og mótleikari hennar, Albin Grenholm.

Frida sem 
Ninni Nilsson, 
fatnaður 
hannaður af 
Margréti.

Líkt við Gaultier  

fékk algjörlega lausan tauminn í 
minni vinnu og það er nokkuð sem 
gerist kannski einu sinni á ævinni. 
Ég leigði einhverja búninga á auka-
leikara en annars var allt hannað og 
saumað frá grunni, allt frá kjólum 
og fatnaði yfir í skó og skart.“

Innblásturinn í magnaða bún-
ingana segist Margrét aðallega 
hafa sótt í handrit myndarinnar en 
einnig í tímabil sögunnar. „Ég var 
að leika mér að því að túlka tilfinn-
ingar aðalpersónunnar, lét hana 
klæða sig í tilfinningarnar. Til þess 
þurfti ég að grafa djúpt í handritið 
og skoða hennar líðan og karakt-
er. Perónuleiki söguhetjunnar er 
frekar óstöðugur og gat ég túlkað 
sveif lurnar í fatnaðinum. Þegar 
hún var langt niðri setti ég hana í til 
dæmis í þungan grágrænan slopp 
með þungu kögri sem hún dregur 
í gólfinu en svo þegar henni leið 
vel var hún til að mynda í björtum 
pallíettukjól með eldf lugu á bak-
inu. Ég vildi að áhorfendur myndu 
spyrja sig: „Hversu langt er hún að 
fara? Mun hún hreinlega takast á 
loft eða sökkva ofan í gólfið?“ Hún 
var annaðhvort mött eða glansandi, 

Margrét Einarsdóttir búningahönnuður 
hefur verið í fremstu röð hér á landi í fjölda 
ára og því var gaman að sjá ofurfyrir-
sætuna Fridu Gustavsson líkja Margréti við 
ekki minni nöfn en Jean Paul Gaultier og 
John Galliano í viðtali við Vogue.com.

og Galliano

eftir líðan hennar. Ég fékk mikinn 
stuðning frá leikstjórunum og 
þurfti hvergi að halda aftur af mér. 
Slíkt traust veitir manni einhvern 
veginn sjálfstraust og lausnir sem 
maður sér ekki þegar maður er 
undir mikilli pressu. Þarna fékk 
ég að láta kreisí hugmyndir ganga 
upp.“

„Frida er náttúrulega stórkostleg 
– ég elska hana!“ segir Margrét með 
áherslu. „Ég væri til í að vinna með 
henni alla daga. Það er auðvitað 
ekkert leiðinlegt að klæða hana en 
svo er hún einnig ótrúlega hæfi-
leikarík og klár og svo gefandi og 

glöð, kom alltaf brosandi í mátun, 
var alltaf jákvæð og uppbyggjandi 
og þótti vænt um búningana sína.“ 
Margrét fór í bíó í síðustu viku 
og sá myndina en segist þurfa að 
fara aftur. „Ég fór einu sinni til að 
skoða búningana, svo þarf ég að sjá 
myndina,“ segir Margrét í léttum 
tón. „Myndin er virkilega falleg og 
rómantísk og ég bæði hló og grét og 
var stolt af öllum leikurunum, ekki 
síst Fridu sem var þarna í sínu fyrsta 
hlutverki en eins og hún hafi aldr-
ei gert neitt annað. Það var gott að 
hitta þessa gömlu vini á skjánum.“
bjork@frettabladid.is

Fyrsti stóri slípirokkurinn knúinn 
af einni rafhlöðu sem skilar afli 
til þess að slípa, er léttari en 
snúrurokkur í sinni stærð.

Sveigjanlegt rafhlöðukerfi 
sem virkar með öllum 
Milwaukee ® M18™ rafhlöðum.

Verð 136.900 kr. (með rafhlöðu)

Fyrsti stóri slípirokkurinn knúinn 
af einni rafhlöðu sem skilar afli 
til þess að slípa, er léttari en 
snúrurokkur í sinni stærð.

Sveigjanlegt rafhlöðukerfi 
sem virkar með öllum 
Milwaukee ® M18™ rafhlöðum.

Verð 136.900 kr. (með rafhlöð

M18 FLAG
Alvöru slípirokkur  
frá Milwaukee 

vfs.is
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Fáðu fría aðgöngumiða á www.medlandspann.is

VILTU KAUPA FASTEIGN Á SPÁNI?
Medland sýnir þér besta úrvalið og fylgir þér gegnum 

kaupferlið, allt frá spænskum kennitölum til húsgagnakaupa. 

Komdu og hlustaðu á fyrirlestur sem haldinn verður eftir 
þörfum báða dagana. 

16. og 17. febrúar í REYKJAVÍK

Komdu og spjallaðu við okkur á

Centerhotel Plaza 
Aðalstræti 4 – 101 Reykjavík

16. og 17. febrúar frá 10:00-17:00 



Lífið í  
vikunni
09.02.19-
16.02.19

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jóhanna Helga Viðardóttir johannahelga@frettabladid.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050: 
Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Svava O’Brien svava@frettabladid.is, Örn 
Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5077: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann Waage 
johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@frettabladid.is. FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Benedikt Bóas Hinriksson 
benediktboas@frettabladid.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is  
ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is, Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is

„ER ELLY EKKI  
ÖRUGGLEGA AMMA ÞÍN?“
Síðastliðið laugardagskvöld var 
200. sýningin á leikritinu Elly sem 
fjallar um ævi og ástir einnar vin-
sælustu söngkonu Íslands fyrr og 
síðar, Ellyjar Vilhjálms, sem Katrín 
Halldóra túlkar.

AF HVERJU ÆTTI VOGUE AÐ 
HAFA SAMBAND VIÐ MIG?
Pálína 
Axelsdóttir 
Njarðvík hefur 
vakið svo 
mikla athygli 
á Instagram 
að Vogue.com 
fjallaði um 
hana á vefsíðu 
sinni á dög-
unum undir 
yfirskriftinni: 
„Hittið vinsælasta fjárbónda Ís-
lands á Instagram!“

HELGI BJÖRNS SEMUR  
NÚTÍMADANS
Þó svo að listamaðurinn Helgi 
Björnsson hafi fyrir löngu sannað 
fjölhæfni sína kemur dansáhugi 
hans kannski einhverjum á óvart 
en í næstu viku verður frumsýnt 
dansverk eftir söngvarann.

LOKSINS SÁTT Í EIGIN 
SKINNI ÁN EITUREFNA
Anna Gréta 
Oddsdóttir 
hefur reynt á 
eigin skinni 
hversu illa 
efnamengaðar 
snyrtivörur fara 
með viðkvæma 
húð. Eftir alls konar tilraunir á 
sjálfri sér fann hún frelsi með 
náttúrlegum snyrtivörum og 
opnaði í kjölfarið vefverslunina 
elba.is sem merkilegt nokk er 
nefnd eftir enska leikaranum 
Idris Elba.

Við vörðum mánuði 
í Grikklandi síðast-
liðið sumar að vinna 
að samstarfsverkefni 
með grísku hönn-
unarstofunni IT’S A 

SHIRT. Þau höfðu leitað eftir sam-
starfi, enda hönnunarstofurnar 
með svipaða hugmyndafræði; að 
auka sem allra minnst á kolefnis-
spor jarðarinnar í öllu ferlinu og 
vinna að sanngjarnri framleiðslu,“ 
útskýrir Halla.

IT’S A SHIRT hannar aðallega 
klassískt sniðnar skyrtur og notar 
efni frá gömlum efnalagerum í 
Aþenu. USEE STUDIO var stofnað 
með þeim ásetningi að nota ein-
göngu efnivið sem ekki er fram-
leiddur eftir eftirspurn: hvort sem 
það er afgangur fyrirtækja, gamlir 
lagerar eða eitthvað í þá átt. „Báðar 
stofurnar eru mjög meðvitaðar um 
siðferðisleg áhrif tískuheimsins 
á jarðríkið, fólkið og náttúruna. 
Við vildum sameina krafta okkar í 
þessu samstarfsverkefni og nýttum 
hugmyndafræði beggja með gömlu 
lagerana og úrgangslausa sníða-
gerð sem skilur ekkert efni eftir 
þegar sniðin eru klippt í efnið. USEE 
STUDIO hefur unnið út frá þeirri 
aðferðafræði í hönnunarferlinu, 
allir bútar eru nýttir á einn eða 
annan hátt,“ segir Helga.

Þær Halla og Helga 
höfðu farið í efnaleið-
angra til Berlínar 
og Amsterdam án 
árangurs. „Það 
var ekki fyrr en í 
Aþenu þegar við 
vorum í efnaleit 
fyrir samstarfið 
að við duttum 
inn á þessar efna-
búðir sem selja 
efni frá framleiðslu-
fyrirtækjum sem hætt 
eru star fsemi. Þarna 
sáum við loks fram á að geta 
framleitt heildstæða línu enda um 
falleg gæðaefni að ræða,“ útskýrir 
Helga og Halla heldur áfram: „Fata-
línan samanstendur af tímalausum 
(e. Multi seasonal) f líkum. Þessir 
gömlu efnalagerar framleiða ekki 
lengur eftir eftirspurn heldur er 
það svo að þegar efni klárast þá 
klárast þau. Flíkurnar eru þar af 
leiðandi framleiddar í litlu upp-
lagi. Við getum því aldrei fram-
leitt stórt upplag sem er bæði gott 
og slæmt, það góða er að hver f lík 
er í raun frekar einstök og í mesta 
lagi til 10 stykki af henni. Það sem 
flækir hlutina aftur á móti er að við 
þurfum auðvitað stöðugt að vera 
á höttunum eftir nýjum efnum 
og litum og þannig fer mun meiri 

vinna í allt ferlið.“
Aðspurð út í kolefnissporið 

við f lutningana segir Halla hluta 
línunnar sendan hingað til lands 
fyrir íslenskan markað en hinn 
helminginn geymdan í Aþenu þar 
sem umboðsaðili sér um dreifingu. 
„Við erum því ekki að senda vörur 
fram og til baka. Við værum auð-
vitað mest til í að geta sent vör-
urnar á milli með lest eða annarri 
umhverfisvænni leið en þar sem 
Ísland er einangruð eyja og eina 
leiðin er f lug- eða sjóleið þá fannst 
okkur þetta skásta lausnin. Við 
erum auðvitað mjög meðvitaðar 
með allt það auka sem fylgir fram-
leiðslu og sölu, við reynum til að 
mynda eftir fremsta megni að nota 
eins litlar umbúðir og við komumst 
upp með.“ bjork@frettabladid.is

Hanna flíkur úr 
ónýttum efnalagerum
Halla Hákonardóttir og Helga Björg Kjerúlf, stofnendur hönnunar-
stofunnar USEE Studio, fundu stóra afgangs fatalagera í Grikklandi 
og ákváðu að hanna og framleiða úr þeim heildstæða fatalínu.

Halla Hákonardóttir og Helga Björg Kjerúlf, stofnendur hönnunarstofunnar USEE Studio.

Egaleo fatalínan er til 
sölu á vefverslun: 

usee.is og verður 
til sölu í Zeppelin 

Station í Denver 
til loka júní. Þar 
verður Usee 
hluti af pop-up 
verslun þar sem 
Reykjavík er 

þemað.  
MYND/OLGA URBANEK

www.dorma.is
VEFVERSLUN

ALLTAF 
OPIN

Almennur afgreiðslutími Rvk
Mán. til föst. kl. 10–18 (Holtagörðum)
Mán. til föst. kl. 11–18:30 (Smáratorgi)
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorgi)

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi 
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

      

OPIÐ Í DORMA 
Á SMÁRATORGI 
ALLA HELGINA
LOKAÐ Í HOLTAGÖRÐUM UM HELGINA 
VEGNA ÁRSHÁTÍÐAR STARFSMANNA 

HEFÐBUNDINN OPNUNARTÍMI  
DORMA Á AKUREYRI OG ÍSAFIRÐI
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Mílanó 16. apríl í 6 nætur
Morgunverður innifalinn

595 1000  .   heimsferdir.isBókaðu þína ferð á

Páskaferð

Kynntu þér Mílanó nánar á heimasíðu okkar www.heimsferdir.is

39.900

Flug & gisting frá kr.

89.995
á mann
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Auðvelt að versla á byko.is • Sendum út um allt land

9l.

Tilboðsverð
Interiør 10
Lyktarlítil vatnsþynnanleg 
akrýlinnimálning. Þekur vel 
og gefur slitsterkt yfirborð 
sem auðvelt er að þrífa. 
Notast á flest alla fleti 
innandyra t.d. spónaplötur, 
gips, múr og steinsteypu.

7.871
80602709

Almennt verð: 10.495    

Frábæ
rt

 v
er

ð!
 Gerðu verðsam

anburð!

Verð 
á lítra

875

Mikið úrval af vörum frá 50 kr. Fjöldi annarra tilboða á Markaðsdögum.  
Við bætum við nýjum vörum daglega.

Gerðu 
frábær 
kaup!

50kr 100kr 200kr 300kr 400kr

500kr 600kr 800kr 1000kr 1500kr

MARKAÐS-
DAGAR
Komdu og gramsaðu!

ERU
BYRJAÐIR

á byko.is

A

Febrúarblað BYKO

30. janúar - 20. febrúar

Viðurkenning er einungis veitt þeim fyrirtækjum sem eru með 

tölfræðilega marktækt hæstu einkunnina í viðkomandi atvinnugrein, 

þ.e. þar sem segja má með 95% vissu að viðskiptavinir fyrirtækisins 

með hæstu einkunnina séu að jafnaði ánægðari en viðskiptavinir 

fyrirtækisins með næsthæstu einkunnina. 

* BYKO er í 1. sæti í flokki byggingavöruverslana.

Takk 
fyrir!

2. árið  
í röð!

Ánægðustu 
 viðskiptavinirnir!

25% 

afsláttur  
af allri   

innimálningu

Mystyle
Áferð fylgir mynstri • bakteríuvörn • náttúruleg 

efni • auðvelt að þrífa • framleitt í Þýskalandi
Harðparket

Golden vista eik

harðparket, 192x1285cm, 14mm

4.596kr/m2    
0113631

Hillur
180x100x30cm, 5 hillur

5.995
38910114

Ný  
vara

Ný  
vara

Nýtt

Veken
Loftljós, svart/gyllt, 6xE27 
perur (fylgja ekki með). 

15.395
52278016 

Vefverslun  
byko.is

í BYKO Breidd



VERKFÆRA- 
VEISLA!
20-30% afsláttur

Öll verkfærabox, rafmagns-, 
loft- og handverkfæri

Tilboðsverð

Rafhlöðuborvél
PSR 18V með 2 x 2,5Ah Li  
rafhlöðum og hleðslutæki.

22.046   
74864131

Almennt verð: 31.495 

Takk 
fyrir!

Viðurkenning er einungis veitt þeim fyrirtækjum sem eru með 
tölfræðilega marktækt hæstu einkunnina í viðkomandi atvinnugrein, 
þ.e. þar sem segja má með 95% vissu að viðskiptavinir fyrirtækisins 
með hæstu einkunnina séu að jafnaði ánægðari en viðskiptavinir 
fyrirtækisins með næsthæstu einkunnina. 

* BYKO er í 1. sæti í flokki byggingavöruverslana.

2. árið  
í röð!Ánægðustu 

 viðskiptavinirnir!

Tilboðsverð

Rafhlöðuborvél
18V rafhlöðuborvél með 
2,0Ah Li rafhlöðu og 
hleðslutæki. 

22.046     
7133003347 

Almennt verð: 31.495 

Tilboðsverð

Rafhlöðuborvél
GSR 18V rafhlöðuborvél með 
2 x 4,0Ah Li rafhlöðum og 
hleðslutæki. 

36.746     
748740997 

Almennt verð: 52.495 

Tilboðsverð

Rafhlöðuborvél
TE-CD 18V með  2x1,5Ah 
rafhlöðum og hleðslutæki.

17.636  
74826002

Almennt verð: 23.995 

20% 
afsláttur

FRÆ OG 
SÁÐBAKKAR
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Tilboðsverð

Sáðmold
6 lítrar.

388  
55097054

Almennt verð: 485 



Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 550 5000 
Ritstjórn 550 5070  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild 550 5050 auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

 
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

Óttars 
Guðmundssonar

BAKÞANKAR

Allir í
bátana!

NÝTT
MALINMARIA
púðaver  795,-

©
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Ketó

Istanbúl hefur verið mín 
uppá haldsborg um áratuga-
skeið. Turnar, hallir og stöðug 

bænaköll frá moskunum gefa 
henni framandi blæ. Mannlífið 
er fjölbreytt – lykt af einkenni-
legu kryddi hangir í loftinu. Ég 
heimsótti borgina á dögunum. 
Istanbúl var um aldir höfuðborg 
Rómaveldis, kallaðist þá Konstan-
tínópel en í Íslendingasögum er 
hún kölluð Miklagarður. Sögurnar 
greina frá fjölmörgum íslenskum 
farandverkamönnum sem gerðust 
málaliðar í lífverði keisarans.

Hingað komu Kolskeggur bróðir 
Gunnars á Hlíðarenda, Halldór 
Snorrason úr Helgafellssveit og 
Bolli Bollason Dalamaður ásamt 
Þorbirni öngli, banamanni Grettis 
sterka. Þorsteinn drómundur hálf-
bróðir Grettis fór á eftir honum til 
að leita hefnda. Honum tókst að 
drepa Þorbjörn en var umsvifa-
laust hnepptur í fangelsi. Þorsteinn 
tók að syngja í fangaklefanum. Rík 
hefðarkona Spes að nafni hreifst af 
söngnum og keypti Þorstein lausan 
og giftust þau síðan. Þorsteinn var 
því fyrsti íslenski listamaðurinn 
sem sló í gegn á erlendri grund.

Margir þessara Íslendinga komu 
aldrei heim aftur. Það er gaman 
að ganga um borgina og setja sig í 
spor þessara bændasona ofan af 
Íslandi. Þeir börðust við framandi 
þjóðflokka fyrir fé og sóttu messu 
í stærstu kirkju heims sem þeir 
kölluðu Ægisif. Þeir voru venju-
lega fljótir að aðlagast umhverfi 
sínu, kvæntust og eignuðust fjölda 
afkomenda. Á ferðum mínum um 
borgina finnst mér ég sjá svipmót 
þessara manna í iðandi mannfjöld-
anum. Gömul vísa eftir Halldór 
Laxness kemur upp í hugann: Ég 
ætla að tala við kónginn í Kína, og 
kannski við páfann í Róm. Og hvort 
sem það verður til falls eða frægðar, 
þá fer ég á íslenskum skóm.

Þorsteinn 
drómundur



Hvað þarf ég að borga til að fá svona „frítt“?
Þú borgar ekki neitt, ekki nokkurn skapaðan hlut, til að 
fá þessa þjónustu. Frítt er einfaldlega frítt. Sem er nýtt.

Hmm… en kostar ekki að fá símkort?
Neibb. Ekki ef þú ert bara að flytja gamla, góða númerið þitt. 
Ef þú hins vegar vilt splunkunýtt númer þá kostar það eitthvað smá.

Get ég sem sagt notað mitt númer?
Já! Það er óþarfi að skipta um númer. Þú bara kemur yfir, frítt.
Það tekur bara 5 mínútur að lækka reikninginn.

En hey! Get ég kosið í Júróvisjón?
Já! Það kostar að greiða atkvæði, rétt eins og að hringja í sérstök 
þjónustunúmer, en þú getur auðvitað alltaf hringt í einhvern á 
0 kr. og beðið viðkomandi um að kjósa fyrir þig. Enga vitleysu samt.

Hvað með útlönd?
Þú getur blaðrað eins mikið og lengi og þú vilt, hvort sem þú hringir 
eða sendir SMS innanlands eða þegar þú ferðast innan EES. 
Sem er slatti af löndum.

Hvað með Facebook og allt það, kemst ég þangað?
Núll hjá Nova er fyrir þá sem vilja bara tala. 
Ef þú þarft net, þá eigum við nóg af því til sölu.

Gott og vel, en hvað fær Nova út úr þessu?
Ánægðustu viðskiptavinir á Íslandi verða enn ánægðari. Svo 
væri auðvitað ekkert verra ef þú keyptir smá gagnamagn með.

Þannig að... þetta er í alvöru ókeypis?
Já, algerlega. Þú getur bara talað og talað og talað og talað.
Hvers vegna heldur þú að fólk sé svona ánægt hjá Nova?

Fullkomið ef þú...

Spurt og svarað

hreinlega elskar að tala

tjáir þig bara miklu betur með SMS

getur skrifað SMS án innsláttravilna

ert sko ekki á samfélagsmiðlum

vilt bara spara og lifa í núllinu

aðhyllist netlausan lífsstíl

ert búin(n) að lesa allt á internetinu

vilt hafa meiri pening milli handanna



Nova hefur tíu ár í röð hlotið öndvegiseinkunn í Íslensku ánægjuvoginni. Takklæti er okkur efst í huga og 
við viljum að sjálfsögðu alltaf gera betur. Það eru allir velkomnir í hóp ánægðustu viðskiptavina á Íslandi. 

Núll hjá Nova, fyrir þá sem vilja 
bara tala. 2f1 tilboð alla daga 
vikunnar, Nova TV á 0 kr., besti 
díllinn, farsímatilboð og frítt stöff.

Ánægðustu viðskiptavinirnir 
hafa ótal ástæður til að fagna. 
Þegar þið eruð ánægð, þá 
erum við ánægð.

Nýtt Nova app inniheldur 
allt sem þú þarft. 4.5G, VoLTE 
og hraðasta farsímanet 
á Íslandi, skv. SpeedTest.

Komdu í hóp ánægðustu viðskiptavinanna!

Endalaus 
sparnaður

Endalaus 
ánægja

Endalausar 
nýjungar

Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, á Selfossi og á Glerártorgi Akureyri
Þjónustuver 519 1919  |  www.nova.is  


