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Blokkir eru bestar

Karl Sævarsson er sérlegur 
aðdáandi blokka og segir 
þær klárlega ákjósanlegasta 
búsetuformið.  ➤ 26

Á hvolfi í vinnunni

Sirkusparið Eyrún og Jóakim 
verja fjölmörgum vinnu-
stundum á hvolfi og segja það 
venjast furðu vel.  ➤ 18

Við erum 
draumadúó 

Eygló og Hugleikur frumsýna 
nýtt samstarf á Hönnunar-
Mars.  ➤ 24

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Svona menn  
þarf að stoppa
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Linda Gunnarsdóttir kærði fyrrverandi 
sambýlismann sinn fyrir meiri háttar 
líkamsárás. Kjarkinn fann hún þegar 
hún kynntist öðrum konum sem jafn-
framt lögðu fram kæru á hendur sama 

manni. Kæru Lindu var vísað frá á 
þeim grunni að um væri að ræða orð 
gegn orði og langt væri um liðið. Það 
var niðurstaða lögreglu, þrátt fyrir að 

áverkavottorð sýndi átta áverka og 
meðal annars viðbeinsbrot.  ➤ 20



Sápukúlur í stóru upplagi

Gríðarstórar sápukúlur hefja stutt ævihlaup sitt á Lækjartorgi í gær. Hin svokallaða Sápukúlusmiðja er verkefni á vegum Reykjavík Tool Library og Verkstæða 
Borgarbókasafnsins þar sem efnilegir kúlnasmiðir læra inn á merkt listformið og þrífa í leiðinni götur borgarinnar með afar óskilvirkum hætti. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Beint morgunflug 

Alicante í haust  

Flugsæti 
eingöngu 
Benidorm 

Altea 
Frá 19.990 kr

www.aventura.is

Sundagarðar 2 - 104 Reykjavík 
Sími: 556 2000 

Dóra Jóhannsdóttir hefurkennt Improv-námskeið á Íslandi frá árinu 2013. 
FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Íslendingar hafa leitað til Im
provskólans til að ná takt
inum í mannlegum samskipt
um á ný eftir mikla fjarvinnu. 
Dóra Jóhannsdóttir, stofnandi 
skólans, segir að margir komi 
þungir á námskeiðið en það sé 
stutt í hláturinn.

kristinnpall@frettabladid.is

SAMFÉLAG Aukin aðsókn hefur verið 
á námskeið Improvskólans undan
farnar vikur, enda styttist í að það 
sem áður taldist eðlilegt líf hefjist 
á ný og sóttkví og einangrun heyri 
sögunni til. 

„Það hefur verið ótrúlega gaman 
að fylgjast með þessu, að sjá fólk 
brjótast aftur út úr skelinni sinni,“ 
segir Dóra Jóhannsdóttir, stofnandi 
og kennari við skólann, spurð út í 
aðsóknina.

Í Improvskólanum er lögð áhersla 
á ýmis mannleg samskipti og er 
óhætt að áætla að margir Íslendingar 
séu heldur óöruggari um hvað ræða 
skuli við kaffivélina í vinnunni eftir 
mikla fjarvinnu undanfarið ár. 

„Fólk er svolítið að skríða aftur í 
dagsljósið úr einangrun, sóttkví og 
öllu þessu sem hefur verið í gangi 
undanfarið ár,“ segir Dóra létt í 
bragði og heldur áfram:

„Fyrir vikið er komin mikil þörf í 
samfélaginu fyrir að vera í kringum 
fólk. Það hafa margir viðurkennt að 
hafa einfaldlega gleymt því hvernig 
á að hafa gaman. Það sé orðið allt 
of langt frá síðasta hláturskasti og 
jafnvel búið að gleyma hvernig á að 
taka frumkvæði í mannlegum sam
skiptum. Það eru allt aðrar áherslur 
í mannlegum samskiptum í dag 
heldur en það sem áður þekktist og 
margir finna fyrir því að þurfa að 
skerpa á hlutunum í þessu.“

Rannsóknir hafa sýnt að andlegri 
heilsu hafi hrakað í heimsfaraldr
inum enda hafa margir einangrast 
frá samfélaginu. Dóra kannast við 
þá sálma.

„Það eru margir sem hafa orð á því 
að andleg líðan sé mun þyngri eftir 

þennan faraldur. Margir tala um 
að lífsgleðin sé ekki sú sama og þar 
vegur skorturinn á félagslegum sam
skiptum talsvert að mínu mati. Fólk 
er búið að halda inni í sér í langan 
tíma en það sér ljós fyrir enda gang
anna,“ segir Dóra og segir kennslu
efnið einfalt.

„Námskeiðið snýst fyrst og fremst 
um að hafa gaman, halda ekki aftur 
af sér og hlæja. Það er mikið um 
hlátur á námskeiðinu. Fyrir vikið 
finnum við fyrir miklu þakklæti hjá 
þeim sem hafa setið námskeiðið.“

Dóra segir að það sé í eðli okkar að 
vera skemmtileg en stundum þurfi 
aðstoð til að draga það fram. „Mín 
reynsla er sú að allir einstaklingar 
eru skemmtilegir inn við beinið. 
Það eru allir með það í sér að vera 
skemmtilegir. Ef einstaklingar hlusta 
og leyfa innsæinu að ráða þá eru allir 
skemmtilegir í sínu eðli.“ n

Brjótast út úr skelinni sinni

Ef einstaklingar hlusta 
og leyfa innsæinu að 
ráða þá eru allir 
skemmtilegir í sínu 
eðli.

Dóra Jóhanns-
dóttir, stofnandi 
Improv-skólans.

linda@frettabladid.is

HEILBRIGÐISMÁL Gríðarlegur skort
ur á geðlæknum hefur valdið því 
að mikill fjöldi fullorðins fólks, 18 
ára og eldra, kemst ekki að í ADHD 
greiningu hjá Landspítalanum fyrr 
en eftir mjög langan tíma.

„Sá vandi sem einkennir ADHD 
eykur líkur á öðrum geðröskunum 
eins og kvíða, depurð og fíknivanda. 
Þetta er því vissulega slæm staða,“ 
segir Halldóra Jónsdóttir, yfir
læknir Meðferðareiningar geðrofs
sjúkdóma hjá Landspítalanum. Bið 
eftir greiningu þar getur verið yfir 
þrjú ár.

Geðlæknar hafa undanfarið fært 
sig yfir í ný geðheilsuteymi heilsu
gæslunnar. „Eins og staðan er nú er 
enginn geðlæknir í ADHD teymi 
Landspítala þannig að teymið 

getur einungis sinnt greiningum, 
ekki lyfjameðferð, því miður,“ segir 
hún. Bæði er einnig dýrt og erfitt að 
komast að hjá geðlæknum á stofu.

„Þetta er alvarleg staða, en við 
höfum einfaldlega ekki geðlækna 
til að sinna þessari þjónustu. Það er 
töluverður fjöldi ungs fólks að sér
hæfa sig í geðlækningum en enginn 
sem klárar námið í bráð,“ segir Hall
dóra. n

Enginn geðlæknir er lengur við störf 
hjá ADHD teymi á Landspítalanum

Bið eftir greiningu 
getur verið yfir þrjú ár.

 thorgrimur@frettabladid.is

FERÐAMANNAIÐNAÐUR Aprílmán
uður var fyrsti mánuður ársins 
2021 þar sem fleiri farþegar fóru um 
Keflavíkurflugvöll en í fyrra. Kom 
þetta fram í frétt á vefsíðu Túrista. 
Fjöldi farþega í apríl nam 18.868, 
sem er sexföld aukning miðað við 
farþegafjölda árið 2020.

Árið 2020 var apríl fyrsti heili 
mánuðurinn þar sem áhrifa Covid
19 gætti á Íslandi eftir að sóttvarna
aðgerðir tóku gildi. Af leiðingar 
aðgerðanna fólu í sér gríðarlegan 
samdrátt í tíðni f lugferða til og frá 
landinu.

Kristján Sigurjónsson, ritstjóri 
Túrista, bendir á, í samtali við Frétta
blaðið, að þótt ferðir um Keflavíkur
flugvöll hafi verið fleiri síðastliðinn 
apríl en í fyrra, er enn langt í að sama 
fjölda farþega sé náð og fóru um völl
inn í apríl 2019. Þá fóru 474.519 far
þegar um flugstöðina. Kristján segir 
að varlega verði að túlka þennan 
samanburð sem merki um bata í 
ferðamannaiðnaðinum. n

Farþegum hingað 
til lands fjölgar

Farþegum hefur snarfækkað síðasta 
eina og hálfa árið miðað við fyrri ár. 
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Þjónusta fyrir bílinn, sápuþvottur og dekur. Þjónustuð fyrir fjölskylduna hjá viðurkenndum 
þjónustuðaðilum Toyota. Stilltu á K100 - FM 100,5. Páll Óskar sér um þjónustuðið.

Engin vandamál – bara lausnir.

Toyota Kauptúni Kauptúni 6 Garðabæ
Toyota Reykjanesbæ Njarðarbraut 19 Reykjanesbæ
Arctic Trucks Kletthálsi 3 Reykjavík
Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur Bæjarflöt 13 Reykjavík
Bílatangi Suðurgötu 9 Ísafirði
Nethamar Garðavegi 15 Vestmannaeyjum
Bílageirinn Grófinni 14a Reykjanesbæ

Í DAG 15. MAÍ KL. 11–15

ÞJÓNUSTUÐDAGUR 
TOYOTA

 3+4 ÁBYRGÐ ÁRA ÞJÓNUSTA



Ingibjörg Ösp 
Stefánsdóttir
stjórnarformaður 
Hörpu

Við sjáum fyrir 
endann á þeim 
miklu takmörkun

um sem litað hafa líf okkar síðustu 
misseri. Það er tilhlökkunarefni 
að á menningarnótt verður tíu ára 
afmælinu fagnað um leið og starf
semi hússins kemst aftur í takt. Þá 
verður hátíð í höfuðborginni, hátíð 
okkar allra. Megi Harpa hljóma 
fagurlega um ókomna tíð.

Vala Hafstað 
blaðamaður og skáld

Það sem virðist 
hafa gleymst er að
konur eru og verða 
alltaf menn. „Það
á ekki að kjósa mig 

af því að ég er kona, það á að kjósa 
mig af því að ég er maður, og innan 
orðsins maður er bæði karl og 
kona,“ sagði Vigdís Finnbogadóttir 
árið 1980. Þetta hefur lýðum verið 
ljóst fram að þessu, en nú er allt 
gert af ákveðnum þrýstihópum til 
að véfengja það.

Bolli Héðinsson 
hagfræðingur

Þegar stjórnar
skrárfrumvarp 
um þjóðareign á 
auðlindum var sett 
fram fyrir nokkr

um árum gengu Vinstri græn í takt 
við þjóðina og kröfðust ákvæðis í 
stjórnarskrá um eign þjóðarinnar 
á auðlindum sem kvæði skýrt á 
um fullt endurgjald fyrir afnot af 
þjóðareignum ella yrði ákvæðið 
orðin tóm. Eftir að Vinstri græn 
komust í ríkisstjórn er komið 
annað hljóð í strokkinn.

2.500
sumarstörfum hefur verið út-
hlutað hjá Vinnumálastofnun.

12
þúsund Íslendingar eru taldir 
glíma við alvarlega ofþyngd.

62
prósent landsmanna eru 

skráð í þjóðkirkjuna.

4
milljarðar eru tekjur sem 

taldar eru tapast vegna er-
lendra veðmálasíðna.

900
milljónir voru vaxtagjöld 

Vaðlaheiðarganga árið 2019.

BJÓÐUM UPP Á 37” - 40” BREYTINGAPAKKA

BREYTINGAVERKSTÆÐI ÍSBAND, 
SMIÐSHÖFÐA 5, SÉRHÆFIR SIG Í 

BREYTINGUM Á RAM PALLBIFREIÐUM.

 ÍSBAND UMBOÐSAÐILI RAM Á ÍSLANDI

RAM 3500

BÍLL Á MYND RAM 3500 LARAMIE SPORT MEGACAB MEÐ  35” BREYTINGU

VERÐ FRÁ 7.421.210 KR. ÁN VSK. 
9.202.300 KR. M/VSK. 

UMBOÐSAÐILI JEEP® OG RAM Á ÍSLANDI • ÍSLENSK-BANDARÍSKA • ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR
S. 590 2300 • WWW.ISBAND.IS • ISBAND@ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA 10-18 • LAUGARDAGA 12-16

ÁRÉTTING

Í tengslum við sýninguna Karó línu 
vefara verður á HönnunarMars 
kynning á útsaumi í Aðalstræti 10.

n Þetta sögðu þau

n Tölur vikunnar

Allt bendir til þess að 
ákvörðun yfirvalda um 
að opna landamærin utan 
Schengen spili stóran þátt í 
að auka ferðaáhuga á Íslandi. 
Leitarfyrirspurnir vegna 
eldgossins í Geldingadölum 
eru færri núna en leitarfyrir
spurnir þegar gaus í Holu
hrauni árið 2014.

mhj@frettabladid.is

FE R ÐAÞJÓ NUS TA Áhugi ferða
manna á Íslandi heldur áfram að 
aukast og benda gögn til þess að 
ákvörðun yfirvalda um að opna 
landamærin eigi stærstan þátt 
í því, samkvæmt Íslandsstofu. 
„Við sáum talsverða aukningu í 
leitarfyrirspurnum þegar tilkynnt 
var að Ísland myndi heimila bólu
settum ferðamönnum utan Scheng
en að heimsækja landið, sem vakti 
mikla athygli í Bandaríkjunum. 
Að sama skapi sáum við mikla 
aukningu í áhuga Breta í kjölfar 
þess að tilkynnt var að Ísland væri 
á grænum lista fyrir ferðamenn þar
lendis. Þá var talsverð umfjöllun um 
eldgosið í Geldingadölum á fyrstu 
dögum gossins, auk þess sem að þó 
nokkur umfjöllun var um landið í 
tengslum við Óskarsverðlaunatil
nefningu lagsins Húsavík,“ segir 
Daði Guðjónsson, fagstjóri Neyt
endamarkaðssviðs Íslandsstofu.

Samkvæmt könnunum Íslands
stofu frá lokum febrúar stefna 58% 
Bandaríkjamanna sem ferðast reglu
lega, á að ferðast í ár. „Það er dálítið 
erfitt að setja puttann á það hvað á 
mestan þátt í að auka áhuga á land
inu, en gögn benda til þess að ákvarð
anir um að opna landamærin hafi átt 
stærstan þátt í því. Eldgosið virðist 
hafa vakið áhuga fjölmiðla í stuttan 
tíma, en almennt virðist fólk ekki 
mikið vera að leita að upplýsingum 
um það, sem gæti bent til að almenn 
vitund um það sé lítil,“ segir Daði.

Samkvæmt greiningu sem Sahara 
Social Media gerði fyrir Íslands
stofu um leitarfyrirspurnir vegna 
eldgossins í Geldingadölum þá eru 
færri að leita að „Volcano Iceland“ 

núna en þegar það gaus í Holu
hrauni árið 2014. Þá eru leitarfyrir
spurnirnar ekkert í líkingu við eld
gosið í Eyjafjallajökli árið 2010.

Neytendarannsókn Íslandsstofu 

meðal helstu markhópa á helstu 
mörkuðum sýnir að ferðamenn eru 
mjög jákvæðir gagnvart Íslandi. 
„Það er mikil jákvæðni gagnvart 
Íslandi og mikið traust um hvernig 

við erum að meðhöndla Covid19. 
Ísland mælist hæst af þeim löndum 
sem við berum okkur saman við 
gagnvart trausti,“ segir Daði.

Aðspurðir hversu jákvæðir eða 
neikvæðir svarendur eru gagnvart 
ákveðnum ferðaáfangastöðum, 
voru á milli 8283% svarenda 
jákvæðir gagnvart NýjaSjálandi, 
sem var hæsta hlutfallið. Þar á eftir 
var Ísland, en um 76% svarenda 
voru jákvæðir gagnvart Íslandi.

Þá sögðust rétt rúmlega 10% 
svarenda ætla að heimsækja Ísland 
á næstu 12 mánuðum. Daði segir 
þetta sýna að íslensk ferðaþjónusta 
geti endurheimt fyrri stöðu.

„Reynslan hefur kennt okkur að 
svona meðbyr er hægt að nýta vel 
í markaðssetningu. Það er hægt 
að virkja þennan áhuga og fá fólk 
til þess að heimsækja landið með 
markvissum aðgerðum. Við teljum 
því tvímælalaust að það séu mikil 
tækifæri í stöðunni fyrir íslenska 
ferðaþjónustu að ná vopnum sínum 
á nýjan leik og endurheimta fyrri 
stöðu,“ segir Daði. n

Áhugi eykst en ekki vegna eldgoss

Færri hafa leitað að eldgosinu í Geldingadölum á Google en að gosinu í Holuhrauni árið 2014. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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✿  Leitarfyrirspurnir um yfirstaðin eldgos
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ALLT ANNAÐ!

FRÁ GÓU
SUMARSMELLURINN

VELJUM ÍSLENSKT



Parket
Gríðarlegt úrval af viðarparketi ásamt vatnsþolnu harðparketi
og vínylparketi má finna í sýningarsal okkar á Dalvegi 10-14.

Komdu við og ræddu við sérfræðinga 
Parka og fáðu faglega ráðgjöf

Dalvegi 10-14, 201 Kópavogi • 595 0570

Flutningur 
olíu um Col
onialleiðsluna 
stöðvaðist 
vegna tölvu
árásar en er nú 
kominn aftur í 
gang. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
GETTY

Olíuflutningar jafna sig smám 
saman eftir tölvuárás á eitt 
stærsta olíuleiðslufyrirtæki 
Bandaríkjanna. Forstjóri 
Póst- og fjarskiptastofnunar 
segir ógerning að nokkurt 
kerfi verði fullkomlega öruggt 
gegn tölvuárásum þótt gera 
megi ýmsar ráðstafanir. 

thorgrimur@frettabladid.is

ÖRYGGISMÁL Colonial-olíuleiðslan í 
Bandaríkjunum náði fullum afköst-
um að nýju á fimmtudaginn. Tölvu-
árás var gerð á stjórnkerfi leiðslunn-
ar um helgina sem stöðvaði flutning 
á olíu frá Texas til austurstrandar 
Bandaríkjanna. Árásin leiddi til 
skyndilegs eldsneytisskorts og 
hækkunar á eldsneytisverði enda 
sér leiðslan um flutning á 45 pró-
sentum af eldsneytisbirgðum aust-
urstrandarinnar.

Árásin hefur verið rakin til raf-
glæpagengisins DarkSide, sem talið 
er að haldi til í Rússlandi. Um var 
að ræða árás með svonefndu gísla-
tökuforriti (e. „ransomware“) sem 
tölvuþrjótar nota til að stöðva starf-
semi tölvukerfa þar til lausnargjald 
er greitt.

Aðspurður hvort hætta sé á álíka 
árásum á íslensk orkufyrirtæki svar-
ar Hrafnkell V. Gíslason, forstjóri 
Póst- og fjarskiptastofnunar, því að 
óhugsandi sé að fyrirbyggja árásir 
með óyggjandi hætti. Áhætta fylgi 
óhjákvæmilega notkun rafrænnar 
þjónustu rétt eins og öðrum öngum 
daglegs lífs. „Ég hef aldrei haldið því 
fram að það sé hægt að verja nokk-
urt upplýsingakerfi þannig að það 
sé ekki einn einasti fræðilegi mögu-
leiki á að það verði fyrir árás. Það er 
þó hægt að gera svo veigamiklar 
ráðstafanir að þessi áhætta sé vel 
innan viðsættanlegra marka.“

Hrafnkell bendir á að í núgildandi 
lögum 78/2019 um öryggi net- og 
upplýsingakerfa mikilvægra inn-
viða sé skylda lögð á mikilvæga 

Tölvuþrjótar herja á orkukerfi

innviði að tilkynna netöryggissveit 
Póst- og fjarskiptastofnunar, CERT-
ÍS, um alvarleg atvik sem ógni net- 
og upplýsingakerfum þeirra. Orku-
stofnun hafi hins vegar enn ekki 
lokið ferli til að skilgreina hvaða 
orkuframleiðendur falli undir lögin. 

„Það þarf að fella orkuinnviði 
landsins undir þetta regluverk 
þannig að það virki gagnvart orku-
fyrirtækjunum,“ sagði hann. „Það 
breytir því ekki að auðvitað eru 
orkufyrirtæki fullmeðvituð um 
þessa ógn og hafa unnið að sínum 
málum með kerfisbundnum hætti 
í fjölda ára.“

Hrafnkell segir að rafglæpir með 
gíslatökuforritum séu líklega sú 
tegund tölvuglæpa sem gefi mest-
an fjárhagslegan ávinning. „Þetta 
eru ekki einhverjir bólugrafnir 
unglingar í bílskúr sem gera þetta, 
heldur glæpasamtök með öflugan 

búnað sem vinna að aðgerðinni  í 
langan tíma. Þeir höfðu örugglega 
undirbúið þetta mánuðum og miss-
erum saman.“

„Netárás á raforkukerfið er ein 
af þekktum áhættum í áhættumati 
okkar hjá Landsneti,“ segir Steinunn 
Þorsteinsdóttir, upplýsingafulltrúi 
Landsnets. „Við erum mjög með-
vituð um þessa áhættu og erum 
stöðugt að vinna í stýringum til að 
styrkja varnir til að koma í veg fyrir 
árás eins og þessa.“

Steinunn bendir á að Landsnet 
heyri undir áðurnefnd lög 78/2019 
og séu með vottað ISO 27001 stjórn-
kerfi um upplýsingaöryggi. „Einn-
ig erum við í góðu samstarfi við 
CERT-ÍS, lögreglu, og Orkustofnun 
þegar kemur að þessum málum og 
erum einnig í víðtæku samstarfi 
við öll f lutningsfyrirtæki raforku 
á Norðurlöndunum og Evrópu.“ ■

Þetta eru ekki ein-
hverjir bólugrafnir 
unglingar í bílskúrum 
sem gera þetta.

Hrafnkell Gísla
son, forstjóri 
Póst og fjar
skiptastofnunar.

lovisa@frettabladid.is

SKÓLAMÁL Reykjavíkurborg stefnir 
á að byggja færanlegt húsnæði við 
þrjá leikskóla og starfrækja tvær leik-
skólarútur á ári til að geta boðið ný 
leikskólapláss á næsta skólaári.

Skúli Helgason, formaður í skóla- 
og frístundaráði, segir í samtali við 
Fréttablaðið að unnið sé að því að 
finna bestu staðsetningarnar fyrir 
einingarnar en niðurstaðan tekur 

mið af nýrri greinargerð starfshóps-
ins „Brúum bilið á meðan við brúum 
bilið“ . Ekki verður boðið í aukapláss 
fyrr en að staðsetningarnar liggja 
fyrir og staðfesting hefur verið fengin 
frá birgja um að einingarnar berist til 
landsins fyrir haustið.

Á fundi borgarráðs fyrir um 
tveimur vikum lagði borgarstjóri 
til að borgarráð heimili leigu 100 til 
110 eininga af færanlegu húsnæði 
til að geta boðið ný leikskólapláss á 

næsta skólaári. Einingarnar nýtast 
í um þrjár byggingar við leikskóla. Í 
tillögunni var lagt til að leigusamn-
ingar yrðu til þriggja ára.

Þá var einnig óskað eftir heimild 
borgarráðs við að hefja útboðsferli 
við tvær fullbúnar leikskólarútur. Í 
tillögu borgarstjóra kemur fram að 
leikskólarútur séu vel heppnað verk-
efni í nágrannalöndum okkar. Lagt 
er til að koma á fót tveimur rútum 
sem myndu ganga þar sem elstu 

börn á ákveðnum leikskólum gætu 
farið á græn svæði borgarinnar þar 
sem inniaðstaða eða útikennsluað-
staða er fyrir hendi.

Frumkostnaðarmat á færanlegu 
húsnæði með grundun, gerð leik-
skólalóðar og búnaði er um 250 millj-
ónir króna og ársleiga á færanlegu 
húsnæði verði á bilinu 180 til 240 
milljónir króna. Áætlaður kostnaður 
vegna tveggja fullbúinna leikskóla-
rúta er um 120 milljónir króna. ■

Ekki boðið í aukapláss fyrr en staðsetningar liggi fyrir

Mörg börn bíða þess enn að fá pláss 
í leikskóla fyrir næsta haust. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

arnartomas@frettabladid.is

REYKJAVÍK Reykjavíkurborg sam-
þykkti í gær að skoðaðar yrðu leiðir 
til að borgarstjórn gæti tekið á móti 
nemendahópum með svipuðum 
hætti og svokölluðu Skólaþingi 
Alþingis.

„Það var oft þannig þegar ég var 
á þingi að þá fékk maður krakka í 
heimsókn, sem var mjög skemmti-
leg leið til ef la lýðræðisvitund 
þeirra,“ segir Pawel Bartoszek, frá-
farandi forseti borgarstjórnar, sem 
lagði fram tillöguna. „Mér fannst 
fróðlegt að sjá hvort hægt væri að 
reyna eitthvað svipað í borginni.

Pawel segir að hugmyndin sé enn 
á frumstigi svo ekki liggi fyrir hvaða 
aldurshópar verði teknir fyrir.

„Til að byrja með viljum við skoða 
þessa hugmynd í samstarfi við 
Alþingi og reynsla þeirra af málinu 
verður metin,“ segir hann, en bætir 
við að hann gæti vel séð fyrir sér að 
krakkar í efri deildum grunnskóla 
gætu verið markhópurinn. ■

Reykjavíkurborg 
skoðar Skólaþing

Pawel segir hugmyndina á frumstigi.

Mér fannst fróðlegt að 
sjá hvort hægt væri að 
gera eitthvað svipað í 
borginni.
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Hyundai býður eina víðtækustu ábyrgð sem til er. Ábyrgð á öllum nýjum Hyundai bílum 
er sjö ár/150.000 km akstur, hvort sem kemur á undan. Átta ár/160.000 km ábyrgð er á 
rafhlöðum. Staðbundnir skilmálar gilda. Kynntu þér allt um ábyrgðina á hyundai.is

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

Einstakt tækifæri!
Framúrskarandi hönnun, glæsileg innrétting og frábærir 
aksturseiginleikar gera Hyundai KONA að draumabílnum í borgarakstri. 
Og nú getum við boðið 100% rafmagnaðan KONA á einstöku verði.
 
Þessi fagurmótaði jepplingur hefur eina mestu drægni bíla í sama 
stærðarflokki eða allt að 449 km samkvæmt nýjum WLTP mælingum.
 

Verið velkomin, við bjóðum upp á rafmagnaðan reynsluakstur.

Veldu rafmagn.
Veldu stíl.

Hyundai KONA EV

RAFMAGNAÐUR

OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16

Hyundai KONA Comfort
TILBOÐSVERÐ: 4.990.000 kr.
Listaverð: 5.290.000 kr.



+ + + = 19.990 kr. 
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Fjölskyldupakkinn: 

Fjölnir sendi inn erindi til 
Reykjavíkurborgar um mögu
lega framtíðarlausn fyrir 
knattspyrnudeild félagsins. 
Knattspyrnudeild Fjölnis er 
sú fjölmennasta í Reykjavík.

kristinnpall@frettabladid.is

REYK JAVÍK Íþróttafélagið Fjölnir 
og fasteignafélagið Reginn sendu 
inn tillögu til Reykjavíkurborgar 
á dögunum þar sem félagið viðr
aði hugmyndir um uppbyggingu 
keppnisaðstöðu Fjölnis. Samkvæmt 
þeim hugmyndum myndi framtíð
arkeppnisaðstaða félagsins verða 
við Egilshöll þar sem félagið er nú 
með æfingaaðstöðu. Til þess lagði 
félagið fram fjögurra þrepa áfanga
áætlun í samstarfi við Regin, sem 
myndi taka þátt í fjármögnuninni 
gegn samkomulagi um tuttugu ára 
leigusamning.

Fyrsta skref væri að snúa gervi
grasvellinum sem er til staðar og 
koma upp viðunandi keppnis
aðstöðu sem stæðist leyfiskerfi 
KSÍ og UEFA með stúku fyrir allt 
að 1.500 manns sem væri að hluta 
til yfirbyggð. Næsta skref væri að 
byggja íþrótta og lýðheilsukjarna 
við Egilshöll sem væri samtengdur 
öðrum mannvirkjum sem veitti 
vellinum skjól. Um leið myndi 
kjarninn leggja grundvöll fyrir 
fyrirhugaða íbúðabyggð þar sem á 
bilinu 400500 íbúðir gætu risið.

„Félagið hefur verið í stöðugum 
vexti undanfarin ár og um leið vant
ar enn löglega keppnisaðstöðu. Við 
erum enn að notast við keppnisað
stöðu sem er sífellt á undanþágum 
og markmiðið er að finna endan
lega niðurstöðu sem félagið getur 
nýtt til framtíðar. Við erum vön því 
að æfa úti um allt, en það væri gott 
að vera með heimili fyrir keppnis
leiki og nokkurs konar hjarta fyrir 
knattspyrnudeild félagsins,“ segir 
Jón Karl Ólafsson, formaður Fjölnis, 
aðspurður út í erindið.

„Þótt að við séum ungt félag sem 
er ekki með sömu sögu og hefð að 
baki og önnur Reykjavíkurlið erum 
við með flesta iðkendur í borginni. 
Það er ljóst af byggingaráformum 
næstu árin að hverfið muni stækka 
enn fremur. Fyrir vikið er von á 
fleiri iðkendum í félagið.“

Ef áformin ganga í gegn verður 
Fjölnir enn eitt liðið sem skiptir 
í upphitað gervigras, en Jón Karl 
segir að það hafi sýnt sig hjá öðrum 
félögum að nýtingin væri mun betri.

„Það hefur sýnt sig hjá öðrum 
félögum að nýtingarhlutfallið er 

mun betra þegar þessi aðstaða er til 
staðar. Það þarf ekki að fara lengra 
en að sjá muninn hjá Fylki og Val. 
Félögin hafa dregið úr tímunum 
inni í Egilshöll,“ segir Jón Karl og 
bætir við að með því að tengja þessi 
mannvirki saman gæti það reynst 
hagstætt.

„Þetta ætti að vera ódýrari kostur 
enda ertu ekki að byggja frá grunni 
heldur að hengja stúkuna við bygg
inguna. Um leið eykst notagildið 
þar sem það ætti að vera hægt að 
nýta mannvirkin betur þegar þau 
eru hluti af stærri heild.“ n

Vilja löglega keppnisaðstöðu fyrir 
fjölmennustu deild borgarinnar

Samkvæmt áætlunum verður gervigrasvöllurinn færður að Egilshöll við stúku sem á að reisa þar. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Við erum enn að 
notast við keppnisað-
stöðu sem er sífellt á 
undanþágum og 
markmiðið er að finna 
endanlega niðurstöðu 
sem félagið getur nýtt 
til framtíðar.

benediktboas@frettabladid.is

KJARAMÁL Starfskjaranefnd Haga 
leggur til að laun stjórnarformanns
ins hækki um 40 þúsund krónur og 
verði 700 þúsund á mánuði. Vara
formaður fær einnig hækkun og 
fer úr 495 þúsundum í 515 þúsund. 
Aðrir stjórnarmenn hækka um 20 
þúsund krónur og verða með 350 
þúsund krónur. Þetta kemur fram 
í tilkynningu félagsins til Kaup
hallarinnar.

Stjórnar og nefndalaun tóku ekki 
breytingum á aðalfundi Haga árið 
2020 og voru óbreytt frá starfsárinu 
20192020. Nefndin mun svo kynna 
nýtt kaupréttakerfi á næsta aðal
fundi. n

Launahækkun á 
stjórnarmenn 

Aðalfundur Haga verður 3. júní.

benediktboas@frettabladid.is

GETRAUNIR Sunnlendingur skráði 
sig í sögubækurnar sem einn heppn
asti Íslendingur síðari tíma þegar 
hann reyndist vera einn með allar 
tölurnar réttar í Lottóinu – í annað 
skipti á rúmum þremur árum.

Í tilkynningu frá Lottó kemur 
fram að spilarinn fékk rúmar 10 
skattfrjálsar milljónir. Maðurinn 
segist hafa valið sömu tölur um 
skeið eftir að hafa fyllst sérstakri 
tilfinningu þegar hann fékk þær í 
sjálfvali á sínum tíma. Það hugboð 
skilaði sínu svo sannarlega um síð
ustu helgi.

„Við sjáumst svo aftur eftir þrjú 
ár“, sagði sá heppni og brosti þegar 
hann kvaddi höfuðstöðvar Íslenskr
ar getspár eftir að hafa fengið vinn
inginn staðfestan í vikunni. n

Vann í tvö skipti 
í Lottóinu með 
stuttu millibili

Maðurinn fékk rúmar 10 milljónir.

benediktboas@frettabladid.is

SELTJARNARNES Starfsfólk leikskóla 
Seltjarnarness er ekki reiðubúið í 
stækkun á núverandi bráðabirgða
húsnæði. Aðstaða fyrir nemendur 
og starfsfólk leikskólans sé nú 
þegar mjög af skornum skammti 
og þoli ek k i frekari f jölgun. 
Þetta kemur fram í bókun skóla
nefndar Seltjarnarness sem fram fór 
í vikunni. Þar er bætt við að þetta 
hafi komið skýrt fram í málflutn
ingi fulltrúa leikskóla í nefndinni. 

„Bent er á að fyrirhuguð frekari 
stækkun er bráðabirgðalausn og 
útlit fyrir að sama staða verði uppi 
á næsta ári við þörf á viðbótarplássi.

Skólanefnd ítrekar þörfina á að 
hafist verði handa við byggingu nýs 
leikskóla sem fyrst svo við getum 
horft til lands í því að leysa þörf á 
húsnæði leikskólans til langs tíma,“ 
segir í bókun nefndarinnar.

Minnihlutinn á Seltjarnarnesi 
segir í sinni bókun að fulltrúar 
þeirra harmi þá stöðu sem upp er 
komin í inntöku barna á leikskóla í 

bæjarfélaginu. Húsnæði skólans sé 
löngu komið að þolmörkum og það 
sama eigi við um langlundargeð 
starfsfólks. „Fulltrúarnir skora á 
bæjarráð að virða óskir stjórnenda 
og starfsfólks leikskólans að ekki 
verði enn og aftur byggt við leik
skólann. Hagsmunir barna leik
skólans verða ekki tryggðir með því 
að þrengja enn frekar að vinnuað
stöðu og leikrými þeirra. Í staðinn 
óskum við eftir því að allur kraftur 
verði lagður í að flýta byggingu nýs 
leikskóla.“ n

Vilja ekki enn einn plásturinn á leikskólann

Bærinn stefnir á að taka inn börn frá 
14 mánaða aldri inn í leikskólann.

8 Fréttir 15. maí 2021  LAUGARDAGUR



Ert þú til í glænýja bragðupplifun? Við höfum nú bætt kríspí 

súkkulaði utan á hið sívinsæla Tromp og búið til nýtt sælgæti 

sem er svo spennandi að það fékk nafnið Hvellur! 

Lungamjúkt og ómótstæðilegt Tromp falið inn í stökku og 

krispí mjólkursúkkulaði. Getur ekki klikkað!

V
O
R
A
R
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Útboð verkefna á sviði jarðhita, 
rafvæðingu heimila og grænnar 
nýsköpunar í Rúmeníu á vegum 

Uppbyggingarsjóðs EES, 
verður kynnt á veffundi 

19. og 20. maí kl. 8:00-16:00
 

 

Sjá nánari upplýsingar á os.is

Markmið verkefnanna er að auka endurnýjanlega
orku, græna nýsköpun og auka samstarf milli Íslands, 
Lichtenstein, Noregs og Rúmeníu

Veittur er stuðningur við verkefni með eftirfarandi áherslur:

     •  auka uppsett afl frá jarðhita 

     •  auka fjölda nýrra eða endurnýjaðra mannvirkja 
        til að auka notkun jarðhita

     •  rafvæðingu heimilanna 

     •  græn nýsköpun

Einnig verður boðið upp á samstarfsfundi aðila.  
Mikilvægt er að aðilar skrái þátttöku 
á os.is

Minnst 130 liggja í valnum 
eftir átök Ísraela og Palestínu-
manna síðustu daga. Ísraelar 
útiloka ekki innrás á Gasa og 
segja að átökin haldi áfram 
eins lengi og þörf sé á. Forsæt-
isráðherra hvetur til vopna-
hlés. Boðað hefur verið til 
mótmæla á Austurvelli í dag.

arib@frettabladid.is

MIÐ-AUSTURLÖND Minnst 130 liggja 
í valnum og hátt í þúsund eru særðir 
í átökum Ísraela og Palestínumanna 
síðustu daga, af þeim látnu eru átta 
Ísraelar. Af þeim 122 Palestínu-
mönnum sem hafa látið lífið eru 31 
barn.

Þrátt fyrir ákall alþjóðasam-
félagsins um að átökunum verði 
hætt hefur Benjamin Netanjahú, 
forsætisráðherra Ísraels, heitið því 
að árásum verði haldið áfram „eins 
lengi og þörf er á“. Bætti hann við 
að Hamas-samtökin, sem og „aðrir 
hryðjuverkahópar“ muni gjalda 
árásir sínar dýru verði. Er hann að 
íhuga að fangelsa þá sem taka þátt 
í uppþotum í óákveðinn tíma, án 
ákæru.

Í fyrrinótt skutu Hamas um 250 
flugskeytum að ísraelsku borgunum 
Ashkelon, Beersheba og Yavne. 
Fjöldi borgara leitaði sér skjóls í loft-
varnarbyrgjum en engar fréttir hafa 
borist af mannfalli. Ísraelar svöruðu 
með loftárásum og stórskotahríð. 
BBC hefur talsmanni ísraelska 
hersins að markmið næturinnar 
hafi verið að eyða undirgöngum á 
vegum skæruliða Hamas, en engar 
hersveitir hafi farið inn á Gasa-
svæðið. Ísraelar segja jafnframt 

að fjöldi þeirra sem hafi látist hafi 
verið skæruliðar og sumir hafi látist 
af völdum gallaðra eldflauga sem 
hafi átt að skjóta á Ísrael.

Ísraelsher hefur sent hersveitir og 
skriðdreka að landamærum Gasa, 
segja þeir að það komi til greina að 

senda inn herlið. Hamas samtökin 
segjast vera tilbúin að hætta öllum 
árásum ef alþjóðasamfélagið þrýsti 
á Ísraela að hætta „öllum hernaðar-
umsvifum“ við al-Aqsa moskuna í 
Jerúsalem.

BBC hefur eftir Mark Regev, 
aðstoðarmanni Netanjahús, að bolt-
inn sé hjá Hamas. „Við vildum ekki 
þessi átök, en þar sem þau eru hafin 
þá þarf þeim að ljúka með friði. Það 
er aðeins hægt með því að Ísrael ráði 
niðurlögum Hamas, hernaðarinn-
viðum þeirra og stjórnar.“

Fjórir hafa látið lífið á Vestur-
bakkanum. Ísraelsher skaut viðvör-
unarskotum á mótmælendur sem 
fóru yfir landamærin frá Líbanon. 
Sjónvarpsstöð í eigu Hezbollah-
samtakanna sagði að einn hefði 
særst. Samkvæmt Al-Jazeera kom 
til átaka á milli jórdönsku lögregl-
unnar og mótmælenda sem ætluðu 
sér að fara inn á Vesturbakkann.

Antonio Guterres, aðalfram-
kvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, 
hefur hvatt Ísraela og Palestínumenn 
til að semja umsvifalaust um vopna-
hlé. Katrín Jakobsdóttir, forsætis-
ráðherra, tók undir þetta eftir fund 
ríkisstjórnarinnar í gær.

„Ég náttúrulega bara minni á orð 
Guterres sem hvetur aðila til að fara 
í vopnahlé strax og ég tek eindregið 
undir hans orð, því fórnarlömbin 
í þessu eru almennir borgarar og 
börn þar á meðal,“ sagði Katrín.

Þingflokkur Vinstrihreyfingar-
innar – græns framboðs sendi í gær-
morgun frá sér tilkynningu þar sem 
framferði Ísraelsmanna er fordæmt. 
Félagið Ísland-Palestína hefur 
boðað til mótmæla á Austurvelli í 
dag, laugardag, klukkan 13.00. ■

Ekkert lát á átökum á Gasa
Palestínumenn virða fyrir sér leifar hverfis í bænum Beit Hanun í norðurhluta Gasa.  FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Ég náttúrulega bara 
minni á orð Guterres 
sem hvetur aðila til að 
fara í vopnahlé strax 
og ég tek eindregið 
undir hans orð, því 
fórnarlömbin í þessu 
eru almennir borgarar 
og börn þar á meðal.

Katrín Jakobs-
dóttir forsætis-
ráðherra.

thorgrimur@frettabladid.is

BANDARÍKIN Sóttvarnastofnun 
Bandaríkjanna (CDC) gaf á fimmtu-
dag út þá yfirlýsingu að grímuskyldu 
skyldi af létt fyrir fólk sem hefur 
verið bólusett að fullu gegn Covid-
19. Um það gildi þó undantekningar 
þar sem staðarlög eða reglugerðir 
kveða á um annað, þar á meðal á 
vinnustað eða í fyrirtækjum.

„Allir sem hafa verið bólusettir 
að fullu mega taka þátt í viðburð-
um innan- og utandyra, stórum 
og smáum, án þess að bera grímu 
eða þurfa að gæta fjarlægðar frá 
öðrum,“ sagði Rochelle Walensky, 
framkvæmdastjóri CDC, á blaða-

mannafundi. „Ef maður er bólu-
settur til fulls má byrja að gera allt 
sem maður hætti að gera út af far-
aldrinum.“ Walensky sagði þetta 
vera stund sem boðaði endurkomu 
til eðlilegra ástands.

Óljóst er hvernig reglum um 
grímu skyldu verður framfylgt þar 
sem ógerningur er að bera kennsl 
á bólusetta nema með framvísun 
vottorðs. Samkvæmt talningum 
CDC hafa um 45 prósent fullorð-
inna Bandaríkjamanna fengið að 
minnsta kosti eina sprautu gegn 
Covid-19 og um 33 prósent verið 
bólusett að fullu. Nokkuð hefur þó 
hægst á bólusetningum á síðustu 
vikum. ■

Grímuskyldu bólusettra aflétt

Bandaríkjamenn sem hafa verið 
bólusettir gegn Covid fá nú að leggja 
andlitsgrímurnar til hliðar. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

benediktboas@frettabladid.is

PALESTÍNA Boðað hefur verið til 
mótmæla til stuðnings Palestínu 
undir yfirskriftinni Stöðvum blóð-
baðið í dag, laugardag, á Austurvelli 
klukkan 13. 

Í tilkynningu frá skipuleggj-
endum segir að í síðustu viku hafi 
Ísrael ráðist á al-Aqsa moskuna á 
síðustu dögum heilagasta mánaðar 

múslima og árásirnar hafi staðið 
yfir síðan.  „Nú hefur Ísrael ákveðið 
að þjóðernishreinsa hverfið Sheik 
Jarrah í Austur-Jerúsalem, svæði 
sem er hertekið og Ísrael hefur enga 
réttmæta lögsögu yfir,“ segir Yousef 
Ingi Tamimi, einn af skipuleggj-
endum mótmælanna. Það er krafa 
mótmælenda að íslensk stjórnvöld 
grípi til tafarlausra aðgerða og leggi 
viðskiptabann á Ísrael. ■

Mótmæla í dag til stuðnings Palestínu

10 Fréttir 15. maí 2021  LAUGARDAGUR
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ŠKODA KODIAQ

FERÐABÍLLINN!

› Fjórhjóladrif
› Dráttarbeisli
› Fjarlægðartengdur hraðastillir

› 18” Trinity álfelgur
› Þverbogar 
› Farangursbox 400 l.

Dráttargeta 
2,5 tonn!

Verð áður með aukabúnaði 7.955.800 kr.

Sumartilboð 6.990.000 kr.

FERÐABÍLNUM FYLGIR

ŠKODA KODIAQ er sneisafullur af staðalbúnaði og hefur slegið rækilega í gegn fyrir aksturseiginleika, tækni og snjalla 
hönnun. Bjóðum nú Kodiaq ferðabíl með sumarlegum aukahlutapakka á einstöku tilboðsverði. Njóttu þess að ferðast 
um landið á fjórhjóladrifnum Kodiaq sem og endurnýjaðu tengslin við það mikilvægasta í lífinu. Komdu í reynsluakstur 
og finndu hvað gerir Kodiaq að afburðargóðum kosti. Hlökkum til að sjá þig.

Fylgdu okkur!
@skoda



Sú var líka 
tíðin að 
þeir sem 

lagt höfðu 
að baki 

langskóla-
nám máttu 
gefa sér að 
geta valið 

úr störfum 
og búið við 

fjárhags-
legt öryggi.

Í lávarða-
deildinni 
eru rúm-
lega 800 
þingsæti 
sem gerir 

lög-
gjafarsam-
kunduna 
þá næst-
stærstu 
í heimi 
á eftir 

Alþýðu-
þingi Kína.
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Sif  
Sigmarsdóttir

n Mín skoðun

n Gunnar

Lengi var ljómi yfir langskólabóknámi hér á 
landi. Líklega var það arfleifð frá gamalli tíð 
þegar ekki aðeins þurfti námshæfileika til 
að leggja í langan námsferil heldur þurfti til 
þess mikið fé. Lengi vel gafst aðeins þeim sem 

af efnafólki voru komnir tækifæri til þess að halda í 
langskólanám.

Sú var líka tíðin að þeir sem lagt höfðu að baki lang-
skólanám máttu gefa sér að geta valið úr störfum og 
búið við fjárhagslegt öryggi. Þessar aðstæður leiddu 
af sér menntahroka þar sem nám af öðru tagi þótti 
ómerkilegra og ekki eins eftirsóknarvert. Fjölskyldur 
þrýstu á ungmenni að hefja nám sem hugur ung-
mennanna stóð ef til vill ekki til.

Í Fréttablaðinu í vikunni sagði frá því að á síðasta 
ári hefðu 804 nemendur verið útskrifaðir af iðn-
námsbrautum í framhaldsskóla og brautskráðum 
hefði fjölgað mikið undanfarin ár. Frá 2017 til 2020 
hefði fjölgað um 25 prósent og var þar vísað til nýrrar 
greiningar Samtaka iðnaðarins. Í fréttinni er haft eftir 
Sigurði Hannessyni, framkvæmdastjóra samtakanna, 
að OECD hafi bent á að það hafi neikvæð áhrif á sam-
keppnisstöðu landsins að of fáir útskrifist með iðn- og 
tæknimenntun.

Þá er skemmst að minnast þess að yfirmaður sendi-
nefndar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins sagði í fjölmiðlum 
nýlega að þekking og færni vinnuaflsins hér á landi 
væri mjög mikil en samt væri það svo að nýtingin og 
aukning verðmæta í upplýsingatækni og hátækni væri 
ekki í réttu hlutfalli við getu og færni þjóðarinnar og 
vinnuaflsins.

Á það var bent að einhæfni í atvinnulífi þar sem 
ferðaþjónustan bar ægishjálm yfir aðrar atvinnu-
greinar þegar heimsfaraldurinn skall á hefði verið 
veikleiki og úr því þyrfti að bæta. Efling iðnmenntun-
ar og fjölgun þeirra sem leggja fyrir sig iðngreinar er 
einmitt til þess fallin. Fjölgun brautskráninga af iðn-
námsbrautum segir Sigurður í fréttinni að megi þakka 
kynningarstarfi, laga- og reglugerðarbreytingum 
stjórnvalda og aukinni uppbyggingu í málaflokknum.

Í vikunni varð að lögum frumvarp um aðgengi að 
háskólum sem gerir það að verkum að þau sem ljúka 
iðn- og starfsnámi fái aðgang að háskólum, uppfylli 
það ákveðin skilyrði, líkt og þau sem útskrifast af 
bóknámsbrautum framhaldsskóla. Fyrr á árinu var 
samþykkt reglugerð um vinnustaðanám sem Sigurður 
segir gjörbreyta fyrirkomulagi þess.

Í mörgum greinum iðnnáms hefur helsti þröskuld-
urinn verið að komast á samning hjá iðnmeistara sem 
áður var skilyrði fyrir því að hægt væri að ljúka námi. 
Nú hefur breyting orðið þar á. Nú þurfa nemar ekki 
lengur að komast á samning hjá meistara og geta farið 
svokallaða skólaleið þar sem skóli þeirra ber ábyrgð 
á þessum hluta námsins. Nemar geta því farið til 
margra meistara og verið hjá þeim til styttri tíma, þar 
sem þeir geta stundað afmarkaðri hluta námsins.

Eitt af því sem faraldurinn hefur kennt okkur er 
hve kerfin sem við reiðum okkur á eru viðkvæm og 
lítið má út af bregða svo illa fari. Í því sambandi er því 
mikilvægt að bera ekki öll eggin í sömu körfu. 

Aukin aðsókn í iðn- og starfsnám er sannarlega 
gleðileg í því samhengi. n

Egg og körfur

Þín borg
Í fasteignaviðskiptum
fylgjum við þér alla leið

519 5500 · FASTBORG.IS

Íslenskt stjórnmálafólk sem berst nú 
um sæti á framboðslistum af ákafa 
rómverskra skylmingaþræla hefur 
fulla ástæðu til að öfunda hinn breska 
Palmer lávarð. Ekki aðeins á Palmer 

lávarður 100 herbergja óðalssetur þar sem 
er að finna eina silfurslegna stigahandrið 
veraldar, heldur mun Palmer lávarður aldrei 
þurfa að taka þátt í prófkjöri eða hljóta náð 
fyrir augum uppstillinganefndar. Það eina 
sem Palmer lávarður þurfti að gera til þess að 
tryggja sér sæti í efri deild breska þingsins var 
að eiga frænda sem dó.

Palmer lávarður er einn af 85 aðalsmönn-
um sem eiga sjálfkrafa sæti í lávarðadeild 
breska þingsins, vegna þess eins að einhvern 
tímann síðustu þúsund ár datt kóngi eða 
drottningu í hug að gefa forföður þeirra land 
og fínan titil.

Breska dagblaðið The Sunday Times stóð 
nýverið að ítarlegri tölfræðiúttekt á lávarða-
deildinni. Í ljós kemur að þeir sem erfa 
þingsæti teljast seint þverskurður þjóðar-
innar sem þeim er ætlað að setja leikreglur. 
Meðalaldur þeirra sem sitja í erfðasætum 
er 71 ár. Jafnmargir eru eldri en níræðir og 
undir fimmtugu. Tæplega helmingur þeirra 
fór í fínasta heimavistarskóla Bretlands, Eton. 
Samtals á hópurinn 70.000 hektara lands. 
Allir eru þeir karlmenn því aðeins elsti sonur 
eða karlkyns skyldmenni geta erft þingsætið.

Í lávarðadeildinni eru rúmlega 800 þing-
sæti sem gerir löggjafarsamkunduna þá 
næststærstu í heimi á eftir Alþýðuþingi 
Kína. Tíu prósent sætanna erfast. Í hin er 
skipað til lífstíðar eða þau falla ákveðnum 
embættismönnum í skaut. Þingmenn í erfða-
sætum taka sjaldnar til máls en þeir sem eru 
skipaðir, mæta verr og rukka þingið um hærri 
fjárhæðir í formi ferðastyrkja og dagpeninga. 
Á síðasta ári fékk Brabazon lávarður, barna-
barn flugvélaráðherra Winstons Churchill, 
30.361 pund í dagpeninga, sem samsvarar 
meðalárstekjum í Bretlandi. Hann tók ekki 
einu sinni til máls á þinginu.

Hættuleg umræða
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, formaður 
Viðreisnar, sakaði Katrínu Jakobsdóttur 
forsætisráðherra um „sýndarmennsku“ á 
Alþingi í vikunni. Var tilefnið auðlinda-
ákvæði stjórnarskrárfrumvarps forsætisráð-
herra sem Þorgerður Katrín sagði „ekkert bit 
vera í“. Hún sagði ákall almennings skýrt um 
„að láta ekki sjávarútveginn verða út undan.“

Breskir þingmenn sem erfa sæti sín eiga 
sér sína málsvara. Bera þeir því við að kerfið 
sé hluti af breskri sögu og að varanleiki 
þingsætanna geri þeim kleift að sýna meira 
hlutleysi en aðrir. Útreikningar The Sunday 
Times sýna þó annað. Þegar þingmenn í 
erfðasætum kveða sér hljóðs í lávarðadeild-
inni eru þeir 60 prósent líklegri en skipaðir 
þingmenn til að brydda upp á málefnum sem 
varða persónulega hagsmuni þeirra sjálfra. 
Palmer lávarður, hluthafi í tóbaksfyrirtæki, 
er til að mynda ötull talsmaður þess að slakað 
verði á reglugerðum um sölu á tóbaki. Hann 
segir að yrðu reykingar bannaðar „hryndi 
efnahagskerfi landsins til grunna“.

Talsmenn annars kerfis sem, rétt eins og 
erfðasætin í lávarðadeildinni hvílir á handa-
hófskenndri gjöf í fortíð, taka ekki síður djúpt 
í árinni er þeir leitast við að verja óbreytt 
ástand. „Umræða um að gera um fangs mikl-
ar breyt ing ar á fisk veiðistjórn un ar kerf inu ... 
get ur bein lín is verið hættu leg,“ sagði í frétt 
um skýrslu sem unnin var að beiðni Krist-
jáns Þórs Júlíussonar sjávarútvegsráðherra 
og var birt í vikunni. Samtök fyrirtækja í 
sjávarútvegi sögðu í umsögn um stjórnar-
skrárfrumvarpið að „varanleiki“ væri „einn af 
hornsteinum núverandi fiskveiðistjórnunar-
kerfis.“

Árið 1997 hóf Tony Blair, þáverandi for-
sætisráðherra, vinnu við að leggja erfðasætin 
í lávarðadeildinni af. Nú, meira en 20 árum 
síðar, er kerfið enn við líði. Hyggjumst við 
Íslendingar þrefa um auðlindaákvæði og 
kvótakerfi næstu 20 ár á meðan íslenskur 
erfðaaðall festir sig enn frekar í sessi? n

Íslenskur aðall
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Dubai, Abu Dhabi & Ras Al-Khaimah 
Flottar strendur, svaðalegar sandöldur, stórkostlegur arkitektúr og glæsileg hótel – allt þetta 
og fleira til finnurðu í Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Í nóvember býður VITA upp  
á glæsilega ferð til Dubai, Abu Dhabi og Ras Al-Khaimah með þaulreyndum fararstjórum. 
Upplifðu hlýja arabíska gestrisni og ógleymanlega menningu á framandi slóðum.

19. – 28. nóvember
Ævintýraferð í beinu 
leiguflugi með Icelandair
í haust.

Tryp by Wyndham****

Dubai og Abu Dhabi í 9 nætur. 
Verð frá 259.900. kr. á mann 
m.v. 2 í herbergi m/morgunverði.

Sheraton Abu Dhabi****

Abu Dhabi í 9 nætur.
Verð frá 259.900. kr. á mann 
m.v. 2 í herbergi m/morgunverði.

Hilton Dubai Jumeirah****

Dubai í 9 nætur.  
Verð frá 397.800. kr. á mann 
m.v. 2 í herbergi m/morgunverði.

Marjan Island resort & spa**** 
Ras al-Khaimah í 9 nætur. 
Verð frá 284.900 kr. á mann 
m.v. 2 í herbergi m/morgunverði.

Fararstjórar
Draupnir Rúnar Draupnisson og Þóra Valsteinsdóttir 
verða farþegum innan handar allan tímann og bjóða 
upp á frábærar skoðunarferðir.

— Bókaðu þig í ævintýraferð á vita.is



Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni 
eru birtar með fyrirvara um prentvillur. 
Yfirstrikað verð sýnir fullt verð vöru.

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

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

11 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1

Þú finnur bæklinginn  
husgagnahollin.is

AFSLÁTTUR*
20%ALLIR

SÓFAR

* Gildir ekki af sérpöntunum.

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

Ísafirði  
Skeiði 1

SÓFA
DAGAR

BLUES 
2,5 og 3ja sæta,

meira á bls. 3

www.husgagnahollin.is
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MURCIA
Veglegur hornsófi í slitsterku áklæði sem er mjög 
mjúkt viðkomu. Fæst hægri eða vinstri (horn færist 
ekki). Bak er fremur lágt en þykkt og þægilegt eins 
og setan. Saum arnir gefa sérstakt útlit — sama gildir 
um lögun svartra járnfóta.  Stærð: 276 x 210 x 77 cm

 239.992 kr.  
 299.990 kr.

*  Gildir ekki af sérpöntunum 
eða vörum frá Skovby 

PINTO  
4ra sæta sófi úr sterku bonded leðri (leðurblöndu). Fáan-
legur koníaksbrúnn eða steingrár. Innra byrði púðanna er 
úr endingar góðum kaldpressuðum svampi, trefjafyllingu 
og loks mjúku yfirlagi. Fætur úr sterku, svörtu járni. 
Stærð: 253 x 97 x 85 cm   

 199.992 kr.  
 249.990 kr.

PETRI 
Fallegur sófi sem fæst 2,5 og 3ja sæta í sinnepsgulu eða dökkgráu Toro 
sléttflaueli. Einnig væntanlegur í ljósgráru Malbec áklæði. Kaldpressaður 
svampur og mini-gormar í þægilegu sæti. Í baki og hliðum eru þægilegar 
púðapullur. Sterkir, svartir viðarfætur. 43 cm sethæð.

BILOXI 
Biloxi sófinn fæst í gráu og bláu Danny áklæði og 
ljósgráu og búrgúndí rauðu Diva áklæði. Þéttur og 
góður svampur gerir sófan þægilegan. Vegna skem-
mtilegrar hönnunar fær sófinn verðskuldaða athygli.  
47 cm sethæð. Stærð: 200 x 80 x 84,5 cm

FLORIDA
Glæsilegur og þægilegur hornsófi. Áferðarfallegt, ekta 
leður allan hringinn, leðrið fæst dökkbrúnt, dökkgrátt eða 
svart. Þétt, mjúk sæti og bak með fallegum þversaumi. 
Sófinn fæst með vinstra eða hægra horni (það er ekki 
færanlegt). Stærð: 260 × 218 × 95 cm

 319.992 kr.  
 399.990 kr.

NATUZZI EDITIONS B988 
Fallegur 2ja og 3ja sæta sófi og stóll frá Natuzzi Editions. Hnausþykkt 
svart eða brúnt en mjúkt ítalskt gæðaleður allan hringinn. Djúpar stungur/
saumar innan í baki og örmum. 

3ja sæta: 205 x 88 x 76 cm

 367.992 kr.   459.990 kr.
2ja sæta: 166 x 88 x 76 cm

 311.992 kr.   389.990 kr.

AFSLÁTTUR*
20%ALLIR

SÓFAR

SÓFADAGAR

SÓFABORÐ, PÚÐAR & TEPPI EINNIG MEÐ 20% 
AFSLÆTTI* Á SÓFADÖGUM ÓTRÚLEGT ÚRVAL

BALI ÚTISÓFI OG BORÐ
Fallegt og þægilegt garðsett úr svörtu Polyrattan (tveggja þráða 8 mm flötu fléttuefni). 
Ofið utan um dufthúðaða járngrind (sinkrör). Hornsófi og hátt matborð. Með settinu 
fylgja setpullur ogþægilegar bakpullur úr svampi með áklæði úr pólýester. 

Heildarverð:

 111.992 kr.  
 139.990 kr.

H. sófi: 170 x 68 x 73 cm.

PINTO  
Hornsófi í Pintolínunni. Í koníaksbrúnu Colorado áklæði. Innra byrði púðanna er úr endingar góðum kaldpressuðum 
svampi, trefjafyllingu og loks mjúku yfirlagi. Fætur úr sterku, svörtu járni. Stærð: 293 x 217 x 85 cm    295.992 kr.   369.990 kr.

 95.992 kr.  
 119.990 kr.

www.husgagnahollin.is
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Borð: 144,5 x 74,5 x 67 cm. V. sófi: 180 x 68 x 73 cm.

LOKAHELGIN
EKKI MISSA 

AF ÞESSU

2,5 sæta Toro: 210 x 100 x 78 cm

 171.992 kr.   214.990 kr.
3ja sæta Toro: 242 x 100 x 78 cm

 183.992 kr.  229.990 kr.

AVILA 
Glæsilegur sófi í Avila 
línunni, fæst 2ja og 
3ja sæta. Armar eru 
breiðir og þægilegir. 
Setpullur eru háar og í 
hluta baks er saumað 
tíglamynstur sem 
gefur bæði sérstakt 
útlit og bronslitan 
glampa í vissu ljósi. 
Fætur eru úr tveimur 
svörtum járnbogum.

Stærð 2ja sæta: 190 × 94 × 77 cm

 127.992 kr.   159.990 kr.
Stærð 3ja sæta: 230 × 94 × 77 cm

 143.992 kr.   179.990 kr.



Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni 
eru birtar með fyrirvara um prentvillur. 
Yfirstrikað verð sýnir fullt verð vöru.

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

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

11 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1

Þú finnur bæklinginn  
husgagnahollin.is

AFSLÁTTUR*
20%ALLIR

SÓFAR

* Gildir ekki af sérpöntunum.
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MURCIA
Veglegur hornsófi í slitsterku áklæði sem er mjög 
mjúkt viðkomu. Fæst hægri eða vinstri (horn færist 
ekki). Bak er fremur lágt en þykkt og þægilegt eins 
og setan. Saum arnir gefa sérstakt útlit — sama gildir 
um lögun svartra járnfóta.  Stærð: 276 x 210 x 77 cm

 239.992 kr.  
 299.990 kr.

*  Gildir ekki af sérpöntunum 
eða vörum frá Skovby 

PINTO  
4ra sæta sófi úr sterku bonded leðri (leðurblöndu). Fáan-
legur koníaksbrúnn eða steingrár. Innra byrði púðanna er 
úr endingar góðum kaldpressuðum svampi, trefjafyllingu 
og loks mjúku yfirlagi. Fætur úr sterku, svörtu járni. 
Stærð: 253 x 97 x 85 cm   

 199.992 kr.  
 249.990 kr.

PETRI 
Fallegur sófi sem fæst 2,5 og 3ja sæta í sinnepsgulu eða dökkgráu Toro 
sléttflaueli. Einnig væntanlegur í ljósgráru Malbec áklæði. Kaldpressaður 
svampur og mini-gormar í þægilegu sæti. Í baki og hliðum eru þægilegar 
púðapullur. Sterkir, svartir viðarfætur. 43 cm sethæð.
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ljósgráu og búrgúndí rauðu Diva áklæði. Þéttur og 
góður svampur gerir sófan þægilegan. Vegna skem-
mtilegrar hönnunar fær sófinn verðskuldaða athygli.  
47 cm sethæð. Stærð: 200 x 80 x 84,5 cm

FLORIDA
Glæsilegur og þægilegur hornsófi. Áferðarfallegt, ekta 
leður allan hringinn, leðrið fæst dökkbrúnt, dökkgrátt eða 
svart. Þétt, mjúk sæti og bak með fallegum þversaumi. 
Sófinn fæst með vinstra eða hægra horni (það er ekki 
færanlegt). Stærð: 260 × 218 × 95 cm

 319.992 kr.  
 399.990 kr.
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Ofið utan um dufthúðaða járngrind (sinkrör). Hornsófi og hátt matborð. Með settinu 
fylgja setpullur ogþægilegar bakpullur úr svampi með áklæði úr pólýester. 

Heildarverð:

 111.992 kr.  
 139.990 kr.

H. sófi: 170 x 68 x 73 cm.

PINTO  
Hornsófi í Pintolínunni. Í koníaksbrúnu Colorado áklæði. Innra byrði púðanna er úr endingar góðum kaldpressuðum 
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línunni, fæst 2ja og 
3ja sæta. Armar eru 
breiðir og þægilegir. 
Setpullur eru háar og í 
hluta baks er saumað 
tíglamynstur sem 
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útlit og bronslitan 
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ÍÞRÓTTIR

kristinnpall@frettabladid.is

FÓTBOLTI Hvort sem Chelsea eða 
Barcelona hefur betur er ljóst að 
það verður nýtt nafn skrifað á spjöld 
sögunnar í úrslitaleik Meistara
deildar Evrópu í kvennaflokki um 
helgina. 

Chelsea er aðeins annað enska 
félagið í 20 ára sögu keppninnar sem 
leikur til úrslita en Barcelona stefnir 
að því að verða fyrsta spænska liðið 
til að bera sigur úr býtum í henni. 
Börsungar hafa áður leikið til úrslita 
en þá stóð hið ógnarsterka lið Lyon 
í vegi þeirra fyrir fjórum árum. Um 
leið verður þetta í fyrsta skiptið í sex 
ár sem eitthvert annað lið en Lyon 
verður krýnt besta lið Evrópu og 
fyrsta sinn síðan 2007 sem lið utan 
Þýskalands og Frakklands hampar 
titlinum.

Undanfarin tvö ár hefur Chelsea 
ekki tekist að komast yfir síðustu 
hindrunina í átt að úrslitaleiknum 
en með komu Pernille Harder hefur 
öflugur sóknarleikur liðsins orðið 
enn betri. Hin danska Harder og 
hin ástralska Sam Kerr hafa náð 
vel saman í sóknarlínunni og átt 
stóran þátt í vegferð Chelsea að 
úrslitaleiknum þar sem félag

ið hefur meðal annars slegið út 
þýsku stórliðin Wolfsburg og Bay
ern Mün  chen. Brottför hinnar 
norskíslensku Maríu Þórisdóttur 
til Manchester United virðist ekki 
hafa sett strik í reikninginn þar 
sem Chelsea varði enska meistara
titilinn eftir baráttu við Manchester 
City og getur fylgt því eftir með sigri 
í Meistaradeild Evrópu um helgina.

Líkt og Chelsea koma leikmenn 
Barcelona inn í leikinn í Gautaborg 
í sigurvímu eftir að hafa tryggt sér 
spænska meistaratitilinn um síðustu 
helgi þrátt fyrir að eiga átta leiki eftir. 
Börsungar hafa verið óstöðvandi 
í deildarkeppninni, unnið alla 26 
leikina til þessa og skorað 128 mörk 
en aðeins fengið á sig fimm. Þetta var 
annar meistaratitill Börsunga í röð 
og er Barcelona nú sigursælasta lið 
Spánar frá upphafi. n

Nýtt nafn á bikarinn í Gautaborg

Danski markahrókurinn Pernille Harder hefur náð vel saman við hina ástr-
ölsku Kerr sem var markahæst  á nýafstöðnu tímabili.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

hjorvaro@frettabladid.is

FÓTBOLTI Barcelona þykir líklegast 
til þess að ná að landa samningum 
við argentínska knattspyrnufram
herjann Sergio Agüero sem rennur 
út á samningi hjá Manchester City 
í sumar og hefur ákveðið að róa 
á önnur mið. Barcelona, sem er í 
miklum fjárhagsvandræðum, er 
að leita leiða til þess að fjármagna 
samninginn við þennan 32 ára 
framherja sem hefur einnig leikið 
með Atlético Madrid.

Þessi félagaskipti gætu hjálpað 
forráðamönnum Barcelona við að 
landa samningi við Lionel Messi 
sem verður samningslaus í sumar. 
Samlandarnir Messi og Agüero eru 
góðir vinir.

Memphis Depay hefur einnig 
verið orðaður við Barcelona, en þau 
félagaskipti eru talin standa og falla 
með því hvort Joan Laporta, forseti 
Barcelona, ætli að veðja á Ronald 
Koeman áfram í stjórastólnum hjá 
liðinu. n

Agüero hugnast 
tilboð Barcelona

Arsenal er eina enska 
félagið sem hefur 
unnið Meistaradeild 
Evrópu í kvennaflokki.

Sergio Aguero er fjórði 
markahæsti leikmaður 
ensku úrvalsdeildar-
innar frá upphafi.

Njarðvíkingurinn varð fyrsti Íslendingurinn til að leika í litháísku deildinni og sló heldur betur í gegn á fyrsta ári sínu með Šiauliai.  FRÉTTABLAÐIÐ/ŠIAULIAI

Tímabilið hefur verið ein
kennilegt hjá Elvari Má Frið
rikssyni á fyrstu leiktíð hans 
með liði Šiauliai í Litháen. 
Elvar Már segist hafa fundið 
mikinn mun á sér innan 
vallar eftir að kærasta hans 
og barnið þeirra fluttu til Lit
háens.

hjorvaro@frettabladid.is

KÖRFUBOLTI Elvar Már Friðriksson 
var á dögunum valinn verðmætasti 
leikmaður litháísku efstu deildar
innar í körfubolta karla. Það sem 
gerir þessa nafnbót ansi eftirtektar
verða er annars vegar að Elvar Már 
leikur fyrir Šiauliai sem tryggði sér 
sæti í úrslitakeppni deildarinnar 
með góðum lokaspretti.

Elvar Már og liðsfélagar hans fara 
inn í úrslitakeppnina með sjöunda 
besta árangurinn. Hins vegar er 
það svo sú staðreynd að Elvar Már 
er aðeins fimmti leikmaðurinn í 
sögu efstu deildar í Litháen, sem 
er mikil körfuboltaþjóð, sem ekki 
kemur frá heimalandinu.

Elvar Már skilaði rúmlega 15 
stigum að meðaltali og átta stoð

sendingum í leikjum Šiauliai í 
deildarkeppninni vetur.

„Þetta er búið að vera sveif lu
kennt og á margan hátt mjög skrýtið 
tímabil. Í fyrsta lagi hefur árangur 
liðsins inni á vellinum verið eins og 
svart og hvítt fyrir og eftir áramót.

Eftir að hafa verið að móta liðið 
framan af leiktíðinni fengum við 
síðasta púslið, reynslumikinn leik
mann sem er fyrirliði lettneska 
landsliðsins.

Þá fundum við taktinn og kom
umst á góðan skrið. Eftir að hafa 
farið sjálfur vel af stað kom smá 
lægð hjá mér í febrúar, en þá hafði 
ég verið einn í nýrri borg í nýju landi 
í fjóra mánuði.

Inn í það  kom sóttkví og mikil 
einvera þannig að ég var orðinn 
frekar þungur,“ segir Elvar Már um 
sitt fyrsta tímabil í Litháen.

Léttir að fá fjölskylduna
„Það sem hélt mér gangandi var 
bæði það að ég vissi að fjölskyldan 
væri á leiðinni út og svo stundirnar 
með liðsfélögunum í landsliðinu, 
Martin Hermannssyni, Hauki Helga 
Pálssyni og Jóni Axel Guðmunds
syni í Call of Duty. Þar náði ég að 

gleyma mér og fullnægja þörfinni 
fyrir félagsleg tengsl.

Eftir að kærastan mín og barnið 
okkar komu svo út í byrjun mars 
léttist lundin hjá mér og ég byrjaði 
að spila betur. Þetta er allt annað líf 
eftir að hafa fengið þau út og það 
sést berlega á mér inni á vellinum 
hvað mér líður mikið betur andlega.

Við náðum sem betur fer að 
koma okkur inn í úrslitakeppnina 
og mætum þar hinu sögufræga liði 
Rytas. Við förum inn í það einvígi 
sem litla liðið en við eigum alveg 
fína möguleika á að stríða þeim, 
sérstaklega þar sem einvígið er upp 
í tvö,“ segir landsliðsmaðurinn um 
síðustu mánuði og framhaldið í Lit
háen.

„Það kom hins vegar enn eitt 
stoppið í tímabilið hjá okkur, þar 
sem tveir leikmenn greindust með 
kórónaveiruna í vikunni og ég er 
á leiðinni í seinni skimun á eftir 
[síðdegis í gær]. Við erum nokkrir í 
liðinu sem eru búnir að vera slappir 
og með hita síðustu daga þannig 
að það er bara að vona það besta í 
seinni skimuninni.

Það er allavega búið að leyfa 
okkur að fresta leiknum, en það var 

í umræðunni að við þyrftum að gefa 
leikinn ef við gætum ekki stillt upp 
liði vegna veikindanna og sóttkvíar.

Þetta er f immta eða sjötta 
sóttkvíin hjá mér í vetur og ég viður
kenni það alveg að þetta er orðið 
frekar þreytt. Vonandi er ég Covid
laus og við getum byrjað einvígið 
sem fyrst,“ segir Elvar, en planið er 
að fyrsti leikur liðanna fari fram á 
fimmtudaginn kemur. n

Skipst á skin og skúrir í vetur

Eftir að kærasta mín og 
barnið komu svo út í 
byrjun mars léttist 
lundin hjá mér og ég 
byrjaði að spila betur.
Elvar Már Friðriksson

hjorvaro@frettabladid.is

HANDBOLTI Arnar Gunnarsson mun 
halda áfram störfum sem þjálfari 
karlaliðs  Neistans í handbolta en 
liðið er staðsett  í Þórshöfn í Fær
eyjum.

Arnar tók við þjálfun liðsins síð
asta sumar en hann hefur samhlið 
því starfi verið yfirþjálfari yngri 
flokka félagsins. Með nýjum samn
ingi eykst ábyrgð hans á þjálfun 
elstu yngri flokka félagsins.

Neistinn hafnaði í þriðja sæti fær
eysku úrvalsdeildarinnar á nýlok
inni leiktíð en liðið tapaði svo í bik
arúrslitum fyrr á keppnistímabilinu.

F i n n u r  H a n s s o n  v e r ð u r 
áfram aðstoðarþjálfari Arnars hjá 
Neistanum en Finnur var á dögun
um ráðinn aðstoðarþjálfari færeyska 
kvennalandsliðsins. n

Arnar verður 
áfram í Færeyjum

15. maí 2021  LAUGARDAGUR
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300.000 kr.
aukahlutir að eigin vali*

Komdu á Ferðadaga BL við Sævarhöfða og aktu út
í sumarið á nýjum bíl með veglegum aukahlutum 
sem passa við áhugamálin þín og lífsstíl.

Þverbogar Hjólafestingar Farangursbox Dráttarkrókar

5 ára ábyrgð 

4 ára ábyrgð 

Rafmagnað
ár hjá Renault

Plug-in
Hybrid

Renault
Megane
E-Tech

Verð frá
4.790.000 kr.

Plug-in
HybridRenault

Captur
E-Tech

Verð frá
4.490.000 kr.

MINI
Countryman 
SE

Verð
6.990.000 kr.

Plug-in 
Hybrid

Fimm stjörnu 
  bylting í   
   pallbílum

Isuzu 
D-Max
Fjórhjóladrifinn

Verð frá
7.090.000 kr.

SUBARU
XV e-BOXER
Fjórhjóladrifinn

Verð frá
6.490.000 kr.

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

Þú getur valið úr hundruðum spennandi aukahluta til að 
fullkomna nýja bílinn og gera áhugamál fjölskyldunnar ennþá 
skemmtilegri. Skoðaðu úrvalið á www.bl.is

Hvað er það skemmtilegasta sem þú gerir?

* Aukahlutir að andvirði 300.000 kr. fylgja öllum nýjum bílum BL við Sævarhöfða að undanskildum MG.



Í LOFTINU
Sækja frá

SÆKTU NÝJA APPIÐ!

LAUGARDAGA 16:00-18:30

VEISTU HVER ÉG VAR?

Eyrún Ævarsdóttir og Jóa-
kim Meyvant Kvaran fengu 
bæði sirkusbakteríuna á 
unglingsaldri og menntuðu 
sig í fræðunum í Rotterdam. 
Undanförnum vikum hafa 
þau eytt mikið til á hvolfi við 
undirbúning sýningarinnar 
Allra veðra von sem frum
sýnd var í Tjarnarbíó í gær.

Sirkusparið Eyrún og Jóakim 
kynntist í leiklistarstarfi á 
unglingsárum. „Við fórum 
f ljótlega bæði að mæta á 
sirkusæfingar hjá hóp sem 

seinna fékk nafnið Sirkus Íslands. 
Þar fengum við sirkusbakteríuna 
nokkuð rækilega og höfum lítið 
annað getað hugsað um síðan,“ 
útskýrir Eyrún og heldur áfram: 
„Við höfum verið saman í að verða 
tíu ár núna, og höfum á þeim 
tíma gengið í gegnum ýmislegt. 
Við fórum bæði í sirkuslistanám í 
Rotter dam og bjuggum þar í fimm 
ár, en frá útskrift höfum við búið á 
Íslandi og starfað sem sirkuslista
fólk bæði við sýningar og kennslu.“

Eyrún og Jóakim stunduðu nám 
við listaháskólann Codarts í Rott
erdam, en auk sirkusdeildar er þar 
dans og tónlistardeild. Um var að 
ræða fjögurra ára nám sem lýkur 
með BAgráðu í sirkuslistum.

„Eyrún sérhæfði sig í loftfim
leikareipi og akróbatík, en ég sér
hæfði mig í súluklifri eða chinese 
pole og akróbatík. Námið er mjög 
fjölbreytt, en auk sirkustækninnar 
lærum við fög eins og leiklist, dans, 
tónlist, spuna, sköpun og f leira,“ 
segir Jóakim.

„Á þessum fimm árum sem við 
vorum úti kynntumst við betur 
sirkusheiminum sem hefur verið að 
þróast erlendis, þá sérstaklega því 
sem kallast nýsirkus eða contem
porary circus, þar sem sirkusgrein
arnar eru teknar út fyrir ramma 
hins klassíska sirkuss og nýttar sem 
listform á svipaðan hátt og dans eða 
aðrar sviðslistir,“ útskýrir Eyrún.

Sirkusinn fullt starf
Frá heimkomu hafa þau verið sjálf
stætt starfandi sirkuslistafólk og 
eingöngu starfað við það. „Árið 
2018 tókum við þátt í að stofna 
sirkuslistafélagið Hringleik, sem 
er hópur sirkusfólks sem miðar að 
því að byggja upp sirkusmenningu 
á Íslandi og kynna sirkuslistina fyrir 
Íslendingum í þeim ólíku myndum 
sem hún getur tekið,“ segir Eyrún 
og Jóakim bætir við að undanfarin 
ár hafi þau skapað sjálfstæðar sýn

Dýnamík og dramatík
Eyrún og Jóakim 
fengu bakterí-
una snemma og 
ákváðu að klára 
háskólagráðu 
í sirkuslistum. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ANT-
ON BRINK

Jóakim segir 
það venjast 
furðulega 
hratt að vera á 
hvolfi ef það er 
stundað reglu-
lega, eins sé 
sjaldan verra að 
sjá heiminn frá 
öðru sjónar-
horni. 

Björk  
Eiðsdóttir

bjork 
@frettabladid.is

ingar og komið fram á ýmsum við
burðum.

„Eins höfum við kennt í Æsku
sirkusnum, sem er sirkusstarf fyrir 
börn og unglinga og frábær vett
vangur fyrir krakka að kynnast og 
æfa sig í sirkuslistum allt árið um 
kring.“

Veðrátta og veður-árátta
En að sýningunni sem nú fyllir 
Tjarnarbíó af loftfimleikum og 
akróbatík, Allra veðra von, sem 
þegar líður á mun ferðast um landið 
og þá vera aðlöguð sýningum undir 
berum himni, í flestum veðrum.

„Í sýningunni notum við tungu
mál sirkuslistanna, í þessu til
viki loftfimleika í reipi og trapísu, 

akróbatík og súluklifur, í bland við 
leiklist, tónlist, búninga og ýmislegt 
annað sprell til að leika okkur með. 
Veðrið, orkuna í því, hvernig það 
hefur áhrif á okkur mannfólkið, á 
samfélagið, á sögurnar og tilfinn
ingar okkar. Í sirkuslistinni höfum 
við mikla dýnamík og dramatík, 
en líka léttleikann og fjörið sem á 
margt sameiginlegt með veðrinu.“

Jóakim segir Allra veðra von vera 
hálfgert rannsóknarverkefni hóps
ins.

„Hugmyndin er sprottin úr leit 
okkar að leiðum til þess að geta 
ferðast um landið og sýnt sirkus
sýningar á stöðum sem hafa kannski 
ekki leikhúsaðstöðu sem hentar 
undir loftfimleika. Sirkuslistin getur 

verið ansi plássfrek og þarf oft mikla 
lofthæð og mikið pláss til að njóta 
sín sem best. Okkur langaði því að 
búa til útisýningu og þá lá beint við 
að taka íslenska veðráttu og veður
áráttu okkar Íslendinga inn í spilið.“

Í hópnum eru tveir sirkuslista
menn sem ólust upp á suðurhveli 
jarðar, en Tom Burke er frá Hawaii 
og Nick Candy frá Ástralíu. „Annar 
kemur því frá hitabeltiseyju og hinn 
eyðimörk,“ segir Eyrún. „Svo það 
hafa komið upp fjölmargar áhuga
verðar umræður og hugmyndir 
um orðanotkun, hegðun og þýð
ingu veðurs í sköpunarferlinu sem 
margar hverjar hafa skilað sér inn í 
sýninguna.“

Ómetanlegt að hjálpast að
Eyrún og Jóakim eru ekki eina parið 
í sýningunni en þau benda á að það 
henti vel enda séu margar sirkus
greinar paragreinar. „Þá getur það 
einfaldað hluti að vera par, þó að það 
hafi eflaust flækt þá enn meira hjá 
mörgum,“ segir Eyrún í léttum tón.

„Þó að vissulega geti það verið 
krefjandi að vinna svona þétt saman 
hefur það reynst okkur vel að vera í 
þessu saman og við finnum mikinn 
stuðning af hvort öðru. Þessi leið 
sem við höfum valið okkur getur 
oft verið krefjandi og það hefur verið 
ómetanlegt að geta hjálpast að, bæði 
faglega en ekki síst að geta sýnt hvort 
öðru skilning þegar lítið annað 
kemst að,“ bætir Jóakim við. n

Þessi leið sem við 
höfum valið okkur 
getur oft verið krefj-
andi og það hefur verið 
ómetanlegt að geta 
hjálpast að.

Jóakim
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Linda Gunnarsdóttir segir 
farir sínar ekki sléttar þegar 
kemur að úrvinnslu lögreglu 
á ofbeldiskæru sem hún lagði 
fram gegn fyrrverandi sam-
býlismanni sínum. Kærunni 
var vísað frá á þeim grunni 
að um væri að ræða orð gegn 
orði, þrátt fyrir að áverkavott-
orð sýndi átta áverka og árásin 
væri flokkuð sem alvarleg.

Umræðan í samfélaginu 
u ndanfar nar v ik u r 
varð til þess að Linda 
ákvað að stíga fram og 
segja sína sögu. Meint 

of beldisbrot fjölmiðlamannsins 
Sölva Tryggvasonar hafa farið hátt 
í fjölmiðlum en fyrrverandi sam-
býlismaður Lindu, sem hún lagði 
fram kæru gegn fyrir ári síðan, hefur 
undanfarin ár einnig fengið töluvert 
pláss í fjölmiðlum sem hún segir 
hafa ýft upp sárin í hvert sinn.

„Hann var í sjónvarpsþáttum 
sem gerði það að verkum að hann 
var mikið í umfjöllun og það birtust 
jafnvel stórar myndir af honum á 
strætóskýlum.“ Linda segir umfjöll-
unina hafa gert það að verkum að 
henni var komið í tengingu við 
fleiri konur sem lagt hafi fram kæru 
á hendur manninum, meðal annars 
Söru Regal.

Héldu að þær stæðu einar
„Það er ástæðan fyrir því að við 
komum allar saman. Það er trigger 
fyrir okkur að hann væri skyndilega 
kominn inn í stofu til okkar. Þess 
vegna fóru allir að tala um reynslu 
sína aftur og þannig komumst við 
í samskipti, en við þekktumst ekk-
ert áður. Við héldum allar að við 
stæðum einar með okkar sögu og 
þegar við heyrðum af hinum varð 
áfallið enn stærra enda sást þá að 

of beldið var kerfisbundið,“ segir 
Linda og bendir á að jafnframt sé 
maðurinn með trúnaðarmann í AA-
samtökunum sem hafi varið hann 
út á við og sagt sögur af ofbeldi vera 
lygar. „Hann er með fjölmiðlamann 
á sínum snærum. Sá er með mikið 
stærra platform en við og vill meina 
að hann sé góður strákur.“

Var brotin þegar þau kynntust
„Við vorum saman í um tvö ár, 
svona „on and off“. Hann hitti mig á 
tímapunkti þar sem ég var gjörsam-
lega búin andlega. Besti vinur minn 
var nýdáinn og ég var bara brotin. 
Það er kannski eitthvað sem hann 
leitaðist eftir,“ segir Linda sem var 
29 ára þegar sambandið hófst.

„Við byrjum saman og það var allt 
mjög gott fyrst og hann æðislegur þó 
það hafi auðvitað komið upp atriði 
sem ég sá alveg að voru ekki í lagi. 
Hann fór þó eiginlega ekki að sýna 
sitt rétta andlit fyrr en við fluttum 
inn saman. Þetta hófst á andlegu 
ofbeldi, það voru athugasemdir um 
hversu heimsk ég væri þegar ég var 
að setja lak á rúmið, gerði það aldrei 
rétt og þar fram eftir götunum. Svo 
fór hann að segja mér hvernig ég ætti 
að klæða mig og hvernig ég ætti að 
greiða á mér hárið.

Ég sagði einhvern tíma við hann: 
„Værirðu einhvern tíma til í að hrósa 
mér?“ En hans svar var: „Nei, ég ætla 
ekki að hrósa þér, ég ætla að brjóta 
þig niður svo ég geti í framhaldi 
byggt þig upp eins og ég vil hafa þig.“

Lét höggin dynja
Linda lýsir atvikinu sem hún kærði 
til lögreglu.

„Það var þannig að hann kom 
heim af fylleríi og mig grunaði að 
hann hefði verið að sofa hjá ein-
hverri stelpu. Ég kíkti því í símann 
hans og sá að hann var að senda 

Það er verið að 
brjóta á mér aftur

Linda segir upp-
lifunina af því 
að kæru hennar 
hafi verið vísað 
frá svipaða því 
að brotið sé 
á henni aftur. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

Þögnin besti vinur ofbeldisfólks

Ragna Björg Guðbrandsdóttir er 
teymisstjóri Bjarkarhlíðar, mið-
stöðvar fyrir þolendur ofbeldis, 
og félagsráðgjafi að mennt.

Ragna segir verklag lögreglu 
í kynferðisbrotamálum hafa 
verið að þróast þó að niðurfell-
ingar eins og í tilfelli Lindu séu 
erfiðar viðureignar.

„Þegar mál til að mynda 
eru felld niður hjá héraðssak-
sóknara býður hann núorðið 
brotaþola upp á viðtal til að 
skýra ákvörðunin. Þetta verklag 
byrjaði í Vestmannaeyjum en er 
nú um allt land,“ og segir Ragna 
það mjög til bóta.

Kæra Lindu er felld niður á 
þeim grundvelli að um sé að 
ræða orð gegn orði og meintur 
gerandi neiti sök.

„Varðandi orð gegn orði 
myndi ég vísa ég í greinargerð 
Hildar Fjólu Antonsdóttur, 
Réttlát málsmeðferð með tilliti 
til þolenda kynferðisbrota frá 
árinu 2019.

Sjaldnast vitni til staðar
Þar er svolítið verið að benda 
á að ekki sé hægt að nota 
sömu sönnunarfærslu þegar 
kemur að ofbeldi í nánum sam-
böndum enda eru sjaldnast 
vitni til staðar auk þess sem svo 
margt er undirliggjandi. Oft er 
um að ræða andlegt ofbeldi og 
hótanir sem brotaþoli þarf að 
stíga út úr til að komast út úr 
ofbeldissambandi, hvað þá að 
kæra gerandann,“ segir Ragna 
og bendir þannig á að flókið geti 
verið að fyrir þolanda ofbeldis 
í nánu sambandi að kæra. „Í 
alvarlegustu ofbeldismálunum 
leggur lögreglan sjálf fram kæru 
svo brotaþoli þarf ekki að gera 
það.“

Ragna bendir jafnframt á að 
um flóknar rannsóknir sé að 
ræða.

„Í Bjarkarhlíð vinnum við bara 
með brotaþolum og erum því 

aðeins með þeirra hlið en það 
er bara ákæruvaldið sem hefur 
öll gögnin.“

Kerfi lengi að breytast
Hinn rökstuðningurinn fyrir frá-
vísun kæru Lindu var að nokkuð 
langt væri um liðið sem gerði 
sönnunarstöðu málsins erfiða 
en Ragna segir það eðli mála 
sem fjalla um ofbeldi í nánum 
samböndum, að þau geta 
komið seint fram.

„Maður myndi ætla að það 
þyrfti að horfa til þess í rann-
sókninni. Dómstólarnir og rétt-
arvörslukerfið hefur kannski 
ekki náð að fylgja eftir þróun-
inni sem hefur orðið á þekkingu 
okkar á afleiðingum ofbeldis, 
sem eru sannarlega miklar. 
Maður sér samt að réttar-
vörslukerfið er að taka betur á 
þessum málum, sem mér finnst 
merki um þróun í rétta átt. En 
það tekur svo langan tíma fyrir 
kerfi að breytast.“

Linda nefnir það í viðtalinu 
að hafa upplifað frávísun kæru 
sinnar eins og verið væri að 
brjóta á henni aftur og segist 
Ragna oft heyra svipaðar upplif-
anir frá skjólstæðingum sínum.

Óvinnufærar og heilsulausar
„Margar konur verða óvinnufær-
ar og missa heilsuna á meðan 
kæruferlið er í gangi. Hvað þá 
þegar niðurstaðan er þessi, að 
málinu sé vísað frá. Þetta er 
mikið álag og við heyrum þetta 
oft, að upplifunin sé eins og 
aftur sé brotið á þolandanum.“

Björk  
Eiðsdóttir

bjork 
@frettabladid.is

Ragna Björg 
Guðbrands-
dóttir, 
teymis stjóri 
Bjarkarhlíðar. 
MYND/AÐSEND

Við héld-
um allar að 
við stæð-
um einar 
með okkar 
sögu og 
þegar við 
heyrðum 
af hinum 
varð áfallið 
enn stærra 
enda sást 
þá að 
ofbeldið 
var kerfis-
bundið.
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Psyllium Husks mjöl
Now – 454 gr

1.289KR/STK
ÁÐUR: 1.719 KR/STK

Bökunarkartöflur

125KR/KG
ÁÐUR: 249 KR/KG

Grísabógsneiðar
Léttreyktar

839KR/KG
ÁÐUR: 1.199 KR/KG

Nauta rib-eye
Smjörhjúpað

5.927KR/KG
ÁÐUR: 7.599 KR/KG

ALLT FYRIR HELGINA 
Í NÆSTU VERSLUN NETTÓ!  

LAMBA RIB-EYE

TILBOÐ GILDA 15. -- 16. MAÍ

Í MIÐJARÐARHAFSMARINERINGU

30%
AFSLÁTTUR 25%

AFSLÁTTUR

Castello ostur
Red Chili

614KR/PK
ÁÐUR: 819 KR/PK

25%
AFSLÁTTUR

22%
AFSLÁTTUR

30%
AFSLÁTTUR

37%
AFSLÁTTUR

Skinney ýsubitar
1 kg

1.196KR/KG
ÁÐUR: 1.869 KR/KG

36%
AFSLÁTTUR

Heilsuvara 
vikunnar!

KJÚKLINGABRINGUR
KLÁRAR Á GRILLIÐ!

1.679KR/KG

ÁÐUR: 2.665 KR/KG

2.799KR/KG

ÁÐUR: 3.999 KR/KG

50%
AFSLÁTTUR

Tilboðin gilda meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. 
Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

VERSLAÐU 
Á NETINU

WWW.NETTO.IS
Lægra verð – léttari innkaup



Slóð af brotnum konum

Sara Regal var í ástarsambandi 
við umræddan mann árið 2019. 
Hún hefur nú lagt fram kæru til 
lögreglu vegna ofbeldis sem hún 
segist hafa orðið fyrir af hans 
hálfu á því tímabili.

Hún treysti sér ekki til að segja 
sögu sína í viðtali við Frétta-
blaðið en stígur þó fram til að 
styðja við sögu Lindu og standa 
með öðrum konum sem hún 
segist vita til þess að hafi lent í 
sama manni. 

„Umræðan í þjóðfélaginu upp 
á síðkastið er búin að vera þung 
fyrir alla þolendur ofbeldis, hún 
ýfir upp gömul sár og ekki síst 
vegna þessarar gífurlegu ger-
endameðvirkni sem er ekkert 
nema þjóðfélagsmein. Það er 
eins og ofbeldi ofan á ofbeldi 
þegar maður sér geranda sinn 
halda áfram að lifa sínu lífi eins 
og ekkert hafi í skorist, og sé 

jafnvel hampað í fjölmiðlum og 
á samfélagsmiðlum á meðan 
maður er sjálfur að tína saman 
brotin og glíma við afleiðingar 
ofbeldisins,“ en Sara hefur verið 
greind með áfallastreitu í kjölfar 
brotsins og hefur sálfræðingur 
staðfest það við Fréttablaðið.

Sársaukafullt ferli
„Hann er búinn að skilja eftir sig 
slóð af brotnum konum og ég 
hef verið í tvö ár að tjasla mér 
saman,“ segir hún.

„Síðan er það bara staðreynd 
að réttarkerfið er okkur ekki í 
hag. Mér var beinlínis ráðlagt 
frá því að leggja fram kæru af 
nokkrum mismunandi aðilum 
sem hafa gengið í gegnum allt 
kæruferlið og þeirra mál endað 
með niðurfellingu eða sýknu. 
Þau segja að þetta sé allt of 
langt og sársaukafullt ferli sem í 

langflestum tilfellum skili engu, 
nema því að tefja fyrir þeirra 
eigin heilunarferli. Það leikur sér 
enginn að því að kæra, við vitum 
þegar við förum út í það að töl-
fræðin vinnur ekki með okkur, 
en þetta er auðvitað eina leiðin 
til að leita réttar síns þegar 
brotið hefur verið á manni.“

Sara lagði fram kæru á svip-
uðum tíma og Linda, eða fyrir 
um ári síðan, og hefur ekki enn 
fengið viðbrögð við henni frá 
lögreglu.

Allar eru þær þrjár sem lagt 
hafa fram kæru með sama lög-
manninn, Oddgeir Einarsson 
hjá Land Lögmönnum. Þær 
þekktust ekki fyrir en voru 
leiddar saman þegar umfjöllun 
um nýtt samband mannsins 
komst í hámæli í fjölmiðlum og 
hafa allar leitað sér aðstoðar hjá 
Bjarkarhlíð. 

Linda og Sara vissu ekki hvor af annarri fyrr en þær voru leiddar saman og hafa nú kært sama manninn fyrir of-
beldi en þriðja kæran liggur jafnframt fyrir. Þær segjast hafa sótt mikinn stuðning hver til annarrar, allar þrjár.

henni skilaboð um hversu gott það 
hefði verið að sofa hjá henni. Þetta 
var auðvitað kærastinn minn svo 
ég bara trompaðist. Ég vakti hann 
og sagði honum að drulla sér út – 
þetta væri búið. Hann kýldi mig í 
andlitið svo það sprakk á mér vörin. 
Ég reyndi að segja honum að fara út 
en hann hélt áfram að láta höggin 
dynja.“

Linda gerir hlé á frásögn sinni 
sem augljóslega tekur á.

„Maður var orðinn svo mikil 
brúða og lét sig hafa ýmislegt sem 
fór yfir mörk manns og maður 
vildi ekki. Maður er algjörlega 
orðinn undir stjórn einhvers aðila 
enda kominn á það stig að finnast 
maður ekki mikils virði,“ segir hún 
og heldur áfram með frásögnina af 
morgninum örlagaríka:

„Hann tók beltið af buxunum 
sínum og sló mig með sylgjunni 
í bakið. Ég er hágrenjandi þegar 
hann kemur á eftir mér inn í stofu 
og hrindir mér þannig að ég dett í 
gólfið á öxlina og finn strax að það 
er eitthvað mikið að. Ég ligg þarna 
hágrenjandi og hann fer inn í rúm 
að sofa.

Vinkona keyrði hana á spítala
Ég hringdi þá í vinkonu mína, sagði 
henni hvað hefði gerst og að ég væri 
viss um að ég væri farin úr axlarlið 
og hún yrði að fara með mig upp á 
spítala. Ég var í algjörri hysteríu og 
öðrum heimi.“

Þegar komið var á bráðamóttöku 
segist Linda hafa verið spurð hvað 
hafi komið fyrir hana. „Ég svaraði 
að ég hefði dottið og var þá spurð 
aftur hvað hefði komið fyrir mig. Þá 
brotnaði ég saman og sagðist hafa 
orðið fyrir líkamsárás af völdum 
kærasta míns. Þá var tekin skýrsla 
af mér og myndir. Í ljós kom að ég 
var viðbeinsbrotin, með sprungna 
vör, með áverka á höfði og sár, ég 
var með handaför á bakinu, og á 
kviðnum sem var hringlaga, eins á 
bakinu og með mar á úlnliði og rist.“

Samkvæmt áverkavottorði undir-
rituðu af sérfræðilækni á bráða- og 
göngudeild Landspítala háskóla-
sjúkrahúss, Fossvogi, voru áverk-
arnir á líkama Lindu átta talsins.

Sagðist hafa lent í árekstri
Linda segist í kjölfarið f ljótlega 
hafa farið aftur til sambýlismanns 
síns. „Það er eiginlega bara þannig. 
Hann baðst afsökunar á þessu og 
ég elskaði hann svo mikið. Ég sagði 
samt strax mömmu og pabba hvað 
hefði komið fyrir svo ég varð að 
halda sambandi okkar leyndu. Ég 
gat ekki sagt neinum að við værum 
byrjuð aftur saman.“

Linda fór í skólaferðalag stuttu 
eftir árásina með höndina í fatla 
og sagði við alla að hún hefði lent í 
árekstri „Sömu sögu sagði ég þegar 
við fórum í mat til foreldra hans og 
ég sat við hlið hans í fatla.“

Linda segist þó hafa bundið enda 
á sambandið um hálfu ári síðar. 

„Ég vissi að ég gæti ekki verið með 
honum lengur. Ég fann að ástin var 
farin og þegar ástin var farin náði ég 
einhvern veginn að slíta þessi bönd 
sem hann var búinn að festa mig í.“

Orð gegn orði
Linda segist ekki hafa unnið úr 
áfallinu sem hafi haft rosaleg áhrif.

„Nú er ég komin í annað samband 
með aðila sem styrkir mig í öllu sem 
ég geri og finn það að ég er gjörsam-
lega brotin eftir þetta samband. Ef 
ég lendi í aðstæðum þar sem ein-
hver æsir sig frýs ég bara og sjálfs-
öryggið er svo brotið að ég á erfitt 
með að standa á mínu.“

Linda kærði atvikið fimm árum 
síðar eins og fyrr segir sem er innan 
fyrningarfrests þegar um alvarlega 
líkamsárás er að ræða eins og þessi 
árás er flokkuð.

„Ég áttaði mig ekki almennilega á 
hverju ég hefði orðið fyrir fyrr en ég 
fór að opna á það.“

Lögreglustjórinn á höfuðborgar-
svæðinu vísaði kærunni frá með 
eftirfarandi orðum:

„Í máli þessu standa orð gegn orði 
en engin vitni eru til staðar. Sönn-
unarstaða málsins er því mjög erfið 
en nokkuð langt er um liðið síðan 
atvik áttu sér stað og gegn eindreg-
inni neitun kærða, og á grundvelli 
fyrirliggjandi gagna í málinu, er það 
mat lögreglu að frekari rannsókn 
verði ekki til þess að upplýsa nánar 
um málsatvik.“

„Ég lendi í þessu of beldi sem ég 
kæri. Ég er með vitni sem kemur og 
sækir mig. Ég er með áverkavottorð. 
Það eru teknar myndir af mér uppi 
á spítala. Ég tilgreini foreldra mína 
sem vitni og ég nefni aðrar konur 
sem hafa kært hann fyrir of beldi. 
Hjá lögreglu er mál mitt fellt niður 
því það er sagt orð gegn orði og það 
sé svo langt um liðið. En þetta er 
þó innan fyrningartímans. Hann 
sagði í yfirheyrslu að ég hefði stigið 
aftur fyrir mig og dottið en var ekki 
spurður út í hvernig ég hefði ann-
ars fengið alla þessa áverka,“ segir 
Linda og bendir á að erfitt væri að 
fá þá áverka sem í vottorðinu sé lýst 
með því einu að detta aftur fyrir sig.

Ekki kallað eftir myndum
„Í skýrslu lögreglu segir að engar 
myndir fylgi, en í áverkavottorðinu 
segir að myndir séu til, lögregla 
verði einungis að biðja um þær. 
Það stendur handskrifað af lækni 
auk þess að hann skrifar að ég hafi 
komið vegna árásar kærasta sem 
hafi meðal annars barið mig með 
beltissylgju, eins lýsir hann því í 
hvernig ástandi ég er, gjörsamlega 
í áfalli. Það er eins og lögreglan hafi 
ekki skoðað þetta enda kallar hún 
hvorki foreldra mína né aðrar konur 
sem ég sagði frá að hefðu orðið fyrir 
ofbeldi af hans hálfu til sem vitni.“

Þegar Linda fékk þær fregnir að 
kæru hennar væri vísað frá ákvað 
hún að kæra frávísunina og kalla 
eftir fundi við Sigríði Björk Guðjóns-
dóttur ríkislögreglustjóra .

„Hún hefur gefið sig út fyrir að 
vilja berjast gegn heimilisof beldi 
en þegar ég hef samband er ég spurð 
um hvað málið varði þegar ég segist 
vilja ræða þessi mál við hana, enda 
sé ég sjálf þolandi með kæru í gangi.

Svörin sem ég fékk var að hún 
væri ekki með mitt mál og því gæti 
hún engu svarað. Ég kom því að lok-
uðum dyrum og var bent á að hafa 
samband við lögreglustjóra, Höllu 
Bergþóru Björnsdóttur, þar sem 
ég kem aftur að lokuðum dyrum. 
Þær voru ekki með mitt mál til 
rannsóknar en sjálf vildi ég ræða 
vinnubrögð lögreglunnar í þessum 
efnum. Þetta eru mjög viðkvæm mál 
sem lögreglan hefur til rannsóknar 
en mér finnst þau bara hafa verið 
rannsökuð með rassgatinu.“

Hann nýtur vafans
„Mér finnst ég hafa orðið fyrir 
of beldi af hálfu gerandans og nú 
aftur af hálfu lögreglunnar. Það er 
bara verið að brjóta á mér aftur. Það 
er ekkert réttlæti, ekki neitt. Það að 
mitt mál hafi verið fellt niður með 
öll þessi gögn, þegar ég loksins kæri 
hann eftir allan þennan tíma, sýnir 
að réttarkerfið stendur með ofbeld-
ismanninum en ekki þolanda og 
hann fær að njóta vafans.“

Lindu finnst fyrningartími slíkra 
mála of stuttur enda geti tekið tíma 
að koma sér út úr ofbeldissambandi.

„Ef ekki er um alvarlega líkams-
árás að ræða fyrnist of beldið á 
tveimur árum en ef árásin er alvar-
leg þá eru það fimm ár. Þegar um 
heimilisofbeldi er að ræða er þetta 
f lókið því þolandinn er kannski 
áfram í sambandinu í segjum þrjú 
ár eftir of beldið. Þegar þolandinn 
svo kemst loks út úr sambandinu er 
brotið þá mögulega fyrnt.“

Hún ítrekar að saga hennar 
sé ekkert einsdæmi. „Við erum 
sex konur sem höfum orðið fyrir 
of beldi af hans hendi, allar hver 
úr sinni áttinni en erum bara þrjár 
sem treystum okkur til að kæra. Ein 
í viðbót lagði svo inn skýrslu hjá lög-
reglunni.“

Linda hefur kært frávísun lög-
reglu og fer fram á að málið sé tekið 
upp, svars er að vænta í næstu viku.

„Svona menn þarf að stoppa og 
réttarkerfið þarf að standa með 
okkur. Markmið mitt er að fá rétt-
lætið fram þar sem augljóslega var 
brotið á mér og aðallega að reyna að 
koma í veg fyrir það að menn eins og 
hann komist upp með slíkt ofbeldi 
gagnvart konum,“ segir Linda. n

Hann sagði í yfir-
heyrslu að ég hefði 
stigið aftur fyrir mig en 
var ekki spurður út í 
hvernig ég hefði ann-
ars fengið alla þessa 
áverka.

Linda
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Við erum draumadúó

Fatahönnuðurinn Eygló Margrét 
Lárusdóttir og listamaðurinn 
og grínistinn Hugleikur Dagsson 
frumsýna nýtt samstarf sitt á 
HönnunarMars.

„Þetta er fatalína sem er 
byggð á myndasögubókinni 
Opinberun eftir Hugleik. Ég 
gjörsamlega féll fyrir þeirri 
bók. Litasamsetningarnar og 
teikningarnar eru svo ótrúlega 
fallegar og svo hef ég alltaf 
verið svolítið geimnörd. Þetta 
höfðaði mjög sterkt til mín,“ 
segir Eygló.

„Ég er bara upp með mér að 
einhver hafi lesið þessa bók. 
Hún var ein af mínum tilraunum 
til að gera ekki kúk-og-piss en 
enginn las hana því hún var 
ekki kúk-og-piss. Og svo er ég 
skammaður fyrir að gera bara 
kúk-og-piss. „Can’t win in this 
bransi, am I right?“ Það er samt 
alveg smá kúk-og-piss í Opin-
berun. En ég er glaður að Eygló 
notaði það ekki,“ segir Hug-
leikur og hlær.

Hvernig kom samstarfið til?
„Hugleikur vildi verða tísku-

pési,“ fullyrðir Eygló.
„Ég vildi verða tískupési,“ 

viðurkennir Hugleikur.
Eygló segir samstarfið hafa 

gengið mjög áreynslulaust fyrir 
sig.

„Eiginlega bara draumadúó. 
Það hefur alltaf skipt mig mjög 
miklu máli að það sjáist að 
ég hafi notið þess að hanna 
línurnar mínar. Að þær séu svo-
lítið skemmtilegar. Það er alveg 
augljóst í þessu tilviki,“ bætir 
hún við.

„Já, áreynslulaust er rétta 
orðið. Hún sagði bara „ég vil 
taka þetta og þetta og gera 
þetta og þetta“ og ég sagði bara 
„go crazy“,“ segir Hugleikur.

„Ég byrjaði að grúska í bók-
unum hans í janúar. Sá fljótt að 
ég vildi vinna með geimþemað 
hans í Opinberuninni. En svo á 
þetta verk hins vegar eftir að 
lifa að eilífu,“ segir Eygló.

„Ég skrifaði bókina 2011, held 
ég. Svo lá hún í dvala í áratug og 
Eygló vakti hana á hárréttum 
tíma.“

Hvert er mikilvægi Hönnunar-
Mars í íslensku listasenunni?

„Ég er hrifinn af praktískri 
fegurð. Og þykir hæfileikinn til 
að geta dregið slíkt yfir í hina 
fýsísku vídd göldrum líkastur,“ 
svarar Hugleikur.

„HönnunarMars er í sérstöku 
uppáhaldi hjá mér. Það kemst 
ekkert annað að hjá mér þá 
daga enda er ég rosalega dugleg 
að fara og sjá sem flest. Þetta er 
bara maraþon,“ bætir Eygló við.

Eygló byrjaði að glugga í bækur Hugleiks fyrir ári. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Sýnir tillögur að nýjum líkamspörtum

Vöruhönnuðurinn Harpa Hrund 
Pálsdóttir skoðar óvenjulegar 
lausnir til að nýta og endurskoða 
vandamálið sem skapast hefur í 
heiminum vegna rusls.

„Ég lærði vöruhönnun í Lista-
háskóla Íslands. Eftir útskrift 
flutti ég til Kaupmannahafnar og 
fór í starfsnám hjá „altmuligt“ 
hönnuðinum Henrik Vibskov. 
Þegar ég kom heim eftir það 
ævintýri sótti ég um í MA Design 
námið í LHÍ sem þeir Garðar Eyj-
ólfsson og Thomas Pausz voru 
að taka yfir og þeir buðu mig 
velkomna í það,“ segir hún.

Segðu mér frá verkefninu þínu 
og hönnun sem þú sýnir á há-
tíðinni í ár.

„Verkefnið mitt tekur á vanda-
málinu sem rusl er. Mér fannst 
kominn tími á að endurskoða 
það hvernig við tæklum þetta 
vandamál. Eitt skipti þegar ég 

var í Sorpu fannst mér eins og 
vélarnar væru að tyggja ruslið, 
þá fékk ég þá hugmynd að við 
gætum bara borðað ruslið okkar. 
Sú hugmynd leiddi mig í rann-
sóknir á líkamanum og hverju 
við þyrftum að breyta við hann 
til þess að geta borðað rusl. Því 
sýni ég tillögur að nýjum líkams-
pörtum,“ útskýrir Harpa.

Þessi áhugi kviknaði fyrst í 
vöruhönnunarnáminu.

„Svo lá það í dvala þangað til 
fyrir um tveimur árum þegar ég 
þurfti að fara ansi margar Sorpu-
ferðir í vinnunni minni.“

Harpa segist oftast fá inn-
blástur úr sínu nánasta umhverfi.

„Það tengist oft einhverju sem 
ég er að gera í mínum hversdegi, 
eins og að fara rosa oft á Sorpu,“ 
segir hún og hlær.

Hvert finnst þér mikilvægi 
hátíðar sem þessarar vera fyrir 
íslensku listasenuna?

„Það er svo mikilvægt að sýna 
sig og sjá aðra. Það er kannski 
klisja en samtalið er svo mikil-
vægt og það gerist á hátíðum 
eins og HönnunarMars.

Þessi HönnunarMars í ár er 
mikilvægur fyrir mig því ég er 
að taka þátt í fyrsta skipti með 
mína eigin hönnun og er hrika-
lega spennt fyrir því með dassi 
af stressi.“

HönnunarMars er nú haldinn 
í þrettánda sinn, og það í maí 
vegna Covid-19. Stjórnandi 
hátíðarinnar, Þórey Einars-
dóttir, segir starfsmenn 
og þátttakendur hafa sýnt 
mikinn dugnað við að aðlaga 
hátíðina breyttum aðstæðum.

Hönnunarhátíðin Hönn-
unarMars er nú haldin 
í þrettánda skiptið og 
eru viðburðir henni 
tengdir haldnir víðs 

vegar um höfuðborgarsvæðið. Um 
er að ræða stærstu hönnunarhátíð 
landsins, sem er haldin í maí í ár 
vegna Covid-19. Hátíðin hefur þurft 
að aðlaga sig breyttri heimsmynd 
og var til að mynda haldin í júní í 
fyrra. Þórey Einarsdóttir er stjórn-
andi hátíðarinnar.

„HönnunarMars fæddist í miðju 
hruni, árið 2009. Hátíðin kemur inn 
með krafti á hverju ári, veitir inn-
blástur og gleði ásamt því að varpa 
ljósi á þann skapandi kraft sem 
hönnunarsamfélagið hér á landi 
hefur að geyma. HönnunarMars er 
ein af sex borgarhátíðum Reykja-
víkurborgar. DNA hátíðarinnar er 
síbreytilegt eftir því hvaða hönn-
uðir og arkitektar taka þátt hverju 
sinni. Og það er akkúrat það sem 
gerir hátíðina einstaka,“ segir Þórey.

Hvert er mikilvægi Hönnunar-
Mars fyrir listasenuna á Íslandi?

„Á HönnunarMars gefst tími 
fyrir samtalið. Það er mikilvægt 
að geta átt samtal. Og að kanna og 
kynnast því hvað kollegar þínir eru 
að gera. Í daglegu amstri gefst oft 
ekki tími fyrir það. Þannig verða 
til tengingar og þræðir sem annars 
hefðu ekki orðið til. Það má segja 
að HönnunarMars sé á sama tíma 
uppskeruhátíð hönnunarsam-
félagsins, þar sem almenningi gefst 
kostur á að sjá það sem er í gangi 
hverju sinni. Hátíðin er stærsta 
kynningaraflið þegar kemur að því 
að miðla íslenskri hönnun og arki-
tektúr hérlendis og erlendis og því 
gríðarlega mikilvægur vettvangur,“ 
svarar hún.

HönnunarMars er einstakur að 
því leyti að allar greinar hönnunar 
og arkitektúrs koma saman undir 
einni regnhlíf sem skapar fjöl-
breytta dagskrá með eindæmum, 
að sögn Þóreyjar.

„Það að hafa aðgengi að fjöl-
breytileikanum í formi viðburða 
og sýninga er einstök upplifun. 

Bæði fyrir hönnuðina, arkitektana 
og almenning. HönnunarMars er 
sannkölluð þátttökuhátíð þar sem 
almenningi gefst einstakt tækifæri 
til að fá innsýn í hugarheim hönn-
uða og arkitekta. Með dagskrá sem 
er svona fjölbreytt er óhætt að full-
yrða að það sé eitthvað fyrir alla.“

Þórey viðurkennir að það hafi 
sannarlega reynt á að skipuleggja 
hátíð af þessari stærðargráðu í 
skugga heimsfaraldurs.

„Dagsformið er misjafnt en heilt 
yfir hefur það gengið vel og þökk 
sé frábæru teymi HönnunarMars, 
þátttakendum sjálfum og ekki síst 
öllum okkar frábæru samstarfsaðil-
um. Eftir þetta ár er komin ákveðin 
reynsla í að hvíla í óvissunni og að 
aðlaga sig aðstæðum hverju sinni. 
Þetta hefur verið mjög lærdómsríkt, 
svo ekki sé meira sagt.“

Þórey segir að af nógu verði að 
taka og dagskrá í boði fyrir alla 
aldurshópa.

„Já, svo sannarlega. Nú er Hönn-
unarMars í maí að bresta á í allri 
sinni dýrð. Á dagskránni eru um 
85 sýningar sem breiða úr sér um 
bæinn og er dagskráin fjölbreytt 
sem aldrei fyrr og það er eitthvað 
fyrir alla. Þykjó, Krakkaklúbbur-
inn Krummi á Listasafni Íslands, 
Maðurinn í skóginum og Allir út 
að leika eru til dæmis frábærir við-
burðir fyrir fjölskylduna að upplifa 
saman svo fátt eitt sem nefnt,“ segir 
hún.

Getur þú bent á einhverja við-
burði sem þú ert sérstaklega spennt 
fyrir, eða er það eins og að velja á 
milli barnanna sinna?

„Já, það er eiginlega eins og að 
gera upp á milli barnanna sinna,“ 
segir Þórey og hlær. „Hins vegar 
get ég lofað því að það er mikið um 
áhugaverðar og skemmtilegar nálg-
anir í dagskránni, til dæmis í vinnu-
ferlum og þverfaglegum samstarfs-
verkefnum þar sem hönnuðir úr 
ólíkum greinum vinna saman. Nú 
geta gestir sett saman sína dagskrá 
á heimasíðu HönnunarMars, sett 
inn í dagatölin og skipulagt næstu 
daga,“ bætir hún við.

Fyrir þá sem vilja leiðsögn um 
dagskrána er tilvalið að kíkja á 
dagskrársíðuna og f inna Minn 
hönnunarMars, þar sem vel valdir 
einstaklingar hafa rýnt dagskrána 
og valið sýningar til að sjá.

„HönnunarMars býður alla vel-
komna og við erum spennt að sjá 
bæinn lifna við í næstu viku.“ n

   Einstakt tækifæri  
      til að fá innsýn í  
hugarheim hönnuða

Tíðar ferðir í Sorpu urðu Hörpu Hrund 
innblástur. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Þórey Einars-
dóttir er 
stjórnandi 
HönnunarMars. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

Steingerður 
Sonja Þórisdóttir

steingerdur 
@frettabladid.is

Það má 
segja að 
Hönnunar-
Mars sé á 
sama tíma 
uppskeru-
hátíð 
hönnunar-
samfélags-
ins.

Hönnunar-
Mars 
stendur 
yfir 19. til 
23 maí.
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Karl Fannar Sævarsson hefur 
lengi haft mikinn áhuga á 
því byggða umhverfi sem við 
höfum skapað okkur og eru 
blokkir þar efst í virðingarlist-
anum, enda blokkir bestar.

Karl Fannar sem á að baki 
menntun í húsgagna-
s m íði ,  m a n n f r æ ði , 
hnattrænum fræðum 
og opinberri stjórnsýslu, 

hefur lengi haft mikinn áhuga á 
byggingarlist, mismunandi bygg-
ingarstílum og öðru sem snertir 
borgarlandslag.

„Það má í raun segja að áhugi 
minn á félagslegum þáttum og 
byggingarlist hafi sameinast í eitt 
þegar ég stofnaði Instagram-síðuna 
Blokkir eru bestar.“

Á umræddri Instagram-síðu birtir 
Karl reglulega myndir af blokkum 
borgarinnar, en landsbyggðin er 
þó ekki alveg undanskilin. Mynd-
birtingarnar skapa svo líf legar 
umræður fylgjenda síðunnar.

„Mér finnst dásamlegt hvernig 
fólk, eins mismunandi og það er, 
kemur saman undir einu þaki til 
að lifa sínu lífi. Við mannfólkið 
erum félagsverur og okkur líður 
vel í kringum annað fólk. Mann-
fólk hefur í gegnum tíðina oft búið 
þröngt, stundum kannski full 
þröngt,“ segir Karl.

„Hér heima á Íslandi má glögglega 
sjá þetta á langhúsunum sem fyrstu 
íbúar þessa lands bjuggu í, svo varð 
ákveðin þéttbýlismyndun, sem 
reyndar varð bakslag á um tíma, 
en að lokum er staðan sú að yfir 90 

Allir undir 
einu þaki

Björk  
Eiðsdóttir

bjork 
@frettabladid.is

Karl Fannar Sævarsson fyrir framan Háaleitisbraut 109, eina af fimm uppáhaldsblokkunum sínum, hönnun Sigvalda Thordarsonar og í einkennislitum hans, bláum og gulum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Langahlíð er að 
mati Karls alger 
klassi. Blokkin 
sem kemur með 
módernismann. 

prósent landsmanna búa í þéttbýli.“
Karl bendir á að vissulega sé 

Ísland dálítið öfgafullt dæmi, en 
þróunin sé þessi um allan heim, sér-
staklega í velmegunarsamfélögum.

Fyrstu blokkir landsins
„Fyrstu blokkir landsins eru blokk-
irnar tvær við Hringbraut 37-47. 
Vissulega bjó margt fólk undir 
sama þaki fyrir þann tíma, en þegar 
Hringbraut 37-47 voru reistar var að 
hefjast mesta velmegunartímabil í 
sögu þessa lands. Bygging blokka 
þar sem fólki af lægri stéttum 
var boðið upp á heilsusamlegt og 
mannsæmandi húsnæði var því 
hluti af þeim uppgangi og velmegun 
sem átti eftir að einkenna íslenskt 
samfélag á eftirstríðsárunum,“ segir 
hann.

Þegar Karl var í fyrrasumar á 
ferðalagi um landið ásamt fjöl-
skyldu sinni segist hann hafa orðið 
uppnuminn af því að sjá blokkir í 
mörgum sjávarþorpum.

„Ég myndaði sumar af þessum 
blokkum og að lokum var ég 
kominn með dágott myndasafn.“ 
Hann mundi þá eftir Instagram- 
síðu um arkitektinn Sig valda 
Thord arson sem listamaðurinn 
Logi Höskuldsson eða Loji heldur 
úti.

„Ég vissi þá að hugmynd mín 
um að stofna Instagram-síðu um 
blokkir væri kannski ekki eins 
galin og hún kann að hljóma. Svo 
fór að ég stofnaði síðuna og hef bara 
haft virkilega gaman af þessu. Fólk 
virðist hafa tekið vel í þetta, það 
eru allavega töluvert fleiri að fylgja 
síðunni en ég hefði getað gert mér 
vonir um.“

Hóla-blokkirnar heilagar
Sjálfur býr Karl í fjölbýlishúsi sem 
er kjallari, tvær hæðir og ris. „Ein-
hverjir myndu kalla þetta blokk, 
en persónulega finnst mér að blokk 
þurfi að vera allavega þrjár fullar 

Fimm flottustu blokkirnar

Það var ekki annað hægt en að 
fá blokkaraðdáandann mikla 
til að nefna topp fimm blokkir 
landsins að hans mati. Hann 
sagðist sveiflast svolítið til og 
frá en eins og er væru þessar 
fimm í sérlegu uppáhaldi:

n  Hringbraut 37-47, Fyrstu 
blokkir Íslands, ekki spurn-
ing.

n  Fannborg 1. Brútalismi par 
excellence. Alger negla frá 
áttunda áratugnum þegar 
mikil steypa var allt sem 
þurfti.

n  Háaleitisbraut 109-111, 
Sigvaldi Thordarson var 
frumkvöðull í innleiðingu á 
módernískum byggingum á 
Íslandi og gulu og bláu litirnir 
hans lífga upp á gráan hvers-
dagsleikann.

n  Dunhagi 11-17, klassísk 
blokk frá sjötta áratugnum. 
Ákveðinn sjarmi yfir henni 
sem ég kann vel við.

n  Langahlíð 19-25, blokkin sem 
kemur með módernismann 
til landsins. Stærsta blokk 
landsins þegar hún er byggð. 
Alger klassi.
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Við Hringbraut standa fyrstu blokkir landsins, sem tróna efst á lista Karls. Blokkin við Dunhaga 11 til 17 er klassíker frá sjötta áratugnum og henni fylgir ákveðinn sjarmi, að mati Karls. 

Fannborg 1
er dæmi um 
vel heppnaðan 
brútalisma frá 
áttunda ára-
tugnum.

hæðir plús annað. Okkur konuna 
greinir á um þetta, ef laust er hún 
að reyna að sannfæra mig um að 
við búum í blokk til að láta mér líða 
betur,“ segir hann í léttum tón.

Karl hefur þó búið í blokk, Kríu-
hólum 2. „Það er blokk sem er hluti 
af einni af f lottustu blokkasam-
stæðu Íslands, og þó víðar væri 
leitað. Ég vil ganga svo langt að 
kalla „Hóla-blokkirnar" Acropolis 
Íslands. Einhvers konar heilagt 
blokkahof, stað til að koma á og 
njóta góðra stunda í faðmi blokka 
sem mynda skjól og athvarf fyrir 
blokkaunnendur og hverja þá sem 
vilja njóta framúrskarandi borg-
arumhverfis.“

Aðspurður segir Karl það ekki 
vera spurningu að blokkir séu ákjós-
anlegasta búsetuformið. „Áhersla 
dagsins í dag er að  þétt a byggð. 
Upp lif un mín er að mín kyn slóð 
vilji til að mynda minna hús næði, 
kjósi frek ar minima lísk an lífs stíl og 
aukið frelsi til að leika sér. Þá koma 
blokkir og fjölbýli sér sérlega vel. 
Slíkt hef ur einnig mik inn sparnað í 
för með sér hvað varðar alla innviði, 
eins og sam göngu kerfi og lagn ingu 
raf- og vatns lagna. Svo er sú orka 
sem margmenni býr yfir mögnuð, 
þar sem sköpunarkrafturinn er 
beislaður.

Sjarmerandi blokkir
En ætli það séu til ljótar blokkir í 
huga blokkaunnandans?

„Já, það eru til ljótar blokkir, eða 
við skulum segja að sumar blokkir 
sé fallegri en aðrar. Að öllu gríni 
slepptu, jú vissulega eru blokkir 
þarna inni á milli sem mörgu fólki 
finnst ljótar. Ég reyni þó ávallt að 
skoða blokkir út frá þeim tíðar-
anda sem þær spretta upp úr, hvaða 
stefna var ríkjandi í arkitektúr þegar 
þær voru byggðar og þar fram eftir 
götunum. Það hjálpar við að kunna 
að meta þær, og það er ótrúlegt hvað 
það getur breytt sýn manns á við-
fangsefnið.“

Hvað gerir góða blokk að góðri 
blokk?

„Fólkið sem í henni býr og/eða 
eigendur blokkarinnar! Blokk sem er 

illa hirt verður aldrei góð blokk, þó 
hún sé kannski sjarmerandi. Í þessu 
samhengi má til að mynda nefna 
blokkina við Auðbrekku, hún er ekki 
falleg en sjarmerandi engu að síður.“

Áttu þér uppáhaldslandsbyggðar-
blokk?

„Ég á mína uppáhalds í hverjum 
landshluta. Ísafjörður gersamlega á 
vestrið með fullt af frambærilegum 
blokkum, eins og að Fjarðarstræti 
2-6. Þarna ertu með brútalisma nán-
ast á heimskautsbaug, bara það eitt 
og sér er klikkað. Einnig er vert að 
nefna tvennuna við Múlaland. Tvær 
blokkir sitja tignarlega í hlíðinni og 

vaka yfir bænum.
Akureyri er frábær staður fyrir 

þá sem fíla póst-módernískan arki-
tektúr. Á síðustu árum hefur þessi 
einkennisstíll tíunda áratugarins 
verið að fá uppreist æru, það er 
komin ákveðin fjarlægð á stefnuna 
tímalega séð og margt frábært sem 
hún hefur skilið eftir sig. Hér má 
nefna blokkirnar við Múlasíðu og 
einnig Lindasíðu 2-4.

Á Austurlandi er blokkin við 
Bleiksárhlíð 56 á Eskifirði í sérstöku 
uppáhaldi. Þessi blokk var ein af 
þeim sem urðu á vegi mínum þegar 
við vorum að ferðast um landið í 
fyrra og á stóran þátt í að þessi síða 
varð til.“ n

Mér finnst dásamlegt 
hvernig fólk, eins 
mismunandi og það er, 
kemur saman undir 
einu þaki til að lifa 
sínu lífi.”
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Lilja Stefáns-
dóttir, Hanna 
Kristín Guð-
jónsdóttir, Anna 
María Þórðar-
dóttir, Sigrún 
Rósa Stein-
dórsdóttir og 
Hulda Margrét 
Valgarðsdóttir. 
MYND/ÞORKELL 
ÞORKELSSON

Á ársfundi Landspítalans 
7. maí voru tólf starfsmenn 
heiðraðir fyrir störf sín. Þar 
á meðal var rakningarteymi 
Landspítala, sem í rúmt ár 
hefur rakið öll Covid-19 smit 
innan spítalans.

Fréttablaðið ræddi við tvo 
starfsmenn rakningar-
tey misins, þær Önnu 
Maríu Þórðardóttur og 
Hönnu K r istínu Guð-

jónsdóttur, og spurði þær út í störf 
þeirra.

„Í rauninni er Landspítalinn 
bara eins og sér heimur út af fyrir 
sig. Þetta er alveg rosalega flókinn 
vinnustaður og maður þarf alveg 
gífurlega mikla þekkingu á starf-
semi og ferlum spítalans til að átta 
sig á dreifingu veirunnar,“ segir 
Anna María, sem auk vinnu sinnar 
í rakningarteyminu er sérfræðingur 
í hjúkrun hjá gæðadeild spítalans.

Anna segir smitrakningu innan 
spítalans vera töluvert frábrugðna 
þeirri vinnu sem smitrakningar-
teymi almannavarna fæst við úti í 
samfélaginu.

„Þegar einstaklingur sem er smit-
aður hefur haft einhvern kontakt 
við spítalann, þá erum við að tala 
um sjúklinga, aðstandendur, starfs-
menn og gesti, þarf að hafa uppi á 
öllum þeim sem mögulega hafa 
komist í samband við hann og upp-
fylla skilmerki fyrir útsetningu,“ 
segir Anna.

Skilmerkin fyrir útsetningu sem 
bæði rakningarteymi Landspítala 
og rakningarteymi almannavarna 
notast við, eru þau að einstaklingur 
hafi verið í samskiptum við smit-
aðan einstakling í minna en tveggja 
metra fjarlægð í meira en fimmtán 
mínútur til að teljast í smithættu.

„Síðan hefur komið í ljós að við 
styttri snertingu við nánar aðstæð-
ur er líka mikil hætta á smiti. Til 
dæmis þegar verið er að sinna 
sjúklingum, gefa súrefni og lyf, þá 
er miklu meiri smithætta heldur en 
almennt gerist,“ segir Anna.

Mikil rafræn vöktun
Ljóst er að þegar kemur að því að 
greina ferðir smitaðra einstaklinga 
innan Landspítala, er nauðsynlegt 
að fara út í mikla rannsóknarvinnu. 
Aðspurð um hvort að líkja mætti 
rakningarteyminu við spæjara, 
segir Hanna Kristín það ekki vera 
svo fjarri lagi.

„Já, það má segja að það sé eins 
og að vera spæjari. Við Anna María 
ræddum oft um það á þessum 
dögum þegar mest var að gera að 
maður þyrfti að hafa gríðarmikla 
þekkingu á starfsemi spítalans og 
verkferlum, en ekki síður á húsa-
kynnum og starfsfólki. Þar sem við 
höfum báðar unnið í fjöldamörg 
ár á spítalanum höfðum við þessa 
þekkingu,“ segir Hanna Kristín, 
en auk vinnu hennar í rakningar-
teyminu er hún bæði hjúkrunar-
fræðingur og ljósmóðir og starfar 
hjá gæðadeild spítalans.

Anna María segir fyrsta skref 
rakningarinnar yfirleitt vera að 
ræða við þann smitaða, ef það er 
hægt. Í tilfellum þar sem hinn smit-
aði er kominn inn á gjörgæslu eða 
í öndunarvél er slíkt þó augljóslega 
ekki í boði.

„Ef það er mögulegt þá byrjar 
maður á að tala við þann smitaða og 
spyrja hann, hvert fórstu og hvern 
hittirðu? Samhliða því höfum við 
náttúrlega alls konar hjálpartæki, 
það er ótrúlega mikil rafræn vökt-
un. Maður getur séð hverjir eru inn-
stimplaðir á hverja einingu á hverri 
stundu sem að hafa þá mögulega 
komist í snertingu við viðkomandi,“ 
segir Anna María.

Því næst þarf að tala við alla 
starfsmenn spítalans sem gætu hafa 
verið útsettir fyrir smiti, eða biðja 
stjórnendur að tala við þá, ef um er 
að ræða stórar einingar.

Bara lítill hlekkur í stórri keðju

Snertifletir þrifnir oft á dag
„Alls staðar þar sem smitaður ein-
staklingur fer, þarf að skoða hverjir 
voru þar á sama tíma og hverjir eru 
mögulegir snertifletir og panta þrif. 
Það eru gífurlega mikil þrif sem 
þurfa að fara fram þar sem smit-
aður sjúklingur hefur verið,“ segir 
Anna og bætir við að í faraldrinum 
hafi almenn þrif á spítalanum verið 
aukin til muna, til dæmis séu allir 
snertifletir þrifnir fjórum sinnum 
á dag.

Í þeim tilfellum þar sem er ekki 
hægt að rekja ferðir smitaðra ein-
staklinga nákvæmlega þarf rakn-
ingarteymið að kasta út víðu neti 
og jafnvel senda heilu deildirnar í 
skimun og úrvinnslusóttkví. Anna 
María segir fólk aldrei sent í sóttkví 
nema það sé rökstudd ástæða, enda 
sé sóttkví bæði íþyngjandi fyrir þá 
sem í henni lenda og raski miklu í 
starfsemi spítalans.

„Landspítalinn er þannig stofn-
un að það er aldrei hægt að loka 
honum. Þannig að hlutverk okkar 
var líka það að setja fólk í mismun-
andi sóttkvíar,“ bætir Hanna Kristín 
við.

Starfsmenn Landspítalans geta 
fengið undanþágu frá sóttvarna-

reglum almannavarna til að sinna 
sínu starfi, þrátt fyrir að vera skráðir 
í almenna sóttkví. Þeir vinna þá 
samkvæmt mjög ströngum reglum 
í fullum hlífðarbúnaði til þess að 
tryggja öryggi sjúklinga og halda 
starfseminni gangandi.

Vakin og sofin yfir veirunni
Starfsmenn Landspítala hafa verið 
í framlínunni í baráttunni við 
COVID-19 sjúkdóminn frá upphafi 
faraldursins. Hanna Kristín og Anna 
María segja báðar að starf þeirra hafi 
oft verið mjög krefjandi og sum sím-
tölin hafi verið erfiðari en önnur.

„Já, vissulega var þetta oft erfitt. 
Fólki leið oft illa og þurfti stuðning 
og þetta voru stundum nokkur 
samtöl. Fólk var hrætt og óttaðist 
um fjölskyldu sína,“ segir Hanna 
Kristín og bætir við að í þessu séu 
hjúkrunarfræðingar góðir.

Þegar faraldurinn stóð sem hæst 
voru að greinast allt að hundrað 
manns á dag úti í samfélaginu. 
Anna María segir það hafa verið 
mjög krefjandi að fylgjast með því 
hverjir þeirra tengdust Landspítal-
anum. Stöðugt þurfti að fylgjast 
með hvort einhverjir hinna smit-
uðu væru starfsmenn, inniliggjandi 

sjúklingar eða hefðu einhver tengsl 
við spítalann.

„Maður er bara búinn að vera 
alveg vakinn og sofinn yfir þessu 
í rúmt ár. Fyrir utan smá „honey-
moon“ síðasta sumar,“ segir Anna 
María kímin.

Mikil samstaða á spítalanum
Hanna Kristín segir mikla samstöðu 
hafa ríkt á milli rakningarteymisins 
og annars starfsfólks spítalans í 
gegnum faraldurinn.

„Samstaðan hjá okkur var allt-
af mjög góð en auðvitað er þetta 
mjög sérkennileg staða að vera 
alltaf heima hjá sér. Mann vantaði 
kannski tengslin við sitt fólk,“ segir 
hún en starfsmenn rakningarteym-
isins hafa nánast eingöngu unnið í 
fjarvinnu undanfarið ár.

Anna María tekur undir það og 
segir það hafa verið frábært hversu 
hreinskilnir og samvinnufúsir 
starfsmenn spítalans hafi verið.

„Það eru einhvern veginn allir í 
sama liði og það vill enginn vera sá 
aðili sem dreifir veirunni, þannig að 
það eru allir alveg ótrúlega jákvæðir 
og gera í rauninni allt sem þeim er 
fyrir lagt til að koma í veg fyrir það. 
Margir hafa þurft að færa alveg ótrú-

legar fórnir og gera það alveg mögl-
unarlaust,“ segir hún.

„Það hefur verið aðdáunarvert 
að fylgjast með því,“ bætir Hanna 
Kristín við.

Allt í einu komin með ægivald
Aðspurð um hvort það hafi ekki 
verið sérstakt að fá allt í einu vald 
til þess að skipa fólki í sóttkví segir 
Anna María svo vera.

„Já, mér fannst ég allt í einu vera 
komin með svona ægivald yfir fólki 
og gat bara sveif lað töfrasprota. 
Sérstaklega í fyrstu bylgjunni þegar 
sóttkví var 14 dagar, það voru mjög 
stórar ákvarðanir sem maður var 
að taka með líf fólks og samstarfs-
félaga,“ segir Anna og tekur fram að 
henni hafi þótt sérstaklega erfitt að 
skipa fólki sem eru sérfræðingar á 
sínu sviði í sóttkví.

Eins og áður sagði var rakningar-
teymið heiðrað á aðalfundi Land-
spítala fyrir störf sín og segir Hanna 
Kristín það hafa verið einstaklega 
ánægjulegt.

„Það var mjög ánægjulegt fyrir 
okkur að upplifa að það var tekið 
eftir okkar störfum.“

Anna María tekur undir það en 
ítrekar þó að rakningarteymið hefði 
aldrei getað sinnt störfum sínum ef 
ekki hefði verið fyrir gott samstarf 
við alla aðila tengda Landspítal-
anum.

„Við erum bara einn lítill hlekkur 
í þessari keðju. Þetta hefði ekkert 
verið hægt nema af því allir starfs-
menn Landspítalans, sjúklingar, 
aðstandendur og gestir eru í sama 
liðinu,“ segir Anna María að lokum. 
n 

Mér fannst ég allt í einu 
vera komin með svona 
ægivald yfir fólki og gat 
bara sveiflað töfra-
sprota. […] það voru 
mjög stórar ákvarð-
arnir sem maður var 
að taka með líf fólks.
Anna María Þórisdóttir, sérfræð-
ingur í hjúkrun hjá Landspítala

Rakningarteymi Landspítala nýtir sér ýmis gögn við vinnu sína, þar á meðal rafræna vöktun. MYND/ÞORKELL ÞORKELSSON

Þorvaldur S. 
Helgason

thorvaldur 
@frettabladid.is
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Þú getur unnið fjórum sinnum!

Finndu fé
og vinndu fé!

Vinkonurnar Eyrún Anna, Olga Helena og Sara Björk standa fyrir Sumar Pop Up um helgina, þar sem margt fallegt verður í boði. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Sumar Pop Up á heimapopup.is 
Á annað hundrað verslanir verða með glæsileg tilboð og afslætti á Sumar Pop Up net-
markaði í dag og á morgun, þar sem hægt verður að gera reyfarakaup á margs konar vöru. 
Einungis þarf að fara inn á vefsíðuna heimapopup.is og skoða fjölbreytt úrvalið. 2

Íslensk gæðahráefni 
fyrir þig

Heilsan er dýrmætust
www.eylif.is



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

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

Útgefandi: 
Torg ehf 

Ábyrgðarmaður:  
Björn  
Víglundsson

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 
550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is, s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 694 
4103.

Þrjár vinkonur standa á bak við 
Sumar Pop Up markaðinn en 
þetta er í sextánda skipti sem 
þær standa að viðburði undir 
nafni POP markaða. Það eru þær 
Olga Helena Ólafsdóttir, Eyrún 
Anna Tryggvadóttir og Sara Björk 
Purkhús sem settu fyrst upp Jóla 
Pop Up árið 2017. Fyrst í Síðumúla 
þar sem fólk gat komið og verslað, 
en með Covid fluttist salan á netið 
sem hefur verið mjög vel tekið. 
Markaðurinn hófst á miðnætti í 
gærkvöldi og stendur til miðnættis 
á morgun. Hægt er að gera góð 
kaup á barnavörum, heilsuvörum, 
fatnaði, skóm, heimilisvörum, 
skartgripum, snyrtivöru, íslenskri 
hönnun, lífsstílsvöru, gjafavöru og 
alls kyns sumarvöru.

Skemmtileg verslunarhelgi
„Þetta verður skemmtileg helgi á 
heimapopup.is. Margar verslanir 
ætla að vera með og bjóða upp á 
frábær tilboð, afslætti eða eitthvað 
auka fyrir viðskiptavininn,“ segir 
Olga Helena. „Mörg fyrirtæki taka 
þátt í viðburðum á okkar vegum 
og fer fjölgandi í þeim hópi. Stærri 
verslanakeðjur eru einnig farnar 
að vera með og stíla inn á Pop Up 
nokkrum sinnum yfir árið. Við 
skiptum heimasíðunni í f lokka 
sem gerir umhverfið viðskipta
vænt og þægilegt. Enginn þarf að 
velkjast í vafa um hvernig á að bera 

sig að við kaupin,“ útskýrir Olga 
og bætir við að fyrirtækin séu með 
lógó svo þau séu auðþekkjanleg 
á síðunni og það að klikka á lógó 
fyrirtækja leiðir viðskiptavininn 
inn á vefsíður þeirra þar sem hægt 
er að skoða vöruúrvalið og ganga 
frá kaupum. „Mismunandi er 
hvaða tilboð eða afslætti fyrirtæki 
bjóða upp á yfir helgina. Sumir eru 
með tilboð á öllu á meðan aðrir 
eru með einstaka afslætti.“

Vinkonurnar hafa verið duglegar 
að auglýsa viðburðinn og eru með 
sérstaka síðu á Facebook þar sem 
hægt er að fylgjast með öllum þeim 
viðburðum sem POP markaðir 
standa að. „Frá upphafi hafa meira 
en 400 fyrirtæki verið þátttak
endur með okkur í Pop Up svo 
þetta er vinsælt og fer sívaxandi,“ 
segir Olga Helena.

Betri vefverslanir
Olga Helena bendir á að mörg 
fyrirtæki hafi notað tímann í 
samkomutakmörkunum til að 
efla heimasíðuna og bæta vef
verslun. Aðsóknin í þær hefur líka 
stóraukist og flestir komnir upp á 
lag með að versla á netinu. „Með 
því að taka þátt í viðburðum sem 
þessum geta fyrirtækin auglýst sig 
og netverslunin sína. Viðskipta
vinir kynnast nýjum fyrirtækjum 
og þannig verða fyrirtækin meira 
sýnileg. Þetta form hentar fólki um 

Olga Helena, 
Sara og Eyrún, 
segja að mikil 
vakning hafi 
orðið í verslun á 
netinu undan-
farið ár. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

Þannig lítur síðan út þegar hún birtist viðskiptavinum á vefnum. 

allt land sem fær vörurnar sendar 
heim á stuttum tíma. Hvað er betra 
en að liggja uppi í sófa í kósífötum 
og vafra í verslunarleiðangri? Þetta 
er eins og að vera í verslunarmið
stöð nema á netinu. Það er svo 
margt að breytast á Íslandi með 
stærri og öflugri netverslun. Ég get 
lofað að á Sumar Pop Up verður 
mjög fjölbreytt úrval af vörum 
og eitthvað fyrir alla,“ segir Olga 
Helena.

Góð samvinna
Vinkonurnar þrjár hafa þekkst 
lengi. Allar stunduðu þær nám 
við Háskólann í Reykjavík, Olga 
Helena er lögfræðingur en Eyrún 
og Sara viðskiptafræðingar. Þær 
voru allar með netverslanir áður 
en þær fóru út í Pop Up markaði. 
„Okkur fannst vanta stað þar sem 
ólíkar verslanir kæmu saman 
undir einum hatti til að bjóða 
vörur sínar og koma sér á framfæri. 
Við ákváðum að stofna heimapop
up.is og koma þannig til móts við 
þessa þörf. Einnig erum við með 
POP markaðir á Facebook og Insta
gram þar sem fólk getur fylgst með 
komandi viðburðum.“

Olga Helena og Eyrún Anna 
voru báðar í fæðingarorlofi þegar 
þær settu á stofn eigin fyrirtæki 
á netinu. „Allt frá því við lukum 
námi höfum við verið á kafi í 
þessu. Námið nýtist mjög vel hjá 
okkur öllum í fyrirtækjarekstri,“ 
segir hún. Fyrsta verkefni Olgu 
og Eyrúnar var bók sem nefnist 
Minningar – Fyrstu ár barnsins. 
Minningar er falleg ungbarnabók 
sem tekur fyrir fyrsta ár barnsins. 
Þær reka verslunina Von verslun 
í Ármúla 40. Sara Björk er bæði 
með verslunina Purkhús og Sis Bis. 

Purkhús selur vandaðar heimilis 
og gjafavörur fyrir öll tilefni. Sis 
Bis er lífsstílsverslun sem Sara 
rekur ásamt systur sinni Sóleyju 
Rut. Vinsælustu vörurnar hjá Sis 
Bis um þessar mundir eru fallegar 
hár klemmur og skartgripir.

Í dag eru verslanirnar saman í 
rými í Ármúla 40 en það breytist 
á næstu vikum, þar sem húsnæðið 
varð of lítið fyrir verslanirnar 
saman á örskömmum tíma. Purk
hús og Sis Bis munu því færa sig 
neðar í götuna í Ármúla 44 á næstu 
vikum.

Nýta samfélagsmiðla
Olga, Eyrún og Sara sjá sjálfar um 
alla tölvuvinnslu og uppsetningu 
á heimasíðunni og gera allt frá 
grunni. „Við erum búnar að vera 
að undirbúa markaðinn á fullu 
undanfarna daga og kvöld. Um 
helgina munum við síðan vakta 
síðuna, að allt gangi nú sem best 
fyrir sig. Öll fyrirtæki fá að vera 
sýnileg á síðunni. TVG ætlar að 
gleðja nokkra aðila sem velja þá 

sem sendingaraðila yfir helgina. 
Allir sem versla og velja að fá sent 
með TVG fara í pott og að helginni 
lokinni verða dregnir fimm aðilar 
sem vinna gjafabréf fyrir 2 með 
Sæferðum þar sem hægt er að velja 
á milli Viking Sushi ævintýraferðar 
eða dagsferðar til Flateyjar.

Þær eru sömuleiðis með 
Facebook hóp fyrir eigendur 
verslana þar sem verslunareig
endur geta skráð sig til leiks og 
fylgst með hvenær næsti Pop Up 
markaður verður. Þar eru núna um 
1.300 meðlimir í hóp. Hópurinn 
nefnist Eigendur netverslana á 
Íslandi. „Við höfum heyrt margar 
ánægjuraddir með þetta framtak, 
bæði frá verslunareigendum og 
viðskiptavinum. Fyrirtæki eru 
dugleg að leyfa okkur að fylgjast 
með velgengni sinni yfir Pop Up 
helgar og merkja okkur gjarnan í 
myndum/myndböndum af pönt
unum helgarinnar.“ ■

Nánar á heimapopup.is

Margar verslanir 
ætla að vera með 

og bjóða upp á frábær 
tilboð, afslætti eða 
eitthvað auka fyrir 
viðskiptavininn.
Olga Helena

 
heimapopup.is
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Fiðluleikarinn Hulda Jóns-
dóttir er einn af fimm 
meðlimum í kvintettinum 
Wooden Elephant, sem gefur 
út áhugaverða umritun á 
Radiohead-plötunni Kid A í 
byrjun júní.

johannamaria@frettabladid.is

Hulda byrjaði ung að læra á 
fiðlu en sá sjálfa sig ekki fyrir 
sér sem atvinnutónlistarmann, 
í það minnsta ekki í fyrstu. „Ég 
byrjaði að læra fjögurra ára gömul. 
Mamma er tónlistarkennari og 
skráði mig á biðlista fyrir Suzuki-
fiðlutíma þegar ég var á öðru ári. 
Í upphafi var þetta ekki mitt val, 
eins og algengt er, en ég man samt 
að mér fannst fiðlur og í raun öll 
strengjafjölskyldan afskaplega 
falleg, bæði að horfa og hlusta á, og 
var mjög sátt við að ég fengi að læra 
að spila á svoleiðis.“

Vildi rannsaka eldgos
Fyrstu árin var fiðlunámið lítið 
annað en partur af hversdeginum 
eins og að fara í skólann eða á 
fimleikaæfingar. „Ég gat ekki séð 
hvernig það sem ég var að læra 
gæti þróast út í það sem atvinnu-
tónlistarmenn gera og lét mig 
þess í stað dreyma um að verða 
ýmislegt annað þegar ég yrði stór. 
Á tímabili var ég mjög heilluð af 
hugmyndinni um að verða jarð-
eðlisfræðingur og rannsaka eldgos, 
jarðskjálfta og flóðbylgjur.

Ég veit ekki hvort það var nýtt 

umhverfi, tungumálið eða skólinn, 
en veturinn 2002-2003, þegar 
fjölskylda mín bjó í Minnesota, 
varð ég almennt áhugasamari 
um fiðluna og fór að æfa mig 
marga klukkutíma á dag að eigin 
frumkvæði. Þegar við fluttum 
aftur til Íslands lærði ég hjá Lilju 
Hjaltadóttur og Guðnýju Guð-
mundsdóttur í Tónlistarskólanum 
í Reykjavík og lauk diplómanámi í 
Listaháskóla Íslands 2009.“

Hvað heillar þig við fiðluna sem 
hljóðfæri?

„Þó að fiðlur séu falleg hljóð-
færi að horfa á, þá er það samt 
tónninn og hljómurinn sem á hug 
minn og hjarta. Hér eru ábyggilega 
ýmsir ósammála, en mér finnst 
fátt fallegra en þegar spilað er á 
fiðlu af kunnáttu og næmi. Það er 
hins vegar líka mjög erfitt að spila 
vel á fiðlu og gríðarlega tímafrekt 
að halda sér í góðu formi, og sú 

áskorun heillar mig líka. Flesta 
daga allavega,“ segir Hulda og 
kímir.

Fór í Juilliard
Haustið 2009 flutti Hulda til New 
York og hóf nám við The Juilliard 
School. Aðalkennarar hennar þar 
voru Robert Mann, David Chan og 
Laurie Smukler og hún lauk meist-
aranámi vorið 2015. Í millitíðinni, 
áður en hún flutti til Danmerkur, 
kom Hulda við í Þýskalandi. „Eftir 
margra ára skipulagt nám var 
mikil breyting að vera allt í einu 
í lausu lofti í nýju landi, en mjög 
hollt engu að síður og nákvæm-
lega það sem ég þurfti á að halda á 
þessum tímapunkti.“ Þar fékk hún 
tveggja ára samning um akadem-
íustöðu hjá Staatsoper Hamburg 
með hálfa vinnuskyldu, fyrir ungt 
fólk sem er að klára eða er nýbúið 
í námi. „Í Hamborg kynntist ég 
mörgum spennandi tónlistar-

mönnum og spilaði á samningi hjá 
kammersveit sem heitir Ensemble 
Resonanz. Það voru brjálæðislega 
mikil forréttindi að fá að kynnast 
og vinna svona náið með þeim, en 
þau vinna með mörgum af albestu 
tónlistarmönnum heims.“

Elsta sinfóníuhljómsveit í heimi
Hulda fann að lausamennskan 
átti ekki við hana til langframa og 
haustið 2017 vann hún prufuspil 
um fiðluleikarastöðu í Kaup-
mannahöfn. „Í dag starfa ég sem 
uppfærslumaður 2. fiðlu í Det 
Kongelige Kapel í Kaupmanna-
höfn, sem fróðir menn segja að sé 
elsta sinfóníuhljómsveit í heimi. 
Hljómsveitin á rætur að rekja 
aftur til ársins 1448 þegar Kristján 
konungur fyrsti lét stofna blásara-
sveit við hirð sína. Við spilum mjög 
fjölbreytt verkefni í Det Kongelige 
Teater, hvort heldur er í óperu- og 
ballettuppfærslum sem og sinfón-
íska- og kammertónlist.“

Hvernig er að vera tónlistarkona 
í Danmörku?

„Það er á heildina litið frábært. 
Við fengum nýlega leyfi til að 
mæta aftur í vinnuna eftir langan 
Covid-dvala, sem er auðvitað mjög 
jákvætt og skemmtilegt. Hljóm-
sveitin mín hefur frábæra aðstöðu 
og mjög góð vinnuskilyrði og 
réttindi og ég hef fengið alveg nýja 
sýn á hvað það er mikilvægt eftir 
heimsfaraldurinn.“

Nafnið er dulin tilvísun
Hulda spilar með kvintettinum 
Wooden Elephant en nafnið segir 
hún dulda tilvísun í Trójuhestinn. 
„Við spilum risastór listaverk á 
viðarhljóðfæri en fílar eru risa-
stórir og Trójuhesturinn var líka 
stór og byggður úr tré. Einnig erum 
við, líkt og hesturinn góði, ekki öll 
þar sem við erum séð, þar sem við 
notum að auki alls konar áhöld 
og skran til að koma verkunum til 
skila á sem áhrifaríkastan hátt.“

Kvintettinn kom fyrst saman 
á tónleikum á tónlistarhátíð í 
Suður-Þýskalandi í maí 2017 og 
á því fjögurra ára starfsafmæli 

í vikunni. „Við þekktumst flest 
innbyrðis en höfðum ekki spilað 
saman í þessari samsetningu. Til-
viljun réð því að þetta þróaðist út í 
að verða eins stórt verkefni og það 
er orðið, því upphaflega voru þetta 
bara þessir einu tónleikar á þessari 
einu hátíð. Í salnum voru umboðs-
menn frá öðrum hátíðum í salnum 
sem buðu okkur að koma fram á 
sínum hátíðum og svona hefur eitt 
leitt af öðru og boltinn bara rúllað 
áfram.

Kvintettinn er mjög alþjóðlegur 
en við erum með fimm ríkisföng 
og búum í fimm löndum. Við 
komum upprunalega frá Írlandi, 
Íslandi, Bretlandi, Búlgaríu og Nor-
egi og við búum í London, Kaup-
mannahöfn, Berlín, Dijon og Osló. 
Faraldurinn hefur orsakað að það 
er orðið meira en ár síðan við hitt-
umst síðast, en fyrir heimsfaraldur 
hittumst við að jafnaði 1-2 sinnum 
í mánuði og spiluðum á tónleikum 
einhvers staðar í Evrópu. Það mun 
koma í ljós hvernig framhaldið 
þróast hjá okkur þegar tónlistar-
heimurinn vaknar hægt og rólega 
úr Covid-dvalanum, en við erum 
sem betur fer ennþá með töluvert 
af tónleikum á dagskránni fyrir 
árið 2022. Æðruleysi er víst dyggð,“ 
segir Hulda og dæsir.

Eruð þið að sérhæfa ykkur í sér-
stakri tónlistartegund eða kemur 
allt til greina?

„Við sérhæfum okkur í að 
umrita raftónlist fyrir strengja-
hljóðfæri og tökum alltaf fyrir 
eina heila plötu í einu. Plötur eru 
heildarlistaverk líkt og sinfóníur 
og sónötur, og þó svo að það megi 
vel hlusta á eitt lag í einu eða einn 
kafla í einu, er það allt önnur 
upplifun að hlusta á allt verkið frá 
upphafi til enda.

Víóluleikarinn okkar, Ian Ander-
son, á heiðurinn af útsetning-
unum, en hann vinnur alla grunn-
vinnuna. Svo prófum við okkur 
áfram á æfingum og á tónleikum, 
breytum og bætum eftir þörfum 
og prófum oft nýja hluti á sviðinu. 
Við notumst mikið við tónmál 
og tækni sem aðallega er notuð í 
nútímabókmenntum klassískrar 
tónlistar, en svo leitum við líka að 
innblæstri á ólíklegustu stöðum. 
Notumst til dæmis við mjólkur-
þeytara, borvél og munnhörpur til 
að ná tilætluðum áhrifum.“

Endurvinna Radiohead-plötu
Kvintettinn gefur út sína fyrstu 
plötu þann 4. júní og er platan 
umritun hljómsveitarinnar á 
Kid A eftir Radiohead. „Titillinn 
er Landscapes, Knives & Glue 
– Radiohead’s Kid A Recycled. 
Nafnið er í senn tilvísun í titil for-
síðumyndar upphaflegu plötunnar 
sem Stanley Donwood gerði og 
í umræðuna um umhverfisvána 
sem veitti honum innblástur við 
gerð myndarinnar, og á ennþá 
meira erindi við okkur í dag 
rúmum 20 árum seinna.“ 

Aðspurð hvort fleiri plötur séu 
á döfinni, segir Hulda umritanir, 
ábreiður og útsetningar á verkum 
annarra listamanna, líkt og það 
sem Wooden Elephant vinnur 
með, á mjög gráu svæði. „Það er 
ekki hlaupið að því að fá tilskilin 
leyfi til að gefa út okkar efni á lög-
legan hátt. Auðvitað vonumst við 
til þess að geta aflað okkur rétt-
inda frá fleiri listamönnunum, en 
við erum ótrúlega þakklát Radio-
head fyrir að hafa treyst okkur 
fyrir þessu verkefni.“

Fram að útgáfu er hægt að panta 
plötuna, á stafrænu formi og á 
geisladisk á bandcamp-síðu hljóm-
sveitarinnar, iTunes og Amazon, 
og einnig er hægt að hlusta á þrjár 
smáskífur á flestum streymisveit-
um. Eftir útgáfu verður einnig hægt 
að nálgast alla plötuna í streymi á 
Spotify og Apple Music. n

Við leitum líka að 
innblæstri á ólík-

legustu stöðum. Not-
umst til dæmis við 
mjólkurþeytara, borvél 
og munnhörpur til að ná 
tilætluðum áhrifum.

Hulda Jónsdóttir

Mjólkurþeytarar, borvélar og Radiohead

Hulda sá ekki fyrir að hún myndi enda sem atvinnutónlistarmaður við kon-
unglega sinfóníuhljómsveit í Kaupmannahöfn. MYNDIR/PATRYCJA MAKOWSKA.

LÍTTU VIÐ Á BELLADONNA.IS

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

Verslunin Belladonna

GOZZIP  Henriette Síð tunika 
Fæst líka í svörtu 

Stærðir 40-56
Verð kr. 14.980

EIRA – stuttermatunika 
Fæst líka í bleiku 

Stærðir 42-56 
Verð kr. 10.990

Við erum
söngvarar

framtíðarinnar!

Vertu með!

soffia@songskolinn.is
✆ 552 7366

INNRITUN!
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Askja leitar að reyndum og metnaðarfullum markaðsstjóra til að leiða markaðsstarf 
fyrirtækisins. Við bjóðum einstakt tækifæri til að takast á við fjölbreytt og krefjandi 
verkefni í lifandi umhverfi. 

Um er að ræða framtíðarstarf. Viðkomandi þyrfti að geta hafið störf sem fyrst. 

HEFUR ÞÚ BRENNANDI  
ÁHUGA Á MARKAÐSMÁLUM?

Helstu verkefni
• Yfirumsjón með markaðsmálum Öskju
• Stýra daglegri starfsemi og leiða teymi 

markaðssviðs 
• Stefnumótun, þróun og innleiðing nýjunga  

í markaðsmálum
• Umsjón og dagleg verkefni sem snúa að 

markaðssetningu vörumerkja og þjónustu 

Hæfniskröfur
• Meistaragráða í markaðsfræðum eða 

sambærileg menntun sem nýtist í starfi
• Fjölbreytt reynsla af markaðsstörfum
• Reynsla af stjórnun og rekstri æskileg
• Leiðtogafærni og hæfni í mannlegum 

samskiptum
• Drifkraftur og metnaður í starfi
• Frumkvæði, sjálfstæði og skipulagshæfileikar
• Góð íslensku- og enskukunnátta bæði í ræðu 

og riti

Askja er sölu og þjónustumboð fyrir 

Mercedes-Benz, Kia og Honda. Markmið 

okkar er að vera leiðandi í þjónustu til 

viðskiptavina og skapa starfsumhverfi sem 

byggir á metnaði, fagmennsku, heiðarleika 

og gleði.

Umsóknarfrestur er til og með 26. maí nk. 
Eingöngu er tekið við umsóknum á vefsíðu 
Öskju www.askja.is/storf-i-bodi

Nánari upplýsingar um starfið veita  
Stefanía Hildur Ásmundsdóttir,  
stefania@hagvangur.is og Hlynur Atli 
Magnússon, hlynur@hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

hagvangur.is

Mest lesna atvinnublað Íslands*

Atvinnublaðið
Sölufulltrúar: Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 550 5625, Arna Rut Kristinsdóttir, arnarut@frettabladid.is 550 5621

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



Vegna aukinna verkefna óska Þúsund Fjalir ehf. eftir að ráða smið, pípara og umsjónarmann til starfa.

Fyrirtækið er í fjölbreyttum verkefnum og þjónustar tryggingafélög, sveitarfélög, verkfræðistofur og fasteignafélög. 
Þúsund fjalir ehf. hefur verið starfrækt í rúm tuttugu ár við gott orðspor og hjá fyrirtækinu starfar samhent teymi 
iðnaðarmanna - píparar, smiðir, múrarar og málarar.

Leitað er að traustum og jákvæðum aðilum sem eru lausnamiðaðir og hafa áhuga á að vinna saman í teymisvinnu, 
þar sem metnaður og góður starfsandi ríkir.

Umsóknarfrestur er til og með 23. maí nk.
Sótt er um störfin á heimasíðu Ráðum www.radum.is.

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

Fyrirspurnir sendist á radum@radum.is eða agla@radum.is. 

Frá árinu 2000 hafa Þúsund 
Fjalir ehf. unnið markvisst að 
þróun og umbótum á við-
brögðum við vatns tjónum og í 
kjöl farið for vörnum þar að lútandi.

Fyrirtækið hefur innleitt margs-
konar nýjungar í tækjakosti til að 
meðhöndla vatnstjón og rekur 
fyrirtækið neyðarþjónustu sem 
fyrirtæki, ríki og sveitarfélög hafa 
nýtt sér.

Nánari upplýsingar er að finna 
á heimasíðu Þúsund Fjala ehf. 
www.vatnstjon.is.

í starfinu felst almenn- og sérhæfð smíðavinna, viðhald- og nýsmíði. Viðkomandi þarf að vera 
húsasmiður - sveinn eða meistari með drifkraft og áhuga á verkefnavinnu auk mjög góðrar samskiptafærni.

í starfinu felst almenn pípu lagningar vinna á sviði endur lagna og viðhalds. Viðkomandi þarf að vera 
pípari - sveinn eða meistari með drifkraft og áhuga á verkefna vinnu auk mjög góðrar samskiptafærni.

SMIÐUR, PÍPARI, UMSJÓNARMAÐUR

SMIÐUR

PÍPARI

Í starfinu felst að mæta í útköll og veita fyrstu björgun í vatnstjónum. Viðkomandi þarf að hafa reynslu úr 
bygginga geiranum og góðan skilning á samsetningu bygginga. Iðnmenntun er kostur en ekki skilyrði. 
Leitað er að skipulögðum aðila sem er álagsþolinn og með mjög góða samskiptafærni.

UMSJÓN MEÐ ÞURRKTÆKJUM/VATNSTJÓNUM

Sérfræðingur 
á Gæðasviði   

Lyngháls 13
110 Reykjavík

540 8000
osar.is

Við leitum að metnaðarfullum og 
sjálfstæðum starfskrafti í nýtt og 
spennandi starf 

Helstu verkefni og ábyrgð
  Stýring og þátttaka í daglegum verkefnum  
 á gæðasviði í samstarfi við framkvæmdastjóra  
 og gæðastjóra dótturfélaga Ósa, Icepharma  
 og Parlogis

  Þátttaka í uppbyggingu og viðhaldi   
 gæðakerfis 

  Umsjón með þjálfun í samstarfi við gæðastjóra
  Skipulagning og þátttaka í innri og ytri      
 úttektum, eftirfylgni, úrvinnsla og lokun

  Gerð og eftirfylgni áhættumats fyrir   
 starfsemina

  Breytingastjórnun og innleiðingar á        
 kerfum á gæðasviði

  Samskipti við birgja, heilbrigðisyfirvöld
      og þjónustuaðila

Hæfnikröfur
  Háskólamenntun sem nýtist í starfi
  Reynsla af verkefnastýringu
  Þekking á umhverfi og regluverki lyfja og  
 lækningatækja er kostur

  Góð greiningarhæfni og tölvufærni
  Mjög góð íslensku- og enskukunnátta
  Lausnamiðuð, skipulögð og sjálfstæð   
 vinnubrögð

  Jákvæðni og hæfni í mannlegum       
 samskiptum

Umsóknarfrestur er til og með 21. maí 2021
Sótt er um starfið á vef Icepharma : 
icepharma.is / Um Icepharma / Atvinna 

Umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá ásamt 
kynningarbréfi sem lýsir hæfni umsækjanda 
til að gegna starfinu.

Við hvetjum hæfileikaríkt fólk til að sækja 
um, óháð kyni.

Farið verður með allar umsóknir sem 
trúnaðarmál og í samræmi við lög um 
meðferð persónuupplýsinga.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Bessi H. 
Jóhannesson, framkvæmdastjóri Gæðasviðs, 
bessi@osar.is.

Ósar hf. eru nýstofnað félag á sviði lýðheilsu 
og heilbrigðis með það hlutverk að veita 
vandaða og faglega stoðþjónustu fyrir 
dótturfélögin, Icepharma hf., Parlogis hf. og 
LYFIS ehf.

Hjá samstæðunni starfa um 180 manns við 
sölu og markaðssetningu, sérfræðiráðgjöf, 
vörustjórnun og dreifingu.

Dótturfélög Ósa eru og hafa verið í 
fararbroddi á íslenskum neytenda- og 
heilbrigðismarkaði frá árinu 1919. Kjarninn 
í starfseminni er að auka lífsgæði með 
öflugu framboði af heilsueflandi vörum. 

Við leggjum áherslu á metnað, frumkvæði 
og svigrúm starfsfólks til að vaxa og þróast 
í starfi.
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Spennandi störf

Á SVIÐI STARFSENDURHÆFINGAR
Menntunar- og hæfnikröfur
•	 Háskólamenntun	sem	nýtist	í	starfi
•	 Fagmennska,	metnaður	og	frumkvæði
•	 Hagnýt	starfsreynsla	og	mjög	góð	þekking	á	vinnumarkaði
•	 Skipulagshæfni	og	sjálfstæði	í	vinnubrögðum
•	 Ástríða	fyrir	því	að	starfa	úti	í	samfélaginu	og	vera	á	ferðinni
•	 Framúrskarandi	samskiptahæfni	og	þjónustulund
•	 Félagslyndi,	frumkvæði	og	jákvætt	viðmót
•	 Gott	vald	á	íslensku	og	ensku	ásamt	góðri	tölvukunnáttu

Hlutverk	VIRK	er	að	efla	starfsgetu	einstaklinga	með	heilsubrest	sem	stefna
að	aukinni	þátttöku	á	vinnumarkaði.

VIRK	hefur	í	samstarfi	við	fagaðila,	fyrirtæki	og	stofnanir	skilað	samfélagslegum	
ávinningi	með	aukinni	þátttöku	einstaklinga	á	vinnumarkaði	og	er	leiðandi	í	
rannsóknum	og	þróun	á	sviði	starfsendurhæfingar.	Að	VIRK	standa	öll	helstu	
samtök	launamanna	og	atvinnurekenda	á	vinnumarkaði.	

VIRK	er	metnaðarfullur	vinnustaður	þar	sem	lögð	er	áhersla	á	jákvæðan
starfsanda	og	sterka	liðsheild.	VIRK	kappkostar	að	skapa	jákvæða	menningu	
með	traustu	fagfólki.		Gildi	VIRK	eru	fagmennska,	virðing	og	metnaður	og	er	
starfsfólk	hvatt	til	að	hafa	gildin	að	leiðarljósi	í	störfum	sínum.	

Upplýsingar veitir
Geirlaug	Jóhannsdóttir,	geirlaug@hagvangur.is

Umsóknarfrestur	er	til		og	með	24.	maí	2021.
Umsóknir	óskast	fylltar	út	á	hagvangur.is

Umsókn	þarf	að	fylgja	starfsferilskrá	og	einnar	blaðsíðu	kynningarbréf	þar	sem
á	kerfisbundinn	hátt	er	gerð	grein	fyrir	því	hvernig	viðkomandi	uppfyllir
hæfnikröfur	starfsins.		

VIRK	Starfsendurhæfingarsjóður	leitar	að	metnaðarfullum	einstaklingum	í	tvö	
störf,	starf	ráðgjafa	og	í	starf	atvinnulífstengils.	Um	er	að	ræða	mjög	krefjandi
og	fjölbreytt	störf	og	einstakt	tækifæri	til	þátttöku	í	þróun	og	þjónustu	á	sviði
starfsendurhæfingar	á	vinnumarkaði.

Ráðgjafi
Helstu verkefni
•	 Ráðgjöf,	stuðningur	og	hvatning	við	einstaklinga	með	skerta	starfsgetu
•	 Upplýsingaöflun,	skráning	og	mat	samkvæmt	gildandi	verkferlum
•	 Umsjón	og	eftirfylgd	með	einstaklingsbundnum	áætlunum	sem	gerðar	eru	í
	 samvinnu	við	þverfagleg	teymi	VIRK
•	 Vinnur	í	nánu	samstarfi	við	sérfræðinga	VIRK,	fagaðila	í	starfsendurhæfingu
	 og	vinnustaði
•	 Samskipti	við	stéttarfélög	og	atvinnurekendur

Menntunar- og hæfnikröfur
•	 Háskólamenntun	á	sviði	heilbrigðis-	eða	félagsvísinda,	s.s.	á	sviði	félagsráðgjafar,		
	 hjúkrunar,	iðjuþjálfunar,	sálfræði	eða	sjúkraþjálfunar
•	 Víðtæk	reynsla	og	þekking	á	sviði	einstaklingsráðgjafar	og/eða	starfsendurhæfingar
•	 Framúrskarandi	samskiptahæfni,	jákvætt	viðmót	og	þjónustulund
•	 Sveigjanleiki	og	sjálfstæði	í	vinnubrögðum
•	 Skipulagshæfni	og	kostnaðarvitund
•	 Góð	þekking	á	vinnumarkaði
•	 Gott	vald	á	íslensku	og	ensku,	bæði	í	ræðu	og	riti

Atvinnulífstengill
Helstu verkefni
•	 Mynda	samband	við	og	heimsækja	fyrirtæki	og	stofnanir	í	þeim
	 tilgangi	að	finna	viðeigandi	störf	fyrir	einstaklinga	í	starfsendurhæfingu
•	 Ráðgjöf	vegna	einstaklinga	í	þjónustu	og	aðstoð	við	atvinnuleit
•	 Samstarf	við	þverfagleg	teymi	og	öflun	og	miðlun	upplýsinga
•	 Framfylgja	verkferlum,	annast	skráningu	og	skýrslugerð
•	 Veita	fyrirtækjum	sem	ráða	til	sín	einstaklinga	í	starfsendurhæfingu	stuðning		
	 og	samtvinna	þannig	starfendurhæfingarferlið	við	atvinnuþátttöku
•	 Umbóta-	og	þróunarstarf

kopavogur.is

Salaskóli var stofnaður árið 2001. Í dag eru tæplega 600 nemendur í skólanum. 
Salaskóli er framsækinn skóli sem byggir starf sitt og þróun á reynslu og rannsóknum. Nemendur 
og hagsmunir þeirra eru ávallt í fyrsta sæti og lögð er áhersla á að nemendur byggi upp sjálfstraust 
og sjálfsaga. Skólinn er UNESCO-skóli og mótar því stefnu sína og námskrá eftir heimsmarkmiðum 
Sameinuðu þjóðanna, sem felur m.a. í sér að nemendur, starfsfólk og skólasamfélagið í heild leggur 
sig fram við að stuðla að sjálfbærni jarðar á öllum sviðum. Salaskóli vinnur markvisst að markmiðum 
um menntun fyrir alla. 
Undir stjórn skólastjóra er jafnframt rekin frístund fyrir nemendur í 1.– 4. bekk. 

Í Salaskóla ríkir menning sem einkennist af metnaði fyrir stöðugri þróun og nýbreytni í skólastarfi 
ásamt afar góðum og árangursmiðuðum starfsanda.

Leitað er að stjórnanda sem hefur góða hæfni í samskiptum,  áhuga á að þróa framsækið skólastarf 
í Salaskóla,  er skipulagður og umbótadrifinn og hefur metnað til að ná árangri í starfi. Viðkomandi 
þarf að vera leiðtogi í sínum skóla, veita faglega forystu og búa yfir hæfni til að skipuleggja skapandi 
skólastarf í stöðugri framþróun, í samvinnu við nemendur, kennara, foreldra og skólayfirvöld.
Menntunar- og hæfniskröfur

· Kennaramenntun og leyfisbréf kennara
· Kennslureynsla á grunnskólastigi 
· Framhaldsmenntun (MA, MEd, MBA eða Diplóma að lágmarki) á sviði uppeldis- og menntunar-

fræða, stjórnunar eða sambærilegra greina 
· Reynsla af stjórnun og faglegri forystu á sviði kennslu, nýbreytni og þróun í skólastarfi 
· Reynsla af rekstri skóla og gerð og eftirfylgni fjárhagsáætlana er æskileg
· Leiðtogahæfni, góð hæfni í samskiptum og skipulagshæfileikar 

Umsóknarfrestur er til og með 31. maí 2021
Ráðið verður í stöðuna frá 1. janúar 2022 eða eftir nánara samkomulagi. 

Allar nánari upplýsingar um starfið má finna á vef Kópavogsbæjar undir auglýst störf.

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar  www.kopavogur.is.

Skólastjóri 
Salaskóla í Kópavogi                        

 
Kennarar 

 
Verzlunarskóli Íslands óskar eftir að ráða 
kennara í eftirfarandi greinar fyrir skólaárið 
2021-2022: 
 
-Enska 
-Tölvunotkun og forritun  
 
Umsækjendur þurfa að hafa háskólapróf í 
viðkomandi grein og kennsluréttindi. Reynsla af 
kennslu í framhaldsskóla er kostur. 
 

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

 
Nánari upplýsingar gefur Guðrún Inga Sívertsen 
starfsmanna – og þróunarstjóri. 
Umsóknarfrestur er til 24. maí og skal senda 
umsóknir ásamt ferilskrá á netfangið 
gunninga@verslo.is 
Verzlunarskóli Íslands er framhaldsskóli með um 1000 nemendur. 
Skólinn er bekkjarskóli. Nemendur geta valið á milli fjögurra mismunandi 
brauta og útskrifast með stúdentspróf af öllum brautum. Samkvæmt 
lögum um framhaldsskóla nr. 92 frá 2008 er ekki heimilt að ráða 
einstakling til starfa sem hlotið hefur dóm fyrir brot á XXII. kafla almennra 
hegningarlaga og því er beðið um sakavottorð áður en ráðið er í starfið. 



Umsóknarfrestur til 27. maí

Sjá nánar á Job

Læknir óskast við umsjón 
klínískra rannsókna

Deildarstjóri fræðsluþjónustu 
Suðurnesjabæjar

Suðurnesjabær auglýsir stöðu deildarstjóra fræðslu-
þjónustu á fjölskyldusviði lausa til umsóknar. 
Suðurnesjabær er næst stærsta sveitafélagið á Suður-
nesjum með um 3.700 íbúa og um 280 starfsmenn. Í Suður-
nesjabæ eru 2 leikskólar, 2 grunnskólar og tónlistarskólar.  
Áhersla er að hjá sveitarfélaginu starfi fólk sem getur 
veitt bestu þjónustu sem völ er á af þekkingu, ábyrgð og 
metnaði. Fjölskyldusvið er samþætt þjónustueining og til 
þess heyrir  félags-, frístunda- og fræðsluþjónusta. Þá 
sinnir fjölskyldusvið einnig félags- og fræðslumálum fyrir 
sveitarfélagið Voga á grundvelli samnings, þar sem er 
einn leikskóli og grunnskóli. 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Stýra og bera ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi 

fræðsludeildar.
• Eftirfylgni með lögum um leik-, grunn- og tónlistaskóla 

og viðeigandi reglugerðir.
• Eftirlit og umsjón með aðbúnaði, skipulagi og árangri 

skólastarfs í samvinnu við skólastjórnendur.
• Stuðningur og ráðgjöf við skólastjórnendur og aðra  

forstöðumenn sem undir deildina heyra.
• Tengiliður skóla við mennta- og menningarmálaráðu-

neytið og Samband íslenskra sveitarfélaga.
• Teymisvinna þvert á deildir og stofnanir sveitar-

félagsins.
• Starfmaður fræðsluráðs Suðurnesjabæjar og sveitar-

félagsins Voga.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari.
• Framhaldsnám í stjórnun eða menntunarfræðum 

æskileg.
• Farsæl reynsla af kennslu, stjórnun og mannaforráðum.
• Haldbær reynsla af áætlunargerð og greiningum.
• Þekking og reynsla í opinberri stjórnsýslu er æskileg.
• Leiðtogahæfni og góð færni í mannlegum samskiptum.
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Hæfni til tjáningar í ræðu og riti á íslensku og ensku.

Umsóknarfrestur er til og með 30. maí 2021

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

Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og ítarlegt kynningar-
bréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starf deildarstjóra 
fræðsluþjónustu.

Umsjón með starfinu hefur Guðrún Björg Sigurðardóttir, 
sviðsstjóri fjölskyldusviðs, netfang  
gudrun@sudurnesjabaer.is eða í síma 425-3000.

Umsóknum skal skilað á rafrænu formi á netfangið  
afgreidsla@sudurnesjabaer.isSterk tengsl 

í íslensku atvinnulífi

hagvangur.is

Vegna aukinna umsvifa leitum við að metnaðarfullum og drífandi aðila í starf viðskiptastjóra í 
einkabankaþjónustu sem heyrir undir markaði í skipuriti bankans. Einkabankaþjónusta Arion banka 
býður efnameiri einstaklingum og lögaðilum upp á sérsniðna fjármálaþjónustu. Hver viðskiptavinur 
hefur sinn eigin viðskiptastjóra sem sér um eignasafnið og fjárfestir með markmið hans að 
leiðarljósi. Viðskiptastjóri fylgist náið með hreyfingum á markaði og gerir breytingar samkvæmt 
fyrirfram ákveðinni fjárfestingarstefnu sem mótuð er í samræmi við þarfir viðskiptavinar.

Arion banki atvinnaarionbanki.is

· Metnaður, samviskusemi og sjálfstæð vinnubrögð
· Drifkraftur og frumkvæði við öflun nýrra viðskiptavina
· Framúrskarandi samskiptahæfni
· Hæfni og geta til að tjá sig í ræðu og riti
· Háskólamenntun sem nýtist í starfi
· Próf í verðbréfaviðskiptum er æskilegt  
· Reynsla af störfum á verðbréfamarkaði er kostur

Viðskiptastjóri í 
einkabankaþjónustu

Nánari upplýsingar um starfið veita Kolbeinn Þór Bragason, forstöðumaður einkabankaþjónustu, 
kolbeinn.bragason@arionbanki.is, og Hanna María Pálmadóttir mannauðsstjóri, 
hanna.maria.palmadottir@arionbanki.is.

Umsóknarfrestur er til og með 23. maí 2021. Sótt er um starfið á www.arionbanki.is.

Fullum trúnaði er heitið og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur 
verið tekin. 

Hæfniskröfur

· Umsjón með eignasöfnum   
 viðskiptavina og fjárfestingar
· Samskipti og þjónusta við 
 viðskiptavini
· Greining fjárfestingartækifæra
· Öflun nýrra viðskiptavina
· Kynningar og gerð upplýsingaefnis

Helstu verkefni
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Lumið þið 
á góðri hugmynd?

Velferðarsvið

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar auglýsir eftir 
samstarfsaðilum til að sjá um fjölbreytt og 

skapandi verkefni í félagsstarfi eldri borgara 
í sumar, í um það bil tíu vikur.

Óskað er eftir tilboðum í námskeið og hópastarf sem 
gleður og endurnærir. Námskeiðin verða haldin á 

félagsmiðstöðvum velferðarsviðs.

Allar hugmyndir eru velkomnar.  

Velferðarsvið hefur fengið styrk frá félagsmálaráðuneytinu 
til átaksins. Markmiðið er að rjúfa félagslega einangrun sem 
orðið hefur vegna COVID-19 og virkja fullorðið fólk og eldri

borgara sem orðið hafa fyrir hvað mestum áhrifum 
af faraldrinum. 

Umsóknarfrestur er til 23. maí
Hikið ekki við að hafa samband við Gísla Felix Ragnarsson 

til að fá frekari upplýsingar :
gisli.felix.ragnarsson@reykjavik.is

  

SÁLFRÆÐINGUR ÓSKAST 
Á FRÆÐSLU- OG MENNINGARSVIÐ

gardabaer.is

Garðabær óskar eftir að ráða sálfræðing til starfa á fræðslu- og menningarsvið í 100% starfs- 
hlutfall. Sálfræðingur hefur umsjón með greiningum, sinnir ráðgjöf og stýrir þeim verkefnum 
sem undir hann heyra. 

Starfssvið:
• Ráðgjöf til foreldra og starfsfólks leik- og grunnskóla
• Forvarnarstarf með áherslu á að efla skólana við að leysa mál sem upp koma
• Athuganir og greiningar á börnum, ráðgjöf og eftirfylgd mála
• Fræðsla og námskeið fyrir foreldra, nemendur og starfsfólk skóla

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Sálfræðimenntun og réttindi til að starfa sem sálfræðingur
• Þekking á þroska og þroskafrávikum barna
• Hæfni til að starfa í hópi fagaðila
• Góðir skipulagshæfileikar
• Færni í samskiptum
• Sjálfstæði í vinnubrögðum

Æskilegt er að umsækjandi hafi þekkingu á skólastarfi og reynslu af sálfræðilegri greiningu 
og ráðgjöf vegna barna. 
Umsóknarfrestur er til og með 31. maí 2021.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Eiríkur Björn Björgvinsson sviðsstjóri fræðslu- og 
menningarsviðs í síma 525-8500 eða netfang eirikurbjorn@gardabaer.is

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

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

Mosfellsbær er fjölskylduvænt, 
heilsueflandi og framsækið bæjarfélag 
sem setur umhverfið í öndvegi og hefur 
þarfir og velferð íbúa að leiðarljósi.

Um starfið
Verkefnastjóri skjalavörslu og 
rafrænnar þjónustu hefur faglega 
forystu um skjalavörslu Mosfellsbæjar, 
leiðir þróun og umsjón með notkun 
skjalavörslukerfis, íbúagáttar og kerfum 
sem þeim tengjast. Hann ber ábyrgð á 
daglegri umsýslu og viðheldur og mótar 
verklagsreglur við móttöku og meðferð erinda. 
Hann gegnir lykilhlutverki í ráðgjöf og fræðslu 
til starfsfólks um það sem tengist skjalavörslu 
og rafrænni þjónustu sveitarfélagsins. Þá sinnir 
verkefnastjórinn samskiptum og samvinnu við önnur 
sveitarfélög um skjalamál, rafræna þjónustu, stafræna umbreytingu og notkun 
þjónustukerfa í samstarfi við fagsvið og stofnanir bæjarins.

Menntunar og hæfnikröfur 
• Háskólamenntun á sviði bókasafns- og upplýsingafræði með áherslu  

á skjalastjórnun eða önnur menntun sem nýtist í starfi er skilyrði.
• Reynsla af skjalastjórnun og notkun rafrænna skjalavistunarkerfa  

er skilyrði. Þekking á skjalavörslukerfinu ONE er kostur.
• Reynsla af því að undirbúa, skipuleggja, stýra og fylgja verkefnum eftir.
• Mjög góð alhliða þekking og reynsla á sviði tölvu- og upplýsingatækni  
og stafrænum umbreytingaverkefnum er skilyrði.
• Framúrskarandi samskiptahæfni, jákvætt viðhorf  
og lausnamiðuð hugsun er skilyrði.
• Þekking á opinberri stjórnsýslu æskileg.
• Þekking og reynsla af gerð og viðhaldi ferla er kostur.

• Gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti.

Umsóknarfrestur er til og með 23. maí 2021
 Sækja skal um starfið á ráðningarvef Mosfellsbæjar, www.mos.is/storf. Umsóknir skulu 

innihalda starfsferilsskrá og kynningarbréf sem greinir frá reynslu, menntun og fyrri 
störfum ásamt rökstuðningi fyrir hæfni í starfið. Nánari upplýsingar um starfið veitir Arnar 
Jónsson forstöðumaður þjónustu- og samskiptadeildar í síma 525-6700 eða í netfang: 
arnar@mos.is. Um framtíðarstöðu er að ræða. Öllum umsóknum verður svarað. Laun eru 
samkvæmt kjarasamningi Sambands ísl. sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. 
Ráðið er í öll störf óháð kyni.
 

Mosfellsbær leitar að framúrskarandi og metnaðarfullum leiðtoga með 
yfirgripsmikla þekkingu og brennandi áhuga á skjalamálum og rafrænni þjónustu.

VERKEFNASTJÓRI SKJALAVÖRSLU OG 
RAFRÆNNAR ÞJÓNUSTU Í MOSFELLSBÆ

Hönnunarsta›all - GrunnurMosfellsbær

RÉTT LITAMEÐFERÐ MERKIS

MERKI Í LIT
Tákn – 100% Pantone 371
           eða samsvarandi CMYK gildi
Letur – Svart

TÁKN NOTAÐ EINGÖNGU
100% Pantone 371

ÞEGAR PRENTAÐ ER Í EINUM PRENTLIT
Tákn og letur – 100% Pantone 371

Mosfellsbær

Mosfellsbær

Hönnunarsta›all - GrunnurMosfellsbær

RÉTT NOTKUN

Mosfellsbær

SVART/HVÍTT
Tákn og letur – 100% svartur

ÞEGAR PRENTAÐ ER Í EINUM PRENTLIT
Tákn og letur negatíft á bakgrunni í 100% Pantone 371

TÁKN NOTAÐ EINGÖNGU
100% svartur

TÁKN TIL HLIÐAR VIÐ LETUR
Eingöngu til notkunar á reikningsform Mosfellsbær

Tákn og letur – negatíft í 100% svörtum bakgrunni

Mosfellsbær

Mosfellsbær

Mosfellsbær

Mosfellsbær

100% Pantone 371
100% svartur

100% Pantone 371

100% svartur

MERKI MOSFELLSBÆJAR
Höf. Kristín Þorkelsdóttir

TÁKN
A) Tilvísun til silfurs Egils Skallagrímssonar

Dóttir Egils, Þórdís, bjó að Mosfelli og dvaldi hann hjá henni síðustu árin.
Í nágrenni Mosfells á Egill að hafa falið silfursjóð sem Aðalsteinn hinn
sigursæli Englakonungur gaf honum.

Táknið er stílfærð mynd af þremur skjöldum sem prýddu bakhlið penings
sem var í umferð á tíma Aðalsteins hins sigursæla.

B) Þrír skildir fléttast saman og mynda samstöðu, sbr. þrjá byggðarkjarna
fyrrum Mosfellshrepps: Mosfellsdalur, Reykjahverfi og „niðursveitin“.

Hönnunarsta›all - GrunnurMosfellsbær

PANTONE 371

PANTONE 371

MERKI MOSFELLSBÆJAR
Höf. Kristín Þorkelsdóttir

TÁKN
A) Tilvísun til silfurs Egils Skallagrímssonar

Dóttir Egils, Þórdís, bjó að Mosfelli og dvaldi hann hjá henni síðustu árin.
Í nágrenni Mosfells á Egill að hafa falið silfursjóð sem Aðalsteinn hinn
sigursæli Englakonungur gaf honum.

Táknið er stílfærð mynd af þremur skjöldum sem prýddu bakhlið penings
sem var í umferð á tíma Aðalsteins hins sigursæla.

B) Þrír skildir fléttast saman og mynda samstöðu, sbr. þrjá byggðarkjarna
fyrrum Mosfellshrepps: Mosfellsdalur, Reykjahverfi og „niðursveitin“.

Hönnunarsta›all - GrunnurMosfellsbær

PANTONE 371

PANTONE 371

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

ATVINNUBLAÐIÐ 5LAUGARDAGUR  15. maí 2021



The EFTA Surveillance Authority (ESA) monitors compliance with the Agreement on the European Economic Area (EEA Agreement) in
Iceland, Liechtenstein and Norway, enabling those States to participate in the Internal Market of the European Union.

ESA is an international organisation, independent of the States, which safeguards the rights of individuals and undertakings under
the EEA Agreement, ensuring free movement, fair competition and control of state aid. ESA's work helps remove barriers to trade and
open up new opportunities to over 450 million Europeans, creating jobs and growth and adding to the international competitiveness
of the States. 

ESA is based in Brussels. It currently employs staff members of 19 nationalities.  ESA is led by a College consisting of three members,
each appointed for a period of four years by the three participating EFTA States.

ESA is recruiting a Deputy Director to join its Internal Market Affairs
Directorate (IMA). IMA is responsible for monitoring the EEA EFTA
States to ensure that they comply with their obligations in the field
of internal market law.

The successful candidate will assist the Director in managing the
work of the General Unit, dealing with the four freedoms of the inter-
nal market (free movement of goods, people, services and capital)
and other related areas, and will be assigned responsibility for the
coordination of ESA’s work in the fields falling within the Unit.  The
Deputy Director leads a team of around ten case handlers handling
a broad variety and a large volume of cases related to the four free-
doms.

The tasks of the Deputy Director will, broadly speaking, include:  
• Managing the Unit in co-operation with the IMA Director,

including setting objectives, monitoring progress and promot-
ing a good atmosphere within the Unit and IMA.

• Supporting case handlers in reaching their goals. Monitoring
progress, quality and timely completion of case-handling and
other objectives of IMA, as well as approving documents related
to case-handling.

• Managing the recruitment process for new staff in the General
Unit and conducting performance evaluations.

• Co-operation with other units and departments within ESA.
The successful candidate will also perform some regular case han-
dling and administrative management tasks.

Deputy Director
Internal Market Affairs 
(General Unit) 

We are looking for a well-qualified candidate with relevant experience from the public and/or private sector, with thorough knowledge of the
EEA Agreement and in particular knowledge of the legal framework of the internal market. The successful candidate must demonstrate
leadership qualities and should possess the aptitude for assisting and guiding members of the team with all aspects of case handling, as
well as supporting their growth and development. Knowledge of the legal system, economy and national administration of Norway is desirable,
given the high number of Norwegian cases handled by the Unit.

Job Reference: 10/2021 - Deadline for applications: 6 June 2021 (midnight CET) - Start date: summer/autumn 2021

For full details of this position and to apply, please visit: https://jobs.eftasurv.int

 

Kennslumiðstöð Háskóla Íslands leitar að kennsluráðgjafa í fullt starf sem hefur brennandi 
áhuga á kennslu. Um er að ræða fjölbreytt starf sem felst í þróun kennsluhátta á háskólastigi.

Kennslumiðstöð er hluti af Kennslusviði Háskóla Íslands og starfar í samstarfi við aðrar 
einingar sviðsins og önnur svið háskólans að þróun kennsluhátta.

Megin hlutverk Kennslumiðstöðvar er að stuðla að þróun kennsluhátta í takt við fjölbreyttar 
þarfir hvers tíma og vera ráðgefandi um ákvarðanir sem snúa að kennslu og kennsluþróun hjá 
Háskóla Íslands.

Umsóknarfrestur er til og með 31. maí 2021
Sækja skal um starfið á starfatorg.is

Nánari upplýsingar veitir Guðrún Geirsdóttir, deildarstjóri 
Kennslumiðstöðvar Háskóla Íslands, gudgeirs@hi.is

Öllum umsækjendum verður svarað og þeim tilkynnt um 
ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin.

Við ráðningu í störf við Háskóla Íslands er tekið mið 
af jafnréttisáætlun skólans.

Vakin er athygli á málstefnu Háskóla Íslands.

Helstu verkefni og ábyrgð:

• Þróun kennsluhátta á háskólastigi í samstarfi 
við önnur svið háskólans, í því felst m.a. 
kennslufræðilegur stuðningur við kennara, 
deildir og fræðasvið

• Veita kennurum og starfsfólki Háskóla Íslands 
kennslufræðilega ráðgjöf og stuðning með 
fjölbreyttum hætti þ.m.t. vegna rafrænna 
kennsluhátta

• Gerð fræðsluefnis og leiðbeininga á sviði 
kennslu og kennsluþróunar

• Skipulagning og framkvæmd viðburða 
í tengslum við kennslu og kennsluþróun 
(t.d. námskeið, vinnustofur, ráðstefnur)

• Verkefnastýring og skipulagning verkefna

Helstu verkefni og ábyrgð:

• Þróun kennsluhátta á háskólastigi í samstarfi 
við önnur svið háskólans, í því felst m.a. 
kennslufræðilegur stuðningur við kennara, 
deildir og fræðasvið

• Veita kennurum og starfsfólki Háskóla Íslands 
kennslufræðilega ráðgjöf og stuðning með 
fjölbreyttum hætti þ.m.t. vegna rafrænna 
kennsluhátta

• Gerð fræðsluefnis og leiðbeininga á sviði 
kennslu og kennsluþróunar

• Skipulagning og framkvæmd viðburða 
í tengslum við kennslu og kennsluþróun 
(t.d. námskeið, vinnustofur, ráðstefnur)

• Verkefnastýring og skipulagning verkefna

Eftirfarandi gögn skulu fylgja umsókn:

• Ferilskrá

• Bréf þar sem áhuga á starfinu er lýst og fjallað 
um hvað umsækjandi telur sig geta lagt af 
mörkum til þess

• Staðfest afrit af prófskírteinum

• Upplýsingar um tvo umsagnaraðila

Eftirfarandi gögn skulu fylgja umsókn:

• Ferilskrá

• Bréf þar sem áhuga á starfinu er lýst og fjallað 
um hvað umsækjandi telur sig geta lagt af 
mörkum til þess

• Staðfest afrit af prófskírteinum

• Upplýsingar um tvo umsagnaraðila

Menntun og hæfnikröfur:

• Framhaldsnám á sviði menntunarfræða eða annað 
nám sem nýtist í starfi

• Reynsla af kennslu og þróun kennsluhátta

• Góð kunnátta í íslensku og ensku, bæði í rituðu og 
töluðu máli

• Þekking á háskólasamfélagi kostur

• Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð

• Góð samskiptahæfni og hæfni í að vinna með 
fjölbreyttum hópum

 

Menntun og hæfnikröfur:

• Framhaldsnám á sviði menntunarfræða eða annað 
nám sem nýtist í starfi

• Reynsla af kennslu og þróun kennsluhátta

• Góð kunnátta í íslensku og ensku, bæði í rituðu og 
töluðu máli

• Þekking á háskólasamfélagi kostur

• Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð

• Góð samskiptahæfni og hæfni í að vinna með 
fjölbreyttum hópum
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í Kennslumiðstöð Háskóla Íslands
KENNSLURÁÐGJAFI

Umsóknarfrestur til 31. maí

Sjá nánar á Job

Hjúkrunarfræðingur óskast  
við klínískar rannsóknir

Sviðsstjóri framkvæmda-  
og veitusviðs

Bláskógabyggð auglýsir starf sviðsstjóra framkvæmda- 
og veitusviðs laust til umsóknar. Bláskógabyggð er blóm-
legt sveitarfélag í Uppsveitum Árnessýslu. Íbúar eru 
um 1.150 og auk þess eru um 2.000 sumarhús í sveitar-
félaginu. Þéttbýliskjarnar eru þrír, Laugarás, Laugar-
vatn og Reykholt. Starfsstöð sviðsstjóra er í Aratungu í 
Reykholti. 
Undir framkvæmda- og veitusvið heyra fasteignir 
sveitarfélagsins og gatnakerfi, vatns-, hita- og fráveita, 
ljósleiðari, umhverfis- og hreinlætismál, auk reksturs 
þjónustumiðstöðvar, íþróttamiðstöðva og félagsheim-
ilisins Aratungu, þ.m.t. mötuneytis. 
Næsti yfirmaður er sveitarstjóri, en næstu undir-
menn eru veitustjóri, forstöðumenn íþróttamannvirkja, 
matráður og starfsmenn framkvæmda- og veitusviðs. 
Framkvæmda- og veitunefnd fjallar um málefni sviðsins.

Meginverkefni:
• Stjórnun og daglegur rekstur framkvæmda-  

og veitusviðs.
• Umsjón og ábyrgð á umhverfis- og hreinlætismálum.
• Umsjón og ábyrgð á málefnum veitna, í samstarfi við 

veitustjóra.
• Umsjón og ábyrgð á viðhaldi og nýframkvæmdum.
• Gerð fjárhags- og viðhaldsáætlana fyrir sviðið og  

þátttaka í stefnumótun.
• Yfirumsjón með rekstri íþróttamannvirkja og  

félagsheimilisins Aratungu. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. menntun á 

sviði verk-, tækni- eða viðskiptafræði eða sambærilegt 
nám með haldbærri reynslu af verkefnum sem falla að 
starfinu.

• Þekking og reynsla af stjórnun og starfsmannahaldi, 
verkefnastjórnun og verkstjórn.

• Þekking og reynsla af sambærilegum verkefnum.
• Skipulagshæfileikar, sjálfstæð vinnubrögð og  

frumkvæði.
• Rík þjónustulund og afar góðir samskiptahæfileikar.
• Góð tölvukunnátta og reynsla af notkun word, excel  

og fjárhagskerfa.
• Góð íslenskukunnátta. 

Frekari upplýsingar um starfið:
Upplýsingar um starfið veita Ásta Stefánsdóttir, sveitar-
stjóri, asta@blaskogabyggd.is og Helgi Kjartansson, 
oddviti, oddviti@blaskogabyggd.is, eða í síma 480 3000. 
Umsóknir skulu berast til sveitarstjóra á netfangið 
asta@blaskogabyggd.is.  
Umsóknarfrestur er til og með 26. maí 2021.
Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi  
Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi 
stéttarfélags. 
Umsókn skal fylgja greinargóð náms- og starfsferilsskrá 
og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu um-
sóknar og rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda  
í starfið. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Starfið hentar einstaklingum óháð kyni.



Vegna aukinna verkefna viljum við fá fleira gott fólk
til liðs við okkar öfluga hóp burðarvirkjahönnuða.

Starfið felur í sér burðarvirkjahönnun í verkefnum 
tengdum margskonar mannvirkjum s.s. opinberum 
byggingum, skólabyggingum, íþróttahúsum, 
flugstöðvarbyggingum, virkjunum, samgöngu-
mannvirkjum, iðnaðarhúsum og verslunum.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf í byggingarverkfræði eða byggingar-

tæknifræði með sérþekkingu í hönnun burðarvirkja
• Reynsla af hönnun burðarvirkja 
• Þekking á BIM-aðferðafærðinni og notkun líkana

við hönnun er kostur
• Reynsla í notkun hönnunar- og teikniforrita,

t.d. Revit og Tekla
• Gott vald á íslensku, ensku og einu Norðurlandamáli
• Góðir samskipta- og skipulagshæfileikar, metnaður, 

frumkvæði og sjálfstæði í starfi

Nánari upplýsingar veita:
Elín Greta Stefánsdóttir mannauðsstjóri, egs@verkis.is
Áslaug Ósk Alfreðsdóttir, sérfræðingur í mannauðs-
málum, aoa@verkis.is

Umsóknarfrestur er til og með 31. maí. Sótt er um á 
umsokn.verkis.is

Hjá Verkís starfa yfir 300 manns að fjölbreyttum verkefnum á Íslandi og erlendis. Starfsfólkið hjá 
Verkís myndar sterka liðsheild sem býr yfir mikilli þekkingu og reynslu og getur tekist á við krefjandi 
verkefni. Við leggjum okkur fram við að tryggja starfsfólki okkar góðan og eftirsóknarverðan 
vinnustað þar sem hver og einn nær að nýta hæfileika sína og þekkingu sem best.

VIÐ ERUM STERK LIÐSHEILD

Burðarvirkjahönnuður

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki með um 7.000 starfsmenn, þar af um 700 á Íslandi. Fyrirtækið er brautryðjandi á 
heimsvísu í þróun og framleiðslu tækja og hugbúnaðar fyrir matvælaiðnað. Við leggjum ríka áherslu á nýsköpun og 
framþróun í öllu okkar starfi. Þess vegna viljum við ráða til okkar öflugt fólk, sem hefur áhuga á að mæta nýjum og 
spennandi áskorunum á hverjum degi. Við bjóðum upp á góða vinnuaðstöðu, skilvirka starfsþjálfun, sveigjanlegan 
vinnutíma, glæsilegan matsal, framúrskarandi íþróttaaðstöðu og gott félagslíf.

Marel leitar að skipulögðum 
og kraftmiklum einstaklingi í 
varahlutaþjónustu í framleiðslu 
Marel. Óskað er eftir starfsmanni í 
útflutningsverkefni og mun viðkomandi 
sinna fjölbreyttum verkefnum í 
alþjóðlegu umhverfi sem felast í móttöku 
og skráningu pantana og umsjón með 
hraðsendingum til viðskiptavina.

Liðsfélagi óskast í varahlutateymi - útflutningur

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hildur Halldórsdóttir, mannauðsráðgjafi, hildur.halldorsdottir@marel.com 
Umsóknarfrestur er til og með 24. maí 2021. 

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

Starfssvið:
• Afgreiðsla pantana
• Pökkun á varahlutum
• Samskipti við innri viðskiptavini og flutningsaðila
• Reikningagerð og samþykkt reikninga
• Undirbúningur útflutningsskjala
• Skráning sendinga
• Þátttaka í umbótastarfi 

Hæfniskröfur:
• Þekking og reynsla af SAP er mikill kostur
• Reynsla af útflutningi og/eða tollamálum er skilyrði
• Mjög góð almenn tölvukunnátta
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta í töluðu 
 og rituðu máli
• Færni í samskiptum og teymisvinnu
• Frumkvæði, lausnamiðuð hugsun og áhugi á   
 stöðugum umbótum
• Sjálfstæð og nákvæm vinnubrögð



Jarðboranir er leiðandi hátæknifyrirtæki á heimsvísu sem sérhæfir sig í djúpborunum eftir jarðhita. Félagið á og rekur flota 
hátæknibora og er með starfsemi víðsvegar um heiminn. Nánari upplýsingar um fyrirtækið er að f inna á www.jardboranir.is.

Upplýsingar um starf ið veitir Torfi Pálsson, mannauðsstjóri í síma 585-5290 eða torfip@jardboranir.is. 
Sækja skal um starfið á www.jardboranir.is fyrir 23. maí næstkomandi.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Vélfræði, vélstjórn eða sambærileg menntun
•  Gott vald á ensku
•  Reynsla af viðhaldi og viðgerðum stórra tækja og/eða vinnuvéla
•  Góð samskiptahæfni og hæfni til að vinna í krefjandi starfsumhverfi
•  Sjálfstæð, traust og vönduð vinnubrögð

VÉLSTJÓRI
Jarðboranir leita að öflugum aðila í starf vélstjóra. Um er að ræða 
krefjandi og spennandi starf á framkvæmdasvæðum við djúpboranir 
eftir jarðhita sem og aðrar borframkvæmdir, hér á landi og erlendis. 
Helstu verkefni vélstjóra eru viðhald og viðgerðir véla og tækjabúnaðar 
sem tilheyrir borflota félagsins. Um er að ræða vökvakerfi,rafbúnað, 
loftþrýstikerfi sem og annan búnað. Viðkomandi kemur til með að sinna 
vaktavinnu.

 

Vinnslustöðin hf. er í hópi stærstu sjávarútvegsfyrirtækja landsins. Vinnslustöðin á og gerir út alls 7 skip til uppsjávarveiða, togveiða og 
netaveiða. Fyrirtækið stundar botnfiskvinnslu, saltfiskverkun, humarvinnslu og vinnslu á uppsjávarfiski og rekur fiskimjölsverksmiðju auk 
söluskrifstofa á helstu mörkuðum erlendis. Nánari upplýsingar má finna á vsv.is. 

Verkefnastjóri 
 

Vinnslustöðin hf. óskar eftir að ráða öflugan aðila í stöðu verkefnastjóra. Verkefnastjóri starfar á skrifstofu 
Vinnslustöðvarinnar og er hlutverk hans m.a. að hafa umsjón með nýframkvæmdum og stærri 

viðhaldsverkum, þar á meðal hönnun og framkvæmd þeirra.  
 

Meginverkefni verkefnastjóra:    Kröfur til umsækjenda: 
 

• Ráðgjöf og hönnun vegna nýframkvæmda og 
stærri viðhaldsverka. 

• Skipulagning, áætlanagerð og kostnaðareftirlit.  
• Yfirstjórn og daglegt eftirlit við framkvæmdir. 
• Eftirfylgni með tíma- og kostnaðaráætlunum og 

með undirverktökum.   
• Eftirlit með að unnið sé samkvæmt 

verksamningum, verklýsingum og teikningum.  
• Annast samskipti við hönnuði og yfirvöld.  
• Skjalfestir framvindu verka og utanumhald gagna.  

 
• Þyngst vegur reynsla á sviði verkefnastjórnunar 

stórra nýframkvæmda og viðhaldsverka.  
• Þekking og reynsla af framleiðsluferlum í 

fiskvinnslu er kostur.  
• Góð þekking og reynsla á sviði byggingarmála. 
• Háskólamenntun á sviði byggingamála eða 

sambærileg menntun sem nýtist í starfi, s.s. 
verkfræði eða tæknifræði.  

• Góð almenn tölvukunnátta, ásamt kunnáttu í 
teikniforritum. 

• Nákvæmni í vinnubrögðum. 
• Frumkvæði, ábyrgð og samskiptalipurð.  
• Búseta í Vestmannaeyjum er 

skilyrði. 

 
Nánari upplýsingar veitir: Lilja Björg Arngrímsdóttir (lilja@vsv.is) í síma 488 8000.  
 
Umsóknir óskast sendar á lilja@vsv.is. Kynningarbréf ásamt ferilskrá þar sem fram koma ítarlegar upplýsingar um menntun, 
reynslu og fyrri störf fylgi umsókninni.  
 
 Umsóknarfrestur er til og með 30. maí 2021.  

 

 

 Við ráðum

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS

Stjórnendaleit

Reynsla og gott tengslanet sérfræðinga 
Ráðum skilar árangri þegar finna þarf æðstu 
stjórnendur eða fólk í stjórnir fyrirtækja.

Ráðningar millistjórnenda og sérfræðinga

Góður gagnagrunnur, gott tengslanet og ára
löng reynsla á ráðningarmarkaði eykur líkurnar 
á því að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.
  
Almennar ráðningar á markaði

Öflun umsækjenda í almenn störf er ein helsta 
áskorun fyrir tækja í dag. Þekking á markaðnum 
er því mikilvæg og þar skiptir reynslan miklu 
máli. Með leit í gagna grunni eða aug lýsingu í 
viðeigandi miðlum aðstoðar Ráðum fyrirtæki 
við að finna hæfasta ein staklinginn í starfið.
 
Sveigjanleg nálgun

Sérstaða Ráðum liggur í sveigjanlegri nálgun 
á ráðningar verkefnið. Fyrir utan að sjá um allt 
ráðningar ferlið komum við til móts við þarfir 
fyrir  tækja með því að sjá um hluta þess ef þörf 
krefur, t.d. bakgrunns kannanir, hæfnis mat eða 
starfs tengdar æfingar.
 
Matstæki

Ráðum notast við nýjustu aðferðir við að meta 
hæfni og persónuleikaþætti sem geta skipt 
sköpum í ráðningum. Ráðum er í sam starfi við 
banda ríska mannauðs lausna fyrirtækið CEB sem 
er í farar broddi í persónu  leika prófum og öðrum 
mats tækjum sem eru sér stak lega hönnuð til að 
greina sérstöðu og hæfileika ein staklinga áður 
en ráðning fer fram. 

Þannig er hægt að finna hæfasta einstaklinginn 
með talsverðri ná kvæmni. Persónu leika matið 
OPQ32 og DSI (Dependa bility & Safety Index) 
skimunar   prófið hafa t.d. verið stöðluð og 
staðfærð að íslenskum markaði.
 
Ráðgjöf við starfslok

Viðskilnaður fyrirtækis við starfsmann skiptir 
höfuð máli þegar fyrirtækið á frum kvæðið að 
starfs lokum. Ráðum býður upp á við tal við 
ráð gjafa sem felur m.a. í sér upplýsingar um 
atvinnu markaðinn, ráðgjöf varðandi starfs
ferilskrá og kynningarbréf og hagnýt atriði 
varðandi starfs leit og atvinnu viðtöl.

Ráðum býður upp á ráðgjöf 
og ráðningar þjónustu sniðna 
að þörfum viðskiptavinarins.



Við leitum að öflugum verkefnastjóra á svið stafrænna lausna 
og markaðsmála til að móta með okkur apótek framtíðarinnar. 

Verkefnastjóri stafrænna lausna ber ábyrgð á þróun og innleiðingu 
núverandi og nýrra lausna hjá Lyfju og þarf því að vera lausnamiðaður, 
árangursdrifinn liðsfélagi með gott skipulag.
 
HELSTU VERKEFNI
• Rekstur og þróun Lyfju appsins og vefverslana samstæðunnar
• Hönnun og framkvæmd upplifunar viðskiptavina í gegnum stafræna snertifleti, 
 sem hluti af heildarferðalagi viðskiptavina fyrir alla samstæðuna
• Verkefnastýring, áætlanagerð og kostnaðareftirlit
 
HÆFNISKRÖFUR
• Háskólapróf sem nýtist í starfi, tölvunarfræði eða hugbúnaðarverkfræði er kostur
• Reynsla af þróun stafrænna lausna, bæði í vefkerfum og smáforritum
• Áhugi á heilbrigði og vellíðan
• Ástríða fyrir framúrskarandi þjónustu og notendaupplifun

Umsóknarfrestur er til og með 31. maí 2021
Umsóknir óskast fylltar út á www.vinnvinn.is.

Með umsókn þarf að fylgja ferilskrá og ítarlegt kynningarbréf 
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur 
um færni viðkomandi til að gegna starfinu.

Umsjón með starfinu hafa Hilmar Garðar Hjaltason (hilmar@vinnvinn.is) 
og Auður Bjarnadóttir (audur@vinnvinn.is) hjá VinnVinn.  

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

LEIÐTOGI 
STAFRÆNNA LAUSNA



hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku 
atvinnulífi

Prófarkalesari í Landsrétti

Landsréttur auglýsir laust til umsóknar starf prófarkalesara í hálfu starfi.

Helstu verkefni og ábyrgð
Meginhlutverk er yfirlestur dóma sem og málfarsráðgjöf.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í íslensku áskilið.
• Mjög góð íslenskukunnátta og færni í rituðu máli er nauðsynleg.
• Góð færni í Word er nauðsynleg.
• Rík þjónustulund og sveigjanleiki.

Frekari upplýsingar um starfið
Starfskjör eru í samræmi við kjarasamning ríkisins og viðkomandi stéttarfélags. Þeir sem áhuga 
hafa á starfinu eru hvattir til að sækja um óháð kyni. Með umsókn skal fylgja starfsferilskrá 
ásamt kynningarbréfi þar sem gerð er grein fyrir ástæðum umsóknar og hvernig viðkomandi 
uppfyllir hæfniskröfur.

Nánari upplýsingar veitir
Áskilið er að umsóknir og fylgigögn berist rafrænt á netfangið landsrettur@landsrettur.is.  
Umsóknir gilda í allt að sex mánuði. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu í starfið liggur fyrir. Nánari upplýsingar veitir Gunnar Viðar, skrifstofustjóri 
Landsréttar, gunnar.vidar@landsrettur.is og í síma 432-5300. 

Umsóknarfrestur er til og með 24. maí 2021.s

Upplýsingafræðingur á skrif-
stofu fjármála og rekstrar

Mennta- og menningarmálaráðuneytið auglýsir laust til umsóknar 
starf upplýsingafræðings á skrifstofu fjármála og rekstrar.

Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf fyrir lausnamiðaðan, jákvæðan 
og skipulagðan einstakling með góða greiningarhæfni og frumkvæði.  
Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt sem og í hópi og vera tilbúinn til 
að takast á við kerfjandi verkefni við fjölbreyttar aðstæður.

Helstu verkefni
• Umsjón með geymsluskrá
• Frágangur skjala og gagna í skjalastjórnarkerfi
• Skráning erinda í málaskrá
• Upplýsingaþjónusta
• Þátttaka í innleiðingu á nýju skjalastjórnar og upplýsingakerfi

Hæfni- og menntunarkröfur
• Háskólapróf í upplýsingafræði
• Reynsla af störfum innan stjórnsýslunnar kostur
• Reynsla af geymsluskráningu
• Þekking og reynsla á skjalastjórnarkerfum nauðsynleg
• Þekking á rafrænum skilum kostur

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun eru samkvæmt 
kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins. 

Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, sbr.  
2. gr. reglna nr. 1000/2019 um auglýsingar á lausum störfum.

Nánari upplýsingar um starfið, hæfni- og menntunarkröfur má finna á 
Starfatorg.is og Alfred.is og skal umsóknum skilað í gegnum ráðningarvef 
Alfred.is.

Umsóknarfrestur er til og með 28.05.2021

Hjá mennta- og  
menningarmálaráðu-
neyti starfa um  
75 starfsmenn með 
fjölbreytta menntun 
og bakgrunn.  

Ráðuneytið er  
fjölskylduvænn vinnu-
staður þar sem lögð er 
áhersla á samvinnu og 
góðan starfsanda.

Skrifstofa fjármála og 
rekstrar er eina stoð-
skrifstofa ráðuneytis-
ins og sér um rekstur 
og fjármál ráðuneytis-
ins sem ríkisaðila. 
Skrifstofan annast 
einnig sameiginlega 
innri þjónustu, mála-
skrá og skjalastjórn, 
fjárreiður, innkaup á 
aðföngum og almenna 
upplýsingamiðlun. 
Skrifstofan hefur enn 
fremur yfirumsjón með 
vinnu við fjármála-
áætlun og fjárlagagerð 
og eftirfylgni með 
framkvæmd fjárlaga



Lögfræðingur á tollasviði 
Skattsins

Helstu viðfangsefni:

•    Uppkvaðning úrskurða í kærumálum embættisins og tollskyldra aðila. 

•   Ritun umsagna um lagafrumvörp er varða málefni tollasviðs. 

•    Veiting umsagna um kærumál til fjármála- og efnahagsráðuneytisins, 
ríkislögmanns og yfirskattanefndar auk annarra stjórnvalda.

•   Afgreiðsla og eftirfylgni í tengslum við ýmsar leyfisveitingar.

•    Ráðgjöf og svörun erinda um lögfræðileg álitaefni í tengslum við 
tollframkvæmd sem m.a. lýtur að starfsemi tollafgreiðslu og tolleftirlits.

•   Gerð verklagsreglna og útgáfa efnis á heimasíðu.

•   Möguleg kennsla við tollskólann.

•   Þátttaka í verkefnum tollasviðs.

•   Önnur tilfallandi verkefni á sviði tollamála.

Hæfnikröfur:

•    Háskólamenntun á sviði lögfræði, meistaragráða æskileg  
(lágmarksmenntun er bakkalár gráða).

•   Reynsla af lögfræðistörfum er kostur.

•   Þekking og reynsla á sviði opinberrar stjórnsýslu er kostur.

•   Skipulögð, nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð.

•   Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli.

•   Gott vald á einu Norðurlandamáli í töluðu og rituðu máli.

•   Frumkvæði og metnaður.

•   Fáguð framkoma og lipurð í mannlegum samskiptum.

•   Þjónustulund og jákvætt viðmót.

•   Geta til að vinna undir álagi.

•   Góð almenn tölvukunnátta.

•   Hreint sakavottorð.

Umsóknir skulu fylltar út á vefsíðu Skattsins, skatturinn.is, eða á vefsíðu Starfatorgs, 
starfatorg.is. 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. 

Skatturinn hvetur fólk af öllum kynjum til að sækja um starfið.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. 
Umsóknarfrestur er til og með 27. maí nk. og verður öllum umsóknum svarað þegar 
ákvörðun hefur verið tekin um ráðningu.

Hægt er að óska nánari upplýsinga um starfið hjá Hjalta Brynjari Árnasyni í síma  
442-1000 eða með tölvupósti á netfangið  hjalti.b.arnason@skatturinn.is

Skatturinn leitar að drífandi og öflugum lögfræðingi til starfa á tollasviði Skattsins. 

Hlutverk tollasviðs er að tryggja að farið sé að lögum og stjórnvaldsfyrirmælum við 

inn- og útflutning vara. Til að sinna þessu hlutverki hefur tollasvið m.a. eftirlit með 

inn- og útflutningi á vörum sem og eftirlit með ferðum og flutningi fara og fólks til 

og frá landinu auk eftirlits með flutningi og geymslu á ótollafgreiddum varningi 

innanlands. Þá annast tollasvið tollendurskoðun. Mikilvægt hlutverk sviðsins er að 

stuðla að framþróun og að tollframkvæmdin verði sem skilvirkust og árangursríkust.

Um er að ræða 100% starf á starfsstöð Skattsins að Tryggvagötu 19, 101 Reykjavík.

442 1000

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

Fös. 9:00-14:00

Tónlistarskóli Eyjafjarðar  
auglýsir eftir tónlistarkennurum  

í eftirfarandi stöður:
Tónlistar-/tónmenntakennari í 75-100% starfshlutfall.
Tónlistarskóli Eyjafjarðar leitar að tónlistar-/tónmennta- 
kennara til að kenna og móta fjölbreytta tónlistarkennslu  
við skólann.   

Sinna þarf fjölþættri kennslu, m.a. forskóla-/tónmennta- 
kennslu í samvinnu við leik- og grunnskóla á starfssvæðinu 
sem er Eyjafjarðarsveit, Hörgársveit, Svalbarðsstranda- 
hreppur og Grýtubakkahreppur. Fyrir hæfan og metnaðar-
fullan aðila eru möguleikar á að þróa og móta starfið en 
unnið hefur verið með ýmsa þætti eins og marimbukennslu, 
kórstarf, samsöng, rythmískt samspil o.fl. Hljóðfærakennsla 
getur verið hluti af starfinu ef umsækjandi óskar.

Píanókennari í 100% starfshlutfall. 
Leitað er eftir kennara sem sýnir frumkvæði, mætir nem- 
endum á áhugasviði þeirra og nýtir sér fjölbreytta  
kennsluhætti. Kennsla fer fram í öllum útibúum skólans.

Tónlistarkennari í 75-100% starfshlutfall. 
Leitað er eftir kennara með breiðan bakgrunn sem gæti  
kennt fjölbreytta hljóðfærakennslu byrjenda, hópkennslu  
og fræðigreinar. Yfirmenn eru skólastjóri og aðstoðar- 
skólastjóri tónlistarskólans en í nánum samskiptum við  
aðra stjórnendur leik- og grunnskóla.

Umsækjandi hafi menntun og reynslu sem nýtist í starfi. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningum tónlistarkennara við 
Samband íslenskra sveitarfélaga. Umsækjandi þarf að hafa 
bíl til umráða, akstur greiddur samkvæmt samningi.
Góð samskiptahæfni er lykilatriði.

Höfuðstöðvar skólans eru á Hrafnagili innan við 10 mínútna 
akstur frá Akureyri.  
Umsóknarfrestur er til 25. maí. 
Upplýsingar um starfið veitir Guðlaugur Viktorsson,  
skólastjóri. Fyrispurnir og umsóknir berist á netfangið  
te@krummi.is
Skólastjóri áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum. 

Erum við 
að leita 
að þér?



Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi 
ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.

Áhugasamir eru beðnir að 
sækja um starfið á  
www.vegagerdin.is 

Vegagerðin leitar að drífandi og metnaðar-
fullum starfsmanni á samskiptadeild til að 
styðja við kynningarstarf vegna verkefna 
á höfuðborgarsvæðinu. Viðkomandi þarf 
að hafa hæfni til að hrinda verkefnum í 
framkvæmd og hrífa fólk með sér. Leitað er 
að einstaklingi með reynslu af samskiptum 
við mismunandi hagaðila og stefnumót-
unarstarfi. Viðkomandi þarf að geta metið 
hvernig samstarfi Vegagerðarinnar og 
hagaðila er best fyrirkomið, þarf að tryggja 
lipurt upplýsingaflæði milli aðila og út á við 
og um leið farsælt samstarf á öllum stigum. 
Viðkomandi þarf að vera vel ritfær á íslensku 
og hafa reynslu af því að skrifa texta sem 
ber fyrir augu almennings. Starfsmaðurinn 
þarf að þekkja til miðlunar upplýsinga og 
frétta hvort heldur er á vef, prentmiðlum, 
ljósvakamiðlum eða samfélagsmiðlum. 

Á verkefnaskrá Höfuðborgarsvæðisins má 
meðal annars finna spennandi verkefni 
á borð við Sæbrautarstokk, Borgarlínu, 
stofnhjólanet á höfuðborgarsvæðinu sem 
og verkefni tengd bættu umferðarflæði og 
öryggi. 

Um 100% starf er að ræða.

Umsóknarfrestur er til og með  
26. maí 2021. 

Menntunar- og hæfniskröfur 
→ Háskólapróf sem nýtist í starfinu.
→ Reynsla af samskiptum við  

hagsmunaaðila, kostur ef tengist opin-
berum aðilum.

→ Framúrskarandi samskiptafærni, þjónustu-
drifið og lausnamiðað hugarfar.

→ Skipulagshæfni, frumkvæði og faglegur 
metnaður.

→ Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í 
teymisvinnu.

→ Góð íslensku- og enskukunnátta í rituðu og 
töluðu máli.

→ Hæfni til að fylgja málum eftir og til að 
finna bestu lausnir hverju sinni.

Umsókn skal fylgja ferilskrá og ítarlegt kynn-
ingarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur um færni við-
komandi til að gegna starfinu og upplýsingar 
um árangur sem viðkomandi hefur náð og 
telur að nýtist í starfi á samskiptadeild.

Nánari upplýsingar um starfið veitir G. Pétur 
Matthíasson forstöðumaður samskipta-
deildar, g.petur.matthiasson@vegagerdin.is  
síma 522-1006.

Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex 
mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.
Öllum umsóknum um starfið verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið 
tekin.

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður. Áhugasamir 
einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um. 

Starfsmaður á samskiptadeild
Álftanesskóli
• Dönskukennari á elsta stig

Garðahraun frístundaheimili
• Umsjónarmaður

Hofsstaðaskóli
• Umsjónarkennari á miðstig

Urriðaholtsskóli
• Deildarstjóri

Leikskólinn Akrar
• Aðstoðarleikskólastjóri

Leikskólinn Holtakot
• Deildarstjóri
• Leikskólakennarar

Leikskólinn Kirkjuból
• Deildarstjóri

Fræðslu- og menningarsvið
• Sálfræðingur

Fjölskyldusvið
• Sumarafleysing við aðstoð á   
 heimili ungrar konu

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

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

gardabaer.is

STÖRF HJÁ
GARÐABÆ

Vinnvinn | Kringlan 7 | 103 Reykjavík
Sími 552 1212 | vinnvinn@vinnvinn.is | www.vinnvinn.is



— UMSÓKNIR

Upplýsingar um starfið veitir Kristján Skarphéðinsson 
 ráðuneytisstjóri atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins 
á netfanginu anr@anr.is.

Fólk af öllum kynjum er hvatt til að sækja um starfið.

Umsókn skal vera skrifleg og henni skal fylgja ítarleg ferilskrá 
og kynningarbréf á íslensku þar sem gerð er grein fyrir hæfni 
viðkomandi til að gegna embættinu. Umsókn skal skila rafrænt 
á netfangið anr@anr.is eigi síðar en 18. maí 2021.

Umsóknir þar sem óskað er nafnleyndar verða ekki teknar til greina.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

— STARFSSVIÐ

Ráðuneytisstjóri stýrir ráðuneytinu undir yfirstjórn ráðherra. Ráðherra 
setur ráðuneytisstjóra erindisbréf þar sem kveðið skal á um starfs- 
svið og starfsskyldur, sbr. 2. mgr. 18. gr. laga um Stjórnarráð Íslands nr. 
115/2011. Starfssvið og starfsskyldur ráðuneytisstjóra eru víðtækar og 
ber ráðuneytisstjóri fjárhagslega og faglega ábyrgð gagnvart ráðherra 
á starfsemi ráðuneytis. 

— MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, embættis- eða meistarapróf 

er skilyrði.

• Leiðtogahæfni og umfangsmikil stjórnunarreynsla.

• Þekking og reynsla á sviði reksturs og starfsmannahalds.

• Þekking á íslensku atvinnulífi.

• Reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur.

• Færni í mannlegum samskiptum.

• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.

• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta.

• Kunnátta í einu Norðurlandamáli æskileg.

fiskveiðisamninga við erlend ríki. Í ráðuneytinu starfar samhentur hópur 
70 starfsmanna með fjölbreytta menntun, reynslu og þekkingu. 

Í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu eru sjö skrifstofur, þær eru 
skrifstofa ráðuneytisstjóra, skrifstofa sjávarútvegsmála, skrifstofa 
landbúnaðarmála, skrifstofa matvælaöryggis og fiskeldis, skrifstofa 
ferðamála og nýsköpunar, skrifstofa orku, iðnaðar og viðskipta og skrif-
stofa fjárlaga, rekstrar og innri þjónustu. Ráðuneytisstjóri samhæfir 
starfsemi ráðuneytisins og miðlar, ásamt skrifstofustjórum, upplýsing-
um til ráðherra.

— RÁÐNING OG KJÖR

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra skipar í embættið til fimm ára 
frá og með 1. júlí 2021, sbr. ákvæði laga nr. 115/2011 og laga um réttindi 
og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996 þegar skýrsla nefndar sem 
metur hæfni umsækjenda, sbr. 19. gr. laga nr. 115/2011, liggur fyrir.

Um laun og önnur starfskjör fer samkvæmt ákvæði til bráðabirgða 
í lögum nr. 60/2018.

Auglýst er laust til umsóknar embætti ráðuneytisstjóra 
í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu.

Tveir ráðherrar fara með yfirstjórn málefna ráðuneytisins og bera 
þeir ábyrgð á öllum stjórnarframkvæmdum þess. Allar embættis- 
færslur starfsmanna eru gerðar í umboði ráðherra. Helstu verkefni 
sem heyra undir ráðuneytið eru skipulag, rekstur og starfsmanna-
hald ráðuneytisins, málefni sjávarútvegs, landbúnaðar, fiskeldis, mat-
vælaöryggis, orku, iðnaðar, viðskipta, ferðaþjónustu, nýsköpunar ofl. 
Þá sinnir ráðuneytið fjölbreyttu erlendu samstarfi og fer með gerð 

Ráðuneytisstjóri
atvinnuvega-
og nýsköpunarráðuneytis



ARKITEKTAR
BYGGINGAFRÆÐINGAR

Við leitum að arkitektum og byggingafræðingum til starfa.  
Unnið er bæði á AutoCad og Revit, reynsla á forritin er því ákjósanleg. 

Starfsreynsla á arkitektastofu er kostur.
Við bjóðum upp á fjölbreytt starf með samhentum hópi og góðri vinnuaðstöðu.

Skila skal umsóknum ásamt starfsferilsskrám á netfangið tark@tark.is fyrir 25. maí 2021.
Öllum umsóknum verður svarað og farið verður með þær sem trúnaðarmál. 

T.ark er arkitektastofa sem vinnur að fjölbreyttum  verkefnum á sviði byggingarlistar, hönnun 
nýbygginga, endurhönnun og breytingar á eldri byggingum, gerð skipulagsáætlana,

 hönnunarstjórn byggingareftirlit o.fl. Starfsmenn T.ark eru nú 21 talsins; arkitektar, 
byggingafræðingar, innanhússarkitektar.

T.ark Arkitektar ehf – Hátúni 2b – 105 Reykjavík – 540 5700 - www.tark.is

Dómsmálaráðuneytið óskar eftir að ráða upplýsingafulltrúa.  
Upplýsingafulltrúi ber ábyrgð á fjölmiðlatengslum og ritstýrir vefjum ráðu-
neytisins. Viðkomandi fylgist með fréttaflutningi sem tengist starfsemi ráðu-
neytisins og ráðherra og veitir fjölmiðlum og almenningi upplýsingar. Leitað er 
að einstaklingi með áhuga á að móta starfið með starfsmönnum ráðuneytis-
ins. Um fullt starf er að ræða.

Helstu verkefni:
• Umsjón með samskiptum dómsmálaráðuneytisins við fjölmiðla, svör við 
fyrirspurnum frá almenningi og fjölmiðlum, gerð fréttatilkynninga o.fl.
• Ritstjórn vefja dómsmálaráðuneytisins
• Upplýsingamiðlun innan ráðuneytisins

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi, meistaragráða er æskileg
• Reynsla af blaða/fréttamennsku er kostur
• Þekking á málefnasviðum ráðuneytisins er kostur
• Framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum og góð framkoma
• Góð íslensku- og enskukunnátta og færni til að tjá sig í ræðu og riti. Kunn-
átta í öðrum tungumálum er kostur
• Færni í tölvunotkun. Kunnátta í vefumsjónarkerfum er kostur
• Geta til að vinna hratt og undir álagi
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri

Umsóknarfrestur er til og með 25. maí nk. Umsókn óskast útfyllt í gegnum 
www.starfatorg.is og skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð 
er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda til að gegna starfinu. 
Óskað er eftir sýnishornum, t.d. hlekk á birt efni sem viðkomandi hefur látið 
frá sér.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfs-
manna Stjórnarráðsins og fjármála- og efnahagsráðherra. Athygli er vakin á 
því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. 

Nánari upplýsingar veitir Haukur Guðmundsson, 
ráðuneytisstjóri í síma 545 9000.

Dómsmálaráðuneytið
Upplýsingafulltrúi 

 Við ráðum

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS

Stjórnendaleit

Reynsla og gott tengslanet sérfræðinga 
Ráðum skilar árangri þegar finna þarf æðstu 
stjórnendur eða fólk í stjórnir fyrirtækja.

Ráðningar millistjórnenda og sérfræðinga

Góður gagnagrunnur, gott tengslanet og ára
löng reynsla á ráðningarmarkaði eykur líkurnar 
á því að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.
  
Almennar ráðningar á markaði

Öflun umsækjenda í almenn störf er ein helsta 
áskorun fyrir tækja í dag. Þekking á markaðnum 
er því mikilvæg og þar skiptir reynslan miklu 
máli. Með leit í gagna grunni eða aug lýsingu í 
viðeigandi miðlum aðstoðar Ráðum fyrirtæki 
við að finna hæfasta ein staklinginn í starfið.
 
Sveigjanleg nálgun

Sérstaða Ráðum liggur í sveigjanlegri nálgun 
á ráðningar verkefnið. Fyrir utan að sjá um allt 
ráðningar ferlið komum við til móts við þarfir 
fyrir  tækja með því að sjá um hluta þess ef þörf 
krefur, t.d. bakgrunns kannanir, hæfnis mat eða 
starfs tengdar æfingar.
 
Matstæki

Ráðum notast við nýjustu aðferðir við að meta 
hæfni og persónuleikaþætti sem geta skipt 
sköpum í ráðningum. Ráðum er í sam starfi við 
banda ríska mannauðs lausna fyrirtækið CEB sem 
er í farar broddi í persónu  leika prófum og öðrum 
mats tækjum sem eru sér stak lega hönnuð til að 
greina sérstöðu og hæfileika ein staklinga áður 
en ráðning fer fram. 

Þannig er hægt að finna hæfasta einstaklinginn 
með talsverðri ná kvæmni. Persónu leika matið 
OPQ32 og DSI (Dependa bility & Safety Index) 
skimunar   prófið hafa t.d. verið stöðluð og 
staðfærð að íslenskum markaði.
 
Ráðgjöf við starfslok

Viðskilnaður fyrirtækis við starfsmann skiptir 
höfuð máli þegar fyrirtækið á frum kvæðið að 
starfs lokum. Ráðum býður upp á við tal við 
ráð gjafa sem felur m.a. í sér upplýsingar um 
atvinnu markaðinn, ráðgjöf varðandi starfs
ferilskrá og kynningarbréf og hagnýt atriði 
varðandi starfs leit og atvinnu viðtöl.

Ráðum býður upp á ráðgjöf 
og ráðningar þjónustu sniðna 
að þörfum viðskiptavinarins.



M eð mögnuðum gönguleiðum, 
hljólaleiðum, litlu skíðasvæði, litlu 

náttúru baðlóni, lengsta ziplæni landsins, 
adrenalíngarði, gönguskíðaklúbbi og 
veitingastað með rúgbrauði, veislum og 

kakó og pönnsum um helgar. Staður fullur 
af orku og krafti þar sem allir ættu að geta 

fundið eitthvað við sitt hæfi allt árið um kring. 

Mikilvægt er að hugmyndafræði skálans muni varðveita 
dýrmæta sögu og andrúmsloft staðarins.
Byggt verður áfram á þeim gildum um vináttu og hollustu sem 
hefur alltaf legið yfir vötnum. 

Aðstandendur skálans óska eftir 
veitingamanni eða -þjónustu sem 
búa yfir áhuga, orku og sýn til 
að reka og leiða veitingarekstur 
svæðisins í skálanum. 

Áhugasamir eru beðnir um að setja 
sig í samband á  
skidaskali@skidaskali.is fyrir 
þriðjudaginn 18 maí. 

Fyrir fjölskyldur og goda vini

Skidaskalinn i Hveradölum
oskar eftir adila til ad sja 
um veitingarekstur skalans

Matvælasjóður auglýsir
eftir styrkumsóknum

Matvælasjóður auglýsir eftir styrkumsóknum
Hlutverk Matvælasjóðs er að styrkja þróun og nýsköpun við fram-
leiðslu og vinnslu matvæla úr landbúnaðar- og sjávarafurðum.

Áhersla er á nýsköpun, sjálfbærni, verðmætasköpun og 
samkeppnishæfni íslenskra matvæla og hliðarafurða þeirra 
um land allt.

Markmið sjóðsins er að ná til verkefna á öllum stigum, allt frá 
hugmyndum til markaðssetningar og hagnýtra rannsókna. 
Úthlutunarfé sjóðsins eru 630 milljónir á árinu 2021.

OPNAÐ ER FYRIR UMSÓKNIR 14. MAÍ OG ER FRESTUR TIL OG MEÐ 6. JÚNÍ 2021
SJÓÐURINN STARFAR SAMKVÆMT LÖGUM UM MATVÆLASJÓÐ, LÖG NR. 31

NÁNARI UPPLÝSINGAR Á VEFSÍÐUNNI WWW.MATVÆLASJÓÐUR.IS

Matvælasjóður hefur fjóra flokka:
BÁRA styrkir verkefni á hugmyndastigi. Styrkur úr Báru fleytir 
hugmynd yfir í verkefni.

KELDA styrkir rannsóknaverkefni sem miða að því að skapa 
nýja þekkingu.

AFURÐ styrkir verkefni sem komin eru af hugmyndastigi en 
eru þó ekki tilbúin til markaðssetningar, en leiða af sér afurð.

FJÁRSJÓÐUR styrkir sókn á markað. Fjársjóður er samansafn 
verðmætra hluta og styrkir fyrirtæki til að koma sínum 
verðmætum á framfæri.

Lumið þið 
á góðri hugmynd?

Velferðarsvið

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar auglýsir eftir 
samstarfsaðilum til að sjá um fjölbreytt og 

skapandi verkefni í félagsstarfi eldri borgara 
í sumar, í um það bil tíu vikur.

Óskað er eftir tilboðum í námskeið og hópastarf sem 
gleður og endurnærir. Námskeiðin verða haldin á 

félagsmiðstöðvum velferðarsviðs.

Allar hugmyndir eru velkomnar.  

Velferðarsvið hefur fengið styrk frá félagsmálaráðuneytinu 
til átaksins. Markmiðið er að rjúfa félagslega einangrun sem 
orðið hefur vegna COVID-19 og virkja fullorðið fólk og eldri

borgara sem orðið hafa fyrir hvað mestum áhrifum 
af faraldrinum. 

Umsóknarfrestur er til 23. maí
Hikið ekki við að hafa samband við Gísla Felix Ragnarsson 

til að fá frekari upplýsingar :
gisli.felix.ragnarsson@reykjavik.is



Fjármála- og efnahagsráðuneytið leitar að 
framúrskarandi vörustjóra (e. product 
manager) til að vera leiðandi í vöruþróun á 
notendaviðmóti og notendaupplifun á vef 
Ísland.is og snjallforritum Stafræns Íslands. 

Starfið felur í sér ábyrgð og þátttöku 
í stafrænum umbreytingarverkefnum 
í samvinnu við stofnanir hins opinbera.

Umsókn þarf að fylgja ferilskrá og kynningarbréf þar sem 
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir 
hæfni. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.   

Starfið er tímabundið til tveggja ára. Til greina kemur að 
ráða tvo sérfræðinga. Laun eru skv. kjarasamningi Félags 
háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins. Um fullt 
starf er að ræða. Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, 
eru hvattir til að sækja um. Umsóknir gilda í 6 mánuði frá því 
að umsóknarfrestur rennur út, sbr. reglur nr. 1000/2019 um 
auglýsingar lausra starfa. 
 

Menntunar- og hæfniskröfur 
Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. í upplýsingatækni, 
stafrænum lausnum eða tengdum greinum. 
A.m.k. 5 ára reynsla í sambærilegu starfi/verkefnum. 
Reynsla og þekking á vöruþróun, verkefnastjórnun og 
stafrænni hönnun sem byggist á hugmyndafræði hönnunar-
hugsunar (e. design thinking). 
Skilningur og þekking á notendaupplifun og reynsla af þróun 
notendaviðmóts. 
Greiningarhæfni, lausnamiðuð og öguð vinnubrögð. 
Framúrskarandi samskiptahæfni og þjónustulund ásamt 
áhuga og getu til að leiða teymisvinnu. 
Þekking á sjálfsafgreiðsluferlum, stefnumótun og breytinga- 
stjórnun er æskileg. 
Mjög gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti er skilyrði.

Nánari upplýsingar veita: 
Andri Heiðar Kristinsson (andri.kristinsson@fjr.is) og 
Aldís Stefánsdóttir (aldis@fjr.is) í fjármála- og efnahags-
ráðuneytinu.

Umsóknir berist á starfatorg.is.
 
Umsóknarfrestur er til og með  17. maí nk. 
Öllum umsóknum verður svarað.

Brennur þú fyrir bættri notendaupplifun? 
Vörustjóri í fremstu röð

•

•
•

•

•
•

•

•

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

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

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.

Hafðu samband við okkur og sjáðu 

hvað við getum gert fyrir þig. 

RÁÐNINGAR



Glaðheimar vesturhluti. Breytt deiliskipulag.

Bæjarstjórn Kópavogs hefur samþykkt í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 
123/2010, að auglýsa tillögu að breyttu deiliskipulagi fyrir Glaðheima vesturhluta. Skipu-
lagssvæðið sem er um 8.6 ha að stærð afmarkast af Reykjanesbraut til vesturs, Bæjarlind til 
norðurs, Álalind 1, 2, 3 og 5 til austurs auk athafnasvæðis við Akra- og Askalind og Arnar-
nesvegi til suðurs. Skipulagssvæðið er óbyggt og í gildandi deiliskipulagi  er gert ráð fyrir 
um 88.000 m2 í atvinnuhúsnæði (verslun- þjónustu og athafnahúsnæði án kjallara og bíla-
geymslna).

Í breytingunni felst að landnýtingu á austari hluta skipulagssvæðisins og miðju þess er breytt 
og í stað atvinnuhúsnæðis á 5-8 hæðum rísa 9 fjölbýlishús sem verða á 3-12 hæðum með um 
468 íbúðum. Auk þess er gert ráð fyrir leikskóla og opnu svæði (bæjargarði). Á norðurhluta 
skipulagssvæðisins nánar tiltekið við húsagötu A nr. 2-3 er fallið frá verslunar- og þjónustuhús-
næði á þremur efstu hæðum hússins og þess í stað komið fyrir 32 íbúðum. Heildarfjöldi íbúða 
á svæðinu öllu verður að hámarki 500 íbúðir. Suðvestan fyrirhugaðs Glaðheimavegar (á suður-
hluta svæðisins) er gert ráð fyrir 7 lóðum fyrir verslunar- og þjónustuhúsnæði á 2 til 4 hæðum. 
Turnbygging í norðvesturhluta svæðisins lækkar úr 32 hæðum í 15 hæðir. Byggingarreitir, lóðir 
og lóðastærðir verslunar- þjónustu og athafnahúsa breytast sem og aðkoma og fjöldi bíla-
stæða. Auk þess er gert ráð fyrir að lega tengibrautar um svæðið í framhaldi af Glaðheima-
vegi að Arnarnesvegi breytist. Heildarstærð atvinnuhúsnæðis með kjallara og bílageymslum 
er áætluð um 50.000 m2 en um 36.000 m2 án bílageymslna og heildarstærð íbúðarhúsnæðis 
með kjallara og bílageymslum er áætluð um 89.000 m2. Stærð leikskóla er um 1.500 m2. 
Heildar byggingarmagn á deiliskipulagssvæðinu er áætlað um 135.000 m2 þar af um 106.000 
m2 án bílageymslna. Svæðisnýtingarhlutfall deiliskipulagssvæðisins miðað við heildarbygging-
armagn er áætlað um 1.57 og 1.22 án bílakjallara neðanjarðar. Gert er ráð fyrir einu stæði á 
hverja 75 m2 í verslun og þjónustu og einu stæði á hverja 100 m2 í atvinnuhúsnæði, geymslu 
- og kjallararými. Reikna skal með 1,2 stæðum á hverja íbúð með gestastæðum. Miðað við 2,5 
íbúa á íbúð er áætlað að á svæðinu verði um 1.250 íbúar. 
Uppdrættir í mkv. 1:1000 ásamt greinargerð, skýringarmyndum, skipulagsskilmálum og skýr-
ingarhefti B dags. 19. apríl 2021. Með tillögunni fylgir minnisblað verkfræðistofunnar Mann-
vits um forsendur fyrir bílaumferð dags. 15. apríl 2021, umhverfismat og hljóðskýrsla dags. 
19. apríl 2021 og skýrsla um áhrif nýs deiliskipulags Glaðheima á Heimsmarkmið Sameinuðu 
þjóðanna dags. 29. 3 2021 og áhættumat vegna loftslagsbreytinga dags. 30. mars 2021 frá 
verkfræðistofunni Mannviti. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Ofangreind tillaga að breyttu deiliskipulagi Glaðheima vesturhluta er aðgengileg á heimasíðu 
bæjarins, www.kopavogur.is. Ef óskað er eftir nánari upplýsingum um tillöguna er hægt að 
senda fyrirspurn á starfsfólk skipulagsdeildar á netfangið skipulag@kopavogur.is. 
Miðvikudaginn 26. maí 2021 milli kl. 17 og 18 verður starfsfólk skipulagsdeildar með opið 
hús að Digranesvegi 1 þar sem tillagan verður sérstaklega kynnt þeim sem þess óska. Vegna 
sóttvarnarreglna eru áhugasamir beðnir að skrá komu sína með tölvupósti á netfangið skipu-
lag@kopavogur.is fyrir 25. maí nk. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til 
að kynna sér tillöguna. Athugasemdir og ábendingar skulu hafa borist skriflega til skipulags-
deildar, Digranesvegi 1, 200 Kópavogi eða á netfangið skipulag@kopavogur.is eigi síðar en kl. 
13:00 föstudaginn 2. júlí 2021.

Skipulagsfulltrúinn í Kópavogi

kopavogur.is

 

Auglýsing um breytt deiliskipulag  
í Kópavogi.

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Úlfarsárdalur. Yfirborðsfrágangur við Úlfarsbraut 
2021, útboð nr. 15216

• Ámokstur á salti 2021-2022, EES-útboð nr. 15211

• Götusalt 2021-2022, EES útboð 15212

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

Innkaupaskrifstofa

Sími 411 1111

ÚTBOÐ

Auglýsing um styrki Hagþenkis 2021 

Hagþenkir, félag höfunda fræðirita og kennslugagna, 
auglýsir eftir umsóknum um eftirtalda styrki: 

Starfsstyrkir til ritstarfa
Til úthlutunar eru 18.000.000.- kr. 

Ferða- og menntunarstyrkir fyrir félagsmenn  
Hagþenkis 
Til úthlutunar á vorönn eru 1.500.000.- kr.

Umsóknartími er 17. maí-3.júní kl. 13.

Rétthafagátt fyrir handritshöfundar er á heimasíðu 
Hagþenkis.

Handritshöfundar fræðslu- og heimildamynda ber að 
skrá sig og verk sín í nýja rétthafagátt á heimasíðu fé-
lagsins. Skráningarfrestur er til 2. nóvember fyrir rétt-
hafagreiðslur ársins 2020.

Nánari upplýsingar, úthlutunarreglur og rafræn um-
sóknareyðublöð og rétthafagáttin fyrir handritshöfunda 
fræðslu- og heimildamynda eru á heimasíðu félagsins: 
www.hagthenkir.is

Hagþenkir, Þórunnartúni 2. 105. Rvk.  
Sími 551-9599/ hagthenkir@hagthenkir.is

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

Þarftu að ráða
starfsmann?

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

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

Kringla 2, lóð 19    Grímsnes 19.900.000

11,6 hektara eignarland við Sólheimaveg í Grímsnesi ásamt tveimur húsum, 
samtals 37 fm. Á lóðinni eru tvö lítil hús sem tengd eru saman með sólpalli. 
Gestahús er skráð 23,2 fm og geymsla skráð 13,8 fm. Í báðum húsum er lítil 
eldhúsinnrétting, svefnaðstaða og salerni.
Upplýsingar veitir Elka fasteignasali í gsm: 863 8813

Herbergi: 2           
BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 863 8813 / ELKA@FSTORG.IS

Grænásbraut 604    262 Reykjanesbær 21.900.000

Vel skipulögð og björt 2ja herbergja íbúð við Grænásbraut 604B í Reykjanesbæ/
Ásbrú. Fallegar hvítar innréttingar, gólfsíðir gluggar og svalir. Hús og íbúð var 
endurnýjað 2018. Íbúðin er 48,5 fm, þar af geymsla, 4,1 fm. Íbúðin er tilbúin til 
afhendingar við undirritun kaupsamnings
Upplýsingar veitir Elka fasteignasali í gsm: 863 8813

Herbergi: 2     Stærð: 48,5 m2      

OPIÐ HÚS laugardaginn 15. maí kl. 13:00-13:30

Hringbraut 38    220 Hafnarfjörður 36.900.000

MIKIÐ ENDURNÝJUÐ  2-3JA HERBERGJA RISÍBÚÐ Á VINSÆLUM STAÐ Í 
HAFNARFIRÐI OG AÐEINS Í 5 MÍN. GÖNGUFÆRI FRÁ SUÐURBÆJARLAUGIN-
NI. Útsýni yfir Hafnarfjörð og út á sjó. Á síðasta ária var þak viðgert, skorsteinn 
fjarlægður og nýtt járn sett á.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 837 8889

Herbergi: 3     Stærð: 66,5 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn 17. maí kl. 17:30-18:00

Ásakór 1     203 Kópavogur 85.900.000

Björt, falleg og einstaklega rúmgóð 6 herbergja endaíbúð á 5.hæð 
með bílskúr á þessum eftirsótta stað, í Kórahverfi Kópavogs. Þar af 
bílskúr skráður 24,9 fm. 

Eignin skiptist í fjögur-fimm svefnherbergi, stofu, borðstofu, svalir, 
sjónvarpshol, eldhús, þvottaherbergi og baðherbergi. Búið er að útbúa 
skrifstofu sem notast sem auka svefnherbergi. 

Göngufæri er í verslun, skóla og leikskóla. Í hverfinu er Kórinn 
íþróttamiðstöð HK, fallegar gönguleiðir, útivistarsvæði, hesthús og 
golfvöllur.  

Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 6     Stærð: 191,8 m2

OPIÐ HÚS sunnudaginn 16. maí. kl. 16:00-16:30

Ásakór 15     203 Kópavogur 75.900.000

Um er að ræða rúmgóða 5 herbergja endaíbúð með tvennum svölum 
í Kórahverfinu. 

Eignin er skráð 157,4 fm og skiptist í forstofu, 4 svefnherbergi, stofu, 
borðstofu, eldhús, geymslu, baðherbergi og sér  þvottaherbergi. Lóðin 
er stór og snyrtileg. 

Göngufæri er í verslun, skóla og leikskóla. Í hverfinu er Kórinn 
íþróttamiðstöð HK, fallegar gönguleiðir, útivistarsvæði, hesthús og 
golfvöllur.  

Uppl. veitir Ragnar fasteignasali í gsm: 844 6516 

Herbergi: 5     Stærð: 157,4 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 17. maí kl. 18.30-19.00

Blikahólar 2    111 Reykjavík 49.900.000

Góð 4ra herb. íbúð, skráð 102,9fm, með góðum bílskúr, skráður 25,4fm.  Íbúðin 
á fyrstu hæð, í góðu lyftuhúsi. Íbúðin með með parket á gólfum og skiptist í gott 
hol, þrjú rúmgóð svefnherbergi, aðalrými með útgegni út á góðar vestur svalir með 
miklu útsýni.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 4     Stærð: 128,3 m2      

OPIÐ HÚS miðvikugdaginn 19. maí kl. 17:00-17:30

Dalsbyggð 21    210 Garðabæ 138.000.000

Frábærlega vel staðsett einbýlishús á tveimur hæðum. Um er að ræða eign 
sem er skráð skv fmr 282,3fm og þar af er bílskúr 52,6fm  en að auki er um 
50fm sólskáli sem er ekki inni í skráðum fermetrum og eignin því um 330fm. 

Húsið er á mjög eftirsóttum stað innst og efst í botnlanga. Virkilega skjólsæll 
staður og friðsæll með rómuðu útsýni. Húsið er allt nýmálað að utan og 
innan Búið er að endurnýja eldhús og öll gólfefni eignarinnar. Mögulegt er að 
útbúa aukaíbúð á neðri hæð. Örstutt er í skóla, leikskóla, íþróttaaðstöðu og 
þjónustu almennt.   

Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 8     Stærð: 330 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 17. mai kl. 17.30-18.00

Glæsileg og björt endaíbúð á 2. hæð við Strandveg 10 í Sjálandshverfi Garðabæjar. 
Íbúðin nær í gegn og nýtur sólar meirihluta dags og langt fram eftir kvöldi. Íbúðinni 
fylgir sér stæði í lokaðri bílgeymslu og sérgeymsla í sameign. Skv. fasteiganskrá er 
íbúðin 123,7 fm og geymsla 10,7 fm.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 134,4 m2

Strandvegur 10     210 Garðabær  74.900.000

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 19. mai kl. 17.30-18.00

Falleg og mikið endurnýjuð íbúð á mjög eftirsóttum stað í miðborginni. íbúðin sem 
er 80,2fm er á 1.hæð í fjórbýli. Sameiginleg verönd er í bakgarði. Íbúðin var mjög 
mikið endurnýjuð á árunum 2014-2015  m.a eldhúsinnrétting og heimilistæki, 
baðherbergi og gólfefni. Fallegir loftalistar og rósettur í lofti setja skemmtilegan blæ 
á íbúðina. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 80,2 m2

Þórsgata 5      101 Reykjavík 49.900.000

OPIÐ HÚS sunnudaginn 16. maí kl. 17:00-17:30

Brekkubyggð 43    210 Garðabæ 42.900.000

Mikið endurnýjuð og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð með sérin-
ngangi, sér garði og sólpalli við Brekkubyggð 43 í Garðabæ. Eignin er skráð 58 
fm auk geymslu í sameign. Íbúðin skiptist í anddyri, eldhús, stofa/borðstofa, tvö 
svefnherbergi og baðherbergi auk sér geymslu í sameign. 
Upplýsingar veitir Darri aðst.maður fasteignasala  í gsm: 767 0000

Herbergi: 3     Stærð: 58 m2      

520 9595
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Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Fasteignasali

820 2222

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
837 8889

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Helgi
Fasteignasali

780 2700

Hólmgeir
Lögmaður

520 9595

Hafliði
Fasteignasali

846 4960

Ragnar
Fasteignasali

844 6516

Darri Örn
Sölufulltrúi

767 0000

Elka
Fasteignasali

863 8813

Unnur Svava
Sölufulltrúi

623 8889

Jón Gunnar
Fasteignasali

848 7099

Hrönn
Fasteignasali

692 3344

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali



Einstaklega fallegt og mikið uppgert 195,3 fm einbýlishús á fallegum stað við 
Baugatanga 5A í Skerjafirði, Reykjavík.

• Skjólgóður nýlegur pallur aftan við húsið.
• Fallegar svalir og sjávarútsýni. 
• Eignin er á þremur hæðum. 
• Húsið var allt endurnýjað árið 2002 og hefur fengið gott viðhald frá þeim tíma. 
• Bílskúrsréttur fylgir eigninni og heimilt að byggja 40,5 fm. bílskúr.

Verð: 119,5 millj.

Nánari uppl. veita
Guðbjörg G. Sveinbjörnsdóttir
Löggiltur fasteignasali
899-5949/gudbjorg@trausti.is

Kristján Baldursson
Löggiltur fasteignasali
867-3040/kristjan@trausti.is

VIÐ 
ERUM  

TRAUSTI

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

Garðar K.
s: 853-9779

Hallgrímur
s: 896-6020

Styrmir
s: 846-6568

Guðlaug
s: 661-2363 

Kristján
s: 867-3040

Garðar Hólm 
s: 899-8811

Guðbjörg G.  
s: 899-5949

Garðar B.
s:  898-0255

Sólveig 
s: 869-4879

Kristín María
s: 837-1177

Aðalsteinn Jón  
s: 767-0777

Micha
s:766-0891

Linda
s:848-9455

Ólafur Haukur
s: 866-1242

Viktoría Larsen 
s: 618-5741

Einar Örn
s: 823-4969

Halldór 
s: 660-5312

Bára
s: 693-1837

Ragnheiður
s: 788-3069

BAUGATANGI 5A 
102 REYKJAVÍK

Opið hús mánudaginn 17. maí frá kl. 17:30 – 18:00

FAGRIHJALLI 68
200 KÓPAVOGI 
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN  
16. MAÍ KL. 13:00 – 14:00
Einstaklega fallegt og vel skipulagt 
174,5 fm parhús á tveimur hæðum með 
bílskúr. Húsið er skráð 174,5 fm, þar af 
er íbúðarými 146,3 fm og bílskúr sem 
er 28,2 fm. Að auki er ca. 30 fm. rishæð 
sem er ekki innan fermetratölu.

Nánari uppl. veitir Einar Örn lgf.
 s. 823-4969, einar@trausti.is

Verð: 89.9 millj. 

STARARIMI 33
112 REYKJAVÍK 
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 17. MAÍ 
KL. 17:30 – 18:00
Glæsilegt 176,5 fm. 5 herbergja ein-
býlishús ásamt bílskúr. Um er að ræða 
bjálkahús innflutt frá Finnlandi. Góður 
sólpallur í suður með heitum potti 
ásamt palli í austur. 

Nánari uppl. veitir Sólveig lgf. 
s. 869-4879, solveig@trausti.is

Verð: 99,5 millj.

DIGRANESVEGUR 78
200 KÓPAVOGI
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 17. MAÍ 
KL. 17:00 – 17:30
Fallegt 256,9 fm. einbýli á besta stað í 
suðurhlíðum Kópavogs. Stór hornlóð 
og mikið útsýni. Aukaíbúð með sérinn-
gangi í kjallara.

Nánari uppl. veita Kristján lgf. 
s. 867-3040, kristjan@trausti.is og 
Hallgrímur s. 896-6020, 
hallgrimur@trausti.is 

Verð: 95,9 millj.

FURUGRUND 3
200 KÓPAVOGI
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN  
16. MAÍ KL. 15:00 – 16:00
Nýjar og afar vandaðar íbúðir og at-
vinnurými á besta stað við Furugrund 3 
í Kópavogi í nýuppgerðu húsi. 

Nánari uppl. veita Einar Örn lgf.  
s. 823-4969, einar@trausti.is,
og Hallgrímur s. 896-6020,  
hallgrimur@trausti.is

Verð atvinnurýma frá 25,9 millj.
Verð íbúða frá 56,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Sólveig 
S: 869-4879

Kristján
S: 867-3040

Hallgrímur 
s. 896-6020

Hallgrímur 
s. 896-6020

Einar Örn
S: 823-4969

Einar Örn
S: 823-4969

OPIÐ HÚS



Unnar Kjartansson
Nemi til lögg. fasteignasala

 unnar@eignamidlun.is
s. 867 0968

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 18. maí

kl. 17:00-18:00

VERÐ: 53.9 mkr

KLUKKUBERG 27, 221 HFJ
•  Stærð: 108,1 m2 

•  4 herbergja

•  Útsýnisíbúð

•  Sérinngangur

 

SÍÐAN 1957 588 9090 GRENSÁSVEGUR 11

Hreiðar Levy Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali

 hreidar@eignamidlun.is
s. 661 6021

HAFIÐ SAMBAND

EINBÝLISHÚS Í VESTURBORGINNI Á 1 – 2 
HÆÐUM ÓSKAST.

• Traustur kaupandi óskar eftir 200 – 250 fm einbýlishúsi.

• Staðsetning í póstnúmerunum 102 & 107 Reykjavík og 

170 Seltjarnarnes

• Kaupandi er búinn að selja.

 

HÆÐ Í VESTURBORGINNI ÓSKAST

• 4-5 herbergja sérhæð í póstnúmerum 101 – 107

• Kaupandi er búinn að selja

 

SÍÐAN 1957 588 9090 GRENSÁSVEGUR 11

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali

 thorarinn@eignamidlun.is
s. 899 1882

BÓKIÐ SKOÐUN

VERÐ: 53.9 mkr

HLYNSALIR 3, 201 KÓP
•  Stærð: 102,8 m2 
•  3 herbergja
•  Bílskýli

•  Útsýni
•  Lyfta-sérinngangur

 

SÍÐAN 1957 588 9090 GRENSÁSVEGUR 11

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali

 thorarinn@eignamidlun.is
s. 899 1882

BÓKIÐ SKOÐUN

VERÐ: 84.9 mkr

GRUNDARGERÐI 9, 108 RVK
•  Stærð: 183,5 m2 

•  6-7 herbergja

•  Parhús

•  Stór ræktuð lóð

 

SÍÐAN 1957 588 9090 GRENSÁSVEGUR 11

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

hagvangur.is

Jóhann Friðgeir 
Valdimarsson

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

 LYNGHÓLL VIÐ MIÐDALSHEIÐI

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

GLÆSILEG CA. 6 HEKTARA SUMARBÚSTAÐA LAND RÉTT FYRIR UTAN 
REYKJAVÍK – „LYNGHÓLL“ VIÐ MIÐDALSHEIÐI  Í MOSFELLSBÆ.
Um er að ræða einstaka 59,405 fm eign í um 5-10 mín aksturleið frá 
Rauðavatni. Búið er að reisa staðsteypt Áhaldahús á einni hæð sem er 
tvískipt, annars vegar áhalda og tækjageymsla og hins vegar gesta-
herbergi með sérinngangi og snyrtingu, heildarstærð 64,4 fm. Áhalda-
húsið þarfnast lokafrágangs. Teikningar eru einnig klárar fyrir 136,5 fm. 
Frístundarhúsi á lóðinni. Gamall 83,5 fm. sumarbústaður er á lóðinni. 
Möguleiki er á að skipta lóðinni upp í minni lóðir í samráði við eiganda.  
Verð: Tilboð.

Allar nánari uppl. og skoðun veitir 
Jóhann Friðgeir, lgf. s: 896-3038 

eða á johann@hofdi.is  
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Brynjar Þór Sumarliðason
Löggiltur fasteignasali

brynjar@eignamidlun.is
s. 896 1168

Ólafur H. Guðgeirsson
Löggiltur fasteignasali
olafur@eignamidlun.is

s. 663 2508

Ólafur H. Guðgeirsson
Löggiltur fasteignasali
olafur@eignamidlun.is

s. 663 2508

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
thora@eignamidlun.is

s. 777 2882

Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali
824 9093

Guðlaugur I. Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
864 5464

Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali

Guðmundur Sigurjónsson
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali
sölustjóri / 899 1882

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
777 2882

Magnea S. Sverrisdóttir
MBA
Löggiltur fasteignasali
861 8511

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur fasteignasali
Löggiltur leigumiðlari
824 9098

Brynjar Þ. Sumarliðason
BSc í viðskiptafræði
Löggiltur fasteignasali
896 1168

Daði Hafþórsson
Löggiltur fasteignasali
824 9096

Hreiðar Levy Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
661 6021

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
694  6166

Bjarni T. Jónsson
Viðskiptafræðinugr
Löggiltur fasteignasali
895 9120

Ólafur H. Guðgeirsson
Rekstrarhagfræðingur  
Löggiltur fasteignasali
663 2508

Unnar Kjartansson
Nemi til lögg. fasteignasala
867 0968

Kári Sighvatsson
Nemi til löggi. fasteignasala
899 8815

Gunnar Helgi Einarsson
Löggiltur fasteignasali
615 6181

Jenný Sandra Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

Ásdís H. Júlíusdóttir
Ritari

María Waltersdóttir
Móttökuritari

Brynjar Þór Sumarliðason
Löggiltur fasteignasali

brynjar@eignamidlun.is
s. 896 1168

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali

thorarinn@eignamidlun.is
s. 899 1882

Bjarni T. Jónsson
Löggiltur fasteignasali
bjarni@eignamidlun.is

s. 895 9120

Daði Hafþórsson
Löggiltur fasteignasali

dadi@eignamidlun.is
s. 824 9096

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali

thorarinn@eignamidlun.is
s. 899 1882

Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali

kjartan@eignamidlun.is
s. 824 9093

FLÓKAGATA 58 129 mkr

Sérhæð 229,9 m2 5-6 herb. 105 Rvk

OPIÐ HÚS / 17:00-18:00 
mánudaginn 17. maí

OPIÐ HÚS / 17:00-17:30 
þriðjudaginn 18. maí 

LANGAGERÐI 114 VERÐ TILBOÐ

Einbýli 288,4 m2 9-10 herb. 108 Rvk

TRYGGVAGATA 13, 101 RVK

Fjölbýli

OPIÐ HÚS MÁN.  17. MAÍ KL 17:00-17:30

74,8 m2 3 herb.

VERÐ
58.9 mkr.

BÓLSTAÐARHLÍÐ 41, 105 RVK

Fyrir 60 ára 
og eldri

BÓKIÐ SKOÐUN

69,9 m2 2 herb.

VERÐ
69.9 mkr.

SILUNGAKVÍSL 21, 110 RVK

Sérhæð

OPIÐ HÚS LAU. 15.MAÍ KL. 13:00-14:00

182,7 m2 6-8 herb.

VERÐ
72.9 mkr.

ÁLFTAMÝRI 30, 108 RVK

Fjölbýli

OPIÐ HÚS ÞRI. 18. MAÍ KL 17:00-17:30

74,5 m2 3 herb.

VERÐ
39.9 mkr.

VALLARHÚS 14, 112 RVK

Hæð 
og ris

OPIÐ HÚS ÞRI. 18. MAÍ KL. 17:15-17:45

120,2 m2 5 herb.

VERÐ
59.9 mkr.

Magnea Sverrisdóttir
Löggiltur fasteignasali

magnea@eignamidlun.is
s. 861 8511

TJARNARGATA 10A, 101 RVK

Fjölbýli

OPIÐ HÚS MIÐ. 19. MAÍ KL. 17:15-17:45

123,3 m2 4 herb.

VERÐ
64 mkr.

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
thora@eignamidlun.is

s. 777 2882

RJÚPNASALIR 8, 203 KÓP

Fjölbýli

OPIÐ HÚS MÁN. 17. MAÍ KL. 17:30-18:00

120 m2 4 herb.

VERÐ
 59.9 mkr.

HJARÐARHAGI 56, 107 RVK

Fjölbýlisús 
m/bílskúr

OPIÐ HÚS SUN. 16. MAÍ KL. 15:00-15:30

117 m2 3 herb.

VERÐ
56.9 mkr.

KRÓKAMÝRI 8, 210 GBÆ

Parhús

OPIÐ HÚS MÁN. 17. MAÍ KL. 17:00-18:00

106,3 m2 4 herb.

VERÐ
71.9 mkr.

Magnea Sverrisdóttir
Löggiltur fasteignasali

magnea@eignamidlun.is
s. 861 8511

Eignin verður sýnd 
fimmtudaginn 20. maí

BÓKIÐ SKOÐUN

BAUGANES 26 155 mkr

Einbýli 
m/aukaíbúð 316,3 m2 9 herb. 102 Rvk

OPIÐ HÚS / 14:00-14:30
sunnudaginn 16. maí

SIFJARBRUNNUR 20 114.9 mkr

Innbyggður 
Bílskúr 212,7 m2 4-5 herb. 113 Rvk
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BAUGANES 26 155 mkr

Einbýli 
m/aukaíbúð 316,3 m2 9 herb. 102 Rvk

OPIÐ HÚS / 14:00-14:30
sunnudaginn 16. maí

SIFJARBRUNNUR 20 114.9 mkr

Innbyggður 
Bílskúr 212,7 m2 4-5 herb. 113 Rvk



GRENSÁSVEGUR 11   I   SÍMI 588 9090   I   WWW.EIGNAMIDLUN.IS
SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

TRYGGVAGATA 23

LAUGAVEGUR 151-155

FREKARI 
UPPLÝSINGAR

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími 777 2882

OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL. 13-14

OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL. 13-14

Vel skipulagðar smekklegar 2ja – 4ra herbergja íbúðir í þriggja hæða lyftuhúsi með stæði  
í lokaðri bílgeymslu í hjarta Reykjavíkur. Stæði í bílageymslu fyrir 6 bíla – 2 merkt stæði á 
baklóð. Góð aðkoma er að bílakjallara. Rúmgóðar geymslur fylgja hverri íbúð.  

Hafnartorg skartar hágæða íbúðum. Allar innréttingar og tæki eru sérvaldar af 
innanhúsarkitekt til að mynda eina stílhreina heild og eru öll tæki og tæknibúnaður fyrsta 
flokks. Allt ytra efnisval bygginganna er í hæsta gæðaflokki sem og allur lóðarfrágangur. 
Undir húsunum er stærsti bílakjallari landsins og nær allt til Hörpunnar.

Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar

NÝJAR ÍBÚÐIR Í SÖLU

FREKARI UPPLÝSINGAR

Hreiðar Levy 
Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 661 6021

Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 824 9093

Unnar Kjartansson
Nemi til löggildingar 
fasteignasala 
Sími 867 0968

Kári Sighvatsson
Nemi til löggildingar 
fasteignasala
Sími 899 8815

2ja og 3ja herbergja íbúðir
Stærðir 77,5 -165,7 fm
Verð frá 66,9 mkr.

2ja – 4ja herbergja íbúðir
Verð frá 62,6 mkr.



MARÍUGATA 38-40 
LIND FASTEIGNASALA OG ÞG VERK KYNNA MEÐ STOLTI

URRIÐAHOLTI - 210 GARÐABÆ

NÝTT!

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA

Guðrún Antonsdóttir
Lögg. fasteignasali

621 2020
gudrun@fastlind.is

Allir kaupendur og seljendur fá

Vildarkort Lindar
sem veitir 30% afslátt 

hjá eftirfarandi fyrirtækjum

Bæjarlind 4 / Sími: 510 7900 / www.fastlind.is 

OPIÐ
HÚS

Hús klætt að utan

Áltré gluggar

Vandaðar Nobila innréttingar frá GKS

Innangengt í bílastæðahús

Bílskúr fylgir þremur íbúðum.

4 herbergja íbúðir verð frá 71.5 millj.

Stærðir frá 116 -162 fm.

Afhent í ágúst 2021

Nýtt 33 íbúða
fjölbýlishús með
bílastæðahúsi

Hannes Steindórsson
Lögg. fasteignasali

699 5008
hannes@fastlind.is

Auður Magnúsdóttir
Lögg. fasteignasali

848 2666
audur@fastlind.is

Didrik Stefánsson
Lögg. fasteignasali

647 8052
diddi@fastlind.is

sunnudaginn
16. maí 

milli kl. 13-14

NYJARIBUDIR.IS

 
 

 

4 herbergja íbúðir
með bílskúr 
verð frá 71.5 millj.



VINSÆLL VEITINGASTAÐUR 
OG HVERFISBAR TIL SÖLU

TIL SÖLU RAKANG THAI SEM ER EINN VINSÆLASTI TAÍLENSKI 
VEITINGASTAÐUR LANDSINS OG HVERFISBARINN BLÁSTEINN 
EN STAÐIRNIR ERU Í HRAUNBÆ 102A. 
HÆGT ER AÐ KAUPA REKSTURINN SÉR ÞAR SEM 
LANGTÍMALEIGUSAMNINGUR FYLGIR MEÐ HÚSNÆÐINU 
EN EINNIG ER Í BOÐI AÐ KAUPA REKSTURINN OG 
HÚSNÆÐIÐ SAMAN.  FRÁBÆRT TÆKIFÆRI TIL AÐ KAUPA 
ÖFLUG FYRIRTÆKI Í GÓÐUM REKSTRI MEÐ ÖFLUG 
VIÐSKIPTASAMBÖND.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR JÓNAS Í SÍMA 865-6346 
EÐA Á NETFANGINU JONAS@COLUMBUS.IS

RAKANG THAI HEFUR LENGI VERIÐ ÞEKKTUR SEM EINN BESTI TAÍLENSKI 
VEITINGASTAÐUR LANDSINS. STAÐURINN ER EINNIG MEÐ VINSÆLT  

HLAÐBORÐ Í HÁDEGINU ALLA VIRKA DAGA.
BLÁSTEINN ER HVERFISBAR ÁRBÆJAR EN STAÐURINN ER VINSÆLL FYRIR  

FJÖLBREYTTA VIÐBURÐI OG SEM SPORTBAR MEÐ BEINUM ÚTSENDINGUM.

Erum við 
að leita 
að þér?

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

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

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.

Hafðu samband við okkur og sjáðu 

hvað við getum gert fyrir þig. 

RÁÐNINGAR





Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir

thordisg@
frettabladid.is

Íslensk-rússneski rappar-
inn Daniil er kominn á 
herskyldu aldur í uppruna-
landi móður sinnar. Hann 
skapaði grípandi ferskan 
sumarsmell þegar hann var 
fastur vegna strangra tak-
markana kórónaveirunnar.

„Ég er nítján ára Árbæingur, 
reyndar fæddur á Sjúkrahúsinu í 
Neskaupstað en flutti sem korna-
barn í Árbæinn þar sem ég hef búið 
allar götur síðan,“ segir rapparinn 
og söngvarinn Daniil Moroskhin 
sem er rússneskur í móðurætt en 
íslenskur í föðurætt.

„Frá því ég man eftir mér hef ég 
farið árvisst til Rússlands til að 
heimsækja móðurfjölskylduna, 
en móðuramma mín féll frá áður 
en ég fæddist og móðurafi minn 
býr hér á Íslandi. Næstu árin get ég 
hins vegar ekki farið til Rússlands 
því ég er bæði íslenskur og rúss-
neskur ríkisborgari og eftir átján 
ára aldur er herskylda í Rússlandi, 
það á enginn undankomu auðið. 
Ég slepp því ekki yfir rússnesk 
landamæri án þess að vera sendur 
beinustu leið í herinn, því rúss-
neskir karlar á aldrinum 18 til 27 
ára verða að gegna tólf mánaða 
herskyldu. Ég tek því enga áhættu 
og er ekki á leiðinni til Rússlands 
næstu átta árin, því miður. Ég vil 
ekki missa af lífi mínu, námi og 
tónlistinni heima á Íslandi og hef 
önnur framtíðarplön en her-
mennsku,“ segir Daniil ákveðinn 
í bragði.

Hann er tvítyngdur.
„Ég tala alltaf rússnesku heima 

og les bæði rússnesku og skrifa 
hana. Mér finnst tungumálið fal-
legt og þykir vænt um rússneska 
nafnið mitt, Daniil, sem er það 
sama og íslenska nafnið Daníel.“

Fastur vegna veirunnar
Daniil stefnir á stúdentshúfuna að 
ári liðnu og síðan á frekara nám í 
tónlist, en hann lærði á gítar um 
árabil.

„Ég byrjaði að semja tónlist 
sextán ára og gaf út mitt fyrsta lag 
sautján ára. Tónlistin er númer eitt 
og það eina sem ég vil gera í fram-
tíðinni, en ég tek hana ekki alvar-
lega og sem lögin meira til gamans. 
Við sjáum svo hvert það leiðir mig 
og hvað gerist í framhaldinu.“

Í gær kom út glænýtt lag frá 
Daniil, Fastur. Það er grípandi 
ferskt og sumarlegt popplag sem 
verður vafalaust eitt af sumarlög-
um ársins og er komið á streymis-
veitur.

„Ég samdi lagið í fyrra, þegar 
Covid-19 hafði harðlokað öllu 

Ekki lengur fastur

Daniil Mo-
roskhin hefur 
engan áhuga á 
hermennsku og 
segir tónlistina 
það eina sem 
hann dreymir 
um að gera í 
framtíðinni. 
MYND/AÐSEND

Fastur vísar í að 
vera fastur og 

komast ekki frjáls ferða 
sinna til að njóta lífsins 
og hitta vinina.
Daniil

og sett líf okkar í fastar skorður. 
Þaðan kemur nafnið Fastur og 
vísar í að vera fastur og komast 
ekki frjáls ferða sinna til að njóta 
lífsins og hitta vinina. Ég er þó 
mun meira í lagasmíðum og texta-
smíðum og finnst ekki alltaf þurfa 
að vera djúp merking í textum. 
Melódían skiptir mig meira máli 
og það að hafa gaman af tón-
listinni.“

En þótt Daniil hafi verið fastur 
eins og önnur ungmenni heimsins 
á tímum kórónaveirunnar segir 
hann margt gott hafa hlotist af 
veiruskrattanum.

„Það breyttist ekki svo margt hjá 
mér því ég geri mikið það sama, 
er annað hvort heima, í stúdíóinu 
eða með vinunum, en auðvitað 
var frekar glatað að geta ekki hitt 
x marga vini í einu. Við gerðum 
bara okkar besta og unnum okkur 
út úr þessu saman. Covid reyndist 
svo vera þroskandi og kenndi 
mér að horfa meira inn á við og 

prófa eitthvað nýtt. Ég lærði líka 
að vera einbeittari og tók námið 
fastari tökum. Veiran var því ekki 
alslæm.“

Dekraður sem einbirni
Um helgina ætlar Daniil að gera það 
sem hann gerir alltaf um helgar.

„Það er að vera með vinum, fara 
í stúdíóið, horfa á góða bíómynd 
og borða nammi. Það tilheyrir um 
helgar, að sækja sér bland í poka á 
nammibarnum í Hagkaup og ég 
elska góðar gamanmyndir. Ég gæti 
svo horft aftur og aftur á myndina 

The Wolf of Wall Street með 
Leonardo DiCaprio, þótt hún sé 
ekki gamanmynd; ég fæ bara ekki 
leið á henni,“ segir Daniil, kominn 
í helgarskap og ekki lengur eins 
„fastur“.

„Laugardagar eru í algjöru uppá-
haldi og besti helgarmaturinn er 
„basic“ pítsa með pepperoni. Lagið 
sem kemur mér í helgarskap er So 
much með Yung Kayo,“ segir Daniil 
sem fylgdist vel með Eurovision á 
barnsaldri en minna nú.

„Ég stend auðvitað með Daða 
og mun tékka á framlagi Rússa en 
þegar ég var lítill hélt ég alltaf með 
Íslandi og Rússlandi, enda eru það 
löndin mín,“ segir hann kátur.

Spurður um fyrirmyndir í lífinu 
nefnir Daniil foreldra sína.

„Mamma og pabbi eru mér allt og 
alveg frábær. Ég er einbirni, þekki 
ekki annað og finnst það fínt. Ég 
hef alltaf notið einmuna dekurs og 
fengið allt sem ég vil,“ segir hann 
hlæjandi. n

FERMINGARGJAFIR
Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út 

bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal 
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum. 

Allir sem hafa fermst vita að dagurinn og ekki síst 
gja�rnar lifa í minningunni um aldur og ævi. 

Tryggðu þér gott auglýsingapláss 
í langmest lesna dagblaði landsins.

Upplýsingar hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402

eða sendu okkur póst á netfangið serblod@frettabladid.is

Nánari upplýsingar um blaðið veitir 
Jón Ívar Vilhelmsson markaðsfulltrúi Fréttablaðsins. 
Sími 550 5654/ jonivar@frettabladid.is 

VÖRUBÍLAR OG 
VINNUVÉLAR

Veglegt sérblað Fréttablaðsins um vörubíla og 
vinnuvélar kemur út föstudaginn 21. maí nk. 

Tryggðu þér gott auglýsingapláss 
í langmest lesna dagblaði landsins.
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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

Nýr 2021 Mitsubishi Outlander 
PHEV Instyle+ Tíglamynstruð 
leðursæti. Topplúga. 
360°myndavélar. Skynvæddur 
hrðastillir ofl. Flottasta typa. Okkar 
verð 5.990.000,-

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

SJÁLFSKIPTUR!!!
TOYOTA IQ sjálfskiptur. Árgerð 2010, 
ekinn aðeins 89þ.km.!!!, bensín, 
sjálfskiptur. Skemmtilega öðruvísi :) 
Verð 777.000. Rnr.120015. Til sýnis 
og sölu hjá Aðalkaup, Skeifunni 3c.

EINN EIGANDI - E:39ÞKM.!!!
PEUGEOT 3008 ALLURE. Árgerð 
2018, ekinn aðeins 39þ.km. 
bensín, sjálfskiptur. Æðislegur og 
vel útbúinn bíll! Verð 3.777.000. 
Rnr.120259. Til sýnis og sölu hjá 
Aðalkaup Skeifunni 3c.

Aðalkaup - Bílasala
Skeifan 3C, 108 Reykjavík

Sími: 888 3715
adalkaup@adalkaup.is

http://adalkaup.is

4X4 HYBRID LÚXUS
VOLVO V60 INSCRIPTION 4x4. 
Árgerð 2016, ekinn 94þ.km., dísel/
rafmagn, sjálfskiptur. Algjört 
dekur-lúxus eintak! Verð 3.777.000. 
Rnr.120471. Til sýnis og sölu hjá 
Aðalkaup, Skeifunni 3C.

ÓEKIÐ V:577Þ.!!!
HONDA Rebel 250. Árgerð 2006, 
ekið aðeins 786km. Ný skoðað 
2022. Lítur út sem nýtt! Verð aðeins 
kr.577.000- Rnr.120278. Til sýnis 
og sölu hjá Aðalkaup, Skeifunni 3C. 
S:888-3715.

Aðalkaup - Bílasala
Skeifan 3C, 108 Reykjavík

Sími: 888 3715
adalkaup@adalkaup.is

http://adalkaup.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-250þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

Þjónusta

 Garðyrkja
Tek að mér slátt fyrir húsfélög og 
einstaklinga, klippingar og umhirðu 
á görðum. Uppl. í s. 616 1569.

 Málarar
Getum bætt við okkur verkefnum 
innan og utanhús. Vönduð 
vinnubrögð og góð umgengni. 
Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf. 
Sigurður 896-5758.

REGNBOGALITIR.IS
Málningarþjónusta Við 
málum og spörslum hús og 
mannvirki innan sem utan. Við 
háþrýstiþvoum,vatnsverjum og 
styrkjum steiningu og sjónsteypu. 
Við erum vandvirkir fagmenn með 
mikla reynslu. Sími 8919890 eða 
malarar@simnet.is

 Búslóðaflutningar
Gef tilboð í búslóðaflutninga í 
öllum stærðum. Áratuga-reynsla. 
Guðmundur. 864-7896

Auðbrekku 6  200 Kópavogi  Sími 565-8899 normx@normx.is 

Til Sölu
OPEL GRANDLAND X  
ULTIMATE PLUG IN HYBRID

Árgerð 2020, ekinn 18.000 km.
300 hö og hlaðinn aukabúnaði

Nývirði er um 7.300.000.- hjá umboði

VERÐ kr. 6.290.000,- 

Nánari upplýsingar:   
Guðmundur Albertsson - Gæðabílar
Sími/Tel: +354 897 1017gaedabilar.is

S.773-4700 og 520-3500

Óskar Mikaelsson, löggiltur fasteigna og fyrirtækjasali 773-4700

  ASÍSKUR veitingastaður 
óskast til kaups fyrir fjársterkan aðla,  
staðsetning sem næst miðborginni.  

Annað kemur til greina.

Uppl. veitir Óskar Mikaelsson á netfanginu  
oskar@atveignir.is og  773-4700                            

S. 773-4700

Til sölu

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



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

 Húsaviðhald

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

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 Nudd

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð. Straumblik 
ehf. Löggiltur Rafverktaki. 
straumblik@gmail.com

 Önnur þjónusta

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

TILBOÐ
Fallegur sófi úr Tekk til sölu með 
höfuðpúðum og skammel, grár. St. 
90X220 og skammel 70X85. Tilboð 
óskast S. 663 3313

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

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

að kostnaðarlausu! 

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

Skipholt 27, 105 

Upplýsingar í síma 782 8800

Skólar
Námskeið

 Námskeið

ICELANDIC, ENGLISH, 
NORWEGIAN, DANISH & 

SWEDISH F. FOREIGNERS - 
ENSKA, NORSKA, DANSKA, 

SÆNSKA
Only 2-5 students per course ! 
Icelandic for Thais, Vietnamese 
and Chinese. Íslenska f. 
Tælendinga, Víetnama og 
Kínverja.Einnig Sérnámskeið fyrir 
Heibrigðisstarfsfólk/Also Special 
courses for Health Personell. Enska 
fyrir Leiðsögumenn/ Icelandic for 
Guides. Start: 24/5, 21/6, 19/7, 16/8, 
6/9, 4/10., 1/11, 29/11. 4 weeks x 
5 workdays or Sat/Sun x 10 weeks. 
AM & PM. Price: 49.500. Labour 
Unions pay back 50-90 % of price. 
Stéttarfélög endurgreiða 50-90% 
námsgjalds. www.iceschool.is - ff@
icetrans. Is - facebook.com/icetrans. 
IceSchool-Fullorðinsfræðslan, 
Ármúli 5. 108, s. 8981175.

Tómstundir
     Ferðir

 Ferðalög

Til leigu 2 manna Tab Dropi 
Hjólhýsi. Verð 50.000 isk vikan. 
Allt fylgir, gas, grill og áhöld og 
örbylgjuofn. Uppl. gefur Guðjón. 
6995407.

Húsnæði

 Atvinnuhúsnæði
Til leigu eða sölu 50 m2 bil + 
milliloft. Hurð 3,7 m. Lager eða 
geymsla. Leiga: 109 þús.  
 S: 661-6800

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

Tilkynningar

 Fundir

AÐALFUNDUR 
KATTAVINAFÉLAGS 

ÍSLANDS VERÐUR HALDINN 
Í HÚSI FÉLAGSINS AÐ 

STANGARHYL 2, REYKJAVÍK, 
MIÐVIKUDAGINN 26. MAÍ 

2021 KL. 20:00.
Dagsskrá:

1. Venjuleg aðalfundarstörf

2. Önnur mál, löglega fram borin.
Stjórnin

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga       arnarut@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 Sími 550 5055 | smaar@frettabladid.is

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?

Hamraborg 5 Kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750 www.hs@bolstrun.is
Formbólstrun

Bílsætaviðgerðir-, mótorhjóla og 
snjósleðasæti. Húsbílaklæðningar 
og öll almenn bólstrun. Við erum 
þekktir fyrir fljóta og góða 
þjónustu. Skoðið video af vinnslu 
á www.hsbolstrun.is

FYRIR EFTIR

Framleiðum einangrunarlok
og yfirbreiðslur á allar 
tegundir potta. 
Metum ástand og gerum við. 

Fjarðarbólstrun S. 561 4188 • 840 0339 • fjardarbolstrun@gmail.com

LOK Á HEITA POTTA

www.fjardarbolstrun.is

Geymsluskúrar /gestahús til sölu
• Þrjár stærðir 7,5/9,5/14,9 fm.
• Veggjagrind út 45x95 timbri.
• Pappi og bárustál á þaki.
• Rofar og tenglar IP44 rakaheldnir.
• Skúrar sem þola veður og vinda.

Nánari uppls; reisum@simnet.is eða
s. 899 0913 Fríða, www.reisum.is

Sími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is
Vertu vinur okkar á Facebook

Gúmmíbelti
- Fyrir smágröfur

Sýningareldhús - Draghálsi 4 - 110 Reykjavík - Sími: 535 1300 - verslun@verslun.is          Netverslun á www.verslun.is
...hillukerfi

Ta
kt

ik
 5

69
6#

20%
AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM VÖRUM 

Í NETVERSLUN
WWW.VERSLUN.IS

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Ábendingahnappinn
má finna á 

BARNAHEILL.IS
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Heimild til þjóðarmorðs

Höfundur er 
sjónvarpsstjóri 
Hringbrautar, 
sem rekin er af 
Torgi, sem jafn-
framt gefur út 
Fréttablaðið.

Atburðirnir þessa dagana 
í Sheik Jarrah í Austur-
Jerúsalem – og raunar 
einnig á Gaza – eru 
framhald á þessum 
skollaleik. Fyrst er fólkið 
múrað inni. Svo er því 
hent út.

Sigmundur Ernir  
Rúnarsson
sigmundur 

@frettabladid.is

Ekki er það svo að maður 
kippi sér lengur upp við 
blóðbaðið fyrir botni Mið
jarðarhafs. Því miður. Í svo 
að segja mannsaldur hafa 

þungvopnaðir herir Ísraelsmanna 
murkað þar lífið úr palestínskri 
þjóð sem hefur af veikum mætti 
reynt að verjast yfirganginum, ell
egar mótmælt honum með berum 
höndum, grjótkasti, teygjubyssum 
og fátæklegum stríðstólum.

Átökunum má líkja við títu
prjóna stríð Palestínumanna við 
tæknirisa vígvallarins, eitt ríkasta 
herveldi heims, sem fer sínu fram, 
þvert á alþjóðlega sáttmála og 
samninga – og skirrist ekki við, þótt 
hver skömmin af annarri heyrist úr 
fundarsölum sameinaðra þjóða.

Gildir hér eitt – og annað ekki; 
Ísraelsríki á þetta og má þetta.



Í samtölum mínum við fjölda
marga landflótta Palestínumenn, 
sem margir hverjir hafa sest að á 
Íslandi, hefur örvæntingin verið 
áberandi og sár, svo og niðurlæg
ingin og smánin. Sammerkt er með 
þeim að hafa alist upp með óttann 
í bakið og ógnina fyrir framan sig. 
Þeim hefur verið gert eins erfitt um 
vik og nokkur kostur er að hlúa að 
samfélagi sínu, tryggja innviði þess 
og treysta böndin sem skipta svo 
miklu máli þegar barni er komið til 
manns.

Skemmst er að minnast samtals 
míns við Fidu Abu Libdeh sem flúði 
heimahaga sína í Palestínu á tán
ingsaldri ásamt einstæðri móður 
sinni og systkinum og fann sér skjól 
á Íslandi, sigraðist á tungumálinu og 
skólakerfinu og rekur nú og stjórnar 
einu framsæknasta nýsköpunarfyr
irtæki landsins á sviði fæðubótar
efna úr eldvirkri íslenskri jörð.

Þegar hún rifjaði upp bernsku 
sína gat hún bæði grátið og hlegið, 
harmað reglubundna eyðilegging
una í bæjarhlutanum á æskuslóð
unum heima í AusturJerúsalem, 
en spaugað líka með það hversu 
seint hún lærði á klukku; hún 

komst nefnilega ekki í skólann þá 
daga þegar kennarinn var að segja 
nemendum sínum til um tikkið 
inni í úrunum, sjálft gangverk tím
ans. Og það var ekki vegna þess að 
hún væri veik eða illa fyrir kölluð, 
heldur sakir þess að hermenn Ísra
elsstjórnar höfðu enn og aftur lokað 
einu útgönguleiðinni út úr hverfinu 
hennar með brynvörðum skrið
drekum.

Herskipunin var skýr, þá sem nú; 
kreppið að fólki, börnum og fjöl
skyldum – og truflið hversdagslífið 
eins og frekast er kostur. Og þannig 
er endurminningin. Hjá Fidu Abu 
Libdeh.



Þessa dagana horfir hún á sjón
varpsfréttirnar með kökk í háls
inum. Átökin í átthögum hennar 
eru einna hörðust í Sheik Jarrah í 
austurhluta Jerúsalem, einmitt þar 
sem gamli barnaskólinn hennar 
stendur. Og hún veit nákvæmlega 
hvað er að gerast; Ísraelsher hefur 
verið fyrirskipað af stjórnvöldum 
í Tel Avív að henda palestínsku 
fólki út úr húsum sínum á þeim for
sendum að gyðingar eigi einir til
kall til svæðisins þegar það rétta er 
að palestínskum flóttamönnum var 
úthlutað því af Jórdönum við upp
haf landtöku Ísraelsmanna fyrir svo 
að segja mannsaldri, árið 1956.

Nú ryðjast hermennirnir inn á 
heimili 500 manna og kasta þaðan 

húsgögnum út á götu með þeim for
mælingum að fólkið skuli hunskast 
út, það eigi ekki lengur heima þarna.



Og enn sem fyrr horfir heimurinn 
á, finnst þetta náttúrlega svolítið 
óþægilegt, en ypptir svo bara öxlum 
og aðhefst ekkert. Ekki frekar en 
áður. Þeir eiga þetta og mega þetta.



Landrán Ísraelsmanna í Palestínu 
er einhver best heppnaði þjófnaður 
mannkynssögunnar. Um áratuga 
skeið hafa þeir skipulagt nýjar 
byggðir á landsvæðum sem alþjóð
legir samningar kveða á um að skuli 
tilheyra palestínskri þjóð.

En landránið er aðeins eitt. Inni
lokunin er annað.

Múrinn sem ísraelsk stjórnvöld 
hafa látið reisa í aðskilnaðarskyni 
á milli þjóðanna tveggja sem búa 
í gömlu Palestínu er nú orðinn vel 
yfir 700 kílómetra langur. Það sam
svarar á að giska lengdinni á milli 
Eskifjarðar og Reykjavíkur. Og lega 
múrsins hefur ekki einvörðungu 
verið ákveðin með tilliti til nýrra 
byggða Ísraelsmanna heldur ekki 
síður til að koma í veg fyrir eðlilegt 
mannlíf á meðal arabískra íbúa 
landsins.



Grunlausum manni ofan af 
Íslandi fallast hendur þegar hann 
stendur andspænis þessu átta metra 
háa ferlíki sem líkist auðvitað engu 
öðru en Berlínarmúrnum á síð
ustu öld, einhverjum hryllilegasta 
minnisvarða um mannvonsku sem 
reistur hefur verið af stjórnlyndum 
öfgamönnum. Ísraelsmúrinn er 
þó bæði hærri og breiðari, svo og 
rammgerðari að öllu leyti, en hug
urinn að baki honum er þó sá sami 
og þeim sem var rifinn niður í Berlín 
fyrir þremur áratugum; illskan og 
yfirgangurinn er þar eins.

Það þekkir Mourid Avneri í 
bænum Qalqilia á vesturbakka 

Jórdanar. Síðustu árin hefur múr
inn umturnað öllu í lífi hans, enda 
umlykur hann allt heila þorpið 
hans að fullu eins og soltið rándýr 
sem króað hefur af sína föngnu 
bráð.

Hann segir mér að í fyrstu hafi 
múrinn virst eins og hver önnur 
fjarlæg hugarsmíð einhverra oflát
unga af annarri tungu sem Avneri 
og allt hans fólk taldi sig ekki þurfa 
að hafa nokkrar áhyggjur af. En nú 
væri allt breytt. Nágrannar fólksins 
í Palestínu hefðu farið um lönd þess 
að vild og hægt og bítandi rænt 
þeim svæðum sem þeim hefði hugn
ast – og nú væri ófrýnilegur múrinn 
búinn að loka gömlu þjóðina inni.

Fyrir vikið eru sáðmenn akranna 
eins og Mourid Avneri komnir upp 
og náð og miskunn annarrar þjóðar 
um hvenær þeir komist til vinnu 
sinnar úti á ræktarlandinu. Hliðið 
á múrnum er aðeins opnað þrisvar 
á sólarhring. Og fyrir vikið neyðist 
okkar maður til að fara þar í gegn 
undir miðnætti, sofa þar undir teppi, 
því morgunopnunin gengur ekki, 
segir hann mér sárreiður í framan, 
af því að þá kæmist hann of seint á 
markaðinn með afurðirnar sínar.

Og þannig háttar einmitt til í lífi 
þessa manns. Hann er innmúraður í 
eigin landi. Þessi fjögurra kílómetra 
spölur sem liggur frá heimili hans 
yfir á akurinn hefur verið höggvinn 
í sundur af eitruðum ormi sem vex 
og dafnar af því enginn þorir að 
standa upp og andæfa í verki þessu 
freklega framferði bíræfnustu land
ræningja heims.



Atburðirnir þessa dagana í Sheik 
Jarrah í AusturJerúsalem – og 
raunar einnig á Gaza – eru framhald 
á þessum skollaleik. Fyrst er fólkið 
múrað inni. Svo er því hent út.

Og enn sem fyrr horfir fólkið í 
öðrum löndum upp á þessar aðfarir 
Ísraelsmanna sem eru gróf brot á 
alþjóðasamningum, alþjóðalögum 
og mannréttindum. En það gerist 
ekkert. Því raunin er sú að þeir eiga 
þetta og mega þetta. n
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Því barnabörnin hafa
frá svo mörgu að segja

Beltone Imagine™

Hágæða heyrnartækin frá Beltone Imagine™ geta valdið straumhvörfum í lí� þínu og 

þinna. Njóttu þess að heyra betur með nýrri kynslóð heyrnartækja sem skilar einstökum 

hljómgæðum og tengist beint við snjallsímann þinn eða önnur snjalltæki. Þú tengist 

fólkinu þínu betur þegar þú leggur við hlustir með Beltone Imagine™. Komdu 

í ókeypis heyrnarmælingu og fáðu heyrnartæki lánuð til reynslu.

 

Ný
tt heyrnart æ

ki

frá  Belto n e

Kringlunni • sími 568 7777 • heyra.is HEYRNARSTÖÐIN



Ástkær eiginkona mín, móðir, dóttir, 
systir, tengdadóttir og mágkona,

Edda Þöll Hauksdóttir
Tangabryggju 18, Reykjavík,

lést á Krabbameinsdeild Landspítalans 
miðvikudaginn 5. maí. Útför fer fram frá 

Seltjarnarneskirkju miðvikudaginn 19. maí 
klukkan 13. Í ljósi aðstæðna munu einungis þeir nánustu 

vera viðstaddir.  Útförinni verður streymt á  
streyma.is/utfor. Sálmaskrá verður aðgengileg á 

vefslóðinni. Blóm og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir. 
Þeim sem vilja minnast Eddu er bent á dóttur hennar Heru 

Lind, kt. 171119-2000 / 0515-18-002477, Ljósið eða Kraft.

Haraldur Þór Sveinbjörnsson
Hera Lind Haraldsdóttir
Hera Sveinsdóttir Kristján Gunnarsson
Arinbjörn Hauksson Lára Sigríður Lýðsdóttir
Sveinbjörn Þór Haraldsson
Inga Björk Sveinbjörnsdóttir Ágúst Heiðdal Friðriksson
Berglind Berndsen  
Sveinbjörnsdóttir Steinar Valur Ægisson

Óli Pétur 
Útfararstjóri
s. 892 8947

Hinrik Valsson 
Útfararstjóri
s. 760 2300

Dalsbyggð 15, Garðabæ 
Sími 551 3485 

osvaldutfor@gmail.com

Auðbrekku 1, Kópavogi 

Sverrir Einarsson Jóhanna Eiríksdóttir 

síðan         1996

Símar allan sólarhringinn:

581 3300 & 896 8242

 www.utforin.is

Komum heim til aðstandenda og 
ræðum skipulag útfarar ef óskað er

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242
ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Vesturhlíð 2 | Fossvogi | s. 551 1266 | utfor@utfor.is | utfor.is
VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár

Ástkær sonur okkar,  
bróðir, mágur og frændi,

Páll Jónsson
Tröllagili 14, 

Akureyri,
lést á Sjúkrahúsinu á Akureyri 

fimmtudaginn 13. maí.  
Útför hans mun fara  fram frá Glerárkirkju þriðjudaginn  

25. maí kl. 13.00, allir velkomnir.

Jón Pálsson Björk Axelsdóttir
Rannveig Jónsdóttir
Þorlákur Axel Jónsson Gunnhildur H. Gunnlaugsdóttir
Sigurður Pétur Jónsson Inga S. Guðbjartsdóttir
Þorsteinn Styrmir Jónsson

systkinabörn og fjölskyldur.

Hjartans þakkir til allra þeirra  
sem sýndu okkur samúð, vináttu 

og hlýhug við andlát og útför 
okkar ástkæru eiginkonu, móður, 

tengdamóður og ömmu,
Þyriar Kap Árnadóttur

Leirutanga 16, 
Mosfellsbæ.

Trausti Leósson
Silja Traustadóttir Florian Zink
Tumi Traustason Jennifer Arsenau
Sindri Traustason Sarah Gørtz

Lóa, Flóki, Kári, Andri og Símon

Innilegar þakkir sendum við öllum 
þeim sem sýndu okkur samúð og 

hlýhug, allar kveðjurnar og blómin við 
andlát og útför ástkærs sonar okkar, 

Þjóðbjörns Jóhannssonar
Háengi 6, Selfossi.

Guð blessi ykkur öll.

Guðríður Hannesdóttir Jóhann Þóroddsson
Valgerður Jóhannsdóttir Saikou Badjie 
Rannveig Jóhannsdóttir Sigurbrandur Jakobsson

og fjölskylda.

Hjartans þakkir sendum við vinum, 
ættingjum og öllum þeim sem sýnt 
hafa okkur samúð og hlýhug vegna 

andláts og útfarar elskulegrar móður, 
tengdamóður, ömmu og langömmu, 

Steinunnar Guðnýjar 
Pétursdóttur

Sérstakar þakkir sendum við starfsfólki  
á Öldrunarheimilinu Hlíð fyrir hlýju og umhyggju  

í hennar garð.

Kristinn Jóhannesson Tuula Jóhannesson 
Pétur Jóhannesson Berit Jóhannesson
Sigurjóna Jóhannesdóttir
Anna Jóhannesdóttir Ágúst Hafsteinsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir, amma, langamma  

og langalangamma,
Ólöf Hulda Sigfúsdóttir

  Hólabergi 84,

 lést 4. maí sl. í faðmi eiginmanns síns og 
barna. Starfsfólki á Miklatorgi á Hrafnistu eru færðar 

sérstakar þakkir fyrir góða umönnun. Útförin fer fram frá 
Fella- og Hólakirkju mánudaginn 17. maí kl. 13.

Kristinn Eyjólfsson
Jóna Sigríður Kristinsdóttir Ragnar Breiðfjörð
Gyða Kristinsdóttir Sigurður L. Stefánsson
Kristinn Kristinsson Birna Andrésdóttir
Bryndís H. Kristinsdóttir Snorri Guðmundsson
ömmubörn, langömmubörn og langalangömmubarn.

Okkar ástkæri
Ingi Þór Bjarnason

áður til heimilis að Suðurgötu 124, 
Akranesi,

lést mánudaginn 10. maí á Hjúkrunar- 
og dvalarheimilinu Höfða, Akranesi.  

Útför hans fer fram frá Akraneskirkju 
fimmtudaginn 20. maí kl. 13. Í ljósi aðstæðna verður 

athöfnin með nánustu aðstandendum og vinum, þeim 
sem vilja koma er bent á að hafa samband í síma 862 2031, 

Ása. Streymt verður frá athöfninni á vef Akraneskirkju,  
www.akraneskirkja.is

Systur hins látna og aðrir aðstandendur.

Elsku mamma mín, tengdamamma, 
amma, langamma og langalangamma, 

Elín Gísladóttir 
áður til heimilis að Hamrahlíð  23, 

lést á hjúkrunarheimilinu  
Ísafold Garðabæ þann 19. apríl sl. 

Jarðarförin hefur farið fram í kyrrþey  
að ósk hinnar látnu. 

Þóra Elín Guðjónsdóttir Jón Rúnar Backman
Ernst Guðjón, Elín Rúna og Jón Þór Backman  

og fjölskyldur
Jóhanna Sigurðardóttir

Ragnhildur og Elín Guðmundsdætur og fjölskyldur 
langömmubörn og langalangömmubarn.

gun@frettabladid.is

Bjart er yfir heiti vortónleika Kammer-
kórs Seltjarnarneskirkju  sem haldnir 
verða í dag klukkan 17 – Eilíft ljós. Ragn-
hildur Dóra Þórhallsdóttir, ein dívanna 
í kórnum, segir einhug hafa verið um 
að setja tónleikana á dagskrá. „Það 
er komið nýtt vor og nú er bjart fram 
undan.“

Stjórnandi kórsins er Friðrik Vignir 
Stefánsson. Verk eftir Georgy Sviridov, 
Ola Gjelo, Arvo Pärt, Sergei Rachm-
aninov og Billy Joel, ásamt íslensk-
um lögum eftir Báru Grímsdóttur, Hauk 
Tómasson og Maríu Huld Markan Sig-
fúsdóttur verða sungin og öll án undir-
leiks nema eitt. „Allt er þetta falleg tón-
list,“ segir Ragnhildur Dóra og tekur 
fram að aðgangur sé ókeypis og allir 
velkomnir. n

Nýtt vor og nú er bjart fram undan

Kammerkór Seltjarnarneskirkju í stuði. MYND/AÐSEND

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma,

Guðrún Kristín Þórsdóttir

lést á líknardeild Landspítalans 
þriðjudaginn 11. maí.

Páll Þorsteinsson
Þór Elfar 

Pálína Mjöll      Skúli
Guðrún Hulda

Brynhildur Nadía, Harpa Rán, Eyvindur Páll, Sindri Fannar 
og Kristófer Þór
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DAGAR
Mikið úrval af vönduðum 

Helly Hansen skóm og 
fatnaði í verslunum 

Icewear Magasín fyrir 
dömur og herra.

 

Af öllum Helly Hansen 
skóm og fatnaði.

Vinir ICEWEAR fá

20%
afslátt



Elskulegur eiginmaður, faðir, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Gils Stefánsson

varð bráðkvaddur á heimili sínu að 
morgni 12. maí. Útför hans fer fram frá 
Fríkirkjunni í Hafnarfirði þriðjudaginn  

 18. maí kl. 15. Streymt verður frá athöfninni.

Ragnhildur Rósa Héðinsdóttir
Björg Gilsdóttir Guðmundur Karlsson
Héðinn Gilsson María Þorvarðardóttir
Helga Kristín Gilsdóttir Guðlaugur Baldursson
Sigrún Gilsdóttir Gísli Freyr Gíslason

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,

Júlíus Gunnar Geirmundsson
Gullsmára 9,

lést á líknardeild Landspítalans 
mánudaginn 3. maí. Útför hans fer fram  

 frá Digraneskirkju miðvikudaginn 19. maí  
kl 13.00 og verður einnig streymt á eftirfarandi slóð: 

https://youtu.be/FYuaSnqYo9U

Ingunn Jóna Gunnarsdóttir Hreinn Jónasson
Geir Gunnarsson Sigrún M. Arnardóttir
Auður Ingrún Gunnarsdóttir
Magnús Gunnarsson Solveig Kristjánsdóttir
Jónas Gunnarsson Alma Hlíðberg

 barnabörn og barnabarnabörn.

Elsku maðurinn minn, pabbi okkar, afi 
og tengdapabbi, 

Hrafnkell Gunnarsson
Haukdælabraut 38 í Reykjavík,

varð bráðkvaddur á heimili sínu, 
þriðjudaginn 11. maí sl.  

Útför hans fer fram frá Fríkirkjunni í 
Reykjavík, fimmtudaginn 20. maí kl. 15.00.

Kristín Þorbjörg Jónsdóttir
Sigríður Hrefna Hrafnkelsdóttir Eyjólfur Eyjólfsson
Kristján Páll Hrafnkelsson Heiðdís Helga Antonsdóttir
Margrét Lilja Hrafnkelsdóttir Jón Eiríkur Jóhannsson
Hrafnkell Óli Hrafnkelsson Berglind Sunna Bragadóttir

barnabörn.

Elskuleg móðir okkar,  
tengdamóðir og amma,

Sigríður Rut Gunnarsdóttir

lést miðvikudaginn 5. maí á 
Landspítalanum. Útför hennar fer fram 

frá Fossvogskirkju fimmtudaginn 20. maí 
klukkan 13.00. Athöfninni verður einnig 

streymt og hlekk má finna á www.mbl.is/andlat.

Friðrik Már Steinþórsson Halla Sjöfn Ágústsdóttir
Birkir Már Friðriksson 
Breki Már Friðriksson
Íris Dögg Ásmundsdóttir Rudolf Kristinsson
Ólafur Geir Rudolfsson
Alexander Goði Rudolfsson
Ásdís Rut Rudolfsdóttir
Snædís Helga Rudolfsdóttir

Ástkær faðir minn, sonur og bróðir,
Birgir Ragnarsson 

lést 26. apríl síðastliðinn. 
Útförin hefur farið fram í kyrrþey.

Júlía Birgisdóttir
Ragnar Jónsson

Kristrún Ragnarsdóttir
Gerður Kristinsdóttir
Hrönn Kristinsdóttir

Sigfús Kristinsson

Innilegar þakkir sendum við öllum 
þeim sem sýndu okkur samúð og 

hlýhug við andlát og útför ástkærrar 
móður okkar, tengdamóður, ömmu, 

langömmu og langalangömmu,
Sigríðar Pétursdóttur 

(Stellu) 
Garðabraut 10, Akranesi.

Sérstakar þakkir fær yndislegt starfsfólk 
Hjúkrunar- og dvalarheimilisins Höfða, Akranesi  og  

Heilbrigðisstofnunar Vesturlands, Akranesi fyrir hlýhug og 
góða umönnun. Guð blessi ykkur öll.

Viktor Björnsson Díana Bergmann Valtýsdóttir
Helga Björnsdóttir Baldur Bjarnason
 Ásdís Gunnarsdóttir
Björn Vignir Björnsson Sigrún Óskarsdóttir

barnabörnin.

Ástkær eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir og amma,
Gunnhildur Birna 

Björnsdóttir
Sævargörðum 3, Seltjarnarnesi,

lést þriðjudaginn 11. maí.  
Útförin fer fram frá Bústaðakirkju 

þriðjudaginn 25. maí kl. 13, innan þeirra takmarkana sem í 
gildi eru. Streymt verður frá athöfninni á slóðinni:  

sonik.is/birna

Hörður Reynir Jónsson
Sverrir Tynes Ása Kolka
Salome Tynes Pálmi Kristinsson
Jón Reynir Harðarson
Bjarni Birkir Harðarson Rakel Guðmundsdóttir

og barnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, afi, 
bróðir, tengdafaðir og vinur,

Matthías Eydal
líffræðingur,

lést miðvikudaginn 5. maí. 
Útförin fer fram frá Fríkirkjunni í 

Reykjavík miðvikudaginn 19. maí kl. 11.00. 
Streymt verður frá athöfninni á  
https://youtu.be/-EeEDRLaepk

Bergþóra Vilhjálmsdóttir
Rakel Salóme Eydal Einar Helgi Kjartansson
Marta Eydal Guðmundur Jónsson
Sara Fönn Einarsdóttir
Hrafn Andri H. Eydal, Hinrik Steinn H. Eydal og 
Matthías Halldór G. Eydal

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

Sævar Örn Bjarnason
Holtsgötu 47, Sandgerði,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, 
laugardaginn 8. maí.  

Útförin fer fram frá Sandgerðiskirkju 
miðvikudaginn 19. maí kl. 13. Í ljósi aðstæðna munu 

einungis nánustu aðstandendur vera viðstaddir 
athöfnina. Athöfninni verður streymt á  

https://www.facebook.com/groups/saevarorn 

Anna Bjarnadóttir
Rúnar Örn Sævarsson
Karen Sævarsdóttir Alexander Friðriksson

Sævar Þór Alexandersson
Elmar Örn Sævarsson
Daníel Örn Sævarsson Anna Jórunn Sigurgeirsdóttir

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,  
afi og langafi,

Bogi G. Hallgrímsson
kennari, 

Víðigerði 11, Grindavík,
lést sunnudaginn 9. maí í faðmi 

fjölskyldunnar. Útförin fer fram frá 
Grindavíkurkirkju miðvikudaginn 19. maí klukkan 15. 

Streymt verður frá athöfninni á exton.is/streymi

Snorri G. Bogason Agnes Ásgeirsdóttir
Alda Bogadóttir
Þórhildur Rut Einarsdóttir
Guðfinna Bogadóttir
Helgi Bogason Ella Björk Einarsdóttir
Kristrún Bogadóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
stjúpfaðir, tengdafaðir, afi og langafi,
Sveinn Ármann Sigurðsson

Birkigrund 21, Selfossi,
verður jarðsunginn frá Selfosskirkju 

þriðjudaginn 18. maí kl. 14.00. Blóm og 
kransar vinsamlega afþakkaðir en þeim 

sem vilja minnast hans er bent á U.M.F.  Selfoss og 
Hjartaheill. Vegna aðstæðna í þjóðfélaginu verða aðeins 
nánasta fjölskylda og vinir viðstödd. Athöfninni verður 

streymt á promynd.is/denni

Guðrún Jóna Guðbjartsdóttir
Bryndís Sveinsdóttir Hreinn Jónsson
Magnús Gísli Sveinsson Linda Björg Perludóttir
Kristín Sveinsdóttir Andrés G. Ólafsson
Guðbjartur Örn Einarsson Sóley Einarsdóttir
Bergljót Einarsdóttir Guðjón Birkisson

afabörn og langafabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,  
afi og langafi, 

Ragnar Ólafsson
(áður til heimilis að  

Stekkjarhvammi 2, Búðardal),
lést á Dvalarheimilinu Brákarhlíð 1. maí 
síðastliðinn í faðmi fjölskyldunnar.  

Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins látna. 
Þökkum auðsýnda samúð og sérstakar þakkir fær 

starfsfólk Brákarhlíðar fyrir frábæra umönnun.

Ólafur G. Ragnarsson Hulda B. Guðjónsdóttir
G. Ragna Ragnarsdóttir
Margrét J. Ragnarsdóttir Ólafur K. Kristjánsson

Ragnar Hrafn, Brynjar Rafn, Elín Fanney, Halldóra 
Aðalheiður, Stella María, Hrafnhildur Tinna, Sigurður 

Ragnar, tengdabörn og langafabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Ásta Halldóra Ágústsdóttir
Birkihvammi 5, 

Kópavogi,
lést sunnudaginn 9. maí  

            á líknardeild Landspítalans. 
Útförin fer fram frá Garðakirkju fimmtudaginn 20. maí 

kl. 13.  Vegna aðstæðna í þjóðfélaginu verða aðeins 
fjölskylda og nánustu vinir viðstaddir en beint streymi 

verður frá: https://youtu.be/JjJ2K_8Hsck 
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á Bláan apríl, 

styrktarfélag barna með einhverfu.

Ágúst Þór Gunnarsson Hólmfríður Sigurðardóttir
Ólafur Sævar Gunnarsson
Hulda Björk Gunnarsdóttir Helgi Valberg
Sigurlaug Gunnarsdóttir Hafsteinn Haraldsson
Gunnhildur Gunnarsdóttir Rannver Eðvarðsson
Valdimar Grétar Gunnarsson Katrín Einarsdóttir
Gunnar Gunnarsson Anna María Bjarnadóttir

barnabörn og langömmubörn.

Innilegar þakkir fyrir samúð,  
stuðning og hlýhug vegna veikinda, 

andláts og útfarar elskulegrar 
eiginkonu, dóttur, móður, 
tengdamóður og ömmu,

Sigríðar Valsdóttur
Skrúðási 6.

Sérstakar þakkir til Jakobs Jóhannssonar 
krabbameinslæknis og HERU-heimaþjónustu. Innilegustu 

þakkir til starfsfólks líknardeildar Landspítala, sem 
annaðist hana af einstakri alúð, nærgætni og vandvirkni.

Guðmundur Jón Elíasson
Guðríður Júlíusdóttir

Elías Freyr Guðmundsson Kristbjörg M. Kristinsdóttir
Valur Árni Guðmundsson Lára Hrönn Hlynsdóttir
Eva María Guðmundsdóttir Guðmundur F. Aðalsteinsson
Elvar Jón Guðmundsson Þórgunnur Þórðardóttir

og barnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

Magnús Sigurðsson
hagfræðingur,

varð bráðkvaddur á heimili  
sínu 25. apríl.  

Útförin fer fram frá Breiðholtskirkju 
fimmtudaginn 20. maí klukkan 13.

Kristrún B. Jónsdóttir
Áslaug Magnúsdóttir

Sacha Tueni
Sigurður R. Magnússon

Regína Rist Friðriksdóttir
Gunnar Ágúst Thoroddsen

Marlena Piekarska
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LITRÍKARI DAGAR MEÐ 



Á Facebook-síðunni Krossgátan er að finna ábend-
ingar, tilkynningar og leiðréttingar ef þörf krefur.

Sudoku

Norður er næstum með alkröfuopnun í 
styrkleika, en þó ekki alveg. Sagnir voru 
víðast hvar einfaldar. Samningur um 
eitt eða tvö hjörtu var spilaður á öllum 
borðum nema tveimur og allir fengu 9 
slagi (140). Toppinn í AV fengu þeir sem 
hnekktu fjórum hjörtum. Hermann og 
Gunnlaugur hins vegar dobluðu tvo 
tígla hjá andstöðunni og settu þann 
samning tvo niður (500). Að setja samn-
inginn einn niður, hefði hins vegar nægt 
í toppinn (200). Margir spilarar hafa 
saknað sárt Bridgehátíðar. Bridgesam-
band Íslands áformar að halda veglega 
Bridgehátíð 2022 stuttu eftir áramótin. 
Heyrst hefur að Mick Jagger sé orðinn 
mikill áhugamaður um bridge. Verið er 
að reyna að fá hann til að verða þátt-
takanda á næstu Bridgehátíð. Spenn-
andi að sjá hvort það takist. n

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 tví-
taka neina tölu 
í röðinni.

Bridge Ísak Örn Sigurðsson

Fjölmargir bridgespilarar hafa saknað þess mjög í 
þessu faraldursástandi að geta ekki spilað bridge-
keppnir í spilasölum. Margir áhugasamir spilarar 
hafa svalað þessari þörf, að hluta til, með því að spila 
keppnir á bridgeforritum í tölvunni. Þeir hafa aðal-
lega svalað þessari þörf með því að spila á forritunum 
RealBridge eða Bridge Base Online (BBO). Nú, þegar 
farið er að sjá fyrir endan á þessum faraldri, áformar 
BSÍ að vera með Sumarbridge sem hefst í síðari hluta 
maímánaðar. Miðvikudagsklúbburinn sem hefur 
verið með þakklátt framlag á höfuðborgarsvæðinu, 
verður með svokallað Vorbridge á mánudags- og 
miðvikudagskvöldum að Síðumúla 37 fram til 19. 
maí. Mánudaginn 12. maí var þátttakan með ágætum. 
Þá mættu 18 pör til leiks. Hermann Friðriksson og 
Gunnlaugur Karlsson náðu fyrsta sætinu á þessu 
kvöldi með yfirburðum, fengu 63,4% skor. Annað 
sætið var með 59,2%. Hermann og Gunnlaugur fengu 
hreinan topp í þessu spili þetta keppniskvöld. Vestur 
var gjafari, allir á hættu og þeir félagarnir sátu í NS.

Norður
Á5
ÁKG105
96
ÁK102

Suður
K872
86
G82
9653

Austur
DG643
43
ÁD103
84

Vestur
95
G10943
432
K62

Mick Jagger áhugamaður um bridge

LAUSNARORÐ Vísbending f. lausnarorð: Ef bókstöfunum í lituðu reitunum er raðað rétt saman birtist íþróttakeppni (12) 
 Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 20. maí næstkomandi á krossgata@fretta bladid.is merkt „15. maí“.

Vikulega er dregið úr innsendum 
lausnarorðum og fær vinningshafinn 
í þetta skipti eintak af bókinni 
Nornaveiðar eftir Max Seeck frá 
Forlaginu. Vinningshafi síðustu viku 
voru Maggý og Helgi, Reykjavík.
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LÁRÉTT 
1 Finna skjól fyrir atvinnugrein 
innan við næstu götu (11)
11 Hvor blása harðar, höfð-
ingjar eða brandgæsir? (10)
12 Dúkkar nú enn upp brot af 
því sem bakhluti felur (11)
13 Frelsum Karl frá þessum 
labbakútum (10)
14 Til að losna við heimskuna 
þarf fólk að öðlast ákveðna 
speki (9)
15 Eignast djúp en finna þá 
falin tengsl við verslunargötu í 
Reykjavík (7)
16 Finn kraft til að klára hinn 
hallandi slóða (7)
18 Hve lengi mun þetta at 
vara ef guð í mannsmynd 
ruglar í okkur? (6)
22 Lík silfursprota leitar krika-
gangs (9)
23 Hvað kemur í veg fyrir að 
þessir raftar snúi öllu á haus? 
(6)
27 Um þennan storm gildir að 
hann kemur í skömmtum (5)
28 Staðsetning dónalegrar 
skjóðu gleður lasna þjóð (9)
31 Líkleg skýring á svona 
klastri er að hún sé með 
stuttar hendur (10)
32 Ægisblikk smíðar fætur 
undir bekkina (5)
33 Nú er tími ávöxtunar og 
uppskeru (7)
34 Brúna merin þarf olíu til að 
vinna 1. verðlaun (10)
35 Ruglast á ólmum grunn-
einingum (5)
38 Ég hef sett svolítinn pening 
í brettið góða (8)
39 Nota lítið skot á enn minni 
menn (6)
41 Hækkun? Uss nei, þetta er 
svo lítil skemmd (5)
42 Slysó fær fyrstu einkunn, 
enda fremst meðal jafningja 
(11)
48 Nota app til að finna þessa 
eyju (5)
50 Þetta skip flytur sóda fyrir 
sáluga menn (5)
51 Tjón skelja skaðar varla 
myrta menn (8)
52 Mála undirstöðu annarrar 
málningar (9)
53 Hvað hefur tungl með 
inntakið að gera? Nú eða áður 
óþekkta þýðingu þess orðs? 
(13)

LÓÐRÉTT 
1 Tel óánægju í vinnu 
tæpast trufla duglega 
menn (9)

2 Nokkur nokkuð tryllt og 
nánast týnd (9)
3 Hverf frá braut umsvifa og 
helga mig töfrum ákveðinna 
ræsa (9)
4 Endaþarmsmælir plánet-
unnar mælir ekki hitastig (8)
5 Brynni fálkum og enn 
frekar himbrimum (11)
6 Fæ einhvern vesaling til að 
leita bjórs þessa ræfils (10)
7 Keyri gadd stefna milli 
merlinga (8)
8 Fer ekki beint í lasinn 
bollann (7)
9 Þetta er nú auma steypan, 
þvílkt hringl! (7)
10 Kostir kvendýra og blóma 
(7)
17 Geri aðra að kjánum með 
hjálp spotts (10)
19 Endast jafnir að jafnaði 
betur en gætnir? (9)
20 Gríp og gúffa í mig 
gömlum skósóla, og nú 
vantar mig ílát fyrir drukk (7)
21 Finn helst frið með 
feimum í uppdiktuðum 
sögum (7)
24 Inn í dal með allt sem 
kann að snerta sögu miðju-
manna (9)
25 Slá bjargar verðmætum 
hjörtum (7)
26 Finn stað fyrir staðleysu 
við erlendan skemmtigarð (8)
28 Er það þjófnaðarmál ef 
við gerum banana og taxa að 
okkar máli? (7)
29 Við þolum lögg af gambra 
frá hjarta heimkynna Emils 
og Ídu (8)
30 Húsfreyjan var ekki 
gömul og stúlkan jafnvel 
yngri (8)
36 Minnumst guðs einn dag 
um miðja viku (8)
37 Færa sig ofar þótt sposk 
séu, því summan er há (8) 
40 Vor trausti leiðtogi hefur 
fjárfest í fylgsni (6)
43 Vissi snemma að það 
kostar átak að binda gull við 
köfnunarefni (5)
44 Hitti á nótu fyrir gamla 
karlinn (5)
45 Þegar fljótfærni fólks 
veldur tjóni fyrirgefum við 
því seint (5) 
46 Þetta tækifæri mun vera í 
geymslu (5)
47 Kom skikki á þá sem lak 
(5)
48 Skauta enda á milli (4)
49 Benda á allt og alla slett-
andi geðvillinga (4)
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LOKA HÆKKANLEGT SÓFABORÐ
130x82,5x48 cm Svartlakkað ál og 
textíll á hliðum. 84.900 kr.

Nú 67.920
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ENIX BORÐSTOFUSTÓLL
Dökkgrátt áklæði, svartir fætur. 
12.900 kr. Nú 9.900 kr.

ORTO TUNGUSÓFI
Legubekkur + 2ja sæta. Solo grænt velúr áklæði. L292 x D164 cm. 
279.900 kr. Nú 222.900 kr.

RIDA SVEFNSÓFI
Ljósgrátt áklæði og svartir viðarfætur. Innbyggð 12 cm svampdýna. 
L175 cm. Svefnflötur 140x190 cm. 169.900 kr. Nú 144.900 kr.

GLORY BEKKUR
Ýmsir litir. L95 cm.  
15.900 kr. Nú 12.720 kr.

20% 
AF SUMARVÖRUM

LÝKUR 17. MAÍ

ORTO TUNGUSÓFI
279.900 kr.

Nú 222.900

CLENNIE ELDSTÆÐI
Ø30 x H80 cm. 18.995 kr. Nú 15.196 kr.

RISI GARÐSETT Borð + 2 stólar. 
Borð Ø60 x H70 cm. 39.700 kr. Nú 31.760 kr.

GALWAY GARÐSETT Borð + 4 stólar. 
Borð Ø120 x H75 cm. 141.500 kr. Nú 113.200 kr.

HENDERSON 3JA SÆTA SÓFI
Polyrattan. L218 cm. 129.900 kr. Nú 103.920 kr.

FLOGAN VAGN Gúmmíviður og málmur. 
L92 x H78 cm. 57.900 kr. Nú 46.320 kr.

ELLA SÓLBEKKUR Polyester reipi og álgrind. Dýna fylgir. 
L198 x H40 cm. 109.900 kr. Nú 87.920 kr.

CLEO SKEMILL Ocher, grænn eða grár
18.900 kr. Nú 15.120 kr.

SÉRTILBOÐ 
LÝKUR 17. MAÍ

20%

20%

25%

15%23%
ALISMA FRÁLEGGSBORÐ
Málmur og gler með marmaraprenti. L79,5 x H80 cm. 
39.900 kr. Nú 29.900 kr.



Reykjavík

Ísafjörður

Akureyri

Egilsstaðir

Kirkjubæjarklaustur

Norðaustan 5-13. Lítilsháttar él á NA- og A-landi, og stöku skúrir við 
SV-ströndina, en bjart með köflum V-lands. Hiti 2 til 8 stig yfir daginn, en 
allvíða næturfrost.

Veðurspá Laugardagur Sunnudagur Mánudgaur

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

46 útköll vegna gróður elda á 34 dögum

Egilsstaðir

Akureyri
Skagafjörður

Akranes og 
Hvalfj. sv.

Reykjanesbær
Selfoss

Höfuðborgarsv.

Reykhólar

Hvolsvöllur  
og Hella

n Hættustig    
n Óvissustig   

Höfuðborgarsvæðið 22
Hvolsvöllur og Hella  4
Selfoss og nágrenni  4
Reykjanesbær og nágrenni  7
Egilsstaðir  2
Skagafjörður 2
Akureyri  2
Reykhólar  1
Akranes og Hvalfjarðarsveit  2

✿   Gróðureldar á Íslandi
 9. apríl - 13. maí

Jeminn! Það 
eru mörg lið 
undir ykkur í 

deildinni núna, 
Pondus!

Í alvöru? 
Ég hélt að 
við værum 
síðastir!

Já... sorrý!  
My bad! Þetta var 

önnur deild!  
7. deild Oldgirls 
Bandý stendur 

hérna!

Er þetta 
þangað 
sem þið 

stefnið ef 
þið fallið?

Ráð-
gátan 
leyst!

Já! Þá þurfum 
við að skipta 

um íþrótt!  
Og kyn!

Fínt ef 
þú getur 
forðast 

það, 
Pondus!

Við gerum 
heiðarlega tilraun! 
Annars gætum við 
varla kallað okkur 

alvöru 7. deildar
leikmenn!

Minknum 
skilað, gaur.

Takk! 
Hvernig 
gekk?

Frekar vel. Hann 
beit mömmu í 
puttann, samt

Ó nei! 
Var það 
slæmt?

Nei. Hann 
virðist ókei.

Elsku 
barnið!

Hvar get 
ég lært 

teygjustökk?

Hvergi. Hvergi. Hvergi.Hvar get  
ég keypt 

skrímslatrukk?

Hvar getum 
við farið í fall-

hlífarstökk?

Velkomin til 
Hvergilands.

TAKE AWAY

Strandgata 34
220 Hafnafjörður 
kryddveitingahus.is
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Hjá Kvikmyndaskóla Íslands er opið fyrir umsóknir, 

alla daga ársins. Við erum að taka inn nýnema á 

haustmisseri sem hefst 19. ágúst 2021, enn eru örfá 

sæti laus, og á vormisseri sem hefst 20. janúar 2022.

 

Nám í skólanum er tækifæri til spennandi framtíðar 

í ört vaxandi fagi.

LEIKSTJÓRN OG FRAMLEIÐSLA

SKAPANDI TÆKNI

HANDRIT OG LEIKSTJÓRN

LEIKLIST

kvikmyndaskoli.is

TRYGGÐU ÞÉR SÆTI 
Á FREMSTA BEKK

Stofnaður 1992



njall@frettabladid.is

Nýjasti raf bíll Ford er rafmögnuð 
útgáfa F-150 pallbílsins, en hann 
verður frumsýndur 19. maí næst-
komandi. Ekki veitir af því að vel 
takist til við bílinn því hann þarf að 
keppa við bylgju væntanlegra raf-
drifinna pallbíla eins og Hummer 
EV, Chevy Silverado, Rivian og Tesla 
Cyberstruck, svo eitthvað sé nefnt.

Ford F-150 Lightning mun koma 
í sölu strax á næsta ári. Að sögn 
stjórnarformanns Ford, Jims Farley 
mun hann geta séð heimilum fyrir 
orku eins og Hummer EV. Hann 
verður líka sneggri en öflugustu V 
útgáfur F-150 og með tveimur raf-
mótorum og fjórhjóladrifi, nema 
hvað. Raf hlaðan mun gefa drægi 
upp á meira en 500 kílómetra. 
Útlitslega verður hann mjög svipað-
ur öðrum F-150 bílum en að framan 
verður þó díóðuljósalína sem nær á 
milli aðalljósanna, sem aðgreinir 
hann frá öðrum F-150 pallbílum. 
Auk þess verður hann merktur sér-
staklega og búinn nýjum 12 tommu 
upplýsingaskjá ásamt stafrænu 
mælaborði. ■

Ford F-150 rafpallbíllinn fær nafnið Lightning

Ford F-150 Lightning verður frumsýndur í Mitchigan í næstu viku í framhaldi af heimsókn Joes Biden Bandaríkjafor-
seta til verksmiðjunnar, enda um mjög mikilvægan bíl að ræða fyrir Ford, sem selur mikið af F-150 pallbílnum.

njall@frettabladid.is

Hér eru fyrstu opinberu myndirnar 
af Porsche Macan rafútgáfunni. Að 
sögn framleiðandans er þróunar-
ferli innanhúss lokið og tími til 
kominn að byrja alvöru prófanir á 
bílnum á vegum úti. Porsche Macan 
EV mun verða frumsýndur árið 
2023 á nýjum raf bílaundirvagni 
Porsche sem kallast PPE. Hann mun 
verða með sama 800 volta rafkerfi 
og Porsche Taycan að sögn þróunar-
stjóra Porsche, Dr. Michael Steiner.

Bíllinn mun breytast nokkuð í 
útliti og mun hafa mjórri aðalljós, 
þótt límmiðar af stærri ljósum reyni 
að sýna annað á myndunum. Eins 
verður þaklína hans meira hallandi 
niður á við sem mun gefa honum 
sportlegra útlit. Ásamt þessum nýja 
rafbíl verður önnur kynslóð Macan 
einnig búin bensínvélum, bæði 
fjögurra og sex strokka. Þótt það 

hafi ekki verið staðfest enn þá er lík-
legt að um talsvert breytta útgáfu af 
núverandi bíl verði að ræða. Verður 
hann seldur þannig á meðan næg 
eftirspurn er eftir honum. Porsche 

Macan hefur verið einn vinsælasti 
bíll merkisins og því skiptir máli 
hvernig til tekst. Árið 2019 seldi 
Porsche meira en 100.000 Porsche 
Macan bíla. ■

Þróunarmyndir af rafdrifnum Macan
Ljósin verða þynnri en áður í stíl við Porsche Taycan þótt reynt sé að fela það með vel útfærðum límmiðum sem minna frekar á núverandi kynslóð.

Eins og sjá má er prófunarbúnaður bílsins flókinn og fyrirferðarmikill.

njall@frettabladid.is

Á ráðstefnu fjárfesta í Tókýó í vik-
unni létu talsmenn Mitsubishi hafa 
það eftir sér að von væri á bílum frá 
merkinu með undirheitinu Ralli-
Art. Það hefur ekki verið notað á 
bíla merkisins í áratug eða svo. Það 
verður þó ekki notað á hefðbundna 
bíla Mitsubishi eins og Lancer í 
Evolution útgáfu, heldur má búast 
við að aðeins verði jeppar og jepp-
lingar Mitsubishi skreyttir merkinu.

Má því búast við aflmeiri útgáf-
um núverandi fjórhjóladrifsbíla 
ásamt einhverjum nýjum gerðum. 
Auk þess verður ný lína aukahluta 
kynnt svo búast má við að hægt 
verði að kaupa hefðbundna Mitsub-
ishi bíla með RalliArt útlitspakka. ■

Mitsubishi 
endurvekur 
RalliArt línuna

RalliArt útgáfur hafa legið í dvala í 
áratug en nú mun verða breyting á.

njall@frettabladid.is

Fyrsti 100% raf bíllinn frá Subaru, 
Solterra, er væntanlegur á alla 
helstu markaði um mitt næsta ár 
samkvæmt tilkynningu frá Subaru 
sem gefin var út í vikunni. Solterra 
er jepplingur í stærðarflokki C, og 
bætist þar í f lóru annarra jepplinga 
frá Subaru, svo sem Outback, Forest-
er og XV. Solterra verður byggður á 
nýjum undirvagni, svokölluðum e-
Subaru Global Platform, sem Sub-
aru ætlar einnig undir f leiri gerðir 
rafbíla á næstu árum. 

Undirvagninn var þróaður í sam-
starfi við Toyota og verða jafnframt 
samnýttir ýmsir íhlutir frá báðum 
aðilum við framleiðslu raf bíls-
ins, sem lækkað geta þróunar- og 
framleiðslukostnað og f lýtt fyrir 
markaðssetningu bílsins. Solterra 
er væntanlegur á markað um mitt 
ár 2022 í Japan, Bandaríkjunum, 
Kanada, Evrópu og Kína. ■

Subaru Solterra 
væntanlegur 2022

Subaru rafbíllinn og undirvagn hans 
er þróaður í samstarfi við Toyota.

Ásamt nýrri rafútgáfu 
Macan verður hann 
einnig fáanlegur áfram 
með bensínvélum, 
fjögurra og sex strokka, 
sem byggðar verða 
á núverandi útgáfu 
bílsins.

Subaru Solterra er 
væntanlegur á markað 
um mitt ár 2022 og þá 
einnig í Evrópu.
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Smáratorgi 1, 201 Kópavogi, sími 588 6090, vl@verkfaeralagerinn.is
Mán.-fim. kl. 9-18, fös. kl. 9-18:30, lau. kl. 10-18, sun. kl. 12-17

Verkfæralagerinn

ViAir 12V loftdælur 
í miklu úrvali

Súluborvél 350W 

 Scanslib Hverfisteinn 

Silverline LI-ion 
18V hleðslubor-
vél 13mmFjölsög 

Höfftech

Rafmagnsvírtalíur 
í miklu úrvali

Metabo 
KS216 bútsög

Flísasög 80mm

Fjöltengi í miklu úrvali, 
1.5M/3M/5M 3/
4/5/6/8 tengla 

Ranamyndavél

Myndlistavörur í miklu úrvali inn á:

6T Búkkar 
605mm Par 

1/2+1/4 
Toppasett Kraft-
mann 94stk 

1/2 Toppasett 1/4 Toppasett 

Verkfærasett 
108 stk Skrall-lyklar 8-17 

Verkfæraskápur 
á hjólum 

Verkfæraskápur 
á hjólum m/verkfærum

Steðjar í 
miklu úrvali

Vice Multi 
angle

Mikið úrval af 
verkfæratöskum 

Verkfærasett

Vasaljós og lugtir, 
yfir 30 gerðir

Lyklabox 
í miklu 
úrvali

Verðmæta-
skápar

Listverslun.is

Lím-
byssurBurstasett í borvél

Vélastandur 500kg 

Startkaplar Hleðslutæki 12V 6A 

Hjólatjakkur 
2T m/tösku

Vélagálgi 2T      

Hjólafesting
á bíl

Jeppatjakkur 
2.25T 52cm 

Viðgerðar-
kollur

Álskóflur

AirBrush 
loftdæla 

Útskurðarsett

Sandkassa-
grafa

Viðgerðarbretti

Miklu meira en bara ódýrt

frá 4.995

frá 795
7.495

4.895

19.995

39.995 99.999

49.999

1.999

9.985

9.999

4.995
4.995

9.999

5.999

5.995

15.995

4.995

4.995

1.995

4.795

7.995
3.995

6.985

19.995

14.995

13.995

frá 1.495

frá 19.995

frá 5.995

frá 995
24.995 19 .995

Mikið úrval af LED 
kösturum og ljósum

Garðverkfæri í miklu úrvali



Einar Lövdahl er, ásamt Önnu 
Hafþórsdóttur, sigurvegari 
í handritasamkeppni For-
lagsins sem ber heitið Nýjar 
raddir. Einar hlaut verðlaunin 
fyrir smásagnasafn sitt Í 
miðju mannhafi.

„Ég er fyrst og fremst hrærður, þetta 
er óskaplega skemmtilegt. Ég vil 
hrósa Forlaginu fyrir framtakið því 
þetta er svo mikil hvatning. Ég hef 
skrifað heillengi en ekki birt margt 
og lesendahópurinn hefur fram að 
þessu takmarkast við konu mína, 
fjölskyldu og bestu vini,“ segir Einar.

Að fanga stemningu
Einar hefur áður sent frá sér ævi-
sögu Arons Einars Gunnarssonar 
knattspyrnumanns. „Það var algjört 
draumaverkefni því ég er gamall fót-
boltastrákur. Þetta var skemmti-
leg leið til að samtvinna skrif og 
íþróttaáhuga og ég lærði þarna hvað 
það skiptir miklu máli að setjast 
niður daglega og skrifa. Stór hluti af 
vinnuferlinu er að skrifa ekki bara 
út frá hugmyndaauðgi heldur líka 
vöðvaafli.“

Einar hefur samið texta fyrir 
tónlistarmenn og má þar nefna Jón 
Jónsson, GDRN, Jóhönnu Guðrúnu 
og Helga Björnsson. Spurður hvort 
það sé allt annars eðlis að skrifa 
dægurlagatexta og smásögur segir 
hann: „Já og nei. Textar við lög þurfa 
fyrst og fremst að hljóma ágætlega í 
f lutningi. Það sem þeir eiga sameig-
inlegt með smásögum er að maður 
er að reyna að fanga stemningu eða 
senu á mjög hnitmiðaðan hátt.“

Óuppgerð óþægindi
Smásagnasafnið Í miðju mann-
hafi geymir átta sögur. „Ég byrjaði 
að skrifa þær markvisst fyrir rétt 
rúmu ári. Einhverjar hugmyndir 
höfðu ratað til mín áður en voru 
ekki mikið meira en ein lína á blaði 
og svo kviknuðu nýjar hugmyndir 
þegar ég byrjaði markvisst að vinna 
að smásagnasafni. Ég var það lán-
samur varðandi þessa keppni að 
ég var kominn með slatta af sögum 
þegar ég sá keppnina auglýsta.“

Sögur um samskipti og samskiptaleysi

Þetta er ákveðin 
vítamínsprauta 
og ég get ekki 
beðið eftir að 
skrifa meira, 
segir Einar.
FRÉTTABLAÐIÐ/
VALLI

TÓNLIST

Verk eftir: Schumann, Wagner, 
Tosti, Verdi, Bellini, Puccini, 
Mozart, Leoncavallo, Smetana og 
Wolf. Stuart Skelton og Kristinn 
Sigmundsson sungu. Matthildur 
Anna Gísladóttir lék á píanó.
Salurinn í Kópavogi
föstudaginn 7. maí

Jónas Sen

Woody Allen hefur sagt að ef hann 
hlustar á Wagner fyllist hann alltaf 
löngun til að ráðast inn í Pólland. 
Hitler var mjög hrifinn af Wagner 
og margir tengja hann því við 
ofbeldi og gyðingahatur. Víst er að 
tónskáldið var ekkert sérstaklega 
aðlaðandi karakter. Hann var engu 
að síður húmoristi.

Eitt sinn varð hann vitni að því 
þegar hljómsveit var að æfa loka-
kaflann í sjöundu sinfóníunni eftir 
Beethoven. Það er mjög gleðirík 
tónlist. Wagner gerði sér lítið fyrir 
og stökk upp á svið og ýtti stjórn-
andanum til hliðar. Svo tók hann 
sjálfur við að stjórna hljómsveitinni 
sem spilaði alltaf hraðar og hraðar 
undir bendingum hans. Í lokin lék 
hljómsveitin á ofsahraða. Þegar 
hún var búin dansaði Wagner út af 
sviðinu og réð sér ekki fyrir gleði.

Einkenndist af gríni
Stemningin var ekki ósvipuð á 
tónleikum í Salnum í Kópavogi á 
föstudagskvöldið, en þar var ein-
mitt Wagner á dagskránni. Tveir 
söngvarar sáu um skemmtunina, 
þeir Stuart Skelton og Kristinn Sig-
mundsson. Matthildur Anna Gísla-
dóttir lék á píanó.

Eitt af atriðunum eftir Wagner var 
aría úr óperunni Lohengrin, sem 
Skelton söng, en hann er svokallað-
ur tenór. Hann er ekkert smáræðis 
raddsterkur. Ég verð að viðurkenna 
að þegar ég leit á miðann minn áður 
en ég kom á tónleikastaðinn og sá að 
ég sat mjög nálægt sviðinu, á fjórða 
bekk, fór um mig hrollur. Og það átti 
fullan rétt á sér, því raddstyrkurinn 
hjá Skelton var við sársaukamörkin. 
Engu að síður var rödd hans hríf-
andi fögur, þó að aðeins hafi ískrað 
í henni hér og þar á tónleikunum. 
Kannski var söngvarinn ekki í sínu 
besta formi.

Rembingur sem fer úr böndunum
Kristinn virtist hins vegar í essinu 
sínu, og hann söng afar vel. Eitt 
minnisstæðasta lagið sem hann söng 
var Die beiden Grenadiere eftir Schu-
mann. Það fjallar um tvo franska 
hermenn sem eru að koma heim úr 
stríði í Rússlandi, nær dauða en lífi. 
Þeir eru fullir af þjóðernisrembingi, 
sem fer gersamlega úr böndunum. 

Kristinn túlkaði þetta af sannfær-
andi tilþrifum, gríðarlegum krafti 
og svo ýktri tilfinningasemi að það 
varð eiginlega hálf kómískt.

Efnisskráin var í léttari kantinum, 
þótt einhver Wagner hafi verið á 
dagskránni. Lögin voru öll á topp tíu 
listanum og fátt ef nokkuð sem var 
beinlínis athyglisvert. Hins vegar 
var Kristinn mjög skemmtilegur, 
hann reytti af sér brandarana, það 
kjaftaði á honum hver tuska. Tón-

leikarnir voru því aldrei leiðinlegir.
Matthildur Anna Gísladóttir lék 

á píanó eins og áður sagði. Hún 
gerði það ágætlega, fylgdi söngnum 
prýðilega og náði að gæða tónlistina 
viðeigandi stemningu. Þetta voru 
fínir tónleikar, ristu samt grunnt 
og skildu fátt eftir sig, en það þarf 
ekkert alltaf. n

NIÐURSTAÐA: Líflegir tónleikar 
sem einkenndust af húmor.

Raddstyrkurinn var við sársaukamörkin
Matthildur 
Anna, Stuart 
og Kristinn 
héldu tónleika í 
Salnum. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
VALLI 

Kolbrún 
Bergþórsdóttir

kolbrunb 
@frettabladid.is

Um umfjöllunarefni smásagn-
anna segir hann: „Þetta eru raun-
sæislegar samtímasögur og það 
má segja að ég hafi sótt innblástur 
í orðið „tóm“. Hver einasta mann-
eskja er að vissu leyti púsluspil 
gagnvart öðrum manneskjum en 
ekki síður andspænis sjálfri sér. Í 
þetta púsluspil sem manneskjan er 
vantar stundum stykki sem skapa 
tóm. Þetta tóm birtist í hversdags-
leikanum sem söknuður eða þrá 
eftir einhverju sem var eða við 
áttum einu sinni eða vitum að við 
munum aldrei eignast. Ég reyni líka 
að nálgast þetta umfjöllunarefni 
með húmor og hlýju.

Þegar verkið var komið á prent 
uppgötvaði ég að sögurnar fjalla líka 
að miklu leyti um karlmennsku. Ég 

settist ekki niður með það markmið 
að skrifa sögur um karlmennsku en 
það umfjöllunarefni smeygði sér inn 
í sögurnar nánast ósjálfrátt. Þarna 
eru karlmenn sem eru krumpaðir að 
innan, það kraumar eitthvað innra 
með þeim sem kemst ekki upp á 
yfirborðið nema örsjaldan og þá er 
jafnvel voðinn vís. Að því leyti fjalla 
sögurnar um samskipti og sam-
skiptaleysi og óuppgerð óþægindi.“

Einar er farinn að huga að næsta 
verki. „Þá kemur aftur að hvatning-
unni sem felst í verðlaununum og 
því að bókin sé komin út. Þetta er 
ákveðin vítamínsprauta og ég get 
ekki beðið eftir að skrifa meira. Ég 
mun skrifa fleiri smásögur en akk-
úrat núna er ég að vinna í lengra 
verki.“ n

Hver einasta mann-
eskja er að vissu leyti 
púsluspil gagnvart 
öðrum manneskjum 
en ekki síður and-
spænis sjálfri sér.

Kristinn var mjög 
skemmtilegur, hann 
reytti af sér brandar-
ana, það kjaftaði á 
honum hver tuska.
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Sýning Huldu Vilhjálms-
dóttur, Fljúgðu, stendur yfir 
í NORR11 á Hverfisgötu. Þar 
má sjá klippimálverk og port-
rettmyndir sem listakonan 
vann síðastliðinn vetur.

kolbrunb@frettabladid.is

„Ég kalla klippimálverkin klippi-
abstrakt,“ segir Hulda. „Ég nota 
örþunnan japanskan pappír á móti 
þykkari pappír og mála svo yfir í 
lögum með vatnslitum og bleki og 
lími á striga. Þetta er vinna sem 
ég hef verið að þróa nokkuð lengi, 
alveg frá því ég útskrifaðist úr námi. 
Þarna mætast fínleiki og hráleiki og 
ljósir litir mæta þeim dekkri. Leiðar-
stefið í þessum verkum er að skapa 
jafnvægi á milli efnis og forma á 
myndfletinum.“

Er sívinnandi
Hulda hefur verið að þróa portrett-
myndir sínar í mörg ár. „Þær byrj-
uðu fyrst sem sjálfsmyndir en síðar 
fór ég að spegla mig við aðrar konur. 
Í portrettmyndunum á þessari sýn-
ingu, sem eru af konum, er ákveðin 
mýkt áberandi. Þar nota ég blek og 
vatnsliti.“

Leikgleði einkennir verk in. 
„Hvítt, blátt og grænt er ríkjandi 
í þessum myndum, það er eins og 
sumarið sé að brjótast fram,“ segir 
Hulda sem er mjög af kastamikil 
listakona. „Ég er sívinnandi, bæði 
heima og á vinnustofunni, og geng 
með skissubækur á mér.“

Sterk köllun
Hún segist vera í myndlistinni af 
ástríðu. „Á sínum tíma fékk ég svo 
sterka köllun, það var eins og eld-
gos. Ég hef aldrei efast um að þetta 
sé það sem mér er ætlað að gera. 
Það gengur misvel að lifa af mynd-
listinni en maður má ekki hætta ef 
illa gengur. Ég öðlast frelsi með því 
að mála og þar get ég verið í ævin-
týraheimi með sjálfri mér.“

Hulda hefur haldið fjölda bæði 
einka- og samsýninga heima og 
erlendis og eiga listasöfn og einka-
aðilar verk eftir hana. Árið 2007 
var hún tilnefnd til Carnegie ART 
Award og 2018 til Íslensku mynd-
listarverðlaunanna fyrir einkasýn-
inguna Valbrá í Kling og Bang. Árið 
2020 hlaut Hulda Tilberann, mynd-
listarverðlaun Nýlistasafnins, fyrir 
störf sín í myndlist síðastliðna tvo 
áratugi.

Sýningin í NORR11 stendur til 
15. júní. ■

Í ævintýraheimi þegar hún málar
Þarna mætast 
fínleiki og hrá-
leiki og ljósir 
litir mæta þeim 
dekkri, segir 
Hulda.
FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

Ég er sívinnandi, bæði 
heima og á vinnustof-
unni og geng með 
skissubækur á mér.
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Ævintýrin
gerast í garðinum

Skoðaðu á husa.is

Nýtt blað 
er komið út
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2.290 kr

Stjúpur
10 stk. 10210630

1.799kr

21%

35.695 kr

28.556kr

Mosatætari 
1300W
38 cm breidd, 
5 hæðar-
stillingar og
55 ltr., safnari. 
5083615

20%

6.995 kr

5.595kr

Slönguhengi
Aquapony, fylgir 15 m 1/2" slanga, 
byssa og 5 tengi. 5081637

20%

af Black og Decker 
og Texas sláttuvélum

Pallaolía, viðarvörn 
og pallahreinsir

LADY málning

20%
afsláttur

20%
afsláttur

Af parketi og flísum
afsláttur
25%

Sólboði
10210424/ 10211207

1.990 kr

1.590kr

20%

Margarita
10211200 

2.290 kr

1.790kr

21%

39.990kr

49.995 kr

39.995kr

Sláttuvél 
Razor 
Bensínmótor 
139cc/2,3kW, 
sláttubreidd 46 cm, 
6 hæðarstillingar 28-75 mm, 
65 ltr., safnari. 5085301

20%

Sýpris í 
útipottinn
80-100 cm.

1.990kr/stk.

5.995kr

Rafmagnsorf
Framlengjanlegt 
skaft, 350W, 25 cm 
sláttubreidd, lína 
1,6 mm. 5086616

Frábært  úrval 
af rafmagns-
orfum

87.490 kr

69.990kr

20%

Gasgrill  Graphite 3b 
Grillflötur: 56x38 cm, með þremur 
ryðfríum brennurum og hliðarhellu. 
3000390

Blómakonfekt
21 cm hengipottur. 
10211239

3.990kr
Blönduð 
sumarblóm í potti

Gasgrill Magnum 3B
Grillflötur: 64x42 cm, með 
neistakveikju, ryðfríar hlífar. 
3000227

89.990 kr

84.990kr

Gasgrill Weber Q3200 
Grillflötur: 63x45 cm, efri grind: 
40x11 cm, grillgrindur úr pottjárni. 
3000403

2.595 kr

1.995kr

Úðari
IdreoJet 2000, 4 stillingar, 
75-113 m2. 5081670

23%

1.385kr

Slanga
Verto, græn, 1/2", 
20 m. 5084949

16.795 kr

13.435kr

Rafmagns-
sláttuvél
Svifvél, 1200W, 
sláttubreidd 30 cm. 5085195

20%

58.990kr

Svansvottuð málning

Gasgrill Q2200
Grillflötur: 39 x 54 cm, ryðfrír 
brennari, rafstýrður kveikjurofi. 
3000378

20%
afsláttur



Ævintýrin
gerast í garðinum

Skoðaðu á husa.is

Nýtt blað 
er komið út

Bi
rt

 m
eð

 fy
rir

va
ra

 u
m

 pr
en

tv
illu

r o
g m

yn
da

ví
xl

. Ú
rv

al
 ge

tu
r v

er
ið

 m
isj

af
nt

 m
illi

 ve
rs

la
na

.

2.290 kr

Stjúpur
10 stk. 10210630

1.799kr

21%

35.695 kr

28.556kr

Mosatætari 
1300W
38 cm breidd, 
5 hæðar-
stillingar og
55 ltr., safnari. 
5083615

20%

6.995 kr

5.595kr

Slönguhengi
Aquapony, fylgir 15 m 1/2" slanga, 
byssa og 5 tengi. 5081637

20%

af Black og Decker 
og Texas sláttuvélum

Pallaolía, viðarvörn 
og pallahreinsir

LADY málning

20%
afsláttur

20%
afsláttur

Af parketi og flísum
afsláttur
25%

Sólboði
10210424/ 10211207

1.990 kr

1.590kr

20%

Margarita
10211200 

2.290 kr

1.790kr

21%

39.990kr

49.995 kr

39.995kr

Sláttuvél 
Razor 
Bensínmótor 
139cc/2,3kW, 
sláttubreidd 46 cm, 
6 hæðarstillingar 28-75 mm, 
65 ltr., safnari. 5085301

20%

Sýpris í 
útipottinn
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ryðfríum brennurum og hliðarhellu. 
3000390
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21 cm hengipottur. 
10211239
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sumarblóm í potti

Gasgrill Magnum 3B
Grillflötur: 64x42 cm, með 
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75-113 m2. 5081670

23%

1.385kr

Slanga
Verto, græn, 1/2", 
20 m. 5084949

16.795 kr

13.435kr

Rafmagns-
sláttuvél
Svifvél, 1200W, 
sláttubreidd 30 cm. 5085195

20%

58.990kr

Svansvottuð málning

Gasgrill Q2200
Grillflötur: 39 x 54 cm, ryðfrír 
brennari, rafstýrður kveikjurofi. 
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Laugardagur
Stöð 2

Stöð 2 Bíó

Stöð 2 Golf

RÚV Sjónvarp

Sjónvarp Símans

Stöð 2 Sport

Stöð 2 Sport 2

08.00 Laugardagssögur
08.02 Sögur af svöngum björnum
08.05 Örstutt ævintýri
08.10 Ég er kynlegt kvikyndi
08.13 Örstutt ævintýri
08.15 Risastóra næpan
08.18 Greinda Brenda
08.20 Börn sem bjarga heiminum
08.23 Lærum og leikum með 

hljóðin
08.25 Vanda og geimveran
08.35 Monsurnar
08.45 Ella Bella bingó
08.55 Víkingurinn Viggó
09.05 Blíða og Blær
09.30 Latibær
09.40 Dagur Diðrik
10.00 Leikfélag Esóps
10.10 Angry Birds Toons
10.15 Mia og ég
10.40 Mörgæsirnar frá Madagaskar
11.00 Angry Birds, Stella
11.05 Angelo ræður
11.15 Denver, síðasta risaeðlan
11.25 Hunter Street
12.00 Bold and the Beautiful
13.00 Bold and the Beautiful
13.25 Friends
13.45 Schitt’s Creek
14.10 Schitt’s Creek
14.30 Schitt’s Creek
14.55 Schitt’s Creek
15.15 The Great British Bake Off
16.25 Heimsókn
16.50 Skítamix
17.25 Britain’s Got Talent
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.40 Sportpakkinn
18.53 Lottó
18.55 Impractical Jokers
19.20 Johnny English  Grínhasar-

mynd frá 2003 með hinum 
óborganlega Rowan Atkin-
son í aðalhlutverki.

20.45 Notting Hill  Rómantísk 
gamanmynd með stór-
leikurunum Juliu Roberts 
og Hugh Grant í aðalhlut-
verkum. 

22.45 The Good Liar
00.35 The Nun
02.10 Friends
02.30 Schitt’s Creek
03.40 Schitt’s Creek

10.35 Batman vs. Teenage Mutant 
Ninja Turtles

12.00 The Upside
14.05 The Children Act
15.45 Batman vs. Teenage Mutant 

Ninja Turtles
17.10 The Upside
19.15 The Children Act
21.00 Beautiful Boy
22.55 Terminator. Dark Fate
01.00 Dark Crimes  Jim Carrey fer 

með aðalhlutverk í þessum 
glæpsamlega spennutrylli 
frá 2016. 

02.30 Beautiful Boy

06.00 Masters  Útsending frá 
Masters mótinu 2021

11.30 European Tour  Bein út-
sending frá Betfred British 
Masters.

16.05 PGA Special. The Alamo 
2020

17.00 PGA Tour  Bein útsending frá 
AT&T Byron Nelson.

22.05 Golf with a Purpose Charity 
Challenge

11.15 The Block 
12.20 Amazing Hotels. Life 

Beyond the Lobby 
13.30 Southampton - Fulham  Bein 

útsending frá leik í ensku 
úrvalsdeildinni.

16.10 The King of Queens 
16.30 Everybody Loves Raymond
16.55 The Bachelor 
18.20 For the People
19.05 The Block 
20.10 Johnny English Reborn
21.55 Becky  Spennumynd frá 

2020 með Kevin James og  
Lulu Wilson í aðalhlutverki. 
Ferð unglingsstúlku í 
sumarbústað með föður 
sínum fer verulega úr-
skeiðis þegar hópur fanga 
ónáðar þau svo um munar.

23.30 The Expendables
01.10 Red Light
03.00 The Walking Dead  Gagn-

rýnendur eru á einu máli 
um að The Walking Dead sé 
óhugnanlegasta þáttaröð 
allra tíma. 

03.45 Síminn + Spotify

09.00 Athlético Madrid - Real 
Sociedad

10.40 Sassuolo - Juventus
12.25 Inside Serie A
12.55 Genoa - Atalanta  Bein út-

sending.
15.00 Meistaradeild Evrópu: Leik-

mennirnir
16.00 Enski bikarinn - Upphitun
16.20 Chelsea - Leicester City  Bein 

útsending frá úrslitaleik í 
FA Cup.

19.00 Ensku bikarmörkin
19.30 Spezia - Torino
21.10 La Liga: Goals Galore - Messi
21.30 Frægðarhöll NBA 2020
00.00 Juventus - Inter Milan

08.30 Domino’s körfuboltakvöld 
kvenna

09.10 Valur - Haukar  Útsending frá 
leik í Olís deild kvenna.

10.35 ÍBV - Stjarnan
12.05 Valur - Fjölnir  Útsending 

frá leik í Domino’s deild 
kvenna.

13.50 Keflavík - Þróttur R.  Bein út-
sending frá leik í Pepsi Max 
deild kvenna.

15.55 Haukar - Keflavík  Útsending 
frá leik í Domino’s deild 
kvenna.

18.05 Leikur í 8-liða  Útsending frá 
leik í Domino’s deild karla.

20.05 Leikur í 8-liða  Útsending frá 
leik í Domino’s deild karla.

RÚV Rás eitt
06.55 Morgunbæn og orð 

dagsins
07.00 Fréttir
07.03 Vinill vikunnar
08.00 Morgunfréttir
08.05 Móses og Jón Taylor 

 Goðsögnin um sjálfstætt 
lýðveldi.

09.00 Fréttir
09.03 Á reki með KK
10.00 Fréttir
10.05 Veðurfregnir
10.15 Orðin sem við skiljum 

ekki 
11.00 Fréttir
11.03 Vikulokin
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Heimskviður
13.15 Gestaboð
14.05 Listaháskólinn heimsækir 

Útvarpsleikhúsið. Suð
15.00 Flakk
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Orð um bækur
17.00 Þar sem orðunum sleppir 

 Barokktíminn.
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Í ljósi sögunnar  Abba 

Kovner og Gyðingarnir í 
Vilnu. 

18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Sveifludansar  Einar 

Iversen, Kjell Karlsen, 
Thomas Huber og Krist-
inn Svavarsson.

20.50 Úr gullkistunni  Elínborg 
Lárusdóttir rithöfundur.

21.15 Bók vikunnar Sapiens
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Litla flugan  Lill Lindfors.
23.00 Vikulokin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

Hringbraut
18.30 Matur og heimili (e)  Sjöfn 

Þórðar fjallar um matargerð 
í bland við íslenska hönnun 
og fjölbreyttan lífsstíl.

19.00 Heima er bezt (e)  Heima er 
bezt er samtalsþáttur um 
þjóðlegan fróðleik í anda 
samnefnds tímarits.

19.30 Hin rámu regindjúp 
 Fræðsluþættir úr smiðju 
Jóns Hermannssonar og 
Guðmundar E. Sigvalda-
sonar um eldvirknina undir 
fótum okkar.

20.00 Saga og samfélag  er þáttur 
þar sem málefni líðandi 
stundar verða rædd í sögu-
legu samhengi og vikið að 
nýjustu rannsóknum fræði-
manna á margvíslegum 
sviðum.

20.30 Matur og heimili (e)  Sjöfn 
Þórðar fjallar um matargerð 
í bland við íslenska hönnun 
og fjölbreyttan lífsstíl.

07.15 KrakkaRÚV
07.16 Rán - Rún 
07.21 Poppý kisukló 
07.32 Lundaklettur 
07.39 Tölukubbar 
07.44 Eðlukrúttin 
07.55 Bubbi byggir 
08.05 Millý spyr 
08.12 Unnar og vinur 
08.34 Stuðboltarnir 
08.45 Hvolpasveitin 
09.08 Grettir 
09.20 Söguspilið 
09.45 Húllumhæ 
10.00 Skólahreysti
10.55 Rotterdam kallar 
11.20 Ísland: bíóland  Spegill á 

samfélagið.
12.20 Landinn 28. mars 2021
12.45 Hvernig Titanic varð björg-

unarbáturinn minn 
14.00 Herra Bean 
14.25 María í frásögn Callas 
16.20 Mótorsport  Torfæra á Hellu.
16.50 Ísaksskóli í 90 ár
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Fótboltastrákurinn Jamie 
18.29 Herra Bean 
18.40 Hjá dýralækninum 
18.45 Landakort  Borða siginn 

silung úr Laxá.
18.54 Lottó 
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Alla leið 
21.00 Halló, ég heiti Doris. Hello, 

My Name Is Doris  Róman-
tísk gamanmynd um konu 
á sjötugsaldri sem fyllist 
eldmóði á sjálfshjálparnám-
skeiði og ákveður að ganga 
á eftir ungum vinnufélaga 
sínum sem hún hefur auga-
stað á.

22.30 Bíóást. Hungurleikarnir 
22.35 Hungurleikarnir. Hunger 

Games 
01.00 Dagskrárlok

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi 
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

       

C&J SILVER 
stillanlegt rúm
n	C&J Silver er með sterkum stálbotni og kraftmiklum en 

hljóðlátum mótor.

n	Þráðlaus fjarstýring með tveimur minnum og ljósi. 

n	Botn rúmsins dregst að vegg þannig að þú ert í eðlilegri 

fjarlægð frá náttborði og lampa.

n	Sérstakur takki á fjarstýringunni kemur rúminu í 

upphaflega stöðu. 

Stillanlegt  
    og þægilegt 

Þráðlaus fjarstýring
með 2 minnisstillingum

Fyrir þínar 
bestu stundir

TVEIR C&J STILLANLEGIR SILVER botnar  
með NATURES REST LUXURY dýnum  

Verðdæmi: 2 x 80 x 200 cm – Dormaverð

Aðeins 375.800 kr.

SKRÁÐU ÞIG Á 
PÓSTLISTANN
Fáðu blað dagsins 
sent rafrænt

DAGSKRÁ 15. maí 2021  LAUGARDAGUR



11. JÚNÍ - 11. JÚLÍ

Tryggðu þér aðgang á stod2.is

EM2020 ER INNIFALIÐ Í SPORTPAKKANUM.
EINNIG ER HÆGT AÐ KAUPA AÐGANG AÐ MÓTINU FYRIR 6.990 KR.



Stöð 2 Stöð 2

Stöð 2 Bíó

Stöð 2 BíóStöð 2 Golf

Stöð 2 Golf

RÚV Sjónvarp

RÚV Sjónvarp

Sjónvarp Símans Sjónvarp Símans

Stöð 2 Sport

Stöð 2 Sport

08.00 Uppskriftir fyrir 
svanga birni

08.02 Laugardagsklúbbur-
inn

08.05 Rita og krókódíll
08.10 Veira, vertu blessuð
08.11 Ég er fiskur
08.13 Örstutt ævintýri
08.15 Ást er ást
08.18 Blíða og Blær
08.35 Monsurnar
08.45 Víkingurinn Viggó
09.00 Adda klóka
09.20 Mörgæsirnar frá 

Madagaskar
09.45 Lukku láki
10.10 Ævintýri Tinna
10.30 Mia og ég
10.55 It’s Pony
11.15 Angry Birds, Stella
11.25 Top 20 Funniest
12.05 Nágrannar
13.10 Nágrannar
13.30 Friends
13.55 Um land allt
14.15 Planet Child
15.05 Impractical Jokers
15.25 Inside Ikea
16.50 60 Minutes
17.35 Víglínan
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.40 Sportpakkinn
18.50 Ísland í dag
19.05 Skítamix
19.35 Race Across the 

World
20.35 Mr. Mayor
21.00 We Are Who We Are
21.50 Brave New World
22.40 C.B. Strike. Lethal 

White
23.40 Queen Sugar
00.20 Warrior
01.10 Warrior
02.05 Empire
02.45 Empire

08.00 Heimsókn
08.15 Grey’s Anatomy
09.05 Bold and the Beauti-

ful
09.25 The O.C.
10.05 The Goldbergs
10.30 Life and Birth
11.15 Brother vs. Brother
11.55 Golfarinn
12.30 Last Man Standing
12.35 Nágrannar
12.55 Friends
13.20 Hálendisvaktin
13.45 Modern Family
14.05 Manifest 
14.55 Last Man Standing
15.15 Ísskápastríð
15.50 Drew’s Honeymoon 

House
16.30 First Dates
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.10 Stofuhiti  
19.35 Inside Ikea
20.40 All Rise
21.25 C.B. Strike. Lethal 

White
22.20 Queen Sugar 
23.05 60 Minutes
23.55 Citizen Rose
00.40 The Red Line
01.20 A Black Lady Sketch 

Show
01.45 Grey’s Anatomy
02.30 The O.C.
03.10 The Goldbergs

10.55 Like Cats & Dogs
12.20 Parenthood
14.20 Bridget Jones’s Diary
15.55 Like Cats & Dogs
17.20 Parenthood
19.20 Bridget Jones’s Diary
21.00 Shazam!
23.05 The Journey
00.40 American Assassin
02.30 Shazam!

12.00 Share
13.25 Love’s Last Resort
14.50 Holy Lands
16.30 Share
17.55 Love’s Last Resort
19.20 Holy Lands
21.00 Plus One  Spennandi 

tryllir um þrjá há-
skólafélaga sem fara 
í stærsta partí ársins 
en þar gerast dular-
fullir hlutir sem setja 
allt úr skorðum.

22.30 Holmes and Watson
00.00 Inherit the Viper
01.25 Plus One

06.50 LPGA Tour  Útsending 
frá Kia Classic.

10.00 LET Tour  Bein útsend-
ing frá Investec South 
African Women’s 
Open.

14.00 LPGA Tour  Útsending 
frá Drive On Cham-
pionship at Golden 
Ocala.

17.00 PGA Tour  Bein út-
sending frá AT&T 
Byron Nelson.

22.05 European Tour  Út-
sending frá Com-
mercial Bank Qatar 
Masters.

08.00 PGA Tour  Útsending 
frá AT&T Byron 
Nelson.

11.00 PGA Tour  Útsending 
frá AT&T Byron 
Nelson.

14.00 PGA Tour  Útsending 
frá AT&T Byron 
Nelson.

19.00 PGA Highlights
19.55 PGA Tour  Útsending 

frá AT&T Byron 
Nelson.

07.15 KrakkaRÚV
07.16 Refurinn Pablo 
07.21 Hið mikla Bé 
07.44 Poppý kisukló 
07.55 Kúlugúbbarnir 
08.18 Lautarferð með köku 
08.24 Hæ, Sámur 
08.31 Hvolpasveitin 
08.54 Hrúturinn Hreinn 
09.00 Múmínálfarnir 
09.22 Robbi og Skrímsli 
09.44 Eldhugar - Wu Zetian 

- keisaraynja 
09.48 Sjóræningjarnir í 

næsta húsi 
10.00 Herra Bean 
10.25 Andrar á flandri  Lund-

únir - seinni hluti.
10.50 Óperuminning  Hinrik 

Ólafsson.
11.00 Silfrið
12.10 Alla leið 
13.20 Sagan bak við smell-

inn - Viva la Vida 
13.50 Popp- og rokksaga 

Íslands. Frá landnámi 
til rokkaldar

14.45 Auðhyggjan alltum-
lykjandi - Heilsa 

15.30 Skólahreysti
16.25 Tónaflóð um landið 

 Vestfirðir.
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Söguspilið 
18.25 Menningin - saman-

tekt
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Landinn
20.15 Ísland: bíóland - 

Fjölgun og fjölbreytni 
 Saga íslenskra kvik-
mynda.

21.20 Vonarstræti
23.25 Poirot - Týnda náman. 

Agatha Christie’s Po-
irot II. The Lost Mine

00.15 Dagskrárlok

11.00 Heimaleikfimi
11.10 Spaugstofan 2009-

2010 
11.35 Landinn  Dagur í lífi 

landans.
12.25 Gönguleiðir 
12.45 Mósaík 2000-2001 
13.20 Silfrið
14.20 Við skjótum títu-

prjónum
14.50 Gettu betur - Stjörnu-

stríð  Gamli skólinn 
- nýi skólinn.

15.55 EM í sundi  Bein út-
sending frá EM sundi 
í Ungverjalandi.

17.40 Bækur og staðir
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Loðmundur 
18.08 Skotti og Fló 
18.15 Lestrarhvutti 
18.22 Stuðboltarnir 
18.33 Nellý og Nóra 
18.40 Sammi brunavörður 
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.00 Hvað getum við gert? 

 Örflæði.
20.10 Eldfjöll í geimnum. 

Horizon. Space 
Volcanoes

21.00 Lífsbarátta í nátt-
úrunni. Í hnotskurn-
Dynasties - Miniso-
des

21.10 Sáttasemjarinn. Pea-
cemaker 

22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Sagan í heimakvik-

myndum  1968mm
23.15 Afdrifarík kynni af 

R. Kelly. Surviving R. 
Kelly

00.05 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
11.15 The Block 
12.20 Dr. Phil
15.20 Dr. Phil 
16.30 The King of Queens 
16.50 Everybody Loves 

Raymond 
17.15 The Bachelor
18.00 Með Loga 
19.05 The Block 
20.10 Gudjohnsen 
20.50 This Is Us
21.40 Black Monday 

 Skemmtileg þáttaröð 
frá Showtime sem 
fjallar um stærsta 
hrun hlutabréfa á Wall 
Street frá upphafi. 
Atburðurinn er sannur 
og átti sér stað mánu-
daginn 19. október 
1987 en hér er skálduð 
saga um mennina sem 
gerðu allt vitlaust á 
Wall Street.

22.15 Gangs of London 
23.15 Penny Dreadful. City 

of Angels
00.15 Love Island
01.10 Ray Donovan
02.00 The Rookie 
02.45 Blue Bloods
03.30 Motherland. Fort 

Salem
04.20 Síminn + Spotify

07.20 Keflavík - Þróttur R. 
 Í Pepsi Max deild 
kvenna.

09.00 Keflavík - Tindastóll
10.40 Stjarnan - Valur  
12.05 Stjarnan - Grindavík
13.50 Selfoss - Fram  Bein 

útsending frá leik í 
Olís deild karla.

15.30 Goðsagnir - Ólafur 
Þórðarson

16.30 Seinni bylgjan - karla
18.00 Sara Björk Gunnars-

dóttir
18.30 Pepsi Max Upphitun
19.05 Víkingur R. - Breiða-

blik  Bein útsending 
frá leik í Pepsi Max 
deild karla.

21.15 Pepsi Max stúkan 
22.05 Keflavík - Þróttur R.
23.45 Stjarnan - Grindavík

09.05 Domino’s körfubolta-
kvöld

10.05 Pepsi Max stúkan
10.50 Seinni bylgjan - karla
12.15 Valur - KR  Útsending 

frá leik í Domino’s 
deild karla.

13.55 Selfoss - Fram  Út-
sending frá leik í Olís 
deild karla.

15.20 Víkingur R. - Breiða-
blik  Útsending frá 
leik í Pepsi Max deild 
karla.

17.00 Stjarnan - ÍBV  Út-
sending frá leik í Olís 
deild kvenna.

18.30 Pepsi Max Upphitun
19.05 KR - Valur  Bein út-

sending.
21.15 Pepsi Max Stúkan 
22.30 Haukar - Valur  Út-

sending frá leik í Olís 
deild kvenna.

23.55 Haukar - FH  Útsend-
ing frá leik í Olís deild 
karla.

Stöð 2 Sport 2
Stöð 2 Sport 2

07.20 Ensku bikarmörkin
07.55 Frægðarhöll NBA
10.25 Fiorentina - Napoli 

 Bein útsending.
12.30 La Liga. Goals Galore 

- Suarez
12.35 La Liga. Goals Galore - 

Benzema
12.55 Benevento - Crotone 

 Bein útsending.
15.00 EM 1992
15.50 Inside Serie A
16.25 Athletic Bilbao - Real 

Madrid  Bein út-
sending.

18.45 Chelsea - Barcelona 
 Bein útsending frá 
úrslitaleik í Meistara-
deild Evrópu kvenna.

20.50 Chelsea - Leicester City
22.50 Genoa - Atalanta

07.25 Fiorentina - Napoli
09.05 Barcelona - Celta Vigo
10.50 AC Milan - Cagliari
12.30 Athletic Bilbao - Real 

Madrid
14.10 Chelsea - Barcelona
15.50 Ítölsku mörkin
16.40 Fréttaþáttur Meist-

aradeildarinnar
17.05 Fréttaþáttur EM 
17.35 Ensku bikarmörkin
18.10 Fjölnir - Valur  Bein 

útsending frá leik 
í Dominos deild 
kvenna.

20.05 Keflavík - Haukar 
 Bein útsending frá 
leik í Dominos deild 
kvenna.

22.00 Dominos Körfubolta-
kvöld kvenna

22.45 Hellas Verona - Bo-
logna  Bein útsending.

Hringbraut Hringbraut
18.30 Mannamál (e)  Einn 

sígildasti viðtals-
þátturinn í íslensku 
sjónvarpi. Hér ræðir 
Sigmundur Ernir 
Rúnarsson við þjóð-
þekkta einstaklinga 
um líf þeirra og störf. 

19.00 Suðurnesja-magasín 
Víkurfrétta (e)  Mann-
lífið, atvinnulífið og 
íþróttirnar á Suður-
nesjum.

19.30 Leiðtoginn  með Jóni 
G. er viðtalsþáttur 
við stjórnendur og 
frumkvöðla í íslensku 
samfélagi.

20.00 Sir Arnar Gauti (e) 
 Lífsstílsþáttur með 
Arnari Gauta.

18.30 Fréttavaktin  Farið 
yfir fréttir dagsins í 
opinni dagskrá. 

19.00 Atvinnulífið  Sigurður 
K. Kolbeinsson heim-
sækir íslensk fyrir-
tæki og kynnir sér 
starfsemi þeirra. 

19.30 Heima er bezt  er sam-
talsþáttur um þjóð-
legan fróðleik í anda 
samnefnds tímarits. 

20.00 Karlmennskan (e) 
 Femínískt sjónarhorn 
á karlmennsku, karla 
og jafnrétti í feðra-
veldissamfélagi. 

20.30 Fréttavaktin  Farið 
yfir fréttir dagsins í 
opinni dagskrá. 

21.00 Atvinnulífið (e)  Sig-
urður K. Kolbeinsson 
heimsækir íslensk 
fyrirtæki. 

21.30 Heima er bezt (e)

RÚV Rás eitt

RÚV Rás eitt

06.55 Morgunbæn og orð 
dagsins

07.00 Fréttir
07.03 Hringsól  Um Afríku.
08.00 Morgunfréttir
08.05 Á tónsviðinu
09.00 Fréttir
09.03 Svona er þetta
10.00 Fréttir
10.05 Veðurfregnir
10.15 Bók vikunnar  Kross-

fiskar.
11.00 Guðsþjónusta í Akra-

neskirkju
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
13.00 Sögur af landi
14.00 Víðsjá
15.00 Lestin
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Úr tónlistarlífinu. 

Söngskemmtun ÍÓ
17.25 Orð af orði
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Orðin sem við 

skiljum ekki
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Óskastundin
19.40 Móses og Jón Taylor 

 Goðsögnin um sjálf-
stætt lýðveldi.

20.35 Gestaboð
21.30 Úr gullkistunni  Andlit 

Asíu.
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Á reki með KK
23.10 Frjálsar hendur
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

06.45 Morgunbæn og orð 
dagsins

06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Flugur  Íslensk tónlist 

frá upphafi áttunda 
áratugarins.

11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.03 Hádegið  Fyrri og 

seinni hluti.
12.20 Hádegisfréttir
12.42 Hádegið
13.00 Dánarfregnir
13.02 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Hringsól  Um Suður-

Ameríku.
15.00 Fréttir
15.03 Orð um bækur
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Krakkakiljan
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.35 Mannlegi þátturinn
21.30 Kvöldsagan. Njáls 

saga  (5 af 29)
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

12.30 Dr. Phil 
13.15 The Late Late Show 
14.00 The Block 
15.05 Zoey’s Extraordinary 

Playlist 
15.50 90210
16.50 The King of Queens 
17.10 Everybody Loves 

Raymond
17.35 Dr. Phil 
18.20 The Late Late Show 
19.05 The Block
20.10 Gordon Ramsay’s 

24 Hours to Hell and 
Back 

21.00 The Rookie 
21.50 Blue Bloods 
22.35 Motherland. Fort 

Salem
23.20 The Late Late Show 
00.05 Love Island
01.00 Ray Donovan 
01.50 FBI 
02.35 Hightown 
03.30 Pose 
04.20 Síminn + Spotify

Sunnudagur Mánudagur
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Hvaða ríki hafa oftast 
unnið Eurovision?

 Glæsilegir vinningar og hellingur af aukavinningum. 
Taktu þátt á olis.is

JÚRÓKVIZZOLÍS

GLAÐNINGAR 
Á HVERJUM

DEGI

Char-Broil Professional 3500
3 brennara gasgrill

AÐALVINNINGUR

100.000 kr.
AUKAVINNINGUR
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Þótt Flosi Þorgeirsson hafi 
fengið heiftarlegt kvíðakast 
við frábær viðbrögð hópfjár
mögnunar fyrstu sólóplötu 
sinnar er gítarleikarinn í HAM 
tilbúinn til að taka sviðið.

toti@frettabladid.is

Flosi Þorgeirson er þekktastur 
sem gítarleikari þeirrar goðsagna
kenndu hljómsveitar HAM og hefur 
sem slíkur látið lítið á sér bera og 
kunnað best við sig í bakgrunninum 
á sviðinu með HAM.

„Ég hef lítið verið í því að semja 
lög og allt sem ég setti saman fannst 
mér bara ekkert merkilegt. Þannig 
að ég hef bara eiginlega alltaf verið 
hljóðfæraleikari,“ segir Flosi.

„Þetta byrjaði fyrir svona rúmum 
tíu árum síðan og ég tengi það mikið 
við það að ég krassaði bara algerlega 
2009 og endaði inni á geðdeild með 
kvíða, þunglyndi og sjálfsvígshugs
anir. Allan þann pakka bara.

Þar voru geðlæknar sem sögðu 
mér bara að ég yrði að hætta að 
drekka og yrði að taka þetta þung
lyndi sterkum tökum. Ég hlýddi því 
bara og fór í góða meðferð,“ segir 
Flosi.

Risastórt skref
„Ég held að upp frá því verði bara 
svo miklar breytingar, bæði á per
sónuleikanum og hugsuninni, 
þannig að allt í einu minnkaði þetta 
óöryggi og sjálfsvanmat einhvern 
veginn svo mikið að mér fór bara 

að þykja þetta fínt sem ég var að 
setja saman. Og ég er bara allt í einu 
kominn með nokkur lög sem voru 
föst í hausnum á mér og þau vildu 
bara ekkert fara.“

Flosi segir að hugmyndin um að 
hann þyrfti að gera eitthvað við 
þessi lög og gefa þau út hafi orðið 
stöðugt ágengari. „Sumar hugmynd
ir vilja bara ekki fara úr hausnum á 
mér og maður veit að maður verður 
að láta undan þessu. Það var eigin
lega bara þannig. Ég fann að þetta 
var eiginlega farið að gera mig 
brjálaðan,“ segir Flosi og bendir á 
að þetta sé rosalegt skref fyrir hann.

„Ég hef alltaf viljað halda mig í 
bakgrunninum. Ekki trana mér 
fram. Mér finnst fínt að vera bara 
gítarleikarinn í bandinu og ekki 
sá sem er kallaður í viðtöl eða neitt 
svoleiðis en þetta er dálítið skref. Nú 
er þetta bara ég sem er í fararbroddi 
og öll athyglin beinist að mér þann
ig að það hefur bara verið heilmikil 
barátta við kvíðann út af því.“

Flosi ákvað því að láta reyna á 
hópfjármögnun útgáfunnar á Karo
lina Fund þar sem viðbrögðin settu 
hann gjörsamlega út af laginu. „Ég 
átti nú von á því að þetta myndi 
ganga sæmilega,“ segir Flosi sem 
gaf söfnuninni 40 daga og hugð
ist leggja til sjálfur það sem upp á 
vantaði svo söfnunin færi ekki for
görðum.

„Ég var eiginlega hvattur til þess 
af vinum mínum sem voru alltaf að 
segja að ég yrði enga stund að ná 
þessu. Ég trúði því náttúrlega ekk

   Kvíðasjúki 
gítarleikarinn   
    tekur sviðið

Flosi Þorgeirs-
son er tilbúinn 
til þess að 
sleppa sinni 
fyrstu sóló-
plötu lausri og 
eftir frábæran 
árangur í hóp-
söfnuninni á 
Karolina Fund er 
ekkert til fyrir-
stöðu. Ekki einu 
sinni kvíðinn 
sem helltist yfir 
hann við þessi 
góðu viðbrögð. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

Arnar Geir 
trommari og 
Flosi gítarleikari 
með hina HAM-
arana, S. Björn 
Blöndal, Sigur-
jón Kjartans-
son og Óttar 
Proppé, á milli 
sín. FRÉTTABLAÐIÐ/
ANTON BRINK

Þórarinn 
Þórarinsson

thorarinn 
@frettabladid.is

ert sjálfur vegna þess að vinir mínir 
hafa miklu meiri trú á mér heldur en 
ég sjálfur. Það er bara þannig,“ segir 
Flosi um söfnunina.

Mesta kvíðakast síðari ára
„Síðan voru viðbrögðin bara svo 
tryllt. Á innan við sólarhring voru 
þessar 5.300 evrur, eitthvað um 800 
þúsund krónur, sem ég ætlaði að 
safna, komnar í hús. Núna er þetta 
í 156 prósentum og ég er kominn 
með svo miklu meira en ég ætlaði 
mér í upphafi og þá fékk ég náttúr
lega bara bullandi kvíðakast. Það 
eru mín viðbrögð.

Flestir eðlilegir ættu að gleðjast 
yfir slíku en ég er ekki beint eðli
legur. Ég er með þunglyndis og 
kvíðaröskun og mín viðbrögð voru 
því að fá eitt mesta kvíðakast sem ég 
hef fengið árum saman.“

Flosi segir að það þýði ekkert fyrir 
skynsemina að brjótast í gegn þegar 
svona áhlaup kemur og ómögu
legt að svara hvað valdi því. „Það 

er svo skrýtið með þennan kvíða 
einhvern veginn. Ég veit það ekki. 
Hann er bara bilaður. Þetta er eins 
og að standa á hengiflugi og segja 
sjálfum þér að allt sé í fína. Heilinn 
hlustar ekki á það og sendir ærandi 
hættuboð um allan líkamann.

Þetta er svipað nema það kemur 
hjá mér þegar það ætti eiginlega 
ekki að gerast. Það er svo sem eðli
legt ef maður stendur á kletti en 
ekki þegar fólk er að flykkjast til að 
hjálpa manni að láta draum sinn 
rætast.“

Haustið er tíminn
Upptökum á plötunni er í raun lokið 
en eftirvinnslan er eftir. „Upptöku
maðurinn minn fékk Covidsprautu 
og varð fárveikur þannig að hann er 
ekki alveg búinn að senda mér það 
sem hann er búinn að vera að mixa. 
En næsta skref er að hlusta á það sem 
ég er búinn að taka upp og athuga 
hvort það sé nógu gott eða hvort það 
þurfi eitthvað að bæta við.
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Ársfundur Brúar lífeyrissjóðs starfsmanna sveitarfélaga
verður haldinn mánudaginn 7. júní kl. 14.00 á starfsstöð sjóðsins að Sigtúni 42, 105 Reykjavík.    

Allir sjóðfélagar, fulltrúar launagreiðenda og viðkomandi sté�arfélaga 
eiga ré� til fundarsetu á ársfundinum. Sjóðfélagar eru hva�ir til að mæta 
á fundinn en óskað er e�ir að þeir tilkynni þá�töku sína á fundinn á þar 
til gert form á heimasíðu sjóðsins li�ru.is eða hafi samband við skrifstofu 
sjóðsins í síma 5400700 eða með tölvupósti á li�ru@li�ru.is

Reykjavík 30. apríl 2021
Stjórn Brúar lífeyrissjóðs starfsmanna sveitarfélaga

Dagskrá
1. Skýrsla stjórnar
2.  Ársreikningur 2020
3.  Tryggingafræðileg athugun
4. Fjárfestingastefna sjóðsins kynnt
5. Tilnefning stjórnarmanna og varamanna
6. Kynning á breytingum samþykkta sjóðsins
7. Önnur mál

Allar �árhæðir í milljónum króna

Á árinu 2020 greiddu að meðaltali 19.906 sjóðfélagar iðgjöld til sjóðsins og námu heildariðgjöld ársins 18.827 m.kr. með 
aukaframlagi launagreiðenda. Að meðaltali fengu 8.732 einstaklingar greiddan lífeyri frá sjóðnum og nam hann 7.658 m.kr. 

Í stjórn sjóðsins eru: Garðar Hilmarsson, formaður stjórnar, Benedikt Þór Valsson, varaformaður,
Auður Kjartansdó�ir, Halldóra Káradó�ir, Sonja Ýr Þorbergsdó�ir og Þorkell Heiðarsson.

Framkvæmdastjóri er Gerður Guðjónsdó�ir.

Yfirlit yfir a�omu ársins 2020         
    2020 2019
Efnahagsreikningur A deild V deild B deild Samtals Samtals
Eignarhlutir í félögum og sjóðum 83.375 16.152 4.962 104.489 72.946
Skuldabréf 136.099 26.367 10.004 172.470 163.367
Bundnar bankainnstæður 1.677 325 0 2.002 4.013
Kröfur 1.233 239 129 1.601 1.501
Óefnislegar eignir 108 21 0 129 145
Varanlegir rekstrar«ármunir 115 22 0 137 141
Handbært fé 6.680 1.294 1.089 9.063 7.384
Skuldir  -1.598 -310 -142 -2.050 -394

Hrein eign til greiðslu lífeyris 227.689 44.110 16.042 287.841 249.103

Breyting á hreinni eign
Iðgjöld 12.775 3.637 2.415 18.827 16.422
Lífeyrir -4.151 -430 -3.077 -7.658 -6.621
Hreinar «árfestingatekjur 22.252 4.228 1.647 28.127 23.440
Rekstrarkostnaður -383 -67 -109 -559 -524

Breyting á hreinni eign til greiðslu lífeyris 30.493 7.368 876 38.737 32.717
Hrein eign frá fyrra ári 197.196 36.742 15.166 249.104 216.386

Hrein eign til greiðslu lífeyris 227.689 44.110 16.042 287.841 249.103

Kennitölur
Nafnávöxtun 10,9% 10,9% 10,4% 10,8% 10,4%
Hrein raunávöxtun 7,1% 7,1% 6,6% 7,1% 7,5%
Raunávöxtun (5 ára meðaltal) 4,6% 4,6% 3,7% 4,6% 4,8%
Raunávöxtun (10 ára meðaltal) 4,8% 4,8%  4,8% 4,2%
Virkir sjóðfélagar 14.814 4.930 162 19.906 18.548
Fjöldi lífeyrisþega 5.500 1.384 1.848 8.732 7.862
Hrein eign umfram heildarskuldbindingar -15.468 586 -10.248  
Hrein eign umfram áfallnar skuldbindingar 12,7% 0,6% -78,4%    
Hrein eign ufram heildarskuldbindingar -3,9% -2,2% -16,6%    
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Flosi á kantinum ásamt félögum sínum í HAM.

Síðan fer þetta bara í hljóð
blöndun og masteringu og svo þarf 
að hanna umslag,“ segir Flosi sem 
vonast til að platan geti komið út 
síðsumars enda hafi hann ákveðnar 
efasemdir um útgáfu um hásumar.

„Það væri fínt og mér þætti allt í 
lagi að þetta kæmi út svona í ágúst, 
september. Það er svona minn tími. 
Haustið. Þegar allt fer að fölna, deyja 
og verða grátt. Það getur tekið á en 
það er svona ljóðrænn sársauki á 
haustin,“ segir Flosi og hlær.

Alls konar áhrif
Flosi segir plötuna í raun nokk
urs konar óð til allrar þeirrar tón

listar sem hefur haft áhrif á hann í 
gegnum tíðina. Þar megi finna jafnt 
áhrif frá nýbylgjurokki níunda ára
tugarins, pönki, þungarokki og 
klassísku rokki.

„Þarna má alveg heyra pönk og 
svo svona jaðarrokk níunda ára
tugarins í anda Sonic Youth, Dinas
aur Junior og einhverra svoleiðis 
hljómsveita. Þetta verður tíu laga 
hreinræktuð rokkplata sem gítar, 
bassi og trommur munu bera uppi,“ 
segir Flosi sem syngur og leikur á öll 
hljóðfæri fyrir utan að á trommum 
nýtur hann krafta Arnars Geirs 
Ómarssonar, góðvinar hans og 
félaga úr HAM.

„Ég sagði strákunum í HAM frá 
því á einhverri æfingu fyrir mörgum 
árum síðan að mig langaði að gefa út 
sólóplötu og væri byrjaður að semja 
lög. Þeir voru bara spenntir fyrir því 
og vildu endilega fá að heyra þegar 
þetta væri komið.

Arnar Geir gekk þó aðeins lengra. 
„Hann sagði strax við mig að ef ég 
væri að fara að gera eitthvað svona 
þá ætti ég að hringja í hann. „Mér 
finnst að ég eigi að tromma ef þú ert 
að fara að gefa út sólóplötu,“ sagði 
hann og bauð sig þannig bara fram. 
Löngu áður en hann var búinn að 
heyra eitthvað af þessu.“

Fortíðardraugar
Flosi segir að þegar Arnar Geir hafi 
svo komið í hljóðverið hjá Einari 
Vilberg og loksins heyrt lögin hafi 
þau komið honum á óvart og þá 
helst hversu „indí“ tónlistin væri.

„Hann átti von á að þetta yrði 
kannski meira svona þungt rokk og 
var dálítið hissa að heyra hvað það 
væru alls kyns stílar ráðandi og í 
rauninni tengdi hann við að þetta 
væri dálítið mikið af þeirri músík 
sem hafði áhrif á okkur þegar við 
vorum krakkar.“

Talandi um fortíðardrauga verður 
ekki hjá því komist að nefna hlað
varpsþætti Flosa og Baldurs Ragn
arssonar, Drauga fortíðar, sem nýtur 
mikilla vinsælda en þar ræða þeir 
áhugaverða liðna atburði. Eins og 
þeim einum er lagið.

„Það er náttúrlega alveg hræði
legt bara,“ segir Flosi og hlær þegar 
hann er spurður hvernig það sé að 
vera orðinn podcaststjarna ofan á 
allt annað.

„Sérstaklega vegna þess að ég 
virðist alveg ófær um að geta sann
fært sjálfan mig um að ég sé eins 
góður og hæfileikaríkur og fólk er 
alltaf að segja mér að ég sé.

Þetta er yfirþyrmandi og ég fæ 
bara kvíða yfir öllum skilaboð
unum og þökkunum sem ég fæ 

send. Þetta er ekki síst út af því að 
við erum að tala um þunglyndi, 
kvíða og athyglisbrest. Mjög opin
skátt eins og við höfum alltaf gert. 
Og viðbrögðin eru náttúrlega yfir
þyrmandi en um leið stórkostleg.“

Auðmýktin í kvíðanum
Flosi bendir á að hann hafi fengið 
mikinn stuðning frá hlustendum 
í söfnuninni fyrir plötuútgáfunni. 
„Ég hef fengið rosalegan stuðning 
frá því fólki. Við erum komnir með 
dálítið sterkan aðdáendahóp og það 
eru ekki síst aðdáendur Drauganna 
sem voru að styðja mig með þessa 
plötu.

Þar á meðal er maður sem ég 
þekki ekki neitt og lagði heilmikið 
inn á mig. Hann sagði bara að ég átt
aði mig ekki á hvað ég væri að gera 
mikið fyrir fólk. Ég finn bara að það 
kemur skömmustutilfinning þegar 
ég er að segja þetta. Ég á ekki að vera 
að hæla sjálfum mér svona,“ segir 
Flosi og auðheyrt er að hann meinar 
það sem hann segir.

„Það góða við þetta er að ég á alla
vegana aldrei eftir að ofmetnast. 
Það er það eina jákvæða sem ég sé 
við þetta. Að kvíðinn heldur mér 
alltaf hógværum. Ég held kannski 
dálítið í auðmýktina í gegnum 
kvíðann. Fátt er svo með öllu illt.“ n

Ég hef alltaf viljað 
halda mig í bakgrunn-
inum. Ekki trana mér 
fram. Mér finnst fínt að 
vera bara gítarleikar-
inn í bandinu.



Dagdraumar er dansverk 
fyrir börn sem er frumsýnt í 
dag. Það er samstarfsverkefni 
Ingu Marenar Rúnarsdóttur 
og Júlíönnu Láru Steingríms-
dóttur sem sér um búninga og 
sviðshönnun. Þær hafa starfað 
mikið saman í gegnum tíðina.

Danshöfundurinn Inga Maren 
sagði vinkonu sinni og reglulegri 
samstarfskonu, búninga- og sviðs-
myndahönnuðinum Júlíönnu Láru 
Steingrímsdóttir, frá hugmynd sinni 
að barnabók í flugvél á leið frá Cann-
es. Júlíönnu Láru fannst sagan vera 
sniðin fyrir dansverk fyrir börn og 
í dag mun Íslenski dansflokkurinn 
frumsýna dansverkið Dagdraumar. 

Verkið fjallar um unga stúlku sem 
leggur land undir fót og ferðast um 
undur veraldar, um skóg og yfir sjó, 
finnur dýr og ævintýri. Sýningin 
er hin glæsilegasta og mikið hefur 
verið lagt upp úr búninga- og sviðs-
myndahönnun. Hvort tveggja 
er í höndum Júlíönnu Láru, leik-
mynda- og búningahönnuðar. Hún 
hefur starfað við kvikmyndagerð og 
í leikhúsi frá því að hún útskrifaðist 
úr Central Saint Martins listaháskól-
anum í London árið 2010.

„Ég hef starfað reglulega hjá 
Íslenska dansflokknum síðan 2012. 
Móðir mín er kjólameistari og hefur 
starfað í leikhúsi frá því að ég man 
eftir mér, þannig að ég ólst upp í 
leikhúsinu. Ég byrjaði til dæmis að 
vinna baksviðs í Borgarleikhúsinu 

meðfram náminu þegar ég var ung-
lingur í Verzló. Þar kynntist ég bæði 
Ingu Maren, danshöfundi verksins, 
og Ásgeiri Helga sem dansar í verk-
inu. Við höfum unnið mikið saman 
í gegnum tíðina og þau dönsuðu til 
dæmis í lokaverkefninu mínu úr 
Central Saint Martins. 

Við þrjú vorum einmitt í flugvél á 
leiðinni frá Cannes fyrir nokkrum 
árum þar sem við vorum að sýna 
dúett eftir Ingu Maren og Ásgeir 
Helga, þegar Inga Maren segir mér 
frá hugmynd að barnabók sem hún 
var búin að ganga með í maganum.“

Eftir að Inga Maren sagðiJúlíönnu 
söguna hvatti hún hana til að vinna 
frekar með hugmyndina.

„Ég sagði við hana að þetta væri 
auðvitað fullkomin saga til að gera 
dansverk fyrir börn, en það er ein-
mitt verkið sem við erum að frum-
sýna í dag. Í millitíðinni unnum við 
Inga til dæmis verkið Ævi þar sem 
Inga Maren samdi og dansaði sóló, 
ég gerði leikmynd og búninga. Svo 
erum við með annað verk í pípun-
um á næsta leikári sem ber titilinn 
Þoka.“

Júlíanna Lára segir að þeim Ingu 
þyki best að vinna náið saman frá 
byrjun og byrja löngu áður en dans-
ararnir koma að verkinu.

„Okkur finnst gott að vera komnar 
með drög að leikmynd, búningum, 
tónlist og hreyfiefni áður en við 
byrjum að æfa. Þegar við byrjuðum 
að vinna Dagdrauma var fyrst á 
dagskrá að finna út hvaða dýr væri 

Draumkenndir   
   búningar í 
Dagdraumum

Júlíanna Lára Steingrímsdóttir. 
 MYND/SAGA SIG

Júlíanna ákvað að nýta sem mest úr geymslum Dansflokksins í gerð búninganna.  
 MYND/HÖRÐUR SVEINSSON

Mikil hugsun fór í hvaða dýr væri skemmtilegt að túlka með dansi og búningum. 
 MYND/HÖRÐUR SVEINSSON

Júlíanna Lára 
segir mikilvægt 
að passa upp 
á hreyfigetu 
þegar búningar 
eru hannaðir 
fyrir dansverk. 
MYND/HÖRÐUR 
SVEINSSON

Það stendur til 
að fara á flakk 
með verkið og 
því var mikil-
vægt að sviðs-
myndin væri 
hreyfanleg. 
MYND/HÖRÐUR 
SVEINSSON

Steingerður 
Sonja Þórisdóttir

steingerdur 
@frettabladid.is

skemmtilegt að túlka, það var mikil-
vægt að hvert dýr væri með eftir-
sóknarverðan eiginleika, slangan 
er til dæmis liðug, hérinn hleypur 
hratt og hoppar hátt og svo fram-
vegis. Um leið og dýrin voru ákveðin 
sá ég búningana ansi skýrt fyrir mér 
og vissi nákvæmlega hvernig ég vildi 
hafa þá.“

Hún segir að það þurfi að hugsa 

út í margt þegar búningar eru 
gerðir fyrir leiksýningu og sérstak-
lega fyrir dansverk, þar sem hreyfi-
getan þarf að vera einstaklega góð 
og sniðin eftir því.

„Einnig fannst mér mikilvægt 
að leyfa líkömum dansaranna að 
njóta sín og ég vildi líka ekki fela 
andlit þeirra, því að mínu mati eru 
dansarar einstaklega góðir í að tjá 
tilfinningar án orða. Leikmyndin 
var síðan fyrst og fremst hugsuð 
sem leikmynd sem auðvelt væri að 
ferðast með og hægt að setja upp 
í hvaða rými sem er. Við fengum 
síðan Auði Þórhallsdóttur til liðs 
við okkur og hún teiknaði fyrir 
okkur allar fallegu myndirnar sem 
skreyta leikmyndina,“ útskýrir Júlí-
anna Lára.

Mikil áhersla var lögð á að nýta 
það sem til var og hófst ferlið með 
því að farið var í gegnum geymsl-
urnar.

„Ég safnaði saman öllu sem ég 
gat mögulega nýtt úr geymslum 
Dansflokksins, til dæmis eru fjaðr-
irnar á svaninum úr blævængjum 
úr verki sem ég gerði fyrir flokkinn 
fyrir nokkrum árum og sjórinn úr 
gömlum samkvæmiskjólum. Boð-
skapur verksins er einmitt að vera 
ánægður með sjálfan sig og það sem 
maður hefur.“ n 

Boðskapur 
verksins er 
einmitt að 
vera 
ánægður 
með sjálfan 
sig og það 
sem maður 
hefur.
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Askja · Krókhálsi 11–13 · 110 Reykjavík · 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Kia á Íslandi.

Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland

Askja býður öflugar hleðslulausnir 
fyrir allar stærðir heimila. 
Nánar á askja.is/hledslulausnir

Nýr e-Soul hefur nú verið endurhannaður að utan sem innan, með fyrsta flokks
tæknibúnaði og einstaklega góðu aðgengi. Nýr og öflugur 204 hestafla rafmótor
tryggir umhverfisvænan akstur með drægni allt að 452 km.

Það er opið í dag frá kl. 12-16 hjá Kia á Krókhálsi 13.

Kíktu við eða pantaðu reynsluakstur á kia.is eða í síma 590 2100.
Við tökum vel á móti þér.
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4.990.777 kr.
Kia e-Soul á verði frá:

e-Soul Urban, 39 kWh, 136 hö. með 277 km drægi.

Ríkulegur staðalbúnaður m.a. 17” álfelgur, hiti 
í framsætum og stýri, skynrænn hraðastillir, 
bakkmyndavél, fullkominn upplýsingaskjár.

Kraftmikill 100% rafbíll.
Með allt að 452 km drægi.
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Fyrsta skáldsaga aktívistans 
Sigurbjargar A. Sæm. fjallar 
um meðfædda sektarkennd 
kvenna, of beldismenningu 
og geðveiki. Hún ætlar að 
reyna að þyrla upp Mold-
viðri með hópfjármögnun á 
Karolinafund.

toti@frettabladid.is

„Mig hefur alltaf langað svolítið til 
að skrifa skáldsögu en á einhvern 
veginn miklu auðveldara með 
þennan knappa stíl ljóðsins, en þar 
sem mér fannst ég þurfa að segja 
svo mikið þá varð þetta að þessari 
skáldsögu,“ segir Sigurbjörg, sem 
hefur áður gefið út ljóðabækurnar 
Mjálm og Tileinkanir.

Hún segir Moldviðri í raun hafa 
byrjað sem langt ljóð þangað til 
hún hafi rekið sig á að formið væri í 
raun of þröngt. „Ég hef alltaf skrifað 
mikið af ljóðum og þetta var óvenju-
leg tilfinning fyrir mig að geta ekki 
sagt allt sem ég vil segja í einu ljóði. 
Þannig að ég skrifaði aðeins utan 
um þetta og þá varð þetta að nokk-
urs konar ljóðabálki sem varð svo 
miklu meira eins og saga heldur en 
ljóð.“

Formlaust frelsi
Sigurbjörg skildi fyrir nokkrum 
árum eftir nokkurra ára of beldis-
samband og skipti um umhverfi 
með „helling af áfallastreitu í far-
teskinu“, eins og hún orðar það. 
Hún segist hafa verið lengi að koma 
sér aftur í sköpunargírinn. „Síðan 
gerðist bara eitthvað eitt kvöldið 
þegar ég opnaði af rælni skjalið 
með Moldviðri og ég skrifaði taum-

laus alla nóttina og innan nokkurra 
vikna voru komnar 120 blaðsíður.“

Sigurbjörgu finnst þessi frum-
skrif hafa virkað sem einhvers 
konar kaþarsis, andleg hreinsun, 
fyrir hana, þegar hún tókst á við 
reynslu sína í texta, en þegar hún 
opnaði Moldviðri þetta kvöld segir 
hún það hafa verið einhvers konar 
ljóðasmásöguverk, sem smátt og 
smátt mótaðist í frumdrög þess sem 
hún ákvað að gera að sinni fyrstu 
skáldsögu.

Ljóðskáldið segist aðspurð óneit-
anlega hafa upplifað ákveðið frelsi 
í formleysi skáldsögunnar. „Það má 
alveg segja að þetta sé svona ákveðið 
frelsi eða þannig. Þótt það sé auð-
vitað form í þessu líka.“

Snarfemínismi
Sigurbjörg hlær þegar hún segir 
söguna vera snarfemíníska. „Já, hún 
er það sko. Þetta er ekkert skrifað 
sem einhver femínísk ritgerð eða 
sem eitthvert manifestó eða neitt 
svoleiðis.“ Þetta komi einfaldlega til 
vegna þess að hún er að skrifa um 
konur.

„Þetta ljóð byrjaði í rauninni á því 
að mig langaði að segja sögu kvenna 
sem standa mér nálægt og hafa upp-
lifað skít og alls konar og hafa risið 
einhvern veginn upp úr því. Eins 
klisjukennt og það hljómar þá varð 
þetta í rauninni þannig að einhvers 
konar femínísku verki.“

Sigurbjörg segist ekki einu sinni 
hafa áttað sig sjálf á þessu, heldur 
manneskja sem las frumdrög 
verksins yfir fyrir hana. „Já, þú ert 
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hvern veginn kemur það bragð inn.“
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að skilja að saga aðalpersónunnar 

     Martröð í 
vatteruðu herbergi

Sigurbjörg A. Sæm. er loksins að verða tilbúin til þess að gefa Moldviðri út, 
eftir að hafa unnið að henni um langt árabil. MYND/MARÍA GUÐRÚN RÚNARSDÓTTIR

sé einhvers konar martröð í anda 
Kafka.
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margar konur, margar konur sem 
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er og hversu langt hún þarf að fara til 
þess að afsanna sinn hlut.“

Vatteruð martröð
Vatteraði fangaklefinn á sér djúpar 
rætur. „Þetta er ekki beinlínis þessi 
venjulegi fangaklefi og hann kemur 
í raun upp úr martröð sem mig 
dreymdi oft þegar ég var krakki og 
fannst ég vera föst í vatteruðu her-
bergi.

Þessi klefi er eitt af því sem skilar 
sér úr upprunalega ljóðinu í skáld-
söguna. Ég get séð hann svo ljóslif-
andi fyrir mér og vona að mér takist 
að koma því til skila í textanum.“ 
Sigurbjörg hefur unnið að skáldsög-
unni í ýmsum formum, eftir að hafa 
fyrst stigið inn í Moldviðrið 2014 og 
það styttist í að hún treysti sér til 
þess að gefa verkið út. Hún freistar 
þess nú að safna fyrir kostnaði 
útgáfunnar með hópfjármögnun á 
Karolinafund.com.

„Ég ákvað eftir smá umhugsun að 
gera þetta, meðal annars vegna þess 
að mig vantar yfirlestur. Ég er bara 
búin að fá vini og vandamenn til að 
lesa yfir og vinir manns eru oft of 
næs. Þannig að nú þarf ég að fá fag-
fólk. Þá vantar fjármagn og ég ákvað 
bara að kýla á söfnun.“ n

Stuttmynd um geðveiki

Garpur Ingason Elísabetarson er 
tilbúinn með handritið að stutt-
myndinni Mamma mín, geðsjúkl-
ingurinn og vonast til þess að geta 
byrjað tökur með haustinu. Hand-
ritið byggir hann á eigin reynslu 
af því að alast upp hjá geðveikri 
móður. Hann telur 
enn mikilvægt að 
segja slíkar sögur 
þar sem þær 
geti vonandi 
varpað ljósi á 
umræðuna um 
geðsjúkdóma.

Laglínurnar koma fyrst

Tónlistarkonan 
Rakel Sig-
urðardóttir 
gaf nýlega út 
stuttskífuna 
Nothing 
ever changes. 
Hún hefur 
mikið spilað með 
öðrum í gegnum tíðina en segist 
hafa verið örlítið smeyk við að gefa 
út eigið efni. Fjögur lög eru á plöt-
unni og lagið Ég var að spá, sem 
hún tekur með JóaPé og CeaseTone 
hefur fengið mikið lof.

Hinsegin veruleiki

Bækurnar Merki eftir Sólveigu 
Johnsen og Dagbókin eftir Önnu 
Stínu Gunnarsdóttur eru komnar 
út, en báðar fjalla þær um raun-
veruleika hinsegin kvenna.

Herjólfsdalur lifnar við

Eyjamenn tilkynntu í gær að 
Þjóðhátíð verði haldin um versl-
unarmannahelgina. Hörður Orri 
Grétarsson, formaður Þjóðhátíðar-
nefndar, gerir allt eins ráð fyrir að 
Herjólfsdalur kjaftfyllist eftir súrt 
messufallið í fyrra.

Þetta er ekki beinlínis 
þessi venjulegi fanga-
klefi og hann kemur í 
raun upp úr martröð 
sem mig dreymdi.

Stafræn nýsköpun
íslenskunnar

Taktu þátt í opinni rafrænni ráðstefnu  
um íslensku máltæknibyltinguna  
þriðjudaginn 18. maí

Nánari upplýsingar: www.almannaromur.is

Í beinni útsendingu á vef RÚV
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Við erum stolt af vistvænni vegferð og höldum 
ótrauð áfram í átt að grænni framtíð.
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Verslaðu á netinu á byko.is

Tilboðsverð

Háþrýstidæla
Universal AQU 130 bör,  
380 l/klst, 7,8 kg.   

26.956
74810238

Almennt verð: 33.695

Tilboðsverð

Háþrýstidæla
Easy Aquatak 110 bör,  
330 l/klst, 3,8 kg.   

17.972  
74810232

Almennt verð: 22.465

Hjólbörur 80l.

5.495     
79290094 

Garðkanna
11 l. með úðastút.

1.495
41613316

Gróðurmold
40 lítrar. 

1.395
55097006 

Tilboðsverð

Grasfræ
Ornamental mix.  
Fyrir lágvaxna grasflöt.  
Góður bati eftir slit og 
skemmdir. 1kg dugar  
ca 30-40m2  

1.516
55092196  

Almennt verð: 1.895

Tilboðsverð

Grasfræ
Grassfix. Er í senn bæði fræ 
og áburður, heildræn lausn 
í einum pakka sem örvar 
grasið til endurnýjunar og 
áframhaldandi vaxtar til 
framtíðar.  

1.516
55092197  

Almennt verð: 1.895

Tilboðsverð

Mosaeyðir
Kemur í veg fyrir mosa 
í lóðum og mosa og 
þörungavöxt á öðru 
yfirborði. Hættulaust fyrir 
börn og dýr þegar yfirborð 
er orðið þurrt  

2.716
55097073  

Almennt verð: 3.39520% 20%20%

Fjallahjól 24"
Northwood Z245. Hjólastellið er úr áli og því 
mjög létt. Demparar að framan og aftan, 21 
gíra "Micro Swift Twist" skipting, stillanlegur 
hnakkur og fram og aftur handbremsur.

34.995     
49620156

Götuhjól
700C M Crosstour. Götuhjól með fram 
og afturbretti, bögglabera og 21 gíra 
micro shift twist skiptir.

68.995     
49620153

24" 24"

12" 26"

20"

Fjallahjól 24"
Shogun Rock Mountain. Sterkbyggt 
fjallahjól með 21 gíra skiptingu og 
dempara að framan og aftan.

47.995     
49620149

Barnahjól 12"
Barnahjól með hjálpardekkjum og fótbremsu. 
Hvít dekk með bleikum felgum og keðjuhlíf. 
Auðvelt er að taka hjálparadekkin af.

21.995     
49620143

Fjallahjól 26"
Sterkbyggt barnahjól með 21 gíra 
skiptingu og dempara að framan og aftan.

52.995     
49620150

BMX hjól 20"
Sterkbyggt 20" BMX úr álblöndu með 
fram og aftur fóthvílum. Caliper fram 
og aftur bremsur..

34.995     
49620145

Tilboðsverð

Handhefill
GHO 12V-20 Solo  
- án rafhlöðu.   

35.996  
74874061

Almennt verð: 44.995

Tilboðsverð

Slípirokkur
GWS 12V-76 SOLO  
- án rafhlöðu   

20.396  
74874062

Almennt verð: 25.495x0x0

Gasgrill
365 RPG. Napoleon 

grill með tveimur aðal-brennurum 
og kraft upp á 13,5kw. Ytra byrði 
grillsins, grillgrindur, brennaraskildir 
og brennarar er allt úr ryðfríu stáli. 
Grillflötur er 46x51cm. 

83.995
506600047

13,5
Kílóvött

2
Brennarar

Nýtt í  
BYKO

Ooni gas pizzaofn
500°C hiti á 20 mínútum. Hægt að 
baka allt að 12” pizzur í ofninum. 
Bara að tengja hann við gas og 
hann tilbúinn til notkunar.

64.995
4998024545 

Nýtt í  
BYKO

Reiðhjól 26"
26“ götureiðhjól sem hentar 
vel til hjólreiða innanbæjar.6 
gírar Shimano. V-handbremsur, 
kemur með bögglabera, 
brettum og körfu.

28.995     
49620201

Hjólin eru komin!

Allir þeir sem eru þegar skráðir  

á póstlista BYKO eða skrá sig á  

www.byko.is/postlistar á tímabilinu  

22. apríl til 13. ágúst taka sjálfkrafa 

þátt í leiknum og geta átt von  

á vinningi. Dregið er vikulega út á 

föstudögum frá 11. júní til 13. ágúst.  

Vinningshafar eru kynntir  

á Facebooksíðu BYKO. 

SUMAR- 
LEIKUR 

Allir  vinningar á byko.is/ sumarleikurVertu með!

Tilboðsverð

Rafhlöðuborvél
Bosch GSB 18V-60 C 2X4,0Ah rafhlöðuborvél 
með höggi. Mjög nett, létt en öflug borvél. 2 
gírar 0-600 og 0-1900 sn/min Hersla hámark 
60Nm. Kolalaus Heavy Duty mótor sem gefur 
lengri rafhlöðuendingu og hámarks afköst. 
Hleðslutæki, tvær raflöður 4,0 Ah og  
L-box fylgja með.

63.996  
748740995

Almennt verð: 79.995

20%
afsláttur
Öll blá BOSCH 

rafmagnsverkfæri

x2
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ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000
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Skráðu þig á orkan.is

Margrétar 
Kristmannsdóttur

n Bakþankar

Sennilega hafa landsmenn ekki 
beðið með jafn mikilli óþreyju 
eftir neinu sumri og sumrinu 2021. 
Erfiður Covid vetur er að baki og nú 
þegar bóluefni ólgar um líkama æ 
fleiri landsmanna eykst bjartsýnin 
og Íslendingar iða í skinninu. Við 
erum eins og kýr sem hleypt er út 
að vori – erum tilbúin að hlaupa í 
allar áttir!

Og ekki í lengri tíma hefur vor-
veðrið leikið við okkur eins og 
undanfarnar vikur – ekki síst hér 
suðvestanlands. Það hefur vart 
verið skýhnoðri á himni og sólin 
hefur skartað sínu fegursta frá 
morgni til kvölds. Lofthitinn er 
reyndar enginn og enn er nætur-
frost en eftir innilokun í rúmt ár er 
þráin eftir útiveru og sól skynsem-
inni yfirsterkari.

Og þessa einmunablíðu hafa hjón 
á miðjum aldri nýtt vel og nú þegar 
maí er rétt hálfnaður er allt klárt 
utandyra – nýtt met slegið á heim-
ilinu. Það er búið að háþrýstiþvo 
pallinn, bera á allt tréverkið, klippa 
gróður, þrífa glugga og hús og draga 
fram garðhúsgögnin. Meira að segja 
plastblómin í allri sinni litadýrð 
eru komin í kerin allt í kringum 
húsið. (Ekki orð um plastblómin – 
fullreynt er að pistlahöfundur geti 
haldið lífi í lifandi blómum).

Að loknu góðu dagsverki hefur 
síðan fátt verið yndislegra en að 
setjast í skjól undir húsvegg og 
kveikja á hitalampa þannig að hægt 
sé að fara úr dúnúlpunni og fjar-
lægja lopahúfu og vettlinga. Í sam-
einingu sjá sólin og hitalampinn til 
þess að viðveran utandyra verður 
bærileg – en það er þessi fyrirboði í 
sólinni og logninu sem keyrir upp 
stemninguna og væntingar um 
betri tíð. Það sjá allir garðinn fyrir 
sér iðandi af lífi í sumar – grill og 
bubblur.

Nú má veðrið bara ekki bregðast 
okkur! n

Plastblóm  
og bubblur

VEITINGASTAÐURINN
Á matseðli í maí
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