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Langar að 
gróðursetja fólk

Sigríður Bylgja Sigurjónsdóttir 
er með ferskar hugmyndir um 
greftrun og arfleifðina sem við 
skiljum eftir okkur.   ➤ 26

Skil ekki hvernig ég 
lifði þetta af

Elín Vigdís Guðmundsdóttir 
er ein stofnenda SÁTT, Sam-
taka um átröskun og tengdar 
raskanir.  ➤ 24

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

   Alveg jafn 
erfitt að sækja 
hann og skila   
honum

Hermann Óli Bachmann og Benjamin 
Scott Riggs eru ósáttir við að  móður séu 
sjálfkrafa veitt öll réttindi við fæðingu 
barns utan hjónabands. Þeir eignuðust 
barn með lesbíu og ætluðu þau að ala 
barnið upp í sameiningu. Það hefur ekki 
gengið eftir og þeir fá aðeins að sjá son 

sinn í þrjár klukkustundir, 
fimm daga vikunnar, 

með ströngum skil-
yrðum. ➤ 20
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græjaðu þig
upp fyrir em
Yfir 40 tæki á allt að 25% afslætti. 
Sjáðu öll tilboðin á elko.is
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Millimál í fernu

VÍTAMÍN
& STEINEFNI

PRÓTEIN GLÚTENS LAKTÓSAORKA
ÁN ÁN

Næring+ er á lista Sjúkratrygginga Íslands yfir niðurgreidd 
næringarefni fyrir þá sem eiga gilda innkaupaheimild.

Flokkunarhatturinn með síðasta orðið

Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, dró í gær fæðingarárganga handahófskennt úr hatti. 
Árgöngum 1975 til 2005 var með því raðað í bólusetningu á næstu þremur vikum. Þegar árgangur er boðaður í bólusetningu fá viðkomandi sent strika-
merki. Ef fólk kemst ekki í bólusetningu á boðuðum tíma gildir strikamerkið næst þegar sama tegund af bóluefni er notuð. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Eigandi Djúpakletts í 
Grundarfirði segir það borga 
sig fyrir hann að kaupa olíur 
beint frá Póllandi, heldur 
en frá stórum birgja hér á 
landi. Hann segir það 227% 
dýrara að panta og f lytja frá 
Reykjavík en frá Bialystok í 
Póllandi.

einarthor@frettabladid.is 

GRUNDARFJÖRÐUR „Ég er að reka 
þarna þrjú fyrirtæki en það skiptir 
ekki máli. Þetta beinist gegn lands-
byggðinni eins og hún leggur sig,“ 
segir Þórður Magnússon, eigandi 
Djúpakletts ehf. í Grundarfirði.

Þórður, sem rekur meðal annars 
Vélsmiðju Grundarfjarðar, fékk 
tölvupóst á dögunum frá Skeljungi 
þess efnis að frá og með 1. júlí 
næstkomandi muni fyrirtækið 
innheimta akstursgjald á allar 
vöruafhendingar út á land. Í tölvu-
póstinum kom fram að gjaldið fyrir 
hverja sendingu væri 4.400 krónur 
án virðisaukaskatts og óháð magni 
eða upphæð reiknings.

Þórður gagnrýnir þetta og segir 
það í raun hagstæðara fyrir sig að 
eiga viðskipti við birgja erlendis 
en hér á landi ef þetta er það sem 
koma skal.

Þórður vakti fyrst athygli á þessu 
á Facebook-síðu sinni þar sem hann 
tók dæmi um kostnað við að f lytja 
20 lítra af olíu frá Skeljungi annars 
vegar og Póllandi hins vegar. Frá 
Reykjavík myndi samanlagður 
kostnaður við f lutninginn til 
Grundarfjarðar kosta hann 5.900 
krónur. Ef hann myndi panta með 
skipi frá Póllandi þá væri kostnað-
urinn tæpar 130 krónur á kíló, eða 
2.600 krónur.

„Það er sem sagt 227% dýrara 
að panta og f lytja frá Reykjavík en 

frá Bialystok í NA-Póllandi,“ segir 
hann og bætir við að þetta sé ekki 
í neinum takti við sölumennsku 
21. aldarinnar. „Ef Jeff Bezos, sem 
er orðinn ríkasti maður heims 
í gegnum Amazon, myndi setja 
svona gjald á sína viðskiptavini, 
þá myndi hann skrúfa fyrir öll við-
skipti. Þau yrðu núll sama dag.“

Þórður segir að ef hann myndi 
kaupa einn til tvo gáma myndu 
þessar 4.400 krónur ekki skipta 
neinu máli, en þegar um lítil fyrir-
tæki er að ræða úti á landi sem 
kaupa í minna magni, sé þessi upp-
hæð fljót að telja. Kaupa þurfi fyrir 
100 þúsund krónur eða meira til að 

akstursgjaldið fari ekki yfir 5% af 
heildarupphæðinni. Segir Þórður 
að hér eftir muni hann kaupa 
nákvæmlega sömu olíur frá Pól-
landi til að spara f lutningskostnað.

Ólafur Þór Jóhannesson, fram-
kvæmdastjóri f jármálasviðs og 
aðstoðarforstjóri Skeljungs, segir 
að afgreiðslugjald vegna af hend-
ingar á vörum hafi verið innheimt 
til fjölda ára, bæði til viðskiptavina 
á höfuðborgarsvæðinu og utan 
þess. Nýverið hafi útfærslunni 
verið breytt þannig að hófstillt 
gjald bætist við allar af hendingar 
til að koma til móts við þann kostn-
að sem af þeim hlýst. Segir hann að 
gjaldið leggist á afhendingar óháð 
staðsetningu á landinu.

„Meðal viðskiptavina okkar ríkir 
almennt góður skilningur á því 
að það er kostnaður við að dreifa 
vörum og veita góða þjónustu. Við 
höfum því orðið mjög lítið varir við 
neikvæð viðbrögð vegna þessara 
breytinga enn sem komið er,“ segir 
hann. n

Þrefalt dýrara að flytja olíu 
frá Reykjavík en Póllandi

Djúpiklettur sinnir verkefnum í Grundarfirði og nágrenni.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Þórður Magnús-
son, eigandi 
Djúpakletts í 
Grundarfirði.

kristinnhaukur@frettabladid.is

REYKJAVÍK Pétur Krogh Ólafsson, 
aðstoðarmaður borgarstjóra, óttað-
ist að umræðan um Fossvogsskóla 
gæti orðið „hysterísk“ er borgin fékk 
fyrirspurnir frá fjölmiðlum um leka 
í skólanum í janúar árið 2020.

Þetta kemur fram í tölvupósti 
sem var sendur eftir að Ingibjörg 
Ýr Pálmadóttir skólastjóri greindi 
borginni frá fundi  með foreldrum 
nemanda sem væri ekki vært í skól-
anum. Sagði hún lykt eða raka og 
mygluskemmdir á fjórum stöðum.

Í pósti Péturs, sem stílaður var á 
sex borgarstarfsmenn, var farið yfir 
hvernig viðbrögðum skyldi háttað.

„Það er okkar mat að ef umræðan 
fer yfir í almenna en hysteríska 
umræðu um að skólinn sé fullur af 
myglu, þá væri Árný [Sigurðardóttir, 
framkvæmdastjóri Heilbrigðiseftir-
litsins] best til þess fallin að fara 
yfir hvað það er sem HER gerir til 
að mæla raka. Tala um að HER fylgi 
alþjóðlegum stöðlum og mæli raka 
reglulega,“ segir í bréfinu.

„Ég vona að við náum að halda 
lokinu á þessu en get ég beðið þig 
Ámundi [Brynjólfsson, skrifstofu-
stjóri framkvæmda og viðhalds] 
um að láta taka saman helstu upp-
lýsingar um framkvæmdir í skól-
anum og að við getum vísað á þig, 
Árný, þegar kemur að allri umræðu 
um heilnæmi húsnæðis.“

Aðspurður um móðursýkina, í 
ljósi þess að skólinn er nú lokaður 
vegna skemmda, segir Pétur það 
hafa verið kæruleysislega orðað.

„Mínar áhyggjur fyrir einu og 
hálfu ári síðan voru að umræðan 
hafi verið umfram efni enda áttu 
sérfræðingar okkar eftir að fá betri 
gögn til að meta,“ segir hann. „Síðar 
kom í ljós samkvæmt ráðgjöf að það 
þyrfti að fara í enn frekari úrbætur 
til að koma húsnæðinu í lag og við 
erum enn í þeim fasa.“

Með því að halda lokinu á málinu 
segist Pétur hafa átt við að halda 
umræðunni við staðreyndir eins og 
þær hafi legið fyrir þá og að fagfólk 
myndi veita upplýsingar. n

Taldi móðursýki 
geta gripið um sig

Pétur Krogh Ólafsson, aðstoðar-
maður borgarstjóra. 

thorgrimur@frettabladid.is

HÁTÍÐISDAGAR Sjómannadagurinn 
er á morgun.

Í Reykjavík verður opin minning-
arathöfn um drukknaða og týnda 
sjómenn klukkan tíu við Fossvogs-
kirkju. Sjómannamessa verður síðan 
í Dómkirkjunni. Klukkan hálf tvö 
verða sjómenn heiðraðir í athöfn. 
Streymt verður  á heimasíðu og 
Facebook-síðu Sjómannadagsráðs.n

Sjómenn í streymi 

Sjómannadagur í Reykjavík 2015. 
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Við höfum eðlilegar 
áhyggjur því við 
höfum verið á riðufríu 
svæði og viljum halda 
því áfram. 

Halldóra Lóa 
Þorvalds-
dóttir, formaður 
byggðarráðs 
Borgarbyggðar.

n Tölur vikunnar

350
atvinnuleitendur hafa sætt viður-

lögum vegna höfnunar á starfs-
tilboði eða skylduvirkni frá því 

átakið „Hefjum störf“ hófst.

800
hafa verið ráðin til  

Icelandair fyrir sumarið. 

40
teiknimyndir eru nú  

aðgengilegar með íslenskri  
talsetningu á Disney+.

7,9
prósenta hækkun er á  

fasteignamati íbúða á landinu 
samkvæmt Þjóðskrá.

7.340
í aldurshópnum 55 ára  

og eldri voru greind með  
þunglyndi árið 2020.

Sonja Ýr  
Þorbergsdóttir 
formaður BSRB

Við verðum að 
draga línu í sand
i n n og ha f na 
a l  fa r ið f rek a r i 
e i n k a  v æ ð i n g u 
í  h e i l  b r i g ð i s 

kerfinu. Einka fram kvæmd er ekki 
töfra orð sem lækkar kostnað. Eins 
og Rúnar Vil hjálms son prófess
or benti á í erindi á opnum fundi 
BSRB, eykur einka fram kvæmd al
mennt kostnað vegna kostnaðar
liða á borð við stjórnunar kostnað, 
arð greiðslur og aukins kostnaðar 
eftir lits aðila.

Guðmundur 
Andri  
Thorsson 
þingmaður 
Samfylkingarinnar

Það er allt of erfitt 
fyrir ungt fólk að 
uppfylla grunn
þarf ir sínar og 

sinna: Það eru grundvallar mann
réttindi að geta búið sér heimili og 
fætt og klætt sig og sína sómasam
lega, án þess að þurfa að steypa 
sér í óheyrilegar skuldir eða vinna 
myrkranna á milli.

Mörður  
Árnason 
áhugamaður um 
íslenska náttúru 
og fyrrverandi 
alþingismaður

Maður spyr svo 
í f ram haldinu, 
a f  þv í  þ j ó ð 

garðurinn var eitt af því sem VG 
taldi sér til tekna í þessari stjórn: 
Sagði for maður VG sínu fólki ekkert 
frá fyrir vara Fram sóknar í nóvem
ber 2017? Var stuðningur við stjórn
ina í þing flokki og flokks ráði VG þá 
að þessu leyti ekki á sann ferðugum 
for sendum? Eða var enginn fyrir
vari? n

n Þetta sögðu þau

Vegfarandi sá hrævökvann sullast úr bílnum frá Norðurárdal og alla leið inn í Leirársveit.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJÉTUR

MAST telur þann riðu
smitaða úrgang sem sullaðist 
úr flutningabíl í Borgarfirði 
ekki kalla á jarðvegsskipti 
eða umfangsmiklar aðgerðir. 
Borgfirðingar hyggjast fá álit 
utanaðkomandi sérfræðings.

 kristinnhaukur@frettabladid.is

VESTURLAND Sveitarstjórn Borgar
byggðar hyggst fá álit utanaðkom
andi sérfræðings til að meta hættu 
á riðuveiki í sveitarfélaginu eftir 
slys við f lutning smitaðra hræja 
í mars. Matvælastofnun, MAST, 
hefur útskýrt aðgerðarleysi sitt bréf
leiðis en sveitarstjórn telur það ekki 
nægjanlegt. Mikill ótti sé við riðu í 
Borgarbyggð.

„Við höfum eðlilegar áhyggjur því 
við höfum verið á riðufríu svæði og 
viljum halda því áfram,“ segir Hall
dóra Lóa Þorvaldsdóttir, formaður 
byggðarráðs Borgarbyggðar, sem 
óskaði eftir skýringum frá MAST.

Þann 18. mars síðastliðinn var 
verið að flytja kindahræ úr Skaga
firði, þar sem riðusmit kom upp, til 
brennslu í Kölku á Suðurnesjum. 
Hleri á f lutningabíl gaf sig vegna 
þrýstings frá hræjunum með þeim 
afleiðingum að úrgangur sullaðist 
úr bílnum. Uppgötvaðist þetta áður 
en bíllinn komst að Hvalfjarðar
göngunum og var honum snúið til 
Akraness þar sem hræin voru færð 
í annan bíl.

„MAST telur sig hafa hugmynd 
um hvenær hlerinn hafi opnast 
en þeir geta ekki fullvissað okkur 
hversu langur vegarkafli þetta er og 
vita ekki hversu mikið magnið er,“ 
segir Halldóra. „Við ætlum nú að fá 
annað álit, frá utanaðkomandi sér
fræðingi í smitvörnum dýra, áður en 
við ákveðum hvort við förum fram 
á frekari aðgerðir.“

Í bréfi MAST til Borgarbyggðar 
kemur fram að stofnuninni hafi 
borist ábending frá vegfaranda um 
að slest hefði úr flutningabílnum af 
og til frá Norðurárdal niður í Leirár
sveit, yfir nær allan hringvegskafla 
sveitarfélagsins.

Eftir skoðun hafi MAST ákveðið 
að litlar líkur væru á því að sauð
fénu stafaði hætta af vökvanum því 
magnið væri lítið og féð gengi ekki 
á þessu svæði fyrr en eftir nokkra 
mánuði. Þá væru ýmsir umhverfis
þættir til þess fallnir að minnka 

virkni efnisins, það er að smitefni 
brotni niður í sól og ágangi veðurs.

„Riða er ekki bráðsmitandi sjúk
dómur og töluvert mikið smitefni 
þarf til að kindur sýkist“, segir í 
bréfinu. MAST mun þó biðja Vega
gerðina að fylgjast með smölun á 
umræddu svæði í sumar og sýni 
verða tekin úr fé á bæjunum næstu 
sláturtíðir.

Halldóra segir Borgarbyggð þó 
hafa áhyggjur í ljósi þess að vega
stæði eru víða ekki nægilega vel 
afgirt og ekki hægt að treysta því að 
sauðfé komist ekki að veginum. Þá 
bendir hún á að á Akranesi, þangað 
sem flutningabíllinn fór, var farið í 
mjög umfangsmiklar aðgerðir. Þar 
var svæði girt af og jarðvegi skipt út. 
„Við viljum vita af hverju þetta var 
ekki gert á þessu svæði líka,“ segir 
hún. n

Óttast riðusmit og vilja annað álit

Íslendingar hafa búið 
við riðu í sauðfé í um 
það bil 130 ár. Hún 
kom fyrst upp í Skaga-
firði og breiddist fljótt 
út um Mið-Norðurland. 

Úr Læknablaðinu

BJÓÐUM UPP Á 37” - 40” BREYTINGAPAKKA

BREYTINGAVERKSTÆÐI ÍSBAND, 
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Samkvæmt svari 
Kópavogsbæjar var 
grindverkið sett upp 
að beiðni eins íbúa í 
götunni.

Við ætlumst til að 
félögin taki til í þessum 
málum hjá sér.

Kolbrún Hrund 
Sigurgeirsdóttir.

Það þarf að taka til í kvenfyrirlitningu í karlaklefum landsins.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Þögn ÍSÍ hefur vakið athygli í 
nýjustu #metoo bylgju, enda 
hafa sögur tengdar íþróttum 
verið allt annað en fallegar. 
Sambandið sendi loks frá 
sér bréf til allra sem tengjast 
íþróttastarfi á Íslandi og for-
dæmir þar allt ofbeldi í starf-
semi íþróttahreyfingarinnar.

benediktboas@frettabladid.is

ÍÞRÓTTIR Íþrótta- og Ólympíusam-
band Íslands (ÍSÍ) ítrekar með bréfi 
til allra sem tengjast íþróttastarfi á 
Íslandi að sambandið fordæmi allt 
of beldi í starfsemi íþróttahreyf-
ingarinnar, enda sé slík hegðun 
óásættanleg og ólíðandi með öllu.

Á undanförnum vikum hefur 
umræða um kynbundið of beldi 
blossað upp á ný í tengslum við 
#metoo. Margar frásagnir hafa birst 
þar sem íþróttamenn koma við sögu 
og kynferðisbrot í íþróttastarfi og 
einnig hefur verið bent á að kven-
fyrirlitningu megi finna alltof víða 
í karlaklefum landsins.

Margir hafa undrast þögn ÍSÍ í 
þessari bylgju enda hægt að túlka 
þögn sem afstöðu. Ástæðan var 
ársþing sambandsins svo það náðist 
ekki að koma stjórninni saman fyrr.

„Mér finnst mjög mikilvægt að 
við sýnum að okkur er ekki sama 
og við ætlumst til að félögin taki til 
í þessum málum hjá sér,“ segir Kol-
brún Hrund Sigurgeirsdóttir, sem 
situr í framkvæmdastjórn ÍSÍ.

Um miðjan maí sýndi knatt-
spyrnukappinn Garðar Gunnlaugs-
son stuðning sinn í verki í viðtali í 
útvarpsþættinum Lestinni á RÚV og 
ræddi um hversu karllæg umræðan 
í knattspyrnuklefum getur verið. 
„Þar hallar oft á konur og minni-
hlutahópa. Þetta eru oft umræður 

sem stjórnað er af tveimur til þrem-
ur í klefanum og hinir humma og 
fylgja með og eru meðvirkir. Ég er 
ekkert saklaus, búinn að vera í þess-
um heimi í 20-30 ár,“ sagði Garðar 
meðal annars. Hann skoraði í kjöl-
farið á íþróttamenn og sérstaklega 
fótboltamenn að stíga fram og sýna 
stuðning. Enginn hlýddi kallinu.

Samskiptaráðgjafi íþrótta- og 
æskulýðsstarfs ÍSÍ  tekur á móti 
tilkynningum um atvik sem upp 
koma og veitir þolendum ráðgjöf, 
stuðning og fræðslu. Á heimasíð-
unni samskiptaradgjafi.is er hægt 
að tilkynna um atvik sem verða 
í íþróttum, fá ráðgjöf og finna 
fræðsluefni tengt málaflokknum.

„Einnig leggjum við ríka áherslu 
á að við öll sem að íþróttahreyfing-

unni stöndum tökum skýra afstöðu 
gegn hvers kyns kvenfyrirlitningu, 
áreitni og of beldi og tökum öllum 
málum sem upp koma þess efnis 
alvarlega. Þjálfarar og stjórnarfólk 
er hvatt sérstaklega til að vinna 
markvisst að því að byggja upp heil-
brigða klefamenningu sem laus er 
við kvenfyrirlitningu og of beldi,“ 
segir í bréfi ÍSÍ.

Kolbrún bendir á að það sé gríðar-
lega mikilvægt að koma skýrum 
skilaboðum út varðandi afstöðu 
til kynferðisof beldis, kynbundins 
of beldis og kvenfyrirlitningu. 
„Okkur þykir vont að finna og heyra 
nú í kjölfar annarrar bylgju #metoo 
að innan íþróttahreyfingarinnar 
hafi ekki alls staðar verið tekið á 
þessum málum,“ segir Kolbrún. n 

Kvenfyrirlitningin í karlaklefunum 
fordæmd af ÍSÍ eftir skelfilegar sögur

arib@frettabladid.is

MENNING Menningarfélag Akur-
eyrar skorar á Akureyrarbæ, Sam-
tök sveitarfélaga á Norðurlandi 
eystra og menntamálaráðuneytið, 
að stefna á að Akureyri verði Menn-
ingarhöfuðborg Evrópu.

Samhliða því skorar Menning-
arfélagið á stjórnvöld að Þjóðar-
óperan verði með aðsetur í Hofi, 
sýningar verði þó f lestar áfram í 
Reykjavík.

„Þetta eru mjög háleit markmið,“ 
segir Þuríður Helga Kristjánsdóttir, 
framkvæmdastjóri Menningarfé-
lagsins. „Við sjáum þetta sem tæki-
færi til að horfa heildstætt á menn-
ingarstarf á Akureyri, fá aukin 
tækifæri til erlends samstarfs og efla 
þekkingu hérna á erlendu styrkja-
kerfi. Umsóknarferlið sjálft stuðlar 
að framþróun í menningarmálum.“

Þreifingar hafa átt sér stað við 
bæjaryfirvöld og á Þuríður ekki von 
á öðru en að bærinn og nágranna-

Vilja verða Menningarhöfuðborg og fá óperuna

Þuríður Helga 
Kristjánsdóttir 
segir að mark-
miðin séu háleit 
en allar for-
sendur séu fyrir 
hendi. 

HVAÐ VILTU LÆRA?

Umsóknarfrestur til 5. júní.
Skoðaðu nánar á endurmenntun.is   

Opið er fyrir umsóknir í nám samhliða starfi. 
Persónulegt og metnaðarfullt nám með 
framúrskarandi kennurum, góðum tengslum milli 
nemenda og raunhæfum verkefnum úr atvinnulífinu.

sveitarfélög fylki sér að baki 
umsókninni. Næsta skref er síðan 
að senda formlegt erindi til ráðu-
neytisins. Í kjölfarið yrði þá send 
umsókn til Evrópusambandsins. 
„Þetta er langt ferli, við værum að 
stefna á að verða Menningarhöfuð-
borg Evrópu árið 2028 eða 2030,“ 
segir Þuríður.

Varðandi Þjóðaróperuna þá segir 
Þuríður að hægt sé að nýta sam-
legðaráhrifin af annarri starfsemi 
Menningarfélagsins. n

thorgrimur@frettabladid.is

SKIPULAGSMÁL „Þessi girðing kom 
bara upp,“ segir Sigurbjörg Erla 
Egilsdóttir, bæjarfulltrúi Pírata í 
Kópavogi, um grindverk sem reis 
nýlega við enda Fagrahjalla og 
veldur deilum meðal bæjarbúa. 
Gagnrýnisraddir segja girðinguna 
torvelda gönguleið um hverfið.

Sigurbjörg hefur efasemdir um að 
staðið hafi verið að framkvæmdinni 
með réttum hætti.

„Ég er í skipulagsráði og við erum 
með fulltrúa í umhverfis- og sam-
göngunefnd líka, en þetta kom fyrir 
hvoruga nefndina. Íbúar í hverfinu 
vissu ekki af þessu fyrr en girðingin 
var hálfrisin,“ segir Sigurbjörg.

Girðingin er við enda botnlanga 
sem liggur af Fagrahjalla út á Fífu-
hjalla og lokar um hann göngu-
umferð. „Ég veit ekki hver hagurinn 
er í þessu fyrir vegfarendur, þar sem 
þeir þurfa núna að fara tvisvar yfir 
götuna og alveg jafn nálægt gatna-
mótum. Öruggast hefði verið að gera 
ráð fyrir vegfarendunum og setja 
gangbraut.“

Sigurbjörg bendir á að börn séu 
líklegust til að fara fótgangandi um 
hverfið. Ámælisvert sé að staðið hafi 
verið að verkinu með þessum hætti 
þar sem sveitarfélagið fékk nýlega 
viðurkenningu frá UNICEF fyrir 
framkvæmd sína á Barnasáttmála 
Sameinuðu þjóðanna.

Samkvæmt svari Kópavogsbæjar 
við fyrirspurn Sigurbjargar var girð-
ingin reist að beiðni eins íbúa botn-
langans. „Mér finnst það sérstakt, 
að það sé nóg að einn íbúi biðji um 
þetta,“ segir Sigurbjörg.

Málið er á dagskrá skipulagsráðs 
á mánudag.  n

Grindverk veldur 
deilu í Kópavogi

Gönguleið í botnlanga í Fagrahjalla 
er nú lokuð. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Styrktu gott málefni á hlaupastyrkur.is 
og taktu þátt 21. ágúst



Ný meistararitgerð skoðar 
regluverk um skimun 
erlendra fjárfestinga. Ríki 
geta þannig metið og skilyrt 
fjárfestingar á grunni þjóðar-
öryggis. Höfundur segir 
áríðandi að íslensk stjórnvöld 
taki slíkt upp.

arib@frettabladid.is

STJÓRNSÝSLA „Þetta virkar mjög 
einfalt í hugsun en þetta er gríðar-
lega f lókið fyrirbæri til að setja 
í lagatexta,“ segir Albert Guð-
mundsson laganemi, sem skilaði 
nýverið meistararitgerð um skimun 
erlendra fjárfestinga hér á landi.

Í skimuninni felst að ríki geti 
metið, heimilað, skilyrt, bannað 
eða undið ofan af erlendum fjárfest-
ingum á grundvelli þjóðaröryggis. 
Um er að ræða þróun í alþjóðlegum 
fjárfestingarétti sem birtist meðal 
annars í nýrri reglugerð Evrópu-
sambandsins. Þá hafa Bandaríkja-
menn einnig hert sínar reglur um 
erlendar fjárfestingar.

„Það er alltaf hætta á því að þetta 
verði háð geðþótta og það leynist 
verndarstefna í ákvörðunum þjóða. 
Það er gömul saga og ný að sumar 
þjóðir eru í náðinni þegar kemur 
að fjárfestingum. Það er því mikil-
vægt að slíkar lagareglur séu skýrar 
og fyrirsjáanlegar og feli ekki í sér 
dulda mismunun,“ segir Albert.

Líta þarf til f leiri þátta en einung-
is þjóðernis fjárfesta við skimun, til 
að koma í veg fyrir slíka mismunun. 
„Skimanir nágrannalanda taka iðu-
lega til fjárfestinga innan ákveðinna 
geira eða þvert á geira og miða þá 
yfirleitt við ákveðinn þröskuld. Til 
dæmis ef fjárfestingar ná ákveðnum 
þröskuldi, segjum 10 til 25 prósenta 
eignarhlut, þá fer skimunarkerfið í 
gang.“

Meðal atvinnugreina sem nýlega 
er byrjað að skima sérstaklega í 
eru tæknigeirinn og heilbrigðis-
geirinn. „Það er verið að koma í veg 
fyrir kaup á fyrirtækjum sem eru 
að þróa bóluefni eða eru að þróa 
búnað varðandi smitvarnir, svo að 
ríki geti tryggt möguleika sína til að 
berjast við heimsfaraldurinn. Það er 
áhugavert að skoða hvaða atvinnu-

greinar eru mikilvægar á hverjum 
tíma. Hvernig viðhorf ríkja breytist 
til þess hvað teljist þjóðhagslega 
mikilvægar greinar. Auðkenni ehf. 
og Creditinfo eru dæmi um íslensk 
fyrirtæki sem ég tek fyrir í ritgerð-
inni. Þjóðhagslegt mikilvægi þess-

ara fyrirtækja og þessa atvinnugeira 
er orðið mjög mikið. Hvergi er þó 
skilgreint í íslenskum lögum hvaða 
grunnvirki eða innviðir teljast þjóð-
hagslega mikilvæg.“

Erlendar fjárfestingar hafa valdið 
fjaðrafoki hér á landi, þá sérstaklega 
í kringum landakaup Huang Nubo 
og Jim Ratcliffe.

Hvenær telst fjárfesting ógna 
þjóðaröryggi?

„Það er stóra spurningin. Til að 
byrja með þarf að skoða áhættuna 
sem felst í erlendri fjárfestingu, 
hvaða öryggismunur er á innlend-
um og erlendum fjárfestingum. 
Þjóðir eru nú að reyna að feta mjög 
vandmeðfarin skref með þessum 
nýju reglum. Það er engu að síður 
mjög áríðandi að mínu mati að 
íslensk stjórnvöld taki þessa lög-
gjöf til gagngerrar endurskoðunar 
og taki upp skimunarkerfi. Því það 
er alltaf á ábyrgð ríkja að tryggja sitt 
eigið þjóðaröryggi. Það er enginn 
annar að fara að passa upp á þjóðar-
öryggi okkar.“ n

Áríðandi að skima erlendar 
fjárfestingar kerfisbundið

Auðkenni ehf. og 
Creditinfo eru dæmi 
um íslensk fyrirtæki 
sem ég tek fyrir í rit-
gerðinni. Þjóðhagslegt 
mikilvægi þessara 
fyrirtækja og þessa 
atvinnugeira er orðið 
mjög mikið.

kristinnhaukur@frettabladid.is

TRÚMÁL Nítján trú- og lífsskoð-
unarfélög standa að þjóðardegi 
samstöðu vegna Covid-19 í dag, til 
að minnast þeirra sem fallið hafa 
fyrir sjúkdómnum og þakka fyrir 
óeigingjarna hjálp margra stétta í 
baráttunni gegn honum.

„Öll félögin gera eitthvað á sinn 
hátt. Sum verða með messur eða 
bænastundir og sum senda út 
myndbönd. Við ákváðum að fara 
þá leið að senda út orðsendingu 
til að minna á að þótt faraldurinn 
sé í rénun hjá okkur er hann erf-
iður víða um heim,“ segir Siggeir 
Ævarsson, framkvæmdastjóri Sið-
menntar.

Félögin eru Ásatrúarfélagið, 
Bahá´íar, Búddistar, DíaMat, Fjöl-
skyldusamtök heimsfriðar og sam-
einingar, Fríkirkjurnar í Hafnarfirði 
og Reykjavík, Hjálpræðisherinn, 

Kristskirkjan, Kaþólska kirkjan, 
Mormónakirkjan, Menningar-
setur og Stofnun múslima, Óháði 
söfnuðurinn, Rétttrúnaðarkirkjan, 
Samfélag g yðinga, Siðmennt, 
Aðventistar og Þjóðkirkjan.

Hver sókn innan Þjóðkirkjunnar 
tekur þátt á sinn hátt. Í Neskirkju 
verður til dæmis þvertrúarleg bæna-
stund með bahá´íum og múslimum.

„Þetta verður einföld athöfn 
þar sem við minnumst þeirra sem 
hafa látist, hugsum til þeirra sem 
þjást enn þá og þökkum þeim sem 
hafa létt þjáningar annarra,“ segir 
Steinunn Arnþrúður Björnsdóttir, 
prestur við Neskirkju.

„Þessa dagana hugsa ég sjálf 
mikið til Indlands, þar sem ég hef 
oft verið og á marga vini. Ríku þjóð-
irnar hafa fengið mest af bóluefn-
unum og það verður að passa upp á 
að fátækari löndin beri ekki skarðan 
hlut.“ n

Sameinast í minningu 
fallinna og þakka fyrir 

Í Neskirkju verður þvertrúarleg bænastund með bahá´íum og múslimum.

AÐALFUNDUR 
Heimssýnar í Friðarhúsi 9. júní kl. 17.30

Arnar Þór Jónsson talar

Boðað er til aðalfundar í Heimssýn.  Fundurinn verður haldinn í Friðarhúsi á 
horni Njálsgötu og Snorrabrautar 9. júní nk. kl. 17.30. 

Á dagskrá eru venjuleg aðalfundarstörf.  

Kl. 18.00 mun Arnar Þór Jónsson ávarpa fundinn.  Arnar Þór hefur að undan-
förnu rætt mikilvægi lýðræðis og fullveldis Íslendinga og varað við hinni 
hægfara breytingu sem er að verða á stjórnskipun landsins.

Ódýrt

998 
kr.
pk.

Hamborgarar 4 stk. með brauði

Mmm...
Djammborgari 
á grillið!

Afgreiðslutímar á www.kronan.is

1379 
kr.
pk.

Fabrikkan Ribeye borgarar 2x175 g

Albert Guðmundsson skoðaði umhverfi fjárfestinga. MYND/HÅKON BRODER LUND
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Samtal um atvinnulífið, tækifærin
og veginn framundan.

Við erum að koma til þín!

Samtök atvinnulífsins bjóða félagsmönnum
hringinn í kringum landið á súpufundi.

Hringferðinni lýkur á ársfundi 
Samtaka atvinnulífsins í sumarlok.

Fleiri dagsetningar verða tilkynntar síðar

Dagskrá

1. júní Reykjanesbær - Park inn by Radisson   kl. 12 –13.30

2. júní Ísafjörður - Hótel Ísafjörður    kl. 12–13.30

3. júní Selfoss - Hótel Selfoss    kl. 12–13.30

7. júní Vestmannaeyjar - Hótel Vestmannaeyjar  kl. 12–13.30

8. júní Siglufjörður - Hótel Sigló    kl. 12–13.30

8. júní Akureyri - Menningarhúsið Hof   kl. 16–17.30

9. júní Eskifjörður - Gistihúsið Mjóeyri   kl. 12–13.30

9. júní Egilsstaðir - Hótel Valaskjálf    kl. 16–17.30

14. júní Höfn - Pakkhúsið   kl. 12–13.30



Öryggisíbúðir 
Eirar til lEigu 
í grafarvogi
Vandaðar öryggis-
íbúðir Eirar til leigu 
í Eirarhúsum,
Hlíðarhúsum 3–5, 
112 Reykjavík.

Eir  öryggisíbúðir ehf.  -  Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík 
Netfang: ibudir@eir.is - Sími 522 5700, milli  8 og 16 virka daga .

n Rólegt og notarlegt umhverfi með
aðgengi að metnaðarfullri aðstöðu
og þjónustu með það að markmiði
að einstaklingurinn geti búið lengur heima.

n Öryggisvöktun allan sólarhringinn.

n Aðgengi að mötuneyti og félagsmiðstöð.

n Góðar gönguleiðir í nágrenninu.

Sendið fyrirspurn 

á netfangið: 

ibudir@eir.is

Rúmlega 300 manns komu 
með Norrænu í land á Seyðis-
firði á þriðjudag. Þeir fram-
vísuðu nánast allir gildum 
bólusetningarvottorðum. 
Framkvæmdastjóri Smyril 
Line á Íslandi, útgerðar Nor-
rænu, segir fjölda ferðamanna 
vera að aukast.

benediktboas@frettabladid.is  

SAMGÖNGUR Norræna kom á þriðju-
dag til Seyðisfjarðar og gengu 296 
farþegar í land. Af þeim framvísuðu 
222 gildum bólusetningarvott-
orðum, samkvæmt tilkynningu frá 
aðgerðastjórn á Austurlandi. Þar 
segir enn fremur að þetta sé svipað 
hlutfall og hjá flugfarþegum er fara 
um Leifsstöð. Óbólusettir virðast því 
flestir halda sig heima við enn sem 
komið er.

Linda Gunnlaugsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Smyril Line á Íslandi, 
segist finna fyrir aukningum í bók-
unum. Sú breyting hefur orðið að 
ferðamenn hringja meira á skrif-
stofurnar til að leita sér upplýsinga 
og þá er hægt að nýta sér ferðina sem 
tveggja daga sóttkví.

„Við erum að sjá vöxt núna og bara 
í júlí eru eðlilegri tölur í kortunum. 
Þær eru auðvitað langt frá tölunum 
2019 en það er verið að sýna Íslandi 

mikinn áhuga sem ferðamannastað. 
Við teljumst öruggt land enda 
framarlega í bæði sóttvörnum og 
bólusetningum,“ segir Linda.

Hún segir að æ fleiri taki upp sím-
ann og athugi stöðuna í stað þess  að 
panta á netinu. Sérstaklega þeir sem 
séu að stoppa lengi hér á landi. Það 

Meirihluti farþega með Norrænu er bólusettur
Norræna gekkst 
undir and-
litslyftingu á 
meðan Covid 
stóð yfir sem 
kostaði hátt í 
tvo milljarða. 
Linda segir að 
útkoman hafi 
reynst vel og 
eru farþegar 
ánægðir með 
breytingarnar.  

MYND/SMYRIL LINE

Við erum búin að fá 
mikið af stórum pönt-
unum í ágúst og sept-
ember þannig að þetta 
sumartímabil sem 
hefur alltaf verið vin-
sælast er að lengjast.

Linda Gunn-
laugsdóttir, 
framkvæmda-
stjóri Smyril Line 
á Íslandi.

 benediktboas@frettabladid.is

IÐNAÐUR Samtök iðnaðarins hafa 
skorað á sjö sveitarfélög að bjóða út 
viðhald, rekstur og LED-væðingu 
götulýsinga. Var það eftir úrskurð 
kærunefndar útboðsmála um að 
Reykjavíkurborg hafi brotið lög.

Sveitarfélögin sem fengu bréf eru 
Reykjavík, Akranes, Kópavogur, 
Garðabær, Mosfellsbær, Hafnar-
fjörður og Seltjarnarnes. Hafnfirð-
ingar brugðust strax við enda á að 
LED-væða bæinn.

Í bréfi SI til Reykjavíkurborgar er 
sagt brýnt að brugðist sé hratt við 
og strax hafist handa við útboðið.

Þá er rakið hvernig samtökin 
haf i engar upplýsingar fengið 
frá borginni og því þurft að reka 
málið fyrir úrskurðarnefndinni. 

Samkvæmt gögnum frá borginni 
má áætla að á næstu fimm árum 
nemi kostnaður við rekstur, við-
hald og LED-væðingu götulýsingar 
um 2,8 milljörðum króna.

Samtök iðnaðarins segja að 
úrskurðurinn hafi breiða skírskotun 
og sé fordæmisgefandi fyrir önnur 
sveitarfélög. n

Telja að LED-væðingin sé útboðsskyld

Led-ljósastaurar við Hringbraut. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

arnartomas@frettabladid.is

NEPAL Uppboðshúsið Bonhams í 
Frakklandi hefur dregið fornmuni 
úr sölu sem stolið var úr nepölsku 
hofi fyrir fjörutíu árum.

Umræddir munir eru fimm 600 
ára gamlar styttur af guðum úr 
hindúatrú sem voru hluti af helgi-
mynd fyrir ofan innganginn við 
Taleju-hofið í borginni Patan í 
Nepal. Alls voru tólf styttur rifnar úr 
höggmyndinni á áttunda og níunda 
áratugnum.

Ætlunin var að munirnir yrðu 
hluti af uppboði í vikunni, en þeir 
voru dregnir til baka eftir að fjöl-
miðlar í Nepal greindu frá málum. 
Í kjölfarið krafðist utanríkisráðu-
neyti Nepal þess að mununum yrði 
skilað heim.

Ekki er vitað hvar hinar sjö stytt-
urnar úr helgimyndinni eru niður 
komnar, en eftir að stytturnar 
fimm voru dregnar úr uppboðinu 
hafa vonir aukist um að þeim verði 
skilað þar sem ekki verður hægt að 
selja þær opinberlega. n

Nepalir krefja Frakka um helgigripi

Hofið sem hýsti forngripina stendur við Darbar-torg í Patan.

sé breyting frá því fyrir Covid þegar 
margir nýttu sér internetið til að 
klára sína pöntun. „Við finnum það 
á ferðaskrifstofunum okkar erlendis 
og líka hjá þeim sem eru að fara frá 
Íslandi með skipinu – þeir þurfa 
mikið að ræða málin. Svo breytist 
það kannski aftur.“

Stutt er síðan að Norræna gekkst 
undir allsherjar andlitslyftingu. 
Útgerð skipsins ákvað að nýta tím-
ann í faraldrinum til að gera breyt-
ingar á skipinu fyrir tvo milljarða 
króna, bætti við káetum, veitinga-

stað og heilli hæð svo fátt eitt sé 
nefnt.

„Maður sér það og finnur að það 
er mikil gleði með skipið. Fólk er að 
njóta þess enn betur að ferðast með 
skipinu. Þótt við séum búin að bæta 
við heilli hæð er skipið enn stöðugt 
og fínt þannig að við erum mjög 
ánægð með breytingarnar og spennt 
fyrir komandi tímum.

Ég var einmitt að heyra í okkar 
fólki í Færeyjum og það er svolítið 
að gerast það sem okkur grunaði. 
Ferðatímabilið er að lengjast út á 

haustið. Við erum búin að fá mikið 
af stórum pöntunum í ágúst og 
september þannig að þetta sumar-
tímabil sem hefur alltaf verið vin-
sælast er að lengjast. Það eru líka 
komnar fínar bókanir í september 
og október þannig að ég spái því að 
við eigum örugglega eftir að rétta úr 
kútnum ágætlega hratt hvað varðar 
fjölda ferðamanna,“ segir Linda.

Farþegar með Norrænu mega 
nota siglingartímann sem sóttkví. 
Allir eru skimaðir áður en þeir fara 
um borð. n
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gæði á góðu verði

Guli miðinn

VÍTAMÍN
Bætir, viðheldur og ver 
heilsu fjölskyldunnar.

Fæst í apótekum 
og stórmörkuðum 
um allt land.

STRANGAR 
GÆÐAKRÖFUR
Alþjóðleg GMP gæðavottun, 
framleitt í samvinnu 
við alþjóðlega framleiðendur 
sem starfa samkvæmt 
ströngustu gæðakröfum 

gulimidinn.is

SÉRÍSLENSKAR 
AÐSTÆÐUR
Sérhönnuð vítamín fyrir 
okkur sem búum 
á norðlægum slóðum

ÁN ÓÆSKILEGRA 
AUKAEFNA
Eins og litarefna og 
sætuefnanna aspartam 
og súkralósa

ENDURVINNANLEGAR 
UMBÚÐIR
Allar umbúðirnar mega 
fara í endurvinnslu

VARÐVEITUM GÆÐIN
Brúna glerglasið varðveitir 
gæði vítamínsins og ver það 
fyrir fyrir sólarljósi sem og 
mengun frá plastumbúðum



Heil-
brigðisráð-
herra hefur 
verið borið 
á brýn að 

vera heldur 
fylgjandi 

ríkis-
rekinni 

heilbrigðis-
þjónustu 
en hinni 

einka-
reknu.

Það móðg-
ast enginn 
við það að 
vera talinn 
mannauðs-

stjóri að 
ósekju. 

Það sama 
verður 

ekki sagt 
um ræsti-

tækna.

Jón  
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jon@frettabladid.is
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n Mín skoðun

n Gunnar

Sif  
Sigmarsdóttir

Um síðustu helgi birtist athyglis-
vert viðtal í Fréttablaðinu við 
Fidu Abu Libdeh. Árið 1995, 
þegar Fida var sextán ára, f lutti 
hún til Íslands frá Palestínu 

ásamt móður sinni og systkinum. Fida þráði 
að ganga menntaveginn en átti erfitt með að 
fóta sig. „Kerfið gerði ekki ráð fyrir okkur,“ 
sagði Fida. Hún gafst þó ekki upp og af harð-
fylgi lærði hún íslensku, útskrifaðist úr orku- 
og umhverfistæknifræði frá Háskóla Íslands 
og stofnaði eigið fyrirtæki. Fida segist þó 
enn ekki vera álitin jöfn þeim sem fæddust 
á Íslandi. Þegar hún verslar í stórmörkuðum 
er hún gjarnan spurð hvort hún vinni þar. 
Nýverið gekk hún inn á kaffistofu fyrirtækis 
þar sem vörur eru framleiddar fyrir fyrirtæki 
hennar. Hópur karlar stóð á fætur og spurði: 
„Ertu komin til að þrífa?“ Fida svarði: „Af 
hverju í fokkinu haldið þið það?“

Slíkar staðalhugmyndir eru útbreiddar. 
Björk Eiðsdóttir, ritstjóri helgarblaðs Frétta-
blaðsins, sem tók viðtalið við Fidu, sagði sögu 
í leiðara í vikunni af því þegar hún ritstýrði 
eigin tímariti. Hún sat við tölvuna á skrifstofu 
blaðsins í opnu rými sem hún deildi með fleiri 
fyrirtækjum þegar þrír karlar gengu inn á leið-
inni á fund. Þeir sneru sér að Björk og spurðu: 
„Gætirðu sótt fyrir okkur kaffi?“ Síðan hlógu 
þeir dátt að háðsglósunum.

Á yfirborðinu eru þessar tvær frásagnir 
dæmi um hve lengi lifir í gömlum glæðum; 
fordómar í garð innflytjenda eru þrautseigir; 
enn glittir í gömul viðhorf um að konur séu 
handlangarar merkilegra manna sem tryggja 
að jörðin snúist um möndul sinn. Undir yfir-
borðinu leynist hins vegar önnur saga, saga 
hóps sem býr við svo alltumlykjandi fordóma 
að við sjáum þá ekki frekar en loftið sem við 
öndum að okkur.

Fullkomlega tilgangslaus
Hin sextíu og sjö ára Julie Cousins sagði starfi 
sínu lausu á dögunum. Cousins starfaði sem 

ræstitæknir hjá breska bankanum HSBC og 
hafði þrifið banka í þrjátíu og fimm ár. Upp-
sagnarbréf sem Cousins skrifaði yfirmanni 
sínum fór eins og eldur í sinu um internetið. 
Þar greindi hún frá ástæðu uppsagnarinnar 
sem hún sagði „óvægin og grimm“ orð yfir-
mannsins í hennar garð. Cousins bætti við: 
„Þær endurspegla þinn innri mann en ekki 
minn.“ Samstarfsfólki sínu í bankanum bar 
hún kveðju: „Í veröld þar sem þið getið verið 
hvað sem er, verið góð – því þið eruð ekkert 
merkilegri en ræstitæknirinn.“

Skoðanakönnun sem var gerð í Bretlandi 
árið 2015 sýndi að 37% fólks á vinnumarkaði 
taldi starf sitt vera með öllu óþarft. Mann-
fræðingurinn David Graeber skrifaði met-
sölubókina „Bullshit Jobs“ byggða á könnun-
inni, þar sem því er haldið fram að meira en 
helmingur starfa í nútímasamfélagi séu full-
komlega tilgangslaus, en flest séu þau á sviði 
fjármálastarfsemi, lögfræði, mannauðsstjórn-
unar, almannatengsla og ráðgjafastarfsemi.

Það móðgast enginn við það að vera talinn 
mannauðsstjóri að ósekju. Það sama verður 
ekki sagt um ræstitækna.

Skömmu fyrir sviplegt andlát David Gra-
eber í september síðastliðnum flutti Breska 
ríkisútvarpið hugleiðingar hans um kóróna-
veirufaraldurinn. „Lokun samfélaga í sótt-
varnaskyni hefur sýnt okkur að því fleiri sem 
njóta góðs af því sem einstaklingur vinnur 
við, því lægri eru laun hans,“ kvað Graeber.

Það sama virðist gilda um virðingu. Starfs-
titlar þeirra sem sinna gagnlegustu störfum 
samfélagsins, störfum á borð við ræstingar og 
afgreiðslu í matvöruverslunum, eru taldir hin 
mesta smán. Þeir eru notaðir til að móðga og 
við tökum þeim hugsunarlaust sem móðgun.

„Hvað er svona merkilegt við það ...?“ sungu 
Grýlurnar forðum. Hvað er svona merkilegt 
við það að vinna á skrif borðsstól á hjólum? 
Hvað er svona merkilegt við það að sitja fundi, 
senda tölvupósta og skrifa skýrslur? Julie 
Cousins veit svarið: Ekkert. n

Hvað er svona merkilegt við það?

Þótt við stærum okkur af framúrskarandi 
heilbrigðisþjónustu eru á henni agnúar sem 
treglega gengur að sníða af. Biðlistar eftir lífs-
bætandi heilbrigðisþjónustu eru til vitnis um 
það. Nefna má liðskiptaaðgerðir sem dæmi í 

því samhengi. Í því tilviki þurfa þeir sem búa við skert 
lífsgæði að bíða misserum saman eftir liðskiptum, til að 
mynda í hné eða mjöðm, á opinberu sjúkrahúsi, þegar 
í boði er að minnsta kosti jafngóð lausn í einkarekstri 
en þá þarf sá þjáði að standa straum af kostnaðinum 
sjálfur og án greiðsluþátttöku hins opinbera.

Umræða um einkarekstur í heilbrigðiskerfinu er ekki 
ný af nálinni hér á landi. Um árabil hefur heilbrigðis-
þjónusta verið veitt með blönduðu fyrirkomulagi, sumt 
á vegum einkarekstrar og annað á hendi ríkis.

Fyrir stuttu kynnti BSRB könnun sem Félagsvísinda-
stofnun framkvæmdi. Um niðurstöðu könnunarinnar 
sagði bandalagið á heimasíðu sinni að þjóðin hafni 
einkarekstri í heilbrigðiskerfinu.

Í vikunni birtust hér í blaðinu tvær aðsendar greinar. 
Önnur eftir formann BSRB, þar sem fullyrt var að 
niðurstaða könnunarinnar sýni að mikill meirihluti 
landsmanna vilji heilbrigðiskerfi sem rekið er af hinu 
opinbera fyrir skattfé og hafni aukinni einkavæðingu í 
heilbrigðiskerfinu.

Hina skrifuðu formaður Læknafélags Reykjavíkur og 
stjórnarmaður í félaginu um uppslátt bandalagsins að 
sú staðhæfing rími ekki við niðurstöður könnunarinn-
ar. „Gögnin eru afdráttarlaus um að þetta eigi vissulega 
við um sjúkrahúsrekstur en ef aðrir þættir heilbrigðis-
kerfisins eru skoðaðir er niðurstaðan þveröfug.“

Í gær spurðist út að læknastofum Domus Medica 
verði lokað um næstu áramót. Þar hefur verið hýst fjöl-
breytt heilbrigðisþjónusta frá því 1966 við börn og full-
orðna. Haft var eftir framkvæmdastjóra fyrirtækisins 
að um sé að kenna ríkisvæðingarstefnu stjórnvalda.

Heilbrigðisráðherra hefur verið borið á brýn að vera 
heldur fylgjandi ríkisrekinni heilbrigðisþjónustu en 
hinni einkareknu, enda eru engin merkjanleg teikn 
um að ráðherrann styðji í verki hið blandaða kerfi 
einkarekinnar og ríkisrekinnar heilbrigðisþjónustu 
sem verið hefur hér við lýði í áratugi. Þvert á móti hefur 
hún stigið áberandi skref til ríkisvæðingar. Nýlega var 
krabbameinsleit í brjóstum og leghálsi kvenna flutt úr 
höndum Krabbameinsfélagsins til hins opinbera. Ekki 
verður beinlínis sagt að sú framkvæmd hafi gengið 
snurðulaust.

Til stendur að innleiða nýtt bókhaldskerfi í opinber-
um heilbrigðisrekstri með það að markmiði að greitt 
verði fyrir hvert viðvik líkt og í einkarekna kerfinu. Um 
hríð hefur kerfið verið til reynslu innan Landspítalans 
og ættu heilbrigðisyfirvöld því að hafa góða hugmynd 
um hvað hver aðgerð kostar hjá hinu opinbera annars 
vegar og hjá einkaaðilum hins vegar. 

Fyrirkomulag þessara mála til framtíðar hlýtur að 
verða eitt af stóru kosningamálunum í haust.

Áður en gerðar verða fleiri kannanir, og sérstaklega 
áður en þetta mikilvæga mál fer í dóm kjósenda, þarf 
að fá þessar upplýsingar fram. 

Umræðuna þarf að byggja á staðreyndum en ekki því 
sem manni finnst, hvort sem um ráðherra eða formann 
hagsmunasamtaka er að ræða. n

Á bið

44%
18-80 ára lesa Fréttablaðið 

daglega að meðaltali*

*Samkvæmt prentmælingum Gallup
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daglega að meðaltali*

Sími: 550 5050 – soludeild@frettabladid.is

NÁÐU TIL FJÖLDANS!
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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 fyrirtækja og heimila. 
Nánar á askja.is/hledslulausnir

Kia Sportage er nú fáanlegur í Black Edition útgáfu. 
Hrífandi yfirbragð, 17’’ svartar álfelgur, fjórhjóladrif, öflug dráttargeta og 
lyklalausar lausnir eru meðal helstu einkenna Kia Sportage Black Edition. Einnig 
býr þessi seiðmagnaða útgáfa yfir öllum þeim tækni- og öryggisbúnaði sem hefur 
gert Kia Sportage að einum vinsælasta jepplingi landsins. Kia Sportage Black 
Edition fæst sem MHEV (Mild Hybrid) og í 6 mismunandi litum.

Komdu og reynsluaktu Kia Sportage Black Edition. Þú kolfellur fyrir honum.

Opið í dag frá kl. 12-16. Við tökum vel á móti þér.
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6.990.777 kr.
Kia Sportage Black Edition verð frá:

1.6 dísil MHEV, 4WD, 7 þrepa sjálfskipting, 
136 hö, eyðsla frá 5.1 L/100 km

Skuggalega
flottur.



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

Allt að 50% afsláttur

ÚTSALASUMAR

www.husgagnahollin.is

V
E

F V E R S L U
NEDE

3ja sæta sófi
 143.992 kr. 
 179.990 kr. 

Stóll
 95.992 kr. 
 119.990 kr. 

Skammel
 51.992 kr. 
 64.990 kr.

AFSLÁTTUR
20%
ÚTSALA

CLEVELAND 
Hornsófi, grátt eða dökkgrátt áklæði 159.992 kr.  199.990 kr.

SICILIA 
3ja sæta sófi 151.992 kr.  189.990 kr.

AFSLÁTTUR
20%
ÚTSALA

AFSLÁTTUR
20%
ÚTSALA

NANNA 
Hægindastóll 43.992 kr.  54.990 kr.

FLAIR 
Hægindastóll 38.994 kr.  59.990 kr.

AFSLÁTTUR
35%
ÚTSALA

AFSLÁTTUR
30%
ÚTSALA

EMBRACE 
Borðstofustóll 26.392 kr.  32.990 kr.

AFSLÁTTUR
20%
ÚTSALA

FIERCE 
Borðstofustóll 25.193 kr.  35.990 kr.

AFSLÁTTUR
30%
ÚTSALA

MAIDSTONE 
Borðstofuborð 59.994 kr.  99.990 kr.

AFSLÁTTUR
40%
ÚTSALA

MIRAMAS 
Glerskápur/svart birki  98.594 kr.  169.990 kr.

AFSLÁTTUR
42%
ÚTSALA

HEAVEN 
Sófaborð 47.994 kr.  79.990 kr.

160 x 80 x 75 cm

130 x 70 x 46 cm AFSLÁTTUR
40%
ÚTSALA

BROSTE 
Vasi 7.495 kr.  14.990 kr.

EIGHT MOOD 
Ilmkerti 3.995 kr.  7.990 kr.

AFSLÁTTUR
50%
ÚTSALA

AFSLÁTTUR
50%
ÚTSALA

BILOXI 
3ja sæta sófi 77.994 kr. 119.990 kr.

Verð og vöruupplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur. 
Yfirstrikað verð sýnir fullt verð vöru. Verð gildir til 11. júlí 2021,  
eða á meðan birgðir endast. 

AFSLÁTTUR
35%
ÚTSALA

CONNECT
Tungusófi 164.993 kr. 219.990 kr.

AFSLÁTTUR
25%
ÚTSALA

STOCKHOLM Garðhúsgagnalínan frá Brafab kemur í tveimur litum, natur og  svörtu. 
Álgrind, handofinn úr sérlega endingargóðu fléttu efni. Fyrsta flokks 

svampur í sessum og bakpullum. Endingar gott Olefin áklæði. Fáanlegir 
hornsófar, 3ja sæta sófar, stólar, sólbekkir, sófaborð og hnallar.

STOCKHOLM 
Hornsófi 2H2. Stærð: 252 x 252 x 80 cm  191.992 kr.   239.990 kr.

STOCKHOLM 
Hægindastóll 

 44.792 kr.   55.990 kr.

Fallegur borðbúnaður 
– tilvalinn í útileguna 

eða út á pallinnn!

MEDUSA
Kampavínsglas 1.692 kr.  1.990 kr.

MEDUSA
Skál 14,5 cm 1.267 kr.  1.490 kr.

KYNNINGAR
AFSLÁTTUR

20%
STOCKHOLM

KYNNINGAR
AFSLÁTTUR

15%
MEDUSA

AFSLÁTTUR
20%
ÚTSALA

ÖLL MATARSTELL 
FRÁ BROSTE

BROSTE 
Boden skermur 5.596 kr.  13.990 kr.

BROSTE 
Ljósaperur verð frá 1.996 kr.  4.990 kr.

AFSLÁTTUR
60%
ÚTSALA

AFSLÁTTUR
60%
ÚTSALA
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FLAIR 
Hægindastóll 38.994 kr.  59.990 kr.

AFSLÁTTUR
35%
ÚTSALA

AFSLÁTTUR
30%
ÚTSALA

EMBRACE 
Borðstofustóll 26.392 kr.  32.990 kr.

AFSLÁTTUR
20%
ÚTSALA

FIERCE 
Borðstofustóll 25.193 kr.  35.990 kr.

AFSLÁTTUR
30%
ÚTSALA

MAIDSTONE 
Borðstofuborð 59.994 kr.  99.990 kr.

AFSLÁTTUR
40%
ÚTSALA

MIRAMAS 
Glerskápur/svart birki  98.594 kr.  169.990 kr.

AFSLÁTTUR
42%
ÚTSALA

HEAVEN 
Sófaborð 47.994 kr.  79.990 kr.

160 x 80 x 75 cm

130 x 70 x 46 cm AFSLÁTTUR
40%
ÚTSALA

BROSTE 
Vasi 7.495 kr.  14.990 kr.

EIGHT MOOD 
Ilmkerti 3.995 kr.  7.990 kr.

AFSLÁTTUR
50%
ÚTSALA

AFSLÁTTUR
50%
ÚTSALA

BILOXI 
3ja sæta sófi 77.994 kr. 119.990 kr.

Verð og vöruupplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur. 
Yfirstrikað verð sýnir fullt verð vöru. Verð gildir til 11. júlí 2021,  
eða á meðan birgðir endast. 

AFSLÁTTUR
35%
ÚTSALA

CONNECT
Tungusófi 164.993 kr. 219.990 kr.

AFSLÁTTUR
25%
ÚTSALA

STOCKHOLM Garðhúsgagnalínan frá Brafab kemur í tveimur litum, natur og  svörtu. 
Álgrind, handofinn úr sérlega endingargóðu fléttu efni. Fyrsta flokks 

svampur í sessum og bakpullum. Endingar gott Olefin áklæði. Fáanlegir 
hornsófar, 3ja sæta sófar, stólar, sólbekkir, sófaborð og hnallar.

STOCKHOLM 
Hornsófi 2H2. Stærð: 252 x 252 x 80 cm  191.992 kr.   239.990 kr.

STOCKHOLM 
Hægindastóll 

 44.792 kr.   55.990 kr.

Fallegur borðbúnaður 
– tilvalinn í útileguna 

eða út á pallinnn!

MEDUSA
Kampavínsglas 1.692 kr.  1.990 kr.

MEDUSA
Skál 14,5 cm 1.267 kr.  1.490 kr.

KYNNINGAR
AFSLÁTTUR

20%
STOCKHOLM

KYNNINGAR
AFSLÁTTUR

15%
MEDUSA

AFSLÁTTUR
20%
ÚTSALA

ÖLL MATARSTELL 
FRÁ BROSTE

BROSTE 
Boden skermur 5.596 kr.  13.990 kr.

BROSTE 
Ljósaperur verð frá 1.996 kr.  4.990 kr.

AFSLÁTTUR
60%
ÚTSALA

AFSLÁTTUR
60%
ÚTSALA



Arnar Helgi Lárusson, for-
maður SEM samtakanna, 
ætlar að hjóla 400 kílómetra 
á einum sólarhring í lok júní. 
Með þessu vill hann minna 
á mikilvægi hreyfingar fyrir 
hreyfihamlaða og hvetja fólk 
til að leggja samtökunum lið.

HJÓLREIÐAR Handahjólreiðamað-
urinn Arnar Helgi Lárusson lenti 
í mótorhjólaslysi í september árið 
2002, þá 26 ára gamall, en í því slysi 
lamaðist hann frá brjósti og niður.

Arnar Helgi lét þó heldur betur 
ekki deigan síga þrátt fyrir hreyfi-
hömlunina en hann snéri sér f ljót-
lega að íþróttum, fyrst lyftingum, 
svo hjólastóla-race og nú handa-
hjólreiðum. Þessa dagana undirbýr 
Arnar Helgi, sem er formaður SEM 
samtakanna, en það eru Samtök 
endurhæfðra mænuskaddaðra, 
sig undir að hjóla 400 kílómetra á 
einum sólarhring í lok júní.

Arnar Helgi, í samvinnu við 
SEM og Íþróttasamband fatlaðra, 
vill með þessu vekja athygli á því 
að hreyfihamlaðir geta vel haldið 
áfram að stunda hreyfingu þrátt 
fyrir skerðingu á hreyfigetu og að 
það séu mikil lífsgæði fólgin í  því að 
njóta aðgangs að tækjum og tólum 
til þess að hreyfa sig.

Þá er Arnar Helgi um leið að biðla 
til fólks um aðstoð við að fjármagna 
kaup á fjórum hjólum sem sérhönn-
uð eru fyrir hreyfihamlaða. Hug-
myndin sé að þau geti verið til láns 
fyrir áhugasama án endurgjalds.

„Undirbúningur fyrir þennan 
langa hjólatúr gengur mjög vel og ég 
hef síðustu daga verið að hjóla allt 
upp í rúma 200 kílómetra í einum 
legg og er að nálgast 8.000 kílómetra 
á þessu ári.

Ég hef fulla trú á að ég geti þetta, 
en um leið er ég meðvitaður um að 
líkaminn gæti hafnað þessu uppá-
tæki mínu og þá bara fer það svo. 
Það er allt í góðu,“ segir Arnar Helgi, 
um stöðu mála í undirbúningnum 
fyrir tilraun sína.

Ekki mörgum tekist að gera 
þetta
„Það eru ekki margir sem hafa leikið 
þetta eftir í heiminum, þannig að 
þetta er þónokkuð afrek ef mér 
tekst þetta. Með þessu vil ég vekja 
athygli á mikilvægi þess fyrir þá 
sem verða fyrir mænuskaða að 
stunda áfram hreyfingu, bæði fyrir 
andlega og líkamlega líðan.

Fólk þarf alls ekki að vera í jafn 
miklu formi og ég er að gera, það 
er bara hreyfingin sem skiptir 
máli. Þetta er hreyfing sem hentar 
mér þar sem ég er mjög aktífur að 

Ætlar að hjóla 400 kílómetra í einum legg

Um leið og Arnar 
Helgi er að vekja 
athygli á mikil-
vægi hreyfingar 
hefur hann sett 
af stað söfnun 
SEM-sam-
takanna  fyrir 
fjórum sérút-
búnum hjólum 
sem til stendur 
að lána endur-
gjaldslaust.

Arnar Helgi 
Lárusson hefur 
búið til glæsi-
lega aðstöðu 
til æfinga í 
bílskúrnum 
á heimili 
sinu í Njarð-
vík. Þar æfir 
hann af kappi 
fyrir hjóla túrinn 
þessa dagana. 
FRÉTTABLAÐIÐ/SIG-
TRYGGUR ARI

Hjörvar  
Ólafsson
hjorvaro 

@frettabladid.is

eðlisfari. En ég fæ líka mikið út úr 
því að að hjóla bara í rólegheitum 
úti í náttúrunni með fjölskyldu og 
vinum,“ segir hann enn fremur.

Vilja eiga hjól svo fólk geti prófað
„Um leið og ég er að benda á mikil-
vægi hreyfingar hef ég sett af stað 
söfnun fyrir kaupum SEM-sam-
takanna á f jórum sérútbúnum 
hjólum. Þetta eru hjól sem kosta um 
2,5 milljónir og við myndum lána 
hreyfihömluðu fólki þau endur-
gjaldslaust til þess að hvetja það til 
að fara út að hjóla.

Hjólin eru með mismunandi still-
ingum á erfiðleikastigi og henta því 
bæði í rólega hjólatúra og svo meira 
krefjandi hreyfingu.

Ódýrustu hjólin fyrir hreyfi-
hamlaða kosta rúma milljón og það 
segir sig sjálft að það er ekki farið 

út í slíkja fjárfestingu fyrir nokkra 
hjóla túra í mánuði. Auk þess sem 
það eru ekki allir af lögufærir um 
að borga slíka upphæð fyrir afþrey-
ingu sína,“ segir Arnar Helgi.

„Ég fékk sjálfur veglega gjöf frá 
Lions í Njarðvík eftir að ég varð 
fyrir slysinu, en á þeim tíma hefði 
ég ekki haft tök á því að borga fyrir 
slíkt hjól. Ég verð Lions ævinlega 
þakklátur fyrir þá gjöf, sem hefur 
verið mér algerlega ómetanleg,“ 
segir þessi frábæri íþróttamaður.

Hafa hug á að byggja upp aðstöðu
„Stefnan er að hjóla á góðviðrisdegi 
í lok júní og ég mun byrja austarlega 
á landinu og vinna mig suður en ég 
enda á Selfossi þar sem verður tekið 
á móti mér og við verðum búin að 
raka saman þeim búnaði sem til er á 
Íslandi sem nýtist hreyfihömluðum 

til hreyfingar til að hafa til sýnis.
Ég er mjög spenntur fyrir þessu 

og vona að fólk taki vel í þetta. Ég 
og Jóhann gjaldkeri í stjórn SEM 
höfum sent út nokkuð hundruð 
tölvupósta og erum að vonast eftir 
því að fá sem flesta með okkur í lið 
því það er samfélaginu öllu til góðs 
að þetta verði að veruleika.

Planið er auk þess að fjárfesta í 
hjólum og að kaupa einnig kajaka 
sem dæmi, og annan búnað sem 
hentar hreyfihömluðum vel til 
hreyfingar.

Þá er langtímamarkmiðið að 
byggja upp aðstöðu þar sem hreyfi-
hamlaðir geta komið saman og æft 
þannig að þeir þurfi ekki að vera 
hver í sínu horninu í bílskúrnum 
sínum að æfa það sem þeir vilja 
æfa,“ segir formaðurinn um fram-
haldið. n

Með þessu 
vil ég vekja 
athygli á 
mikilvægi 
þess fyrir 
þá sem 
verða fyrir 
mænu
skaða að 
stunda 
áfram 
hreyfingu.

hjorvaro@frettabladid.is

HANDBOLTI KA/Þór á möguleika á 
því að verða Íslandsmeistari í hand-
bolta kvenna í fyrsta skipti í sögu 
félagsins, þegar liðið sækir Val heim 
í öðrum leik liðanna í úrslitaeinvíg-
inu um titilinn, sem fram fer í Origo-
höllinni að Hlíðarenda á morgun.

Norðankonur fóru með sigur af 
hólmi, 24-21, í fyrsta leik liðanna 
norðan heiða á fimmtudagskvöldið. 
KA/Þór hefur nú þegar brotið blað í 
sögu félagsins fyrr á þessari leiktíð 
með því að verða deildarmeistari.

Rut Arnfjörð Jónsdóttir skoraði 
átta mörk í leiknum á fimmtudag-
inn og hafa Ágúst Þór Jóhannsson 
og Óskar Bjarni Óskarsson líklega 
varið drjúgum tíma í undirbún-
ingnum milli leikja í að fara yfir 
leiðir til þess stöðva hana.

Auk þess að leggja mest í púkkið 

við markaskorun býr Rut til afar 
mikið fyrir leikmennina í kringum 
sig. Þá gekk herbragð Andra Snæs 
Stefánssonar, þjálfara Þórs/KA, að 
spila sjö á sex í uppstilltum sóknar-
leik seinni hluta seinni hálf leiks, 
afar vel upp.

Hjá Val var Lovísa Thompson 
atkvæðamest með átta mörk sömu-
leiðis en þessir tveir leikmenn 
mættust sitt hvorum megin á vell-
inum í leiknum á Akureyri.

Í gær var tilkynnt að stór hluti 
leikmannahóps KA/Þórs muni leika 
áfram með liðinu næstu árin, en níu 
leikmenn hafa framlengt samning 
sinn við félagið.

Þannig hafa Rakel Sara Elvars-
dóttir, Hulda Bryndís Tryggvadóttir, 
Kristín Aðalheiður Jóhannsdóttir, 
Arna Valgerður Erlingsdóttir, Anna 
Marý Jónsdóttir, Telma Lísa Elmars-
dóttir, Júlía Sóley Björnsdóttir, Hild-

ur Lilja Jónsdóttir og Sunna Katrín 
Hreinsdóttir, fest sig til framtíðar 
hjá KA/Þór.

Forsvarsmenn K A/Þórs ætla 
að bjóða upp á fría rútuferð fyrir 
stuðningsmenn liðsins en farið 
verður í fyrramálið suður og til baka 
eftir leik.

Valur er öllu vanari því að fagna 
titlum í kvennaflokki í handbolta 
en liðið er ríkjandi Íslandsmeistari 
eftir að hafa haft betur gegn Fram 
í rimmunni um titilinn vorið 2019. 
Þar varð Valur Íslandsmeistari í 17. 
skipti í sögu félagsins.

Anna Úrsúla Guðmundsdóttir, 
sem hefur orðið Íslandsmeistari 
sjö sinnum á ferli sínum, var öflug 
að vanda í varnarleiknum hjá Val í 
fyrsta leiknum en hún komst ekki á 
blað í þeim leik og Valskonur þurfa 
að ná að nýta hana betur í sóknar-
leiknum. n

Titillinn getur farið norður í fyrsta skipti í sögu félagsins

Hulda Bryndís Tryggvadóttir handsalar hér samning sinn.  MYND/KA/ÞÓR
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Sumargjöf
100 GB bætast sjálfkrafa við 
í júní hjá þeim sem eru með 

farsímann hjá Símanum*

Lífið er létt þegar allt er eins og það á að vera. 
Hjá okkur færðu geltandi gott sjónvarpsefni í sumar 
í Sjónvarpi Símans Premium, traust farsímanet sem 
þú getur stólað á og þjónustu sem einfaldar lífið.

Þú getur meira með Símanum



Þorlákshöfn fagnar því um 
þessar mundir að sjötíu 
ár  eru frá því  staðurinn 
byrjaði að byggjast upp 
sem þéttbýli. Fram að því 

hafði í Þorlákshöfn verið bónda
bær og verstöð þangað sem margir 
komu úr sveitunum til að vera yfir 
vertíðina.

„Þegar ákvörðun var tekin um að 
byggja hér höfn þá sá fólk tækifæri 
í því að taka þátt í uppbyggingu á 
þessu nýja þorpi og hingað flykktist 
að fólk, margir úr Selvogi og öðrum 
stöðum úr Árnessýslu, en líka frá 
ýmsum öðrum stöðum á landinu,“ 
segir Ása Berglind Hjálmarsdóttir, 
verkefnastjóri á menningarsviði 
Ölfuss.

Ása segir að ákveðið hafi verið að 
fagna afmælinu vel og innilega um 
leið og það færi að létta á ástandinu 
vegna heimsfaraldursins og nú um 
helgina verði farið af stað af krafti.

Veisluhöld allt árið
„Sérstök afmælisnefnd var sett 
saman og verkefnastjóri ráðinn og 
það er bæði Sveitarfélagið Ölfus 
og fyrirtæki sem tengjast því, sem 
standa að hátíðinni.“

Stefnt var á að halda veislu fyrstu 
helgi hvers mánaðar allt afmælis
árið og segir Ása að upphitun hafi 
verið um páskahelgina. „Þegar það 
var ljóst að það stefndi í aðra ein
angrunarpáska settum við saman 
spurningakeppni með afmælisívafi 
fyrir alla fjölskylduna. Hún fór fram í 
gegnum beint streymi og fjölskyldur 
tóku þátt í gegnum forritið kahoot.“

Nú með nýtilkominni rýmkun 
á samkomutakmörkunum er fram 
undan fyrsta afmælishelgin af 
mörgum en afmælisnefndin er að 
undirbúa hátíðahöld fyrstu helgi 
hvers mánaðar út árið.

„Þar verða ólíkir viðburðir þar 
sem unnið er bæði með söguna, 
mannlífið og fjölbreytileika sam
félagsins hér í Þorlákshöfn og svo 
auðvitað líka aðkeypt skemmti
atriði í bland. Það má segja að 
hápunktur afmælishátíðarinnar 
verði þegar bæjarhátíðin okkar, 
Hamingjan við hafið, er haldin 3.–8. 
ágúst,“ segir Ása.

Brottfluttir koma í heimsókn
Hún segist finna vel fyrir eftirvænt
ingu bæjarbúa. „Enda margir orðnir 
langeygir eftir því að njóta þess að 
hitta annað fólk, fara á tónleika og 
skemmta sér. Við erum ekki búin að 
tilkynna alla afmælisdagskrána en 
það verður gert á næstu dögum og 
alveg víst að fólk hlakkar til þess að 
sjá hvað nefndin hefur sett saman. 
En við óskuðum í upphafi eftir hug
myndum frá íbúum, unglingaráði 
og nemendum í grunnskólanum 
og það er mjög gaman að segja frá 
því að fjölmargar hugmyndir rata í 
dagskrána. Svo það má með sanni 
segja að margir hafa komið að gerð 
afmælisdagskrárinnar.

Það sem er líka svo skemmtilegt 
við hátíðahöld eins og þessi er að 
fá brottf lutta Þorlákshafnarbúa í 
heimsókn og ég er alveg viss um að 
margir eiga eftir að heimsækja sinn 
gamla heimabæ og fagna afmælinu 
með okkur. Þar fyrir utan eru auð
vitað allir velkomnir í afmælisveislu 
í hamingjuna í Þorlákshöfn.“

Sjómannadagsgleði alla helgina
Nú um helgina verður sjómanna
deginum fagnað bæði laugardag og 
sunnudag.

Hamingjunni fagnað alla helgina og út árið

Hátíðarhöld verða alla helgina í Þorlákshöfn í tilefni sjómannadagsins á sunnudaginn.  MYND/AÐSEND

Tónlistar-
maðurinn Jónas 
Sigurðsson er 
einn af brott-
fluttum sonum 
Þorlákshafnar 
en hér má sjá 
hann skemmta 
á Hátíð hafsins 
í sínum gamla 
heimabæ. 

Ungir sem aldnir skemmta sér saman í Skrúðgarðinum. Keppt er í sjóboðsundi um helgina. 

Björk  
Eiðsdóttir

bjork 
@frettabladid.is

Sjómannadagurinn er nú á 
sunnudaginn og þó Hátíð 
hafsins hafi verið frestað í 
höfuðborginni slá nágranna
bæjarfélögin ekki slöku við og 
verður til að mynda mikið um 
dýrðir alla helgina í Þorláks
höfn.

„Á laugardaginn verður skemmti
leg dagskrá fyrir alla fjölskylduna 
við bryggjuna þar sem keppt verður 
í sjóboðsundi og koddaslag og það 
verður líka hægt að prófa sjóbretti 
og hlaupabraut í höfninni. Þá verður 
söngkeppni barnanna, hoppukast
alar og okkar frábæra körfubolta
félag selur humslur sem allir verða 
að smakka." Aðspurð út í humsl
urnar útskýrir Ása að það sé humar 
í pylsubrauði með hvítlaukssósu.

Á sunnudaginn koma bæjarbúar 
saman í hádeginu í Skrúðgarðinum 
til að grilla pylsur, og þar verður 
ýmislegt um að vera eins og laser 
tag, hoppukastalar, harmónikku
tónlist, sögur af sjó og landi og 
söngatriði. Þá er líka björgunar
sveitin Mannbjörg með sitt árlega 
kaffihlaðborð. Síðast en ekki síst 
verða í gangi bílskúrssölur um 
allan bæ um helgina, þar sem íbúar 
bjóða til sölu alls kyns varning sem 
þarf nýja eigendur og einnig verður 
blómamarkaður í Skrúðgarðinum.“

Brimbretti vinsæl
Gamli útgerðarbærinn hefur tölu
vert breyst undanfarna áratugi og 
segir Ása þá breytingu vissulega 
endurspeglast í hátíðahöldum í 
kringum sjómannadaginn.

„Nú er minna um það að sjómenn 
séu að keppa sín á milli í kappróðri 
og öðru slíku eins og var áður fyrr 

og í staðinn taka allir þátt og fagna 
þannig sjómönnum og þeirra fjöl
skyldum sem hafa byggt upp okkar 
frábæra bæ. Brimbretti í höfninni er 
til dæmis í takt við þróun bæjarins, 
en það er sístækkandi sport sem 
hvergi er betra að stunda en í fjör
unum við Þorlákshöfn,“ segir hún 
að lokum.

Nánari upplýsingar um hátíða
höldin er að finna á Facebooksíð
unni Hamingjan við hafið.

Þar fyrir utan eru 
auðvitað allir vel-
komnir í afmælisveislu 
í hamingjuna í Þorláks-
höfn.

HELGIN 5. júní 2021  LAUGARDAGUR



HEKLA verður á rafmögnuðu ferðalagi um landið dagana 7. til 11. júní

Þér er boðið upp á heimsendingu á reynsluakstri. Við keyrum um 
landið vítt og breytt í sumar og byrjum á grunnhringnum dagana 7. til 
11. júní. Þú pantar reynsluakstur á www.hekla.is/sumarferd og ef þú 
vilt heimsendingu munum við koma við í hlaðinu heima og bjóða þér að 
prófa uppáhaldsbílinn þinn!

Fjórir rafmagnsbílar og einn 
tengiltvinnbíll eru með í för en 

það verða Audi e-tron 55, Skoda 
Enyaq, Volkswagen ID.3 og ID.4 en 
á þeim öllum er hámarksdrægni yfir 

400 kílómetrar (WLTP). Svo er það 
tengiltvinnbíllinn Mitsubishi Eclipse 

Cross PHEV.

SUMARFERÐ
HEKLU

Rafmögnuð

www.hekla.is HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 

Fylgdu okkur!
@HEKLA

7.-11. júní

ID.3

Eclipse Cross

Enyaq iV

ID.4

e-tron 55

SJÁUMST Á 
FERÐINNI Í SUMAR!

Klukkan Staðsetning

Mánudagur

Borgarnes 11:00 - 12:00 N1

Blönduós 15:30 - 16:30 N1

Sauðárkrókur 18:00 - 19:00 Bílaverkstæði K.S.

Þriðjudagur

Siglufjörður 09:00 - 10:00 Olís

Akureyri 12:00 - 14:00 Bílasala Hölds

Húsavík 16:00 - 18:00 Orkan

Mývatn 20:00 - 20:30 ON Fosshótel

Miðvikudagur

Egilsstaðir 09:00 - 11:00 Bílaverkstæði Austurlands

Reyðarfjörður 12:00 - 13:00 Olís

Höfn í Hornafirði 17:00 - 18:00 Olís

Fimmtudagur

Kirkjubæjarklaustur 11:00 - 12:00 N1

Föstudagur

Vestmannaeyjar 11:00 - 12:00 Nethamar

Selfoss 16:30 - 17:30 Bílasala Selfoss
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www.hekla.is/sumarferd

Pantaðu reynsluakstur eða kíktu 

við í þínum bæ og kynntu þér 

vistvænan ferðamáta!



Þeir Hermann Óli Bachmann 
og Benjamin Scott Riggs 
höfðu ekki þekkst lengi þegar 
þeir ákváðu að verja ævinni 
saman. Nokkrum árum síðar 
lifnaði draumurinn um barn-
eignir sem báðir höfðu bælt 
niður, aftur við. Sonur þeirra 
kom í heiminn á síðasta ári en 
þeir eru ósáttir við réttinda-
leysi sitt sem foreldrar.

Við k y nntumst árið 
2014. Ég hafði komið 
hingað frá New York 
til að aðstoða vin við 
uppbyggingu hótels og 

veitingastaðar á Egilsstöðum,“ svarar 
Benjamin, þegar hann er inntur eftir 
upphafi sambandsins.

„ Benjamin bauð mér á stefnumót 
sem ég verð nú að segja að var ekkert 
sérstakt því sumir voru of timbraðir 
frá deginum áður,“ segir Hermann 
og lítur stríðnislega á eiginmanninn. 
„En það einfaldlega small eitthvað á 
milli okkar og við höfum eiginlega 
verið saman frá þessu fyrsta stefnu-
móti. Þetta átti bara að vera enn eitt 
stefnumót Íslendings og útlendings 
og enda þar,“ segir Hermann.

„Já, það má segja að þetta hafi 
verið einnar nætur gaman sem fór 
illa,“ bætir Benjamin við í léttum tón.

Úr varð að Benjamin flutti hingað 
til lands þar sem Hermann hafði 
þegar byggt upp fyrirtæki sitt en 
hann á og rekur Modus hárstofu og 
vefverslunina Hárvörur.is.

„Ég féll algjörlega fyrir landinu, 
rólegu tempóinu og nálægðinni 
við náttúruna.“ Benjamin kennir 
nútímadans og danssmíði við List-
dansskóla Íslands og aðstoðar Her-
mann við rekstur fyrirtækisins.

Lærum hvor af öðrum
„Hann sér um praktísku hliðina og 
heldur mér á jörðinni,“ segir Her-
mann og Benjamin bætir við: „Við 
erum gott teymi, hann er mjög 
skapandi og það er mitt hlutverk að 
láta hugmyndir hans verða að veru-
leika og sjá til þess að úr þeim verði 
einhver gróði. Sjálfur er ég líklega of 
rúðustrikaður, en Hermann minnir 
mig á að vera stundum svolítið hvat-
vís. En við lærum hvor af öðrum og 
mér finnst það ein fegurðin í okkar 
sambandi.“

„Benjamin er frábær kokkur,“ segir 
Hermann og viðurkennir að sjálfur 
geri hann helst ekkert í eldhúsinu. 
„Við höfum það fyrir reglu að elda 
eitthvað fínt og borða tveir saman 
allavega einu sinni í mánuði. Þá 
eldar hann og ég legg á borð og við 
klæðum okkur upp fyrir kvöldverð-
inn. Annars er það regla að borða við 
matarborðið, geyma símana og spila 
Skippo.“

Sonurinn Valur Sturla er tæplega 
sjö mánaða gamall og augljóst að 
feðurnir eru þegar farnir að huga að 
uppeldinu.

„Ég held það sé líka gott fyrir Val 
að læra að við setjumst niður við 
matarborðið og hann sjái okkur 
borða fjölbreyttan mat. Í hraða 
hversdagsins er fólk farið að borða 
meira rusl en mig langar að kenna 
honum mikilvægi þess að borða fjöl-
breytt og njóta matarins.“

Giftu sig fyrst og deituðu svo
Þeir Hermann og Benjamin giftu 
sig árið 2015, aðeins nokkrum mán-
uðum eftir að þeir kynntust, enda 
lá Benjamin á að fá landvistarleyfi. 
„Við höfum stundum grínast með að 
við höfum gift okkur og svo farið að 
„deita“,“ segir Benjamin og hlær.

„Ég held að það sé langbesta 
leiðin,“ bætir Hermann við. „Þá þarf 
maður að hafa fókusinn á réttum 
stað og láta þetta ganga upp. Ég var 
auðvitað ákveðinn í að láta sam-
bandið ganga, en daginn sem ég 
giftist honum var ég alveg viss um að 
ég elskaði hann. Við efuðumst aldr-
ei og það er eins og við höfum verið 
leiddir saman.“

Þegar talið berst að barneignum 
og hvort þær hafi alltaf verið á dag-
skránni verður Benjamin fyrri til 
svars.

Engum hollt að 
lenda í þessu

Þeir Benjamin og Hermann höfðu ákveðið að taka barn í fóstur þegar upp kom önnur hugmynd.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Björk  
Eiðsdóttir

bjork 
@frettabladid.is

„Ky nslóðin á undan ok kur 
sparkaði upp hurðinni, okkar kyn-
slóð gekk svo í gegn og er að reyna 
að halda dyrunum opnum fyrir þá 
sem á eftir koma. Við erum líklega 
síðasti hópurinn sem ólst upp við 
skilaboðin um að það væri ekki í 
lagi að vera eins og maður er. Að við 
myndum aldrei eignast börn og fjöl-
skyldu og þar fram eftir götunum. 
Sem betur fer eru flest vestræn sam-
félög í dag sammála um að fólk eigi 
skilið að elska þá sem það vill og 
eignast fjölskyldu.“

Tómarúmið í hjartanu stækkaði
Hermann biður eiginmann sinn 
um leyfi til að færa samtalið yfir 
á íslensku en hingað til hefur það 
farið fram á ensku, móðurmáli Ben-
jamin.

„Ef samfélagið sendir þér sífellt 
neikvæð skilaboð ferðu að bæla 
niður eðlilegar tilfinningar eins og 
löngunina til að eignast börn og fjöl-
skyldu,“ segir Hermann, minnugur 
þess að hafa á sínum yngri árum 
svarað spurningum um hvort hann 
langaði að eignast börn neitandi.

„Ekki vegna þess að mig raun-
verulega langaði það ekki heldur 
hafði ég fengið þessi skilaboð. Þegar 
ég fór að eldast fann ég þó fyrir 
tómarúmi í hjarta mínu sem sífellt 

stækkaði. Í fyrstu áttaði ég mig ekki 
á því hvað það var, en svo fann ég 
einn daginn að það var löngunin til 
að eignast barn.“

Hermann bendir á að réttinda-
barátta samkynhneigðra sé langt 
komin hér á landi en enn sé erfitt 
fyrir samkynhneigða karla að eign-
ast börn, mikið erfiðara en fyrir 
samkynhneigðar konur.

„Þær hafa verið langt á undan 
okkur í þessu ferli. Þær gátu pantað 
sér sæði og fyrir mörgum árum fóru 
þær hreinlega niður í bæ og létu 
barna sig, en sem betur fer tókst 
að fræða fólk um að slíkar aðferðir 
væru siðferðislega rangar.“

Ekki bjóðandi litlu barni
Hermann útskýrir að erlendis sé 
algengt að rígur sé á milli homma og 
lesbía en hér á landi hafi undanfarin 
ár tekist að mynda góða samstöðu á 
milli hópanna.

„Erlendir aðilar sem koma hingað 
til lands skilja ekkert hvernig gengur 
að allir þessir hópar geti skemmt sér 
þétt saman á einum stað,“ segir Her-
mann og telur smæð samfélagsins 
hér hafa frekar leitt hópana saman. 
„Við getum ekkert verið með ein-
hvern ríg hér.“

Hermann segir lesbíur lengi vel 
hafa haft forskot á homma þegar 

kemur að barneignum, af augljósum 
líffræðilegum ástæðum, en nú aftur 
á móti sé mikil samstaða í hópnum 
um að hjálpast að við barneignir.

Þeir Benjamin og Hermann fóru 
þá leið og eignuðust son sinn með 
lesbíu sem jafnframt var í barn-
eignarhugleiðingum, en segja slíka 
samninga geta verið varasama.

„Að mínu mati á fólk ekki að gera 
þetta. Það er ekki bjóðandi litlu 
barni að lenda í þessu, né fjölskyld-
unum í kring. Tengslamyndunin 
fyrsta árið er í molum og það er ekk-
ert sem heldur utan um okkur. Það 
hafa fjölmargir gert þetta og flestir 
segja að allt gangi vel, en ef þú sest 
niður og horfir í augun á fólkinu 
þá kemst maður að ýmsu,“ segir 
Hermann, en þeir eru sem feður 
ósáttir við hvernig barnsmóðir 
þeirra hefur, að þeirra sögn, svikið 
umsamda umgengni og fyrirkomu-
lag frá fæðingu sonar þeirra og eina 
leiðin fyrir þá sé nú að reka forsjár-
mál fyrir dómstólum.

„Ef fólk býr ekki saman þegar 
barn kemur í heiminn fær móð-
irin sjálf krafa öll réttindi,“ segir 
Hermann og telur það stangast 
á við Barnasáttmála Sameinuðu 
þjóðanna. „Barnasáttmálinn er 
mjög skýr og við erum aðilar að 
honum. Þar er skýrt að hagsmunir 
barna en ekki foreldra gangi fyrir. Ef 
löggjafinn sæi til þess að foreldrar 
væru jafnir frá upphafi, kæmu allir 
jafnir að borðinu til að semja um 
umgengni og uppeldi barnsins.“

Ætluðu að búa saman fyrsta árið
En bökkum nokkur ár aftur í tím-
ann, þegar upp kemur hugmyndin 
að búa til barn. Hermann hafði 
þekkt barnsmóður þeirra í mörg ár 
og fór hún með honum í vinnuferð 
til Akureyrar þar sem upp spannst 
samtal sem átti eftir að breyta lífi 
þeirra allra.

„Á þessum tíma höfðum við 
Benja min talað mikið um barneign-
ir og vorum ákveðnir í að taka barn í 
fóstur. Ég sagði henni frá því og hún 
stakk þá upp á að við tvö eignuð-
umst einfaldlega barn saman. Ég 
útskýrði þá fyrir henni að vegna 
veikinda og lyfjameðferðar á yngri 
árum gæti ég ekki eignast börn og 
kom hún þá með hugmyndina að 
því að eignast barn með Benjamin, 
manninum mínum.“

Hermann segist hafa orðið 
spenntur fyrir hugmyndinni og 
rætt hana við Benjamin, sem sjálfur 
þekkti konuna ekki, og í framhaldi 
hittust þau þrjú og fóru yfir málin.

„Við spurðum hana hvernig hún 
sæi þetta fyrir sér ef af yrði og hún 
sagðist vilja skipta allri umgengni 
jafnt og óskaði eftir að búa hjá 
okkur meðan á meðgöngu stæði og 
þar til barnið yrði eins árs,“ segir 
Hermann.

„Okkur fannst hugmyndin um að 
verja fyrsta árinu saman góð enda 
vita allir að sá tími tekur á og við 
gætum þannig öll hjálpast að,“ segir 
Benjamin.

Þeir Hermann og Benjamin fóru 
því að leita að hentugu húsnæði 
og fundu hús með risíbúð þar sem 
barnsmóðirin gæti búið og þeir á 
neðri hæðinni. „Okkur fannst það 
betri hugmynd en að við værum öll 
saman í einni íbúð, ég var hræddur 
um að það myndi enda illa,“ segir 
Hermann og þannig bjuggu þau, 
verðandi foreldrarnir í átta mánuði.

Flutti út án fyrirvara
Barnið var búið til með þekktri 
heimatilbúinni aðferð þar sem 
sæði er komið fyrir í sprautu og sér 
móðirin sjálf um að koma því upp. 
„En þremur vikum eftir að hún varð 
barnshafandi flutti hún út án nokk-
urs fyrirvara,“ segir Hermann.

Samskiptin höfðu farið versnandi 
og að sögn feðranna hafði móðirin 
færst töluvert frá upprunalegum 
hugmyndum um fyrirkomulag og 
umgengni og dró það sífellt að skrifa 
undir umgengnissamning.

Feðurnir réðu því ráðgjafa til að 
hitta alla þrjá foreldra og reyna að 
koma á sáttum, en eftir nokk-

Sem betur 
fer eru flest 
vestræn 
samfélög í 
dag sam-
mála um 
að fólk eigi 
skilið að 
elska þá 
sem það 
vill og 
eignast 
fjölskyldu.
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Appotek.is

Í Appótekinu (appotek.is) getur þú:
 Séð hvaða lyfseðla þú á� í gá�nni
 Lá�ð taka �l lyfin áður en þau eru só� í apótekið
 Fengið lyfin send �l þín hvert á land sem er

Foreldrar barna 15 ára og yngri með sama lögheimili geta séð hvaða lyfseðla 
börnin eiga í gá�nni, lá�ð taka �l lyfin áður en þau eru só� í apótekið eða 
fengið lyfin þeirra send heim

Appótekið (appotek.is) er netapótek Garðs Apóteks
*Sjá nánari skilmála á appotek.is

Í Appótekinu getur þú einnig:
 Séð og pantað lyf sem fást án lyfseðils
 Pantað fæðubótarefni, vítamín, heilsuvörur ofl.

Netapótekið er á vefslóðinni www.appotek.is
Hægt er að fara í netapótekið með tölvum og farsímum

Í netapótekinu appotek.is getur þú pantað lyf, 
fæðubótarefni, vítamín, heilsuvörur og fleira
Frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu og 

frí póstsending út á land*

-rétt leið

GARÐS APÓTEK · Sogavegi 108 · Sími 5680990 · Ne�ang: gardsapotek@gardsapotek.is          
Vefsíða: gardsapotek.is · Netapótek: appotek.is · Opið kl. 9-18 virka daga, lokað um helgar



Genetísk og lagaleg tengsl ekki aðalatriði í fjölskyldu

Þorbjörg Þorvaldsdóttir, formaður Samtakanna 
‘78, segist þekkja þó nokkur dæmi þess að samkyn-
hneigt fólk eignist börn saman á svipaðan hátt og 
um ræðir í grein þessari.

„Ég held að það hafi færst í aukana á undan-
förnum árum. Þetta er ein leið til að eignast börn, 
þá sérstaklega fyrir pör tveggja karla, en þetta er þó 
veruleiki sem hvergi er tekið tillit til í kerfinu okkar,“ 
útskýrir Þorbjörg og á þá við að ekki sé hægt að skrá 
fleiri en tvo foreldra barns.

„Ekki er hægt að skrá fleiri frá upphafi en bara 
líffræðilega foreldra. Fólk er að stofna til fjölskyldu 
saman og lagaleg staða verður að vera tryggð. Það 
er ýmislegt sem getur komið upp þar sem réttindi 
barnsins gagnvart foreldri eru ekki tryggð, til að 
mynda þegar kemur að erfðarétti eða flutningi milli 
landa. Sem dæmi mætti nefna að ef kemur til skiln-
aðar hjá hommapari og annar aðilinn er skráður sem 
faðir barnsins hefur hinn engan rétt til barnsins sem 
þeir ákváðu að ala upp saman sem er augljóst brot á 
rétti barnsins. Þetta getur verið rosalega flókið.

Þessi umræða hefur átt sér stað í Hollandi einu 
landa að mínu viti. Þar var gerð mörg hundruð 
blaðsíðna skýrsla og þó að á endanum hafi þetta 
mál verið drepið er þessi umræða að fara af stað í 
Evrópu,“ segir Þorbjörg, en Samtökin sendu umsögn 
til Alþingis þegar unnið var að nýju fæðingarorlofs-
frumvarpi, þar sem bent var á að fjölskyldur væru 
mun fjölbreyttari en ráða mætti af frumvarpinu. Í 
umsögninni segir meðal annars:

„Mörg börn eiga fleiri en tvo foreldra og rétt væri 
að löggjafinn tæki mið af því. Fjölskyldur hinsegin 
fólks eru til dæmis oft samsettar frá upphafi, til að 
mynda börn sem verða til þegar samkynja par og 
einstaklingur stofna fjölskyldu saman, eða þegar 
tvö samkynja pör gera það sama.“

Hagsmunir barnanna undir
„Í barnalögum er gert ráð fyrir því að þegar tvær 
konur eignast barn saman sé það gert á tækni-
frjóvgunarstofnun,“ segir Þorbjörg sem þó þekkir 
þá leið sem farin var í tilfellinu sem hér er fjallað 
um. „Lögin ná ekki yfir allar leiðir sem hinsegin 

fólk fer til að eignast börn og ef fólk er búið að 
ákveða að eignast barn saman er mjög skiljanlegt 
að það finni ekki ástæðu til að flækja málin og 
auka kostnað með því að fara í gegnum ákveðna 
stofnun.“

Þorbjörg segist gera ráð fyrir því að mikinn 
undirbúning þurfi til þess að eignast barn á þennan 
hátt. „Það þarf allt að vera á hreinu og því er baga-
legt að lagalega staðan sé svona óviss og það halli 
svo á ákveðna aðila í málinu. Við innan hinsegin 
samfélagsins vitum sem er að genetísk og laga-
leg tengsl er ekki það sem skiptir máli þegar við 
stofnum til fjölskyldu. Allt kerfið er áratugum á 
eftir í hugsun. Þó ég skilji að kerfisbreytingar gerist 
hægt þá er mikilvægt að hagsmunir barns séu 
tryggðir. Þeir eru fyrst og fremst undir. 

Þorbjörg Þorvaldsdóttir formaður Samtakanna 78 
segir mikilvægt að hagsmunir barna séu tryggðir og 
kerfið sé áratugum á eftir í hugsun.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

urra vikna fundi varð útséð með 
að það tækist. Með því að búa ekki 
lengur undir sama þaki var ljóst 
að ekki yrði úr hugmyndinni með 
fyrsta árið eins og upphaflega var 
gengið út frá, en f leira virtist hafa 
breyst, eins og hvenær væri stefnt 
á að barnið myndi fyrst dvelja yfir 
nótt hjá feðrunum.

Skert tengslamyndun
Sonurinn, Valur Sturla fæddist 7. 
nóvember síðastliðinn, en mánuð
irnir á undan einkenndust af ósætti 
foreldranna og tilraunum til sátta. 
Þar upplifðu feðurnir að ákvarðanir 
væru teknar á forsendum móður
innar og eins væri upplýsingagjöf 
varðandi barnið einskorðuð við það 
sem móðirin vildi gefa þeim upp.

„Það hefði mátt koma í veg fyrir 
mikil særindi og andlegt ofbeldi sem 
við höfum orðið fyrir, ef löggjöfin 
væri einfaldlega skýr og barnið fengi 
fullan aðgang að báðum foreldrum 
frá fæðingu,“ segir Hermann, sem 
hefði viljað að allir aðilar fengju ráð
gjöf í gegnum Sýslumannsembættið 
frá fæðingu barnsins.

„En eins og staðan er þurfum við 
að fara í forsjármál við hana með 
tilheyrandi kostnaði og tíma. Hún 
aftur á móti fær gjafsókn frá ríkinu, 
þar sem hún er einstæð móðir. Ef 
ferlið væri þannig að sáttaferli færi 
af stað strax fyrsta mánuðinn væru 
börnin betur sett. Þess í stað skerð
ist tengslamyndunin enda getur 
móðirin dregið allt ferlið á langinn,“ 
segir Hermann.

„Við erum sammála um að barn 
þarf á móður sinni að halda í upphafi 
en okkur þykir mikilvægt að fá að sjá 
barnið daglega. Nú hefur móðirin 
sett reglu um að við megum sjá son 
okkar fimm daga vikunnar í þrjár 
klukkustundir í senn. Við þurfum 
ítrekað að sækja hann í úthverfi til 
foreldra hennar á meðan við lögðum 
áherslu á að búa sem næst móður en 
sjaldnast sækjum við hann þangað, 
á lögheimili hans. Þetta gerir það að 
verkum að um 40 mínútur af sam
verutíma okkar fer í akstur fram 
og til baka og þá standa aðeins 
eftir rúmar tvær  klukkustundir 
til tengslamyndunar við okkur 
og okkar fólk,“ segir Hermann og 
Benja min blandar sér inn í frásögn
ina: „Við gerðum þetta með mann
eskju sem við héldum að við gætum 
treyst. Samkvæmt lögum á barn rétt 
á jafnri umgengni við báða foreldra. 
Því finnst mér það skjóta skökku við 
að gengið sé út frá því að ef foreldrar 
eru ekki giftir eða í sambúð, fari öll 
réttindi til móðurinnar.

Er ekki einstæð móðir
Ég skil að á einhverjum tímapunkti 
hafi það verið rétta viðmiðið, en við 
verðum þó að spyrja okkur spurn
inga um það hvers vegna þetta er 
enn svona, þegar fjölskyldugerðir 
eru orðnar svo margvíslegar. Þegar 
ósætti kemur upp vegna smámuna 
hefur móðirin rétt á að labba í burtu 
með barnið þitt, jafnvel þó að þú 
viljir taka fullan þátt í uppeldi þess. 
Mér finnst það undarleg staða í svo 
litlu landi þar sem barneignir utan 
hjónabands eru svo algengar. Að 
mínu mati ætti að ganga út frá því 
frá upphafi að réttindum og forsjá 
sé skipt jafnt milli foreldra og sýslu
maður myndi skera úr ef ósætti 
kæmi upp.

Eins spyr ég mig hver skilgrein
ingin á einstæðri móður er. Barns
móðir okkar er ekki einstæð móðir 
þó hún nýti öll slík fríðindi sér í vil. 
Hún gerði þetta ekki ein, þetta var 
allt ákveðið fyrir fram og hún var 
ekki yfirgefin af okkur,“ segir Benja
min með áherslu.

Móðirin fær allan rétt
Þeir benda á að þó breyting á barna
lögum þar sem skipt búseta barns er 
leyfð sé mikið framfaraskref, hefði 
mátt ganga skrefi lengra, enda sé 
enn gengið út frá góðu samkomu
lagi foreldra.
„Jafnvel við Hermann erum oft 
ósammála og þegar kemur að 
barnauppeldi verða alltaf óþægileg 

Benjamin og Hermann eru ósáttir við að þurfa að fara í forsjármál til að knýja fram jafna umgengni við son sinn. 

umræðuefni sem þarf að taka á. Við 
verðum öll með ólíkar skoðanir.“
Upphaf lega hugmyndin var að 
aðlögun að viku og viku fyrirkomu
lagi hæfist við sex mánaða aldur, en 
svo yrði það reglan frá 11 til 12 mán
aða aldri. Feðurnir segja að móðirin 
hafi sífellt dregið að skrifa undir 
samninginn og nú sé svo komið að 
þeir verði að sætta sig við þá skertu 
umgengni sem hér fyrr er lýst.
„Það bjóst enginn við að þetta 
myndi gerast á einni nóttu enda 
er hann svo lítill. Þetta þarf þó að 
gerast og betra að venja hann við 
rólega,“ segir Benjamin.
„Kerfið veitir móðurinni allan rétt 
og faðirinn þarf að berjast fyrir því 
að fá jafnan rétt, jafnvel þótt lögin 
kveði á um hann. Margar mæður 
líta einfaldlega á þetta sem sinn 
persónulega rétt og af góðmennsku 
sinni leyfi þær föðurnum að taka 
þátt. En í raunveruleikanum er um 
rétt barnsins að ræða,“ segir hann 
með áherslu.

Allir drulluhræddir
„Það er engri manneskju heilbrigt 
að lenda í þessu,“ segir Hermann og 
það er augljóst að umræðan tekur 
á. „Það er alveg jafn erfitt að sækja 
hann og skila honum.“

Málið er eðlilega f lókið og þó að í 
raun sé barnið getið í hjónabandi er 
Hermann ekki líffræðilegur faðir og 
því réttindalaus með öllu.

„Þú getur ímyndað þér hvernig 
réttindaleysi mitt skemmir fyrir 
tengslamyndun fjölskyldu minnar 
við barnið. Það særir rosalega að 
horfa upp á fjölskyldu mína passa 
sig, ég sé alveg hvernig þau halda á 
hinum frændsystkinum mínum,“ 
segir hann. „Það er svo ósanngjarnt 
gagnvart honum. Það eru allir 
drulluhræddir,“ segir Hermann og 
bendir á að þó fjölskyldan verði allt
af tengd drengnum í gegnum hjóna
band þeirra Benjamins þá hafi staða 
hans og téð ósætti áhrif.

Vikulega fara þeir þó með soninn 
í matarboð til foreldra hans og vill 
hann þannig gæta þess að hann 
tengist þeim. „Ég vil ekki að hann 
verði skíthræddur heima hjá besta 
fólki í heimi sem eru mamma mín 
og pabbi.“
Benjamin, sem hlýtt hefur á eigin
mann sinn, bætir við að lokum með 
ákveðnum uppgjafartón; „Þvílík 
sóun á almannafé að við þurfum að 
fara þessa leið með mál sem mun 
enda alveg eins og við ætluðum að 
hafa það í upphafi.“ En nú þarf hann 
að sækja fyrir dómstólum fulla forsjá 
yfir syni sínum til þess að eiga von á 
að fá skipta forsjá með barnsmóður 
sinni. n

Við erum sammála um 
að barn þarf á móður 
sinni að halda í upp-
hafi en okkur þykir 
mikilvægt að fá að sjá 
barnið daglega.

Barnsmóðir okkar er 
ekki einstæð móðir þó 
hún nýti öll slík fríð-
indi sér í vil. Hún gerði 
þetta ekki ein, þetta 
var allt ákveðið fyrir-
fram og hún var ekki 
yfirgefin af okkur.
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Hildur

Stjórnmál
skipta máli

Sverris
dóttir

3.– 4. sæti í prófkjöri
Sjálfstæðisflokksins

í Reykjavík.

h.sverris @hildursverris
s

@hildursverrishildursverris.is

Stjórnmál eiga að standa vörð um frelsi fólks 
og láta yfirvegun og heildarhagsmuni ráða 

ferðinni. Framundan eru stór mál sem geta 
haft mikil áhrif á lífsgæði okkar ef ekki er 

vel með þau farið. Ég held að stjórnmálin 
þurfi uppbyggilega umræðu, bjartsýni 
og kraft. 

Ég tel að ég geti gert gagn, því bið ég 
um þinn stuðning í prófkjörinu í dag.



Elín Vigdís Guðmundsdóttir 
var unglingur þegar hún 
veiktist alvarlega af átröskun. 
Nýverið stofnaði hún, ásamt 
þeim Margréti Helgadóttur 
og Elísu Guðrúnu Brynjólfs-
dóttur, samtökin SÁTT um 
átröskun og tengdar raskanir. 

Ég var alvarlega veik fyrir 
sextán árum og fór til 
Kanada í meðferð í þrjá 
mánuði beint eftir að ég 
kláraði stúdentsprófið. 

Ég ætlaði ekki að segja neinum frá 
þessu,“ segir Elín Vigdís og leggur 
mikla áherslu á orð sín.

Veikindin bar ekki brátt að heldur 
ágerðust smám saman í kjölfar áfalla 
sem Elín Vigdís upplifði í sínu lífi. 
Fyrst sem barn og svo sem ung-
menni í menntaskóla. Að hennar 
sögn hafi henni fundist átrösk-
unin deyfa kvíða og vanlíðan, með 
ofþjálfun og svelti sem ágerðist og 
hún missti fljótt stjórn á.

„Það vissi enginn af þessu eða 
hversu illa mér leið og ég skil ekki 
hvernig ég lifði þetta af,“ segir hún.

Hún segir að í menntaskóla, á 
meðan veikindunum stóð, hafi 
hún fengið útrás í gegnum leiklist. 
Þar hafi hún fengið að vera einhver 
önnur en hún sjálf og gat gleymt því 
hversu mikið hún þjáðist.

„Ég fékk í raun bara frekar jákvæð 
skilaboð, að vera grönn og smá skrít-
in,“ segir Elín Vigdís. „Hins vegar var 
það leiklistarkennarinn minn sem 
hafði samband við mömmu fyrst og 
hafði áhyggjur af mér og mamma 
fékk áfall þegar hún sá mig á sviði. 
Ég man enn eftir því.“

Lífið tók við eftir meðferð
Hún segir að áður en hún fór í með-
ferðina hafi hún verið á hræðilegum 
stað andlega og ekki séð leið út, en 
samþykkti þó, með semingi, að fara 
í meðferðina. Eftir meðferðina lifði 
Elín sínu lífi eins og flestir gera. Fór 
í nám, byrjaði í vinnu, stundaði 
áhugamálin sín og eignaðist svo 
börn.

„Lífið tók bara við og ég var ekk-
ert mikið að spá í þetta fyrr en ég fór 
fyrir ári síðan að kenna jóga og hug-
leiðslu í átröskunarteyminu,“ segir 
hún, en þar hefur allt sem hún lærði 
í meðferðinni í Kanada nýst henni 
vel.

Hún segir að það sé frábært fólk að 
vinna að þessum málum á Íslandi, 
sem sannarlega reyni að gera sitt 
besta og nýta það sem er í boði, en 
er mjög gagnrýnin á hversu lítið er í 
boði og hversu mikill misskilningur 
er enn við lýði um sjúkdóminn.

„Ég fékk sjokk þegar ég byrjaði í 
þessu. Það sem er í boði er gjörsam-
lega óásættanlegt. Fólk heldur að 
þetta sé allt öðruvísi. Að þetta sé val 
og að þeir sem eru veikastir séu ótrú-
lega mjóir en þetta er ekki þannig. 
Þú getur verið í kjörþyngd, í geggj-
uðu formi, að taka þátt í einhverjum 
keppnum og verið með allt á hreinu 
á yfirborðinu, en á sama tíma verið 
á barmi þess að fremja sjálfsmorð úr 
sársauka og þessum geðsjúkdómi,“ 
segir Elín Vigdís.

Sjúkdómurinn herjar að miklu 
leyti á ungt fólk og sérstaklega 
stelpur. Hún segir að sjúkdómurinn 
taki á sig ólíka mynd hjá hverjum og 
einum. Hjá henni hafi þetta verið 
eins og fíkn, en hún telur að sama 
hvernig sjúkdómurinn kemur fram 
sé hann verulega lífsgæðaskerðandi 
og lífshættulegur.

„Það var í það minnsta í mínu til-
felli, og það tala ekki allir um þetta 
þannig, en þetta var mér fíkn. Birt-
ingarmyndirnar eru auðvitað mjög 
margar og fjölbreyttar, en þær geta 
orðið mjög alvarlegar þegar það er til 
dæmis einhver áfallasaga að baki og 
þetta þjónar þeim tilgangi að draga 
úr sársaukanum. Það er svo auð-
velt að missa stjórn á þessu og þetta 
verður yfirþyrmandi á mjög stuttum 
tíma,“ segir Elín Vigdís.

Kraftaverk að verða ólétt
Af leiðingar átröskunarsjúkdóma 

Við sem samfélag berum 
ábyrgð á þessum veikindum

Elín Vigdís Guðmundsdóttir stofnaði samtökin SÁTT og vill bæta meðferð og forvarnir fyrir átröskunarsjúklinga.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

geta verið mjög alvarlegar líkamlega 
ef fólk glímir lengi við sjúkdóminn 
eins og lifrarbilun, beinþynning og 
nýrnabilun, auk þess sem sjúkdóm-
urinn getur haft áhrif á frjósemi.

„Mér fannst í raun kraftaverk að 
ég hefði getað orðið ólétt. Ég varð 
rosalega þakklát en á sama tíma 
meðvituð um ábyrgðina. En þá fann 
ég líka í fyrsta skipti raunverulega 
sjálfsumhyggju og virðingu fyrir 
líkamanum mínum,“ segir Elín Vig-
dís.

Hún segir að meðgöngunni hafi 
einnig fylgt vilji til að vera hraust 
og heilbrigð og hlustun á líkamann. 
Hún hafi líka hugsað mikið um 
hvað það skipti miklu að eiga heil-
brigt samband við mat í uppeldi 
barna sinna og vera meðvituð um 
þau skilaboð sem við sendum þeim 
um mat. Til dæmis að eiga góðar 
samverustundir í kringum mat, 
setja ekki jákvæða eða neikvæða til-
finningu á mat, að það sé góður eða 
vondur matur og svo framvegis. Að 
hlusta á líkama sinn, einblína á hvað 
við getum gert með líkamanum og 
fyrst og fremst að hugsa og tala vel 
um okkur sjálf.

„Ég vil senda dóttur minni skila-
boð um að stelpur séu sterkar og 
öflugar. Femínistahjartað mitt fór 
alveg á milljón í meðgöngunni en 
á sama tíma var ég mjög meðvituð 
um átröskunina. Það er ekki hægt 
að vera fullkominn alltaf og auð-
vitað dett ég í að finnast hún sjúk-
lega sæt og það á ekkert að refsa sér 
fyrir það. Það er bara mikilvægt að 
vera meðvitaður um það hvernig þú 

talar um barnið og til þess og að þú 
notir alls konar orð eins og klár, fal-
leg, skemmtileg, því það er alltaf það 
sem er fallegast við fólkið manns. 
Þau sem maður elskar finnst manni 
falleg,“ segir Elín Vigdís.

Hún segir það hættuleg skilaboð 
til barna að þau séu eitthvað betri en 
önnur því þau eru sætari. Því það er 
í raun hrein tilviljun hvernig mann-
eskja lítur út.

„Þegar þú heldur að þú sért betri 
út af einhverju svoleiðis ertu kom-
inn á hættulegan stað og orðinn 
fangi þess,“ segir Elín Vigdís.

Kallar eftir mótvægi
Hún kallar eftir því að það sé eitt-
hvað mótvægi í samfélaginu á móti 
skilaboðum sem börn og ungmenni, 
og fullorðnir líka, fá í samfélaginu 
um líkamsímynd.

„Vegna þess að átröskun er ekki 
lengur virkur partur í mínu lífi þá 
var ég kannski pínulífið sofandi fyrir 
því hversu alvarlegt þetta er orðið í 
samfélaginu okkar. Samfélagsmiðl-
arnir eru komnir inn og valda miklu 
áreiti og álagi á ungt fólk. Ég hef haft 
áhyggjur af því, en var ekki að átta 
mig almennlega á því að það væri 
svona lítið í boði,“ segir Elín Vigdís.

Þörf á að umbylta öllu kerfinu
Hún telur að með því að breyta sam-
félaginu og auka aðgengi að heild-
rænni meðferð, verði það raunhæft 
fyrir fólk sem glímir við átröskun 
að ná raunverulegum bata. Hún 
telur að það þurfi að umbylta öllu 
kerfinu og byrja fyrr. Það eigi að 

auka aðgengi að sálfræðiþjónustu, 
minnka greiðsluþátttöku og að sú 
meðferð sem sé í boði sé heildræn 
og einstaklingsmiðuð.

Elín Vigdís er jógakennari og 
kennir stúlkum í meðferð hjá 
átröskunarteymi Landspítalans 
jóga einu sinni í viku. Hún segir 
að „stelpurnar sínar“ á Kleppi hafi 
verið henni mikil hvatning, en er 
mjög gagnrýnin á þá þjónustu sem 
er þar í boði.

„Það er ófullnægjandi aðbún-
aður, minnkuð þjónusta, starfs-
mannaekla og ótrúlega langir bið-
listar sem lengjast ár eftir ár. Þetta 
er mjög alvarlegt. Sérstaklega því 
sjúkdómurinn þrífst í misskilningi 
og þöggun,“ segir Elín Vigdís.

„Það þarf að verða kerfislæg 
breyting. Ég er að reyna að vera ekki 
of harðorð en það er eins og það 
sé verið að refsa fólki fyrir að vera 
veikt.“

Hún segir að tímasetningin við 
stofnun samtakanna sé ekki til-
viljun. Eftir kórónaveirufaraldurinn 
hafi allir séð hversu mikilvægt er að 
hlúa að geðheilsunni, auk þess sem 
það styttist í Alþingiskosningar.

„Það eru allir meðvitaðir um 
mikilvægi geðheilsunnar og það er 
mjög líklegt að þau sem ekki höfðu 
áður glímt við sársauka eða ein-
manaleika hafi gert það núna. Við 
verðum að grípa núna inn í svo að 
afleiðingarnar verði ekki þeim mun 
hræðilegri,“ segir Elín Vigdís. n

Lovísa  
Arnardóttir

lovisaa 
@frettabladid.is

Fólk held-
ur að þetta 
sé allt 
öðru vísi. 
Að þetta sé 
val og að 
þeir sem 
eru veik-
astir séu 
ótrúlega 
mjóir en 
þetta er 
ekki  
þannig. Nánar á frettabladid.is
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Bjarni Jakob þríþrautarkappi mælir hiklaust með rauðrófuhylkjunum frá Natures Aid fyrir alla, sérstaklega íþróttafólk.   MYND/AÐSEND

Afkastar meira á löngum æfingum
Rauðrófan hefur lengi verið þekkt fyrir heilsueflandi eiginleika, en rauðrófan er ekki allra 
á bragðið og hefur því rauðrófuduft í hylkjum verið frábær lausn fyrir marga til að bæta 
ofurfæðunni inn í daglega rútínu. Rauðrófuhylkin frá Natures Aid eru þægileg í notkun. 2
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MIÐI!

Þú getur unnið fjórum sinnum!

Finndu fé
og vinndu fé!

D400iu –  
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Hagkaup og Fjarðarkaup

Góður liðsfélagi 
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Heilsan er dýrmætust
www.eylif.is



Í aldanna raðir hefur neysla á 
rauðrófum verið talin geta haft 
ýmis heilsueflandi áhrif og notkun 
hennar má rekja allt að 2000 ár 
aftur í tímann, til Rómverja. Áhugi 
á heilsueflandi eiginleikum rauð-
rófunnar er sífellt að aukast og þá 
sérstaklega hjá íþróttafólki, vegna 
þess að rauðrófan inniheldur nítr-
öt sem eru sannkölluð ofurfæða 
sem íþróttafólk sækir gjarnan í.

Rauðrófuhylkin hentug lausn
Fæstir eiga safavél heima hjá sér og 
enn þá færri nenna að standa í því 
að pressa sér hreinan rauðrófusafa 
á hverjum degi, þar sem því fylgir 
mikið uppvask og litarefnið úr 
safanum á það til að lita allt sem 
það kemst í tæri við.

Aukið úthald og kraftur
Bjarni Jakob Gunnarsson þrí-
þrautarkappi deilir með okkur 
reynslu sinni af náttúrulegu rauð-
rófuhylkjunum frá Natures Aid.

Bjarni er 35 ára verkfræðingur 
og tveggja barna faðir, hann stund-
aði fótbolta frá fjögurra ára aldri 
en lauk ferli sínum árið 2015 og hóf 
að æfa Cross fit í kjölfarið. Í dag 
stundar Bjarni hins vegar þríþraut 
af kappi og er á sínu öðru keppnis-
tímabili. Hann kynntist gagnsemi 
rauðrófunnar í gegnum æfinga-
félaga sína í þríþrautinni sem 
höfðu verið að neyta hylkjanna í 
kringum æfingar og keppnir með 
frábærum árangri. Bjarni ákvað 
því að prófa rauðrófusafa en færði 
sig fljótt yfir í hylkin frá Natures 
Aid vegna bragðsins og litarins af 
safanum. Bjarni segir jafnframt 
að rauðrófuhylkin frá Natures Aid 
veiti honum aukinn kraft, hann sé 
orkumeiri og finnist hann afkasta 
mun meira á æfingum samhliða 
notkun hylkjanna. Hann segir í 
framhaldi að hylkin séu þægileg í 
notkun og hentugt sé að innbyrða 
2 hylki daglega eins og ráðlagt 
er. Bjarni tekur hylkin alltaf inn 
á sama tíma dags daglega, 2-3 
tímum fyrir æfingu og finnur hann 
mikinn mun á sér eftir notkun og 
segist hafa fulla trú á bætiefninu.

Áhrifin leyna sér ekki
Bjarni tekur fram að eftir að hann 
fór að innbyrða hylki í stað safans 
fyrir æfingar hafi hann fengið 
ýmsar fyrirspurnir, sérstaklega 
frá íþróttafólki. Hann átti meðal 
annars samtal við tvo einstaklinga 
sem neyta að sama skapi tiltekinna 
hylkja, sá fyrri stundar maraþon-
hlaup og sá seinni spilar knatt-
spyrnu í 1. deild karla og mæltu 
þeir báðir: „Ég hef aldrei verið 
orkumeiri en síðan ég byrjaði að 

taka inn hylkin og finn ég mikinn 
mun á mér á löngum æfingum“. 
Bjarni mælir hiklaust með rauð-
rófuhylkjunum frá Natures Aid 
fyrir íþróttafólk, sérstaklega fyrir 
þá sem vilja bæta árangur sinn á 
æfingum og í keppnum. 
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Rauðrófuhylkin frá Natures Aid 
eru 100% náttúruleg og án allra 
aukefna. Auðvelt er að opna hylkin 
og bæta duftinu út í heilsudrykki 
eða grautinn. 

„Ég kynntist rauðrófunni 
í gegnum þríþrautina og 
langaði að prófa. Rauðrófu-
duftið frá Natures Aid veitir 
mér aukinn kraft og orku 
og mér finnst ég afkasta 
mun meira á æfingum en 
venjulega, ég hef fulla trú 
á þessu bætiefni. Einnig er 
frábær kostur að ég finn 
almennt fyrir minni kulda í 
líkamanum þegar ég tek inn 
rauðrófuhylkin,“ segir Bjarni 
Jakob.

Ég tek hylkin alltaf 
inn á sama tíma 

dags, 2-3 klukkustund-
um fyrir æfingu, hvort 
sem það er fyrir erfiðar 
æfingar eða ekki. Ég 
mæli með hylkjunum 
fyrir alla, sérstaklega 
íþróttafólk.

Bjarni Jakob Gunnarsson.

100% náttúruleg innihaldsefni
Rauðrófur eru af sömu plöntuætt 
og spínat og tilheyra tegundinni 
Beta vulgaris. Rauðrófur eru sneisa-
fullar af næringar- og plöntuefnum 
og innihalda meðal annars ríku-
legt magn af járni, A-, B6- og C- 
vítamíni, fólínsýru, magnesíum og 
kalíum. Þar að auki innihalda þær 
góð, flókin kolvetni, trefjar og öflug 
andoxunarefni. Hins vegar eru ekki 
allir jafn hrifnir af bragðinu af rauð-
rófunni eða safanum og því er rauð-
rófuduft í hylkjum góð lausn til að 
bæta þessari vinsælu ofurfæðu inn 
í daglega rútínu. Að auki er auðvelt 
að opna hylkin og bæta duftinu út 
í heilsudrykki eða grautinn. Rauð-
rófuhylkin frá Natures Aid eru 100% 
náttúruleg og án allra aukefna. Eitt 
hylki jafngildir 4.620 mg af þurrk-
aðri rauðrófu. Mælt er með að inn-
byrða 2 hylki á dag með mat sem 
samsvarar 9.240 mg af þurrkaðri 
rauðrófu. n

Þar sem að talið er að nítröt 
í rauðrófum hafi áhrif á blóð-
þrýsting ættu þeir sem hafa lágan 
blóðþrýsting eða taka blóðþrýst-
ingslyf að ráðfæra sig við lækni 
áður en þeir bæta rauðrófum við 
mataræði sitt. 

Inulin eru vatnsleysanlegar trefjar sem bæta meltinguna,  
efla fjölgun vinveittra gerla í þörmunum og  
hjálpa til við að koma reglu á hægðirnar. 

Bragðlaust  og einfalt  
í notkunGóð melting - lykill að góðri heilsu

Inulin fyrir meltinguna

Prófaðu að setja teskeið af Inulín trefjum í vatnsglas 
eða út í kaffibollann. Einnig má strá Inulíni yfir 
morgungrautinn eða bæta út í morgunþeytinginn.

Fæst i Krónunni og apótekum.
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Meltingarensímin frá

Á AÐ GRILLA? 

Útsölustaðir: apótek, heimakaup.is, heilsubúðir og heilsuhillur stórmarkaðanna.

Leyfðu þér að njóta grillmatarins án magaónota
Digest meltingarensím hjálpa þér að brjóta niður fæðuna og melta betur. 

Ensím geta dregið úr margskonar meltingar-vandamálum eins og uppþembu,  
meltingaróreglu, loftmyndun og ýmsum einkennum fæðuóþols. 

Blöndurnar frá Enzymedica byggja á einkaleyfisvarinni aðferð sem kallast Therablend.  
Með þessari aðferð er blandað saman mörgum stofnum ensíma sem vinna á 
mismunandi pH- gildum og ná þannig að melta hvert orkuefni mun betur og hraðar.

Digest meltingarensímin eru 100% náttúruleg og vegan.

1-2 hylki 
með mat. 
Öflug og góð 

lausn fyrir 
meltinguna!

Mest seldu 
meltingar-

ensímin  
á Íslandi!

Enzimedica grill 5x39.indd   2 27/04/2021   4:24:36 pm



Diljá Mist Einarsdóttir 
leynir á sér í eldhúsinu og 
bakar meira en margan 
myndi gruna. Henni finnst 
samveran við matar-
borðið með sínu besta fólki, 
eiginmanninum og tveimur 
börnum vera dýrmætustu 
stundirnar. 

sjofn@frettabladid.is

Diljá hefur gaman af því að baka 
og töfra fram góðar kræsingar 
með kaffinu fyrir fjölskyldu og 
vini. „Ég hef sérstaklega gaman 
af því að baka. Ég er mjög virk og 
orkumikil og ég róast heilmikið 
niður við að baka og elda,“ segir 
Diljá og finnst það góð leið fyrir 
hugleiðslu að bardúsa í eldhúsinu. 
Diljá er líka mikil selskapskona 
og finnst ekkert skemmtilegra 
en að fá fólkið sitt í mat og kaffi. 
„Heimilið okkar er mikil miðstöð 
fyrir hittinga hjá vinum og fjöl-
skyldu og við erum ávallt tilbúin 
að taka á móti gestum.“

Boðin og matargerðin er 
breytileg eftir árstíðum, veðrum 
og vindum og hlutverkaskipting 
hjónanna eftir því. „Eins og hjá 
mörgum breytist matargerðin 
og baksturinn á sumrin en þá 
grillum við meira og þá færist 
ábyrgðin af eldamennskunni líka 
frá mér og yfir á eiginmanninn,“ 
segir Diljá og brosir sínu einlæga 
brosi.

Matarboð einu sinni í viku hjá 
mömmu og pabba
Stórfjölskylda Diljár heldur í þá 
hefð að hittast vikulega og borða 
saman sem er ein af uppáhalds 
gæðastundum Diljár. „Stórfjöl-
skyldan, ég, eiginmaður minn og 
börnin, bræður mínir, afi minn 
og einnig ömmusystir hittist 
að minnsta kosti vikulega hjá 
mömmu og pabba. Þar er oftast 
lambakjöt á borðum, læri eða 
hryggur með sveppasósu, blóm-
kálsgratíni, rifsberjasultu og Ora-
fjölskyldunni, sem er rauðkál og 
baunir. Síðan kringum veiðitíma-
bilið hjá eiginmanninum gerum 
við okkur gjarnan dagamun með 
villibráðarveislum sem eru hreint 
lostæti.“

Diljá segist vera mikill unglingur 
í sér þegar kemur að mat og í raun 
sé hún fremur matvönd. „Ég er 
mikill unglingur þegar kemur að 
mat og held mest upp á pítsur og 
pasta. En verandi alin upp við villi-
bráð er hún líka í miklu uppáhaldi, 
sérstaklega rjúpa, önd og gæs.“ 
Svo er ég mikið fyrir alvöru kók, 
sykrað kók, þannig að ég er líka 
mikill unglingur þegar kemur að 
drykkjarvali.“

Trúnaðarupplýsingar  
úr eldhúsinu
Ertu til í að koma á trúnó og ljóstra 
upp leyndarmáli sem þú átt í eld-
húsinu?

„Helstu trúnaðarupplýsingar 

Rósavöfflur 
ömmu Susie með 
baunasalati

„Ég hef sérstaklega gaman af því að baka,“ segir Diljá Mist lögfræðingur, sem starfar í dag sem aðstoðarmaður utan-
ríkis- og þróunarsamvinnuráðherra. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Rósavöfflur 
ömmu Susie 
ásamt bauna-
salatinu. 

Svona lítur rósettujárnið út sem Diljá notar við baksturinn. 

mínar úr eldhúsinu eru þær að 
ég get ekki giskað eða slumpað 
á neitt, ég verð að vera með allt 
uppáskrifað upp á gramm. Síðan 
get ég ekki smakkað sjálf til, þarf 
alltaf að fá einhvern annan í það.“

Djúpsteiktar vöfflur gerðar  
með rósettujárni
Diljá á nokkra uppáhaldsrétti sem 
hafa fylgt fjölskyldunni í áranna 
rás og minningar tengdar þeim. 
Amma hennar, Susie, skipar stóran 
sess í hjarta hennar og minningar 
frá heimsóknum snúast margar 
um gæðastundirnar við kaffi-
borðið þar sem hún bar fram ljúf-
fengar kræsingar. „Það var alltaf 
gestkvæmt hjá Susie ömmu minni. 
Til þess að vera ávallt viðbúin að 
taka á móti gestum átti hún oftast 
til það sem hún kallaði rósavöfflur. 

Þetta eru einhvers konar djúp-
steiktar vöfflur með þar til gerðu 
rósettujárni. Líkjast einna helst 
laufabrauði og geymast einstak-
lega vel. Hún bar þær yfirleitt 
fram með majónesbaunasalati. 
Við höfum haldið í þessa hefð, en 
breytum stundum út af venjunni, 
berum þær til dæmis fram með 
rjóma og ávöxtum, ferskum aspas, 
hráskinku og piparrótarsósu og 
svo framvegis. Ég fékk matarklúbb-
inn minn í mat á dögunum og bar 
þá fram rósavöfflur með ferskum 
aspas og hráskinku í forrétt sem 
vakti mikla kátínu matargesta.“ n

Rósavöfflur ömmu Susie

U.þ.b. 40 stk.
2 egg

2 msk. sykur
smá salt
1 bolli mjólk
1 bolli hveiti (stundum aðeins 
meira).

Byrjið á því að hræra létt saman 
egg, sykur og salt. Síðan er mjólk og 
hveiti bætt saman við, hrærið þar 
til blandan er kekkjalaus. Vöffl-
urnar eru steiktar í olíu með þar til 
gerðum rósettujárnum.

Baunasalat ömmu Susie

½ dós Ora gulrætur og grænar 
baunir
½ dós majónes (minnsta dósin)
½ dós sýrður rjómi
kryddið til með chili explosion 
kryddi og smá pipar eftir smekk.
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K Y N N I NG A R B L A Ð

Pabbi 

hvíslaði að 
mér að ég 
yrði aldrei 
sjómaður. 
Það herti 
mig all-
verulega 
og ég sór 
þess að 
svara fyrir 
mig.

LAUGARDAGUR  5. júní 2021

Sjómannadagurinn

Hilmar Snorrason tók við starfi skólastjóra Slysavarnaskóla sjómanna árið 1991 og hefur því staðið þar í brúnni í þrjátíu ár. Hann segir alla sjómenn tengjast skipum sínum tilfinningaböndum og mest 
þeim sem þeir eru á þá stundina, enda geymi skipið líf þeirra og limi. Honum þyki því sjálfum vænst um skólaskipið Sæbjörgu, sem ber viðeigandi nafn; björgun úr sæ. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Dreymir um slysalaust sjómannslíf
Hilmar Snorrason hefur í þrjátíu ár staðið vaktina sem skólastjóri Slysavarnaskóla sjómanna. Hann segir hafið 
hafa gríðarlegt aðdráttarafl, að sjómannslífið sé skemmtilegt og að varkárni sé mikilvægari en dirfska á sjó. 2

„Ég segi stundum að ég sé fæddur 
inn í Skipaútgerð ríkisins og þar 
endaði ég í efstu stöðu. Mamma var 
þerna hjá útgerðinni öll stríðsárin 
og pabbi varð seinna háseti hjá 
sömu útgerð. Þar gekk hann vaktir 
í brúnni á kaupskipum og sem 
barn fékk ég að kíkja í brúna. Ég 
var því ekki nema níu ára þegar ég 
ákvað að verða skipstjóri á stórum 
flutningaskipum. Ég hafði gaman 
af stjörnum, landafræði og því að 
kanna umhverfið, og um leið og 
ég hafði aldur til var ég mættur í 
Stýrimannaskólann og sestur á 
skólabekk til að læra til skipstjóra,“ 
segir Hilmar Snorrason, skólastjóri 

Slysavarnaskóla sjómanna.
Hilmar var fyrir tilviljun 

dubbaður upp sem háseti þegar 
hann fylgdi föður sínum til sjós og 
vantaði tvo menn um borð. Það var 
árið 1972 og Hilmar átti fimmtán 
ára afmæli um borð.

„Ég var reyndar ekki til stór-
ræða í þeirri ferð því ég varð svo 
sjóveikur. Pabbi hvíslaði þá að mér 
að ég yrði aldrei sjómaður. Það 
herti mig allverulega og ég sór þess 
að svara fyrir mig í þeim efnum. 
Ég var svo allt þetta sumar á sjó 
og framan af sjóveikur en lét mig 
hafa það. Kosturinn við sjóveiki er 
að hún blossar upp skyndilega en 

hverfur um leið og skipið hættir að 
hreyfast og þótt maður æli lifur og 
lungum gleymist það fljótt. Svo er 
heldur ekki alltaf bræla á sjó þótt 
hafsvæðið við Ísland sé erfitt viður-
eignar veðurfarslega yfir vetrar-
mánuðina. Sjórinn hefur alveg 
gríðarlegt aðdráttarafl og stundum 
sagt að sjómenn séu þekktir fyrir að 
vera niðri á bryggju að fylgjast með 
skipum í fríum. Það væri eins og 
starfsmenn í álveri færu í Straums-
vík til að horfa á verksmiðjuna í 
fríum. Slíkt þætti skrýtið en svona 
er nú eðli sjómannsins og sjórinn, 
hann lokkar og laðar,“ segir Hilmar 
og brosir.

Skemmtilegt en öðruvísi líf
Hilmar fagnar nú 30 ára starfsaf-
mæli sem skólastjóri Slysavarna-
skóla sjómanna. Áður átti hann 
farsælan feril sem skipstjóri á 
strandferðaskipum en einnig sigldi 
hann á flutningaskipum, farþega-
skipum, olíuskipi og borskipi.

„Það er skemmtilegt líf að vera 
til sjós, en það er öðruvísi líf og 
ég hvet alla sem vilja prófa sjó-
mennsku að gera það endilega. 
Menn geta þó ekki búist við að fá 
strax pláss á aflamestu skipunum, 
þeir þurfa að byrja á minni skipum 
og fikra sig upp með aukinni 
reynslu. Þó er það þannig að 

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir

thordisg@
frettabladid.is
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Hilmar við skólaskipið Sæbjörgu sem er gamla Akraborgin. Hann segir Herjólf III vera tilvalið til að leysa gamla skólaskipið af hólmi. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

einhvers staðar verða menn að 
fá að byrja og við leggjum áherslu 
á að vel sé tekið á móti nýliðum 
og þeim kennd störfin um borð, 
því þegar skipstjóri fær ungan og 
óharðnaðan ungling til sín í dag 
þarf að hafa hugfast að ungmenni 
nú hafa allt aðra lífssýn en við 
þegar við vorum á þeirra aldri. Þau 
eru af kynslóð sem hefur vanist 
því að vera keyrð á milli staða 
og dúllað sé í kringum hana. Því 
er mikilvægt þegar verið er að 
fóstra unga menn til sjós að ekki 
sé komið illa fram við þá vegna 
þess að þeir kunna ekki til verka 
eða gert grín að þeim. Það er það 
versta sem getur gerst og að láta 
sér detta í hug að beita einelti 
með því að láta unga, óreynda og 
óslípaða menn gera það sem þeir 
kunna ekki er ótækt. Þar verðum 
við eldri sjómenn að horfast í 
augu við að við erum að fá annan 
efnivið til sjós í dag en við fengum 
fyrir tuttugu árum, því samfélagið 
hefur breyst. Við eigum frekar að 
taka þeim fagnandi, styðja þá og 
styrkja.“

Í þessu samhengi minnist 
Hilmar þess þegar hann vantaði 
matsvein á skip.

„Þá hringdi síminn: „Ég elda sko 
engan sjoppumat, pitsur eða ham-
borgara!“ sagði matsveinn sem 
hafði verið á togara þar sem ungu 
strákarnir snæddu hvorki fisk né 
annan heimilismat. Tíðarandinn 
hefur hins vegar breyst, ungt fólk 
er vant meiri skyndibita en áður 
var og við þurfum að mæta því að 
einhverju leyti.“

Flest slys á skuttogurum
Hilmar á sér draum fyrir hönd 
sjómanna.

„Ég á mér draum um engin slys 
á sjó. Margir segja það óraun-
hæft en ég er sannfærður um hið 
gagnstæða. Það kostar samstillt 
átak einnar starfsstéttar sem telur 
um 8.000 manns og það er ekki 
stór hópur til að ná svo verðugu 
takmarki fyrir sjálfan sig. Við 
höfum þegar náð að vinna bug á 
banaslysum og nú er það næsta 
verkefni, slysalaus sjómennska, en 
menn þurfa að fara varlega,“ segir 
Hilmar.

Hann segir hafið ekki hættu-
legra en bílaumferð í landi.

„Hér áður var litið á sjómennsku 
sem ákveðinn fórnarkostnað. Það 
vissu allir sjómenn og stundum 
sagt að þegar fjórir bátar voru 
farnir í hafið með manni og mús 
á vetrarvertíð væru aðrir senni-
lega sloppnir. Í dag eru skip stærri 
og öflugri, og veðurspár miklum 
mun nákvæmari. Það kemur í veg 
fyrir að sjómenn fari út í óvissuna. 
Menn eru ekki eins áfjáðir í dag að 
vera á hafi úti í snarvitlausu veðri 
og koma sér fyrr í var. Það köllum 
við góða sjómennsku, að fara vel 
með skip og áhöfn.“

Hilmar hefur verið í rannsókn-
arnefnd sjóslysa og samgönguslysa 
frá árinu 1995.

„Þar höfum við séð að flest slys 
verða hjá hásetum sem er jú lang-
stærsti hópur sjómanna og að skut-
togarar hafa reynst hættulegastir 
skipa. Slysahættur fyrirfinnast 
svo alls staðar en mér finnst verst 
þegar ég sé að skipstjóri hafi slasast 
því hann á að vera yfirmaður 
öryggismála um borð og öðrum 
fyrirmynd, sjá til þess að allir vinni 
af miklu öryggi, noti persónu-
legan öryggisbúnað, tileinki sér 
öryggisatriði og byggi upp öruggt 
samfélag,“ segir Hilmar.

Hann bendir á að í hverju skipi 
sé gerð krafa um framkvæmd 
áhættumats.

„Með áhættumati, sem er lagaleg 
skylda, leita menn uppi hættur 
um borð og gera fyrirbyggjandi 
ráðstafanir. Við heyrum suma 
skipstjórnendur segja að áhættu-
matið sé bara rugl en menn þurfa 
að horfa á þá staðreynd að vinnu-
staður verður aldrei öruggari en 



við gerum hann sjálf. Slys um borð 
eru engan veginn ásættanleg og 
menn þurfa að leggja vinnu í að 
koma í veg fyrir þau.“

Á 30 starfsárum hjá Slysavarna-
skólanum hefur Hilmar séð miklar 
breytingar til batnaðar.

„Sífellt f leiri átta sig á að öryggis-
mál um borð skipta öllu máli því 
líf einstaklings sem verður fyrir 
slysi á sjó verður aldrei í líkingu við 
það ef hann væri heill og í launuðu 
starfi. Það vill enginn verða 
örkumla og bætur duga skammt 
til frambúðar. Því er sameiginlegt 
átak allra um borð að vinna að for-
vörnum og ef menn vinna að þeim 
samviskusamlega fækkar slysum 
enn meir.“

Enginn verður fullnuma
Á þrjátíu árum í Slysavarnaskóla 
sjómanna hefur Hilmar aldrei 
útskrifað einn einasta sjómann.

„Það er vegna þess að það verður 
enginn fullnuma í slysavörnum 
og við getum alltaf gert betur. 
Hættulegast er að sofna á verð-
inum, þegar við förum að gera lítið 
úr umhverfinu sem við vinnum í 
og menn tala okkur niður,“ segir 
Hilmar.

Með Slysavarnaskólanum 
varð Ísland langt á undan öðrum 
þjóðum í forvörnum á sjó.

„Það sýnir þor og vilja íslenskra 
stjórnvalda sem settu lög um 
öryggisvörslu, grunnfræðslu og 
endurmenntun allra íslenskra sjó-
manna. Allt tók það stakkaskipt-
um þegar þingmannanefnd undir 
stjórn Matthíasar Bjarnasonar, 
þingmanns og þáverandi ráðherra, 
var sett á laggirnar árið 1983 en 
Slysavarnaskólinn var stofnaður 
að tillögu þeirrar nefndar. Við 

höfum notið góðs af stuðningi 
stjórnvalda alla tíð og erum nú á 
öðru skólaskipinu sem þau hafa 
fært okkur; reyndar voru greiddar 
þúsund krónur fyrir fyrri Sæbjörg-
ina, en núverandi Sæbjörgu 
fengum við frítt. Kannski þeim 
hafi þótt verðmiðinn of dýr á fyrra 
skipinu,“ gantast Hilmar með.

Hann segir marga sjómenn kalla 
eftir kröfu um að þeir komi oftar 
til náms í Slysavarnaskólanum en á 
fimm ára fresti.

„Þá finnst þeim ekki nóg að 
gert í þeirra skipum hvað varðar 
öryggi og forvarnir. Menn þurfa 
eðlilega að æfa sig í millitíðinni og 
í gegnum árin hef ég bent á að fái 
útgerðarmaður nýtt skip í hendur, 
sem kostar fjóra til sex milljarða, 
verður að gera kröfur um að 
öryggismálin séu í lagi. Skipstjóri 
má ekki hafa áhyggjur af því að 
áhöfnin kunni ekki að bregðast við 
ef eldur kviknar í skipinu eða slasi 
sig um borð í nýju skipi því þegar 
komið er af gömlum skipum þarf 
að breyta um vinnubrögð og fara 
sérstaklega varlega á meðan lært 
er á nýja skipið. Því hlýtur að vera 
krafa þegar menn fá nýtt skip beint 
úr skipasmíðastöð að þeir leggi 
mikla vinnu við öryggismál, læri á 
skipið og haldi þeim þannig að þau 
séu eftirsóknarverður vinnustaður 
þar sem engin vá gerist um borð, 
þegar kemur að slysum og áhöfn. 
Öryggið þarf að vera í lagi og þann-
ig sjáum við breytingar verða til 
góðs.“

Andleg vellíðan í fyrirrúmi
Í Slysavarnaskóla sjómanna er 
einnig hlúð að andlegri hlið sjó-
manna.

„Andleg og félagsleg vellíðan 
sjómanna er forsenda fyrir góðum 
árangri því nýliði sem er hræddur 
í vinnunni er dæmdur til að lenda 
í slysi. Sjómenn eru jú ímynd karl-
mennskunnar; við erum harðir og 
stöndum þetta af okkur, en undir 
niðri eru menn líka mjúkir,“ segir 
Hilmar og heldur áfram:

„Einelti á ekki að þekkjast til sjós 
en því miður eimir enn af því. Oft 
og tíðum gera menn sér ekki grein 
fyrir að þeir standi fyrir einelti 
og kalla það stríðni, en stríðni er 
einelti ef hún beinist að sama aðila, 
aftur og aftur. Einelti á ekki að líð-
ast á meðal fullorðinna manna því 
það er mannskemmandi og slysa-

valdandi og ef við getum ekki verið 
eins og ein fjölskylda um borð þarf 
einhvers staðar að taka til.“

Hilmar bendir á einmanaleik-
ann og segir sjómenn þurfa að eiga 
sér áhugamál sem þeir taka með 
sér um borð.

„Með tilkomu Covid-19 fóru 
í hönd tímar sem bitnuðu illa á 
mörgum sjómönnum. Íslenskir 
sjómenn erlendis hafa ákveðin frí-
kerfi en þau hafa riðlast og túrarnir 
lengst. Sumir hafa verið upp undir 
fimm mánuði að heiman og ekki 
einu sinni getað ferðast frá borði. 
Það er meira en að segja það að 
vera tíu til ellefu mánuði í burtu 
og komast ekki heim, en mörg ríki 
hleyptu skipum ekki í höfn og við 
því var ekkert að gera.“

Á heimsvísu hefur verið vakin 
athygli á auknum sjálfsvígstilfell-
um sjómanna á tímum Covid-19.

„Við þurfum að passa upp á 
hvert annað. Það er ekki eins 
manns verk heldur hópverkefni 
að láta öllum um borð líða vel. Í 
gamla daga var sagt að kokkurinn 
væri sálfræðingurinn um borð, því 
hann var miðpunkturinn þar sem 
allir komu saman og léttu á sér, og 
við eigum að hafa getu til að tala 
saman um okkar hjartans mál.“

Tími kominn á nýtt skólaskip
Frá árinu 1986 hefur Slysavarna-
skóli sjómanna haft aðsetur í 
gömlu Akraborginni, en fyrsta 
skólaskipið var í varðskipinu Þór.

„Nafn skólaskipsins, Sæbjörg, er 
til heiðurs eldklerknum Oddvari 
Gíslasyni í Grindavík. Hann var 
frumkvöðull sem var mjög umhug-
að um öryggi sjómanna og gaf út 
blaðið Sæbjörgu. Nafnið Sæbjörg 
á vel við; björg úr sæ,“ upplýsir 

Hilmar um borð í Sæbjörgu.
„Gamla Akraborgin var smíðuð 

1974. Hún er í góðu ásigkomulagi 
en við getum ekki siglt henni. Við 
höfum því lýst yfir áhuga okkar 
á að Herjólfur III leysi núverandi 
skólaskip af hólmi og með slíku 
skipi væri hægt að gera margt. Nú 
er til dæmis krafa um að sjómenn 
komist í starfsnám og í Herjólfi 
væri hægt að kenna vélstjórum og 
verðandi skipstjórnendum að sigla 
og vinna í vélarúmi. Skipið gæti því 
orðið samstarfsvettvangur tveggja 
skóla en í núverandi Sæbjörgu 
höfum við ekki lengur aflögufært 
rými.“

Varkárar hetjur hafsins
Í gömlum sjómannaslagara 
segir: „Sjómannslíf, sjómannslíf, 
draumur hins djarfa manns“, en 
Hilmar segir enga djörfung þurfa 
til í sjómennsku nú.

„Þótt hetjur hafsins hafi verið 
yrkisefni sjómannavísna þurfa sjó-
menn í dag fyrst og fremst að vera 
varkárir. Við fögnum vitaskuld 
öllum sem komist hafa úr sjávar-
háska með hetjudáð, en viljum 
einfaldlega ekki að menn lendi í 
þeirri stöðu,“ segir Hilmar.

„Hetjudáð felst í fórnum sjó-
manna sem leggja á sig að vera 
fjarri fjölskyldu sinni til að skapa 
þjóðarverðmæti, en því miður er 
of lítið gert úr vinnu sjómanna og 
fjarverunni sem þeir búa við. Við 
missum af uppeldi barna okkar, 
veislum og lífsins tilefnum, og 
menn hafa meira að segja misst af 
eigin brúðkaupi vegna sjósóknar.“

Uppáhaldssjómannalag Hilmars 
er Stolt siglir fleyið mitt eftir Gylfa 
Ægisson.

„Mér finnst það fallegt lag. Það 
minnir mig á skipið Gullfoss sem 
ég sigldi á sem háseti 1973, en 
Gullfoss var gjarnan kallað stolt 
íslenska flotans,“ segir Hilmar.

Honum þykir vænt um öll skip 
sem hann hefur siglt.

„Maður binst öllum sínum 
skipum sterkum tilfinninga-
böndum. Fyrir sjómenn er skipið 
sem þeir eru á þá stundina hjart-
fólgnast enda geymir það líf þeirra 
og limi. Hjá mér er það klárlega 
Sæbjörgin núna. Hún er líka mjög 
gott skip og notalegt.“ n

Við leggjum 
áherslu á að vel sé 

tekið á móti nýliðum og 
þeim kennd störfin um 
borð. Það er ótækt að 
fullorðnir menn láti sér 
detta í hug að beita 
einelti með því að láta 
unga, óreynda og óslíp-
aða menn gera það sem 
þeir kunna ekki.

Við höfum lýst yfir 
áhuga okkar á að 

Herjólfur III leysi núver-
andi skólaskip af hólmi. 
Skipið gæti orðið sam-
starfsvettvangur tveggja 
skóla þar sem líka væri 
hægt að kenna vélstjór-
um og verðandi skip-
stjórnendum að sigla og 
vinna í vélarúmi.

Nánar á frettabladid.is
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Brim hefur vaxið jafnt og 
þétt í yfir þrjá áratugi, ræður 
yfir meiri aflaheimildum en 
önnur fyrirtæki og er stærsta 
sjávarútvegsfyrirtækið hér 
á landi – samt er það ekki 
á lista yfir tuttugu stærstu 
fyrirtæki á Íslandi. 

Ekkert fyrirtæki hefur fjárfest 
meira í aflaheimildum á Íslands-
miðum en Brim hf. í Reykjavík og 
er það stærsta sjávarútvegsfyrir-
tækið á Íslandi. Núna fær félagið 
úthlutað aflamarki í þorskígildum 
sem nemur um 12% af heildarút-
hlutun veiðiheimilda á Íslandi og 
er það leyfilegt hámark. Þrátt fyrir 
mikilvægi sjávarútvegs í íslensku 
efnahags- og atvinnulífi er fyrir-
tækið langt frá því að vera í hópi 
allra stærstu fyrirtækja á Íslandi. 
Í upphafi árs 2020 var Brim í 22. 
sæti yfir stærstu fyrirtæki landsins 
samkvæmt árlegri samantekt 
Frjálsrar verslunar. Velta félags-
ins á árinu 2019 nam um 37,2 
milljörðum króna og var um 22% 
af veltu Icelandair, sem líkt og 
Brim starfar á alþjóðamarkaði, og 
um þriðjungur af veltu Haga sem 
aðeins starfar á heimamarkaði. 
Hins vegar var Brim tíundi stærsti 
launagreiðandinn á landinu og 
greiddi samtals 8,7 milljarða króna 
í laun á því ári.

Íslensk fyrirtæki í sjávarútvegi 
sækja á alþjóðamarkaði þar sem 
samkeppni er vaxandi og hörð. Þar 
er Brim lítið fyrirtæki. Á alþjóða-
markaði velta 13 stærstu fyrirtæk-
in hvert um sig meira en öll íslensk 
sjávarútvegsfyrirtæki til samans 
og þau allra stærstu nærri fimm-
falt á við íslenskan útveg. Hlutur 
Íslendinga hefur minnkað hin 
síðari ár vegna gríðarlegs vaxtar 
í fiskeldi og er hlutdeild þeirra í 
verðmætum talið nú innan við 
1,4% af heimsmarkaði. „Brim er því 
í þeirri athyglisverðu stöðu að vera 
í senn stórt fyrirtæki í íslenskum 
sjávarútvegi, miðlungsfyrirtæki 
í íslensku atvinnulífi og agnar-
lítið seiði á heimsmarkaði fyrir 
sjávarafurðir,“ segir Guðmundur 
Kristjánsson, forstjóri félagsins.

Dreift eignarhald og gagnsæi
Í um áratug eða þar til á þessu ári 
var Brim eina sjávarútvegsfyrir-
tækið sem var í almenningseign og 
skráð á markað. Í dag eru hluthafar 
yfir 1.000 og þar á meðal lífeyris-
sjóðir með tugþúsundir aðildar-
félaga. Brim hefur lagt metnað sinn 
í að upplýsa hluthafa og almenn-
ing um starfsemi félagsins og birtir 
á ári hverju fjárhagsuppgjör og 
skýrslu um samfélags- og umhverf-
ismál. Þar má greina með gagn-
sæjum hætti alla mikilvægustu 
þættina í starfi félagsins. Brim var 
fyrst íslenskra sjávarútvegsfyrir-
tækja til að birta umhverfisskýrslu 
og hlaut félagið Umhverfisverð-
laun atvinnulífsins árið 2019.

Markviss vöxtur
Brim hefur aukið jafnt og þétt við 
aflaheimildir sínar í um þrjá-
tíu ár. Grandi, sem var forveri 
Brims og varð til við sameiningu 
Bæjarútgerðar Reykjavíkur og 
Ísbjarnarins, var eitt fjölmargra 
fyrirtækja í sjávarútvegi á Íslandi 
síðasta áratug 20. aldar sem átti í 
rekstrarerfiðleikum vegna þess að 
afkastageta veiðiskipa og vinnslu-
stöðva var langt umfram heimildir 
til veiða. Óheft og alltof mikil veiði 
áratuganna á undan hafði leitt til 
hnignunar veiðistofna og offjár-
festinga í greininni. Komið var 
að skuldadögum. Til þess að eiga 
framtíð varð félagið að stækka og 
bæta við sig aflaheimildum. Þá tók 

fyrirtækið stefnumótandi ákvörð-
un um að stækka með því að kaupa 
aflaheimildir. Var því fylgt eftir 
með kaupum á Haraldi Böðvars-
syni á Akranesi, með kaupum og 
samruna við önnur fyrirtæki á 
borð við Tanga á Vopnafirði, Svan 
og Ögurvík í Reykjavík og Kambi í 
Hafnarfirði og einnig með beinum 
kaupum á veiðiheimildum.

Botnfiskur
Í helstu botnsjávartegundunum 
hefur Brim bætt við sig aflaheim-
ildum í stórum áföngum (sbr. Graf 
1). Fyrst aukast heimildir í öllum 
tegundum árið 2004 þegar félagið 
rann saman við HB á Akranesi og 
Tanga á Vopnafirði. Síðan aukast 
heimildir í þorski, ýsu og ufsa á 
árunum 2016, 2018 og 2020 þegar 
Brim festi kaup á fyrirtækjunum 
Hafnarnesi, Ögurvík og Kambi 
(sbr. Tafla 1). Að auki eru tilfærslur 
á milli tegunda flest árin eins 
og sjá má þegar félagið minnkar 
við sig í karfa og grálúðu og þá í 
skiptum fyrir heimildir í öðrum 
tegundum.

Tafla 1
Helstu sameiningar og kaup á 
fyrirtækjum og af laheimildum 
í botnfiski

n  Hraðfrystistöðin í Reykjavík 
1990.

n Venus 2001
n HB á Akranesi 2004
n Tangi Vopnafirði 2004
n Hafnarnes 2016
n Ögurvík 2018
n Kambur 2020

Uppsjávartegundir
Fram að aldamótum átti forveri 
Brims engar aflaheimildir í upp-
sjávartegundum öðrum en loðnu 
og voru þær frekar litlar (sbr. Graf 
2). Á þessu urðu miklar breyt-
ingar 2004 þegar félagið keypti 
HB á Akranesi, Tanga og Svan og 
umtalsverðan loðnukvóta af Festi 
(sbr. Tafla 2). Þá margfölduðust 
heimildir úr um 2,5% af heildarút-
hlutun í um 18% af loðnu og 11% 
í síld. Þá fékk félagið verulega 
hlutdeild í norsk-íslensku síldinni 
og kolmunna og síðan í makríl 
þegar hún var gefin út fyrir þremur 
árum.

Tafla 2
Helstu sameiningar og kaup á 
fyrirtækjum og af laheimildum 
í uppsjávarfiski

n Faxamjöl, stofnað 1992
n HB á Akranesi 2004
n Festi 2004 (loðnukvóti)
n Tangi Vopnafirði 2004
n Svanur 2004

Kaup á aflaheimildum og 
sameiningar félaga og yfirtökur 
á síðustu áratugum hafa kostað 
Brim verulega fjármuni. Í efna-
hagsreikningi fyrir 2020 kemur 
fram að aflaheimildir er lang-
stærsta einstaka eign félagsins en 
heildareignir eru 111,6 milljarðar 
króna miðað við núverandi gengi 
evrunnar. „Þar af eru aflaheimildir 
að kaupverði um 45 milljarðar 
króna í samanburði við fiskiskip 
og búnað að fjárhæð um 22 millj-
arðar króna ,“ segir Guðmundur. 
„Aflaheimildirnar skipta Brim því 
verulegu máli og hefur sú stefna 
félagsins undanfarna áratugi að 
auka markvisst við þær skilað sér 
í vexti félagsins og auknum fjár-
hagslegum styrk,“ segir hann.

Af hverju skiptir stærðin máli?
Markmið laga um fiskveiði-
stjórnun er að stuðla að verndun 
nytjastofna og hagkvæmri nýtingu 
þeirra og tryggja með því trausta 
atvinnu og byggð í landinu. „Frá 
því lögin voru sett hefur gríðarleg 
hagræðing átt sér stað í greininni 
vegna þess að fyrirtæki hafa sam-
einast og rekstrareiningar eins og 
skip og vinnslur hafa stækkað og 
aukið til muna afkastagetu með 
nýtingu nýjustu tækni á hverjum 
tíma, bæði vélbúnaðar og hugbún-
aðar,“ segir Guðmundur. „Langflest 
fyrirtæki í sjávarútvegi eru í dag 
að skila arði sem meðal annars 
skilar sér í fjárfestingum þeirra og 
öflugri atvinnustarfsemi víða um 
land en sjávarútvegurinn er helsti 
máttarstólpinn í atvinnulífi á 
landsbyggðinni. Þá eru fyrirtæki í 
greininni að greiða góð laun og eru 
meðallaun í greininni að jafnaði 
hærri en í öðrum atvinnugreinum 
á Íslandi, sérstaklega ef horft er til 
annarra greina á landsbyggðinni.“

Hagræðing, aukin arðsemi, 
meiri gæði – lægra kolefnisspor
Hagræðing síðustu áratuga hefur 
leitt til þess að fyrirtæki eins og 
Brim eru stærri og öflugri, þau 
eru arðsamari, sjálfbærni hefur 
aukist, afrakstur auðlindar hefur 
aukist þar sem verðmætin sem hún 
skapar hefur aukist.

En hvernig gerist það að auknar 
af laheimildir og þar með stærð 
fyrirtækisins hafa margvísleg 
jákvæð áhrif á starfsemi sjávarút-
vegsfyrirtækja?

„Mestu skiptir að með auknum 
aflaheimildum getur útgerðin 
skipulagt veiðar betur og nýtt 
betur skip sín og annan dýran 
búnað og lækkað kostnað við að 
sækja hvert tonn af fiski og minnk-
að jafnframt brennslu á eldsneyti 
og þar með kolefnissporið,“ svarar 
Guðmundur. Frá árinu 2005 hefur 
eldsneytisnotkun fiskiskipa Brims 
dregist saman um þriðjung á sama 
tíma og veiði hefur aukist. Á sama 
hátt verður vinnslan á afurðum 
hagkvæmari því með meiri afla 
nýtist betur fjárfesting í hátækni-
búnaði vinnsluhúsanna. Fyrir 
um 25 árum og áður en Brim hóf 
að auka markvisst við sig afla-
heimildir var algengt að vinna félli 
niður í fiskiðjuverinu í einhverja 
daga í mánuði hverjum, sérstak-
lega á veturna. Því fylgdi augljóst 
óhagræði fyrir fyrirtækið og óör-
yggi fyrir starfsfólk og tekjutap.

„Aukin hagræðing og arðsemi 
skilar sér síðan áfram með marg-
víslegum jákvæðum hætti eins og 
getu til að laða að gott starfsfólk 
vegna góðra launa, fjárfestingum 
í nýjum búnaði og tækjum sem 
skilar sér í aukinni sjálfbærni og 
enn lægra kolefnisspori, meira 
öryggi, meiri gæðum vörunnar og 
enn meiri áreiðanleika í afhend-
ingu á vörum til viðskiptavina,“ 
segir Guðmundur enn fremur.

Samkeppnishæfnin eykst
99% af öllum framleiðsluvörum 
íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja 
eru seld á alþjóðlegum mörkuðum. 
Guðmundur segir að í þeirri bar-
áttu þurfi íslensk sjávarútvegsfyr-
irtæki að vera samkeppnishæf við 
öflug og alþjóðleg risafyrirtæki. 
Stærð fyrirtækja í sjávarútvegi 
gerir þau hæfari til samkeppni. 
Öruggur aðgangur að villtum fiski 
eykur gæði vinnslunnar og tryggir 
framboð og afhendingu á vörum. 
Hann segir að í dag auki það jafn-
framt samkeppnishæfni að veiðar 
séu sjálfbærar og kolefnisspor, lítið 
eins og áður hefur verið nefnt, en 
kolefnissporið í íslenskum sjávar-

Stærðin eykur arðsemi og 
sjálfbærni og bætir afrakstur 

Botnfiskur Graf 1

Uppsjávartegundir Graf 2

n 1991 n 1996 n 2001 n 2006 n 2011 n 2016 n 2021

n 1991 n 1996 n 2001 n 2006 n 2011 n 2016 n 2021

Þorskur Ýsa Ufsi Karfi/Gullkarfi Grálúða

Loðna Síld Norsk-íslensk síld Kolmunni Makríll
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Langflest fyrir-
tæki í sjávarútvegi 

skila arði sem skilar sér 
í fjárfestingum þeirra 
og öflugri atvinnustarf-
semi víða um land en 
sjávarútvegurinn er 
helsti máttarstólpinn í 
atvinnulífi á lands-
byggðinni. 

„Eftir farsælan 
vöxt sjávarút-
vegs í áratugi 
stendur greinin 
nú á tíma-
mótum. Segja 
má að fiskveiði-
löggjöfin reisi 
skorður við 
frekari vexti 
íslenskra sjávar-
útvegsfyrir-
tækja,“ segir 
Guðmundur 
Kristjánsson, 
forstjóri Brims. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ 
ANTON BRINK

Brim í Reykjavík er stærsta sjávarútvegsfyrirtæki landsins með um 800 starfsmenn. 

hámark í hverri fisktegund en í dag 
er það 12% í þorski, 20% í ýsu, ufsa 
og fleiri tegundum og 35% í karfa. 
„Fyrir fyrirtæki í almenningseigu 
sem skráð eru í kauphöll og lúta 
reglum um upplýsingaskyldu og 
gagnsæi gæti hámarkið í hverri 
fisktegund verið það sama og það 
er í dag,“ segir hann. „Aðferða-
fræðin sem notuð er við að reikna 
þorskígildin eru úrelt og röng. Það 
er alvarlegt mál þegar yfirvöld 
reikna og beita reglum á vitlausum 

forsendum eins og nú er gert. Á 
þetta þarf að binda enda og um 
leið að gefa fyrirtækjum mögu-
leika á að vaxa, auka nýsköpun og 
takast á við vaxandi samkeppni,“ 
segir Guðmundur.

Í gegnum tíðina hefur mikil 
umræða verið um sjávarútveg á 
Íslandi. Hefur hún einkum snúist 
um auðlindagjald sem fyrirtæki í 
sjávarútvegi greiða hinu opinbera 
fyrir veiðiheimildir. „Sú umræða 
mun örugglega halda áfram,“ 

segir Guðmundur og bætir við að 
eins og sjá megi af sögu Brims og 
þeirri stöðu sem félagið er í sé ljóst 
að ræða þarf frekar möguleika 
fyrirtækja í almenningseigu á að 
bæta við sig aflaheimildum til að 
fyrirtækin geti haldið áfram að 
hagræða og auka verðmætasköpun 
í greininni. „Framtíðin er björt ef 
við sem þjóð höldum áfram að 
taka skynsamlegar ákvarðanir,“ 
segir Guðmundur. „Við þurfum 
alltaf að læra af sögunni.“ n

útvegi er það minnsta sem þekkist 
í heiminum við framleiðslu á 
próteini.

Að síðustu gefur stærð og styrkur 
framleiðenda á sjávarafurðum 
aukinn möguleika á að tryggja 
sér hlutdeild í allri virðiskeðju 
sjávarafurða sem þýðir að þau geta 
fylgt vörunni frá veiðum til neyt-
enda. Brim hefur einmitt á síðustu 
árum haft fjárhagslega burði til 
að fjárfesta í sölufyrirtækjum sem 
selja sjávarafurðir undir vörumerki 
Icelandic í Suðaustur-Asíu og Kína. 
Guðmundur telur að aðgangur 
að þeim mörkuðum og þekking á 
þeim sé ein af helstu forsendum 
fyrir því að Brim geti vænst þess að 
koma afurðum sínum á þá markaði 
sem greiða hæsta verð fyrir sjávar-
fang og þar með aukið afrakstur 
þeirrar takmörkuðu auðlindar sem 
fiskurinn í sjónum er.

Tímamót
Eftir farsælan vöxt sjávarútvegs 
í áratugi stendur greinin nú á 
tímamótum. Segja má að fisk-
veiðilöggjöfin reisi skorður við 
frekari vexti íslenskra sjávarút-
vegsfyrirtækja. Vekja þær skorður 
spurningar í ljósi nýlegrar skýrslu 
fjögurra sérfræðinga um sjávar-
útveg sem unnin var fyrir sjávar-
útvegsráðuneytið þar sem kom í 
ljós að sjávarútvegur á Íslandi er sá 
eini innan vébanda 28 OECD-ríkja 
sem greiðir með sér til samneysl-

unnar en þrífst ekki á opinberum 
styrkjum og er því sjálfbærari og 
betur rekinn en í þeim löndum sem 
við helst berum okkur saman við.

„Eftir uppbyggingu og vöxt í 
um þrjá áratugi er Brim komið að 
þeim mörkum sem lagaheimildir 
á Íslandi segja til um hvað varðar 
aflaheimildir, eða 12% af heild-
arúthlutun í þorskígildum,“ segir 
Guðmundur og bætir við að nú 
þurfi að fara fram málefnalegar 
og opnar viðræður stjórnvalda 
og fyrirtækja í greininni um að 
hætta útreikningum á þorsk-
ígildistonnum og miða aðeins við 
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Glöggir muna kannski eftir 
því óheppilega atviki þegar 
sanddæluskipið Perla sökk í 
Reykjavíkurhöfn að morgni 
2. nóvember 2015.

johannamaria@frettabladid.is

Að sögn Sigurðar Stefánssonar, eig-
anda Köfunarþjónustu Sigurðar, 
gerðist það eftir röð mistaka en 
skipið sökk á hálftíma þennan 
örlagaríka morgun eftir að hafa 
verið sleppt úr slipp við Ægisgarð.

Þegar Perla sökk
Perla var smíðuð árið 1964 í Vestur- 
Þýskalandi og var í eigu útgerðar-
innar Björgunar ehf. Í atvikalýsingu 
í rannsóknarskýrslu sem unnin var 
vegna slyssins kemur fram: 

„Við sjósetningu Perlu úr 
slippnum um kl. 10.30 var dráttar-
báturinn Magni festur við skipið 
og tók hafnsögumaður við stjórn 
aðgerða að færa skipið að bryggju. 
Þrír menn voru um borð í Perlu, vél-
stjóri skipsins og tveir starfsmenn 
Stálsmiðjunnar Framtaks. Fljótlega 
eftir að Perla flaut úr sleðanum 
kom stb halli á skipið en haldið var 
áfram að flytja það til legu á austan-
verðum Ægisgarði ... Áhöfnin á 
Magna fékk þær upplýsingar að lek-
inn væri einskorðaður við lestina 
og því talin lítil hætta á ferðum.“

Hallinn jókst enn
En hallinn hélt áfram að aukast 
og var ákveðið að draga skipið 
aftur að bryggju. Þá var óskað 
eftir dælum til að dæla úr skipinu 
um leið og það kæmi að bryggju, 
en það var um seinan. Stuttu síðar 
var skipið sest að framan og aftur-

hlutinn byrjaður að sökkva.
Samkvæmt vefsíðu Faxaflóa-

hafna mætti Slökkvilið höfuðborg-
arsvæðisins á vettvang til að dæla 
sjó úr skipinu en ekki tókst nægi-
lega vel til. Mennirnir þrír sem voru 
um borð komu klakklaust í land, 
en ætla má að eitthvert stolt hafi 
þó verið sært í staðinn. Við nánari 
athugun kom í ljós að ástæðan fyrir 
því að skipið sökk hefði meðal ann-
ars verið blöndunarlokinn, sem var 
opinn og átti að vera lokaður. Hann 
var staðsettur fremst á skipinu og 
notaður til að taka sjó inn í lestina 
til að auðvelda losun með dælingu.

Það vakti athygli þegar Perla var 
sokkin við bryggjuna að hvorugur 
gúmmíbjörgunarbátanna sem 
festir voru á skipið höfðu skilað sér 
upp á yfirborðið en þeir voru með 
sérstökum Olsen-sleppibúnaði 
með Berwyn-sjósleppimembrum. 
„Við mælingu kom í ljós að þá var 
dýpi niður á skel gúmmíbjörgunar-
bátsins stjórnborðsmegin 2,3 m. 
Báðir sjósleppilokarnir virkuðu 
síðar þegar dýpið hafði aukist á 
flóði og búnaðurinn kominn á um 
4 m dýpi. Sjósleppibúnaðurinn 
var með gildistíma til 2018“, segir í 
skýrslunni.

Nokkrar tilraunir
Köfunarþjónusta Sigurðar ásamt 
starfsmönnum Björgunar hófust 
handa við að loka skipinu til að 
koma í veg fyrir að olía læki úr því 
og til að undirbúa að hægt yrði að 
lyfta því. „Hátt í 12 þúsund lítrar af 
olíu voru í skipinu og 800 lítrar af 
glussa,“ segir Sigurður og var því rík 
ástæða að koma í veg fyrir að það 
allt læki út í sjó.

Að sögn Sigurðar var nokkur 

vandi að ná skipinu upp og þurfti til 
þess nokkrar atrennur. Í skýrslunni 
kemur fram að þann 4. nóvember 
höfðu kafarar lokað mannopum 
og hurðum. Þá hafði dælubúnaði 
verið komið fyrir á tveimur stöðum 
á skipinu. „Við dælingu reyndist 
skipið einungis lyftast að aftan og 
þrátt fyrir ýmsar tilraunir næstu 
daga tókst ekki að ná skipinu á flot,“ 
segir í skýrslunni.

Dælt upp úr Perlu
Á hádegi mánudagsins 16. nóvem-
ber var hafist handa við að dæla 
sjó úr Perlu eftir mikinn undir-
búning dagana á undan. „Skipið 
lá á hafsbotni í tvær vikur áður en 
við náðum að dæla úr því sjó og ná 
því upp. Þegar svona stór verkefni 
koma á borð hjá okkur fáum við 
skipaverkfræðinga til þess að 
vinna með okkur og að þessu sinni 
unnum við með Navis til þess að 
reikna út stöðugleika skipsins,“ 
segir Sigurður. Verkefnið gekk 
hægar en gert var ráð fyrir, aðallega 
vegna norðanstinnings sem seink-
aði aðgerðum. Að kvöldi mánudags 
16. nóvember tókst svo loks að ná 
Perlu af botni Reykjavíkurhafnar 
en í kjölfarið var skipið orðið ónýtt 
og því ekki sjósett á ný. n

Perlan sem var á hafsbotni

Kafari býr sig undir að kafa niður að skipinu þann 16. nóvember 2015. Síðar 
um daginn var skipið komið upp og þurrausið af sjó. Myndir/aðsendar

Dæla þurfti töluvert af sjó úr skipinu 
til að það lyftist upp af hafsbotni. 

Óvenjuleg en óskaplega 
skemmtileg hátíðarhöld fara 
fram við Flensborgarhöfn 
í Hafnarfirði á sjómanna-
daginn.

„Hátíðarhöldin í Hafnarfirði 
verða með óhefðbundnu sniði á 
sjómannadaginn í ár vegna sam-
komutakmarkana sem enn eru í 
gildi,“ segir Andri Ómarsson, verk-
efnastjóri menningar- og markaðs-
mála hjá Hafnarfjarðarbæ.

„Þrátt fyrir það hvetjum við 
Hafnfirðinga og gesti þeirra til að 
gera sér ferð niður að höfn og njóta 
þess sem höfnin, sem bærinn er 
kenndur við, hefur upp á að bjóða.“

Hátíðardagskráin lokkar og 
laðar, eins og hafið.

„Þar má nefna fiskasýningu Haf-
rannsóknastofnunar sem verður á 
svæðinu fyrir framan höfuðstöðv-
arnar á Háabakka. Þar verður hægt 
að skoða sýnishorn af fiskum og 
hryggleysingjum, allt frá algengum 
nytjafiskum eins og þorski og ýsu, 
til sjaldséðari tegunda eins og 
tunglfisks og bjúgtanna,“ upplýsir 
Andri.

Í hlýlegum verslunum og lista-
galleríum við höfnina verður hægt 
að nálgast hönnun og handverk 
hafnfirskra listamanna.

„Vinalegir veitingastaðir og 
kósí kaffihús í nágrenni hafn-
firsku hafnarinnar eru rómuð 
fyrir gestrisni og góðar veitingar 
og Litli-ratleikur Hafnarfjarðar 
leiðir áhugasama um spennandi 
staði í nágrenni hafnarinnar sem 
er tilvalið að skoða,“ segir Andri.

Kraftakeppni og kappróður
Það verður sannkallað ævintýri 
að fagna sjómannadeginum með 
heimsókn á Flensborgarhöfn.

„Við tökum daginn snemma 
og drögum fána að húni klukkan 

átta að morgni sjómannadags á 
hátíðarsvæði við höfnina. Klukkan 
tíu leikur Lúðrasveit Hafnarfjarðar 
við Hrafnistu og blómsveigur 
verður lagður að minnisvarða um 
horfna sjómenn við Víðistaða-
kirkju klukkan 10.30. Klukkan 11 
verður sjómannamessa, heiðrun 
sjómanna og ferming í Fríkirkj-
unni,“ upplýsir Andri.

Dagskrá við Flensborgarhöfn 
hefst klukkan 11 með fiskasýningu 
Hafró á Háabakka og krafta-
keppnin Sterkasti maður á Íslandi 
2021 hefst á sama tíma á Óseyrar-
bryggju.

„Þar munu aflraunamenn etja 
kappi við hrikalegar aflraunir 
sem byrja með trukkadrætti 
klukkan 11, þá tekur við drumba-

lyfta klukkan 13 og blönduð grein 
klukkan 16,“ segir Andri um ofur-
spennandi keppnina.

Opið hús verður hjá Siglinga-
klúbbnum Þyt frá klukkan 13 til 
17 og verða kajakar og árabátar til-
tækir sem og búningsaðstaða fyrir 
þá sem blotna. Kappróðrarkeppni 
verður frá klukkan 13 til 14.

Þorri og Þura í Hellisgerði
Hafnfirskir listamenn opna vinnu-
stofur fyrir gestum og gangandi á 
sjómannadaginn, eins og verslanir 
og veitingastaðir.

„Þar má nefna opið hús í brúðar-
kjólabúðinni Loforði, Sign, Gáru 
handverki og sýningarlok hjá 
málaranum við höfnina, Soffíu 
Sæmundsdóttur. Þá verður opið hús 
í Íshúsi Hafnarfjarðar sem saman-
stendur af þrjátíu verkstæðum og 
vinnustofum einyrkja og minni fyr-
irtækja í skapandi greinum. Flóran 

er afar fjölbreytt og meðal annars er 
í húsinu stunduð keramíkhönnun, 
myndlist, vöru- og textílhönnun, 
ritlist, tréskipasmíði og gullsmíði,“ 
lýsir Andri.

Kaffihlaðborð Kænunnar verður 
á sínum stað með dýrindis brauð-
tertum og tilheyrandi, frá klukkan 
13 til 17. Þá verður fjölskylduvið-
burðurinn Þorri og Þura í Hellis-
gerði frá klukkan 14 til 15.30, og 
Margrét Arnardóttir harmonikku-
leikari og Gunnella Hólmarsdóttir 
leikkona flytja þjóðlega tóna víðs 
vegar um bæinn.

„Í sex húsum Byggðasafns 
Hafnarfjarðar ber margt fróð-
legt og forvitnilegt fyrir augu, og 
nýrri ljósmyndasýningu hefur 
verið komið fyrir á Strandstígnum 
um Bæjarútgerð Hafnarfjarðar. 
Á sýningunni „Þannig var ...“ í 
Pakkhúsinu á Vesturgötu 6 er saga 
sjávarþorpsins Hafnarfjarðar 
rakin frá landnámi til okkar daga, 
og í Bookless Bungalow á Vestur-
götu 32 er sýning um tímabil 
erlendu útgerðanna á fyrri hluta 
20. aldar á heimili Bookless-
bræðra,“ útskýrir Andri þar sem 
hann skoðar sig um í Siggubæ á 
Kirkjuvegi 10.

„Siggubær er varðveittur sem 
sýnishorn af heimili sjómanna í 
Hafnarfirði frá fyrri hluta 20. aldar. 
Þar er hægt að upplifa og kynnast 
því hvernig alþýðufólk í bænum 
bjó á þeim tíma.“ n

Dagskrá getur breyst án fyrirvara 
og viðburðir bæst við eða frestast. 
Gestir eru beðnir um að virða 
fjöldatakmörk á viðburðasvæð
um, tveggja metra nálægðarmörk, 
huga að einstaklingsbundnum 
smitvörnum og nota andlits
grímur þegar við á. Sjá nánar á 
hafnarfjordur.is

Sterkasti maður Íslands, fiskar og brúðarskart
Frá vinstri: Karel 
Ingvar Karels
son, sem verið 
hefur umsjónar
maður sjó
mannadagsins í 
Hafnarfirði ára
tugum saman, 
og Svanhildur 
Egilsdóttir, sem 
sér um fiska
sýninguna hjá 
Hafró og Andri 
Ómarsson.

FrÉTTaBLaðið/
anTOn

Sjómannadags
hátíðarhöldin í 
Hafnarfirði fara 
fram á Flens
borgarhöfn, 
fyrir framan 
litríku og fal
legu húsin hjá 
Hafrannsókna
stofnun. 

Sigurður 
Stefánsson, 
eigandi Köf
unarþjónustu 
Sigurðar, segist 
alltaf muna 
eftir björgunar
störfum Perlu. 
FrÉTTaBLaðið/GVa
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Eimskipafélag Íslands sendir öllum sjómönnum og 	ölskyldum þeirra heillaóskir

í tilefni dagsins með kærri þökk fyrir þeirra mikilvæga starf

Til hamingju með 
daginn sjómenn



VM - Félag vélstjóra og 
málmtæknimanna hefur 
starfað í núverandi mynd 
frá árinu 2006 en þá varð 
stéttarfélagið til úr samein-
ingu Vélstjórafélags Íslands 
og Félags járniðnaðarmanna 
í Reykjavík. Bæði eiga yfir 
100 ára sögu.

johannamaria@frettabladid.is

Félagatal VM telur tæplega 4.000 
manns. „Við vinnum í mörgum 
geirum í íslensku atvinnulífi og 
erum með eina sextán kjarasamn-
inga, meðal annars við vélstjóra 
á fragt- og fiskiskipum, iðnaðar-
menn í raforkugeiranum, starfs-
menn nýsköpunarfyrirtækja eins 
og Össur, Marel og marga fleiri. 
Þá erum við með lausan kjara-
samning við fiskiskipasjómenn 
og svo losnuðu samningar við Ísal 
í Hafnarfirði um mánaðamótin,“ 
segir Guðmundur Helgi Þórarins-
son, formaður VM.

Baráttumál um lífeyrissjóð
Að sögn Guðmundar stendur Félag 
vélstjóra og málmtæknimanna í 
erfiðri kjaradeilu við SFS, Samtök 
fyrirtækja í sjávarútvegi. „Nú er 
komið að því að okkar fólk sitji við 
sama borð og aðrir landsmenn í 
lífeyrismálum. Aðalkrafan er að 
fá 11,5% frá atvinnurekendum 
í lífeyrissjóð, en núna fáum við 
eingöngu 8%. Við erum jú á hluta-
skiptum eins og SFS segir og vilja 
meina að ekki sé hægt hækka 
lífeyrissjóðinn nema að taka þetta 
annars staðar af okkar kaupi. En 
útgerðin hefur sýnt fram á góðan 
hagnað síðustu 10–12 árin, að 
meðaltali um 20 milljarða á ári. 
Fyrirtæki sem hagnast á því að 
nýta auðlindir þjóðarinnar eiga 
að okkar mati að borga góð laun. 
Sjómenn eru mjög útsettir fyrir 
mikilli örorkubyrði, þetta er erfið 
vinna við erfiðar aðstæður og það 
er ótrúlegt að menn vilji ekki leyfa 
okkur að sitja við sama lífeyris-
sjóðsborð og aðrir.

Sjálfur var ég til sjós í rúm 
fjörutíu ár og það veit enginn fyrr 
en á reynir hvað það tekur á að 
vera kannski 40 daga í burtu frá 
fjölskyldunni, endurtekið, svo 
árum skiptir. Oft og tíðum eru 
menn langt í burtu, á Rússasjó, 
fyrir norðan Noreg eða annað. 
Vinnuaðstaða er mjög erfið sem 
veldur því að menn eru oftar en 
ekki orðnir slitnari fyrir aldur 
fram heldur en þeir sem vinna í 
landi. Útgerðarmenn myndu aldr-
ei ná þeim góða árangri sem þeir 
hafa náð nema vegna góðs mann-

skapar,“ segir Guðmundur.

Samstaða lykilatriði
Guðmundur segir að samstaða 
sé lykilatriði í kjarabaráttu. „Það 
hefur háð stéttarfélögunum í 
landinu að menn vinna alltaf hver 
í sínu horninu við að finna upp 
hjólið. Ég kem í starfið sem for-
maður fyrir þremur árum og hef 
barist fyrir aukinni samvinnu. Þar 
má nefna samstarf iðnaðarfélaga 
eins og Samiðnar og Rafiðnaðar-
sambandsins sem hefur gengið 
mjög vel.

Aftur á móti hefur óeining 
meðal sjómanna orðið til þess 
að það hefur hallað á okkar hlut 
í gegnum tíðina. Nú erum við 
í kjarasamningum með Sjó-
mannafélagi Íslands og Sjó-
mannafélagi Grindavíkur, en Félag 
skipstjórnarmanna og Sjómanna-
samband Íslands eru saman. Þó 
það sé mikill samhljómur með 
þessum félögum núna tel ég að 
menn séu alltaf sterkari saman. 
Við græðum meira á því að standa 
saman og öðlumst sterkari samn-
ingsstöðu fyrir vikið.

Ástæðan fyrir óeiningunni getur 
verið vegna ólíkrar uppbyggingar 
hásetafélaganna sem eru ekki 
landsfélag heldur samband margra 
lítilla félaga. Nú hafa þeir skipst 
í þrjú félög sem kannski lýsir því 
best hvar óánægjan er mest. Aftur 
á móti er mun meiri samstaða 

innan Félags skipstjórnarmanna 
og VM sem eru landssamtök, en 
þar eru 90% starfsmanna í okkar 
félögum.

Óeining stafar einnig af ólíkum 
áherslum í því hvort menn séu 
á línu, trolli, netum, uppsjávar-
miðum eða annað og það hefur 
verið kúnst að gera einn samning 
sem passar fyrir alla þessa ólíku 
flokka. Það hefur tekist í gegnum 
tíðina, en það gerist þó alltaf 
þegar unnið er eftir meðaltali, 
að sumum verður kalt en öðrum 
mjög heitt.“

Þjóðin öll tapar
„Við vonumst til að fá meiri með-
byr í pólitíkinni. Mönnum verður 
tíðrætt um auðlindagjaldið en það 
þarf líka að gera upp á réttu fisk-
verði. Ef fiskverð hækkar þá hækk-
ar í kjölfarið auðlindagjaldið, laun 
sjómanna, hafnargjöld, skattar og 
útsvar og það myndu allir græða 
á því. VM hefur verið duglegt að 
benda á mikinn mun á fiskverði á 
uppsjávarveiðum, sem fer eftir því 
hvort menn eru að borga Íslend-
ingum eða erlendum aðilum. Þetta 
kom vel í ljós í loðnuvertíðinni. 
Íslensk fyrirtæki keyptu loðnu af 
norskum skipum á næstum tvöfalt 
hærra verði en af íslenskum. Við 
höfum aldrei fengið nein rök fyrir 
þessu sem halda vatni og við erum 
mjög óánægð með að stjórnvöld 
hafi ekki gripið inn í þetta ástand 

eða krafist skýringa. Ef menn fá 
ódýrari fisk hér heima þýðir það 
líka að sjómenn tapa launum, 
sveitarfélög útsvari, hafnir hafnar-
gjöldum og ríkið tapar tekjuskatti 
og auðlindagjöldum. Allir tapa.

Annað mál sem við höfum 
verið að djöflast í er í farmanna-
geiranum. Þó það séu starfræktar 
ferjur hér á landi þá eru engin 
farskip skráð hér. Eimskip og Sam-
skip skrá sín farskip í Færeyjum og 
réttarstaða starfsmanna á þessum 
skipum hefur verið óljós varðandi 
fæðingarorlof og atvinnuleysis-
bætur o.f l. Fyrirtækin hafa borgað 
hingað til, en menn hafa ekki beint 
rétt hérna heima og síður en svo 
í Færeyjum, þrátt fyrir að borga 
sína skatta þar. Þetta er náttúrlega 
mjög óþægileg staða að vera í. Við 
viljum því að farskip á Íslandi séu 
skráð hér.“

Miklar breytingar
Guðmundur segir mikið hafa 
breyst í bransanum undanfarin ár. 
„Hér áður voru nokkrir útgerðar-
menn í hverjum bæ. Í Vestmanna-
eyjum og Grindavík voru stórar 
verstöðvar með marga báta. Með 
mikilli samþjöppun á kvóta, 
fækkun skipa og auknum afköst-
um hefur starfsgildunum fækkað 
mikið. Núna eru þetta örfáir 
bátar. Vertíðarlífið og stemningin 
hefur mikið breyst. Þá hefur líka 
fækkað í frystihúsunum því það 

sem mannshöndin gerði áður, það 
gera vélar í dag. Við erum alltaf að 
gera þetta á færri höndum. Það er 
ákveðin hugsun hjá sjómönnum 
hjá mörgum útgerðum að það sé 
best að halda kjafti, hlýða og vera 
góður og þá er maður ekki rekinn á 
meðan. En við vonum að útgerðar-
menn fari að ná sátt við þjóðina 
alla um afla og aflaverðmæti.“

Stórt spor í rétta átt
Það hefur þó ýmislegt batnað til 
sjós á undanförnum árum. „Eitt 
af því eru öryggismál, en það eru 
orðin meira en fjögur ár síðan 
það varð banaslys á sjó. Þegar ég 
byrjaði að fara til sjós var algengt 
að um 15–20 manns létust árlega 
af slysförum á sjó en sem betur fer 
er það liðin tíð. Alla jafna má það 
þakka stærri og betri skipum en 
ég vil líka þakka Sæbjörgu, Slysa-
varnaskóla sjómanna, sem hefur 
verið starfræktur síðan 1985, en 
frá þeim tíma fer banaslysum að 
fækka. Sjómenn eru nú skyldaðir 
á fimm ára fresti á námskeið og 
hefur það leitt til þess að menn 
spá meira í hætturnar sem eru 
til staðar og eru meðvitaðri um 
það sem þarf að gera t.d. úti á sjó í 
vondu veðri.“

Stórskrítið ár
Síðastliðið ár hefur að sögn Guð-
mundar verið mjög sérstakt. „Það 
var þó jákvætt að menn tóku 
höndum saman og settu reglur 
til að koma í veg fyrir Covid-smit 
eftir fremsta megni. Það tókst í 
flestum tilfellum mjög vel en því 
miður var frægt dæmi vestur á 
fjörðum á Júlíusi Geirmundssyni, 
sem sýndi vel að þegar menn eru 
margir saman lokaðir á einu skipi 
getur reynst strembið að halda 
fjarlægðarmörkum. Eitt af því sem 
menn gerðu til að takmarka smit 
var að fara nokkra túra í röð. Þá 
fóru menn ekki frá borði á meðan 
verið var að landa og höfðu ekki 
beint samneyti við fólk í landi til að 
tryggja það að fá ekki smit um borð. 
Þetta var auðvitað frekar skrítið 
og í minni þorpum horfðu menn 
jafnvel inn um eldhúsgluggann hjá 
fjölskyldunni. Það ríkti almenn sátt 
um að þetta væri rétt leið og menn 
fengu svo lengri frí á móti. Það tókst 
vel að halda smitum frá og við erum 
mjög ánægð með þetta samstarf.

Vegna samkomutakmarkana 
hefur ekki verið haldið hátíðlega 
upp á sjómannadaginn núna annað 
árið í röð en við vonum að á næsta 
ári fái dagurinn aftur sinn sess hjá 
þjóðinni, því það veit þjóðin öll að 
það er komin þörf á gott teiti,“ segir 
Guðmundur. n

Við erum sterkari saman

Guðmundur Helgi Þórarinsson tók við formannstarfi VM - Félagi vélstjóra og málmtæknimanna fyrir þremur árum. 
Sjálfur byrjaði hann að fara til sjós fyrir fjörutíu árum.  Fréttablaðið/anton brink

VELKOMIN Í SUÐURNESJABÆ

HVALUR hf.  

Til hamingju með daginn sjómenn! 
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You know IT best. 

Working at Men&Mice means you will:
 • Assist current and potential customers on how to use Men&Mice   
  products as well as answering questions and solving problems they 
  might have.
 • Travel to meet with customers to consult, train or demonstrate how   
  to use Men&Mice products.
 • Demonstrate Men&Mice products to current and potential customers.
 • Travel to attend tradeshows on behalf of Men&Mice.
 • Perform other tasks related to Customer Care within Men&Mice.

Requirements:  
  • At least 5 years experience in a similar role.
 • Excellent knowledge of networks and routing.
 • Strong troubleshooting skills.
 • Ability to work both independently and within a team.
 • Motivation to provide excellent customer service.
 • Fast learner who likes challenges.
 
What we will offer you:
  • You’ll have an opportunity to work in a rapidly growing international   
  company with a vibrant group of people from around the world in our   
  Reykjavik office and to travel internationally. 
 • Opportunity to work with Fortune 100 companies including Microsoft,   
  Intel, FedEx, and AT&T.
 • Competitive salary and flexible and dynamic work environment. 

About Men&Mice 
At Men&Mice, we build software that makes managing 
complex corporate networks simple and easy. We 
live by the philosophy of Sustainable Networking and 
operate in a fast-growing market with a significant 
market opportunity. Our solution is proven, with some 
of the largest companies in the world trusting us with 
their networks. We make our customers’ lives simple.
 
The Customer Care team provides technical and 
business-related services. Collaborative group, 
dedicated to providing first-class support to our 
clients. We aim for fast, quality, and lasting solutions, 
and continuous service improvement. Your work will 
reach millions of users globally.
 
The main goal of the job is to provide excellent service, 
always remaining calm and professional and having the 
deep technical know-how of the Men&Mice products 
in order to assist the users of our solutions and 
services.

We’re hiring a Support Engineer for our Customer Care team in 
Reykjavik, Iceland. Join us in our mission to help enterprises be 
more efficient, connected, and transparent with our sustainable 
networking solutions. 

The future of networks starts with us.

How to apply 
Applications should be completed at www.intellecta.is. Please attach a CV with an introduction letter.
The closing date for applications is June 15, 2021. Further information can be provided by Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) 
and Helga Birna Jónsdóttir (helga@intellecta.is) at Intellecta, tel + 354 511 1225. 

All applications are strictly confidential and will be answered. 

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

RÁÐNINGAR
RÁÐGJÖF

RANNSÓKNIR

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



hagvangur.is

Sinfóníuhljómsveit Íslands (SÍ) leitar að mannauðsstjóra. Við leitum að 
skipulögðum og öflugum leiðtoga sem hefur góða reynslu og brennandi  
áhuga á mannauðsmálum.  

Starfssvið
• Ábyrgð á mótun og framkvæmd mannauðsstefnu SÍ
• Ráðgjöf við stjórnendur og starfsfólk 
• Ábyrgð á framkvæmd kjarasamninga
• Yfirumsjón með framkvæmd starfsmannasamtala og samskiptamála 

starfsfólks
• Umsjón með ráðningum og móttöku nýrra hljóðfæraleikara, stjórnenda 

og starfsfólks SÍ
• Yfirumsjón með hæfnisprófum og ábyrgð á fræðslu starfsfólks
• Aðkoma að árlegri starfsáætlun og vinnuáætlun
• Samskipti við starfsmenn Hörpu sem tengjast starfsmannamálum

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Farsæl reynsla af mannauðsmálum, stjórnun og stefnumótun
• Góð þekking á kjaramálum
• Framúrskarandi samskiptahæfni 
• Leiðtogahæfni
• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi
• Góð skipulagshæfni 
• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti
• Innsýn í heim klassískrar tónlistar er kostur

Umsóknarfrestur er til og með 15. júní nk.

Nánari upplýsingar veitir Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is.  
Umsóknir með ítarlegri ferilskrá og kynningarbréfi óskast fylltar út á hagvangur.is. 

Sinfóníuhljómsveit Íslands hefur verið leiðandi afl í íslensku tónlistarlífi í 70 ár og hefur um 
árabil verið í fremstu röð hljómsveita á Norðurlöndum. Hljómsveitin hefur fengið afbragðs 
dóma jafnt fyrir hljóðritanir sínar sem og tónleika heima og erlendis. Hún heldur um 100 
tónleika á hverju starfsári, m.a. áskriftartónleika með heimsþekktum stjórnendum og 
einleikurum, en á einnig samstarf við listafólk úr öðrum greinum tónlistar. Harpa,  
tónlistar- og ráðstefnuhús, er heimili Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Starfsmannafjöldi SÍ  
er um 100 manns. Nánari upplýsingar á sinfonia.is.

Mannauðsstjóri

hagvangur.is



hagvangur.is

Electrical Engineer 
Electrical Engineer hefur það hlutverk að hanna og 
innleiða rafmagnshönnun í kafbáta Teledyne Gavia. 
Helstu hlutverk í starfinu eru hönnun á rásum (PCB 
design), skjölun og prófanalýsingar fyrir framleiðslu, vinna 
með microcontrollers og vinna að innleiðingu á flóknum 
rafbúnaði í kafbáta Teledyne Gavia. 

Menntun og hæfniskröfur
• B.Sc. í rafmagnsverkfræði eða sambærilegt nám, M.Sc. 

er kostur 
• Þekking og reynsla af rásahönnun (PCB design). 

Þekking á Altium er kostur
• Haldgóð þekking á rafsegulfræði, reynsla af EMC er kostur
• Þekking og reynsla af power electronics og high speed 

digital designs er kostur
• Gott vald á ensku í ræðu og riti
• Geta til að vinna í breytilegu umhverfi og brennandi 

áhugi á hátækni
• Reynsla af sambærilegu starf er kostur

Software Engineer 
Software Engineer hannar og viðheldur hugbúnaði fyrir 
kafbáta Teledyne Gavia. Sinnir einnig verkefnastjórnun  
þróunarverkefna og innleiðingu á nýrri hegðun og nýjum 
skynjurum kafbátanna. 

Menntun og hæfniskröfur
• B.Sc. í tölvunarfræði, M.Sc. er kostur
• Þekking á C, C++, Python, embedded development  

og microcontrollers er æskileg
• Þekking á róbótum er kostur
• Gott vald á ensku í ræðu og riti
• Geta til að vinna í breytilegu umhverfi og brennandi 

áhugi á hátækni
• Reynsla af sambærilegu starfi er kostur

Senior Accountant 
Senior Accountant ber ábyrgð á bókhaldi félagsins. Helstu 
verkefni eru færsla og afstemming bókhalds, uppgjör 
virðisaukaskatts, framfylgni á mánaðarlegum uppgjörum 
ásamt því að framkvæma frávikagreiningar sem og 
tilfallandi rekstrargreiningar. Starfið felur auk þess í sér  
að aðstoða fyrirtækið við innleiðingu nýs bókhaldskerfis.
 
Menntun og hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi eins og 

viðskiptafræðimenntun, viðurkenndur bókari eða 
sambærileg menntun

• Reynsla af bókhaldsstörfum eða sambærilegu starfi  
er skilyrði

• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæð og nákvæm vinnubrögð, frumkvæði, 

fagmennska og metnaður í starfi 
• Góð Excel-kunnátta og gott vald á ensku í ræðu og riti

Service and Production 
Technician  
Tæknimanneskja í framleiðslu og þjónustudeild Teledyne 
Gavia hefur það hlutverk að sjá um samsetningar, prófanir 
og almenna þjónustu á flóknum raf- og vélbúnaði ásamt 
samskiptum við viðskiptavini. Einnig nána samvinnu við 
þróunardeild og smíði á frumgerðum. 

Menntun og hæfniskröfur
• Rafeindavirki eða gráða í hátæknifræði (Mechatronics)
• 2+ ára starfsreynsla af sambærilegu starfi
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Umsóknarfrestur er til og með 13. júní nk.
Nánari upplýsingar veitir Hlynur Atli Magnússon, hlynur@hagvangur.is. 
Umsóknir með ítarlegri ferilskrá og kynningarbréfi óskast fylltar út á hagvangur.is. 

Teledyne Gavia ehf. er íslenskt hátæknifyrirtæki sem hannar og framleiðir ómannaða og 
sjálfstýrða kafbáta (Autonomous Underwater Vehicles). Teledyne Gavia framleiðir Gavia AUV, 
Osprey AUV og SeaRaptor AUV. Fyrirtækið er í fremstu röð í sínu fagi og selur vörur sínar 
víðsvegar um heiminn. Fyrirtækið er í eigu bandaríska félagsins Teledyne Technologies. 
Nánari upplýsingar er að finna á teledynemarine.com/gavia 

Spennandi störf hjá 
fyrirtæki í fremstu röð

Við erum  
á bólakafi  

og leitum að  
öflugu fólki



Helstu verkefni og ábyrgð 

	 •	 Umsjón	með	móttöku	og	skráningu	erinda	og	skjala	
	 •	 Samræmir	og	hefur	með	höndum	skipulag,	ábyrgð	og	umsjón	með	skjalamálum	bæjarins
	 •	 Umsjón	og	eftirlit	með	skjalastefnu	og	þróun	hennar
	 •	 Endurskoðun	og	mótun	verklags	við	skjalastjórnun
	 •	 Umsjón	með	skjalamálum	og	skjalasafni,	málaskrá,	málalykli,	geymsluskrá
	 •	 Gerð	skjalavistunaráætlana,	verklagsreglna	og	vinnuleiðbeininga	fyrir	skjalavörslu	
	 •	 Eftirfylgni	með	skjalaskráningu
	 •	 Skipulagning	og	framkvæmd	með	fræðslu	og	kennslu	í	skjalamálum
	 •	 Ráðgjöf,	stuðningur	og	þjónusta	við	stjórnendur	og	starfsmenn	um	skjalamál
	 •	 Þátttaka	í	þróun	rafrænna	skila	til	Þjóðskjalasafns
	 •	 Almenn	skrifstofustörf	og	þjónusta	við	íbúa	og	aðra	viðskiptavini
	 •	 Ýmiss	sérverkefni	sem	upp	kunna	að	koma	og	starfsmanni	eru	falin

	
Menntunar- og hæfniskröfur

	 •	 Háskólamenntun	sem	nýtist	í	starfi	svo	sem	bókasafns-	og	upplýsingafræði
	 •	 Mjög	góð	þekking	og	reynsla	af	skjalamálum	er	skilyrði
	 •	 Góð	þekking	eða	reynsla	á	opinberri	stjórnsýslu	og	málefnum	sveitarfélaga	er	mikilvæg
	 •	 Þekking	og	reynsla	af	skjalavistunarkerfinu	GoPro	er	mikill	kostur
	 •	 Góð	tölvuþekking	og	skilningur	á	öryggis-	og	upplýsingatækni	er	nauðsynleg
	 •	 Góð	samskipta-	og	samstarfshæfni,	jákvætt	viðmót	og	rík	þjónustulund
	 •	 Sjálfstæði	í	vinnubrögðum	og	skipulagshæfni
	 •	 Frumkvæði,	metnaður	og	nákvæmi	í	starfi	
	 •	 Gott	vald	á	íslensku	og	ensku	ásamt	hæfni	í	tjáningu	í	ræðu	og	riti

Tímabundið laust starf 
Skjalastjóra Seltjarnarnesbæjar

seltjarnarnes.is

Seltjarnarnesbær	auglýsir	starf	skjalastjóra	laust	til	umsóknar.	Um	er	að	ræða	tímabundið	starf	til	12	mánaða.	
Starfshlutfall	er	100%.	

Leitað	er	eftir	öflugum	skjalastjóra	til	starfa	á	bæjarskrifstofunni	og	heyrir	starfið	beint	undir	sviðsstjóra	
Þjónustu-	og	samskiptasviðs.	Skjalastjóri	hefur	það	hlutverk	að	leiða	og	þróa	skjalamál	sveitarfélagsins	og	
ber	ábyrgð	á	að	farið	sé	eftir	gildandi	lögum	og	reglum	um	skjalavistun.	Í	boði	er	áhugavert	starf	sem	reynir	
á	öguð	vinnubrögð,	samskiptahæfni	og	fagmennsku.	

Umsóknarfrestur er til og með 10. júní nk. Miðað er við að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsókn	um	starfið	þarf	að	fylgja	ítarleg	starfsferilsskrá	og	kynningarbréf,	þar	sem	gerð	er	grein	fyrir	
ástæðum	umsóknar	með	rökstuðningi	fyrir	hæfni	viðkomandi	í	starfið	og	upplýsingar	um	umsagnaraðila.	
Tekið	er	við	umsóknum	í	gegnum	ráðningarvef	Seltjarnarnesbæjar	www.seltjarnarnes.is

Nánari	upplýsingar	veitir	María	Björk	Óskarsdóttir,	sviðsstjóri	Þjónustu-	og	samskiptasviðs	
Seltjarnarnesbæjar,	maria.b.oskarsdottir@seltjarnarnes.is

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru einstaklingar af öllum kynjum hvattir til að sækja um. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Launakjör eru samkvæmt 
kjarasamningi Seltjarnarnesbæjar og viðkomandi stéttarfélags. Jafnlaunavottun er í gildi hjá Seltjarnarnesbæ.

Erum við 
að leita 
að þér?
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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.

Hefur þú áhuga á framleiðslu og 
vöruþróun og samspili þessara greina? 
Við leitum að einstaklingi í starf 
framleiðslusérfræðings (Manufacturing 
Engineer) með það meginhlutverk 
að leiða aðkomu framleiðslunnar að 
vöruþróunarferli. Viðkomandi er hluti af 
framleiðsluþróunarteymi við starfsstöð 
Marel á Íslandi. Starfið krefst þess að 
viðkomandi sé drífandi og skipulagður 
og brenni fyrir þróun á nýjum vörum og 
framleiðsluferlum þeirra. 

Framleiðslusérfræðingur í vöruþróunarferli

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurður Ágúst Einarsson, Manager Manufacturing Engineering, sigurdur.agust@marel.com. 
Umsóknarfrestur er til og með 13. júní 2021. Sótt er um starfið rafrænt á heimasíðu Marel, marel.is/störf

Starfssvið:
• Umsjón með verkþáttum framleiðslu í   
 vöruþróunarferlinu (Product Development Process)  
• Meginþunginn af vinnunni á sér stað þegar   
 frumgerðir og 0-seríur eru framleiddar
• Rýna hönnunarlíkön, teikningar og gögn og aðlaga  
 hönnun að framleiðslu og samsetningu (DFMA)
• Halda utan um upplýsingamiðlun milli framleiðslu-  
 og vöruþróunarteyma
• Samskipti við hönnuði vegna lykilupplýsinga um  
 vöruna og virkni hennar ásamt mikilvægra þátta er  
 varða gæði
• Framkvæma kostnaðargreiningar fyrir nýjar vörur
• Greina með framleiðsluteymi hvar hægt er að nýta  
 sjálfvirkni og stafræna framleiðslutækni og   
 framkvæma prófanir samhliða vöruþróunarferlinu

Hæfniskröfur:
• Menntun í verk- eða tæknifræði sem nýtist í starfið  
• Grunnur í iðnnámi er kostur
• Þekking á framleiðslutækni og aðferðum   
 samsetninga í málmiðnaði
• Þekking á aðferðum vöruþróunar í vélaframleiðslu  
 er kostur
• Skipulags- og samskiptafærni er mikilvæg
• Hæfni á sviði gagna- og kostnaðargreininga
• Reynsla af notkun SolidWorks eða sambærilegra 3D  
 CAD kerfa er kostur 
• Geta til að vinna sjálfstætt sem og í teymi
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta í töluðu 
 og rituðu máli

Director
of Frontline services

The last year has been very challenging for our 
business, but we’ve used the time to prepare for 
better times ahead. We now aim to make the most  
of the foundations that we have laid, in close  
co-operation with our customers & partners. 

The Director of Frontline services is responsible 
for day to day management of two teams within 
our Frontline service. One team is responsible for 
customer service provided through telephone, social 
media, chat & forms. The other is responsible for 
Customer Service Support. 

We are looking for an experienced leader with a 
passion for the customer, excellent culture, and great 
service to lead both of those teams and continue to 
build and develop them as we continue to grow.

Responsibilities:
—   To lead a department that is responsible for:
 •   Icelandair’s call center services
 •   Icelandair’s customer service support unit

—   Daily Management of both teams within the 
department

—    Management of the call center’s Service Level &  
Key Performance metrics

—   Continuous improvement of the quality of service 
in cooperation with other leaders within Icelandair

—   Vision and leadership towards technical 
development

Requirements:
—   Strong experience as a leader in a diverse team of 

people with visible success

—   Skilled in communication, both verbal and written,  
at least in English and Icelandic

—   An ability to lead and inspire a diverse team of 
highly skilled professionals

—   The ability to liaison with other leaders across  
the company

—   Curiosity for learning the ins and outs of the  
airline industry

—   An ability to work and manage teams under pressure

For further information please contact: 
Kristján Pétur Sæmundsson, Talent Manager, People & Culture, 
kristjanpetur@icelandair.is

Please submit your application and cover letter at icelandair.com/jobs
The application deadline is June 10 2021.

Icelandair’s vision is to bring the spirit of Iceland to the world with the customer at the forefront 
of every decision and a strong focus on excellent service at every touchpoint.



Leiðtogi í menntamálum
Landvernd eru stærstu og elstu 

umhverfisverndarsamtök Íslands. 

Markmið samtakanna er að vernda og 

endurheimta íslenska náttúru og tryggja 

sjálfbærni heima við og á hnattræna 

vísu.  Þá taka samtökin virkan þátt í 

opinberri umræðu og ákvarðanatöku í 

umhverfismálum.  Samtökin reka m.a. 

verkefnið Skólar á grænni grein sem 

er alþjóðlegt verkefni um menntun til 

sjálfbærni. Hjá samtökunum starfa 11 

starfsmenn. 

Nánari upplýsingar um Landvernd má 

finna á www.landvernd.is.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Landvernd leitar að öflugum stjórnanda til þess að leiða starf Landverndar í menntamálum. Starfið er 
fjölbreytt og spennandi í skemmtilegu og sveigjanlegu starfsumhverfi.

Nánari upplýsingar veita Hafdís Ósk Pétursdóttir (hafdis@intellecta.is) og Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) 

í síma 511 1225. 

Helstu verkefni:

Umsóknarfrestur er til og með 21. júní 2021. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf að fylgja starfsferilskrá og ítarlegt kynningarbréf þar sem gerð er grein 

fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi. Áhugasamir einstaklingar, óháð kyni, eru hvattir til að sækja um. Farið verður með allar umsóknir sem 

trúnaðarmál og þeim svarað að ráðningu lokinni. 

• Menntun á sviði stjórnunar, menntavísinda eða 

umhverfismála

• Farsæl stjórnunarreynsla

• Framúrskarandi samskiptahæfni

• Þekking og reynsla úr menntakerfinu

• Þekking á menntun til sjálfbærni er kostur

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti

• Leiða og efla öflugan hóp starfsfólks sem kemur að 

menntamálum hjá Landvernd

• Stýra verkefninu Skólar á grænni grein

• Móta og innleiða stefnu í fræðslu- og menntamálum hjá 

Landvernd 

• Kynna samtökin og menntaverkefni þeirra út á við

• Hafa yfirumsjón með öðrum menntaverkefnum 

Landverndar og afla nýrra verkefna

440 2000 

Hjá Sjóvá starfar sterkur og skemmtilegur hópur 
fólks sem kappkostar að veita viðskiptavinum 
afburðaþjónustu. Við erum efst tryggingafélaga 
í Íslensku ánægjuvoginni og kannanir sýna að 
starfsánægja hjá okkur er með því mesta sem 
gerist hérlendis.

Lögmaður í 
lögfræðiráðgjöf

Við leitum að reyndum 
lögmanni til starfa í 
lögfræðiráðgjöf Sjóvá.  
Starfið felur í sér regluvörslu 
og almenna lögfræðiráðgjöf 
til samstarfsfólks vegna 
samningagerðar og annarra 
starfstengdra verkefna.

Nánari upplýsingar veitir Elín Þórunn Eiríksdóttir, 
framkvæmdastjóri tjónasviðs, elin.eiriksdottir@
sjova.is. Umsóknarfrestur er til og með 15. júní.  
Sótt er um starfið á sjova.is/starfsumsoknir.

 Við leitum að einstaklingi með:
 › embættis- eða meistarapróf í lögfræði og 

umtalsverða reynslu, virk lögmannsréttindi eru 
kostur

 › víðtæka þekkingu á lögum um fjármálamarkaði 
og kröfum til skráðra félaga

 › frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
 › mikla samskiptafærni og hæfni til að tjá sig  

í ræðu og riti
 › framúrskarandi þjónustulund og jákvætt hugarfar

 Starfið felur m.a. í sér:
 › eftirlit og ráðgjöf til stjórnar og starfsfólks vegna 

fylgni við lög um reglur um vátryggingastarfsemi
 › mat á áhrifum lagabreytinga á starfsemi Sjóvá
 › mótun og framkvæmd hlítingarstefnu og 

hlítingaráætlunar um reglufylgni
 › fræðslu varðandi meðferð innherjaupplýsinga 

og utanumhald með því hverjir búa yfir 
innherjaupplýsingum hverju sinni

 › upplýsingagjöf og samskipti við Fjármálaeftirlit  
og Kauphöll

 › gerð árlegrar skýrslu fyrir stjórn um framkvæmd 
regluvörslu

 › lögfræðiráðgjöf til samstarfsfólks vegna 
samningagerðar og annarra starfstengdra 
verkefna

Efst tryggingafélaga 
í Ánægjuvoginni

Framúrskarandi fyrirtæki
í flokki stærri fyrirtækja

Jafnlaunavottun 
forsætisráðuneytisins
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„Við leggjum metnað 
í að öll okkar verk 
séu faglega unnin“

Kári – Upplýsingatækni

Við leitum að sérfræðingi til starfa í Útlána-
áhættu bankans. Hlutverk deildarinnar er að 

hafa eftirlit með útlánaáhættu og veitir starfs-
fólk deildarinnar mikilvægan stuðning við 

stefnumótandi ákvarðanir og rekstur.

Sérfræðingur í áhættustýringu

Nánari upplýsingar atvinna.landsbankinn.is

Sparisjóðsstjóri
Sparisjóður Suður-Þingeyinga er ein elsta 

fjármálastofnun landsins en hann varð til 

við sameiningu fimm sparisjóða í Suður-

Þingeyjarsýslu. Aðalstarfsstöð Sparisjóðsins 

er á Laugum í Reykjadal en að auki 

eru tvær starfsstöðvar, á Mývatni og á 

Húsavík.

Sparisjóðurinn er sjálfseignarstofnun 

sem hefur það hlutverk að stunda 

svæðisbundna fjármálastarfsemi á 

grundvelli samfélagslegrar ábyrgðar.

Starfsemi Sparisjóðsins byggir á nálægð 

við viðskiptavini, heiðarleika og trausti, 

þekkingu á aðstæðum og þörfum 

viðskiptavina og svæðis, hóflegum vaxta- 

mun, skynsamlegum útlánum og samstarfi 

við aðra sparisjóði um að hámarka 

hagkvæmni og þekkingu í starfi sjóðsins.

Nánari upplýsingar á www.spar.is 

Menntunar- og hæfniskröfur:

Sparisjóður Suður-Þingeyinga óskar eftir að ráða fjölhæfan og reynslumikinn einstakling í starf 
sparisjóðsstjóra. 

Nánari upplýsingar um starfið veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Hafdís Ósk Pétursdóttir 

(hafdis@intellecta.is) í síma 511 1225.

• Ábyrgð og umsjón með daglegum rekstri

• Rekstrargreining og markaðssókn

• Umsjón með bókhaldi og uppgjörum

• Stefnumótun og mannauðsmál

• Greinir, mælir og hefur eftirlit með áhættu

• Samskipti við endurskoðendur sjóðsins

• Mótar markmið fyrir innra eftirlit í samráði við stjórn

• Undirbýr fundi stjórnar ásamt formanni og gefur 

reglulega skýrslur

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

Umsóknarfrestur er til og með 20. júní 2021. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf að fylgja starfsferilskrá 

og ítarlegt kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi. 

Umsækjandi þarf að uppfylla hæfisskilyrði FME/Seðlabanka. Þekking á þjónustusvæði Sparisjóðsins er kostur. Farið verður 

með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu lokinni. 

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun 

æskileg

• Umfangsmikil reynsla og þekking á starfsviði banka/

sparisjóða

• Farsæl reynsla af stjórnun og mannaforráðum

• Þekking og reynsla af rekstri fyrirtækja

• Þekking og reynsla af stefnumótun, teymisvinnu, 

breytingastjórnun og stafrænum lausnum 

• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum 

• Leiðtogafærni og skipulagshæfileikar 

• Framsækni, lausnamiðuð og skapandi hugsun 

• Rík þjónustulund, áhugi og metnaður til að veita 

framúrskarandi þjónustu



Nánari upplýsingar veita Þóra B. Helgadóttir framkvæmdastjóri á sviði rekstrar, (thora.helgadottir@sedlabanki.is) og Erla Trausta-
dóttir sérfræðingur á mannauðssviði (erla.traustadottir@sedlabanki.is). Umsóknarfrestur er til og með 14. júní nk.

SEÐLABANKI ÍSLANDS óskar eftir að ráða öflugan og traustan einstakling í starf forstöðumanns 
rekstrarþjónustu á sviði rekstrar.  

Rekstrarsvið er eitt af stoðsviðum Seðlabankans og er hlutverk þess að sinna fjölbreyttri þjónustu er varðar innri starfsemi 
bankans ásamt því að bera ábyrgð á innkaupum og rekstrarbókhaldi. Deild rekstrarþjónustu er ný eining á sviðinu og er 
markmið hennar að stuðla að nútímalegu og heilsueflandi starfsumhverfi fyrir starfsfólk og gesti bankans.

Deildin ber ábyrgð á þjónustu bankans við starfsfólk og gesti, hefur umsjón með eignum ásamt framkvæmdum og 
viðhaldi þeim tengdum, auk þess að sjá um rekstur mötuneytis, veitingaþjónustu og safna bankans. Rekstrarþjónusta 
hefur einnig umsjón með viðburðastjórnun og framkvæmd öryggismála í bankanum.

Forstöðumaður  
rekstrarþjónustu

SEÐL ABANKI ÍSL ANDS

Helstu verkefni: 

• Ábyrgð á daglegum rekstri og starfsemi  
deildarinnar

• Dagleg verkstjórn og mótun liðsheildar
• Umsjón með lausafjármunum, fasteignum og 

framkvæmdum
• Umsjón með þjónustu við starfsfólk og gesti
• Umsjón með mötuneyti, veitingaþjónustu og 

viðburðum
• Umsjón með framkvæmd öryggismála

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Viðeigandi reynsla af störfum er tengjast rekstri 

og þjónustu
• Sterkir leiðtogahæfileikar og marktæk  

stjórnunarreynsla
• Sterkir skipulagshæfileikar og rík þjónustulund
• Reynsla af framkvæmdum er kostur
• Reynsla af verkefnastjórnun er kostur
• Gott vald á íslensku og ensku og færni til að tjá 

sig í ræðu og riti
• Færni í mannlegum samskiptum og árangursríkri 

teymisvinnu
• Frumkvæði, drifkraftur og metnaður til að ná 

árangri í starfi

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu ríkisins sem heyrir undir forsætisráðherra. Markmið bankans 
er að stuðla að stöðugu verðlagi, fjármálastöðugleika og traustri og öruggri fjármálastarfsemi. Þá skal 
bankinn sinna viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðlabanka, svo sem að varðveita gjald-
eyrisforða og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi. Hjá Seðlabankanum starfar öflug liðsheild og leggur 
bankinn ríka áherslu á metnaðarfullt og hvetjandi starfsumhverfi sem einkennist af trausti, fagmennsku, 
þekkingu og framsækni.

Um er að ræða 100% starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem 
fyrst. Sótt er um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is/storf. Með umsókn um starfið þarf 
að fylgja ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til að 
gegna starfinu rökstudd. 

Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun bankans. Laun greiðast samkvæmt kjara-
samningi samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja. Umsóknir gilda í sex mánuði og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. Vakin er athygli umsækjenda á því að um ráðningarferlið gilda m.a. stjórnsýslulög nr. 37/1993, upp-
lýsingalög nr. 140/2012 og lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.

2019 - 2022

Tveir hjúkrunarfræðingar 
á skurðstofu
80-100% starf 
Leitum að tveimur einstaklingum með íslenskt 
hjúkrunarleyfi og reynslu. Leyfi í skurðhjúkrun æskilegt. 
Önnur staðan er stjórnunarstaða með yfirumsjón með 
skipulagi og verkefnum á skurðstofunum og mun í 
fyrstu vinna samhliða núverandi stjórnanda sem mun 
láta af störum á næstunni sakir aldurs. Verksvið er 
vinna og skipulag á skurðstofum, innkaup, gæðastarf 
og eftirlit. Samskipti við sjúklinga og leiðbeining. 
Æskileg er góð tölvukunnátta (word/excel), frum
kvæði, forystu og samskiptahæfni, stundvísi og 
faglegur metnaður.

Upplýsingar veitir Stefán E. Matthíasson framkvæmda stjóri 
sem tekur við umsóknum með náms og starfs ferils skrá auk 
meðmælenda, rafrænt á stefan@laekning.is, eða í síma 
696 7585. Starfskjör eru samningsatriði en grundvallast á 
samningi SA og viðkomandi stéttarfélags.

Skurðstofan ehf hóf starfsemi árið 1996. Þar eru gerðar dag skurð
að gerðir í almennum, æða, lýta fegrunar, bæklunar og kven
sjúk dóma skurðlækningum. Frá stofnun rúmlega 45000 aðgerðir. 
Alger endurnýjun tækja og búnaðar hefur átt sér stað undanfarið 
og býr fyrirtækið nú yfir bestu fánlegu tækni á sínu sviði. 

Skurðstofan er lítið fyrirtæki með samheldnum hópi starfsmanna 
þar sem lögð er áhersla á góða þjónustu og gæði. Vinnutími er að 
öllu jöfnu frá kl 816 virka daga.

Lágmúla 5, 108 Reykjavík. S. 590 9213.

Leitum að öflugum 
liðsauka

Um sóknar frestur er til 15.06. 2021. 

Arkitekt 
með reynslu af samkeppnum, gerð aðaluppdrátta og verk-
teikninga. Reynsla af eftirfarandi forrritum: Autocad, Revit, 
Skechup og Adobe forrit.

Landslagsarkitekt 

með reynslu af  landslags- og borgarhönnun, lóðahönnun 
og gerð skipulagsuppdrátta. Reynsla af eftirfarandi 
forrritum: Autocad, Gis, Skechup og Adobe forrit.
 
Helstu verkefni framundan eru hönnun 1. lotu Borgarlínu, 
hönnun íbúðabygginga, Náttúrufræðisafn á Nesi, ýmis 
verkefni á vegum ríkis og sveitarfélaga og fjöldi þróunar-
verkefna.
 
Mikið er lagt upp úr sjálfstæðum vinnubrögðum og  
frumkvæði er mikils metið.

Viðkomandi þarf að hefja 
störf í ágúst/september.

Allar umsóknir eru 
meðhöndlaðar sem 

trúnaðarmál.
 

Umsóknir þurfa að inni-
fela ferilskrá og portfolio 

og skal senda á 
solveig@yrki.is.  

Yrki arkitektar leita að góðu 
starfsfólki sem er tilbúið í áskoranir

Launafl er iðnfyrirtæki í Fjarðabyggð með fjölbreytta starfsemi í flestum greinum sem 
lúta að iðnaði. Í fyrirtækinu er skemmtilegur starfsandi og öflugt starfsmannafélag.
Austurland er góður búsetukostur, kynntu þér það nánar á www.austurland.is
Launafl ehf – www.launafl.is – sími 414-9400

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið Mannauðsstjóra
• Ábyrgð á framkvæmd og eftirfylgni mannauðsmála
• Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur og starfsfólk í 

mannauðsmálum
• Þróun starfsumhverfis, þ.m.t. mannauðsstefnu, jafn-

launakerfis, starfsþróunar/Endurmenntunaráætlunar
• Umsjón með mannauðsmælingum og ánægjukönnunum
• Ábyrgð á fræðslu stjórnenda og almennra starfsmanna, 

þ.m.t. móttaka og þjálfun nýliða
• Mat á mannaflaþörf, skipulag og umsjón með ráðningum 

í samvinnu við stjórnendur
• Ábyrgð á uppfærslu og útgáfu starfsmannahandbókar
• Öryggi og velferð starfsmanna
• Framkvæmd og ábyrgð á launakeyrslum
• Fylgja eftir framkvæmd kjara- og stofnanasamninga
• Þátttaka í ýmsum verkefnum og starfshópum

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi, æskilegt að viðkomandi 

er með framhaldsmenntun í mannauðsmálum.
• Starfsreynsla á sviði mannauðsmála er skilyrði
• Reynsla af stefnumótun og áætlunargerð á sviði man-

nauðsmála
• Mjög góð almenn tölvufærni
• Gott vald á íslensku og ensku til að miðla upplýsingum 

bæði í ræðu og riti
• Lipurð í mannlegum samskiptum og jákvætt viðmót
• Frumkvæði, góð skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eða 
eftir samkomulagi. 

Hvetjum alla áhugasama að sækja um starfið. 
Umsóknarfrestur er til og með 30. júní 2021. Umsóknir, ferilskrár og kynningarbréf sendist til magnus@launafl.is eða í 
gegnum www.launafl.is 

Upplýsingar veitir Magnús Helgason framkvæmdarstjóri í síma 840-7211 og magnus@launafl.is

Launafl ehf. – www.launafl.is – sími 414-9400.

Mannauðsstjóri
Launafl ehf leitar að metnaðarfullum, skemmtilegum og drífandi einstaklingi til að starfa sem mannauðsstjóri 
fyrirtækisins á Reyðarfirði. Umsækjendur þurfa að hafa góða samskiptafærni, skipulagshæfileika og faglega þekkingu.



Tækniskólinn leitar að kennurum 
í vélstjórnargreinum

Störfin felast í kennslu véltækni- og/  eða rafmagnsgreina.

Umsækjendur þurfa að vera með menntun í vélfræði, á sviði vélstjórnar, 
vél-/  rafvirkjunar eða iðn-/  tækni-/  verkfræði á véla- eða rafmagnssviði og 
reynslu úr faginu sem nýtist í starfi.

Nánari upplýsingar á tskoli.is
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Útlendingastofnun leitar að fjármálastjóra til að leiða fjármál og rekstur stofnunarinnar.
Fjármálastjóri stýrir sviði fjármála og rekstrar sem er eitt af fjórum sviðum Útlendingastofnunar. Starf fjármálastjóra er umfangsmikið og krefjandi en helstu verkefni eru 
fjárhagslegur rekstur, áætlanagerð, stefnumótun, samningagerð, húsnæðismál, innkaup, öryggismál og samskipti við ráðuneyti, stofnanir og fyrirtæki.
Fjármálastjóri Útlendingastofnunar þarf að búa yfir mikilli leiðtogahæfni, frumkvæði og metnaði til að ná árangri í starfi. Auk þess að þarf fjármálastjóri að geta útbúið 
verkferla, hafa mjög góða greiningarfærni, geta unnið undir álagi og hafa styrk til að taka ákvarðanir. Fjármálastjóri heyrir undir forstjóra Útlendingastofnunar.

Í boði er áhugavert starf á spennandi vinnustað sem er á fleygiferð í stafrænni vegferð. Hjá Útlendingastofnun starfar um 90 manna samhentur hópur á fjórum sviðum. 
Útlendingastofnun leggur ríka áherslu á að vinnustaðurinn sé fjölskylduvænn og að starfsandi sé til fyrirmyndar. Boðið er upp á góða vinnuaðstöðu og kost á fjarvinnu. 
Stofnunin hefur undanfarin ár tekið þátt í verkefninu um styttingu vinnuvikunnar og er miðað við 36 stunda vinnuviku hjá öllu starfsfólki.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Dagleg fjármálastjórn
• Umsjón, ábyrgð og eftirfylgni með fjárhags- og rekstraráætlunum
• Gerð fjármálalegra stjórnendaupplýsinga
• Umsjón og ábyrgð á milli- og ársuppgjörum
• Kostnaðareftirlit
• Húsnæðis- og öryggismál stofnunar
• Samskipti við starfsfólk stofnunar og við ytri aðila
• Gerð og þróun verkferla
• Þátttaka í stefnumótun
• Starfa í samræmi við stefnur og markmið stofnunarinnar
• Stjórnun teymisvinnu

Hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtast í starfi, meistaragráða skilyrði
• Haldbær starfsreynsla af fagsviði fjármála
• Reynsla og þekking á áætlanagerð og uppgjörum
• Frábær greiningarhæfni og framsetning fjármálaupplýsinga
• Brennandi áhugi á stafrænum lausnum
• Skipulagshæfni og frumkvæði
• Mjög góð almenn tölvukunnátta
• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti
• Geta til að byggja upp öfluga liðsheild, vinna undir álagi og leiða umbótastarf
• Leiðtogahæfni og framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæði í vinnubrögðum og geta til að forgangsraða verkefnum

Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra.

Umsókn skal fylgja ferilskrá að hámarki 2 bls. ásamt mynd og kynningarbréfi sem er að hámarki 1 bls. á íslensku. Umsóknir á erlendum tungumálum, án kynningarbréfa 
eða án ferilskráa verða ekki teknar til greina. Einnig skal fylgja umsókn staðfesting á prófgráðum ásamt einkunnum úr námi. Við ákvörðun um boðun í starfsviðtal verður 
sérstaklega horft til gæða umsóknargagna.

Við ákvörðun um ráðningu verður, auk framangreindra hæfnisviðmiða, tekið mið af frammistöðu í starfsviðtali og umsagna sem aflað er.

Starfshlutfall er 100% og um er að ræða ótímabundna ráðningu með þriggja mánaða reynslutíma. 
Eingöngu er tekið við umsóknum rafrænt í gegnum vefgátt Starfatorgs.
Áhugasamir eru hvattir til að sækja um starfið, óháð kyni. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfresti lýkur. Öllum umsóknum verður svarað eftir að ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar veitir Birkir Hauksson, mannauðsstjóri – birkir@utl.is – 444-0900

Umsóknarfrestur er til og með 14/06/2021.

Fjármálastjóri

Fyrirtæki 
ársins 2021

hagvangur.is



Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga leitar að metnaðarfullum, talnaglöggum og skilvirkum einstaklingi í starf fjármálastjóra félagsins. Í boði er fjölbreytt, 
áhugavert og krefjandi starf þar sem reynir m.a. á fagmennsku, samskiptahæfni, sjálfstæði og öguð vinnubrögð. 

 

Fjármálastjóri

•  Sjóðsstýring og ávöxtun fjármuna félagsins 
•  Gerð rekstrar- og fjárhagsáætlana fyrir félagið og sjóði þess
•  Líkana-, áætlana- og skýrslugerð og upplýsingagjöf 
•  Dagleg umsjón með fjármálum félagsins
•  Umsjón og eftirlit með innheimtu félagsgjalda og annarra greiðslna
    í sjóði félagsins
•  Samstarf við endurskoðendur um ársuppgjör félagsins, sjóða þess 
    og minningarsjóða
•  Ýmis störf fyrir sjóði og nefndir félagsins í málum er varða 
    fjárhag þeirra

Starfs- og ábyrgðarsvið
•   Háskólamenntun í viðskiptafræði, rekstrarhagfræði eða sambærileg 
     menntun er skilyrði
•   Starfsreynsla á sviði fjármála, bókhalds, launauppgjörs og áætlana-
     gerðar er nauðsynleg
•   Góð tölvufærni og -kunnátta er skilyrði (Excel, Pivot, DK-bókhaldskerfi)
•   Hæfni í miðlun tölfræðilegra upplýsinga er nauðsynleg
•   3-5 ára reynsla af sambærilegu starfi
•   Metnaður, frumkvæði og skipulagshæfni
•   Jákvætt viðmót, góð samskiptafærni og þjónustulund
•   Áhugi á og færni í teymisvinnu
•   Færni í að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

Menntun, reynsla og hæfni

Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga þjónar rúmlega 4.500 félagsmönnum um allt land. Hjá okkur starfar öflugur hópur fólks sem hefur það hlutverk m.a. að gæta hagsmuna 
og standa vörð um sjálfstæði, réttindi, skyldur og kjör hjúkrunarfræðinga. Gildi félagsins eru ábyrgð, áræðni og árangur og tekur ráðning mið af þeim. 

Nánari upplýsingar um félagið má finna á vefsíðu þess www.hjukrun.is

Umsóknarfrestur er til með 14. júní 2021. Umsóknum skal skila rafrænt á formadur@hjukrun.is, ásamt ferilskrá og ítarlegu kynningarbréfi, þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og rökstuðningur um færni viðkomandi til að gegna starfinu og upplýsingar um árangur sem viðkomandi hefur náð og telur að nýtist í starfi. 

Um er að ræða 80 - 100% starf sem fólk af öllum kynjum er hvatt til að sækja um. 
Nánari upplýsingar veitir Guðbjörg Pálsdóttir formaður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga í gegnum netfangið gudbjorg@hjukrun.is

Menntunar og hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi
• Tæknileg þekking/reynsla á sviði véltækni eða skipaiðnaði
• Reynsla af þjónustutengdri stjórnun er kostur
• Leiðtogafærni, drifkraftur og frumkvæði
• Lausnamiðuð hugsun
• Góð rekstrar- og kostnaðarvitund
• Liðsmaður fram í fingurgóma
• Jákvætt viðmót og góð samskiptafærni

Sviðsstjóri ber meðal annars ábyrgð á:
• Skipulag og dagleg stjórnun á þjónustusviði
• Stefnumótandi uppbygging á öflugu tekjusviði
• Að afla verkefna fyrir fyrirtækið
• Að kostnaðarútreikningar vegna tilboða séu raunhæfir og rétt metnir
• Að raunkostnaður verka sé innan marka áætlunar
• Að verk gangi samkvæmt áætlunum
• Að samskipti við viðskiptavini séu með góðum og eðlilegum hætti
• Að full fjárhagsleg yfirsýn sé með öllum verkum
• Að uppgjör séu gerð strax við lok verka
• Að umhverfis-, heilbrigðis-, öryggis- og gæðamál séu tryggð í ferlum þjónustu
• Að gera og framfylgja fjárhagsáætlunum fyrir sviðið
• Verkefnastjórn einstakra verka

Eingöngu er tekið við umsóknum á www.slipp.is
Umsóknarfrestur er til og með 17. júní 2021. 
Upplýsingar um starfið veitir Kristján Heiðar Kristjánsson í netfangi khk@slipp.is 

Við leitum að metnaðarfullum, öflugum einstakling til að leiða þjónustu- og skipaviðgerðasvið Slippsins Akureyri ehf.
Sviðsstjóri er mikilvægur hlekkur í samskiptum fyrirtækisins við viðskiptavini sína og tryggir að þeim sé veitt sú vara og þjónusta sem þeir vænta af félaginu. Sviðsstjóri vinnur að því 
markmiði að verk séu unnin í samræmi við verksamninga og áætlanir og að ætíð séu valdar hagkvæmustu leiðir við vinnslu verka, jafnframt því að gæðakröfum sé fullnægt í hvívetna. 

Sviðsstjóri heyrir beint undir framkvæmdastjóra og er hluti af framkvæmdastjórn félagsins.
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GENERAL SERVICES CLERK
 

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu  
General Services Clerk lausa til umsóknar.

Umsóknarfrestur er til og með 20. júní 2021.   
Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins: 

https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/  
Umsóknir skulu sendar í gegnum Electronic Recruitment 

Application (ERA)

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for 
the position of  General Services Clerk. The closing date for 
this postion is June 20, 2021. Application instructions and 
further information can be found on the Embassy’s home 

page:https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/ 
Applications must be submitted through  

Electronic Recruitment Application (ERA)

Ármúli 2  ı  108 Reykjavík  ı  Sími 480 6000

Sérfræðingar á 
sviði flugmála

Í boði eru spennandi störf 
hjá metnaðarfullri stofnun 
í alþjóðlegu umhverfi. Við 
bjóðum góða starfsaðstöðu 
og frábæra vinnufélaga.

Við hvetjum öll kyn 
til að sækja um. 

Umsóknarfrestur 
er til 14. júní  2021

Hægt er að sækja 
um störfin rafrænt á 
samgongustofa.is/storf

Upplýsingar um 
Samgöngustofu má finna 
á samgongustofa.is

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun á sviði flugmála eða annað tæknilegt nám er kostur.

• Haldgóð þekking og reynsla tengd flugstarfsemi.

• Góð greiningarhæfni og geta til að setja sig inn í tæknilegar reglugerðir.

• Góð almenn tölvukunnátta.

• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta í rituðu og töluðu máli.

• Skipulagshæfni, frumkvæði, sjálfstæði og fagmennska í starfi. 

• Samskiptafærni og jákvætt hugarfar.

Samgöngustofa leitar að öflugum einstaklingi í stöðu sérfræðings í flugrekstrar- og 
skírteinadeild hjá Samgöngustofu. Meðal helstu verkefna er eftirlit með flutningi á 
hættulegum varningi  og innleiðing á samevrópskum kröfum um ómönnuð loftför. 
Við leitum að starfsmanni með áhuga á flugmálum, sem vinnur sjálfstætt og í hópi 
og er lausnamiðaður. Starfið felur í sér upplýsingamiðlun og mikil samskipti við 
hagaðila. Einnig  þátttöku í öðrum verkefnum deildarinnar, þróun verkferla o.fl. 
Starfshlutfall er 100%.

Sérfræðingur í 
flugrekstrar- og skírteinadeild

Samgöngustofa leitar að öflugum einstaklingi í stöðu eftirlitsmanns með innviðum, 
búnaði og starfrækslu flugvalla á mannvirkja- og leiðsögusviði stofnunarinnar. 
Starfið felst í vottun og eftirliti með fyrirtækjum með starfsleyfi til reksturs flugvalla 
auk annarra verkefna tengdum flugöryggi og ýmissar sérfræðivinnu í málaflokknum. 
Starfshlutfall er 100%. Viðkomandi þarf að standast bakgrunnskoðun Ríkislögreglu- 
stjóra til að starfa á haftasvæði flugverndar á flugvöllum.

Eftirlitsmaður flugvalla

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólamenntun á tæknisviði sem nýtist í starfi, t.d. verkfræði eða tæknifræði, 
 eða veruleg staðfest reynsla af tæknimálum tengdum starfrækslu flugvalla, 
 eða flugmenntun og reynsla af flugi.

• Þekking á stjórnunarkerfum, s.s. gæða- og öryggisstjórnunarkerfum, 
 og reynsla á því sviði er kostur.

• Þekking á íslenskum og alþjóðlegum kröfum til hönnunar og starfrækslu 
 flugvalla er kostur.

• Mjög góð tök á íslensku og ensku og gott vald á úrvinnslu og framsetningu upplýsinga.

• Frumkvæði, skipulögð og nákvæm en lausnamiðuð vinnubrögð og sjálfstæði í starfi.

• Jákvæðni í mannlegum samskiptum.

Súðavíkurskóli
Laus störf skólaárið 2021 -2022

Súðavíkurskóli er samrekinn leik- grunn-, og tónlistarskóli 
með  u.þ.b. 25 nemendur, þar sem unnið er eftir Uppbygg-
ingarstefnunni og starfið hverfist um einkunnarorðin: 
Vellíðan - Virðing – Framfarir – Heiðarleiki.  Þá er lögð 
áhersla á fjölbreytta og sveigjanlega kennsluhætti,  
vellíðan nemenda og samvinnu starfsmanna.

Núna eru lausar stöður leikskólakennara við leikskóla-
deildina og staða kennara við grunnskóladeildina á yngra- 
og miðstigi. Helstu hæfniskröfur eru kennarmenntun, 
leikskólamenntun eða sambærileg menntun.  
Hæfni í mannlegum samskiptum. Frumkvæði og sjálfstæði 
í starfi. Reynsla af sambærilegum störfum.  

Umsóknarfrestur er til 20. júní 2020

Súðavíkurhreppur greiðir laun eftir kjarasamningi KÍ og 
Sambandi íslenskra sveitarfélag. 

Allar nánari upplýsingar veitir Anna Lind Ragnarsdóttir 
skólastjóri. Umsóknir, ásamt ferilskrá, meðmælum og  
umsagnaraðilum sendist á annalind@sudavikurskoli.is   
sími. 893 4985.

Lausar stöður við Súðavíkurskóla
 
Súðavíkurskóli samanstendur af þremur skólagerðum þ.e. 
grunn- leik- og tónlistarskóla. Núna er laus staða deildar-
stjóra á leikskóladeild.
 
Unnið er í anda Uppbyggingar til ábyrgðar og lögð er áhersla 
á fjölbreytta og sveigjanlega kennsluhætti, einstaklingsmiðað 
nám, vellíðan nemenda og samvinnu starfsmanna. 
 
Súðavíkurhreppur greiðir laun eftir kjarasamningi KÍ og Sam-
bandi íslenskra sveitarfélaga. Umsóknarfrestur er til 31. maí 
2010, meðmæli óskast með umsókn. Nánari upplýsingar veitir 
Anna Lind Ragnarsdóttir skólastjóri í hs: 456-4985, vs: 456-
4924, gsm: 893-4985, netfang: annalind@sudavik.is

Menntaskólinn í Kópavogi  
auglýsir eftir kennurum til 

kennslu eftirfarandi greina:
íslensku sem annað mál:  100% staða
ensku:  100% staða á haustönn 2021

þýsku:  100% staða skólaárið 2021-2022
sálfræði:  50% - 100% staða á haustönn 2021

jafnframt er auglýst eftir stuðningsfulltrúa  
á starfsbraut skólans

Nánari upplýsingar eru á www.starfatorg.is en einungis er 
tekið við umsóknum sem berast í gegnum vef starfatorgs.



Hjá Olís er lögð áhersla á góðan aðbúnað 
starfsfólks, stuðning til náms og 
heilsueflingar, heiðarleika í samskiptum, 
snyrtimennsku og fagleg vinnubrögð.

BÍLSTJÓRI ÓSKAST 
Á OLÍS REYÐARFIRÐI

VILTU AKA 
Á VEGUM OLÍS?

JAFNLAUNAVOTTUN
2019–2022

Olíuverzlun Íslands óskar eftir að ráða meiraprófs-
bílstjóra til starfa á Reyðarfirði.

Helstu verkefni og ábyrgð:
•  Dreifing á vörum til viðskiptavina á Austurlandi
•  Afgreiðsla á smurolíu til skipa
•  Afgreiðsla á gasi, klór og annarri vöru
•  Samskipti við viðskiptavini og flutningsaðila

Hæfniskröfur:
•  Meirapróf og ADR-réttindi

•  Lyftarapróf

•  Rík þjónustulund

•  Skipulagshæfni

•  Gott vald á íslensku eða ensku

Allar frekari upplýsingar um starfið veitir Stefán 
Segatta, ss@olis.is.

Vinsamlega sendið umsóknir til mannauðsstjóra Olís, 
Ragnheiðar Bjarkar, á rbg@olis.is merktar „Bílstjóri“.

Umsóknarfrestur er til 14. júní 2021.

Gleraugnaverslunin þín

SJÓNTÆKJAFRÆÐINGUR

Hæfniskröfur

Réttindi til sjónmælinga

Mikil þjónustulund

Sjálfstæð vinnubrögð

Góð skipulags- 

og samskiptahæfni

Reynsla er mikill kostur

Augastaður er hluti af Lyfjum og heilsu sem er framsækið þjónustufyrirtæki með starfsemi víðsvegar um landið. 
Fyrirtækið leggur metnað í að veita viðskiptavinum sínum framúrskarandi þjónustu á sviði heilsu, heilbrigðis og lífsgæða.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist 
á starf@lyfogheilsa.is, merkt 
„Augastaður“ fyrir 15. júní.

óskast í 80–100% starf Aðstoðarskólameistari  
Kvennaskólans í Reykjavík  

Kvennaskólinn í Reykjavík auglýsir starf aðstoðarskóla-
meistara til næstu fimm ára laust til umsóknar frá og með 
1. ágúst 2021.

Aðstoðarskólameistari er staðgengill skólameistara og 
vinnur með honum við daglega stjórn og rekstur skólans 
sbr. 8. grein laga um framhaldsskóla nr. 92/2008. 

Aðstoðarskólameistari skal uppfylla skilyrði í ákvæðum 
laga um lögverndun á starfsheiti og starfsréttindum grunn-
skólakennara, framhaldsskólakennara og skólastjóra. 
Reynsla og menntun í stjórnun menntastofnana er æskileg. 

Laun eru í samræmi við kjarasamning KÍ og stofnana-
samning Kvennaskólans í Reykjavík. Ekki þarf að sækja um 
á sérstöku umsóknareyðublaði en í umsókn þarf að greina 
frá menntun (og staðfesta með afriti af prófskírteinum), 
fyrri störfum og öðru því sem umsækjandi telur að máli 
skipti. 
Umsóknir sendist rafrænt til Hjalta Jóns Sveinssonar 
skólameistara í netfangið hjalti@kvenno.is fyrir 14. júní 
2021, sem gefur jafnframt frekari upplýsingar. Öllum um-
sóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur 
verið tekin. Á heimasíðu skólans, www.kvenno.is, er að 
finna ýmsar upplýsingar um skólann og starfsemi hans.

Skólameistari

Tveir hjúkrunarfræðingar 
á skurðstofu
80-100% starf 
Leitum að tveimur einstaklingum með íslenskt 
hjúkrunarleyfi og reynslu. Leyfi í skurðhjúkrun æskilegt. 
Önnur staðan er stjórnunarstaða með yfirumsjón með 
skipulagi og verkefnum á skurðstofunum og mun í 
fyrstu vinna samhliða núverandi stjórnanda sem mun 
láta af störum á næstunni sakir aldurs. Verksvið er 
vinna og skipulag á skurðstofum, innkaup, gæðastarf 
og eftirlit. Samskipti við sjúklinga og leiðbeining. 
Æskileg er góð tölvukunnátta (word/excel), frum
kvæði, forystu og samskiptahæfni, stundvísi og 
faglegur metnaður.

Upplýsingar veitir Stefán E. Matthíasson framkvæmda stjóri 
sem tekur við umsóknum með náms og starfs ferils skrá auk 
meðmælenda, rafrænt á stefan@laekning.is, eða í síma 
696 7585. Starfskjör eru samningsatriði en grundvallast á 
samningi SA og viðkomandi stéttarfélags.

Skurðstofan ehf hóf starfsemi árið 1996. Þar eru gerðar dag skurð
að gerðir í almennum, æða, lýta fegrunar, bæklunar og kven
sjúk dóma skurðlækningum. Frá stofnun rúmlega 45000 aðgerðir. 
Alger endurnýjun tækja og búnaðar hefur átt sér stað undanfarið 
og býr fyrirtækið nú yfir bestu fánlegu tækni á sínu sviði. 

Skurðstofan er lítið fyrirtæki með samheldnum hópi starfsmanna 
þar sem lögð er áhersla á góða þjónustu og gæði. Vinnutími er að 
öllu jöfnu frá kl 816 virka daga.

Lágmúla 5, 108 Reykjavík. S. 590 9213.

Leitum að öflugum 
liðsauka

Um sóknar frestur er til 15.06. 2021. 



Aðstoðarmaður tannlæknis
Tannlæknastofa í Reykjavík óskar eftir aðstoðarmanni eða 
tanntækni í 95-100 prósent starf.

Kostur er að viðkomandi hafi lokið tanntæknanámi, en 
starfsreynsla þar sem reynir á þjónustulund, frumkvæðni, 
mannleg samskipti og vönduð vinnubrögð eru mikils metin. 

Æskilegt er að geta hafið störf eftir miðjan ágúst en annars 
eftir nánara samkomulagi.

Þau sem hafa áhuga á þessu starfi eru vinsamlegast beðin 
um að senda upplýsingar um sig og meðmæli á netfangið 
flottartennur@gmail.com fyrir 18. júní nk.
 
Fullum trúnaði er heitið.

Skjalastjóri mun: 
•	 samræma	og	hafa	með	höndum	skipulag,	ábyrgð	og	umsjón
	 með	skjalamálum	
•	 hafa	umsjón	með	skjalavistun	og	verklagi	við	rafræna			 	
	 skjalastjórnun
•	 hafa	umsjón	með	skjalasafni,	málaskrá,	málalykli	og	geymsluskrá
•	 taka	þátt	í	verkefnum	sem	snúa	að	stafrænni	þróun	
•	 fræða	samstarfsfólk	um	upplýsinga-	og	skjalamál
•	 veita	stjórnendum	og	starfsfólki	ráðgjöf	og	stuðning	við		 	
	 skjalavistun
•	 samræma	og	innleiða	verklag	við	vistun	gagna
•	 sjá	um	frágang	og	skil	á	skjalasafni
•	 taka	þátt	í	umbótaverkefnum

Hæfniskröfur:
•	 háskólagráða	í	bókasafns-	og	upplýsingafræði	eða		
	 sambærileg	menntun	á	sviði	skjalastjórnunar

•	 þekking	og	reynsla	í	notkun	rafrænna	skjalalausna

•	 tölvuþekking	og	skilningur	á	upplýsingatækni	eru		
	 nauðsynleg

•	 þekking	og	reynsla	af	skjalakerfinu	GoPro	

•	 sjálfstæð	vinnubrögð

•	 heiðarleiki	og	jákvæðni

•	 almenn	tölvukunnátta	

•	 gott	viðmót	og	hæfni	í	mannlegum	samskiptum

ÁTVR	rekur	51	Vínbúð	um	allt	land.	Stefna	fyrirtækisins	er	að	
vera	í	hópi	bestu	þjónustufyrirtækja	landsins	og	fyrirmynd	á	
sviði	samfélagsábyrgðar.	Fyrirtækið	vill	að	vinnustaðurinn	
sé	öruggur,	heilsueflandi	og	skemmtilegur	þar	sem	samskipti	
einkennast	af	lipurð,	þekkingu	og	ábyrgð.

ÁTVR	óskar	eftir	öflugum,	þjónustuliprum,	ábyrgum	og	
áhugasömum	einstaklingi	til	þess	að	leiða	skjalastjórnun	

á	eftirsóknarverðum	vinnustað.

Skjalastjóri

Starfshlutfall er 100%. Umsóknarfrestur er til og með 14. júní nk.
Óskað	er	eftir	því	að	umsóknir	séu	fylltar	út	á	vinbudin.is
Nánari upplýsingar veitir: Guðrún	Símonardóttir	mannauðsstjóri	ÁTVR,	
starf@vinbudin.is,	560	7700

Gildin	okkar	eru	LIPURÐ	–	ÞEKKING	–	ÁBYRGÐ	
og	taka	ráðningar	mið	af	þeim.	

Aðstoðarmaður dómara í Landsrétti

Landsréttur auglýsir laust til umsóknar starf löglærðs aðstoðarmanns dómara við Landsrétt.
Löglærðir aðstoðarmenn dómara sinna lögfræðilegum verkefnum og aðstoða dómara réttarins í 
störfum þeirra í samræmi við ákvörðun forseta réttarins, sbr. 3. mgr. 23. gr. laga nr. 50/2016. 
Meðal helstu verkefna er auk aðstoðar við dómara, vinna við dómareifanir, úrvinnsla kærumála 
sem og lögfræðileg greining mála sem til úrlausnar eru fyrir réttinum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættispróf í lögfræði eða grunnnám ásamt meistaraprófi í lögum.
• Góð íslenskukunnátta og færni í rituðu máli er nauðsynleg.
• Góðir skipulagshæfileikar, hæfni til að vinna sjálfstætt og færni í mannlegum samskiptum.
• Þekking og reynsla á sviði réttarfars er æskileg.
• Reynsla af greiningu og úrlausn lögfræðilegra álitaefna er æskileg.

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 
ítarleg starfsferilskrá ásamt kynningarbréfi þar sem gerð er grein fyrir ástæðum umsóknar og 
hvernig viðkomandi uppfyllir hæfniskröfur. 

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
eða í síma 432-5300.

intellecta.is

RÁÐNINGAR



Umsóknum skal skilað á www.alfred.is/hekla eða á ofangreind netföng.

Leitum að hæfileikaríkum þjónusturáðgjafa sem deilir með okkur áhuga á þjónustu og bílum

Um 120 manns starfa hjá HEKLU 
sem er með umboð fyrir Audi, 
Volkswagen, Skoda og Mitsubishi.

Tækifæri fyrir öflugan aðila til að 
þróast í starfi enda leggur HEKLA 
áherslu á markvissa þjálfun og 
námskeiðahald samkvæmt stöðlum 
framleiðenda.

Öflug liðsheild, gott mötuneyti og 
afburðar starfsaðstaða einkennir 
fyrirtækið sem hefur undanfarin ár 
verið leiðandi í sölu og viðhaldi á 
umhverfisvænum bifreiðum.

Umsóknarfrestur er til 10 júní. Nánari upplýsingar um starfið veitir  Brynjar Páll Rúnarsson í síma 
825-5686, bpr@hekla.is eða Guðný Rósa Þorvarðardóttir í síma 660-3390, gudnyrosa@hekla.is

www.hekla.is HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 

þjónusturáðgjafi

Ráðgjöf og upplýsingagjöf 
Sala varahluta og þjónustu
Reikningagerð
Útlán og eftirlit með bílaleigubílum
Þátttaka í daglegum störfum þjónustuvers  

Framúrskarandi þjónustulund
Lausnarmiðuð nálgun á verkefnum
Góð almenn tölvukunnátta
Þekking á Nav er kostur
Þekking á bílaþjónustu er kostur

Starfsvið: Menntunar og hæfniskröfur:

Hlutverk þjónustuvers er að veita viðskiptavinum HEKLU ráðgjöf og þjónustu vegna verkstæðisþjónustu og vantar okkur öflugan 
liðsmann í teymið. Við leitum að einstaklingi sem hefur áhuga á að taka þátt í umbótaverkefnum til að efla enn frekar þjónustu 
HEKLU. Við bjóðum upp á þjálfun fyrir öflugan einstakling sem hefur áhuga en vantar reynslu.

 

 

 

 

Hægt er að sækja um störfin og fá allar nánari 
upplýsingar á heimasíðu HÍ: www.hi.is/laus_storf

Umsóknarfrestur er til og með 14. júní 2021

Rannsóknin Blóðskimun til bjargar er einstök á heimsvísu. Markmið hennar er að rannsaka árangur 
skimunar fyrir góðkynja einstofna mótefnahækkun (MGUS) sem er forstig mergæxlis. Verkefnið er 
unnið í samstarfi við Háskóla Íslands, Landspítala, Krabbameinsfélag Íslands og í alþjóðlegu samstarfi. 
Öllum einstaklingum 40 ára og eldri sem eru búsettir á Íslandi var boðin þátttaka og skimað var fyrir 
forstigi mergæxlis hjá 74 þúsund einstaklingum.

Laust er til umsóknar fullt starf náttúrufræðings, 
lífeindafræðings eða aðila með sambærilega 
menntun.

Ráðið er tímabundið til þriggja ára af styrkfé 
rannsóknarinnar. Viðkomandi þyrfti að geta 
hafið störf sem fyrst.

Auglýst er eftir ritara í fullt starf til tveggja ára. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf í 
ágúst næstkomandi.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Meðferð, flokkun og skráning sýna
• Framkvæmd frumuflæðisrannsókna
• Vinnsla sýna fyrir lífsýnasafn
• Einangrun plasmafruma úr beinmerg
• Aðkoma að lífsýnasafni

Hæfniskröfur
• B.Sc. gráða á sviði lífeindafræði, líffræði, lífefna- og 

sameindalíffræði eða sambærilegum greinum
• Framhaldsmenntun sem nýtist í starfinu er æskileg
• Reynsla af störfum á rannsóknastofu
• Reynsla af vinnu við frumur og frumuflæðisjá er kostur 
• Reynsla af teymisvinnu
• Sjálfstæð, skipulögð og lausnamiðuð vinnubrögð
• Góð samskiptahæfni, nákvæmni, útsjónarsemi og 

jákvæðni

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og 
efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.

NÁTTÚRUFRÆÐINGUR eða LÍFEINDAFRÆÐINGUR

Helstu verkefni og ábyrgð
• Stuðningur og þjónusta við stjórnendur 

rannsóknarinnar
• Umsjón með dagbók og bókun funda
• Síma- og tölvupóstsvörun
• Skjalavarsla og utanumhald erinda
• Innkaup á rekstrarvöru
• Ýmis tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur
• Nám sem nýtist í starfinu
• Reynsla af sambærilegum störfum telst kostur
• Góð íslensku- og enskukunnátta, bæði í ræðu og riti
• Góð samskiptahæfni, nákvæmni, útsjónarsemi og jákvæðni
• Sjálfstæð, skipulögð og lausnamiðuð vinnubrögð
• Gott vald á upplýsingatækni og hæfni til að tileinka sér 

nýjungar á því sviði
• Reynsla af vinnu við vísindaverkefni telst kostur

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og 
efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.

RITARI

Laus störf við vísindarannsóknina Blóðskimun til bjargar – Þjóðarátak gegn mergæxlum

VILTU STARFA VIÐ RANNSÓKN Á HEIMSVÍSU?
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 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.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BYGG býður þér til starfa 
 
 

Píparar 
Framtíðarstarf, öll vinna við nýlagnir. 
Atvinnuhúsnæði og íbúðarbyggingar. Mikil 
mælingarvinna framundan. Upplýsingar veitir 
Ólafur S: 693-7325 – olafur@bygg.is  

 
 

Rafvirkjar  
Framtíðarstarf, öll vinna við nýlagnir. 
Atvinnuhúsnæði og íbúðarbyggingar.  
Mikil mælingarvinna framundan. 
Upplýsingar veitir Guðmundur Sölvi 
S:693-7329 – gudmundur@bygg.is 

 

www.bygg.is

 
BYGG byggir á 37 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði. 

Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf. (BYGG) 
hefur á undanförnum árum byggt yfir 3.000 
glæsilegar íbúðir á almennum markaði. Fyrirtækið 
hefur einnig byggt íbúðir fyrir Félag eldri borgara 
og húsnæðisnefndir í Reykjavík og Kópavogi. 
Hjá fyrirtækinu starfa nú um 160 manns og er 
meðalstarfsaldur hár. Öll verkefni fyrirtækisins eru 
á höfuðborgarsvæðinu. Hjá fyrirtækinu er öflugt 
starfsmannafélag. Traust atvinna í boði. 

GILDI STOÐAR ERU ÁREIÐANLEIKI, HREINSKIPTNI OG FRAMSÆKNI

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL OG MEÐ 13. JÚNÍ 2021.
Sótt er um starfið í gegnum ráðningarvef Stoðar, www.stod.is.
Umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem fram koma ástæður þess að sótt er um starfið og 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Nánari upplýsingar veita Bryndís Hákonardóttir, deildarstjóri, bryndis@stod.is og Pétur Veigar Pétursson, 
starfsmannastjóri, petur@veritas.is.

Stoð er rótgróið þjónustufyrirtæki á heilbrigðissviði, stofnað 1982. Markmið Stoðar er að bæta lífsgæði með því að bjóða upp á 
heildarlausnir á heilbrigðissviði fyrir einstaklinga, auk þess að þjónusta og veita lausnir fyrir heilbrigðisstofnanir. Innan Stoðar 
starfar samhentur hópur fagfólks á heilbrigðissviði sem vinnur í sameiningu að því að finna bestu lausnirnar fyrir viðskiptavini 
fyrirtækisins. Stoð er hluti af fyrirtækjasamstæðu Veritas ásamt Vistor, Distica, MEDOR og Artasan.

Helstu verkefni
• Ráðgjöf, sala og markaðssetning á hjúkrunarvörum 

til einstaklinga, heilbrigðisstofnana og 
hjúkrunarheimila

• Kynningar, innleiðing, fræðsla og eftirfylgni fyrir 
notendur og heilbrigðisstarfsfólk 

• Vinna við útboð og tilboðsgerð
• Vörumerkjastjórnun og samstarf við erlenda birgja, 

Sjúkratryggingar Íslands og aðra hagsmunaaðila

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun af heilbrigðissviði t.d. hjúkrunarfræði,  

sjúkraþjálfun eða heilbrigðisverkfræði 
• Þekking og reynsla af hjúkrunarvörum 
• Þekking á heilbrigðismarkaði 
• Reynsla af sölu og markaðsmálum æskileg
• Framúrskarandi samskiptahæfni og þjónustulund
• Frumkvæði, drifkraftur og jákvætt viðhorf
• Greiningar- og skipulagshæfileikar og metnaður til  

að ná árangri í starfi
• Mjög góð tölvukunnátta

Um er að ræða krefjandi starf í samhentu teymi fagfólks sem sér um ráðgjöf og sölu á 
hjúkrunar- og heilbrigðisvörum.

HEILBRIGÐISSTARFSMAÐUR
SPENNANDI STARF HJÁ VAXANDI FYRIRTÆKI Á HEILBRIGÐISSVIÐI

Þátttakandi 
í íslensku 
atvinnulífi  
í 50 ár
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BYGG býður þér til starfa 
 
 

Verkstjóri 
Óskað er eftir vönum og ábyrgum verkstjóra með 
byggingarstjóraréttindi. Framtíðarstarf.  
Upplýsingar veitir Gunnar S: 693-7310                 
– gunnar@bygg.is  

 
 

Uppsláttarsmiðir 
Óskað er eftir vönum uppsláttarsmiðum í 
uppmælingu, næg verkefni framundan. 
Upplýsingar veitir Gunnar S: 693-7310      
– gunnar@bygg.is  

 

www.bygg.is

 
BYGG byggir á 37 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði. 

Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf. (BYGG) 
hefur á undanförnum árum byggt yfir 3.000 
glæsilegar íbúðir á almennum markaði. Fyrirtækið 
hefur einnig byggt íbúðir fyrir Félag eldri borgara 
og húsnæðisnefndir í Reykjavík og Kópavogi. 
Hjá fyrirtækinu starfa nú um 160 manns og er 
meðalstarfsaldur hár. Öll verkefni fyrirtækisins eru 
á höfuðborgarsvæðinu. Hjá fyrirtækinu er öflugt 
starfsmannafélag. Traust atvinna í boði. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BYGG býður þér til starfa 
 
 

Véladeild 
Óskað er eftir vönum vörubílstjóra. Framtíðarstarf 
í boði. Góð vinnuaðstaða og tæki. Upplýsingar 
veitir Guðjón S: 617-3000 – gudjon@bygg.is  
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BYGG byggir á 37 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði. 

Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf. (BYGG) 
hefur á undanförnum árum byggt yfir 3.000 
glæsilegar íbúðir á almennum markaði. Fyrirtækið 
hefur einnig byggt íbúðir fyrir Félag eldri borgara 
og húsnæðisnefndir í Reykjavík og Kópavogi. 
Hjá fyrirtækinu starfa nú um 160 manns og er 
meðalstarfsaldur hár. Öll verkefni fyrirtækisins eru 
á höfuðborgarsvæðinu. Hjá fyrirtækinu er öflugt 
starfsmannafélag. Traust atvinna í boði. 
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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.
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Suzuki bílar • Skeifunni 17 • 108 Reykjavík • 568 5100

Sölumaður óskast  
í bílasöludeild Suzuki

Leitum að vinnusömum, jákvæðum og metnaðar-
fullum einstakling í bílasöludeild Suzuki. 

Hæfniskröfur:  
Reynsla í sölu á notuðum og nýjum bílum. 

Um er að ræða fullt starf og óskað er eftir því að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá fyrir 
16. júní á netfangið umsokn@suzuki.is

Embætti skrifstofustjóra á skrifstofu 
innviða heilbrigðisþjónustu

Heilbrigðisráðuneytið auglýsir laust til umsóknar embætti 
skrifstofustjóra á skrifstofu innviða heilbrigðisþjónustu. 

Um er að ræða aðra af tveimur stoðskrifstofum ráðuneytisins. 
Helstu verkefni skrifstofunnar eru; samningar, innkaup á vöru og 
þjónustu í heilbrigðiskerfinu, sjúkratryggingar, lyf og lækningatæki, 
byggingaframkvæmdir, mönnun heilbrigðisþjónustu, úrvinnsla 
tölfræðiupplýsinga auk þess að framkvæma stefnu stjórnvalda og fylgja 
henni eftir með gerð lagafrumvarpa og reglugerða.
Heilbrigðisráðherra skipar í stöðuna til fimm ára í senn frá 1. ágúst 2021

Helstu verkefni og ábyrgð
• Undirbyggja stefnumarkandi ákvarðanir ráðherra og móta stefnu 

stjórnvalda á sviði innviða heilbrigðisþjónustu.
• Stýra daglegum verkefnum og starfsfólki skrifstofunnar.
• Yfirumsjón með verkefnum er varða innviði heilbrigðisþjónustu.
• Fylgja stefnu stjórnvalda eftir gagnvart þjónustuveitendum.
• Þátttaka í nefndarstörfum og innlendu og erlendu samstarfi.
• Samstarf við stofnanir og hagsmunaaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Skilyrði er að umsækjandi hafi;
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun er áskilin.
• Þekkingu á fjármálum hins opinbera.
• Þekkingu og reynslu á sviði opinberrar stjórnsýslu.
• Hæfni og reynslu til stefnumótunar.
• Þekkingu og reynslu á sviði rekstrar og stjórnunar.
• Mjög góða hæfni í mannlegum samskiptum. 
• Metnað og vilja til að ná árangri.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum ásamt hæfni í 

verkefnastjórnun.
• Gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti.
• Góða kunnáttu í ensku og kunnáttu í a.m.k. einu Norðurlandamáli.

Þá er æskilegt að umsækjandi hafi þekkingu og reynslu á sviði 
heilbrigðismála. 

Sérstök hæfnisnefnd, skipuð þremur einstaklingum, mun meta hæfni 
umsækjenda og skila greinargerð til heilbrigðisráðherra, sem skipar í 
embættið. Nefndin starfar skv. reglum nr. 393/2012 um ráðgefandi nefndir 
er meta hæfni umsækjenda um embætti við Stjórnarráð Íslands og lög nr. 
70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.

Áhugasamir einstaklingar, eru hvattir til að sækja um starfið óháð kyni. 
Með umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá ásamt kynningarbréfi 
þar sem gerð er grein fyrir ástæðum umsóknar og hvernig viðkomandi 
uppfyllir hæfniskröfur. Umsókn skal skila rafrænt á netfangið hrn@hrn.is

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um skipun í embættið 
liggur fyrir. Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að 
umsóknarfrestur rennur út, sbr. reglur nr. 464/1996, um auglýsingar á 
lausum störfum, með síðari breytingum.

Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 21. júní 2021.

Upplýsingar um embættið veitir  
Ásta Valdimarsdóttir ráðuneytisstjóri  
(asta.valdimarsdottir@hrn.is) sími 545 8700.

Stjórnarráð Íslands
Heilbrigðisráðuneytið

Við 
leiðum 
fólk 
saman



Verksmiðjustjóri
BEWI Iceland óskar eftir að ráða verksmiðjustjóra í nýja 

plastkassaverksmiðju á Djúpavogi.
Helstu viðfangsefni og ábyrgð
• Ábyrgð á framleiðslu
• Þátttaka í uppbyggingu og starfsemi verksmiðjunnar
• Starfsmannahald
• Ábyrgð á áætlanagerð og kostnaðareftirliti
• Samskipti við viðskiptavini og birgja

Menntunar og hæfniskröfur
• Reynsla eða menntun á sviði véla, tækja og 

framleiðslu
• Reynsla af stjórnun
• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum 
• Góðir skipulagshæfileikar og frumkvæði
• Góð tölvu- og tungumálakunnátta

Bewi Iceland er nýtt fyrirtæki á Djúpavogi sem 
er að reisa 2800 m2 kassaverksmiðju og reiknað 
er með að framleiðsla hefjist í lok árs 2021.   Á 
Djúpavogi er mikill uppgangur í kjölfar 
uppbyggingar laxeldis á Austfjörðum.  
Djúpivogur er fjölskylduvænt samfélag með alla 
helstu þjónustu s.s. leikskóla, grunnskóla, 
verslanir og veitingastaði og þar sem auðvelt er 
að njóta náttúru og menningar

Umsóknir sendist til helgi@laxar.is og 
umsóknarfrestur er til og með 7. júní 
2021.   Með umsókn þarf að fylgja 
starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem 
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
hæfni umsækjanda í starfið. Farið verður 
með allar fyrirspurnir og umsóknir sem 
trúnaðarmál.  Bæði konur og karlar eru 
hvött til að sækja um.
Nánari upplýsingar um starfið veita Helgi 
G Sigurðsson s: 8661065 og Elís H. 
Grétarsson s: 8631022.

VIRÐING •   VIRKNI •   VELFERÐ

Barnavernd Reykjavíkur 
Skrifstofustjóri

Umsóknarfrestur er til og með 13. júní 2021

Með umsókn skal fylgja ferilskrá og kynningarbréf.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.  Við hvetjum fólk af öllum kynjum til að sækja 

um starfið.

Nánari upplýsingar veitir Katrín Helga Hallgrímsdóttir, framkvæmdastjóri Barnaverndar Reykjavíkur. 
S. 411-9200, katrin.helga.hallgrimsdottir@reykjavik.is 

Helstu verkefni og ábyrgð

•  Hluti af framkvæmdastjórn Barnaverndar 
     Reykjavíkur og tekur þar þátt í stefnumótun,   
     innleiðingu nýrra laga og reglna, breytinga-
     stjórnun og mótun á framtíðarsýn. 

•  Skrifstofustjóri er staðgengill framkvæmdastjóra.

•  Stjórnunarleg ábyrgð á faglegu starfi, starfs-
     mannahaldi, handleiðslu og ráðgjöf til deildar-
     stjóra og við faglega úrlausn barnaverndarmála. 

•   Stýra samstarfi við aðrar starfseiningar á      
     velferðarsviði, í nærumhverfi barna og fjöl-
     skyldna, á sviði heilbrigðis- og löggæslu mála   
     og öðrum sviðum og með stofnunum sem    
     sinna þjónustu við börn.

•   Leiðbeinir starfsmönnum og veitir þeim ráðgjöf
     í starfi.

Barnavernd Reykjavíkur auglýsir eftir öflugum, metnaðarfullum og 
framsýnum skrifstofustjóra. 

Skrifstofustjóri heldur utan um daglega starfsemi ráðgjafa hjá 
Barnavernd Reykjavíkur og stýrir teymi fimm deildarstjóra. 

Barnavernd Reykjavíkur starfar í umboði barnaverndarnefndar Reykjavíkur en 
rekstur Barnaverndar heyrir undir Velferðarsvið Reykjavíkurborgar. 

Næsti yfirmaður skrifstofustjóra er framkvæmdastjóri og mynda þeir saman 
framkvæmdastjórn Barnaverndar Reykjavíkur.

Velferðarsvið / Barnavernd

Hæfniskröfur

•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi er skilyrði    
     t.d. á sviði félags- og heilbrigðisvísinda.

•   Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi er kostur.

•   Reynsla og umtalsverð þekking á starfsemi   
     barnaverndar.

•   Leiðtogahæfileikar og reynsla af stjórnun og   
     starfsmannahaldi.

•   Þekking á viðfangsefnum velferðarþjónustu   
     sveitarfélaga og opinberrar stjórnsýslu. 

•   Framúrskarandi lipurð og hæfni í mannlegum  
     samskiptum.

•   Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

•   Færni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og
     ensku.

•   Hreint sakavottorð í samræmi við lög sem og  
     reglur Reykjavíkurborgar.

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

Arkitekt 
með reynslu af samkeppnum, gerð aðaluppdrátta og verk-
teikninga. Reynsla af eftirfarandi forrritum: Autocad, Revit, 
Skechup og Adobe forrit.

Landslagsarkitekt 

með reynslu af  landslags- og borgarhönnun, lóðahönnun 
og gerð skipulagsuppdrátta. Reynsla af eftirfarandi 
forrritum: Autocad, Gis, Skechup og Adobe forrit.
 
Helstu verkefni framundan eru hönnun 1. lotu Borgarlínu, 
hönnun íbúðabygginga, Náttúrufræðisafn á Nesi, ýmis 
verkefni á vegum ríkis og sveitarfélaga og fjöldi þróunar-
verkefna.
 
Mikið er lagt upp úr sjálfstæðum vinnubrögðum og  
frumkvæði er mikils metið.

Viðkomandi þarf að hefja 
störf í ágúst/september.

Allar umsóknir eru 
meðhöndlaðar sem 

trúnaðarmál.
 

Umsóknir þurfa að inni-
fela ferilskrá og portfolio 

og skal senda á 
solveig@yrki.is.  

Yrki arkitektar leita að góðu 
starfsfólki sem er tilbúið í áskoranir

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

RÁÐNINGAR
RÁÐGJÖF

RANNSÓKNIR
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Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi 
ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.

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

Sérfræðingur/verkefna- 
stjóri vetrarþjónustu 
Vegagerðin auglýsir eftir öflugum  
einstaklingi til að taka við starfi sér-
fræðings/verkefnisstjóra vetrarþjónustu 
Vegagerðarinnar á þjónustudeild Vega-
gerðarinnar í Reykjavík. Um er að ræða fullt 
starf við stjórnun, umsjón, rekstur og þróun 
vetrarþjónustuverkefna á landsvísu þ.a.  
vetrarþjónustan uppfylli markmið  
Vegagerðarinnar um öruggar og greiðar 
samgöngur á sem hagkvæmastan hátt.  

Starfssvið deildar
Vegaþjónustudeild skipuleggur og hefur m.a. 
umsjón með stefnumörkun og úthlutun fjár-
magns til þjónustuverkefna Vegagerðarinnar 
á landsvísu, samræmingu og faglegri þróun. 

Forstöðumaður   
- Vöktun og upplýsingar
Vegagerðin auglýsir eftir öflugum  
einstaklingi sem leitt getur starfsemi í  
krefjandi deild og tekið þátt í mótun  
framtíðarskipulags viðfangsefna á sviði 
vöktunar og upplýsingagjafar.  

Starfssvið deildar
Deildin er rekin á tveimur starfsstöðum,  
Reykjavík og Ísafirði. Forstöðumaður getur 
verið staðsettur í Reykjavíð eða á Ísafirði en 
þarf að geta starfað á báðum landsvæðum.  
Í deildinni starfa 24 starfsmenn.
 Starfsemin er rekin allan sólarhringinn 
allt árið um kring. Þar fer fram vöktun á veðri 
og færð, vöktun á almennu ástandi vega og 
öryggi í jarðgöngum, boðun viðbragðs- og 
þjónustuaðila, samræming aðgerða, miðlun 
upplýsinga og þjónustusíminn 1777. 
 Framundan er mikil þróun í starfsemi 
deildarinnar með auknum kröfum um meiri 
og betri upplýsingar til vegfarenda ma. með 
nýrri tækni.  

Umsóknarfrestur fyrir störfin er til og með 8. júní 2021.

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

Nánari upplýsingar um störfin veitir Bergþóra Kristinsdóttir framkvæmdastjóri þjónustusviðs,  
í síma 522 1000 og tölvupósti, netfang bek@vegagerdin.is 

Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex 
mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Starfssvið
→ Áætlunargerð vetrarþjónustuverkefna 
→ Eftirfylgni með að vetrarþjónustan 

uppfylli markmið Vegagerðarinnar 
um öruggar og greiðar samgöngur 
samkvæmt gildandi reglum, gæða- og 
þjónustuviðmiðum 

→ Fagleg og verkefnaleg ábyrgð á og 
yfirumsjón með daglegri starfsemi 
vetrarþjónustu á landsvísu  

→ Leiða samræmingu við stjórnun vetrar-
þjónustu og faglegt hlutverk vakt-
stöðva og þjónustustöðva 

→ Fylgjast með nýjungum og þróun á við-
komandi sviði, þátttaka í rannsóknum 
sem og að leita hagkvæmra leiða til að 
bæta þjónustu, draga úr kostnaði og 
leiða umbótaverkefni

→ Erindrekstur og samskipti við hagaðila 
vegna vetrarþjónustuverkefna

Menntunar- og hæfniskröfur 
→ Meistarapróf í verkfræði eða sambærileg 

menntun sem nýtist í starfi
→ Reynsla af stjórnun æskileg 
→ Þekking og reynsla í upplýsingatækni
→ Þekking og reynsla á sviði vetrarþjónustu 

er kostur
→ Skipulagshæfni, frumkvæði og metnaður 

í starfi
→ Hæfni til ákvarðanatöku, eftirfylgni og að 

vinna sjálfstætt, 
→ Framúrskarandi hæfni í mannlegum 

samskiptum 
→ Góð íslensku- og enskukunnátta í rituðu 

og töluðu máli

Helstu verkefni og ábyrgð
→ Þátttaka í uppbyggingu og mótun stefnu 

og starfsemi deildar 
→ Ábyrgð á vöktun og stjórnun vöktunar og 

upplýsingagjafar
→ Samræming aðgerða og mótun verklags 

milli vaktstöðvar, umferðarþjónustu og 
þjónustustöðva Vegagerðarinnar

→ Þátttaka í þróun og mótun framtíðar- 
sýnar um aukna tæknivæðingu í  
upplýsingagjöf og vöktun umferðar

→ Stjórnunarleg ábyrgð á starfsmönnum 
deildarinnar og góðu starfsumhverfi

→ Ábyrgð á uppsetningu og framkvæmd 
vaktaplans

→ Ábyrgð á áætlanagerð, kostnaðareftirliti 
og frávikagreiningu í rekstri deildar

Menntunar- og hæfniskröfur
→ Háskólamenntun sem nýtist í starfi, 

meistarapróf æskilegt 
→ Reynsla af stjórnun og mannaforráðum
→ Reynsla af stjórnun vaktavinnu æskileg
→ Reynsla af verkefnastjórnun
→ Framúrskarandi hæfni í mannlegum 

samskiptum
→ 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

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

Tvö störf á þjónustusviði 
Vegagerðarinnar

Þátttakandi 
í íslensku 
atvinnulífi  
í 50 ár



ÞJÓNUSTUFULLTRÚI TÍMAMÓTATILKYNNINGA OFL.

Helstu kröfur:
• Góð almenn tölvukunnátta.
• Sjálfstæði í starfi.
• Þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum.

Vinnutími er frá 9  -  17.

Umsóknarfrestur til og með 11. júní.

Stefnt er að því að umsækjandi hefji störf sem fyrst.

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á:
Gústaf Bjarnason 
gustaf@torg.is

AUGLÝSINGADEILD FRÉTTABLAÐSINS ÓSKAR EFTIR ÞJÓNUSTUFULLTRÚA Í SUMARAFLEYSINGAR

Hlutverk Póst- og fjarskiptastofnunar er að tryggja hagkvæm, örugg og aðgengileg fjarskipti 
og póstþjónustu og efla virka samkeppni á markaði. Meginþungi starfseminnar eru fjarskipti 
og tengd mál. Hjá PFS starfa 30 starfsmenn, aðallega sérfræðingar við úrlausn tæknilegra, við-
skiptalegra og lagalegra verkefna er tengjast hlutverki stofnunarinnar.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Vinna náið með sviðstjóra sveitarinnar við stefnumótun
• Ábyrgð á stefnumótun og skipulagi á tæknilegum upplýsingakerfum CERT-IS
• Leiða mótun verklags og vinnuferla CERT-IS
• Leiða eftirvinnslu atvikameðhöndlunar og úrvinnslu og miðlun upplýsinga um öryggisáhættu
• Taka þátt í að leiða sviðshópa og samráðsvettvang þeirra
• Umsjón með viðbúnaðarferlum og æfingum þeim tengdum fyrir þjónustuhópa
• Náin þátttaka í samstarfi alþjóðlegra CERT og CSIRT sveita
• Ráðgjöf og upplýsingar varðandi upplýsingaöryggi til þjónustuhópa

Hæfniskröfur
• Háskólapróf í verk- eða tölvunarfræði 
• Minnst 5 ára starfsreynsla við hönnun og högun netkerfa, hugbúnaðargerðar  
 og/eða öryggisgreininga
• Djúp þekking á helstu samskiptastöðlum í upplýsingatækni
• Hæfileiki til að geta unnið sjálfstætt sem og í hópi
• Hæfni í mannlegum samskiptum og góð leiðtogahæfni
• Mikil greiningarhæfni, öguð og skipulögð vinnubrögð
• Góð íslensku og enskukunnátta, bæði töluð og í rituðu máli.
• Reynsla af viðbragðs- og aðgerðarstjórnun
• Þekking á fjarskiptalögum og NIS löggjöfinni æskileg

Fagstjóri í netöryggissveit PFS - CERT-IS 

CERT-IS leitar að  fagstjóra netöryggissveitar. CERT-IS starfar sem sér skipulagseining innan Póst- og fjarskiptastofnunar. 
Netöryggissveitin hefur það hlutverk að fyrirbyggja, draga úr og bregðast við ógnum vegna netárása. Sveitin greinir atvik, takmarkar útbreiðslu og tjón af völdum netárása og er virkur 
þátttakandi í umræðu um netöryggismál og fyrirbyggjandi aðgerðum.
Fagstjóra býðst gott tækifæri til þátttöku í að móta og styrkja stöðu CERT-IS til komandi ára. Einnig býðst frábært tækifæri til náinnar þátttöku í sívaxandi og öflugu samstarfi erlendra 
teyma.
Við bjóðum gott tækifæri til starfsþróunar í krefjandi og kviku umhverfi upplýsingatækni- og netöryggismála.  

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Krafist verður sakavottorðs. 
Umsóknarfrestur er til og með 8. júní nk.  
CERT-IS lítur svo á að umsókn gildi í 6 mánuði frá dagsetningu hennar, nema umsækjandi ákveði umsókninni skemmri gildistíma.
CERT-IS hvetur alla sem uppfylla hæfniskröfur, óháð kyni, til að sækja um starfið.

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Arnar Sigmundsson - gudmundur@cert.is

RÁÐNINGARRÁÐGJÖF RANNSÓKNIR

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.
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ÞG Verk óskar eftir vönum smiðum

ÞG Verk óskar eftir að ráða tæknimenn

Helstu verkefni:

- Framkvæmd, eftirfylgni og öryggisúttektir 
  á verkstað
- Gerð skoðunarskýrslna og úttektarskýrslna
- Magntökur og úttektir á framvindu á verkstað
- Ýmis sérverkefni sem tengjast gæða og 
  öryggisstjórnun
- Gerð skýrslna og gagna fyrir byggingaryfirvöld
 

Menntunar og hæfnikröfur:

- Byggingarfræði, tæknifræði, verkfræðimenntun 
  eða önnur sambærileg menntun
- Góð tölvukunnátta
- Reynsla í notkun AutoCAD mjög æskileg
- Gott vald á íslensku og góðir samskiptahæfileikar
- Reynsla af byggingarstarfsemi, önnur reynsla 
  sem nýtist í starfi
- Stjórnunarhæfni, öguð og skipulögð vinnubrögð
 

Menntunar og hæfnikröfur:

- Sveinspróf í húsasmíði
- Reynsla af því að vinna í mælingu
- Góðir samskiptahæfileikar
- Stundvísi
- Ögun og skipulag í vinnbrögðum
 

Frábær starfsandi og starfsmannafélag er hjá ÞG Verk ásamt fyrsta flokks starfsmannaaðstöðu. 
Mjög góð verkefnastaða er hjá fyrirtækinu næstu árin. 

 

Vinsamlega sendið inn umsóknir á tgverk.is/starfsumsókn
Nánari upplýsingar um störfin er hægt að nálgast í gegnum 
netfangið starf@tgverk.is

ÞG Verk er alhliða byggingafyrirtæki sem hefur í yfir 20 ár safnað upp víðtækri verkþekkingu með
því að byggja allar tegundir mannvirkja, s.s. virkjanir, skóla, brýr, íbúðir og verksmiðjuhúsnæði. 
Félagið hefur áunnið sér traust opinberra aðila og stórfyrirtækja með skipulegu vinnulagi, 
skilum á réttum tíma, vönduðu verki og öruggum viðskiptum.

ÞG Verk  |  Lágmúla 7  |  108 Reykjavík  |  s: 534 8400  |   www.tgverk.is
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Vinnvinn | Kringlan 7 | 103 Reykjavík
Sími 552 1212 | vinnvinn@vinnvinn.is | www.vinnvinn.is

Þverholti 2  |  270 Mosfellsbær  |  Sími 525 6700  |  mos.is

Leikskólastjóri Hlíð
Ungbarnaleikskóli

• Leyfisbréf kennara og kennslureynsla skilyrði
• Viðbótarmenntun í stjórnun og/eða á sviði

uppeldis- og menntunarfræða
• Þekking á stjórnsýslu, fjármálastjórnun og

stefnumótunarvinnu
• Reynsla á sviði stjórnunar í mennta- og

menningarstofnunum
• Þekking á sviði upplýsingatækni
• Frumkvæði, sjálfstæði og góðir skipulagshæfileikar
• Lipurð og færni í samskiptum
• Góð íslenskukunnátta og færni til að tjá sig í ræðu

og riti
• Almenn tungumálakunnátta

Umsóknarfrestur er til og með 7. júní 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 veitir Linda Udengård framkvæmdastjóri 
fræðslu- og frístundasviðs í síma 525-6700 eða á linda@mos.is. Um framtíðarstöðu er að ræða. Öllum umsóknum verður svarað. Laun eru 
samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Ráðið er í öll störf óháð kyni.

Mosfellsbær er öflugt og eftirsótt sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja eru 
leiðarljós starfsmanna í daglegu starfi.

Mosfellsbær er í fararbroddi í nýbreytni í skólastarfi. 
Leikskólinn Hlíð er ungbarnaleikskóli þar sem meðal annars 
er lögð áhersla á tilfinningalegt öryggi, umhyggju og nám í 
gegnum leik. Skólinn starfar í anda skóla fjölbreytileikans. 

Skólastjóri leikskólans Hlíð ber ábyrgð á starfsemi skólans og 
er í fararbroddi í skólaþróun. Hann gegnir lykilhlutverki í leiða 
skapandi leikskólastarf og samstarf við skóla og foreldra. 
Skólastjóri ber ábyrgð á að starfið sé í samræmi við lög, 
reglugerðir, aðalnámskrá leikskóla og stefnumörkun 
Mosfellsbæjar. 

Mosfellsbær leitar eftir metnaðarfullum einstaklingi sem hefur 
víðtæka þekkingu á skólastarfi, býr yfir áræðni og leiðtogafærni 
til að byggja upp öflugt skólasamfélag inn í framtíðina.

Menntunar- og hæfniskröfur:
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Svanþór Einarsson Löggiltur fasteignasali

Hamrabyggð 10 - 220 Hafnarfjörður 

Opið hús þriðjudaginn 8. júní frá kl. 17:00 til 18:00
197,3 m2 einbýlishús með innbyggðum bílskúr á glæsilegri útsýnislóð. Frábær staðsetning í botnlangagötu 
við hraunjaðarinn. Stór timburverönd með heitum potti. Eignin skiptist í 3-4 svefnherbergi, sjónvarpshol 
(hægt að breyta í svefnherbergi), eldhús, stofu, borðstofu, baðherbergi, gestasnyrtinu, þvottahús, fata-
herbergi, forstofu og bílskúr. V. 99,7 m.

KJARNA - ÞVERHOLTI 2
• 6. HÆÐ 

• 270 MOSFELLSBÆ 
 • SÍMI: 586 8080 

WWW.FASTMOS.IS

Svanþór 
Einarsson
Lögg. Fast.

S: 698-8555

Laust fljótlega

OPIÐ HÚS

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Breiðholtsskóli, endurgerð lóðar,  
 útboð nr. 15223

• Réttarholtsskóli. Endurnýjun á þaki,  
 útboð nr. 15227

• Rauðhóll, endurnýjun á eldhúsi, útboð nr. 15238

• Norðlingaskóli, vindbrjótar, útboð nr. 15239

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

Innkaupaskrifstofa

Sími 411 1111

ÚTBOÐ  

 

Mat á umhverfisáhrifum  
Ákvörðun um matsskyldu  

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að framkvæmdin 

Höfði Lodge hótel í Grýtubakkahreppi 
skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106 /2000. 
Ákvörðunin liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, Borgartúni 7b, Reykja-
vík og á vef stofnunarinnar www.skipulag.is. Ákvörðunina má kæra til 
úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til  6. júlí  2021. 

Útboð – Sorphirða  
Uppsveitum Árnessýslu

Sveitarfélögin Bláskógabyggð, Grímsnes- og Grafnings-
hreppur, Hrunamannahreppur og Skeiða- og Gnúpverja-
hreppur í Uppsveitum Árnessýslu óska eftir tilboðum í 

sorphirðu sveitarfélaganna 2021 – 2025.

Um er að ræða fjögur aðgreind útboð, eitt fyrir hvert sveitar-
félag en útboðin byggja að mestu á sama grunni hvað 
varðar flokkun, hirðutíma, uppsetningu grenndarstöðva og 
afsetningu úrgangs frá gámastöðvum. 

Verkið felst í söfnun á innihaldi úr fjórum sorptunnum sem 
eru óflokkaður úrgangur, pappír og pappa úrgangur, plast 
úrgangur og lífrænn úrgangur frá heimilum í þéttbýli og 
í dreifbýli og frá stofnunum sveitarfélaganna. Úrgang og 
endurvinnsluefni mun verktaki eignast og mun hann sjá um 
að innheimta gjöld Úrvinnslusjóðs og flutningsjöfnunar-
gjald og flytja úrganginn til afsetningar á móttökustöð sinni. 
Komi til breytingar á afsetningu úrgangs á samningstíma 
skal semja um það sérstaklega. Verkkaupi mun útvega 
tunnur  fyrir söfnun við heimili og stofnanir sveitarfélaganna 
eins og þarf, en gáma mun verkkaupi leigja af verktaka.  Í 
Bláskógabyggð eru þrjú gámasvæði auk grenndarstöðva 
við frístundabyggðir, í Grímsnes- og Grafningshrepp er eitt 
gámasvæði auk grenndarstöðva við frístundabyggðir og í 
Skeiða- og Gnúpverjahreppi eru tvö gámasvæði og stefnt á 
grenndarsvæði tengt þéttbýlum. Grenndarsvæði eru tengd 
frístundabyggð í Hrunamannahreppi en gámasvæðið þar er 
utan útboðs, afsetning frá gámasvæði er þó hluti af útboði.  
Verktaki mun leigja verkkaupa alla gáma og losa. Gámar á 
grenndarstöðvum eru framhlaðningsgámar en krókgámar á 
gámastöðvum.  Hrunamannahreppur á þó alla gáma og er 
með 1100 l kör Midi gáma á grenndarsvæðum.

Verktími er frá 1. október 2021 til 30. september 2025, þ.e. 
fjögur ár. Samningurinn getur framlengst um eitt ár í senn í 
alls tvö ár ef báðir aðilar samþykkja.

Ílát undir óflokkaðan úrgang, pappírs- og plast úrgang skal 
að jafnaði tæma á sex vikna fresti en lífrænan úrgang á 
fjögurra vikna fresti frá október til maí og á þriggja vikna 
fresti frá júní til september. Skeiða- og Gnúpverjahreppur 
heldur lífrænni söfnun utan útboðs, auk þess sem þar eru 
notuð 660 l kör undir pappírs úrgang, 360 l kör undir plast úr-
gang og þessi kör skal tæma á átta vikna fresti, óflokkaður 
úrgangur er í 240 l tunnum sem skal tæma á sex vikna fresti.

Verkkaupi áskilur sér rétt til þess að breyta fyrirkomulagi 
söfnunar, ílátum, tíðni tæminga, afsetningu úrgangsflokka 
og breyta öðru fyrirkomulagi á sorphirðu, svo og að fella 
niður verkliði. 
Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.
Útboðsgögn fást frá og með miðvikudeginum  2. júní 2021 
hjá Hvati Ráðgjöf, við skráningu með tölvupósti á netfang 
borkur@vvh.is 

Opnun tilboða er kl. 11:00 þann 8. júlí 2021 á skrifstofu  
Bláskógabyggðar í Aratungu, Reykholti.

21464 – OPIÐ FORVAL VEGNA LOKAÐS 
ÚTBOÐS Á HÖNNUN HÚSNÆÐIS FYRIR 
HEILBRIGÐISVÍSINDASVIÐ HÁSKÓLA  

ÍSLANDS Á HRINGBRAUTARREIT

Nýr Landspítali ohf. (NLSH) í samstarfi við Háskóla 
Íslands, óskar eftir umsóknum um þátttökurétt vegna 
lokaðs útboðs á hönnun húsnæðis fyrir Heilbrigðis-
vísindasvið Háskóla Íslands sem verður nátengt nýjum 
Landspítala við Hringbraut í Reykjavík. Um er að ræða 
opið forval, auglýst á evrópska efnahagssvæðinu (EES) 
skv. 4. mgr. 23. gr. laga um opinber innkaup nr. 120/2016. 

Fyrirkomulag forvals er að bjóðendur skili inn upp-
lýsingum um hæfi sbr. forvalsskilmála. Ekki verður greitt 
fyrir þátttöku í forvali. Tungumál útboðs þessa og alls 
verkefnisins er íslenska.

Umsóknum skal skila rafrænt inn á TendSign  
fyrir kl. 10:00 þann 13. júlí 2021.

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

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

ÚTBOÐ

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

Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið

Ríkiskaup fyrir hönd 
Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum 

í eftirfarandi ljósbúnað:
• Hreyfiljós Spot/Profile
• Hreyfiljós Wash
• Fastljós Wash
• Upphengjur fyrir ofangreint

Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa ( www.rikiskaup.is ),  
miðvikudaginn 18. nóvember nk. 

Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 
Reykjavík þar sem þau verða opnuð 22. desember 2015, 
kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

 

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

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

Húsnæðisöflun fyrir  
heilsugæsluna í Hlíðum

21497– Ríkiskaup f.h. Ríkiseigna óska eftir að taka á leigu 
húsnæði fyrir starfsemi Heilsugæslunnar Hlíðum.  

Umsjónaraðili er Framkvæmdasýsla ríkisins. 

Miðað er við að húsnæðið verði tekið á langtímaleigu til  
15 ára, fullbúið til notkunar, án lauss búnaðar. Gerð er krafa 
um staðsetningu innan starfssvæðis Heilsugæslunnar 
Hlíðum sbr. fylgiskjal 2, þó þannig að hún sé í hæfilegri fjar-
lægð frá öðrum starfsstöðvum heilsugæsla á höfuðborgar-
svæðinu. Það skal vera gott aðgengi þ.m.t. fyrir hreyfihaml-
aða, hjólandi, gangandi, sjúkrabifreiðar og næg bílastæði. 

Heilsugæslan Hlíðum er heilbrigðisstofnun með samfelldri 
og alhliða heilsu-gæsluþjónustu sem grundvallast á sér-
þekkingu á sviði heimilislækninga, hjúkrunar, heilsuverndar 
og byggir á víðtæku þverfaglegu samstarfi. Því  skiptir stað-
setning húsnæðisins, þ.e. nálægð við helstu stofnbrautir og 
almenningssamgöngur, miklu máli við staðarval. 

Húsrýmisþörf er áætluð um 1.300 fermetrar.

Við mat á hagkvæmni tilboða verður m.a. tekið tillit til leigu-
verðs, stærð húss og skipulags þess út frá fyrirhugaðri 
starfsemi, öryggis, afhendingartíma, staðsetningu, aðkomu 
og bílastæðum.

Fyrirspurnir varðandi verkefni 21497 skulu sendar rafrænt í 
gegnum útboðskerfið TendSign og verða svör birt þar.

Fyrirspurnarfrestur rennur út föstudaginn 25. júní en  
svarfrestur er til og með 28. júní 2021.

Leigutilboðum skal skila rafrænt í útboðskerfinu, eigi síðar 
en kl. 12:00, fimmtudaginn 1. júlí 2021.

Allar nánari upplýsingar um ferlið, kröfur og tæknilýsingar 
er að finna gjaldfrjálst í útboðskerfi Ríkiskaupa, TendSign, á 
vefslóðinni https://tendsign.is/.

Leiðbeiningar um skráningu og skil á tilboðum er hægt að 
nálgast á heimasíðu Ríkiskaupa.
Sjá nánar á www.utbodsvefur.is

 

ÓSKAST TIL LEIGU



Allar nánari upplýsingar veitir  
Steindór Guðmundsson  
löggiltur fasteignasali 
s. 480 2900, steindor@log eða 863 2900.   
www.log.is

Skútabraut 5, Úthlíð, Bláskógabyggð

Um er að ræða snyrtilegan 52,7 fm sumarbústað með útigeymslu og 
stórri timburverönd með skjólveggjum.Mjög víðsýnt er frá húsinu. 
Húsið hefur verið töluvert endurnýjað. Tvö svefnherbergi. Eldhús 
og stofa er opið í eitt.  Heitt vatn komið að húsi.  Búið er að teikna 
gestahús og greiða gjöld af því.
Húsið stendur á 4.456 fm leigulóð með nýjum 25 ára samningi í 
Úthlíð með frábæru útsýni, Hekla og Suðurland blasir við.

Galtastaðir, Flóahreppi 

Vel staðsett, snyrtileg góð hestajörð með ágætum húsakosti. Jörðin er 
um 88,1 ha. og er land jarðarinnar gróið og grasgefið, þar af er ræktað 
land um 16,0 ha. Húsakostur er mikið endurnýjað 204,9 fm íbúðarhús 
á tveimur hæðum.   Fimm svefnherbergi. Nýinnréttað eldhús og bað-
herbergi.  Nýlega innréttað stórt hesthús fyrir 25 hross og 25 trippi 
auk hlöðu sem nýtist sem reiðskemma. Gerði eru við húsið.Landið er 
afstúkað í nokkur hólf og er m.a. ágæt stóðhestagirðing. Staðsetning 
um klukkustundar akstur frá Reykjavík.  Verð 90,0 milljónir.

Eignin verður sýnd mánudaginn 7. júní 2021 milli kl. 17:00 og kl. 17:30.
Til sölu 81,8 fm. bjart og vel skipulagt verslunarhúsnæði á jarðhæð 
á horni Skólavörðustígs og Bergstaðastræti. Að innan skiptist eigin 
í verslunarrými og salerni. Í kjallar er sér geymsla.  Húsið stendur á 
eignarlóð. Eigninni er vel við haldið og er í góðu ástandi og stendur 
við eina af þeim verslunargötum miðbæjarins þar sem umferð er 
leyfð. Óskað er eftir tilboðum í eignina. 
Nánari upplýsingar veita:
Sigurður Sigurðsson,  löggiltur fasteignasali í síma  690-6166, sigurdur@log.is
Árni Hilmar Birgisson, aðstoðarmaður fasteigna-
sala í síma 856-2300, arni@log.is
Steindór Guðmundsson löggiltur fasteignasali í 
síma  862 1996, steindor@log.is
Hallgrímur Óskarsson , löggiltur fasteignasala - 
Skjalavinnsla í síma  845-9900, halli@log.is

Skólavörðustígur 10, 
Reykjavík

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS sunnudaginn 6/6 2021 frá kl 16:00-16:30
Stórarjóður 10 í Húsafelli
LÖGHEIMILI Eignamiðlun kynnir í einkasölu: 
Sumarhús við Stórarjóður 10 í Húsafelli, skráð stærð er 83,4 fer-
metrar auk útigeymslu og barnahús. Eignin skiptist í rúmgott and-
dyri, þrjú svefnherbergi, tvö baðherbergi og er annað þeirra með 
sturtu, eldhús og stofa er í opnu rými. 
Á Húsafelli er hótel, veitingastaður, bistro, verslun, sundlaug, golf-
völlur og náttúruböðin Giljaböð.  Húsafell er vinsæl náttúruperla 
með góðum og fjölbreyttum útivistarmöguleikum.  Þaðan er stutt 
í Hraunfossa, Reykholt, Deildartunguhver, baðstaðinn Kraumu, 
íshellinn í Langjökli („Into the Glacier“) og hraunhellinn Víðgelmi 
(„The Cave“). Húsið stendur innst í botnlanga undir kjarrivaxinni 
hlíð, engin umferð fer fram hjá húsinu sem er staðsett mjög stutt 
frá þjónustumiðstöðinni.   V: 35,8m

OPIÐ HÚS

Heimir Bergmann
Löggiltur fasteigna 
og skipasali
Sími: 630 9000

HÚSAFELL

Hreiðar Levy Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali

 dadi@eignamidlun.is
s. 824 9096

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 9 júní 

kl. 17:30 - 18:00

VERÐ: 69.9-155.9 mkr

TRYGGVAGATA 23, 101 RVK
•  Stærð: 77,5 - 165,7 m2 

•  2-4 herbergja

•  Frábær staðsetning

•  Vandaðar innréttingar

 

SÍÐAN 1957 588 9090 GRENSÁSVEGUR 11

Ólafur H. Guðgeirsson
Löggiltur fasteignasali
 olafur@eignamidlun.is

s. 663 2508
BÓKIÐ SKOÐUN

VERÐ: 64.9 mkr

DUGGUVOGUR 13-15, 104 RVK
•  Stærð: 276,7 m2 

•  Mikil lofthæð að hluta

•  Iðnaðarhúsnæði

•  Háar innkeyrsludyr

 

SÍÐAN 1957 588 9090 GRENSÁSVEGUR 11

Ólafur H. Guðgeirsson
Löggiltur fasteignasali
 olafur@eignamidlun.is

s. 663 2508

HRINGIÐ Í 663 2508 
OG BÓKIÐ SKOÐUN

VERÐ: 89.9 mkr

GEIRSGATA 2 - íbúð 205, 101 RVK
•  Stærð: m2 

•  2-3 herbergja

•  Fjölbýli

•  Glæsilegt útsýni yfir  
    Reykjavíkurhöfn

 

SÍÐAN 1957 588 9090 GRENSÁSVEGUR 11

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali

 thorarinn@eignamidlun.is
s. 899 1882

BÓKIÐ SKOÐUN

VERÐ: 69.0 mkr

VINDAKÓR 9-11, 203 KÓP
•  Stærð: 135,0 m2 

•  4 herbergja

•  Bílskýli

•  Laus strax

 

SÍÐAN 1957 588 9090 GRENSÁSVEGUR 11

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



Bæjarlind 4
Sími: 510 7900
www.fastlind.is 

DÆMISÖGUR FRÁ VIÐSKIPTAVINUM:

 

VILDARKORT LINDAR:

HJÁ EFTIRFARANDI FYRIRTÆKJUM:

30% AFSLÁTTUR

Húsgagnahöllin: 30% afsláttur af öllum vörum.

Betra bak: 30% afsláttur af öllum vörum.

Dorma: 30% afsláttur af öllum vörum.

Flügger: 30% afsláttur af allri innimálningu.

S. Helgason: 30% afsláttur af öllum borðplötum.

Parki: 30% afsláttur af öllum vörum nema innréttingum.

Z-brautir & gluggatjöld: 30% afsláttur af öllum vörum.

Vídd: 30% afsláttur af öllum vörum.

Húsasmiðjan: 30% afsláttur af hreinlætistækjum og ljósum. 

ATH! Afslátturinn gildir ekki á útsölum.

Á Lind fasteignasölu starfa yfir 30 löggiltir fasteignasalar með 

áratugareynslu. Breytt aldursbil þeirra frá 25 ára til 66 ára og jafnt 

kynjahlutfall tryggir að allir ættu að geta fundið fasteignasala við sitt hæfi.

Jónína, kona á besta aldri, keypti sér 
nýja íbúð. Hana vantaði öll ljós, parket 
og gardínur. Gamli sófinn hennar var 
líka of stór þar sem hún var að 
minnka við sig.

Hún keypti það sem hana vantaði, viðar-
parket, fallegar gardínur og myrkvunar-
tjöld, borðstofuborð, stóla og sófa.

Þar sem hún var í viðskiptum við Lind 
fasteignasölu og nýtti sér vildarkortið, 
sparaði hún umtalsverða fjárhæð.

Með vildarkortinu sparaði hún sér: 

458.978 kr.

Jón og Gunna eru ungt par sem 
nýlega keypti sína fyrstu íbúð. 
Íbúðin þarfnaðist viðhalds og þau 
vantaði ný húsgögn, rúm og gardínur. 

Þau máluðu íbúðina, skiptu um 
gólfefni, tóku baðherbergið í gegn 
og skiptu um blöndunartæki.

Þar sem þau voru í viðskiptum við 
Lind fasteignasölu fékkst 30% 
afsláttur af öllu því sem þau 
vanhagaði um.

Með vildarkortinu spöruðu þau sér: 

687.368 kr.

Borgþór og Aníta eru hjón um 
fimmtugt. Þau keyptu sér gamalt 
einbýlishús sem þarfnaðist yfirhalningar. 

Þau tóku húsið meira og minna 
í gegn, skiptu um öll gólfefni, endur-
nýjuðu tvö baðherbergi ásamt því að 
sparsla og mála allt húsið. Þau settu 
granítborðplötur í eldhúsið og annað 
baðherbergið, skiptu svo út öllum 
gardínum og keyptu sér að lokum 
nýtt rafmagnsrúm í versluninni 
Betra bak.

Með vildarkortinu spöruðu þau sér: 

1.442.500 kr.



VIÐ ERUM TRAUSTIVegmúla 4
108 Reykjavík
s.546-5050 
trausti@trausti.is 
trausti.is

LAUFRIMI 34
112 REYKJAVÍK

LINDARBRAUT 16
170 SELTJARNARNESI 

GULLSMÁRI 9
201 KÓPAVOGI

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 7. JÚNÍ KL. 17:30 – 18:00
Björt og falleg 3 herbergja 100 fm. íbúð í Rimahverfi. Um er 
að ræða eign í húsi sem hefur reglulega fengið gott við-
hald. Tvennar góðar svalir í suður og vestur.  
Nánari uppl. veitir Sólveig lgf. s. 869-4879

Verð: 49,9 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 7. JÚNÍ KL. 17:30 – 18:00
Björt, glæsileg og mikið uppgerð 2ja herbergja 97 fm. íbúð 
á 2. hæð ásamt bílskúr í mjög snyrtilegu fjórbýlishúsi. 
Suðursvalir. Eignin er laus við kaupsamning.  
Nánari uppl. veita Guðlaug lgf. s. 661-2363 og  
Garðar Hólm lgf. s. 899-8811

Verð: 54,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 8. JÚNÍ KL. 17:30 – 18:00 
Björt og vel skipulögð 2ja herbergja íbúð með yfirbyggðum 
útsýnissvölum á 11. hæð á þessum vinsæla stað í Kópa-
vogi. Eignin er fyrir 60 ára og eldri.  Myndavélasími er í 
húsinu. Eignin er laus við kaupsamning.  
Nánari uppl. veitir Guðbjörg G. lgf. s. 899-5949

Verð: 52,7 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Guðbjörg G. 
S: 899-5949

Garðar Hólm 
S: 899-8811

Guðlaug
S: 661-2363 

Sólveig 
S: 869-4879

GRENSÁSVEGUR 11   I   SÍMI 588 9090   I   WWW.EIGNAMIDLUN.IS

PÓSTHÚSSTRÆTI 5  REYKJANESBÆ

Vel skipulagðar 2ja - 4ra herbergja útsýnisíbúðir í níu hæða fjölbýlishúsi. Íbúðirnar eru vel skipulagðar og 
afhendast fullbúnar án megin gólfefna. Flestar íbúðir afhendast með stæði bílageymslu. 
Húsið stendur á fallegum stað við sjóinn og er einstaklega vel staðsett með tilliti til aðgengis að verslun, 
þjónustu og samgönguleiðum. Örstutt er í strandleiðina sem er 10 kílómetra hjóla- og gönguleið meðfram 
ströndinni.

NÝJAR ÍBÚÐIR VIÐ 
SJÁVARSÍÐUNA

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN KL. 14:00-14:30.

FREKARI UPPLÝSINGAR

Guðlaugur Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali 
Sími 864 5464

Kári Sighvatsson
Nemi til löggildingar 
fasteignasala.
Sími 899 8815
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OPIÐ HÚS mánudaginn 7. júní 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

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222  

Sjónarvegur 22    210 Garðabær 79.900.000

Glæsileg efri sérhæð á frábærum útsýnisstað efst í Urriðaholti 
í Garðabæ. 

Um er að ræða eign sem er skráð 115,4fm. Sér inngangur, 
vandað efnisval s.s. Brúnás innréttingar, bæði baðkar og sturta 
á baðherbergi, þrjú svefnherbergi og mikið útsýni. Tvö bílastæði, 
hleðslustöð og sameiginleg hjóla og vagnageymsla. Rúmgóðar s/v 
svalir. Mjög stutt er í leikskóla og skóla sem og út í fallega náttúru.    

Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 115,4 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 7. júní kl. 18.00-18.30

Rúmgóð 3ja herbergja íbúð á 3.hæð  í fjölbýli við Fellsmúla 4 í Reykjavík. Húsið 
er Steni-klætt að utan og dren endurnýjað. Sameign er snyrtileg með nýlegum 
teppum. Eldhús var uppgert árið 2016 og stofa er rúmgóð með fljótandi eikarparketi 
á gólfi. Svefnherbergin eru þrjú. Malbikuð bílastæði austan við húsið.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 93,5 m2

Fellsmúli 4     108 Reykjavík 44.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 8. júní kl. 17:30-18:00

Blikahólar 2    111 Reykjavík

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. Vel skipu-
lagt eldhús og borðkrókur með flísar á gólfi og baðherbergi með sturtu, flísalagt í hólf og 
gólf.Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 4     Stærð: 128,3 m2      

49.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 8. júní kl. 17.30-18.00

Næfurás 15    110 Reykjavík 54.900.000

Falleg 4ra herbergja fjölskylduíbúð með glæsilegu  útsýni á 2.hæð í litlu fjöl-
býlishúsi. Aðeins 6 íbúðir eru í húsinu. Öll aðkoma og lóð er snyrtileg. Húsið  hefur 
fengið gott viðhald og verið endurnýjað að utan undanfarin ár. Íbúðin er skráð 
samkvæmt F.M.R. 119,4 fm, sér geymsla um 5 fm eða samtals 124,4 fm. Gólfefni 
eru flísar og parket. Skipt um gler og glugga á austurhlið, skipt um þakrennur, 
þakkant og  málað þak. Húsið var múrviðgert og málað á austurhlið árið 2019-
2020.

Frábær staðsetning í fjölskylduvænu umhverfi , þar sem stutt er í leik-og 
grunnskóla. Íþróttasvæði Fylkis er í göngufæri sem og  Árbæjarsundlaug. Örstutt 
er í góðar gönguleiðir til útivistar bæði  við Elliðaárdal og við Rauðavatn.  

Upplýsingar veitir Sigríður Rut fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 4     Stærð: 124,4 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 7. júní kl.17:30-18:00 

Langalína 2, íbúð 602  210 Garðabæ

Verð: 130.000.000

Stór glæsileg PENTHOUSE íbúð, arkitekta teiknuð og hönnuð af Rut Kára. Íbúð með 68fm þaksvalir, og tveimur 
bílstæðum í bílakjallara. Glæsilegt útsýni er úr íbúðinni og af þaksvölum. Íbúðin er á efstu hæð í 6.hæða fjöl-
býlishúsi með lyftu í þessari vinsælu götu í Sjálandinu, Garðabæ. Íbúðin sjálf skiptist í anddyri, gesta salerni, 2 
svefnherbergi, rúmgóðu baðherbergi með sturtu og baðkari, þvottaherbergi og aðalrými með stofu, borðstofu 
og eldhúsi ásamt útgengi á þaksvalir. Alls er íbúðin skráð 152,2fm, þarf af 10,4fm geymsla í sameign. Tvö stæði 
í bílageymslu fylgja eigninni og svo 68,3fm þaksvalir.. 
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 3      Stærð: 152,2 m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222 

Norðurbakki 5c    Hafnarfirði 112 63.900.000

Falleg og björt þriggja herbergja íbúð á þriðju hæð með stæði í 
lokaðri bílageymslu á þessum eftirsótta stað í Hafnarfirði. 

Um er að ræða eign sem er skráð skv.f.m.r  108,8fm og þar af er 
geymsla 10,3fm. Innréttingar eru samræmdar og gólfefni er parket 
og flísar, sér þvottaherbergi er innan íbúðar og svefnherbergin eru 
tvö. Frábær staðsetning í hjarta Hafnarfjarðar þar sem öll helsta 
þjónusta er í göngufæri .Eignin er laus við kaupsamning.    

Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 108 m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN

Þverholt 5    105 Reykjavík 52.900.000

Fjárfestingartækifæri með möguleika á góðum leigutekjum!  Um er að ræða 93,9 fm íbúð á 
þriðju hæð við Þverholt 5 í Reykjavík. Búið að hólfa eignina niður í 6 svefnherbergi sem öll 
hafa verið í útleigu með aðgengi að sameiginlegu eldhúsi og baðherbergi með þvottaaðstöðu. 
Frábær staðsetning í hjarta borgarinnar þar sem skólar, stórir vinnustaðir og þjónusta er í 
göngufæri. Upplýsingar veitir Darri aðst.maður fasteignasala  í gsm: 767 0000

Herbergi: 6     Stærð: 93,9 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 Rut
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



Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali

kjartan@eignamidlun.is
s. 824 9093

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090

www.eignamidlun.is www.eignamidlun.is

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

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali

thorarinn@eignamidlun.is
s. 899 1882

Hreiðar Levy Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali

hreidar@eignamidlun.is
s. 661 6021

Brynjar Þór Sumarliðason
Löggiltur fasteignasali

brynjar@eignamidlun.is
s. 896 1168

Hreiðar Levy Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali

hreidar@eignamidlun.is
s. 661 6021

OPIÐ HÚS / 17:00 - 18:00
þriðjudaginn 8. júní

RAUÐAGERÐI 62 TILBOÐ

Einbýli 291,6 m2 6 herb. 108 Rvk

BÓKA SKOÐUN

SÆVARLAND 20 165 mkr

Endaraðhús 301,3 m2 8 herb. 108 Rvk

GEIRSGATA 4, 101 RVK

Lyftuhús

OPIÐ HÚS MIÐ. 9. JÚNÍ 17:00 - 17:30

111,8 m2 3 herb.

VERÐ
99.9 mkr.

Hreiðar Levy Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali

hreidar@eignamidlun.is
s. 661 6021

ENGIHJALLI 1, 200 KÓP

Lyftuhús

OPIÐ HÚS LAU. 5. JÚNÍ KL. 13:00 – 13:30

95,0 m2 3 herb.

VERÐ
45.9 mkr.

Unnar Kjartansson
Nemi/sölufulltrúi

unnar@eignamidlun.is
s. 867 0968

SÍÐUMÚLI 39, 108 RVK

Fjölbýli

OPIÐ HÚS ÞRI. 8. JÚNÍ KL. 17:00-17:30

82.8 m2 2 herb.

VERÐ
55.9 mkr.

Magnea Sverrisdóttir
Löggiltur fasteignasali

magnea@eignamidlun.is
s. 861 8511

HVASSALEITI 43, 103 RVK

Raðhús

BÓKIÐ SKOÐUN

196,7 m2 7 herb.

VERÐ
107.9 mkr.

HJALLAVEGUR 27, 104 RVK

Tvíbýli

OPIÐ HÚS MÁN.  7. JÚNÍ KL. 17:00 - 17:30

76,3 m2 3 herb.

VERÐ
47.9 mkr.

Unnar Kjartansson
Nemi/sölufulltrúi

unnar@eignamidlun.is
s. 867 0968

VESTURGATA 7, 101 RVK

Fjölbýli 
67 ára+

OPIÐ HÚS MÁN. 7. JÚNÍ KL. 17:00-17:30

46 m2 2 herb.

VERÐ
25.6 mkr.

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali

thorarinn@eignamidlun.is
s. 899 1882

VALLARHÚS 14, 112 RVK

hæð 
og ris

OPIÐ HÚS MÁN. 7. JÚNÍ KL. 17:15-17:45

120,2  m2 5 herb.

VERÐ
59.9 mkr.

SEILUGRANDI 6, 107 RVK

OPIÐ HÚS ÞRI. 8. JÚNÍ KL. 17:15-17:45

87,1 m2 2 herb.
+ bílskýli

VERÐ
39.9 mkr.

Brynjar Þór Sumarliðason
Löggiltur fasteignasali

brynjar@eignamidlun.is
s. 896 1168

GULLSMÁRI 9, 201 RVK

Fjölbýli
60 ára +

OPIÐ HÚS MÁN. 7.JÚNÍ KL 18:00-18:30

104,4 m2 3 herb.

VERÐ
60.9 mkr.

Brynjar Þór Sumarliðason
Löggiltur fasteignasali

brynjar@eignamidlun.is
s. 896 1168

STAKKHOLT 4A, 105 RVK

Fjölbýli

OPIÐ HÚS ÞRI. 8.JÚNÍ KL 17:45-18:15

69,3 m2 2 herb.

VERÐ
49.9 mkr.

Brynjar Þór Sumarliðason
Löggiltur fasteignasali

brynjar@eignamidlun.is
s. 896 1168

SKIPHOLT 70, 105 RVK

Fjölbýli

OPIÐ HÚS ÞRI. 8.JÚNÍ KL 17:00-17:30

60,3 m2 2 herb.

VERÐ
47.9 mkr.

OPIÐ HÚS / 13:00-13:30
sunnudaginn 6. júní

SIFJARBRUNNUR 20 109.9 mkr

Innbyggður 
Bílskúr 212,7 m2 4-5 herb. 113 Rvk

Daði Hafþórsson
Löggiltur fasteignasali

dadi@eignamidlun.is
s. 824 9096

Daði Hafþórsson
Löggiltur fasteignasali

dadi@eignamidlun.is
s. 824 9096

MIÐTÚN 28, 105 RVK

Tvíbýli

OPIÐ HÚS MÁN. 7. JÚNÍ KL. 17:00-17:30

83,3 m2 3 herb.

VERÐ
46.9 mkr.



Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali

kjartan@eignamidlun.is
s. 824 9093
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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

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali

thorarinn@eignamidlun.is
s. 899 1882

Hreiðar Levy Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali

hreidar@eignamidlun.is
s. 661 6021

Brynjar Þór Sumarliðason
Löggiltur fasteignasali

brynjar@eignamidlun.is
s. 896 1168

Hreiðar Levy Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali

hreidar@eignamidlun.is
s. 661 6021

OPIÐ HÚS / 17:00 - 18:00
þriðjudaginn 8. júní

RAUÐAGERÐI 62 TILBOÐ

Einbýli 291,6 m2 6 herb. 108 Rvk

BÓKA SKOÐUN

SÆVARLAND 20 165 mkr

Endaraðhús 301,3 m2 8 herb. 108 Rvk

GEIRSGATA 4, 101 RVK

Lyftuhús

OPIÐ HÚS MIÐ. 9. JÚNÍ 17:00 - 17:30

111,8 m2 3 herb.

VERÐ
99.9 mkr.

Hreiðar Levy Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali

hreidar@eignamidlun.is
s. 661 6021

ENGIHJALLI 1, 200 KÓP

Lyftuhús

OPIÐ HÚS LAU. 5. JÚNÍ KL. 13:00 – 13:30

95,0 m2 3 herb.

VERÐ
45.9 mkr.

Unnar Kjartansson
Nemi/sölufulltrúi

unnar@eignamidlun.is
s. 867 0968

SÍÐUMÚLI 39, 108 RVK

Fjölbýli

OPIÐ HÚS ÞRI. 8. JÚNÍ KL. 17:00-17:30

82.8 m2 2 herb.

VERÐ
55.9 mkr.

Magnea Sverrisdóttir
Löggiltur fasteignasali

magnea@eignamidlun.is
s. 861 8511

HVASSALEITI 43, 103 RVK

Raðhús

BÓKIÐ SKOÐUN

196,7 m2 7 herb.

VERÐ
107.9 mkr.

HJALLAVEGUR 27, 104 RVK

Tvíbýli

OPIÐ HÚS MÁN.  7. JÚNÍ KL. 17:00 - 17:30

76,3 m2 3 herb.

VERÐ
47.9 mkr.

Unnar Kjartansson
Nemi/sölufulltrúi

unnar@eignamidlun.is
s. 867 0968

VESTURGATA 7, 101 RVK

Fjölbýli 
67 ára+

OPIÐ HÚS MÁN. 7. JÚNÍ KL. 17:00-17:30

46 m2 2 herb.

VERÐ
25.6 mkr.

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali

thorarinn@eignamidlun.is
s. 899 1882

VALLARHÚS 14, 112 RVK

hæð 
og ris

OPIÐ HÚS MÁN. 7. JÚNÍ KL. 17:15-17:45

120,2  m2 5 herb.

VERÐ
59.9 mkr.

SEILUGRANDI 6, 107 RVK

OPIÐ HÚS ÞRI. 8. JÚNÍ KL. 17:15-17:45

87,1 m2 2 herb.
+ bílskýli

VERÐ
39.9 mkr.

Brynjar Þór Sumarliðason
Löggiltur fasteignasali

brynjar@eignamidlun.is
s. 896 1168

GULLSMÁRI 9, 201 RVK

Fjölbýli
60 ára +

OPIÐ HÚS MÁN. 7.JÚNÍ KL 18:00-18:30

104,4 m2 3 herb.

VERÐ
60.9 mkr.

Brynjar Þór Sumarliðason
Löggiltur fasteignasali

brynjar@eignamidlun.is
s. 896 1168

STAKKHOLT 4A, 105 RVK

Fjölbýli

OPIÐ HÚS ÞRI. 8.JÚNÍ KL 17:45-18:15

69,3 m2 2 herb.

VERÐ
49.9 mkr.

Brynjar Þór Sumarliðason
Löggiltur fasteignasali

brynjar@eignamidlun.is
s. 896 1168

SKIPHOLT 70, 105 RVK

Fjölbýli

OPIÐ HÚS ÞRI. 8.JÚNÍ KL 17:00-17:30

60,3 m2 2 herb.

VERÐ
47.9 mkr.

OPIÐ HÚS / 13:00-13:30
sunnudaginn 6. júní

SIFJARBRUNNUR 20 109.9 mkr

Innbyggður 
Bílskúr 212,7 m2 4-5 herb. 113 Rvk

Daði Hafþórsson
Löggiltur fasteignasali

dadi@eignamidlun.is
s. 824 9096

Daði Hafþórsson
Löggiltur fasteignasali

dadi@eignamidlun.is
s. 824 9096

MIÐTÚN 28, 105 RVK

Tvíbýli

OPIÐ HÚS MÁN. 7. JÚNÍ KL. 17:00-17:30

83,3 m2 3 herb.

VERÐ
46.9 mkr.
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Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

Fasteignasalan

Miklaborg

Lágmúla 4 

108 Reykjavík

   

569  7000 

Með þér 
alla leið

Vegna mikillar sölu vantar allar gerðir fasteigna til sölu, hafið samband 
við sölumenn okkar bókið skoðun og fáið frítt verðmat. 

Birkigrund
200 Kópavogur

Glæsilegar nýjar  
2ja til 4ra herbergja 
íbúðir í miðborginni
 • Gólfhiti í öllum íbúðum

 • Mikil sameign og margar 
íbúðir sérstæðar og liggja 
ekki að öðrum íbúðum

 • Snjallíbúðir

 • Glæsileg þakíbúð og aukin 
lofthæð á efstu hæðum

 • Fallegur inngarður

 • Vandaðar innréttingar og tæki

Hverfisgata 92
101 Reykjavík

N Ý T T  Í  S Ö L U

Hafið samband og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!  |  Söluvefur : www.vitaborg.is/hverfisgata-92/

A F H E N D I N G 
SUMAR 2021

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 6. júní

milli kl. 14.00 - 15 .00

Nánari upplýsingar veitir:

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali
sími: 822 2307 
olafur@miklaborg.is

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignas.
Sími: 616 1313 
fridrik@miklaborg.is

Barbara R. Bergþórs
lögg. fasteignasali 
Sími: 823 0339
barbara@miklaborg.is

Elín Alfreðsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 3090
elin@miklaborg.is

Fallegt 226,5 fm einbýli  
á tveim hæðum  
 • 3 svefnherbergi, auðvelt 
að bæta við tveimur 

 • Stór afgirtur sólpallur mót suðri

 • Stór stofa með arni

 • Mikið endurnýjuð neðri hæð

 • 31 fm bílskúr

 V e r ð :  109,5 millj.

Holtasel 37
109 Reykjavík

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Friðrik í síma 616 1313

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignas.
Sími: 616 1313 
fridrik@miklaborg.is

Ólafur Finnbogason 
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

Birkigrund
200 KópavogurEinstakt tækifæri  

til uppbyggingar í ferðamennsku  
á besta stað á Gullna hringnum

Glæsilegt  290 fm einbýli 
á tveimur hæðum  
innst  í botnlanga
 • 4 svefnherbergi og 2 baðherb.
 • Glæslilegur stór afgirtur garður  
með verönd, gufubaði, 
geymsluskúr, heitum og  
köldum pottum 

 • Möguleiki á 60 - 70 fm 
aukaíbúð í kjallara

 • Sérlega falleg eign í góðu standi

 V e r ð :  119 millj.

Stuðlasel 13
109 Reykjavík

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignas.
Sími: 616 1313 
fridrik@miklaborg.is

Ólafur Finnbogason 
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

OPIÐ HÚS
mánudaginn 7. júní

milli kl. 17.00 - 17.30

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 697 9300 
svan@miklaborg.is V e r ð :  32,5 millj.

Fallegt lítið einbýli
 • Eignin er fullbúin með  
húsgögnum og selst  
með öllu  

 •Húsið hentar vel til útleigu 
og hefur verið notað 
þannig undanfarið 

 • Göngufæri í alla þjónustu 
og heilsugæslu 

Skúlagata 10
 340 Stykkishólmi

O P I Ð 
H Ú S

sunnudaginn 
6. júní
kl. 13.00 - 14.30 

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 697 9300 
svan@miklaborg.is V e r ð :  69,7 millj.

Gott og mikið endur nýjað 
136 fm endaraðhús  
með suður-sólpalli 

 • Rúmgóð stofa með 
útgangi á sólpall

 • Þrjú svefnherbergi og 
endurnýjað baðherbergi 

 •Húsið er mikið endurnýjað 
og í góðu ástandi 

Ásgarður 19
108 Reykjavík

O P I Ð 
H Ú S

mánudaginn 
7. júní
kl. 17.30 - 18.00

NÝTT Í SÖLU

Jason Ólafsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 775 1515
jko@miklaborg.is

Ingi Þór Ingólfsson 
lögg. fasteigna & skipasali 
Sími: 698 4450 
ingi@miklaborg.is

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Inga Þór í síma 698 4450

Jón Rafn Valdimars
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520 
jon@miklaborg.is

Vorum að fá í sölu jörðina Neðri-Dal  
og lögbýlið Stalla í Biskupstungum
 • Næsta jörð (vestan) við GEYSI í Haukadal
 • 2ja km frá Geysi og stutt í Gullfoss
 • Frábær staðsetning í alfaraleið
 • Stærð um 1200 Ha., þ.a. um 400 Ha á láglendi
 • 2 einbýlishús, hlaða og gróðurhús

Miklir möguleikar á  ferðatengdri uppbygg-
ingu  og heilsutengdri  ferðaþjónustu:

 • Hóteluppbygging eða smáhýsi
 • Miðstöð útgerðar hálendis-og jöklaferða
 • Heitt vatn og góð kaldavatnslind
 • Hentar vel fyrir spa og laugar
 • Fjallaferðir, gönguleiðir  
og reiðleiðir

 • Lífræn ræktun  
á grænmeti

Neðri-Dalur og Stallar
806 Biskupstungum

Nánari upplýsingar veitir: 

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignas.
Sími: 616 1313 
fridrik@miklaborg.is

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Friðrik í síma 616 1313

       

 V e r ð :   56 millj.

Vel skipulögð og mikið 
endurnýjuð íbúð á 2. hæð

 • Stærð 111 fm 
 • 3 svefnherbergi 
 • Opið er frá eldhúsinu yfir í 
rúmgóða stofu/borðstofu 
þaðan sem útgengt er 
á rúmgóðar svalir.

 • Góð staðsetning þar sem 
stutt er í alla helstu þjónsutu

Laufengi 12
112 Reykjavík

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Gunnari í síma 899 5856

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is

NÝTT Í SÖLU

Sogavegur 73-77
108 Reykjavík

Komið skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

Fallegar og vel skipulagðar  
2ja - 4ra herbergja íbúðir

 • Íbúðirnar afhendist með gólf-
efnum, ísskáp og uppþvottavél

 • Bílastæði í bílageymslu 

 • Sérinngangur með 
mörgum íbúðum

 • Sérafnotaréttir eða svalir með  
öllum íbúðum

Óskar S. Axelsson
aðst. fasteignasala
Sími: 691 2312
osa@miklaborg.is

Jason Ólafsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 775 1515
jko@miklaborg.is

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 697 9300 
svan@miklaborg.is

Kjartan Í. Guðmunds
vfr. og aðst. fasteignas
Sími: 663-4392
kjartan@miklaborg.is

Barbara R. Bergþórs
lögg. fasteignasali 
Sími: 823 0339
barbara@miklaborg.is

V e r ð  f r á :   67,9 millj.

Glæsilegar  
nýjar íbúðir

T i l b ú n a r 
nýjar íbúðir

Einungis

6 íbúðir
eftir

OPIÐ HÚS
laugardaginn 5. júní
milli kl. 12.00 - 13.00

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 697 9300 
svan@miklaborg.is V e r ð :  64,9 millj.

Vel skipulögð 121 fm  
íbúð á jarðhæð með 
sérinngangi

 • 5 herbergja 

 • Stæði í bílageymslu 

 • Góður pallur á 
sérafnotatrétti

Álfkonuhvarf 63
203 Kópavogur

O P I Ð 
H Ú S

mánudaginn 
7. júní
kl. 17.00 - 17.30

NÝTT Í SÖLU

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is

Ragnheiður Péturs
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Óskar R. Harðarson  og  Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Jón Rafn Valdimars
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími:  899 1178

Ásgrímur Ásmunds
hdl. & lögg. fasteignas
Sími: 865 4120

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Ómar Hvanndal 
hdl. & aðst. fasteignas
Sími: 832 3200

Elín Alfreðsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 3090

Kjartan Í. Guðmunds
aðst. fasteignasala
Sími: 663 4392

Friðjón Ö. Magnúss.
lögg. fasteignasali
Sími: 692 2704

Óskar H. Bjarnasen 
lögg. fasteignasali
Sími:  691 1931

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali 
Sími: 896 8232

Páll Þórólfsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

Þóroddur S. Skapta 
lögg. fasteignasali
Sími: 868  4508

Jason Kr. Ólafsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

Friðrik Þ. Stefáns
hdl. & aðst. fasteignas
Sími: 616 1313

Barbara R. Bergþórs
lögg. fasteignasali 
Sími: 823 0339

Óskar S. Axelsson
aðst. fasteignasala
Sími: 691 2312

Ingi Þór Ingólfsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 698 4450

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

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



miklaborg.is 569  7000  |  Lágmúla 4  |  miklaborg.is
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

Fasteignasalan

Miklaborg

Lágmúla 4 

108 Reykjavík

   

569  7000 

Með þér 
alla leið

Vegna mikillar sölu vantar allar gerðir fasteigna til sölu, hafið samband 
við sölumenn okkar bókið skoðun og fáið frítt verðmat. 

Birkigrund
200 Kópavogur

Glæsilegar nýjar  
2ja til 4ra herbergja 
íbúðir í miðborginni
 • Gólfhiti í öllum íbúðum

 • Mikil sameign og margar 
íbúðir sérstæðar og liggja 
ekki að öðrum íbúðum

 • Snjallíbúðir

 • Glæsileg þakíbúð og aukin 
lofthæð á efstu hæðum

 • Fallegur inngarður

 • Vandaðar innréttingar og tæki

Hverfisgata 92
101 Reykjavík

N Ý T T  Í  S Ö L U

Hafið samband og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!  |  Söluvefur : www.vitaborg.is/hverfisgata-92/

A F H E N D I N G 
SUMAR 2021

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 6. júní

milli kl. 14.00 - 15 .00

Nánari upplýsingar veitir:

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali
sími: 822 2307 
olafur@miklaborg.is

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignas.
Sími: 616 1313 
fridrik@miklaborg.is

Barbara R. Bergþórs
lögg. fasteignasali 
Sími: 823 0339
barbara@miklaborg.is

Elín Alfreðsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 3090
elin@miklaborg.is

Fallegt 226,5 fm einbýli  
á tveim hæðum  
 • 3 svefnherbergi, auðvelt 
að bæta við tveimur 

 • Stór afgirtur sólpallur mót suðri

 • Stór stofa með arni

 • Mikið endurnýjuð neðri hæð

 • 31 fm bílskúr

 V e r ð :  109,5 millj.

Holtasel 37
109 Reykjavík

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Friðrik í síma 616 1313

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignas.
Sími: 616 1313 
fridrik@miklaborg.is

Ólafur Finnbogason 
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

Birkigrund
200 KópavogurEinstakt tækifæri  

til uppbyggingar í ferðamennsku  
á besta stað á Gullna hringnum

Glæsilegt  290 fm einbýli 
á tveimur hæðum  
innst  í botnlanga
 • 4 svefnherbergi og 2 baðherb.
 • Glæslilegur stór afgirtur garður  
með verönd, gufubaði, 
geymsluskúr, heitum og  
köldum pottum 

 • Möguleiki á 60 - 70 fm 
aukaíbúð í kjallara

 • Sérlega falleg eign í góðu standi

 V e r ð :  119 millj.

Stuðlasel 13
109 Reykjavík

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignas.
Sími: 616 1313 
fridrik@miklaborg.is

Ólafur Finnbogason 
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

OPIÐ HÚS
mánudaginn 7. júní

milli kl. 17.00 - 17.30

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 697 9300 
svan@miklaborg.is V e r ð :  32,5 millj.

Fallegt lítið einbýli
 • Eignin er fullbúin með  
húsgögnum og selst  
með öllu  

 •Húsið hentar vel til útleigu 
og hefur verið notað 
þannig undanfarið 

 • Göngufæri í alla þjónustu 
og heilsugæslu 

Skúlagata 10
 340 Stykkishólmi

O P I Ð 
H Ú S

sunnudaginn 
6. júní
kl. 13.00 - 14.30 

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 697 9300 
svan@miklaborg.is V e r ð :  69,7 millj.

Gott og mikið endur nýjað 
136 fm endaraðhús  
með suður-sólpalli 

 • Rúmgóð stofa með 
útgangi á sólpall

 • Þrjú svefnherbergi og 
endurnýjað baðherbergi 

 •Húsið er mikið endurnýjað 
og í góðu ástandi 

Ásgarður 19
108 Reykjavík

O P I Ð 
H Ú S

mánudaginn 
7. júní
kl. 17.30 - 18.00

NÝTT Í SÖLU

Jason Ólafsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 775 1515
jko@miklaborg.is

Ingi Þór Ingólfsson 
lögg. fasteigna & skipasali 
Sími: 698 4450 
ingi@miklaborg.is

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Inga Þór í síma 698 4450

Jón Rafn Valdimars
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520 
jon@miklaborg.is

Vorum að fá í sölu jörðina Neðri-Dal  
og lögbýlið Stalla í Biskupstungum
 • Næsta jörð (vestan) við GEYSI í Haukadal
 • 2ja km frá Geysi og stutt í Gullfoss
 • Frábær staðsetning í alfaraleið
 • Stærð um 1200 Ha., þ.a. um 400 Ha á láglendi
 • 2 einbýlishús, hlaða og gróðurhús

Miklir möguleikar á  ferðatengdri uppbygg-
ingu  og heilsutengdri  ferðaþjónustu:

 • Hóteluppbygging eða smáhýsi
 • Miðstöð útgerðar hálendis-og jöklaferða
 • Heitt vatn og góð kaldavatnslind
 • Hentar vel fyrir spa og laugar
 • Fjallaferðir, gönguleiðir  
og reiðleiðir

 • Lífræn ræktun  
á grænmeti

Neðri-Dalur og Stallar
806 Biskupstungum

Nánari upplýsingar veitir: 

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignas.
Sími: 616 1313 
fridrik@miklaborg.is

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Friðrik í síma 616 1313

       

 V e r ð :   56 millj.

Vel skipulögð og mikið 
endurnýjuð íbúð á 2. hæð

 • Stærð 111 fm 
 • 3 svefnherbergi 
 • Opið er frá eldhúsinu yfir í 
rúmgóða stofu/borðstofu 
þaðan sem útgengt er 
á rúmgóðar svalir.

 • Góð staðsetning þar sem 
stutt er í alla helstu þjónsutu

Laufengi 12
112 Reykjavík

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Gunnari í síma 899 5856

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is

NÝTT Í SÖLU

Sogavegur 73-77
108 Reykjavík

Komið skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

Fallegar og vel skipulagðar  
2ja - 4ra herbergja íbúðir

 • Íbúðirnar afhendist með gólf-
efnum, ísskáp og uppþvottavél

 • Bílastæði í bílageymslu 

 • Sérinngangur með 
mörgum íbúðum

 • Sérafnotaréttir eða svalir með  
öllum íbúðum

Óskar S. Axelsson
aðst. fasteignasala
Sími: 691 2312
osa@miklaborg.is

Jason Ólafsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 775 1515
jko@miklaborg.is

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 697 9300 
svan@miklaborg.is

Kjartan Í. Guðmunds
vfr. og aðst. fasteignas
Sími: 663-4392
kjartan@miklaborg.is

Barbara R. Bergþórs
lögg. fasteignasali 
Sími: 823 0339
barbara@miklaborg.is

V e r ð  f r á :   67,9 millj.

Glæsilegar  
nýjar íbúðir

T i l b ú n a r 
nýjar íbúðir

Einungis

6 íbúðir
eftir

OPIÐ HÚS
laugardaginn 5. júní
milli kl. 12.00 - 13.00

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 697 9300 
svan@miklaborg.is V e r ð :  64,9 millj.

Vel skipulögð 121 fm  
íbúð á jarðhæð með 
sérinngangi

 • 5 herbergja 

 • Stæði í bílageymslu 

 • Góður pallur á 
sérafnotatrétti

Álfkonuhvarf 63
203 Kópavogur

O P I Ð 
H Ú S

mánudaginn 
7. júní
kl. 17.00 - 17.30

NÝTT Í SÖLU

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is

Ragnheiður Péturs
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Óskar R. Harðarson  og  Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Jón Rafn Valdimars
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími:  899 1178

Ásgrímur Ásmunds
hdl. & lögg. fasteignas
Sími: 865 4120

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Ómar Hvanndal 
hdl. & aðst. fasteignas
Sími: 832 3200

Elín Alfreðsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 3090

Kjartan Í. Guðmunds
aðst. fasteignasala
Sími: 663 4392

Friðjón Ö. Magnúss.
lögg. fasteignasali
Sími: 692 2704

Óskar H. Bjarnasen 
lögg. fasteignasali
Sími:  691 1931

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali 
Sími: 896 8232

Páll Þórólfsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

Þóroddur S. Skapta 
lögg. fasteignasali
Sími: 868  4508

Jason Kr. Ólafsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

Friðrik Þ. Stefáns
hdl. & aðst. fasteignas
Sími: 616 1313

Barbara R. Bergþórs
lögg. fasteignasali 
Sími: 823 0339

Óskar S. Axelsson
aðst. fasteignasala
Sími: 691 2312

Ingi Þór Ingólfsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 698 4450

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

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



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

 Bátar

 Bílar óskast
Óska eftir að kaupa Toyotu Corolla 
2002-2004. Ekki ek. mikið meira enn 
150þús. Verður að vera í toppstandi 
og skoðaður. Má vera á nöglum. 
Staðgreiðist. Uppl. í s: 483 3568

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.

 Bókhald

 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

runarmurari.is
Tröppuviðgerðir, Húsaviðgerðir, 
Þakmálning, Málning o.m.fl. 
runarmur@gmail.com S. 7743800

Tek að mér allt alm. viðhald 
húsa, s.s. málun, múrun, flísa- & 
parketlagnir og trésmíði. S. 616 
1569

 Málarar
getum bætt við okkur verkefnum í 
sumar, öll almenn málningarvinna 
og sprunguviðgerðir. Fáðu frítt 
verðtilboð. gH málari lögg. málarar 
s. 847 2024 geir7@yahoo.com

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

getum bætt við okkur verkefnum 
innan og utanhús. Vönduð 
vinnubrögð og góð umgengni. 
Tilboð eða tímavinna. lítið Mál ehf. 
Sigurður 896-5758.

Viðskiptavit ehf. er framsækið fyrirtæki í byggingariðnaði sem sinnir 
verktöku ásamt alhliða verkefnastjórnun og ráðgjöf. Viðskiptavit 
hefur innan sinna raða reynslumikið og hæfileikaríkt starfsfólk

á sviði byggingarstarfsemi og verkefnastjórnunar.

Verkefnastjóri
Viðskiptavit ehf býður áhugavert framtíðarstarf og spennandi 
verkefnastöðu fyrir verkefnastjóra sem hefur stýrt byggingar-
verkefnum og unnið á verkstað.

Viðkomandi mun vinna náið með eigendum að fjölbreyttum 
verkefnum.

Helstu verkefni
• Samningagerð við undirverktaka og birgja
• Stjórn innkaupa
• Gerð og eftirfylgni verk- og kostnaðaráætlana
• Reikningagerð og uppgjör verka
• Tilboðsgerð
• Samskipti við opinbera aðila og samstarfsaðila

Starfskröfur og eiginleikar:
• Iðn-/tækni-/verkfræðimenntun og marktæk reynsla 

á verkstað
• Reynsla í áætlanagerð
• Reynsla af AJOUR kostur
• Stundvísi, sjálfstæði og vinnusemi
• Árangursdrifin og lausnamiðuð nálgun
• Samskiptafærni, frumkvæði og framúrskarandi 

þjónustulund

Umsóknarfrestur er til 13. júní 2021.
Umsóknir óskast sendar til sigridur@vvit.is  með ferilskrá og 
nöfnum umsagnaraðila.

Smiðsbúð 10
210 Garðabæ

vpallar@vpallar.is
www.vpallar is

Vinnupallar minna viðhaldsunnendur á 
að öryggi er margfalt meira virði en slys og tjón.

Verum vel búin í kre�andi aðstæðum og komum heil heim.
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Ljósmynd: Pétur Þór Lárusson. Ljósmynd: Pétur Kristjánsson.

Ljósmynd: Gunnlaugur Rögnvaldsson. Ljósmynd: Pétur Þór Lárusson. Ljósmynd: Pétur Þór Lárusson.

Ljósmynd: Pétur Þór Lárusson. Ljósmynd: Pétur Þór Lárusson.

Aflann og vörur í örugga höfn
Faxaflóahafnir óska sjómönnum, fjölskyldum sjómanna, útgerðum  
og öðrum þeim sem tengjast sjávarútvegi gleðilegan sjómannadag.



Skipstjórinn Lára Hrönn 
Pétursdóttir er með breið-
firsk sjómannsgen í æðum. 
Í heimsfaraldrinum ákvað 
hún að setja Óskalög sjó-
manna aftur á dagskrá á 
Facebook, með harmónikk-
una sína að vopni.

thordisg@frettabladid.is

„Mér hefur alltaf liðið vel á sjó 
og aldrei orðið sjóveik. Ætli það 
sé ekki ættgengur genagalli,“ 
segir Lára og hlær. Hún er stödd 
í Bjarnareyjum á Breiðafirði, þar 
sem áar hennar bjuggu.

„Pabbi er fæddur í Flatey en 
amma mín og afi, langamma og 
langafi í föðurætt, bjuggu hér. Ég 
hef því sjómannsgenin úr Breiða-
firðinum og er vön því frá blautu 
barnsbeini að velkjast um á sjó.“

Lára er með þriðja stigs skip-
stjórnarréttindi sem eru stærstu 
réttindin til að stýra skipum, utan 
herskipa og varðskipa.

„Ég sigldi stórum bátum áður en 
ég flutti til Bandaríkjanna fyrir sjö 
árum. Ég var til dæmis skipstjóri á 
150 manna farþegabátum og leysti 
af sem stýrimaður á Baldri, en 
foreldrar mínir stofnuðu Sæferðir 
1986 og seldu það Eimskipi fyrir 
um sex árum síðan. Þá fengum við 
okkur aftur fiskibát og stundum 
nú strandveiðar, þar sem ég leysi 
eldri bróður minn af í sumar,“ 
upplýsir Lára, en til fróðleiks eru 
strandveiðar stundaðar af smá-
bátum í maí, júní, júlí og ágúst og 
má veiða 770 kíló fisks á dag, tólf 
daga í mánuði, án þess að eiga 
kvóta.

Vel giftur lífskúnstner
Lára er ekki bara menntaður 
skipstjóri, heldur einnig sjávarút-
vegsfræðingur, einkaþjálfari og 
klassískur söngvari.

„Ég tók pungaprófið í kvöldskóla 
á námsárunum í Verzló og fór 
þaðan beint í Stýrimannaskólann 
því ég vildi tryggja mér góð laun til 
að geta borgað nám mitt í klass-
ískum söng. Ég ætlaði nefnilega að 

verða heimsfræg óperusöngkona, 
söng í Óperukórnum og þar kynnt-
ist ég manninum mínum. Nú er ég 
að dusta rykið af söngnum aftur 
og það er mjög gaman að vera góð 
í þessu þótt ég stefni ekki lengur á 
heimsfrægð,“ segir Lára kát.

Hún segist fyrst og fremst vera 
vel giftur lífskúnstner sem vílar nú 
og dílar með hlutabréf á milli þess 
sem hún byggir nýtt hús handa 
fjölskyldunni, sem flutti aftur 
heim til Íslands í fyrra.

„Ég er þessi óákveðna týpa sem 
veit ekki hvað hún vill gera þegar 
hún er orðin stór. Maðurinn minn, 

Eiríkur Sveinn Hrafnsson, er 
alinn upp á malbikinu og starfar í 
tölvubransanum. Hann stofnaði 
fyrirtækið GreenQloud og saman 
fórum við vestur um haf til að færa 
út kvíarnar með fyrirtækið og 
seldum það bandaríska fyrirtæk-
inu NetApp fyrir þremur árum. 
Þegar Eiríkur barðist í bökkum 
í frumkvöðlaheiminum fór ég á 
sjóinn til að veiða fisk til að hafa í 
okkur og á, og þegar gekk vel hjá 
honum varð meira frelsi hjá mér.“

Í Bandaríkjunum vann Lára 
fyrir Vulcan, fyrirtæki Paul Allen, 
meðstofnanda Microsoft.

„Paul stofnaði Vulcan til að leysa 
vandamál heimsins en græða svo-
lítið á því líka. Ég kom inn í verk-
efnið með mína skipstjórnar- og 
tölvuþekkingu til að greina ólög-
legar túnfiskveiðar á alþjóðahafs-
svæðum með hjálp gervitungla 
og ýmissa tækninýjunga,“ segir 
Lára, sem vann líka rannsóknir 
fyrir Vulcan í Brasilíu og gerði alls 
konar tilraunir með fiskveiðar í 
árósum Amazon í samstarfi við 
bróður sinn sem er skipstjóri og 
saman ráku þau fiskvinnslu þar í 
landi.

„Það er mikið af skipstjórum og 
vélstjórum í fjölskyldunni minni, 
sem og frumkvöðlum í sjávarút-
vegi. Þannig stofnuðu foreldrar 
mínir eitt fyrsta ferðaþjónustu-
fyrirtækið á Íslandi en til að hafa 
eitthvað að gera yfir vetrartímann 
fóru þau að veiða beitukónga og 
ígulker.“

Lára stofnaði einnig systraklasa 
Sjávarklasans, Pacific North West 
Ocean Cluster, ásamt Þóri Sigfús-
syni í Seattle, Washington. 

„Þar vorum við að tengja inn 
nýjungar og uppfæra sjávarút-
veginn, allt frá Washington til 
Kaliforníu. Áður en allt komst 
á almennilegt skrið fluttum við 
aftur heim. Við störfum þó enn 
vestra, aðallega við að koma 
íslenskum frumkvöðlafyrirtækj-
um í samband við aðila á vestur-
strönd Bandaríkjanna,“ upplýsir 
Lára.

Vildi verða partífær á nikkuna
Lára segist vera alls konar, en hún 
er líka mjög flinkur harmónikku-
leikari.

„Pabbi spilar á harmónikku 
og þegar ég var krakki vorum 
við mikið í Flatey þar sem allir á 
eyjunni komu í húsið til okkar þar 
sem haldin voru harmónikku-
partí og harmónikkudansleikir í 
samkomuhúsinu. Mér fannst það 
allt svo gaman og ákvað níu ára að 
læra á nikkuna til að verða partí-
fær. Þegar ég flutti til Reykjavíkur 
vann ég fyrir mér með því að spila 
á nikkuna, spilaði með Greif-

unum, dinnertónlist og fleira, og 
fékk borgað fyrir,“ segir Lára.

Þegar kórónaveiran setti 
heiminn á hliðina í fyrra setti Lára 
á laggirnar Facebook-síðuna Óska-
lög sjómanna.

„Þegar bandarísk stjórnvöld 
settu á æ strangari útgöngubönn 
varð maður alveg fastur heima. Ég 
hafði þá lítið gripið í nikkuna en 
ákvað að dusta af henni rykið til 
að halda mér við og setti upp síð-
una þar sem ég bauð upp á óskalög 
sem ég spilaði á harmónikkuna og 
taggaði viðtakendur kveðjanna 
við. Heimilisfólk á elliheimilinu í 
Stykkishólmi tók strax við sér og 
var duglegt að senda kveðjur og 
svo var hlustað á sal og myndaðist 
skemmtileg stemning.“

Nikkunni hennar Láru var 
pakkað í gám þegar fjölskyldan 
flutti aftur til Íslands en þegar 
nýja húsið verður tilbúið í sumar 
stefnir Lára á að taka upp þráðinn 
með Óskalög sjómanna.

„Já, það sitja nokkur lög á 
hakanum, til dæmis situr Let it go 
úr Frozen á sálinni vegna þess að 
ég hef ekki komist í að spila það á 
nikkuna fyrir litla frænku. Annars 
þurfa óskalögin ekkert endilega 
að vera sjómannalög, þau er allt 
frá Bítlunum og Elvis yfir í Pulp, 
Metallica og þaðan af nýrra. Það er 
áskorun fyrir mig að útfæra lögin 
fyrir harmónikkuna og þegar ég 
flutti í bæinn rak ég mig á, þar var 
allt annar kúltúr og enginn þekkti 
sjómannalögin sem allir sungu 
hástöfum með í Flatey. Ég fagna 
því tækifærinu að spila allt mögu-
legt annað á nikkuna.“

Lára fékk útvarpskonuna góð-
kunnu, Gerði G. Bjarklind, til að 
lesa inn kynningu fyrir síðuna.

„Gerður er í miklu uppáhaldi. 
Hún var lengi með óskalagaþátt 
sem ég hlustaði á en ég er svo hipp 
og kúl að hlusta á Gufuna. Þegar ég 
leysti af á línu- og netabátum með 
skóla hljómaði Gufan í útvarpinu í 
brúnni og þá hlustaði maður á alla 
áhugaverðu þættina og auðvitað 
ítarlegu veðurspána sem þarf að 
hlusta eftir á sjó.“ n

Endurvakti Óskalög sjómanna á fésbókinni

Lára með vænan þorsk sem hún veiddi um daginn á Breiðafirði. MYND/AÐSEND
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Sjómenn, 
til hamingju!
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Ég sakna hans og 
tíminn sem hann 

er úti er alltaf lengur að 
líða en dagarnir þegar 
hann er heima. Ég er 
hins vegar orðin vön 
þessu og á góða fjöl-
skyldu, vini og vinnufé-
laga. 

Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@
frettabladid.is 

Steingerður Steinarsdóttir, 
ritstjóri Vikunnar, er gift 
sjómanninum Guðmundi 
Bárðarsyni. Hún segir lífið 
óneitanlega léttara þegar 
hann er í landi og hún 
saknar hans þegar hann er 
á sjó. 

„Við sjómannskonur þurfum að 
vera bæði bíll og bílstjóri. Ég get 
ekki stólað á neinn þegar bíllinn 
bilar, kemur að dekkjaskiptum eða 
bera þarf á girðinguna í kringum 
húsið. Margt hefur þó breyst til 
batnaðar eftir að net- og síma-
samband komst á við skipin. Í 
gamla daga þurfti Gummi að 
útbúa umboð fyrir mig til að ég 
gæti séð um alls konar hluti, sækja 
póstsendingar til hans, milli-
færa af reikningum í bankanum, 
fasteigna- og bílakaup og fleira 
og fleira. Núna getur hann séð 
um sín bankaviðskipti sjálfur og 
við getum talað saman á hverjum 
degi,“ segir Steingerður, en manns-
efnið var í Stýrimannaskólanum 
þegar þau kynntust. Það kom 
henni því ekki á óvart að hann færi 
á sjóinn en sjómannslífið er vissu-
lega krefjandi.

„Margir gera sér ekki alveg grein 
fyrir því hve miklu sjómenn fórna 
fyrir starf sitt. Þeir missa af stórum 
augnablikum í lífi barna sinna, 
ótal veislum og hátíðisdögum, geta 
ekki stundað öll áhugamál sín og 
eiga sjaldnast frí þegar aðrir eru í 
fríi. Það er mikið púsl oft að laga 
hlutina að útivist þeirra. Skipu-
leggja sumarfríið til dæmis. Oft 
hefur litlu mátt muna hjá okkur 
þegar túrinn er á síðustu stundu 
lengdur og við eigum bókað flug 
til útlanda. Passa þurfti upp á að 
fermingar barnanna bæru upp á 
rétta daga og útskriftarveislum 
var frestað þar til Gummi kom í 
land. En á móti kemur að hann er 
heima þegar hann er heima og er 
til taks fyrir okkur öll. Það kann ég 
sannarlega vel að meta.“

Langar fjarvistir mynda spennu
Þegar Steingerður er spurð hvort 
það haldi ástinni lifandi að vera 
svona mikið í sundur hugsar hún 
sig aðeins um. „Þessu verður að 
svara já og nei. Langar fjarvistir 
hvort frá öðru skapa bil á milli 
fólks. Einhver spenna myndast 
og væntingar sem erfitt er að 
standa undir. Báðir aðilar hlakka 
óskaplega til heimkomunnar og 
stundum eru vonbrigðin mikil 
þegar makinn hefur önnur plön en 
þú eða er bara ekki eins skemmti-
legur og þig minnti. Það þarf að 
vera meðvitaður um þetta og 

Halda gleðinni í sambandinu

Steingerður 
segir að hún 
gæti ekki unnið 
á sjó. „Ég verð 
svo sjóveik að 
ég hef orðið 
veik um borð í 
skipi við bryggju 
þegar ég var að 
sækja eigin-
manninn.“ 

MYND/JÓNATAN 
GARÐARSSON

Guðmundur 
og Steingerður 
með barna-
barnið, Úlfhildi 
Andradóttur, 
og Stefán Sölva 
Svövuson, 
systurson 
hennar.  

MYND/AÐSEND

stundum tekur nokkra daga að 
ná til baka nándinni og gleðinni í 
sambandinu. Ég veit að ekki öllum 
tekst það. Að geta verið í síma- og 
tölvusambandi allan tímann sem 
hann er í burtu hjálpar mikið hvað 
þetta varðar,“ segir hún.

Plana lítið fram í tímann
Steingerður lætur sér ekki leiðast 
á meðan Guðmundur er á sjónum. 
„Ég sakna hans og tíminn sem 
hann er úti er alltaf lengur að líða 
en dagarnir þegar hann er heima. 
Ég er hins vegar orðin vön þessu og 
á góða fjölskyldu, vini og vinnu-
félaga. Þegar Gummi er í landi 
verður óneitanlega allt léttara. 
Það er meira gaman að elda góðan 
mat, skreppa í ferðalög eða fara 
í bíó þegar þú hefur félaga. Við 
höfum yfirleitt þann háttinn á að 
skipuleggja ekki neitt en tökum 
oft skyndiákvarðanir og skellum 
okkur þá í borgarferð eða skrepp-
um út á land.“

Þau hjónin eiga tvö uppkomin 
börn en starfsins vegna gat Guð-
mundur ekki tekið þátt í barna-
uppeldinu af fullum krafti. „Hann 
sá mjög fljótt að hann gæti aldrei 
orðið sá sem sæi um agann. Þegar 
börnin voru yngri var hann fjóra 
daga í mánuði í landi svo hann 

reyndi að njóta stundanna með 
þeim fremur en að leggja þeim 
lífsreglurnar. Ég man enn hvað 
okkur fannst stórkostlegur munur 
þegar fríið varð sjö dagar í mánuði. 
Síðustu áratugi hefur Gummi farið 
einn túr og svo næsta í frí þann-
ig að hann er hálft árið í burtu og 
hálft árið heima. Dóttir okkar fékk 
að njóta þess tíma um stund en 
sonurinn var orðinn fullorðinn 
áður en það komst á.“

Sjórinn kallar
Guðmundur hefur verið við-
loðandi sjóinn meira og minna alla 
ævi. „Afi hans og móðurbróðir áttu 
litla trillu og hann var á sumrin hjá 
þeim og fór stundum með í róðra. 
Pabbi hans var loftskeytamaður á 
Akureyrartogurunum og hann fór 
með honum í siglingu tólf ára gam-
all. Núna vinnur Gummi um borð 
í frystitogaranum Stefano, sem er 
gerður út af Reyktal í Danmörku, 
og er mest við rækjuveiðar í Bar-
entshafi,“ segir Steingerður og játar 
að stundum hafi hún áhyggjur af 
eiginmanninum úti á sjó, sérstak-
lega í vondum veðrum. „Samt eru 
skipin mun öruggari nú og hjálpin 
öflugri ef eitthvað bregður út af. Ef 
ég veit að hann er veikur eða undir 
miklu álagi hef ég kannski ekki 
beint áhyggjur en þá óska ég þess 
oft að hann gæti bara skotist heim 
og slakað á í smástund.“

Hefðir þú kosið að hann veldi 
sér annan starfsvettvang en sjó-
mennskuna? „Það var ekki mitt að 
velja honum ævistarf. Hann hefur 
nokkrum sinnum gert tilraun til 
að breyta til og ég studdi hann 
í því. Sjórinn kallaði hins vegar 
alltaf á hann aftur og það hefur 
líka sína kosti þótt starfið sé erfitt 
og því fylgi einangrun og sökn-
uður.“

Gætir þú hugsað þér að vera sjálf 
á sjó? 

„Nei, það gæti ég ekki. Ég verð 
svo sjóveik að ég hef orðið veik um 
borð í skipi við bryggju þegar ég 
var að sækja hann. Sjórinn heillar 
mig ekki.“ n

Síldarvinnslan sendir sjómönnum og fjölskyldum 
þeirra hátíðarkveðjur á sjómannadaginn
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Til hamingju með 
daginn sjómenn
Við þökkum samstarf liðinna ára og sendum 
sjómönnum og fjölskyldum þeirra heillaóskir 
í tilefni dagsins.



Sjómennskan er líkamlega 
erfitt starf og því skiptir 
miklu máli að bjóða upp á 
hollan og fjölbreyttan mat 
um borð. Sigurður Jónsson 
hefur starfað sem kokkur til 
sjós frá árinu 2013 og líkar 
vel við starfið. 

Sigurður Jónsson, kokkur á Viðey 
RE 50 sem Brim gerir út, eldar mat 
ofan í þrjár kynslóðir sjómanna og 
þarf því að bjóða upp á fjölbreyttan 
og um leið hollan mat sem fellur vel 
í kramið hjá svo fjölbreyttum hópi. 
Áhöfnin telur fimmtán manns 
og eru túrarnir yfirleitt 4–6 daga 
langir en aldrei lengri en vika í 
senn. „Lengd túranna fer svolítið 
eftir árstíma en skipið er fersk-
fiskstogari og er allur aðbúnaður 
í heims klassa, hvort sem það eru 
vistarverur eða vinnuaðstaða. 
Vinnudagurinn byrjar um kl. 7 og 
morgunmatur hefst kl. 8. Í hádegis-
mat eru vaktaskipti en strákarnir 
eru flestir á átta tíma vöktum en 12 
tíma vöktum í brúnni og í vél. Næst 
tekur við síðdegiskaffi og að lokum 
kvöldmatur. Þetta eru yfirleitt 
langir vinnudagar hjá mér en þeim 
lýkur milli kl. 21 og 22, það fer allt 
eftir því hversu mikið er kjaftað.“

Hann hefur starfað sem kokkur 
á sjó síðan árið 2013 og líkar vel 

við starfið. „Ég er lærður bakari en 
byrjaði reyndar upphaflega á sjó 
sem háseti árið 2010. Það þróaðist 
síðan þannig að ég fékk fastráðn-
ingu sem kokkur hjá fyrirtækinu.“

Fjölbreytnin í fyrirrúmi
Sjómennskan er líkamlega 
erfitt starf sem oft er unnið við 
erfiðar aðstæður. „Ég legg því mikla 
áherslu á að bjóða upp á hollan og 
góðan mat fyrir áhöfnina. Þar sem 
hér eru menn á öllum aldri legg ég 
mikla áherslu á að bjóða upp á fjöl-
breyttan mat fyrst og fremst, þann-
ig að allir um borð fái eitthvað við 
sitt hæfi en það er ekkert endilega 
háð aldri hvað hverjum þykir gott. 
Oftast er kjötmáltíð í hádeginu en á 
kvöldin verður yfirleitt fiskur fyrir 
valinu. Hér borða menn því fisk 
daglega, enda er kokkurinn með 
aðgang að ferskum fiski á hverjum 

degi. Gamli góði heimilismaturinn 
er alls ekki á undanhaldi hjá mér 
heldur blanda ég þessu bara saman, 
klassískum heimilismat sem við 
öll þekkjum og eitthvað nýtt inn 
á milli. Sem dæmi er saltfiskur og 
skata nánast undantekningarlaust 
í hádeginu á laugardögum en það 
er hefð frá skipstjóranum sem ég 
lofaði að halda í. Þegar kemur að 

kjöti er þetta nokkuð mismunandi 
þó að íslenska lambakjötið sé mest 
á boðstólum.“

Góð matarlyst
Sjómenn hafa almennt góða mat-
arlyst að hans sögn og kvarta ekki 
mikið yfir matnum, að minnsta 
kosti ekki í hans eyru. „Þetta eru 
miklir matmenn og þegar það er 

mikið að gera er vel tekið til matar-
ins. Mér finnst áhöfnin almennt 
hugsa betur um hollustuna og 
passa upp á að borða fjölbreyttan 
mat. Hjá mér er fjölbreytileikinn 
að minnsta kosti númer eitt, tvö 
og þrjú, þannig að allir geti fengið 
eitthvað við sitt hæfi.“

Undirbúningur fyrir hvern túr 
er frekar hefðbundinn. „Þegar 
löndunardagsetning og næsta 
brottför liggur fyrir panta ég 
kostinn yfirleitt degi fyrir brottför. 
Kosturinn kemur svo á bryggjuna 
til okkar og um borð í skipið. Ég 
þarf líka stundum að kíkja í eina 
og eina búð sjálfur. Þetta er í sjálfu 
sér bara eins og að versla inn fyrir 
stórt heimili.“

Mikill hátíðisdagur
Sigurður ætlar auðvitað að halda 
upp á sjómannadaginn á morgun, 
sunnudag. „Við erum á leiðinni í 
land í dag, laugardag, og áhöfnin 
ætlar að taka forskot á sæluna og 
hittast í kvöld á veitingastaðnum 
Sjálandi í Garðabæ þar sem við 
ætlum meðal annars að borða 
góðan fisk. Sjómannadagurinn á 
morgun er auðvitað mikill hátíðis-
dagur fyrir alla sjómenn og fjöl-
skyldur þeirra. Sjómenn almennt 
bera mikla virðingu fyrir þessum 
degi.“ n

Gamli góði heimilismaturinn ekki á undanhaldi

Sigurður hefur verið lengi til sjós, fyrst sem háseti en eldar nú ofan í skipverja.  
 MYND/FROSTI GNARR

 Þar sem hér eru 
menn á öllum 

aldri legg ég mikla 
áherslu á að bjóða upp á 
fjölbreyttan mat.

johannamaria@torg.is

Í Sjómannablaðinu Víkingi í októ-
ber árið 1983 kom Laufey Hall-
dórsdóttir fram í viðtali. Laufey 
var fyrsti formaður kvenfélags 
Öldunnar og þá ekkja Guðmundar 
H. Oddssonar, sem var aðsópsmik-
ill í félagsstörfum Öldunnar, sem 
og við stofnun tímaritsins, F.F.S.Í. 
og fleira. Þegar viðtalið birtist er 
Laufey orðin 71 árs að aldri og er 
henni lýst sem fallegri og fíngerðri 
konu, hressilegri og hláturmildri.

Að sögn Laufeyjar kom fyrsta 
hugmyndin að því að sjómenn 
sameinuðust um einn frídag 
frá Henry heitnum Hálfdanar-
syni. Hann skrifaði þá bréf til 
hins nýstofnaða Skipstjóra- og 
stýrimannafélags Reykjavíkur 
og Öldunnar og var vel tekið í 
hugmyndina. Henry gegndi for-
mannsstarfi sjómannadagsráðs og 
Guðmundur var gjaldkeri í fyrsta 
ráðinu.

Fyrsti sjómannadagurinn var 
haldinn þann 6. júní árið 1938, 
sem er sami dagur og sjómanna-
dagurinn lendir á í ár nema um 
var að ræða mánudag, annan í 
hvítasunnu. Næstu ár var fylgt 
reglu sem á endanum var lög-
tekin árið 1987, að sjómannadagur 

skyldi vera fyrsti sunnudagur í 
júní nema hvítasunnu bæri upp 
á þann dag. Þá skyldi sjómanna-
dagurinn vera viku síðar. Laufey 
Halldórsdóttir segir í viðtalinu að 
sá dagur líði sér seint úr minni. 
„Það var ótrúlegt hvað allir voru 
lukkulegir og hvað ríkti mikil gleði 
þennan dag. Það getur enginn 
ímyndað sér það. Hátíðarhöldin 
fóru fram á Arnarhóli, þar sem 
geysilegur fjöldi safnaðist saman. 
Um kvöldið var haldið hóf á Hótel 
Borg og þar var sama stemningin 
ríkjandi. Guðmundur sá um sölu 
aðgöngumiðanna, og það var 
nánast umsátursástand í kringum 
húsið okkar,“ segir Laufey og hlær 
að minningunni. n

Nánast umsátursástand 
Það er ósjaldan líf og fjör á sjómannadaginn en sá fyrsti var haldinn hátíð-
legur þann 6. júní árið 1938 við mikinn fögnuð.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Hátíðarhöldin fóru 
fram á Arnarhóli, 

þar sem geysilegur fjöldi 
safnaðist saman. Um 
kvöldið var haldið hóf á 
Hótel Borg og þar var 
sama stemningin 
ríkjandi.
Laufey Halldórsdóttir.

Hjálpaðu okkur
að bjarga mannslífum
Bakverðir standa við bakið á sjálfboðaliðum okkar með mánaðarlegum stuðningi og gera 
þeim kleift að vera til taks þegar á þarf að halda, á nóttu sem degi, allan ársins hring.

Vertu Bakvörður 
Landsbjargar landsbjorg.is
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Guðmundur S. Guðmundsson
G.RUN Grundarfirði

„Lykillinn að góðum árangri er 
hugbúnaður sem gefur okkur 
lykilupplýsingar í rauntíma.“

WiseFish er hugbúnaðarlausn, sérsniðin að þörfum sjávarútvegsfyrirtækja. 
Fjölbreyttir eiginleikar hennar ná til allrar virðiskeðju sjávarfangsins, 
allt frá veiðum og framleiðslu til sölu og dreifingar.

Sérfræðingar okkar búa yfir mikilli þekkingu og reynslu af þjónustu 
og hugbúnaðarþróun fyrir sjávarútveginn.

WiseFish — sérsniðin lausn 
fyrir sjávarútveginn

Til lukku
með ykkur
WISE óskar sjómönnum til hamingju með daginn.

wise.is
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ALLA LEIÐ

Við tökum þjónustuna alla leið
Það er okkur sönn ánægja að bjóða nú upp á enn betri þjónustu  
með nýrri og öflugri vefverslun N1 sem nýtist sjómönnum  
og útgerðarfyrirtækjum hvort sem er á sjó eða í landi.  
N1 sendir hamingjuóskir í tilefni sjómannadagsins og þakkar  
fyrir ánægjuleg samskipti alla leið!
  
 
440 1000      n1.is

Til hamingju 
með daginn
sjómenn!



Við kaupum brotamálm

50

ISK 500 á kg. ISK 6 á kg. ISK 465 á kg.

ISK 325 á kg. ISK 325 á kg.

ISK 100 á kg.

ISK 40 á kg.ISK 65 á kg.

ISK 6 á kg.ISK 100 á kg.

ISK 55 á kg.

ISK 65 á kg. ISK 110 á kg.

ISK 6 á kg.

ISK 7 á kg. ISK 40 á kg.

ISK 400 á kg.



Elín 
Albertsdóttir

elin 
@frettabladid.is

Á sjómannadag er til siðs 
að elda eitthvað gott enda 
hátíðardagur. Ekkert er 
ljúffengara en íslenska 
lambalærið og ekki verður 
það verra hægeldað. Margir 
staðir á landinu verða með 
minni háttar hátíðardagskrá 
við höfnina á morgun en þó 
með óhefðbundnum hætti.

Það er alltaf viss stemning á sjó-
mannadaginn. Hafnir víða um 
land fyllast af lífi og fjöri. Að vísu 
var öllum hátíðarhöldum aflýst í 
fyrra vegna samkomutakmarkana. 
Stærstu hátíðarnar eins og Hátíð 
hafsins og Sjóarinn síkáti verða 
ekki heldur í ár. Sjóminjasafn 
Reykjavíkur verður opið á morgun 
og ókeypis er inn. Búast má við 
að eitthvað smálegt verði gert í 
sjávarþorpum landsins. Sjómenn 
verða heiðraðir eins og venja er á 
þessum degi. Sömuleiðis verður 
sjómannamessa tileinkuð sjó-
mannadeginum og minningu sjó-
manna í Dómkirkjunni á morgun. 
Messunni verður útvarpað á Rás 1 
og hefst kl. 11.

Hér er hugmynd að góðum 
kvöldverði á sjómannadag sem 
hefst á ljúffengri blómkálssúpu.

Blómkálssúpa með beikoni

150 g beikon
Ólífuolía
1 msk. smjör
1 laukur, skorinn smátt
3 hvítlauksrif, skorin smátt
3 gulrætur, skornar smátt
2 blómkálshöfuð, skorin í grófa 
bita
1 lítri kjúklingasoð
250 ml mjólk
Salt og pipar
Smátt skorin fersk steinselja

Þessi uppskrift er mjög góð og þótt 
súpan sé í raun grænmetissúpa má 
gjarnan gera hana örlítið öðruvísi 
með chilli og beikoni en því má 
sleppa.

Steikið beikonið þar til það 

Veisla á sjómannadaginn
Hægeldað 
lambalæri með 
tilheyrandi er 
afar ljúffengt.
  FRÉTTABLAÐIÐ/

GETTY

Blómkálssúpa 
með beikoni og 
chilli er svolítið 
öðruvísi en við 
þekkjum. 

Tiramisu er einn vinsælasti eftirréttur á Ítalíu. Hann á alltaf vel við. 

verður stökkt í smávegis ólífuolíu. 
Takið af pönnunni og setjið á eld-
húspappír.

Setjið smjör í pott og steikið lauk 
og hvítlauk. Bætið síðan gulrótum 
og blómkáli út í. Takið frá nokkra 
bita af blómkáli til að skreyta súp-
una á diskunum. Setjið kjúklinga-
kraftinn saman við ásamt mjólk og 
látið suðuna koma upp. Látið síðan 
malla áfram í 20 mínútur. Maukið 
súpuna með töfrasprota og bragð-
bætið með salti og pipar.

Setjið í skálar og puntið með 
beikon- og blómkálsbitum. Stráið 
steinselju yfir og smávegis chilli 
fyrir þá sem vilja meira bragð.

Hægeldað lambalæri

1 lambalæri (um það bil 2½ kg)
2 tsk. salt
1 tsk. nýmalaður pipar
3 hvítlauksrif
4 kvistar ferskt rósmarín
3 dl vatn
3 gulrætur
500 g sellerírót
2 laukar
2 msk. ólífuolía
Stillið grillið á 250 °C.

Hægeldað lambalæri er ein-
staklega bragðgott og bráðnar í 
munni. Passa verður þó að kjötið 
verði ekki ofsteikt. Nauðsynlegt er 
að hafa kjöthitamæli við höndina 
þar sem hitastig er misjafnt í 
ofnum.

Nuddið ólífuolíu á kjötið og 
bragðbætið með salti og pipar. 
Setjið lærið inn í heitan ofninn 
og grillið í 8 mínútur. Takið út 
og stillið á blástur og 90 °C. Látið 
hurðina á ofninum standa opna á 
meðan hann kælir sig niður.

Skerið hvítlaukinn í báta, gerið 
gat á kjötið og stingið þeim inn 
hér og þar. Gerið það sama með 
rósmarín.

Skerið allt grænmetið gróft og 
leggið í ofnfat. Gott er að hafa 
auka hvítlauk og rósmarín með. 
Setjið kjötið ofan á grænmetið. 
Setjið 3 dl af vatni í botninn en þá 
fæst soð í sósuna.

Þegar kjötið hefur náð 65 °C 
hita eftir um það bil 5–6 tíma er 
það orðið miðlungs steikt. Þegar 
kjötið nær 70 °C er það rúmlega 
miðlungs en gegnumsteikt þegar 
það hefur náð 75 °C.

Með kjötinu er gott að hafa 
sykurbrúnaðar kartöflur, sósu, 
baunir, rauðkál og hrásalat.

Hugmynd að einfaldri sósu. 
Steikið sveppi á pönnu með hvít-
lauk. Bragðbætið með salti og 
pipar. Þegar sveppirnir eru vel 
steiktir er smávegis sojasósa sett 
yfir þá og síðan smávegis vatn. 
Setjið í pott með kjötsoðinu. Því 
næst er rjómi og piparostur settur 
út í. Bragðbætið með salti og pipar 
ásamt smávegis paprikudufti eftir 
smekk. Þykkið sósuna með sósu-
jafnara.

Tiramisu

3 eggjarauður
3 msk. sykur
250 g mascarpone
3 eggjahvítur
0,25 tsk. salt
20 stk. Lady finger (kex)
3 dl. kalt espresso kaffi
2 msk. koníak eða amaretto líkjör
4 msk. suðusúkkulaði

Þessi frægi ítalski eftirréttur er 
í miklu uppáhaldi hjá mörgum. 
Hægt er að útbúa hann degi fyrr 
sem er þægilegt.

Þeytið saman eggjarauður og 
sykur þar til blandan verður létt 
og ljós. Hrærið mascarpone var-
lega saman við.

Stíf þeytið eggjahvítur með 
örlitlu salti. Blandið varlega 
saman við eggjahræruna.

Setjið smávegis krem í botninn 
á fallegri ferhyrndri skál. Dýfið 
fingurkökunum í kaffið sem hefur 
verið blandað með koníaki eða 
amaretto. Leggið kökurnar yfir 
allt kremið. Þá kemur önnur röð 
af kremi og síðan kökurnar aftur. Í 
lokin er sett krem. Rífið súkkulaði 
og dreifið yfir. Geymið í ísskáp 
þar til borið er fram. n

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460

Líttu við á 
belladonna.is

Verslunin Belladonna

ZE-ZE Kjóll/pils 
Stærðir 38-48 
Verð kr 9.990

ZE-ZE kjóll 
Fæst líka í bláu 
Stærðir 38-46 
Verð kr. 9.990

ZE-ZE skyrtukjóll 
Fæst líka í bláu 
Stærðir 40-48 
Verð kr. 10.990
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AKU Rapida Air   
Léttir dagskór 

19.990 kr

AKU Selvatica   
Léttir gönguskór

24.990 kr

AKU Rock DFS GTX   
Fjölhæfir gönguskór 

26.990 kr

AKU skórnir eru framleiddir á Ítalíu úr 100% evrópskum íhlutum og efnum

AKU Superalp GTX

42.990 kr.

AKU Rapida Air     
Léttir dagskór 

19.990 kr

AKU Alterra GTX     
Gönguskór með góðan stuðning

35.990 kr.

AKU Alterra GTX   
Gönguskór með góðan stuðning

35.990 kr.

AKU Selvatica   
Léttir gönguskór

24.990 kr

AKU Tengu Low GTX  
Fjölhæfir gönguskór

29.990 kr.

AKU Rock DFS GTX  
Fjölhæfir gönguskór 

26.990 kr

AKU Tengu Low GTX  
Fjölhæfir gönguskór

29.990 kr.

AKU Tribute II GTX     
Léttir gönguskór

28.990 kr.

Hafðu AKU með í valinu!

Smiðjuvegur 8, Græn gata • 200 Kópavogi • Sími: 571-1020 • ggsport.is
Opnunartími:   Virkir dagar 10:30 – 18,  Laugardaga 11-15@ggsport.is @gg_sport

Í vefverslun okkar á ggsport.is má finna meira úrval af góðum skóm og öllu sem þarf í ævintýrið þitt!

Til að velja rétta gönguskó er nauðsynlegt að bera 
saman allar helstu gerðir. 

Best er að gefa sér góðan tíma, fara á alla helstu 
sölustaði, prófa, máta og taka upplýsta ákvörðun.

Mýkra leður til að minnka 
spennu og auka þægindi

Aukin mýkt  
við ökkla

Gore-Tex filma, 
100% vatnsvörn 

2mm gúmmíborði 
(grjótvörn) sem hentar vel í  

íslensku hraunlendi

Dempun
IMS: Kerfi sem gefur auka 

mýkt niður í sólann

AKU Exoskeleton, innan- 
og utanfótarstuðningur

Reimalæsing, sitthvor stillingin 
fyrir rist og ökkla

Rúllukefli til að halda  
jafnri spennu á reimum 

2,6mm ekta ítalskt  
Nubuck leður

Custom fit innlegg

Vibram sóli



 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

 Nudd

Nudd Nudd Nudd
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Lausir tímar. Sími 694 7881, Janna.

 Rafvirkjun

RaflagNiR, dyRasímaR. s. 
663 0746.

Töfluskipti, myndsímar. Hagstæð 
verð. Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

 Önnur þjónusta

Keypt
      Selt

 Til sölu

VeRð 55.000,-kR
Fallegur sófi úr Tekk til sölu með 
höfuðpúðum og skammel, grár. St. 
90X220 og skammel 70X85. Tilboð 
óskast S. 663 3313

Gæða ungnautakjöt beint frá býli. 
Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, 
snitsel og steikur. www.myranaut.is 
s. 868 7204

sVaRtuR á lit !
Emmaljunga duo vagn og 
kerrustykki til sölu, vel með farið. 
Verð 45þús eða tilboð 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

Húsnæði

 Húsnæði í boði
Til leigu 2ja herb. íbúð 66 fm með 
öllu innbúi, á svæði 105 Rvk. Með 
góðu útsýni yfir sundin og Esjuna. 
Uppl. í síma 893-3475.

Herb. til leigu á svæði 201. Með 
aðgangi að eldh., baðherb. og 
þvottavél. Uppl. í síma 893 3475

íbúð á teNeRife
3ja herb. íbúð á Tenerife til leigu 
í Los Cristianos. Laus júní, júlí og 
ágúst. Uppl. í síma 893 3475

2ja herb. miðhæð til leigu í 101 RVK. 
60fm. Getur leigt með eða án húsg. 
Allar uppl. veittar í s. 896 6386

 Geymsluhúsnæði

geymsluR.is 
 sími 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

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

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

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is
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Strandgata 34
220 Hafnafjörður 

kryddveitingahus.is

Borðapantanir
Sími: 558-2222

krydd@kryddveitingahus.is 

Kryddveitingarhus_heilsida.indd   1 26/03/2021   15:23:42

Hafnarfirði

Sing along 
með Guðrúnu Árnýju í kvöld laugardag

Guðrún Árný spilar og syngur af sinni alkunnu snilld og þið takið undir  
þar til þakið ætlar að rifna af húsinu. Frábær stemning og þekktir slagarar!

Sjómannadags 

tilboð sunnudag 

þriggja rétta 
6.990 kr-



En við verðum samt að 
eiga þetta samtal því 
það er svo algengt að 
við hrökkvum upp við 
missi þar sem skyndi-
lega allt er farið.

Sigríður Bylgja.

Sigríður Bylgja 
segist hafa farið 
að hugsa hlutina 
upp á nýtt eftir 
meistaranám í 
mannvistfræði.

FRÉTTABLAÐIÐ/ 
ANTON BRINK

Gríðarlegt landflæmi kirkju-
garða fór að trufla Sigríði 
Bylgju Sigurjónsdóttur 
eftir meistaranám á sviði 
umhverfisfræða. Draumurinn 
um að gróðursetja fólk varð í 
framhaldi til og er nú orðinn 
að Tré lífsins og næst er það 
Lífsbókin sem við skrifum 
sjálf og gæti orðið ástvinum 
okkar fjársjóður. 

Ég hef alltaf verið umhverf-
isþenkjandi en í masters-
námi í Svíþjóð má segja að 
sápukúla sakleysis míns á 
því sviði hafi sprungið. 

Ég hafði verið í svo vernduðu 
umhverfi hér heima og ekki áttað 
mig almennilega á því hversu tengd 
hvert öðru við erum. Það er mann-
eskja sem býr til þessa vöru sem 
býr hinum megin á hnettinum sem 
á sína fjölskyldu og sögu og ætla ég 
að nota þetta einu sinni og henda 
svo?“ segir Sigríður Bylgja og bendir 
á plastmöppu sem hún hefur með-
ferðis með upplýsingum um verk-
efni sín: Tré lífsins og Lífsbókina.

Sigríður valdi sér meistaranám 
í mannvistfræði með áherslu á 
menningu, völd og sjálf bærni. 
„Við tókum sjálf bærnihugtakið 
alveg sérstaklega fyrir.“ Áður hafði 
hún lokið grunnnámi í heimspeki, 
hagfræði og stjórnmálafræði frá 
Háskólanum á Bifröst. „Þar var 
áfangi um umhverfisstjórnmála-
fræði sem kveikti í mér. Ég sá í fyrsta 
sinn myndbönd frá plasteyjunni 
sem er á stærð við Texas og fékk 
sjokk eins og flestir fá þegar þeir sjá 
hræin af dýrunum sem hafa drepist 
þar, full af plasti.“

Örbirgðin hafði áhrif
Að loknu grunnnámi fór hún í 
fimm mánaða bakpokaferðalag 
um Suðaustur-Asíu. „Áður en ég fór 
í það ferðalag var stefnan tekin á 
meistaranám í hagfræði. Ég ætlaði 
bara að stofna fyrirtæki og verða 
rík. En það sljákkaði aðeins í mér 
eftir að hafa ferðast um þessi lönd 
og meðal annars unnið í sjálfboða-
starfi í Taílandi. Ég gat ekki annað 
en hugsað af hverju ég gæti ferðast 
eins og drottning á meðan örbirgðin 
væri alls staðar í kring. Þar ákvað 
ég að venda kvæði mínu í kross. Ég 
sótti um þverfaglegt nám í Lundi í 
Svíþjóð. Lýsing þess heillaði mig: 
umhverfi, samfélag, heimurinn 
okkar í dag, gagnrýnin hugsun, 
menning, völd og sjálf bærni. Ég 
hafði aldrei vitað hvað ég vildi 
verða, en þetta höfðaði til mín.“

Sigríður Bylgja segist í meistara-
náminu hafa upplifað tilfinninga-
rússíbana. „Mér fannst ég hrein-
lega vitlaus! Áhersla var lögð á að fá 
nemendur frá sem flestum heims-
hornum og aðeins fimmtán teknir 
inn árlega svo mjög margir voru 
með bakgrunn í aktívisma. Þarna 
árið 2011 voru þau f lest vegan og 
að „dumpster dive-a,“ segir Sigríður 
Bylgja og á við svokallað gáma-
grams, þar sem leitað er ætra mat-
væla í ruslagámum stórverslana, en 
hvoru tveggja, veganismi og gáma-
grams, var fjarstæðukennt í huga 
Sigríðar fyrir áratug.

„Þarna hófst mín vegferð í að 
læra meira. Okkur var kennt að líta 
lengra en innan boxins sem okkur 
hafði verið sýnt.“

Við lifum rosalega góðu lífi
Starfsnám í Belís í Mið-Ameríku 
hafði einnig töluverð áhrif.

„Þar stundaði bandarískt olíu-
fyrirtæki að fara ólöglega inn á 
verndarsvæði frumbyggja. Við 
vorum þar til að meðal annars 
aðstoða frumbyggja við málsókn á 
hendur stjórnvöldum sem létu þetta 
viðgangast. Það var gott fyrir mann 
að upplifa þetta og fá svolítið sam-
hengi í það hvað við lifum rosalega 

Erum að jarða auðlindir

góðu lífi. Það er ekkert skrítið að við 
hér séum haldin mikilli forréttinda-
blindu enda upplifum við allt á eigin 
skinni og út frá okkar tengingum.“

Sigríður Bylgja viðurkennir að 
hafa upplifað töluvert vonleysi að 
námi loknu. „Ég fór að hugsa: „Hvað 
ætlum við að gera? Hvernig ætlum 
við að díla við allt kerfið okkar og 
gera þennan heim betri fyrir okkur 
öll? Auðlindum jarðarinnar er ekki 
jafnt skipt og þeim ójöfnuði er við-
haldið kerfisbundið.“

Líkaminn bara umbúðir
Sigríður Bygja segist hafa lesið grein 
þar sem fjallað var um að kirkju-
garðar höfuðborgarsvæðisins væru 
að fyllast.

„Ég fór þá að hugsa hvers vegna 
við værum að taka svona stórt land-
svæði undir kirkjugarða. Hugsa sér 
allar auðlindirnar sem við erum að 
jarða? Þetta eru f lottar kistur sem 
við setjum umbúðirnar utan af fólk-
inu okkar í, enda líkami okkar ekk-
ert annað en umbúðir. Geggjaðar 
kistur sem koma í flestum tilfellum 
utan úr heimi þar sem fólk hefur 
verið að setja þær saman úr tré sem 
búið er að höggva niður. Til hvers? 
Til að setja tvo og hálfan metra ofan 
í jörðina og grafa yfir og láta brotna 
niður á einhverjum árum?“

Hún fór að upphugsa umhverfis-
vænni lausnir fyrir okkar hinstu 
hvílu.

„Ég hugsaði með mér að það væri 
náttúrlega geggjað ef hægt væri að 
gróðursetja fólk. Bálför er mikið 
sniðugri en hefðbundin jarðsetn-

ing að því leyti að það verður mikið 
minna úr okkur. Í mínum huga 
væri svo frábært ef við gætum bara 
gróðursett tré með öskunni. Ég fór 
að skoða þetta og fann aðila í Banda-
ríkjunum sem var að selja lífræn 
duftker með fræi í og varð heilluð af 
þeirri hugmynd. Ég hafði samband 
við fyrirtækið og kannaði hvort ég 
gæti orðið dreifingaraðili, flutt kerin 
til Íslands og selt til útfara rstofa.“

Lögin í kringum dauðann
Það var árið 2015 að Sigríður Bylgja 
átti fund með Hannesi Ottóssyni, 
ráðgjafa hjá Nýsköpunarmiðstöð 
Íslands, og kynnti hugmyndina.

„Hann benti mér á að skoða hvort 
þetta væri lögleg leið til greftr-
unar og fleiri atriði sem ég þyrfti að 
skoða.“

Skemmst er frá því að segja að Sig-
ríður Bylgja komst f ljótt að því að 
ekki er löglegt að gróðursetja ösku 
eins og hún vildi.

„Lagaramminn í kringum það 
að deyja er frumskógur. Það sem er 
leyfilegt í dag er að jarða lík í kistu 
í kirkjugarði, jarða öskuna í duft-
reit innan kirkjugarðs eða dreifa 
öskunni yfir haf eða óbyggðir, að 
því gefnu að þú sért búinn að sækja 
um leyfi til sýslumanns.

Þú mátt ekki dreifa öskunni hvar 
sem þú vilt, þú mátt ekki gróður-
setja tré með öskunni og askan 
verður að vera sett niður innan 
kirkjugarðs. Ef þú ákveður að dreifa 
henni máttu ekki setja upp neinn 
minnisvarða, hvort sem það er tré 
eða eitthvað annað.“

Hugmyndin var því ekki fram-
kvæmanleg og til viðbótar kveða 
reglur á um að dýpt öskugrafar verði 
að vera í kringum einn metri. Óskin 
um að fræ myndi spretta upp úr 
slíku dýpi var því úr sögunni.

Bent á að stofna trúfélag
En Sigríður Bylgja ákvað að hugsa 
í lausnum og finna leiðir í gegnum 
fjölmörg lög og reglugerðir.

„Það var einmitt einn sem benti 
mér á að stofna trúfélag, því þann-
ig gæti ég fengið grafreit þar sem 
ég mætti gróðursetja. Það var þó 
ekki það sem ég vildi gera. Það sem 
svíður í minni heildarmynd á þetta 
er að þegar við föllum frá þurfum 
við öll að enda hjá einu trúar- og 
lífsskoðunarfélagi.“

Hún tekur sérstaklega fram að 
hún sé alls ekki mótfallin þjóð-
kirkjunni heldur styðji hún frelsið 
til að velja sjálfur.

„Það eru yfir fimmtíu trúar- og 
lífsskoðunarfélög á Íslandi en það 
enda allir innan kirkjugarðs. Ef 
ekki innan kirkjugarðs þá geturðu 
valið um bálför sem er framkvæmd 
í ofnum sem hafa verið í gangi frá 
árinu 1948 og uppfylla ekki nútíma-
skilyrði og eru ekki búnir meng-
unarhreinsibúnaði. Bálför er í dag 
einungis framkvæmd af bálstofunni 
í Fossvogi sem er rekin af Kirkju-
görðum Reykjavíkur prófastsdæma, 
sem er einfaldlega ríkið. Okkar sam-
félag hefur breyst mikið á þessum 73 
árum frá því bálstofan var opnuð og 
það er bara eðlilegt að það sé óháður 
aðili sem sjái um rekstur bálstofu.“

Sigríður Bylgja bendir á að vilji 
fólk ekki greftrun innan kirkju-
garðs megi dreifa ösku yfir haf eða 
óbyggðir en þá sé ekki leyfilegt að 
reisa minnisvarða um þann látna. 
„Fyrir þá sem eftir standa er það oft 
mikilvægt. Að hafa stað til að heim-
sækja.“

Ætlaði aldrei að opna bálstofu
Sigríður Bylgja komst að því að til 
að geta boðið fólki upp á óháðan 
grafreit þar sem gróðursetja mætti 
öskuna við tré, þyrfti hún að opna 
bálstofu.

„Ég ætlaði aldrei að opna bál-
stofu,“ segir hún með áherslu. „Ég 
hafði bara hugsað að það væri 
geggjað fyrir fólk að geta valið um 
að láta gróðursetja sig.“

Björk  
Eiðsdóttir

bjork 
@frettabladid.is
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Sigríður Bylgja hér ásamt Höllu Kolbeinsdóttur, sem hannaði vefsíðuna utan um Lífsbókina.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Svona munu merkingarnar á trjánum líta út og QR kóðinn geymir heila sögu.

Þarna var komin hugmynd að 
bálstofu og minningagarði fullum 
af trjám sem fólk getur heimsótt. 
Hvert og eitt tré verður merkt með 
spjaldi sem á stendur: Hér vex: Nafn 
manneskjunnar og síðan er QR kóði 
sem leiðir gesti inn á rafræna minn-
ingarsíðu um hinn látna og þar má 
skilja eftir skilaboð.“

Hún segist ekki vilja takmarka val 
fólks, svo ýmsir möguleikar verði í 
boði til að nýta sér þjónustuna, 
hægt sé að vera með minningarsíðu 
og QR kóða á legsteini í kirkjugarði 
og einnig sé hægt að útbúa minning-
arsíðu fyrir einstakling sem velur að 
láta dreifa ösku sinni.

Hringrás lífsins
„Ef við hugsum um hringrás lífsins 
þá er merkingarþrungið að gróður-
setja tré með öskunni. Tré búa til 
súrefni sem við þurfum til að lifa 
og við búum til koltvísýring sem tré 
þurfa. Þetta er geggjað samband og 
það að faðma tré fær allt aðra merk-
ingu þegar einhver er þar undir sem 
þú tengir djúpt við.“

Tré lífsins verður rekið sem sjálfs-
eignarstofnun og segir Sigríður 
Bylgja stefnuna vera að það fé sem 
kemur inn verði einfaldlega notað 
til að halda við tækjum og búnaði 
og þróa næstu lausnir. „Það er eitt-
hvað sem tekur við af bálförum, ég 
er alveg farin að hugsa svo langt.“

Tré lífsins hefur fengið úthlutað 
svæði í Rjúpnadal við Smalaholt í 
Garðabæ samkvæmt deiliskipulagi.

„Við fáum þar lóð fyrir bálstofu 
og fyrsta minningagaðinn en ætl-
unin er að þeir verði í framtíðinni 
um allt land,“ segir hún, en fyrsta 
skóflustunga er á dagskrá í sumar. 
„Við erum komin í samstarf við 
Skógræktarfélag Íslands og munum 
gróðursetja stálpuð tré með lífræn-
um duftkerum. Þannig vonumst við 
til að búa til aðeins dýpri tengingu 
og jafnvel meiri væntumþykju fyrir 
náttúrunni.“

Skráir sjálfur arfleifð þína
En að hinum anga verkefnis Sig-
ríðar Bylgju, Lífsbókinni sjálfri, 
sem ætlunin er að sé rafræn bók 
sem ritari skráir sjálfur í lifanda lífi 
og í framhaldi verður bæði eftirlif-
endum leiðbeinandi og minningar-
sjóður.

„Til að geta haldið Tré lífsins sem 
sjálfseignarstofnun í samfélags-
legu hlutverki, stofnaði ég sjálfs-
eignarstofnun í kringum það og 
hefðbundið félag í kringum Lífs-
bókina,“ útskýrir Sigríður Bylgja, 
sem nú hefur sett í loftið sýnishorn 
af Lífsbókinni, lifsbokin.is, þar sem 
fólk getur kynnt sér hugmyndina 
og svarað skoðanakönnun um efni 
hennar og virkni. Halla Kolbeins-
dóttir hannaði og setti upp vefinn.

„Við erum að athuga hvort þörf sé 
á slíkri þjónustu en hugmyndin er 
að fólk geti þá keypt sér aðgang að 
Lífsbók og skráð þar arfleifð sína. 
Fólk skráir þá sína sögu á meðan 
hún er enn að gerast. Sú skráning 
getur gefið okkur góða sýn á okkar 
líf þegar við eldumst. Þannig sjáum 
við þroskann hjá sjálfum okkur rétt 
eins og þegar við lesum gamlar dag-
bækur,“ útskýrir hún.

„Lífsbókin skiptist í tvo hluta: 
á meðan við erum á lífi og þegar 
við erum fallin frá. Sá hluti sem 
við notum á meðan við erum enn 
á lífi skiptist í: Sagan mín, sem við 
skráum jafnt og þétt með hljóðupp-
tökum, myndum og myndböndum 
og svo er það fjölskyldutréð og lykil-
orð og reikningar.“

Dýpri tenging við kjarnann
Hugmyndin að baki Lífsbókinni 
hefur verið lengi í þróun, en Sigríður 
Bylgja segir þau hafa lagst í djúpar 
rannsóknir til að geta lofað því að 
Lífsbókin lifi.

„Ég vil geta lofað því að þegar ég er 
orðin 85 ára verði Lífsbókin enn þá í 
gangi, sama hvernig tæknin þróast. 
Barnabörnin mín geta þá upplifað 

sögu mína og samtíma minn og náð 
dýpri tengingu við kjarnann sinn. 
Við störfum með sérfræðingum á 
sviði öryggis- og tæknimála til að 
tryggja þetta, því ég vil ekki fara 
með þetta í loftið nema geta staðið 
við þetta loforð.“

Í Lífsbókina skráir fólk sína sögu 
með sínum orðum, stórar sem litlar 
upplifanir. „Svo er hægt að skrá 
fjölskyldutréð sitt algjörlega óháð 
blóðböndum en fjölskyldumynst-
ur eru alls konar. Íslendingabók er 
eitt en í Lífsbókina skráirðu frekar 
hvernig fjölskyldutréð er í þínum 
huga. Kannski er besta vinkona þín 
hluti af fjölskyldunni og svo auð-
vitað stjúpbörnin. Við erum svo 
alls konar og það verður að vera 
rými fyrir það. Við hvern og einn 
einstakling má svo setja minningar 
og myndir og sífellt má bæta inn 
upplýsingum, eins og fyrstu orðum 
barnsins þíns, fyrsta daginn í sex 
ára bekk eða sögur frá unglings-
árunum.“´

Óþægilegt að tala um dauðann
Við nýskráningu í Lífsbókina skráir 
notandinn tvo nána aðstandendur 
sem svo fá aðgang að henni við and-
lát viðkomandi.

„Það er óþægilegt að tala um 
dauðann og það finnst mörgum. 
Hugmynd okkar er að fólk komi til 
okkar þegar ástvinur deyr og fái þá 
bókina í hendurnar og getur hún 
bæði verið huggun í sorginni en 
einnig leiðbeinandi um hinstu óskir 
hins látna.

Eins og fyrr segir þá skiptist Lífs-
bókin í tvo hluta, en sá seinni fjallar 
um hvað tekur við eftir dauðann.

„Þar skráirðu hinstu óskir þínar, 
erfðamál og kveðjur til aðstand-
enda. Ef þú velur að skrifa bréf til 
einstaklinga varðveitum við það 
þar til þú fellur frá og fær aðeins við-
komandi það í hendur.“

Sigríður Bylgja segir hugmynd-
ina þannig vera að aðstandendur 
fái í hendur bók sem aðstoðar þá í 
skipulagi kveðjustundarinnar en 
jafnframt fjársjóðskistu minninga.

„Það er búið að fjarlægja okkur 
mikið dauðanum og ég ætla ekki 
að leggja mat á hvort það sé gott. 
En við þurfum samt að eiga þetta 
samtal því það er svo algengt að 
við hrökkvum upp við missi þar 
sem skyndilega allt er farið. Þetta 
er líka leið til að halda í arfleifðina 
og halda í tengingu á milli kynslóða. 
Mér þætti til að mynda frábært að 

geta lesið minningar ömmu minnar 
sem ólst upp í kringum 1900 á Vík í 
Mýrdal og sjá hvort við ættum eitt-
hvað sameiginlegt,“ segir hún og 
bætir við: „Ég held að við tengjum 
öll við sorg og missi og pældu í því, 
við höfum aldrei verið eins tengd 
með tilkomu tækninnar, en við 
höfum aldrei verið eins ótengd, það 
ríkir faraldur einmanaleika.“

Notendur hafi áhrif
Eins og fyrr segir hefur verið sett 
upp kynning á Lífsbókinni á lifs-
bokin.is þar sem hægt er að hafa 
áhrif á þróun hennar út mánuðinn 
og hvort yfirhöfuð verkefnið fari 
alla leið. „Þar er mikið af upplýs-
ingum en kannski er okkur að yfir-
sjást eitthvað og þá langar okkur 
að heyra það,“ segir Sigríður Bylgja, 
full af eldmóð, en aðspurð viður-
kennir hún í lokin að verkefnið hafi 
stækkað meira en hana óraði fyrir:

„Mig langaði bara að hjálpa fólki 
að gróðursetja tré en allt í einu er 
ég komin með bálstofu, minninga-
garð, minningarsíður og svo fram-
vegis. Það er bæði gaman og erfitt 
að vera frumkvöðull en þetta hefur 
verið magnað ferðalag,“ segir hún að 
lokum. n
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Og mér hefur æ síðan 
verið ljóst að auð-
magnið þarf ekkert 
endilega að eyðileggja 
fólk. Og gera það blint 
á samfélagið.

Höfundur er 
sjónvarpsstjóri 
Hringbrautar, 
sem rekin er af 
Torgi, sem jafn-
framt gefur út 
Fréttablaðið.

Sigmundur Ernir  
Rúnarsson

ser@hringbraut.is

Manninum er gjarnt 
að gera lítið úr líf
ríkinu í kringum 
sig – og nefna það 
öllum illum nöfn

um, enda standi honum – sjálfum 
homo sapiens – ekkert á sporði, 
hvort heldur er litið til hugsunar 
eða atgervis.

Hann eigi að heita æðstur, þróað
astur, merkilegastur.

Þess vegna mælir hann svo að 
einhver gróður jarðar eigi að heita 
arfi en annar skrautjurtir. Það beri 
að fjarlægja hann þann fyrrnefnda, 
uppræta, útrýma. Og af þeim sömu 
sökum segir hann apa vera vit
lausari en aðrar skepnur jarðar. Það 
megi hafa gaman af þeim, hlæja að 
þeim.

Altso, af aurunum verði menn 
apar. Asnakjálkar, kindarlegir, 
þorskhausar.

Alveg dýrvitlausir.



En það eru peningarnir. Nefni
lega aurarnir, seðlarnir. Þar liggur 
vandinn. Þeir koma gjarnan upp um 
menn. Og gera þá, suma hverja, að 
sullukollum, fulla af yfirlætishroka, 
uppbelgdu drambi og dreissug
heitum.

En ekki apana. Aldrei apana. Sem 
þurfa raunar ekki aurinn.



Ég hef átt því láni að fagna að 
kynnast jafnt ofsaríku fólki og 
sárafátæku á fréttamannsferli 
mínum um kringlu heimsins – og 
í endurlitinu er þar ekki endilega 
að finna mikinn mun á þeim hóp
unum tveimur, alltént hvað inni
haldið í viðkynningunni varðar. 
Enda er það oftast svo að fólk er 
fólk, hvað svo sem það á í vasanum 
– og ef undantekningunum sleppir, 
altso þóttafullu merkikertunum 
sem telja sig vera hafin yfir aðra í 
samfélaginu, eiga það og mega það 
– og á ég þar við efnaðasta hópinn, 
er alltaf einhver sálarnæring í sam
talinu.



Fátækt fer misjafnlega með fólk.
Man sérstaklega eftir honum 

Sidney sem ég hitti um árið á landa
mærum Simbabve og Mósambík. Þar 
sat hann í forsælunni af greinaríkri 
eik, en allt í kring var eyðilegur melur 
uppi á hásléttu sem virtist ekkert 
geyma nema litlu híbýlin sem reist 
voru úr hríslum og mykju, en þar 
innandyra voru konan, börnin og 
húsdýrin.

Þarna settist ég niður og ræddi við 
Sidney, augliti til auglitis, á einum 
fátækasta bletti jarðar, en þess þá 
heldur að lifnað hafi yfir samtalinu 
þegar heimamaðurinn komst að 
því að ég væri Íslendingur; sjálfur 
hefði hann nefnilega hleypt heim
draganum á yngri árum og haldið 
alla leið að ströndum Namibíu til að 
freista gæfunnar, hefði kynnst þar 
manni að nafni Baldri, hvítum mjög 
á hörund eins og ætti við um mig, 
en hann hefði, sá langt að komni 
maður, verið að kenna innfæddum 
fiskveiðar og netagerð. Og Sidney 
hefði fengið að slást í hópinn – og 
jújú, hann væri sumsé sjómanns
menntaður á íslenska vísu.

Og við hlógum að þessu, undir 
eikinni, því hvaða líkur væru á því 
að hann hitti Íslending á nýjan leik? 
Svo til engar, en þarna værum við nú 
samt sem áður, báðir tveir, undir afr
ískri sól, ólíkir að einu leyti, litnum.

Ég spurði Sidney af hverju hann 
hefði snúið heim. Og ég gleymi 
aldrei svarinu, enda horfði hann 
ákveðið í augu mín þegar hann svar
aði mér: Hann hefði fengið heimþrá.

Og einmitt þá áttaði ég mig á því 
að hamingjan er ekki mæld í pen
ingum heldur einhverju allt öðru 
og ólíku ríkidæmi.



Og milljarðarnir fara misjafnlega 
með fólk.

Mörgum árum áður en ég reikaði 
um hásléttur sunnanverðrar Afríku 
átti ég því láni að fagna, rétt rúm
lega tvítugur sláninn ofan af Íslandi, 

að taka þátt í ungskáldaþingi í 
borginni Montreux á austurenda 
Genfarvatns, þar sem rætur sviss
nesku Alpanna liggja í lágum. Og 
ekki hafði ég hugmynd um það fyrr 
en ég var kominn á staðinn að ungur 
evrópskur auðmaður, ættaður jafnt 
frá Frakklandi, Sviss og Þýskalandi, 
væri upphafsmaðurinn að þessu 
þingi og greiddi fyrir allan kostnað 
þess, dágóðan skildinginn, enda gist
ing, matur og ferðir í boði þessa eins 
og sama manns, fyrir svo sem þrjátíu 
skáld, hvaðanæva að úr Evrópu.

Þegar við ókum hlykkjótta 
slóðana upp á kambinn, þeirra 
erinda að setja þingið í fjallaskála 
auðmannsins, reyndi ég að átta 
mig á því hver hann væri úr hópi 
þessara litríku farþega í risastórri 
rútunni. En mér var fyrirmunað 
að koma auga á hann, svo vel sem 
hann virtist falla í hópinn. Og það 
var ekki fyrr en langferðabifreiðin 
stöðvaðist frammi á ystu nöf á einu 
þverhnípinu utan í snarbröttum 
Ölpunum að hann stóð upp – og 
bauð okkur hinum að viðra okkur, 
skoða herlegheitaútsýnið. Og hann 
var einmitt ekkert ósvipaður okkur 
hinum, kannski kominn á fertugs
aldurinn, en klæðnaðurinn, hár
greiðslan og holningin var meira 
í ætt við skringilega listaspíru en 
mikillátan auðjarl.

Svo benti hann á kastala í fjarska, 
frammi á háum bergstapa, en 
þangað var örmjótt einstigi úr 
meginbálknum – og til þess staðar 
væri för okkar heitið, þar væri þessi 
svonefndi fjallaskáli hans.

Og hvorki fyrr né síðar hef ég 
komið inn í tilkomumeiri bústað 
á ævi minni, ef bústað skyldi kalla, 
því kastalinn, sem reistur hafði 
verið á sautjándu öld úti á þessu 
þverbeina meitilbergi, var eins og 
víðgelmir á að líta þegar inn var 
komið, á fjórum hæðum – og á 
neðsta palli, þar sem opnunarhá
tíðin fór fram, var að finna stærstu 
og nákvæmustu endurgerð af lesta
kerfi Alpanna sem sögur fara af, á að 
giska tíu metrar í þvermál og einir 
fimm á hæðina.



Þar na stóðum við skáldin, 
umhverfis föngulegustu leikfanga
lest álfunnar, með titrandi kampa
vínsglösin í hendi, allsendis andlaus 
um stund. Og komum ekki upp orði.



Næstu þrjá daga ungskáldaþings
ins varð okkur smám saman ljóst 
að auðmaðurinn sem borgaði ofan 
í okkur mjöðinn og matinn væri 
valinkunnur fagurkeri og listvinur 
á þessum slóðum, legði mynd
listarmönnum til aðstöðu og héldi 
úti sýningarsölum af bestu sort, en 
þess utan styrkti hann samkomur 
allra handa kúnstnera í löndunum 
í kringum Alpana. Þetta væru hans 
ær og kýr, yndi og eftirlæti, en allan 
ættarauðinn vildi hann, einbirnið 
vel að merkja, nota í þágu hinna 
skapandi greina, þar væri eina 
ástríða hans komin.



Man enn þá samtalið, þar sem við 
sátum á bekk fyrir utan veitingastað 
í Montreux, auðmaðurinn og ég, 
eitt síðdegið í Sviss – og við spjöll
uðum svolítið um daginn og veginn 
í fáeinar mínútur. Yfirlætisleysið og 
hæverskan var áberandi, gott ef 
ekki alþýðleikinn. Og mér hefur æ 
síðan verið ljóst að auðmagnið þarf 
ekkert endilega að eyðileggja fólk. 
Og gera það blint á samfélagið.

Ekki frekar en fátæktin. n

Af aurunum og öpunum
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Bríet Bjarnhéðinsdóttir birti 
grein undir dulnefni í Fjall-
konunni þennan mánaðar-
dag árið 1885

Bríet Bjarnhéðinsdóttir birti grein 
undir dulnefni í Fjallkonunni þennan 
mánaðardag árið 1885. Það var fyrsta 
grein sem íslensk kona skrifaði í opin-
bert blað. Greinin bar fyrirsögnina 
Nokkur orð um menntun og réttindi 
kvenna, og hana hafði Bríet skrifað 
strax sextán ára gömul en sýndi hana 
engum fyrr en þrettán árum seinna, 
þegar hún birtist í Fjallkonunni 5. júní 
og 22. júní 1885 undir dulnefninu 
Æsa. Geta verður þess að eiginmaður 
hennar, Valdimar Ásmundsson, var 
ritstjóri Fjallkonunnar.

Bríet bauð sig fram til Alþingis, fyrst 
kvenna. Hefði ekki verið fyrir ný lög 
um útstrikanir, hefði hún orðið fyrsta 

konan til að taka sæti á Alþingi. Hún 
var ein af stofnendum Hins íslenska 
kvenfélags árið 1894. Ári síðar hóf 
hún útgáfu á Kvennablaðinu og var 
ritstjóri þess til 1926. n

Þetta gerðist: 5. júní 1885

Fyrsta greinin birt eftir íslenska konu

Elskuleg móðir okkar,  
amma og langamma,

Aðalheiður Árdís 
Stefánsdóttir

Lindarsíðu 4, 
Akureyri,

  lést á Sjúkrahúsinu á Akureyri  
20. maí síðastliðinn. Útförin hefur farið fram í kyrrþey  

að ósk hinnar látnu.

Ásthildur Eiríksdóttir Hólmgeir Hólmgeirsson
Halldóra Eiríksdóttir
Sigríður I. Eiríksdóttir Rúnar Kristdórsson
Jóhann J. Eiríksson Vala B. Harðardóttir
Stefán Eiríksson
Gunnar L. Eiríksson Malee Vita
Aðalsteinn P. Eiríksson Elín Skarphéðinsdóttir

Ástkær eiginkona og  
besti vinur minn, móðir,  

tengdamóðir, amma og langamma,
Jóhanna Hólmfríður 

Óskarsdóttir
Sunnubraut 7, Þorlákshöfn,

  lést á Landspítalanum, Fossvogi, 
laugardaginn 29. maí. Útförin fer fram frá Þorlákskirkju 

fimmtudaginn 10. júní kl. 14. 
Streymt verður á http://streymi.syrland.is  

Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir en þeim sem vilja 
minnast hennar er bent á Lúðrasveit Þorlákshafnar  

kt. 460893-2409 reikn. 0150-05-60205.

Kári Böðvarsson
Óskar Ingi Böðvarsson Kristrún Hafliðadóttir
Tómas Þór Kárason Rúrí Eggertsdóttir
Anna Margrét Káradóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir 
okkar , tengdafaðir, afi og langafi,

 Þorbergur Kristinsson
prentari og útlitsteiknari,
lést 27.05.21 á líknardeild  

Landspítalans í Kópavogi.  
Útför fer fram í kirkju Óháða safnaðarins 

við Háteigsveg 56 í Reykjavík 7. júní kl. 14.00.  
ATH – tímasetning útfarar er kl. 14.  

(ekki kl. 15 eins og áður var auglýst).

Sigrún Gróa Jónsdóttir
Kristinn Þorbergsson Kristín Anna Ólafsdóttir
Jón Sævar Þorbergsson Rannveig Einarsdóttir
Snorri Goði Þorbergsson Nanna Gísladóttir Wium

barnabörn og barnabarnabörn. 

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug vegna andláts og útfarar 

föður okkar, tengdaföður,  
afa og langafa,

Bergsveins Þórðar Árnasonar
húsasmíðameistara, 

Iðnbúð 4, 
Garðabæ.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Heru líknarþjónustu, 
Líknardeildar í Kópavogi, Vífilsstaðaspítala og starfsfólks 

Hrafnistu, Boðaþingi, fyrir hlýhug og góða þjónustu.

Auðbjörg Bergsveinsdóttir Jón Baldur Þorbjörnsson
Friðrik Már Bergsveinsson Júlíana Sóley Gunnarsdóttir
Berglind Bergsveinsdóttir Guðjón Grétar Engilbertsson
Árni Örn Bergsveinsson Sólrún Axelsdóttir

afa- og langafabörn.

Ástkær móðir, tengdamóðir og amma, 
Hulda Sigurðardóttir

Efstasundi 26,

verður jarðsungin frá Langholtskirkju 
fimmtudaginn 10. júni kl. 13.00

Ragnar Einarsson og fjölskylda. 

Elsku maðurinn minn,  
bróðir, mágur og frændi,
Finnur Bárðarson

iðjuþjálfi,
lést á líknardeild Landspítalans 23. maí.
Útför hans fer fram frá Hallgrímskirkju, 

fimmtudaginn 10. júní klukkan 15.

Iréne Jensen
Leifur Bárðarson Vilborg Ingólfsdóttir
Margrét María Leifsdóttir Guðmundur Pálsson
Inga María Leifsdóttir Kristbjörn Helgason

og börn þeirra.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir 
okkar, tengdafaðir og afi,

 Óskar Þór Óskarsson
gröfumaður,  

Tröðum,
lést mánudaginn 31. maí.  

Útförin fer fram föstudaginn 11. júní 
klukkan 14 í Borgarneskirkju. Athöfninni verður streymt á 

https://youtu.be/VMPIQLGuD3M 
Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og hlýhug.

Sigurbjörg Helgadóttir
Katrín Helga Óskarsdóttir Arnþór Valgarðsson
Fanney Svala Óskarsdóttir Snorri Elmarsson

og barnabörn.

Súpermamman, ofuramman, 
stjörnukokkurinn og eðaleiginkonan 
Jóhanna Lövdahl Einarsdóttir
er fimmtug sunnudaginn 6. júní og því 
ber að fagna.

Ástarkveðjur,  
Southstreet Klanið

.

50
ára afmæli

Sími · 567 9110 · utfarir@utfarir.is  ·  www.utfarir.is

Stofnað 1990

Traust fjölskyldufyrirtæki í áratugi

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug við 

andlát og útför móður okkar, ömmu 
og langömmu, 

Ragnheiðar Magnúsdóttur
Hlaðbæ 20,  

    Reykjavík.

Örlygur V. Árnason Ásrún Vilbergsdóttir
Gunnar V. Árnason
Magnús H. Hákonarson

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Hafdís Vignir
hárgreiðslumeistari, 

Sléttuvegi 25,  
Reykjavík,

andaðist á Hrafnistu, Sléttuvegi, 
fimmtudaginn 27. maí sl. Útför hennar verður gerð frá 

Bústaðakirkju þriðjudaginn 8. júní kl. 13.00. Þeim sem vilja 
minnast hennar er bent á að láta Blindrafélagið njóta þess.

Reynir Vignir Þóra Sjöfn Guðmundsdóttir
Anna Ragnheiður Vignir  Pétur Stefánsson
Hildur Elín Vignir Einar Rúnar Guðmundsson
Sigurhans Vignir Margrét Gunnlaugsdóttir

barnabörn og langömmubörn.

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

TÍMAMÓT 5. júní 2021  LAUGARDAGUR



Kauphlaup
í verslunum
og á vef
Kauptu og hlauptu í næstu 
verslun eða á vodafone.is

Apple TV 4K iPhone 12 mini Samsung Galaxy S21

Planet Buddies
krakkavörur

Galaxy 
Buds Pro

fylgja

15%
afsláttur

30%
afsláttur

10%
afsláttur

Tilboðin gilda frá 3. - 7. júní og á meðan birgðir endast.



Á Facebook-síðunni Krossgátan er að finna ábend-
ingar, tilkynningar og leiðréttingar ef þörf krefur.

Sudoku

Á öðru borðanna ákvað Finninn í 
norður að vekja á þremur spöðum. 
Sverrir, sem sat í austur, doblaði til 
úttektar. Hrannar sat í þeim samningi 
og eftir tígulútspil voru ÁK teknir í 
spaða og ráðist á laufið. Sagnhafi fór 
þrjá niður og 500 í dálk Íslendinga. Á 
hinu borðinu opnaði Sveinn Rúnar 
á „multisögninni“ tveimur tíglum 
í norður (oftast veikt með annan 
hvorn hálitanna). Finnarnir fetuðu 
sig í metnaðarfull sex lauf í AV sem 
Sveinn Rúnar doblaði. Breytt var í sex 
grönd, sem varð lokasamningurinn. 
Þó laufið gæfi fjóra slagi, voru ekki 
nema 11 slagir í boði í þessum 
samningi (2 á spaða, 3 á hjarta, 2 á 
tígul og 4 á lauf).

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

Þó að faraldursástand hafi ríkt í heiminum vildi 
Norðurlandasambandið í bridge halda Norður-
landamót. Haldið var um síðustu helgi „Nordic 
Online Teams“ á netforritinu RealBridge. Þar var 
spilað í sex flokkum og Ísland var með í fjórum 
þeirra. Landið tók þátt í Opna flokknum, 
Kvennaflokknum, Seniora flokknum (eldri spil-
arar) og Mixed flokknum (pör í sveitum eru karl 
og kona). Opna flokknum gekk best Íslendinga 
á mótinu. Eftir frekar vonda byrjun, náði liðið 
„vopnum sínum“ og endaði í öðru sæti, á eftir 
landsliði Svía, sem virtist vera í sérflokki og 
endaði í efsta sæti næsta örugglega. Landslið 
Íslendinga í Opnum flokki var skipað Sveini 
Rúnari Eiríkssyni-Guðmundi Snorrasyni, Júlíusi 
Sigurjónssyni-Snorra Karlssyni og Hrannari 
Erlingssyni-Sverri Kristinssyni. Landslið Íslands 
græddi vel á þessu spili í mótinu í leik sínum við 
Finnland. Norður var gjafari og AV á hættu:

Norður
G109654
-
D106
KD107

Suður
D2
G109832
9875
5

Austur
-
Á654
G432
ÁG982

Vestur
ÁK873
KD7
ÁK
643

Opni flokkurinn náði bestum árangri

Vikulega er dregið úr innsendum 
lausnarorðum og fær vinningshafinn 
í þetta skipti eintak af bókinni Í 
landi annarra eftir Leila Slimani frá 
Forlaginu. Vinningshafi síðustu viku 
var Reynir Axelsson, Mosfellsbæ.

VEGLEG VERÐLAUN

LAUSNARORÐ Vísbending f. lausnarorð: Ef bókstöfunum í lituðu reitunum er raðað rétt saman birtist starfsheiti (12). Sendið lausnar-
orðið í síðasta lagi 10. júní næstkomandi á krossgata@fretta bladid.is merkt „4. júní“.
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LÁRÉTT 
1 Fögur eru fjallavötn/frómir 
syngja glaðir (11)
11 Norrænir menn sækja 
á sinni þeirra, enda æstar í 
þá (10)
12 Hekk og kjarr eru kjarni 
þessa kveðskapar (9)
13 Ætlun mín er að hér 
rúmist skotfengur og bunki 
af bitum (12)
14 Hafði gagn af tökum 
tudda (9)
15 Það er álit kvenna, að það 
að vera kona sé þeim eigin-
legt (9) 
17 Sendu mér nótu 
ástin mín, og ég finn góðan 
söngvara (9)
18 Skemmtilegast er að 
vinna vini sína (4)
19 Set bil framan við fyrsta 
orðið, sem er Utantöf (8)
23 Illa þokkuð einsog guð/
illa meðal þokkaðra (8)
28 Kalla í viðkvæma vegna 
kuldatíðar (5)
31 Má kalla hesta sem taka 
tölt og skeið venjulega? (7)
32 Var þá ráðist að frjálsum 
og heilbrigðum mönnum 
(10)
33 Mig grunar að þær hafi 
verið í ruglinu sem börn (5)
34 Burt fer sá er þjáist, já, 
hverfur hægt og hljótt (7)
35 Minnumst muna í kvæð-
unum þeim (8)
36 Geta lasin hjú lifað ef 
engin er nýgræðingurinn? (5)
37 Hitti flón með viðeigandi 
vagn í eftirdragi (9)
42 Tel tröllvaxna þurfa 
meira en mikla (9)
45 Fyrir hádegi í Ameríku 
læt ég af máttleysislegu 
dundinu (6)
48 Látum þína frásögn af 
úrlausnarefnunum nægja 
okkur (7)
49 Þverhausar láta sig 
dreyma um grænmetisslóð 
(9)
51 Mæli stórmenni í staða-
leiningum (6)
52 Geri greinarmun á 
höggum og spilamennsku 
(7)
53 Þar sem er reykur logar 
glóð sem enginn kaupir (7)
54 Lögðum upp frá 
geymslum (5)
55 Feður mæðra eru fínir – 
já, hreint frábærir! (9)

LÓÐRÉTT 
1 Klofinn ormur meðal 

manna á miðri leið (9)
2 Fagurs blóma fanga 
angan/fjallaljóss með nefi 
mínu (9)
3 Sagan af sundblöðkunum 
og undanskurði vefsins (9)
4 En sú heppni að þær voru 
bæði stuttar og óheppnar 
(9)
5 Hópur verður að hyski ef 
bökunarvara býðst (8)
6 Leysa ber karla sem fastir 
eru í stjórnunarstöðum (8)
7 Þessi bangsi kostar á við 
druslu frá Dior (8)
8 Lindarblettur hentar vel 
fyrir fund yfirmanna (8) 
9 Nota sjómaðk, einkum 
slímbendil, í nefslöngu (7)
10 Himinræma markar efstu 
mörk þessarar kúnstar (9)
16 Saga um frænda minn, 
Valda vesenista (9)
20 Borgarstjóra bíð við 
Hlemm/bráðum sólin 
kveður (7)
21 Sonur minn byrjaði 
snemma að suða sem Sog 
(7)
22 Þessi tittur veltir sér upp-
úr forinni í leit að klinkinu (8)
24 Sól skein um veröld 
víða er Dísa endurheimti 
vængina (9)
25 Ekki er kyn þótt karl sé 
lítill, því hann á fáa að (7)
26 Draga dreng í at og rugl 
(7)
27 Albanskar netsíður eru 
eins í öllum atriðum (7)
29 Fljót að sjá að hængur er 
á, því nú er hallæri (7)
30 Stöðva átök í göturæsi í 
fyrstu tilraun (7)
38 Straumarnir flæða sömu 
leið í sama takti (7)
39 Gulltónn fyrir móðurlíf? 
Þessi vísbending er sauðum 
sæmandi (7)
40 Engum bundin, efnuð vel 
og engri lík! (7)
41 Menn hafa fengið verri 
viðurnefni en Þormóður 
Haraldsson (5)
43 Bolli 501 er handa Go-
ethe (6)
44 Flytja kvæði á feikna-
hraða (6)
46 Taka hvíld á grasbletti 
fram að næsta lukkuleik (6)
47 Við geltum ekki að fólki í 
neyð (6)
49 Næ í bjórinn Bola fyrir 
næsta svall (4)
50 Sé fisk gleypa drykk en 
finn ekki að því (4)
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Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

nag 
nag

Hvað á 
þetta að 

þýða?

Ertu að tala um aðal-
fréttina okkar, um partí, 

fyllerí og óhóflegri 
eyðslu á almannafé á 

næturklúbbi? 

Já! Ég kannast 
alls ekki við 

þetta! 

Eins og 
þú sérð á 

myndinni ... þá 
varstu temmi-
lega blindfullur! 

Það getur 
verið 

ástæðan!
Hvernig 

komst ég 
heim?

Hæ pabbi. 
Mig langar að 

bjóða Söru út að 
borða. 

En gaman. Ég hélt það yrði 
skemmtilegt að fá 
ykkur mömmu með. 

Og með 
„skemmtilegt“ 

meinarðu ... 

Ódýrara  
fyrir mig.

Veistu hvað ég fíla ekki  
við veitingastaði? 

Hvað? 
Matseðla. Malt, nei bíddu...  

Appelsín, held ég, eða kóla. 

Bíddu, sagðistu 
eiga límonaði? 

Heima 
fáum við 
bara vatn 
og mjólk.

Veðurspá Laugardagur Sunnudagur Mánudagur

Reykjavík

Ísafjörður

Akureyri

Egilsstaðir

Kirkjubæjarklaustur

Í dag verða suðaustan 8-15 m/s á landinu sunnanverðu með snarpari vindi 
við fjöll. Sums staðar hvassara á hálendinu. Norðanlands verður vindur mun 
hægari. Yfirleitt léttskýjað norðanlands og austan en rigning með köflum 
sunnan og vestan til. Hiti 8-20 stig, hlýjast til landsins á Norðausturlandi.  n

Veðurspá Laugardagur

Sjómannadagurinn og veðrið

Sjómannadagurinn, sem er á 
morgun, sunnudag, var fyrst 
haldinn hátíðlegur þann 6. júní 
árið 1938 í Reykjavík og á Ísafirði. 
Hann er venjulega haldinn fyrsta 
sunnudag í júní. Vegna Covid-19 
verða hátíðir í sjávarplássum 
landsins víða með óhefðbundnu 
sniði enda þótt víða verði boðið 
upp á einhverja viðburði. Árið 

1987 var dagurinn lögskipaður 
frídagur sjómanna.

Veðrið skiptir ávallt máli þegar 
boðið er upp á dagskrá utanhúss. 
Þennan sjómannadag verður 
veðrið best á norðan og norð-
austanverðu landinu, þar sem 
búast má við þurru og víða björtu 
veðri með ágætis hita eða allt að 20 
stigum. Það er hins vegar að sjá að 
vindhraði aukist ört af suðaustri 
austan Eyjafjarðar og geti orðið 
þar 8-13 m/s á láglendi sem sumir 
kalla hífandi rok. Á Austurlandi 
verður að líkindum ekki alveg eins 
bjart veður og nyrðra.

Á suðurhelmingi landsins er 
hætt við rigningu af og til með 
strekkingsvindi af suðaustri. 
Hitinn þar verður allt að 13-14 stig. 

Sigurður Þ. 
Ragnarsson 
vedur 
@frettabladid.is
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Bílamerkingar

Xprent ehf.  | Sundaborg 3 | 104 Reykjavík | 777 2700 | xprent@xprent.is

Vel merktur bíll er besta auglýsingin.
Tökum að okkur allt frá litlum merkingum 
að heilpökkuðum bílum.

KOMIN Í BÍÓ

HLUTI AF LÍFSBARÁTTU DAGSINS

ÁLFABAKKI AKUREYRI

VEÐUR  MYNDASÖGUR 5. júní 2021  LAUGARDAGUR



BMW-bílaframleiðandinn 
hefur frumsýnt i4 rafbílinn 
sem er bíll svipaður 3-línunni 
í stærð og á að keppa við hinn 
vinsæla Tesla 3.

njall@frettabladid.is

BMW i4 notar sama CLAR undirvagn 
og 3-línan og reyndar f leiri bílar 
BMW. Hann er 4.785 mm langur og 
er með 470 lítra skotti. Rafhlaðan er 
þunn og undir gólfi bílsins en samt 
er hún 81 kWst. Tvær gerðir eru í 
boði til að byrja með, annars vegar 
eDrive40 með afturdrifi og M50 
með fjórhjóladrifi. BMW eDrive 40 
er sagður 335 hestöfl, er 5,7 sekúndur 
í hundraðið og hámarkshraðinn er 
190 km á klst. Það sem skiptir þó 
mestu máli er að drægið er 590 kíló-
metrar að sögn BMW. BMW M50 er 
hins vegar hvorki meira né minna 
en 537 hestöfl svo að viðbragðið 
í hundrað km á klst. er aðeins 3,9 
sekúndur. Hámarkshraðinn er líka 

meiri, eða 225 km á klst. Drægi hans 
er aðeins minna, eða 510 km. Hægt 
er að hlaða báða bílana á 200 kW 
hleðslustöð svo að hleðsla í 80% 
tekur aðeins hálftíma.

BMW hefur látið að því liggja að 
von sé á fleiri útgáfum, jafnvel með 

minni rafhlöðu og á betra verði þar 
af leiðandi. Loftfjöðrun er staðal-
búnaður á báðum bílunum en hægt 
er að fá M50 með stillanlegum 
dempurum. Svokölluð spyrnustýr-
ing er hluti af búnaði bílsins sem og 
skrikstilling (Drift Control). Athygli 

vekur að loftmótstaða bílsins er 
aðeins 0,24Cd sem hefur áhrif á gott 
drægi bílsins. Innréttingin er búin 
hinu nýja iDrive kerfi sem er 12,3 
tommu skjár í mælaborði ásamt 
14,9 tommu upplýsingaskjá sem er 
snertiskjár, þótt enn sé boðið upp á 

skruntakkann áfram. Kerfið er einn-
ig raddstýrt á mörgum tungumálum. 
Að sögn Guðmundar Inga Gústavs-
sonar, sölustjóra BMW hjá BL, er 
bíllinn væntanlegur til landsins í 
febrúar á næsta ári en verð á honum 
liggur ekki fyrir enn þá. n

Bíllinn kemur í tveim-
ur útgáfum, eDrive40 
sem er 335 hestöfl og 
5,7 sekúndur í hundr-
aðið og svo M50 með 
fjórhjóladrifi sem er 
537 hestöfl og aðeins 
3,9 sekúndur í 100 km 
á klst.

Fimmta kynslóð Kia Sportage 
jepplingsins verður frumsýnd 
í júlí en framleiðandinn hefur 
birt fyrstu opinberu mynd-
irnar af nýja bílnum, sem 
er sérstaklega fyrir Evrópu-
markað. 

njall@frettabladid.is

Eins og sjá má verður töluverð 
breyting á bílnum, jafnt að utan 
sem innan. Að framan er stórt grill 
og C-laga dagljós mest áberandi, 
en að aftan mætir axlarlínan 
ljósunum sem renna saman í eina 
heild með díóðuljósarönd. Vél-
búnaðurinn verður að mestu leyti 
sá sami og í nýjum Hyundai Tuc-
son svo að hægt verður að fá bílinn 
bæði fram- og fjórhjóladrifinn. 
Bæði bensín- og dísilvélar verða 
í boði með 48 volta tvinnbúnaði. 
Önnur tvinnútgáfa með 1,6 lítra 

bensínvél og 59 hestafla rafmótor 
skilar samtals 227 hestöflum og 
350 Nm togi, en sú útgáfa mun geta 
ekið stuttar vegalengdir á raf-
magninu einu saman. Loks verður 
tengiltvinnútgáfa í boði með rúm-
lega 50 km drægi á rafhlöðu.

Mun meiri tækni verður í boði í 
nýjum Kia Sportage, en meðal þess 
verður sjálfstýribúnaður sem getur 
séð um að auka hraða, bremsa og 
halda bílnum innan akreinar í 

ákveðinn tíma. Í fyrsta skipti verður 
stillanleg fjöðrun í boði svo hægt 
verður að velja um nokkrar akst-
ursstillingar. Loks fær innréttingin 
alveg nýjan blæ með bogadregnum 
skjá sem nær yfir hálft mælaborðið. 
Mun hann innihalda bæði upp-
lýsingaskjá og skjáinn fyrir mæla-
borðið. Hérlendis má búast við að 
bíllinn keppi helst við Volkswagen 
Tiguan, Peugeot 3008 og að sjálf-
sögðu Toyota RAV4. n

Fyrstu myndir af nýjum Kia Sportage
Hið svokallaða tígursnef á framenda bílsins er með meira áberandi grilli en áður hefur sést.

Innréttingin er 
alveg ný með 
stórum, boga-
dregnum 
litaskjá með 
háskerpu.

njall@frettabladid.is

Bílasýningin í Genf er ein sú stærsta 
í Evrópu en vegna áhrifa Covid-
heimsfaraldursins hefur hún ekki 
verið haldin í tvö ár. Hún mun snúa 
aftur á dagatalið á næsta ári en búið 
er að ákveða að sýningin verði haldin 
19.–27. febrúar 2022.

Sýningin verður sú 91. í röðinni og 
vel þarf að takast til svo að hún skili 
aurum í kassann. Mikið tap var vegna 
áætlaðrar sýningar í ár sem þurfti 
að aflýsa en tapið á þessu ári nam 
um 1,6 milljörðum króna. Reyndu 
aðstandendur sýningarinnar að fá 
lán hjá svissnesku ríkisstjórninni 
sem þeir og fengu, en vegna óhag-
stæðra lánakjara var því hafnað. 
Meðal skilyrða sem svissneska ríkis-
stjórnin setti var að sýningin yrði 
haldin í haust, en bílaframleiðendur 
töldu það of stuttan tíma til að jafna 

sig á áhrifum heimsfaraldursins og 
töldu sýningu á næsta ári betri kost. 
Sýningin er stærsti viðburðurinn á 
hverju ári í Sviss, en áætlaðar tekjur 
vegna hennar á landsgrundvelli eru 
um 30 milljarðar ár hvert. n

Genf-bílasýningin verður haldin 2022

Sýningin er haldin í Palexpo-höllinni sem nú á réttinn að henni að fullu.

Sýningin mun snúa 
aftur á dagatalið á 
næsta ári en búið er að 
ákveða að hún verði 
haldin dagana 19.–27. 
febrúar 2022.

Straumlínu-
lagað yfirborð 
bílsins skilar sér 
í loftmótstöðu 
sem er aðeins 
0,24Cd.

Bogadregið mælaborð er búið tveimur skjáum og er 
upplýsingaskjárinn 14,9 tommur að stærð.  

Farangursrými er 470 lítrar og hægt að stækka enn meira 
með því að leggja niður aftursæti.  

BMW i4 frumsýndur með 590 km drægi

LAUGARDAGUR  5. júní 2021 BÍLAR



er frá árinu 1958, en þá var Róska 
aðeins 18 ára gömul.

Þann 19. júní verður Ástríður með 
leiðsögn um sýninguna. Sýningin 
stendur til 29. ágúst. Nánari upp-
lýsingar um sýningarnar, leiðsagnir 
og viðburði er að finna á heimasíðu 
safnsins.

Hugarheimur kvenna
Sýningin á verkum Rósku er ekki 
eina sýningin sem verður opnuð 
í Listasafni Árnesinga í dag. Þrjár 

aðrar sýningar verða opnaðar á 
sama tíma. Þær eru Iðustreymi, þar 
sem Gjörningaklúbburinn, Katrín 
Elvarsdóttir, Kristín Gunnlaugs-
dóttir, Sara Björnsdóttir og Elísa-
bet Jökulsdóttir skapa áhugavert 
mengi. Yfirtaka er þátttökugjörn-
ingur og vídeóverk Önnu Kolfinnu 
Kuran. Sýningarstjóri er Kristín 
Scheving.

„Róska var okkur Kristínu ofar-
lega í huga við val á listamönnum á 
samsýninguna Iðustreymi og verk 

þeirra ríma við hugar- og sköpunar-
heim hennar. Róska vann mikið 
með konuna sem viðfangsefni. 
Rauðar varir eru áberandi í mörgum 
verka hennar og þar er sömuleiðis 
angist og þjáning, en einnig mikill 
kraftur. Hugarheimur kvenna og 
kvenorka eru áberandi snertifletir 
milli þessara þriggja sýninga,“ segir 
Ástríður. Hvítur, pop-up sýning 
Leirlistafélags Íslands vegna 40 ára 
afmælis þess, verður einnig opnuð 
sama dag og stendur til 27. júní. n  

Hún var afar hæfileika-
rík, vann í marga miðla 
og steig skref sem aðrar 
konur þorðu ekki í 
karllægu samfélagi 
myndlistar á seinni 
hluta síðustu aldar. 

Hún gengur 
mjög nærri 
sjálfri sér í 
verkum sínum, 
segir Ástríður 
Magnúsdóttir 
sýningarstjóri.

FRÉTTABLAÐIÐ/ 
SIGTRYGGUR ARI

Verk Rósku, 
Tíminn og ég, frá 
árinu 1967.

Afturhald, kúgun, morð frá árinu 1969.

Róska – Áhrif og andagift, er 
sýning sem verður opnuð í 
dag, laugardaginn 5. júní, í 
Listasafni Árnesinga. Fjöl-
breytt flóra verka er á sýning-
unni, eftir listakonuna Rósku. 
Nokkur verkanna hafa ekki 
verið sýnd áður. Sýningar-
stjóri er Ástríður Magnús-
dóttir.

„Ég lagði upp með það að velja verk 
sem mynda ákveðna sögu og sam-
hengi og töluðu um leið til mín. Ég 
veit að þau munu tala til f leiri því 
verk Rósku rata mjög auðveldlega til 
fólks. Ég er fullviss um að á þessari 
sýningu mun verða spennandi sam-
tal milli verka Rósku og sýningar-
gesta,“ segir Ástríður.

Ástríður er einlægur aðdáandi 
Rósku. „Verk hennar höfðu mikil 
áhrif á mig þegar ég kynntist þeim 
fyrst. Það er svo mikil gjöf þegar verk 
hafa þau áhrif á einstaklinga að þeir 
nánast finna fyrir listamanninum 
sjálfum, í þessu tilfelli Rósku. Það 
sem heillar mig mest við verk henn-
ar er heiðarleikinn og það hvernig 
hún sameinar baráttuanda og ber-
sögla frásögn. Hún gengur mjög 
nærri sjálfri sér í verkum sínum og 
maður finnur bæði fyrir hennar per-
sónulegu sögu og tíðarandanum.“

Algjörlega óhrædd
Ragnhildur Óskarsdóttir, alltaf 
kölluð Róska, var afar fjölhæfur 
listamaður: málari, teiknari, ljós-
myndari, grafíker, leikstjóri og kvik-
myndagerðarkona. „Hún var afar 
hæfileikarík, vann í marga miðla og 
steig skref sem aðrar konur þorðu 
ekki í karllægu samfélagi mynd-
listar á seinni hluta síðustu aldar. 
Hún lét í sér heyra, hneykslaði, ögr-
aði og heillaði,“ segir Ástríður. „Hún 
var undir miklum áhrifum frá evr-
ópskri framúrstefnu og japanskra 
áhrifa gætir einnig í list hennar. Hún 
var pólitísk baráttukona sem vísaði 
iðulega í tilgangsleysi og hörmungar 
stríðs, eða stöðu kvenna eða minni-
hlutahópa. Baráttuandinn var 
alltaf ríkjandi og hún var algjörlega 
óhrædd.“

Verkin á sýningunni eru afar fjöl-
breytileg. Þar eru málverk, teikn-
ingar, ljósmyndir, baráttuplaköt og 
silkiþrykk, klippimyndir, skissur 
og síðasti gjörningurinn sem Róska 
gerði í Nýlistasafninu árið 1996, tíu 
dögum fyrir andlát sitt, er sýndur í 
túbusjónvarpi, ásamt málverki sem 
hún málaði í þeim gjörningi og kall-
ast Rok í Reykjavík. Það er að öllum 
líkindum síðasta málverkið sem hún 
málaði. Elsta verkið á sýningunni 

Baráttuandi og bersögul frásögn

Kolbrún 
Bergþórsdóttir

kolbrunb 
@frettabladid.is

stod2.is
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GOÐSÖGNIN ER MÆTT RAFMÖGNUÐ
KOMIÐ OG REYNSLUAKIÐ

NÝR WRANGLER RUBICON 4xe PLUG- IN-HYBRID

VERÐ FRÁ KR. 9.490.000
LAUNCH EDITION KR. 10.490.000

NÝR WRANGLER RUBICON 4xe PLUG- IN-HYBRID

VERÐ FRÁ KR. 9.490.000
LAUNCH EDITION KR. 10.490.000

35”-40” ÍSBAND BREYTINGAPAKKAR Í BOÐI FRÁ KR. 300.00035”-40” ÍSBAND BREYTINGAPAKKAR Í BOÐI FRÁ KR. 300.000

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

JEEP WRANGLER RUBICON 4XE PLUG-IN-HYBRID ALVÖRU JEPPI MEÐ ALVÖRU 
FJÓRHJÓLADRIFI Á VERÐI SEM Á SÉR ENGAN SAMANBURÐ OG NÚ 374HÖ/637NM
JEEP WRANGLER RUBICON 4XE PLUG-IN-HYBRID ALVÖRU JEPPI MEÐ ALVÖRU 

FJÓRHJÓLADRIFI Á VERÐI SEM Á SÉR ENGAN SAMANBURÐ OG NÚ 374HÖ/637NM

EIGUM TIL AFHENDINGAR STRAX JEEP COMPASS LIMITED, 
RENEGADE TRAILHAWK, GRAND CHEROKEE OG RAM PALLBÍLA.

EIGUM TIL AFHENDINGAR STRAX JEEP COMPASS LIMITED, 
RENEGADE TRAILHAWK, GRAND CHEROKEE OG RAM PALLBÍLA.

JEEP RENEGADE PLUG-IN HYBRID 
VERÐ 5.499.000 KR.

JEEP RENEGADE PLUG-IN HYBRID 
VERÐ 5.499.000 KR.

JEEP GRAND CHEROKEE
VERÐ FRÁ 11.690.000 KR.
JEEP GRAND CHEROKEE
VERÐ FRÁ 11.690.000 KR.

RAM 3500
VERÐ FRÁ 7.627.358 KR. ÁN VSK. 

9.457.923 KR. M/VSK. 

RAM 3500
VERÐ FRÁ 7.627.358 KR. ÁN VSK. 

9.457.923 KR. M/VSK. 

JEEP COMPASS PLUG-IN HYBRID 
VERÐ FRÁ 5.999.000 KR. 

JEEP COMPASS PLUG-IN HYBRID 
VERÐ FRÁ 5.999.000 KR. 

40” BREYTTUR40” BREYTTUR



Við erum tilbúin fyrir grillsumarið
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. Blómakonfekt
21 cm hengipottur. 
10211239

3.990kr

Blönduð sumarblóm í potti

2.290 kr

1.799kr

21%

Stjúpu tilboð

Stjúpur 10 stk.

Black og Decker 
og Texas sláttuvélar Nilfisk háþrýstidælur

20%
afsláttur 20%

afsláttur
20%
afsláttur
Fiskars garðvörur

Sumartilboð

NÝTT
BLAÐ!

husa.is79.990kr

Gasgrill Classic 4B 
Fjögurra brennara, með hliðarbrennara,
breidd grills: 118,2 cm. 3002020

14,21 
kW

Nýtt

58.990kr

Gasgrill Q2200
Grillflötur: 39 x 54 cm, ryðfrír brennari, 
rafstýrður kveikjurofi. 3000378

87.490 kr

69.990kr

20%

Gasgrill Magnum 3B
Grillflötur: 64x42 cm, með neistakveikju, 
ryðfríar hlífar. 3000227

Gasgrill  Graphite 3b 
Grillflötur: 56x38 cm, með þremur ryðfríum 
brennurum, hliðarhellu. 3000390

39.990kr

Blönduð 
sumarblóm

7.990kr
9.990 kr

Risa blómakonfekt
30 cm pottur.

Verð frá:

Útipottar
Mikið úrval.

1.890kr

Garðaburknar
Gullburkni eða stóriburkni.

1.990kr/stk.

20%

Blönduð sumarblóm í potti

Sláttuvél Razor 4610 
Bensínmótor 139cc/2,3kW, sláttu-
breidd 46 cm, 65 ltr., safnari. 5085301

39.995kr
49.995kr

20%

Pallaolía, viðarvörn og 
hreinsiefni

20%
afsláttur

Trebitt 
pallaolía

3ja ára ending

Þvottavél 
1400 sn.
8 kg, 1400 
snúninga, 
með kola-
lausum 
mótor. 
1860502

94.990kr

79.990kr

Sparaðu
15.000kr

109.990kr

20,51 
kW

Gasgrill Gourmet 5B
5 brennara grill + 1 hliðarbrennari,  grillgrindur, 
stærð: 68,3 x 43,7 cm, breidd: 117 cm. 3002030

Nýtt

119.990kr

20,36 
kW

Gasgrill DeLuxe 4B 
Grillflötur: 68,08 x 43,82 cm,  4 brennarar, 
einn hliðarbrennari, grillgrindur. 3002021

Nýtt

89.990 kr

84.990kr

Gasgrill Q3200 
Grillflötur: 63x45 cm, grillgrindur, 
brennari: 6,35 kW/h—21.700 BTU. 3000403

49.990kr

Gasgrill GEM 310
Þrír brennarar, grillflötur 52x33 cm, 
grillgrind í steypujárni, hliðarborð. 3000613

5.795 kr

4.345kr

Slönguhjól
Tekur 60 m 
af 1/2" slöngu. 
5081658

25%

Eldhústæki
Ferro Zumba, svart. 7810100

40%

9.990kr
16.795 kr
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Laugardagur
Stöð 2

Stöð 2 BíóStöð 2 Golf

RÚV Sjónvarp

Sjónvarp Símans

Stöð 2 Sport

Stöð 2 Sport 2

08.00 Laugardagssögur   
08.01 Sögur af svöngum björnum   
08.05 Örstutt ævintýri   
08.10 Ég er kynlegt kvikyndi   
08.12 Örstutt ævintýri   
08.15 Greinda Brenda   
08.17 Börn sem bjarga heiminum   
08.20 Vanda og geimveran   
08.30 Monsurnar   
08.40 Ella Bella Bingó   
08.45 Blíða og Blær   
09.10 Leikfélag Esóps   
09.20 Víkingurinn Viggó   
09.30 Latibær   
09.45 Dagur Diðrik   
10.05 Mia og ég   
10.30 Mörgæsirnar frá Mada-

gaskar   
10.50 Angelo ræður   
11.00 Denver síðasta risaeðlan   
11.10 Angry Birds Stella   
11.15 Hunter Street   
11.40 Friends   
12.05 Bold and the Beautiful   
12.25 Bold and the Beautiful   
12.45 Bold and the Beautiful   
13.05 Bold and the Beautiful   
13.30 Bold and the Beautiful   
13.50 The Great British Bake Off   
14.50 Golfarinn   
15.20 The Titan Games   
16.40 GYM   
17.05 The Greatest Dancer   
18.26 Veður 
18.30 Fréttir Stöðvar 2   
18.40 Sportpakkinn   
18.53 Lottó 
18.55 Impractical Jokers   
19.20 Grísirnir þrír (Unstable 

Fables:  
20.35 The Way Back   Jack Cunning-

ham var stjörnuleikmaður 
í körfubolta í menntaskóla 
og hafði alla möguleika á 
að komast langt. Í staðinn 
kastaði hann framtíðinni á 
glæ fyrir flöskuna og önnur 
fíknilyf. Mörgum árum síðar 
fær hann boð um að gerast 
þjálfari hjá gamla skólanum 
sínum sem hann þiggur með 
semingi. Þegar liðinu fer að 
ganga vel kemur það öllum 
á óvart og Jack fær lokatæki-
færið til að koma lífi sínu á 
réttan kjöl.

22.25 Zombieland: Double Tap  
00.00 Terminator: Dark Fate  
02.05 The Great British Bake Off   
03.00 The Titan Games   
04.25 The Greatest Dancer  

11.25 Hop  
12.55 How To Be Single  
14.40 Meet My Valentine  
16.10 Hop  
17.40 How To Be Single  
19.30 Meet My Valentine  
21.00 The Mustang  
22.35 Sherlock Holmes  
00.40 Peppermint  
02.15 The Mustang  

09.45 Tvöfaldur skolli   
10.20 Tvöfaldur skolli   
10.50 PGA Tour Profiles
11.05 PGA Special: Nicklaus: Re-

Designing Muirfield Village 
Golf Club  

11.35 PGA Special: One Shot Away 
2021  

12.00 European Tour 2021  
16.00 PGA Tour 2021  
21.00 US Women’s Open 2021  

06.00 Síminn + Spotify
11.15 The Block   
12.20 Amazing Hotels: Life Beyond 

the Lobby   
13.20 Gudjohnsen   
14.00 Lambið og miðin   
14.30 Líf kviknar   
15.00 Dr. Phil   
15.00 Trúnó   
15.30 Kokkaflakk   
16.00 Meikar ekki sens   
16.50 The King of Queens   
17.10 Everybody Loves Raymond   
17.35 Lifum lengur   
18.05 Með Loga   
19.05 The Block   
20.10 Gambit  
21.40 Mr. Right  Kvikmynd frá 

2016 með Anna Kendrick í 
aðalhlutverki. Eftir að hafa 
gengið í gegnum sáran 
skilnað, þá hittir Martha 
mann sem virðist vera sá 
eini rétti. En eftir því sem 
sambandið þróast, þá kemst 
hún smám saman að því að 
draumaprinsinn er fyrrum 
leigumorðingi. Það reynir á 
sambandið þegar þau reyna 
að bjarga hvort öðru eftir 
að fortíð hans fer að valda 
miklum vandræðum, og 
gamlir óvinir enda með að 
ræna Mörthu. 

23.15 One for the Money  
00.45 Sex and the City  
03.05 Síminn + Spotify

08.25 England - Austurríki  
10.05 Valencia - Baskonia  
11.40 Kristianstads DFF - FC Ro-

sengård  
13.20 Liverpool - AC Milan  
16.20 Barca - Badalona  
18.35 Svíþjóð - Armenía  
20.40 Spánn - Portúgal  
22.20 Fréttaþáttur Meistara-

deildarinnar 2020/2021  
22.45 Valencia - Baskonia  

08.50 Seinni bylgjan - karla  
09.50 Dominos Körfuboltakvöld   
10.20 Stjarnan - Þór Þ.  
12.00 Kristín Sif Björgvinsdóttir   
12.25 Valur - Haukar  
14.05 Alfreð Gíslason  
15.10 Selfoss - Stjarnan  
16.35 KR - Keflavík  
18.15 Valur - KA  
19.45 Dominos Körfuboltakvöld 

kvenna - Upphitun  
20.10 Haukar - Valur  
22.00 Dominos Körfuboltakvöld 

kvenna   
22.30 Topp 5   
22.45 Selfoss - Stjarnan  

RÚV Rás eitt
06.55 Morgunbæn og orð 

dagsins  
07.00 Fréttir
07.03 Vinill vikunnar  
08.00 Morgunfréttir
08.05 Tímar í vindi  
09.00 Fréttir
09.03 Á reki með KK  
10.00 Fréttir
10.05 Veðurfregnir
10.15 Fólkið í garðinum  
10.50 Veðurfregnir
11.00 Fréttir
11.03 Vikulokin  
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Heimskviður  
13.15 Gestaboð  
14.05 Allir deyja  
15.00 Flakk  
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Orð um bækur  
17.00 Þar sem orðunum sleppir  
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Í ljósi sögunnar  
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Sveifludansar  
20.45 Úr gullkistunni  
21.15 Bók vikunnar  
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Litla flugan  
23.00 Vikulokin  
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

Hringbraut
18.30  Sir Arnar Gauti   Lífsstíls-

þáttur með Arnari Gauta 
sem fjallar um heimili, 
hönnun, matar- og veitinga-
húsamenningu, arkitektúr 
og margt fleira.

19.00  Heima er bezt   Heima er 
bezt er samtalsþáttur um 
þjóðlegan fróðleik í anda 
samnefnds tímarits.

19.30  Á Meistaravöllum  Gamlir og 
nýir KR-ingar láta gamminn 
geisa um félagið sitt.

20.00 Saga og samfélag   Saga og 
samfélag er þáttur þar sem 
málefni líðandi stundar 
verða rædd í sögulegu sam-
hengi og vikið að nýjustu 
rannsóknum fræðimanna á 
margvíslegum sviðum.

07.15 KrakkaRÚV
07.16 Rán - Rún   
07.21 Poppý kisukló   
07.32 Lundaklettur   
07.39 Tölukubbar   
07.44 Eðlukrúttin   
07.55 Bubbi byggir   
08.06 Millý spyr   
08.13 Unnar og vinur   
08.35 Stuðboltarnir   
08.46 Hvolpasveitin   
09.09 Grettir   
09.21 Söguspilið   
09.45 Hvað getum við gert?   
09.55 Þeirra Ísland   
10.20 Smáborgarasýn Frímanns   
10.35 Undur veraldar   
11.30 Kappsmál   
12.20 Landinn   
12.50 Afmælistónleikar Magnúsar 

Eiríkssonar  
14.05 Kvennahlaupið í 30 ár  
14.45 Rúnturinn  
16.05 99% norsk   
16.35 Auðhyggjan alltumlykjandi 

– Vinna   
17.20 Kæra dagbók  
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Fótboltastrákurinn Jamie   
18.29 Herra Bean   
18.40 Rammvillt   
18.45 Landakort  
18.54 Lottó  
19.00 Fréttir  
19.25 Íþróttir  
19.35 Veður  
19.45 Sögur, verðlaunahátíð 

barnanna   Bein útsending frá 
skemmtilegustu verðlauna-
hátíð landsins í Norðurljósa-
sal Hörpu, þar sem við verð-
launum það sem vel var gert 
í barnamenningu á Íslandi 
síðan á seinustu Söguhátíð. 
Sögur verða í forgrunni enda 
eru þær allt í kringum okkur. 
Þær eru í tónlistinni sem 
við hlustum á, settar á svið 
á leiksviðum landsins, þær 
eru til sýninga í kvikmynda-
húsum og í sjónvarpinu og 
að sjálfsögðu í bókunum 
okkar. 

20.55 Hvernig veistu?  
22.55 Men in Black II  
00.20 Dagskrárlok

VEISLAN HEFST Á

Tryggðu þér aðgang
á stod2.is

FÖSTUDAG!
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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 Regnbogasögur   
08.13 Ég er fiskur   
08.15 Örstutt ævintýri   
08.15 Ást er ást   
08.17 Veira vertu blessuð  
08.20 Risastóra næpan
08.23 Blíða og Blær   
08.45 Monsurnar   
08.55 Víkingurinn Viggó   
09.05 Adda klóka   
09.30 It’s Pony   
09.50 Mia og ég   
10.15 Angry Birds Stella   
10.20 Lukku láki   
10.45 Ævintýri Tinna   
11.05 Angry Birds Stella   
11.15 Top 20 Funniest   
11.55 Nágrannar   
12.15 Nágrannar   
12.40 Nágrannar   
13.00 Nágrannar   
13.25 Nágrannar   
13.50 Impractical Jokers   
14.10 Flipping Exes   
14.55 First Dates   
15.45 Börn þjóða   
16.10 Stofuhiti   
17.00 60 Minutes   
17.45 Víglínan  
18.26 Veður 
18.30 Fréttir Stöðvar 2   
18.40 Sportpakkinn   
18.50 Ísland í dag   
19.05 GYM   
19.30 Race Across the World   
20.35 Mr. Mayor   
21.00 Keeping Faith   
21.55 Brave New World   
22.45 The Bold Type   
23.30 Queen Sugar   
00.10 Wentworth   
00.55 Wentworth   
01.45 Wentworth   
02.35 Empire   
03.20 Empire   
04.05 Impractical Jokers   

08.00 Heimsókn   
08.20 The O.C.   
09.05 Bold and the Beautiful   
09.25 Divorce   
09.55 The Goldbergs   
10.15 One Born Every 

Minute   
11.00 Brother vs. Brother   
11.40 Golfarinn   
12.10 Last Man Standing   
12.35 Nágrannar   
12.55 Óbyggðirnar kalla   
13.20 Manifest   
14.05 Last Man Standing   
14.25 Drew’s Honeymoon 

House   
15.10 Beauty Laid Bare   
15.55 Friends   
16.15 First Dates   
17.05 Fréttaþáttur EM 2020  
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   
19.40 Flipping Exes
20.20 All Rise   
21.05 The Bold Type        

Fimmta þáttaröð 
þessara frábæru þátta 
sem fjalla um þrjár 
glæsilegar frama-
konur og líf þeirra og 
störf á alþjóðlegu 
tísku- og lífsstílstíma-
riti. Það er ekki alltaf  
tekið út með sældinni 
að vera í hringiðju 
tískunnar í New York 
því auk þess að sinna 
starfi sínu vel og lifa 
öfundsverðu lífi lenda 
vinkonurnar í ýmiss 
konar aðstæðum sem 
reyna á.

21.50 Queen Sugar   
22.35 60 Minutes   
23.20 S.W.A.T.   
00.05 Shrill   
00.30 The Red Line   
01.10 Death Row Stories   
01.50 The O.C.   
02.35 Divorce   
03.05 The Goldbergs   

10.40 Dolittle  
12.25 A.X.L  
14.00 Riot  
15.50 Dolittle  
17.30 A.X.L  
19.10 Riot  
21.00 Jumanji: The Next 

Level  
23.00 A Beautiful Day in the 

Neighborhood  
00.45 Motherless Brooklyn  
03.05 Jumanji: The Next 

Level  

10.35 So B. It  
12.10 Impractical Jokers: 

The Movie  
13.40 Something’s Gotta 

Give  
15.45 So B. It  
17.20 Impractical Jokers: 

The Movie  
18.50 Something’s Gotta 

Give  
21.00 Passengers  
22.50 The Hangover  
00.30 Underwater  
02.00 Passengers  

09.50 Tvöfaldur skolli   
10.20 Tvöfaldur skolli   
11.00 European Tour 2021  
15.35 LPGA Tour 2021  
18.20 PGA Special: Must-See 

Moments  
19.00 US Women’s Open 

2021  
23.05 PGA Special: Me-

morial Week of Show 
2021  

23.35 PGA Special: 25 Years 
of Tiger  

07.30 European Tour 2021  
13.00 PGA Tour 2021  
18.30 PGA Highlights 2021  
19.25 PGA Tour 2021  
Þriðjudagur 08. júní 2021
STÖÐ 2 GOLF
07.30 US Women’s Open 

2021  
11.30 US Women’s Open 

2021  
15.30 US Women’s Open 

2021  
20.30 US Women’s Open 

2021  

07.15 KrakkaRÚV
07.16 Refurinn Pablo   
07.21 Hið mikla Bé   
07.43 Poppý kisukló   
07.54 Kúlugúbbarnir   
08.17 Klingjur   
08.28 Kátur   
08.30 Hvolpasveitin   
08.53 Hrúturinn Hreinn   
09.00 Úmísúmí   
09.23 Robbi og Skrímsli   
09.45 Eldhugar – Margaret 

Hamilton - ógnvekj-
andi leikkona   

09.49 Sjóræningjarnir í 
næsta húsi   

10.00 Skólahreysti   
11.00 Unga Ísland   
11.30 Í kjölfar feðranna   
12.20 Saga af sjónum  
13.00 Popp- og rokksaga 

Íslands   
13.55 Í sambýli við nátt-

uruöflin  
14.10 Mömmusoð   
14.25 Af fingrum fram   
15.15 Hljómskálinn  
15.45 Landakort  
15.55 Ísland: bíóland  
17.00 Björgunarafrekið við 

Látrabjarg  
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Stundin okkar   
18.25 Menningin - saman-

tekt  
19.00 Fréttir  
19.25 Íþróttir  
19.35 Veður  
19.45 Vigdís Finnbogadóttir   
20.10 Við   
21.10 Hafið  
22.55 Björgunarafrekið við 

Látrabjarg   Heimildar-
mynd frá 1949 eftir 
Óskar Gíslason. Mynd-
in segir frá frækilegri 
björgun heimamanna 
á Látrum og nágrenni, 
af breskum skipbrots-
mönnum af togar-
anum Dhoon, 12. 
desember árið 1947. 

23.45 Dagskrárlok

11.00 Heimaleikfimi   
11.10 Gönguleiðir   
11.30 Spaugstofan 2009-

2010   
11.55 Fólkið í landinu  
12.20 Grænir fingur 1989-

1990   
12.35 Landinn  
13.05 Sögustaðir með Evu 

Maríu   
13.30 Fagur fiskur   
14.00 Hljómskálinn   
14.30 Listin sprettur af 

lífinu sjálfu  
15.20 Músíkmolar  
15.30 James Cameron: 

Vísindaskáldskapur í 
kvikmyndum   

16.15 Á vit draumanna   
17.00 Dýrin mín stór og smá   
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Poppý kisukló   
18.12 Loðmundur   
18.19 Skotti og Fló   
18.26 Lestrarhvutti   
18.33 Stuðboltarnir   
18.44 Nellý og Nóra   
18.50 Sumarlandabrot 2020  
19.00 Fréttir  
19.20 Íþróttir  
19.25 Veður  
19.30 Eldhúsdagsumræður 

á Alþingi  
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Sagan í heimakvik-

myndum   
23.15 Ósnertanlegur  
00.50 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
11.15 The Block   
12.20 Bachelor in Paradise   
15.45 For the People   
16.50 The King of Queens   
17.10 Everybody Loves 

Raymond   
17.35 Ný sýn   
18.05 Með Loga   
19.05 The Block   
20.10 Gudjohnsen   Í þessum 

mögnuðu þáttum 
ferðast æskuvinirnir 
Eiður Smári Guðjohn-
sen og Sverrir Þór 
Sverrisson, betur 
þekktur sem Sveppi, 
heimshorna á milli og 
heimsækja félagslið 
sem Eiður Smári lék 
með á löngum og 
litríkum knattspyrnu-
ferli.

20.50 This Is Us   
21.40 Black Monday   
22.15 Gangs of London   
23.15 Penny Dreadful: City 

of Angels   
00.15 Love Island   
01.10 Ray Donovan   
02.00 Love Life   
02.30 Blue Bloods   
03.15 Seal Team   
04.00 Motherland: Fort 

Salem   
04.45 Síminn + Spotify

09.00 Stjarnan - Þór Þ.  
10.40 EM 1988  
11.35 KA/Þór - Valur  
13.00 Aníta Hinriksdóttir   
13.20 EM 2012  
14.15 EM 1976  
15.10 Seinni bylgjan kvenna 

- Upphitun  
15.40 Valur - KA/Þór  
17.00 Seinni bylgjan - 

kvenna   
17.45 KR - Keflavík  
19.25 Léttir sprettir 2   
19.45 Dominos Körfubolta-

kvöld - Upphitun
20.10 Þór Þ. - Stjarnan  
22.00 Dominos Körfubolta-

kvöld   
22.30 Valur - KA/Þór  
23.55 Fylkir - Stjarnan  

08.35 Dominos Körfubolta-
kvöld   

09.05 Pepsi Max Mörkin - 6. 
júní  

10.00 Seinni bylgjan - 
kvenna   

10.40 Valur - KA/Þór  
12.05 Breiðablik - Tindastóll  
13.45 KR - ÍA  
15.25 Þór Þ. - Stjarnan  
17.10 Fylkir - Stjarnan  
18.50 EM 2000  
19.45 Dominos Körfubolta-

kvöld - Upphitun
20.10 Keflavík - KR  
22.00 Dominos Körfubolta-

kvöld   
22.30 Valur - KA/Þór  
23.55 Valur - Víkingur R.  

Stöð 2 Sport 2
Stöð 2 Sport 208.45 Svíþjóð - Armenía  

10.25 AC Milan - Liverpool  
12.05 Lífið í NBA - Jón Arnór 

Stefánsson  
12.45 Barca - Badalona  
14.20 Cristiano Ronaldo 

Meets Piers Morgan  
15.05 Playoff leikur  
17.00 Philadelphia 76ers - 

Atlanta Hawks  
19.30 Playoff leikur  
22.40 England - Rúmenía  
00.25 Belgía - Króatía  

08.55 England - Rúmenía  
10.35 Belgía - Króatía  
12.15 Belgía - Grikkland  
13.55 Spánn - Portúgal  
15.35 Playoff leikur  
17.30 Fréttaþáttur 

Meistaradeildarinnar 
2020/2021  

18.35 Þýskaland - Lettland  
20.40 Playoff leikur  
22.30 Playoff leikur  

Hringbraut Hringbraut
18.30  Mannamál  Einn sígild-

asti viðtalsþátturinn 
í íslensku sjónvarpi. 
Hér ræðir Sigmundur 
Ernir Rúnarsson við 
þjóðþekkta ein-
staklinga um líf þeirra 
og störf.

19.00 Suðurnesja-magasín 
Víkurfrétta  Mannlífið, 
atvinnulífið og íþrótt-
irnar á Suðurnesjum.

19.30 Höldum áfram  Hring-
vegurinn um Ísland 
farinn með Sam-
tökum atvinnulífsins.

18.30 Fréttavaktin  Farið yfir 
fréttir dagsins í opinni 
dagskrá.

19.00 Atvinnulífið  Sigurður 
K. Kolbeinsson heim-
sækir íslensk fyrirtæki 
og kynnir sér starfs-
semi þeirra. Fjöl-
breyttir og fróðlegir 
þættir sem endur-
spegla þá grósku sem 
er í íslensku atvinnu-
lífi og fyrirtækja-
rekstri.

19.30  Heima er bezt  Heima 
er bezt er samtals-
þáttur um þjóðlegan 
fróðleik í anda sam-
nefnds tímarits.

20.00  Lengjumörkin  Hörður 
og Hrafnkell fara 
yfir úrslit og mörk í 
Lengjudeild karla í 
knattspyrnu.

20.30  Fréttavaktin  Farið yfir 
fréttir dagsins í opinni 
dagskrá.

21.00  Atvinnulífið.
21.30 Heima er bezt 

RÚV Rás eitt

RÚV Rás eitt

06.55 Morgunbæn og orð 
dagsins  

07.00 Fréttir
07.03 Hringsól  
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  
10.50 Veðurfregnir
11.00 Guðsþjónusta í Dóm-

kirkjunni  
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
13.00 Sögur af landi  
14.00 Íslands hrafnistu-

menn  
15.00 Lestin  
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Úr tónlistarlífinu: 
17.25 Orð af orði  
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Fólkið í garðinum  
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Óskastundin  
19.40 Tímar í vindi  
20.35 Gestaboð  
21.30 Úr gullkistunni  
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  
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn  
12.00 Fréttir
12.03 Hádegið  
12.20 Hádegisfréttir
12.42 Hádegið  
13.00 Dánarfregnir
13.02 Samfélagið  
14.00 Fréttir
14.03 Hringsól  
15.00 Fréttir
15.03 Út vil ek  
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá  
17.00 Fréttir
17.03 Lestin  
18.00 Spegillinn
18.30 Hvar erum við núna?  
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu  
20.35 Mannlegi þátturinn  
21.30 Kvöldsagan: Njáls 

saga  
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið  
23.05 Lestin  
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

06.00 Síminn + Spotify
12.30 Dr. Phil   
13.15 The Late Late Show 

with James Corden   
14.00 The Block   
15.05 Life Unexpected   
15.50 90210   
16.50 The King of Queens   
17.10 Everybody Loves 

Raymond   
17.35 Dr. Phil   
18.20 The Late Late Show 

with James Corden   
19.05 The Block   
20.10 Lambið og miðin   
20.40 Love Life   
21.15 Blue Bloods   
22.05 Seal Team   
22.50 Motherland: Fort 

Salem   
23.35 The Late Late Show 

with James Corden   
00.20 Love Island   
01.15 Ray Donovan   
02.05 Younger   
02.30 FBI   
03.15 Hightown   
04.10 Pose   
05.00 Síminn + Spotify

Sunnudagur Mánudagur
LAUGARDAGUR  5. júní 2021 DAGSKRÁ



BARÓNSTÍGUR

KEFLAVÍK OG AKUREYRI

8-24

24/7

okkar uppáhalds úr

WWW.EXTRA.IS

4999kr.pk.

ZURU BUNCH BALLOONS
420 STK 

2699kr.pk.

MITRE FÓTBOLTI - STÆRÐ 5

4999kr.pk.

SPALDING REPLICA
BASKETBALL S7

!!
VINSÆL VARA 

LA Woman reyndist síðasta plata Jim Morrison sem þrátt fyrir allt tókst þó að kveðja með stæl og hörkulögum eins 
og The Changeling, Riders on the Storm að ógleymdu rammklassísku titillaginu. MYND/ELEKTRA RECORDS

thorarinn@frettabladid.is

Vænn slatti af hljómplötum 
sem fyrir löngu teljast sígildar 
í rokkinu verða hálfrar aldar 
gamlar á þessu ári og því ekki 
furða þótt nartað sé í gamla 
þrætueplið um hvort árið 
1971 hafi verið það magnað-
asta í sögu rokksins.

Apple TV+ skrúfaði nýlega frá heim-
ildarþættinum 1971: The Year That 
Music Changed Everything um 
mikilvægi þess árs fyrir rokksög-
una. Í bókinni 1971 – Never a Dull 
Moment, frá 2016, varði David Hep-
worth þá skoðun sína að 1971 væri 
besta ár rokktónlistarinnar fimlega 
og ekki síst með vísan til þess hversu 
margar heildstæðar góðar plötur 
komu út það ár frekar en stök lög.  
Til dæmis þessar fimm:

Plötuárið mikla 

Listi Hepworth yfir 20 bestu plöturnar 1971

1.    Marvin Gaye – What’s Going On 
2.    Joni Mitchell – Blue 
3.    Led Zeppelin – Led Zeppelin IV 
4.    David Bowie – Hunky Dory 
5.    The Who – Who’s Next 
6.    Rod Stewart – Every Picture Tells a Story 
7.    Carole King – Tapestry 
8.    The Rolling Stones – Sticky Fingers 
9.    Nick Drake – Bryter Layter 
10. The Allman Brothers Band – Live at Fillmore East
11. Gene Clark – White Light 

12. The Doors – LA Woman 
13. The Beach Boys – Surf’s Up 
14. John Lennon – Imagine 
15. David Crosby 
        – If Only I Could Remember My Name 
16. Sly and the Family Stone 
       – There’s a Riot Goin’ On 
17. Can – Tago Mago 
18. T Rex – Electric Warrior 
19. Jethro Tull – Aqualung 
20. Paul and Linda McCartney – Ram

The Rolling Stones  
Sticky Fingers
Ekkert vantaði upp á sjálfstraustið 
hjá Stones sem gáfu tóninn strax í 
byrjun með Brown Sugar. Platan 
geymir einnig klassíkerinn Wild 
Horses, Bitch og Sister Morphine. 
Plötunni og þéttum pakkanum er 
svo lokað með Moonlight Mile.

1971

David Bowie  
Hunky Dory
David Bowie fílósóferar af miklum 
móð þegar Ziggy Stardust og stór-
stjörnuljóminn eru rétt handan við 
hornið. Changes klikkar ekki enn, 
hálfri öld síðar. Ekkert frekar en Life 
on Mars eða Oh! You Pretty Things 
enda platan víða í hávegum höfð hjá 
Bowie-fólki.

Joni Mitchell  
Blue
Joni Mitchell steig berskjölduð fram 
á Blue þar sem hún söng um hjarta-
sár sín, ást og söknuð. Lög á borð við 
Carey, Little Green, River og A Case 
of You er þjappað þarna saman á 
vínil sem er óumdeilt tímamóta-
verk.

Marvin Gaye 
What’s Going On
Marvin Gay felldi þær nokkrar list-
rænu keilurnar með þessu braut-
ryðjendaverki þegar hann kyrjaði 
persónuleg viðbrögð sín við stríðinu 
í Víetnam og ástandi umhverfis-
mála. Þótt platan sé frábær og sígild 
bendir ástandið í dag til þess að það 
hefði mátt hlusta betur á hann 1971.

Rod Stewart  
Every Picture Tells a Story
Að sjálfsögðu er Roddarinn með í 
partíinu 71 þar sem hann dekkar 
Bob Dylan og skorar stöngin inn 
með lögunum sínum Mandolin 
Wind og hans allra, allra besta 
Maggie May. Svo góð þykir platan 
að leiðin lá heldur niður á við í kjöl-
farið hjá ráma sjarmörnum.
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Borvél 60Nm  
með höggi

42.900 kr.
Áður 55.900 kr.

Bitasett  
– 40 stk –   

og vinkildrif 

8.990 kr.
Áður 12.490 kr.

Borvél og  
höggskrúfvél

62.900 kr.
Áður 79.900 kr.

Borvél með  
aukahlutum 
og bakpoka

54.900 kr.
Áður 67.900 kr.

Borvél og  
höggskrúfvél

64.900 kr.
Áður 85.900 kr.
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AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Gústaf Bjarnason gustaf@torg.is,  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050:   
Auður Húnfjörð audur@frettabladid.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@frettabladid.is , Reynir Elís Þorvaldsson reynir@frettabladid.is, 
Örn Geirsson orn@frettabladid.is    FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5078: Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann Waage johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson 
jonivar@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@frettabladid.is  FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: 
Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, TÍMAMÓTA- OG ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is

n Lífið í
vikunni
30.05.21
05.06.21

Ég vonast bara til að 
það verði leitað til mín 
áfram og að ég sé 
orðinn þekktur sem 
gaurinn sem er tilbú-
inn að taka að sér 
svona verkefni.

Tónskáldið Biggi Hilmars, 
stundum kenndur við 
Ampop, samdi lagið Hope 
Grows við YouTube-mynd-
band sem ætlað er að afla 
alþjóðlegu átaki fjár til björg-
unar hverfandi kóralrifja. 
Fljótandi tónar hans eru einn-
ig hugsaðir til þess að vekja 
bjartari framtíðarvon.

thorarinn@frettabladid.is

Kóralrifjum heimsins hefur lengi 
stafað hætta af hlýnun og súrnun 
sjávar og mikið er í húfi þar sem 
þau eru tilvistargrundvöllur fjölda 
tegunda sjávardýra, auk þess sem 
hrun í fiskveiðum er fyrirsjáanlegt 
njóti kóralanna ekki við.

„Ég er búinn að vera umhverfis-
verndarsinni frá því ég var polli. 
Fyrsta plata Ampop fjallaði náttúr-
lega bara um umhverfismál og ég er 
ákaflega stoltur af því að hafa verið 
valinn til þess að semja tónlist fyrir 
þetta risavaxna verkefni,“ segir tón-
skáldið Biggi Hilmars, um aðkomu 
sína að stærsta kóralbjörgunarverk-
efni heims sem kennt er við SHEBA 
Hope Reef.

Biggi var á árum áður þekktastur 
sem söngvari og gítarleikari hljóm-
sveitarinnar Ampop en hefur á síð-
ustu árum fest sig rækilega í sessi 
sem höfundur tónlistar fyrir kvik-
myndir og sjónvarp.

Hróður hans sem slíkur varð í 
raun til þess að hann var sérvalinn 
til þess að semja tónlistina við You-
Tube-myndbandið The Film That 
Grows Coral, eða Kvikmyndinni 
sem ræktar kóral, og er ætlað að efla 
fólki bjartsýni og dug og safna um 
leið liði og fé til baráttunnar fyrir 
verndun kóralrifjanna.

Vonin sem vex
„Það er von, en það er núna eða aldr-
ei,“ segir Biggi, en lagið hans, Hope 
Grows, hefur verið fáanlegt á öllum 
streymisveitum í rúma viku. Biggi 
fylgdi útgáfunni síðan eftir á þriðju-
daginn með frumsýningu tónlistar-
myndbands við lagið.

Biggi segir lagið hafa gengið mjög 
vel fyrstu vikuna á vefnum. „Þannig 
að það er vonandi eitthvað að safnast 
í sarpinn,“ segir Biggi og bætir við að 
byrja eigi á því að endurheimta kór-
alrifið Salisi Besar, eða Vonarrifið, 
í Indónesíu en með auknum fjár-
stuðningi verði síðan fleiri og fleiri 
kóralrif tekin fyrir og endurheimt.

„Þetta verkefni er bara rétt að 
byrja og myndinni og tónlistinni er 
ætlað að safna fjármagni og hvetja 
önnur félög eða fyrirtæki, stór og 
smá, út um allan heim til að taka 
þátt. Allar tekjurnar af streymi 
þessa verks renna beint til þessara 
mála í gegnum náttúruverndar-
sjóðinn Nature Conservance.“ 

Þar sem hjartað slær
Framleiðslufyrirtækið Radford 
Music í London, sem sérhæfir sig 

í kvikmyndatónlist hvers konar, 
hafði gefið fyrri verkum Bigga gaum 
og kom að ráðningu hans.

„Þetta var svolítið ævintýri,“ segir 
Biggi sem var valinn úr hópi þekktra 
tónskálda. „Það vann alltaf með mér 
að ég var búinn að gera svo mikið 
tengt hnattrænni hlýnun og þau 
vissu að þetta er mér hjartans mál.

Það má segja að ég sé farinn að 
laða að mér verkefni sem snerta 
á hlýnun jarðar og þessi verkefni 
sem ég hef unnið að á seinustu árum 
hafa einhvern veginn bara svolítið 
komið til mín.“

Biggi rekur upphaf þess til sýnd-
arveruleikamyndar um mannskæð-
an eldsvoðann í Grenfell-turninum 
í London 2017. „Þetta tilraunaverk-
efni heppnaðist svona rosalega vel 
og var eiginlega það fyrsta sem ég 
gerði sem skipti máli fyrir eitthvað 
sem mætti kalla göfugri málstað.“

Í kjölfarið fylgdi heimildarmynd-
in The Last Igloo sem fjallar í raun 
um bráðnun hafíssins og samfélag 
veiðimanna á Grænlandi sem er því 
á hverfanda hveli. Hann samdi einn-
ig tónlistina fyrir sænsk-íslensku 
spennuþáttaröðina Thin Ice sem 
gerðist mikið til á Grænlandi með 
hnattræna hlýnun í brennidepli. 
Þá samdi Biggi nýlega tónlistina 
við heimildarævintýrið Arctic Drift 
sem fjallar um 50 vísindamenn sem 
ferðast á ísbrjóti á Norðurheim-
skautið og festast þar.

„Hingað til er ég nú búinn að vera 
meira að fást við Norðurheimskautið 
þannig að það var gott að komast á 
suðrænar slóðir og ég vonast bara til 
að það verði leitað til mín áfram og 
að ég sé orðinn þekktur sem gaurinn 
sem er tilbúinn að taka að sér svona 
verkefni,“ segir Biggi sem vinnur nú 
að sinni fjórðu sólóplötu. n

Tónaflóð bjargar kóralrifi

Biggi segist njóta þess að hafa alist upp við vatn, veiðiskap og íslenska náttúru og eins og margir Íslendingar hafi jarð-
nándin gert hann ungan að náttúruverndarsinna.  MYND/MARÍA KJARTANS

Lúxus í sumarbústað

Kvikmyndin Saumaklúbburinn 
er komin í bíó. Þar segir af ævin-
týralegri sumarbústaðaferð fimm 
vinkvenna. Jóhanna Vigdís Arnar-
dóttir leikur eina vinkonuna og 
segir dvölina í bústaðnum hafa 
verið æðislega reynslu og  lúxus.

Léttfetar við Laxárbakka

Saman kalla laxveiðikempurnar og 
myndlistarmennirnir Björn Roth, 
Jón Óskar og Kristján Steingrímur 
Jónsson sig Léttfeta og opnuðu sem 
slíkir málverkasýningu í Veiðihús-
inu við Laxá í Kjós á föstudaginn. 
Sýningarstjóri er sjálfur Siggi Hall.

Leiðarljós amiinu

Kvartettinn amiina rauf tæplega 
fimm ára útgáfuhlé á föstudag 
með útgáfu smáskífu og mynd-
bands við lagið Beacon, sem er for-
smekkurinn af því sem koma skal 
með þriggja laga þröngskífunni 
Pharology sem kemur út 26. júní.

Hangið á baki

Tara Njála og Silfrún Una ætla að 
skella gestum á bak listatuddanum 
á sýningunni Ride the Art sem 
verður opnuð í dag. Þá gefst tæki-
færi til að reyna að halda sér á baki 
skúlptúrs sem sveiflast fram og til 
baka líkt og tuddi á kúrekasýningu.

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi 
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

Sumar
útsalan 
í fjórum verslunum
Smáratorgi  |  Holtagörðum  |  Akureyri  |  Ísafirði

|  HEILSUDÝNUR OG –RÚM  
|  MJÚK- OG DÚNVÖRUR
|  SVEFNSÓFAR 
|  SMÁVÖRUR
|  STÓLAR
|  SÓFAR 
|  BORÐ

 
SMÁRATORGI

OPIN Á SUNNUD. 
KL. 13–17

Sumarútsala
ALLT AÐ 

60%
AFSLÁTTUR

www.dorma.is
VEFVERSLUN

ALLTAF 
OPIN
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ÍSLENSKT Í 40 ÁR



Verslaðu á netinu á byko.is

Götuhjól
700C M Crosstour. Götuhjól með fram 
og afturbretti, bögglabera og 21 gíra 
micro shift twist skiptir.

68.995     
49620153

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. 
Til í 2 mismunandi litum með keðjuhlíf. 
Auðvelt er að taka hjálparadekkin af.

21.995     
49620143/059

Trampólín
með neti og fótum úr Ø38 mm 
galvaníseruðu stáli. 
Hámarksþyngd er 150kg. 
Hæð trampólínsins er 89cm. 
Gormarnir eru 140mm að  
lengd, 3.2mm þykkir og  
23,5mm í þvermál.

49.995     
88040024

Barnahjól 16"
Pro 16” reiðhjól fyrir börn, skærgult á lit. 
Hjólið hentar vel fyrir börn á aldrinum 
4-6 ára. Hjálpardekk fylgja til að hjálpa 
börnum að læra að hjóla

23.995     
49620062A/63A

Fjallahjól 26"
Sterkbyggt barnahjól með 21 gíra 
skiptingu og dempara að framan og aftan.

52.995     
49620150-1

Á fimmtudögum er opið í timburverslun Breidd til 21:00 
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BYKO
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GÁMASALA!
Þrjár  vörur á frábæru verði!

28%
Tilboðsverð

Bensínsláttuvél
Fjórgengis OHC vél 
með drifi og 1,6kW. 
Sláttubreidd 46cm. 7 þrepa 
hæðarstilling. 55l. safnpoki. 

49.995
7133004344 

Almennt verð: 69.995

Þú sparar:

20.000

Þú sparar:

10.000

18%
Tilboðsverð

Hekkklippur
18V,  ONE+ 60cm hekkklippur 
með tvöföldu sagarblaði og 
kolalausum mótor. Klippurnar 
eru auðveldar í notkun og 
aðeins 2,5kg án rafhlöðu.  
Hlíf fylgir með en rafhlaða 
fylgir ekki. 

34.995
7133004906 

Almennt verð: 42.995

x0

Þú sparar:

8.000

Tilboðsverð

Sláttuorf
Rafhlöðu sláttuorf með 25cm 
skurðarbreidd. Orfið notar 
18v rafhlöður og passa allar 
rafhlöður úr ONE+ línunni frá 
RYOBI. Rafhlaða fylgir með 
(1x1,5ah). 

24.995
7133005015 

Almennt verð: 34.995

28%

x1

1

3

2

Götuhjól
Crosstour 26” götuhjól með fram og afturbretti, 
dempara að framan, bögglabera og 21 gíra.

68.995
49620154

26"

3,96m

8,4m2

Ný sending

Tilboðsverð

Martin garðhús
Einingagarðhús frá Palmako. Flatarmál: 
8,4m2 Utanmál 2,75x3,44m Hæð að 
þakbrún: 209cm Hæð að stafni: 267cm 
Innra rými: 21m3 Heildarþykkt eininga 
88mm (70mm grind + 18mm klæðning)

400.000
0291850 

Almennt verð: 479.995

Tilboðsverð

Sorptunnugeymsla
Geymsla úr timbri fyrir 
sorptunnur, geymslan er 
sérhönnuð fyrir tvær tunnur. 
156x95x122 cm. Athugið að 
varan kemur ósamsett - auðvelt í 
samsetningu.

53.596
0291700 

Almennt verð: 66.995

Þú sparar:

79.995

20%

Þú sparar:

13.399

25%
afsláttur  

af öllum  
baðinnréttingum

25%
afsláttur  

af öllum  
gólfmottum

20%
afsláttur  

af öllum  
sumarblómum

20%
afsláttur  

af öllum    
bílavörum
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RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Óttars 
Guðmundssonar

n Bakþankar

SUMARFRÍ

26 kr.
4 VIKUR
AFSLÁTTUR

Skráðu þig á orkan.is

Vorið er tími nýstúdenta og háleitra 
markmiða. Víða birtast myndir 
af ungu fólki með hvíta húfu og 
stoltum foreldrum. Ég hef farið í 
nokkrar stúdentsveislur og skálað 
fyrir ungum nýstúdent og árnað 
honum allra heilla. Foreldrar flytja 
venjulega fallega ræðu og hvetja 
stúdentinn til að láta gamla drauma 
mömmu eða pabba rætast á ein
hverri háleitri menntabraut.

Minn boðskapur til nýstúdenta 
er hins vegar að muna eftir Eyjólfi 
Kárssyni, sem Sturla frændi minn 
Sighvatsson lét drepa úti í Grímsey 
árið 1222. Nokkrum andartökum 
áður en hann var hogginn sagði Eyj
ólfur: „Vænti ég enn að koma muni 
betri dagar!“ Guðmundur góði 
biskup kvaddi fólk með þessum 
orðum: „Vertu góður við fátæka!“ 
Svona manngæska og æðruleysi er 
til eftirbreytni á okkar sjálfhverfu
tímum.

Mestu skiptir þó fyrir hvern 
nýstúdent að hafa að engu óskir og 
þrár foreldra sinna heldur hlusta 
á sinn innri mann. Egill afi minn 
Skallagrímsson orti ungur kvæði 
þar sem hann lýsir framtíðarvon
um foreldra sinna. „Það mælti mín 
móðir að mér skyldi kaupa fley og 
fagrar árar “ o.s.frv. Í samræmi við 
vilja foreldranna gerðist hann vík
ingur og manndrápari. Ég held að 
Egil hafi langað mun frekar að læra 
viðburðastjórnun eða fatahönnun. 
Egill varð fyrir vikið þunglyndasta 
og kvíðnasta hetja sagnanna.

Sturla frændi Sighvatsson vildi 
verða skáld og blaðamaður en 
fylgdi ráðum foreldra sinna og 
gerðist herforingi. Hann var, eins og 
við frændurnir, ákvarðanafælinn 
sveimhugi, svo að hermennskan 
varð honum til lítillar gæfu. Sér
hver nýstúdent verður að fylgja 
hjartanu. Annars endar hann sem 
óhamingjusamt gamalmenni eins 
og Egill afi minn og harmar glötuð 
tækifæri í ellinni. n

Kæri nýstúdent
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