Frægir í framboði

Eins og í stríði

Ragga Eiríks er einn þjóðþekktra Íslendinga á
framboðslistum stjórnmálaflokkanna fyrir alþingiskosningarnar. ➤24

Manuel Zerón Sánchez, ræðismaður Íslands í Alicante,
lýsir ástandinu í fyrravor sem
stríði og að reynt hafi verið að
koma flestum heim. ➤22
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Djúpar
tilfinningar
á bak við
grínið

Þær Selma Björns, Björk Jakobs og
Salka Sól leika sjálfar sig í nýjum
gamanleik. Þær sækja í eigin
reynslubanka varðandi hjónabönd, skilnaði, barneignir og
margt fleira. Í ferlinu komust þær
meðal annars að því að allar eru
þær með bullandi kvíða. ➤ 18
FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Afsláttur
í dag

Í tilefni af útgáfu tilboðsbæklings okkar
bjóðum við afslátt af öllum vörum í dag
(sem eru ekki nú þegar á tilboði).
Opið frá kl. 11-16.
Afsláttarkóði í
vefverslun: sminor
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Draumarnir tilbáðu þau

53.745 eru fullbólusett með Janssen.

Mæla ekki með
örvunarskammti
strax eftir sýkingu
birnadrofn@frettabladid.is

COVID-19 Einstaklingum sem fengu
bóluefni Janssen og hafa smitast af
Covid-19 er ráðlagt að bíða í þrjá
mánuði frá sýkingu með að fara í
örvunarskammt. Þetta segir Ragnheiður Erlendsdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar hjá Heilsugæslu
höfuðborgarsvæðisins.
„Það hefur eiginlega ekkert upp
á sig að vera að bæta á mótefnið
svona stuttu eftir sýkingu,“ segir
Ragnheiður. „Frekar munum við
gefa þessum einstaklingum örvunarskammt þegar mótefnið fer að
dala,“ bætir hún við.
Alls eru 53.745 einstaklingar fullbólusettir með bóluefni frá Janssen
hér á landi, samkvæmt upplýsingum á covid.is. Öllum þeim sem
fengu Janssen hefur verið eða verður boðinn örvunarskammtur með
bóluefni frá Pfizer eða Moderna. n

Aðalleikararnir Ebba Katrín og Sigurbjartur Sturla gera sig klár fyrir rennsli á leikritinu Rómeó og Júlía sem frumsýnt verður í ÞJóðleikhúsinu í dag.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR


Húsfélag losnar ekki
við hús á Frakkastíg
gar@frettabladid.is

Mikið álag er á símaveri
Covid-göngudeildarinnar. Þar
hringir starfsfólk í alla sem
eru í einangrun með Covid.
Reynir Tómas Geirsson
læknir er á eftirlaunum en
hringir tugi símtala á dag.

SKIPULAGSMÁL Ákvörðun um að

breyta deiliskipulagi svo byggja
megi sjö hæða hús á horni Skúlagötu og Frakkastígs verður ekki felld
úr gildi, eins og Húsfélagið Skúlagötu 20 krafðist.
Í úrskurði úrskurðarnefndar
umhverfis- og auðlindamála segir
að kærandinn telji breytinguna
„ganga freklega á hagsmuni hans
og hafa stórfelld áhrif á búsetuskilyrði á svæðinu með skuggavarpi
og skerðingu útsýnis“. Lífsskilyrði
íbúa að Skúlagötu 20 muni skerðast
vegna „yfirþyrmandi ásýndar fyrirhugaðrar byggingar“.
Úrskurðarnefndin segir að með
breytingunni muni útsýni að Esj-

birnadrofn@frettabladid.is
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unni minnka lítillega, ekki hverfa.
Gildi um útsýni eins og skuggavarp
að skipulagsyfirvöld hafi svigrúm
við mat á því hvað sé ásættanlegt
hverju sinni. Málsmeðferð Reykjavíkurborgar hafi verið í samræmi
við lög. ■

NÝBAKAÐ

BRAUÐ
ALLA DAGA
.......................................
• Austurströnd 14
• Hringbraut 35

PRENTUN.IS

Sími: 561 1433

Hringir í Covid-smitaða þótt
hann sé kominn á eftirlaun

mánudaga-föstudaga 7.30 -17.30
laugardaga
8.00 - 16.00
sunnudaga
9.00 - 16.00
www.bjornsbakari.is

COVID-19 Rétt rúmlega tíu þúsund
manns hafa lokið einangrun vegna
Covid-19 hér á landi frá því að fyrsta
smit greindist á Íslandi þann 28.
febrúar 2020. Allir þeir sem greinast
með sjúkdóminn eru undir eftirliti
Covid-göngudeildar Landspítala
meðan á einangrun stendur.
Starfsfólk símavers deildarinnar
hringir í sjúklinga og fylgist með
líðan þeirra. Við lok einangrunar
fá sjúklingar útskriftarsímtal og
eru þar með lausir úr einangrun.
Nú er miðað við að einstaklingar
með Covid-19 losni úr einangrun
tíu dögum eftir að sjúkdómurinn
greinist séu þeir einkennalausir sjö
dögum eftir greiningu.
Mikið álag hefur verið á símaveri Covid-göngudeildarinnar en
þar starfa meðal annars læknar og
hjúkrunarfræðingar sem komnir
eru á eftirlaun.
Reynir Tómas Geirsson, prófessor
við Háskóla Íslands og fyrrverandi
yfirmaður Kvennadeildar Landspítalans, er einn þeirra. Hann skráði
sig í bakvarðasveit heilbrigðisþjónustunnar í upphafi faraldursins og
hefur frá síðastliðnu hausti hringt
allt upp í tugi símtala daglega í fólk
sem smitað er af Covid .
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins er Reynir afar vel liðinn
í símaverinu og gefur sig einstaklega vel að sjúklingum sem hann
ræðir við. „Samkennd er mikilvæg í
læknisfræði og það að geta sett sig í
spor annarra. Það eru komin um 50
ár frá því ég byrjaði að læra læknis-

Mikið álag hefur verið í símaveri Covid-göngudeildarinnar þar sem fylgst er
með ástandi þeirra sem smitaðir eru. 
MYND/AÐSEND

Reynir Tómas
Geirsson prófessor.

fræði og starfa við hana svo maður
hefur ákveðna reynslu,“ segir Reynir
sem fagnaði 75 ára afmæli sínu í vor.
Reynir segir álagið í símaverinu
alltaf mikið en að það fylgi þó bylgjum faraldursins og hafi verið sérlega
mikið í sumar. Símtölin sem hringja
þurfi á hverjum degi geti hlaupið á
hundruðum og það þarf marga til að
sinna þannig verki.
„Fólk hefur hinar ýmsu spurningar um sjúkdóminn og líka
spurningar sem eru ekki endilega
tengdar honum beint. Stundum
þarf maður að tala svolítinn kjark í
fólk og spjalla um eitthvað annað,“
segir hann.
„Svo geta komið upp sögur sem

létta lundina,“ segir Reynir og tekur
dæmi um ung hjón sem greindust
með sjúkdóminn og misstu bæði
lyktarskyn, en það getur verið einkenni Covid-19. „Þau voru með
um það bil eins árs gamalt barn og
fundu enga lykt af kúkableyjunum
svo þau þurftu alltaf að vera að
kíkja,“ segir hann.
Þá segir Reynir einnig koma
sér vel að tala fleiri en eitt tungumál, hér séu til dæmis ferðamenn
sem festist á landinu í einangrun
greinist þeir með Covid. Hann taki
til mynda símtöl á ensku, þýsku,
sænsku og dönsku.
„Það getur til dæmis komið upp
að ferðamenn þurfi lyf sem ekki
eru til á Íslandi og þá þurfum við að
hjálpa þeim með það hvaða lyf eru
sambærileg og hvernig megi nálgast
þau,“ segir Reynir.
Samk væmt upplýsingum frá
Landspítala hefur gengið misvel að
fá fólk til starfa í símaverinu, verr í
þessari bylgju , meðal annars vegna
sumarfría og þar sem álag af annarri starfsemi er meira en áður. n
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n Tölur vikunnar

59

44.000

sinnum í sumar
hefur hitinn
farið yfir 20
gráður á landinu. Meðalhiti
á Akureyri í júlí
og ágúst var sá
hæsti frá upphafi mælinga.

ferðagjafir eru ónýttar þegar einn
mánuður er eftir af ferðagjafartímabili íslenskra stjórnvalda og
rúmlega fjórtán þúsund sem eru
ekki fullnýttar.

68

tilkynningar hafa borist vegna
blóðtappa og hjartatruflana sem
aukaverkun vegna bólusetningar.

n Þrjú í fréttum
Ragnhildur Helgadóttir
prófessor við
lagadeild

var fyrr í vikunni
ráðin rektor
Háskólans í
Reykjavík. Ragn
hildur sem hefur
verið sviðsforseti
samfélagssviðs
og prófessor við lagadeild, tekur
við stöðunni af doktor Ara Kristni
Jónssyni, sem gegnt hefur stöð
unni undanfarin ellefu ár. Eftir
ráðningu Ragnhildar sem rektors
HR gegna konur rektorsstöðu við
fimm af sjö háskólum hér á landi,
það er við Landbúnaðarháskóla
Íslands, Háskólann á Bifröst,
Háskólann á Hólum, Listaháskóla
Íslands og Háskólann í Reykjavík.

Hörður Birgir Hafsteinsson
stangveiðimaður

landaði höfðingj
anum svokallaða
í Elliðaánum í
vikunni. Hörður
Birgir veiddi
höfðingjann
með Munroe
Killer #16 flugu.
Fiskurinn var mældur 95 senti
metrar að lengd og klárlega fiskur
í yfirstærð, sé miðað við meðal
stærð í Elliðaánum.

Klara Bjartmarz
framkvæmdastjóri
KSÍ

fór í leyfi frá
störfum hjá
sambandinu
um miðja viku.
Knattspyrnu
sambandið hefur
farið í gegnum
mikinn storm, þar sem sambandið
fékk gagnrýni fyrir viðbrögð sín
við ásökunum um kynferðisof
beldi leikmanna íslenska karla
landsliðsins. n

10-11%

Bæjarstjórinn í Árborg
reiknar með
10 til 11 prósenta íbúafjölgun sem
er algjörlega
fordæmalaus.

Meirihluti andvígur laxeldi í sjókví
og nefnir umhverfisáhrif og dýraníð
Könnun Gallup mælir mikla
andstöðu við laxeldi í sjókví.
Hefur gríðarlega eyðilegg
ingu í för með sér, að sögn
verndarsinna. Viðhorfin
sýna að við þurfum að upp
lýsa landsmenn betur, segir
framkvæmdastjóri laxeldis
fyrirtækis.

Mjög umdeilt
mál sem ekki
er einkamál
Vestfírðinga og
Austfirðinga,
segir talsmaður
verndar villtra
laxastofna.

FRÉTTABLAÐIÐ/
PJETUR

gar@frettabladid.is

FISKELDI Meirihluti landsmanna,
eða 55,6 prósent, er neikvæður
gagnvart laxeldi í opinni sjókví
samkvæmt könnun sem North
atlanticsalmonfund lét Gallup gera
í ágúst. 23,3 prósent segjast hlutlaus,
21,1 prósent er jákvætt.
Elfar Friðriksson, framkvæmda
stjóri Northatlanticsalmonfund,
Verndarsjóðs villtra laxastofna,
segir það mjög sterk skilaboð að
meirihluti landsmanna sé gegn sjó
eldinu.
„Iðnaðurinn hefur stækkað gríð
arlega hratt og Ísland er að vakna
upp við vondan draum. Umræðan
hefur að mestu snúist um peninga,
en fólk er farið að sjá að þetta mál er
risastórt náttúru- og dýraverndar
mál,“ segir hann.
Elfar segir enga tilviljun að
náttúruverndarsamtök um allan
heim berjist af alefli gegn þessum
iðnaði. „Eldið hefur gríðarlega
eyðileggingu í för með sér. Það er
ekki ásættanlegt að við séum enn
að stækka úreltan og stórskaðlegan
iðnað.“
Samkvæmt könnuninni nefna
jákvæðir gagnvart sjóeldinu at
vinnusköpun og gjaldeyristekjur
sem höfuðkosti. Helstu mótrök eru
neikvæð umhverfisáhrif, hætta á
blöndun við villtan lax og dýraníð.
„Það er ekki bara hægt að tala um
atvinnusköpun og láta svo náttúr
una greiða allan kostnaðinn,“ segir
Elfar.

Við leggjum áherslu á
velferð og viljum starfa
í sátt við umhverfið.
Jens Garðar Helgason, framkvæmdastjóri Laxa fiskeldis.

Gallup spurði fleiri spurninga.
Önnur niðurstaða er að sögn Elfars
sú að 30 prósent svarenda segja að ef
stjórnmálaflokkur myndi beita sér
gegn laxeldi í sjókví myndi það hafa
áhrif á ráðstöfun atkvæðis þeirra.
„Pólitíkin þarf að taka þessi skila
boð alvarlega. Ráðamenn þurfa að
stíga fram. Þessi mál eru ekki einka
mál Vestfirðinga og Austfirðinga,“
segir Elfar.
Jens Garðar Helgason, fram
kvæmdastjóri Laxa fiskeldis, segir

vegna þeirrar niðurstöðu könnunar
innar að meirihluti landsmanna sé
gegn sjókvíaeldi:
„Við finnum jákvæð viðbrögð í
þeim samfélögum sem við störfum
í. Þar fólk sem sér starfsemi greinar
innar á hverjum degi er það mjög
jákvætt. Nú er það hlutverk okkar
að spýta í lófana til að upplýsa lands
menn um hve frábæra atvinnugrein
við erum að byggja upp í sátt við
náttúru og umhverfi,“ segir Jens.
Að sögn Jens er þó ekki hægt að
blása með öllu á þau mótrök gegn
eldinu sem nefnd eru í könnuninni.
Fyrirtækin séu samt sem áður mjög
meðvituð um ábyrgð sína. Innan
laxeldisfyrirtækjanna og utan, sem
dæmi hjá eftirlitsstofnunum, séu
strangar vöktunaráætlanir.
„Við leggjum áherslu á velferð og
viljum starfa í sátt við umhverfið,
enda eigum við hvað mestra hags
muna að gæta í þeim efnum.“
Könnunin var netkönnun. 1.641
nafn var valið í handahófskenndu
úrtaki, 48,9 prósent svöruðu. n

Afstaða gagnvart sjókvíaeldi
Spurt var: Hversu jákvæð(ur) eða
neikvæð(ur) ertu gagnvart laxeldi í
opnum sjókvíum?

n Neikvæð(ur) 

56,6%

n Jákvæð(ur)21,1%
n Hvorki né


23,3%
HEIMILD: GALLUP
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STÆRRI VÉL 240 HÖ
360° MYNDAVÉL
LÁGT DRIF
LEÐURSÆTI OG MÆLABORÐ
SNERTILAUS OPNUN AFTURHLERA
FJARLÆGÐARSTILLTUR HRAÐASTILLIR

VERÐ HLAÐINN AUKABÚNAÐI FRÁ

6.699.000 KR. *
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PLUG-IN HYBRID

HAUST

ÚTSALA
VERÐDÆMI

KRONOTEX HARÐPARKET
8 mm AC4 VERÐ FRÁ 1.590

KR. m²

10 mm AC5 VERÐ FRÁ 2.990

12 mm AC5 VERÐ FRÁ 3.790

KR. m²
KR. m²

VIÐARPARKET
KÄHRS 3JA STAFA VERÐ FRÁ 4.990

KR. m²

KÄHRS PLANKAPARKET VERÐ FRÁ 5.990

VÍNYLPARKET VERÐ FRÁ 3.790

KR. m²

KR. m²

VEGG- & GÓLFFLÍSAR

20% AFSLÁTTUR

BÍLSKÚRSFLÍSAR 30X30 VERÐ 2.590 KR. m²

RINGO INNIHURÐIR
HVÍTLAKKAÐAR HURÐIR
(hurð og karmur)
VERÐ FRÁ 36.990 kr.

40% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM FYLGIEFNUM

OKKAR VÖRUR ERU UMHVERFISVOTTAÐAR

Ármúli 8 I 108 Reykjavík I Sími 516 0600 I www.birgisson.is
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Þolendur ofbeldis
fá aðstoð frá ASÍ
benediktboas@frettabladid.is

SAMFÉLAG Á miðstjórnarfundi ASÍ
síðastliðinn miðvikudag kynnti
Varða – rannsóknastofnun vinnumarkaðarins, nýja könnun um
mál sem koma inn á borð stéttarfélaga og varða kynferðislega og
kynbundna áreitni og of beldi og
einelti.
Í pistli Drífu Snædal forseta ASÍ
segir að kynferðislegt of beldi og
áreitni sé staðreynd og liti stöðu
kynjanna í samfélagi okkar. „Ljóst
er að aðildarfélög ASÍ og trúnaðarmenn á vinnustöðum þurfa aukinn
stuðning og fræðslu til að aðstoða
þolendur og jafnvel gerendur, þegar
upp koma mál á vinnustöðum eða í
tengslum við þá,“ segir í pistlinum.
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Val á skóla fyrir þroskahamlaðan dreng hunsað
bth@frettabladid.is

SKÓLAMÁL Benedikta Birgisdóttir,
móðir 16 ára drengs með þroskahömlun, er ósátt við að valferli sem
skólakerfið bauð þeim upp á hafi
verið til einskis.
Drengurinn þeirra fékk ekki inni
í þeim tveimur skólum sem foreldrarnir völdu, án þess að nokkrar
skýringar fylgdu.
Í febrúar síðastliðnum fékk Benedikta bréf þar sem foreldrunum var
boðið að velja tvo framhaldsskóla.
Hún hakaði við fyrsta val og annað
val.

„Ég er ósátt vegna þess að við
sóttum um starfsbrautir og vorum
hvött til að skoða skóla,“ segir Benedikta. „Við völdum að athugun lokinni tvo skóla sem við töldum henta
okkar barni. Svo heyrum við ekkert
frá kerfinu fyrr en í byrjun júní. Þá
er okkur tilkynnt að drengurinn
okkar hafi fengið inni í þriðja skólanum, hvorugum þeirra sem við
sóttum um.“
Benedikta bendir á að um viðkvæman hóp nemenda sé að ræða.
Enginn hafi haft samband við foreldrana síðan, enginn hafi nefnt að
hann hafi ekki komist inn í þá tvo

Ég hefði viljað sjá
manneskjulegri nálgun.
Benedikta Birgisdóttir, móðir 16
ára drengs með þroskahömlun.

Ný nálgun í nýju hverfi í Skerjafirði
Hægt er að byggja ódýrara
með því að hafa bílageymslu
fyrir íbúa í Nýja-Skerjafirði, í
stað bílakjallara. Nýja hverfið
í Skerjafirði er hugsað með
nýrri nálgun.

Drífa Snædal,
forseti ASÍ .

Þar segir Drífa einnig að ASÍ muni
á næstunni auka fræðslu og þekkingu og nesta aðildarfélögin enn
frekar en nú sé gert.
„Verkalýðshreyfingin þarf og
ætlar sér að vera hluti af þeirri
menningarbreytingu sem nauðsynleg er, bæði til að sinna sínu hlutverki gagnvart félagsmönnum og
axla ábyrgð á öryggi fólks í víðtæku
félagsstarfi innan hreyfingarinnar,“
segir Drífa í pistli sínum. n

Rauði krossinn á nú 68,75 prósenta
hlut í Íslandsspilum og Landsbjörg
31,25 prósent. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Skipta hlut SÁÁ
jafnt á milli sín
birnadrofn@frettabladid.is

SAMFÉLAG 9,5 prósenta eignarhlutur í Íslandsspilum, sem áður
var í eigu SÁÁ, skiptist jafnt á milli
Rauða krossins og Slysavarnafélagsins Landsbjargar, þegar SÁÁ hætti
þátttöku í rekstri spilakassa í eigu
Íslandsspila.

Heildar happdrættistekjur Íslandsspila árið
2019 voru 1.240 milljónir.
Spilakassar hér á landi eru reknir
af annars vegar Happdrætti Háskóla
Íslands og hins vegar Íslandsspilum,
sem áður voru í eigu Rauða krossins,
Landsbjargar og SÁÁ. Hið síðastnefnda sagði sig frá rekstrinum í lok
síðasta árs og gekk útgangan í gegn í
apríl á þessu ári.
Eftir að SÁÁ hætti rekstri spilakassanna á Landsbjörg 31,25 prósenta eignarhlut í Íslandsspilum
og Rauði krossinn 68,75 prósent.
Heildar happdrættistekjur Íslandsspila árið 2019 voru 1.240 milljónir. ■

skóla sem foreldrarnir völdu, eða
hvað væri hægt að gera.
„Það sló mig að ekkert samráð
var haft. Ég hefði viljað sjá manneskjulegri nálgun, þar sem við
værum tekin inn í samtal um þessar
ákvarðanir. Ég vil þó taka fram að
ég er alls ekki að segja að einn skóli
sé verri en annar. En af hverju er
verið að láta okkur „velja“ fyrst það
var ekkert gert með val okkar? Af
hverju eru þá börnin ekki bara sett
í tiltekinn skóla án þessa valferlis?
Það væri þá bara best að sleppa því,“
segir Benedikta, sem kveðst þó ekki
vera ósátt við skóla drengsins. n

Þarna erum við að búa
til umhverfi, en ekki
bara blokk með bílastæðum. Umhverfið er
í fyrsta sæti og þannig
séð er þetta mjög
spennandi.

benediktboas@frettabladid.is

SKIPULAG „Þetta er mjög áhugavert hverfi og að mörgu leyti verður
þetta tímamótahverfi,“ segir Páll
Gunnlaugsson, arkitekt hjá Ask
arkitektum, um hið nýja hverfi í
Skerjafirði.
Ask arkitektar urðu hlutskarpastir í lokaðri hugmyndaleit um framtíðaruppbyggingu í Skerjafirði og
þekkir Páll komandi hverfi nánast
jafn vel og handarbakið á sér.
Fyrsti áfanginn er farinn á fullt
og er gert ráð fyrir um 700 íbúðum.
Ekki er gert ráð fyrir að íbúar ferðist
endilega um á einkabíl, heldur er ný
nálgun í hugsun á bak við hverfið.
„Það sem er meðal annars sérstakt við hverfið er að það eru engar
bílageymslur undir húsunum. Það
er gert ráð fyrir bílageymsluhúsi
fyrir alla byggðina í fyrsta áfanga.
Það þýðir að enginn er með merkt
bílastæði fyrir sig, sem þýðir að
það er hægt að byggja miklu, miklu
ódýrara þegar þarf ekki að byggja
þessa stóru og miklu bílakjallara,“
segir Páll og bendir á að ef íbúar
vilji, geti þeir leigt sér stæði í bílageymsluhúsinu. Þar sé einnig gert
ráð fyrir verslun.
Hann bendir á að staðsetning
hverfisins sé þannig að allar forsendur séu fyrir lítilli notkun á
einkabílum.
Páll segir að hönnun á götum
og gatnarými sé gerð með nýrri
hugsun. Eitthvað sem hefur ekki

Páll Gunnlaugsson, arkitekt hjá
Ask arkitektum.

Nýja hverfið í Skerjafirði er hugsað með nýrri nálgun.

áður verið gert í Reykjavík. „Þetta
er kannski ný nálgun, frekar en ný
hugsun. Við þekkjum það öll sem
höfum farið utan og jafnvel búið
erlendis, að þegar við komum heim
þá spyrjum við: Af hverju getum við
ekki byggt eða gert svona eins og
Svíar, Danir og Norðmenn? Okkur
hefur aldrei tekist það.
Við erum með svo miklar kröfur
um einkabílinn, sem eru miklu

MYNDIR/ASK ARKITEKTAR

meiri kröfur en annars staðar. Ef
einhvers staðar er hægt að byrja að
þreifa á þessu er það á svona svæði
sem er svona miðsvæðis.
Þarna erum við að búa til
umhverfi, en ekki bara blokk með
bílastæðum. Umhverfið er í fyrsta
sæti og þannig séð er þetta mjög
spennandi,“ segir Páll.
Þá bendir hann á að flugvallarvinir geti andað rólega og ekki er

verið að fara í fyrsta fasa hverfisins
í neina uppfyllingu við Skerjafjörð
eins og til stóð, en töluvert var deilt
um það ferli.
„Hverfið truflar ekki umferðina
á flugvellinum. Menn geta rifist um
hann áfram. Nú er að fara í gang
gatnahönnun og losun á menguðum jarðvegi og alls konar undirbúningsvinna sem þarf að eiga sér
stað, en hún er komin á fullt,“ segir
Páll og ljóst að hann er spenntur
fyrir þessu fyrsta framtíðarhverfi
borgarinnar. ■

Tilviljun ráði hrinu dauðaslysa á fjöllum í sumar
bth@frettabladid.is

SLYS Þrír einstaklingar hafa hrapað
til bana í fjöllum á Austurlandi síðustu tvo mánuði. Rannsókn slyss
sem varð í hlíðum Strandartinds á
Seyðisfirði stendur yfir, en erlendur
ferðamaður fannst á fimmtudagskvöld látinn í hlíðum Strandartinds.
Fyrr í sumar urðu tvö dauðaslys
í fjallamennsku á Austurlandi, við
Súlur í Stöðvarfirði og í Fljótshlíð.
Þá varð banaslys við klifur í Hvalfirði og f leiri alvarleg slys mætti
nefna á fjöllum í sumar. Um ræðir
bæði innlent og erlent fjallafólk.
Kristján Ólafur Guðnason, yfirlögregluþjónn á Austurlandi, telur
engin fordæmi fyrir annarri eins
fjallaslysahrinu í fjórðungnum.
Hann segir að lögregla hafi ekki
aðrar skýringar en óhappatilviljanir.
Skúli Júlíusson fjallaleiðsögumaður hefur skrifað bækur um það
sem beri að varast í fjallamennsku.

Í Seyðisfirði

Strandartindur

Ég hef hugsað mikið
um þessi mál. Þetta er
mjög sorglegt.
Skúli Júlíusson
f jallaleiðsögumaður.

Seyðisfjörður

Þriðja banaslysið við fjallaklifur í sumar á Austurlandi varð í hlíðum Strandartinds við Seyðisfjörð vikunni.	
MYND/GOOGLE EARTH

Hann vill leggja áherslu á að áhugafólk um útivist leggi ekki til atlögu
við of erfið verkefni, heldur byggi
upp reynslu sína hægt og sígandi til
að mæta auknum áskorunum.
„Ég hef hugsað mikið um þessi
mál. Þetta er mjög sorglegt. En
það hefur orðið sprenging í fjallamennsku sem og allri útivist og
kannski liggja orsakirnar þar,“ segir
Skúli. ■

Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 24% virðisaukaskatt af þessari sölu.

SNYRTIVÖRU
1. - 8. september
Taxfree*
af öllum snyrtivörum
*Taxfree jafngildir 19,36% afslætti

Í Kringlu og Smáralind finnur þú
mesta úrvalið og meira pláss

Snyrtivara
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Nokkrir bæir orðnir vatnslausir fyrir austan
benediktboas@frettabladid.is

Bragginn kom við sögu í borgarráði
á ný í vikunni. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Borgin svarar
loks eldgömlum
fyrirspurnum
benediktboas@frettabladid.is

REYKJAVÍK „Fulltrúi Flokks fólks
ins vill byrja á að gagnrýna þann
langa tíma sem það tekur að fá svör
við fyrirspurnum,“ segir í bókun
Flokks fólksins á fundi borgarráðs
á fimmtudag.
Nok krum f y rirspurnum frá
minnihlutaflokkunum var svarað
á fundi borgarráðs og eiga þær
nokkrar sameiginlegt að vera í eldri
kantinum. Braggamálið kom meira
að segja við sögu, en fyrirspurn um
málið var svarað af endurskoðunar
nefnd, en fyrirspurnin var lögð fram
16. apríl 2020.
Þá barst svar um utanlandsferðir
á vegum borgarinnar sem farnar
voru vegna annarra ástæðna en
fundahalds, en fyrirspurn um það
var lögð fram á miðju ári 2020.
Einnig kom svar við fyrirspurn
um greiðslur til verkfræðiskrifstofa
síðustu 12 ár. Sú fyrirspurn var lögð
fram 23. júlí í fyrra. n

Hraðpróf í gagnið
eftir helgina
birnadrofn@frettabladid.is

COVID-19 Stefnt er að því að taka í

gagnið hraðpróf fyrir þá sem eru í
smitgát eftir helgi, á þriðjudag eða
miðvikudag, samkvæmt Ragnheiði
Erlendsdóttur, framkvæmdastjóra
hjúkrunar á Heilsugæslu höfuð
borgarsvæðisins.
Smitgát er viðhöfð þegar einstakl
ingur er mögulega útsettur en ekki er
talin þörf á sóttkví.
„Það sem tefur okkur er að það er
enn verið að hanna skráningarkerfi
til að halda utan um þetta,“ segir
Ragnheiður. „Við þurfum að fjölga
um 20-30 á hverri vakt og erum enn
að leita að fólki,“ segir hún.
Næsta verkefni er að koma í gagn
ið hraðprófum fyrir þá sem ætla að
sækja viðburði þar sem krafist er
neikvæðs prófs. „Þá verður skim
aður stór hópur og vonandi náum
við bylgjunni aðeins niður,“ segir
Ragnheiður. ■

MÚLAÞING „Ástandið sleppur til
en það eru einhverjir bæir orðnir
vatnslausir,“ segir Aðalsteinn Þór
hallsson, framkvæmdastjóri Hita
veitu Egilsstaða og Fella, sem kom
fyrir fund umhverfis- og fram
kvæmdaráðs Múlaþings í vikunni
til að greina frá stöðu á vatnsbólum
sveitarfélagsins í ljósi mikilla þurrka
undanfarið.
Þegar Fréttablaðið sló á þráðinn
til Aðalsteins var 19,4 stiga hiti og
varla dropi í kortunum. Á fundinum
kom fram að staðan væri verst á

Aðalsteinn
Þórhallsson,
framkvæmdastjóri Hitaveitu
Egilsstaða og
Fella.

Borgarfirði eystri þar sem fyrirtæki
hafa verið beðin um að fara sparlega
með vatn.
„Það er ekki orðið neitt ástand
enn þá. Það er búið að biðja fólk á
á Borgarfirði eystri að fara spar

Búið er að biðja fólk á
á Borgarfirði eystri að
fara sparlega með vatn
en í öðrum þéttbýliskjörnum erum við í
ágætum málum.

lega með vatn en í öðrum þétt
býliskjörnum erum við í ágætum
málum. Það er enginn vatnsskortur
enn í þéttbýli. Það eru bæir til sveita
í meiri vanda,“ segir Aðalsteinn.
Að sögn Aðalsteins er hitaveitan
byrjuð að undirbúa dreifingu á
vatni úr þeim vatnsbólum sem
sum standa ágætlega þrátt fyrir
þurrkatíð. „Við þurfum að fara að
fá úrkomu en framsýnustu spár
sýna ekki nema um sex millimetra
úrkomu,“ segir Aðalsteinn.
Samkvæmt veður.is gæti dropað
aðeins á sunnudag og svo aftur á
miðvikudag. ■

Viðbragðshraði Slysavarnafélagsins
eykst með nýjum björgunarskipum
Endurnýja á allan björgunar
skipaflota Slysavarnafélagsins
Landsbjargar. Smíði fyrstu
þriggja skipanna er að hefjast
í Finnlandi. Nýju skipin verða
hraðskreiðari og í takt við
skipaflotann í landinu.
gar@frettabladid.is

ÖRYGGISMÁL „Þetta er mjög mikil
vægur samningur fyrir okkur,“ segir
Davíð Már Bjarnason, upplýsinga
fulltrúi Slysavarnafélagsins Lands
bjargar.
Á landsþingi Slysavarnafélags
ins í Hörpu í gær var undirritaður
samningur vegna smíði finnsku
skipasmíðastöðvarinnar KewaTec
á nýjum björgunarskipum fyrir
félagið.
„Þetta er fyrsta skrefið í þeirri
mikilvægu vegferð að endurnýja öll
björgunarskipin hringinn í kring
um landið. Þeir geta hafið smíðina
á næstu mánuðum og fyrstu tvö
skipin koma til landsins á næsta
ári,“ segir Davíð.
Slysavarnafélagið á og rekur
þrettán björgunarskip hringinn í
kringum landið. „Þau er orðin hæg
geng og komin til ára sinna,“ segir
Davíð. Elsta skipið sé nú fjörutíu ára.
„Eins og menn skilja þá eru þau
kannski ekki í takti við f lotann
eins og hann er hringinn í kring
um landið í dag. Stóra málið hjá
okkur er að bæta aðbúnað áhafnar
og skjólstæðinga sem er verið að
bjarga og auka ganghraðann í skip
unum af því að þessi gömlu skip
sigla töluvert hægar en meðalhrað
inn er í flotanum í kringum landið,“
útskýrir Davíð.
„Nýju skipin eru að sigla á það
miklu meiri hraða heldur en gömlu
skipin að við erum að tvöfalda við

Slysavarnafélagið Landsbjörg hefur gert út björgunarskip frá árinu 1928. Svona lítur nýjasta skipið út. 

MYND/KEWATEC

Nýju björgunarskipin frá Finnlandi
Þau þrettán björgunarskip sem Slysavarnafélagið
Landsbjörg ræður yfir og eru flest af Arun Classgerð fengust á gjafverði frá Konunglegu bresku
sjóbjörgunarsamtökunum. Skipin eru smíðuð á
árunum 1978 til 1990.
Nýju skipin frá KewaTec verða 16,9 metrar að
lengd og með allt að sex áhafnarmeðlimum, geta
tekið við fjörutíu manns um borð og allt að sextíu
manns í ítrustu aðstæðum.
bragðshraðann og stækka svæðið
sem við getum þjónustað hringinn
í kringum landið,“ heldur Davíð
áfram.
Að sögn Davíðs er áætlað að
smíði allra skipanna þrettán kosti
þrjá milljarða króna. „Ríkisstjórnin
samþykkti í fyrra að fjármagna allt

Skrifað undir samningana í gær. 

að helminginn af hverju skipi. Þess
vegna var farið í útboð á vegum Rík
iskaupa sem þetta finnska fyrirtæki
vann,“ segir hann. Ríkið hafi að auki
samþykkt viljayfirlýsingu vegna
smíði næstu sjö skipa.
„Félagið hefur fjármagnað og er
að vinna í fjármögnun á þessum

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

fyrstu skipum. Við eigum fasta
bakhjarla og höfum gríðarlegan
stuðning frá atvinnulífinu, sjávar
útveginum og fólkinu í landinu.
Við erum í raun að vinna að því
að fjármagna þetta með stuðn
ingi samfélagsins,“ segir upplýs
ingafulltrúinn. ■

Talibanar að leggja lokahönd á nýja ríkisstjórn í Afganistan
hjorvaro@frettabladid.is

AFGANISTAN Upplýsingafulltrúi
Talibana segir að þeir séu á loka
metrunum í að mynda nýja ríkis
stjórn í Afganistan, en von var
á yfirlýsingu um myndun ríkis
stjórnarinnar í gær.
Talibana, sem hafa hingað til
verið hópur vígamanna í landinu,
bíður nú það verkefni að skipuleggja
sig sem stjórnmálaflokk. Talibanar
hrifsuðu til sín völdin í landinu
nýverið, en Bandaríkin höfðu þá
dregið herlið sitt frá Afganistan eftir
um það 20 ára veru í landinu.
Rúmlega 120 þúsund manns hafa
flúið landið eftir að Talibanar tóku
við stjórnartaumunum, en ríkis
stjórn Íslands hefur ákveðið að taka

Rúmlega 120 þúsund manns hafa flúið Afghanistan eftir að Talíbanar tóku
við stjórnartaumunum. Íslendingar taka við 120 manns. Fréttablaðið/Getty

við 120 Afgönum. Ríkisstjórnin
samþykkti tillögur f lóttamanna
nefndar sem fela í sér aðstoð við
Afgana, sem eiga rétt á fjölskyldu
sameiningu eða eru þegar komnir
með dvalarleyfi hér á landi, um að
komast til landsins. Um er að ræða
bæði einstaklinga sem hafa fjöl
skyldutengsl hér og einstaklinga
sem hyggjast hefja hér nám.
Þrjátíu og þrír Afganar eru komnir
til Íslands, en í síðasta mánuði sóttu
nítján Afganar um alþjóðlega vernd
hér á landi.
Þróu na r s a mv i n nu r áðher r a r
Norðurlanda og framkvæmda
stjóri Þróunarstofnunar Sameinuðu
þjóðanna (UNDP) ræddu stöðuna í
Afganistan á sérstökum fjarfundi
fyrr í vikunni. Áframhaldandi starf

stofnana Sameinuðu þjóðanna í
landinu og aðgerðir landanna á sviði
mannúðaraðstoðar voru til umræðu,
sem og möguleikinn á langtíma
þróunarsamvinnu í Afganistan.
„Það er brýnt að alþjóðasamfélag
inu takist að tryggja áframhaldandi
mannúðaraðstoð og aðgengi í land
inu á þessum óvissutímum, en um
leið þarf að huga að því að vernda
lífsviðurværi afgönsku þjóðarinn
ar,“ segir Guðlaugur Þór Þórðarson
utanríkis- og þróunarsamvinnu
ráðherra.
„Norðurlöndin eru einhuga um
að leggja sitt af mörkum í þeirri
flóknu stöðu sem upp er komin, í
góðu samstarfi við stofnanir Sam
einuðu þjóðanna,“ segir Guðlaugur
Þór enn fremur. n

Ársfundur
atvinnulífsins 2021
Höldum áfram

Opinn streymisfundur
9. september
kl. 09:00

Ársfundur atvinnulífsins fer fram fimmtudaginn
9. september undir yfirskriftinni
Höldum áfram – Ryðjum heimatilbúnum
hindrunum úr vegi.
Streymt verður frá fundinum.
Á fundinum koma fram:

Katrín Jakobsdóttir
forsætisráðherra

Eyjólfur Árni Rafnsson
formaður SA

Halldór Benjamín
framkvæmdastjóri SA

Ásdís Kristjánsdóttir
aðstoðarframkvæmda
stjóri SA

ásamt fjölda stjórnenda í íslensku atvinnulífi.
Hringrás atvinnulífs og samfélags mynda
órjúfanlega heild. Saman gengur okkur
öllum betur.

Skráðu þig á www.sa.is
eða skannaðu kóðann

SKOÐUN

Villta vinstrið

M

Sigmundur Ernir
Rúnarsson

ser@frettabladid.is

Af sjálfu
leiðir að
samkeppnin hefur
aldrei verið
meiri á
vinstri hlið
íslenskra
stjórnmála.

esta fjörið er að finna vinstra
megin í pólitíkinni í ár. Þaðan
berast skrautlegar yfirlýsingar
sem hafa ekki heyrst lengi í
íslenskri þjóðmálaumræðu, svo
róttækar sem þær eru í eðli sínu.
Blessunarlega hefur þetta hrist upp í íslenskum stjórnmálum. Og þau máttu alveg við því
að senuþjófarnir færu á stjá og kæmu þeim sem
fyrir voru í uppnám.
Síðast gerðist þetta með tilkomu Pírata. Þeir
komu eins og óboðnir gestir inn í samkvæmi
óaðfinnanlega klæddrar stjórnmálastéttar og
hneyksluðu þá sem þar voru fyrir með orðavali
og atgervi, hentu pólitíkinni svo að segja í gólfið
eftir að hún hafði hangið uppi á vegg um árabil,
vandlega römmuð inn með skrautlistum.
Og einmitt núna þegar landsmenn hafa
vanist þessu nýja yfirbragði Alþingis reisa
Sósíalistar fána sinn við hún – og bjóða fram
róttæklinga af öllu tagi, ekki síst roskið fólk,
rétt eins og Flokkur fólksins á nálægum
slóðum stjórnmálanna sem ætlar að bylta
efnahag aldraðra.
Tilsýndar standa svo Vinstri grænir og Samfylkingin og finnst sem að þeim sé vegið úr
villta vinstrinu og láta þennan hamagang fara
svolítið í taugarnar á sér, enda svo til heimaskítsmát.
Af sjálfu leiðir að samkeppnin hefur aldrei
verið meiri á vinstri hlið íslenskra stjórnmála.
Og vinstrið er að verða meira vinstri þó ekki
væri fyrir annað en að miðjusæknasti vinstriflokkurinn, Samfylkingin, hefur flutt lögheimili sitt í sömu götu og Vinstri grænir – og er líka
orðinn svo vinstri grænn að hann hefur ekki
bara ímugust á íhaldinu heldur útilokar það.
Í samanburði við villta vinstrið er værðarlegt
um að litast hægra megin á pólitíska sviðinu.
Þaðan er annars vegar boðið upp á hófsaman
og heimaríkan hægriflokk sem er í rauninni
varfærnislega kratískur í eðli sínu og hins vegar
þjóðernissinnaðan og kristilegan íhaldsflokk
sem líður best í eigin landi. Miðjumegin við
þessa flokka er svo frjálslynda Viðreisn sem
lætur blika á hnífinn gagnvart kerfislægu hagsmunaapparati, en er að öðru leyti með hugann
við útlönd.
Hægrið vantar það sem vinstrið hefur nú um
stundir. Hasar. Í rauninni hefur aldrei verið
starfræktur harðlínuflokkur á þeim enda
íslenskra stjórnmála, flokkur sem vill raunverulega skera ríkisbáknið niður og einkavæða allt
heila gillimojið með tilþrifum. Harða hægrið
er ekki til á Íslandi. Það þrífst ekki á Íslandi. Og
hasarinn er fyrir vikið vinstra megin. n
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n Gunnar

n Mín skoðun

Vömb karla, líf kvenna

Sif
Sigmarsdóttir

Þær eru
úti um allt,
konurnar
sem ganga
nú á vegg.

Þau eru misjöfn innlegg stjórnmálafólksins
í kosningaumræðuna. Bjarni Benediktsson
virtist fara bæði álfu- og aldavillt á stefnumótunarfundi Sjálfstæðisflokksins er hann
boðaði kjósendum „land tækifæranna“.
Sigmundur Davíð daðraði einnig við forna
frægð, sína eigin, og klæddi í nýjan búning
gömul loforð um ókeypis peninga handa
öllum, konum og köllum. Mitt í skýjaborg
kosningabaráttunnar vakti hins vegar einn
frambjóðandi athygli á veruleikanum.
Lilja Alfreðsdóttir, varaformaður Framsóknarflokksins, kunni blaðamanninum
vafalaust litlar þakkir sem spurði hana
í vikunni út í leyfi hennar frá störfum af
heilsufarsástæðum nýverið. Engu að síður
svaraði hún af hreinskilni. „Ég var undir
talsverðu álagi,“ sagði Lilja um veikindin.
„Ég ákvað að það væri skynsamlegt að taka
mér hvíld.“ Í einni svipan svipti Lilja hulunni
af einu stærsta samfélagsmeini samtímans,
málefni sem þó er ekki minnst á einu orði í
þeim loforðaflaumi sem stefnuyfirlýsingar
stjórnmálaflokkanna eru.
Áhrif kóvid á vinnustaði
Frá árinu 1939 hefur verslanakeðjan Marks &
Spencer verið ein vinsælasta verslun breskra
karlmanna í leit að nýjum jakkafötum.
Skrifstofufólk, sem margt vann heiman frá
sér í kórónaveirufaraldrinum, hefur hins
vegar tekið ástfóstri við joggingbuxur. Forsvarsmenn M&S telja breytingu á klæðnaði
karlmannsins varanlega. Verslunin tilkynnti
nýverið að jakkaföt fengjust nú aðeins í 110
af 254 verslunum M&S en áhersla yrði lögð á
stakar buxur og kósí peysur.
Þægilegri karlmannsklæðnaður er ekki
eina breytingin sem kóvid olli og notið hefur
vinsælda.
Ný skýrsla frá Englandsbanka, Seðlabanka
Bretlands, sýnir að einn hópur naut góðs
umfram aðra af aukinni fjarvinnu í heimsfaraldrinum: Konur með börn. Brottfall kvenna
af vinnumarkaði vegna umönnunarskyldna
snarminnkaði. „Líklegt verður að teljast að

ástæðan sé sveigjanleiki fjarvinnu,“ segir í
skýrslunni.
En þótt karlmönnum leyfist nú að mæta á
skrifstofuna með stroff í strengnum virðist
sú vinnustaðabreyting sem er konum til
hægðarauka ekki ætla að hljóta sömu náð
fyrir augum stjórnenda. Fjármálaráðherra
Bretlands berst nú fyrir því að fólk fari aftur
inn á skrifstofurnar upp á gamla mátann frá
níu til fimm. Fyrirtækið Google hótar því að
skerða laun þeirra sem vinna heima.
En hvers vegna er sveigjanleiki konum sérstaklega mikilvægur?
Ofan á hefðbundna vinnu sjá konur að
mestu um ólaunaða vinnu, heimilisstörf og
umönnun barna. Í íslenskri rannsókn sem
gerð var fyrir faraldurinn sögðust tæp 39%
kvenna en aðeins 4% karla sjá að mestu leyti
um heimilisstörfin. Samkvæmt rannsókn UN
Women vörðu konur fyrir faraldurinn sex
fleiri klukkustundum við barnaumönnun
á viku en karlmenn. Munurinn er nú tæpar
átta klukkustundir á viku. Samkvæmt
árlegri vísitölu kvenna á vinnumarkaði sem
PricewaterhouseCoopers stendur að hefur
Covid-19 valdið „kvennakreppu“. Vegna
aukinnar ólaunaðrar vinnu inni á heimilum
hefur atvinnuþátttaka kvenna minnkað og
er því spáð að í lok árs 2021 verði hún sú sama
og árið 2017.
Aðspurð játaði Lilja Alfreðsdóttir að segja
mætti að hún hefði gengið á vegg. Lilja er ekki
ein. Þær eru úti um allt, konurnar sem ganga
nú á vegg. En hvar eru kosningaloforðin
handa aðframkomnum konum? Hvar eru
hugmyndirnar að kvenvænu samfélagi? Hvar
er sveigjanleikinn sem myndi létta undir með
þeim?
Í síðustu viku samþykkti skóla- og frístundaráð Reykjavíkurborgar að skerða enn
frekar sveigjanleika í lífi kvenna. Til stendur
að opnunartími leikskóla borgarinnar verði
styttur varanlega og munu skólarnir loka
16.30 í stað 17.00 eins og áður var.
Sveigjanleiki er sjálfsagður þegar kemur að
vömb karla en ekki lífi kvenna. n
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Sterling svaraði rasistunum með
marki í Búdapest.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Kynþáttaníðið
inn á borð FIFA
kristinnpall@frettabladid.is

FÓTBOLTI Alþjóðaknattspyrnusambandið, FIFA, staðfesti í gær að
sambandið væri með til skoðunar
kynþáttaníðið sem leikmenn urðu
fyrir meðan á leik Englands og Ungverjalands stóð í Búdapest í vikunni.
Enska k nattspy rnusambandið
óskaði eftir því að Evrópska knattspyrnusambandið, UEFA, gripi til
aðgerða eftir að Raheem Sterling
og Jude Bellingham urðu fyrir kynþáttafordómum á fimmtudaginn.
Stutt er síðan UEFA úrskurðaði að
Ungverjar skyldu leika tvo leiki
fyrir luktum dyrum vegna óláta
stuðningsmanna en það nær ekki
til leikja í undankeppni HM sem er
undir FIFA.
Forsætisráðherra Bretlands, Boris
Johnson, var einn þeirra sem kölluðu
eftir því að Ungverjum yrði refsað
eftir að stuðningsmenn Ungverjalands voru með kynþáttaníð í garð
Sterlings og Bellinghams í gær en
utanríkisráðherra Ungverjalands,
Peter Szijjarto, svaraði um hæl að
Bretar hefðu sýnt óvirðingu þegar
þeir bauluðu á þjóðsöng Ítala á
úrslitaleik Evrópumótsins í sumar. n

Minni eyðsla
annað árið í röð
hjorvaro@frettabladid.is

FÓTBOLTI Félögin í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta karla eyddu
meira en einum milljarði punda í
félagaskiptaglugganum í sumar en
annað árið í röð var minna eytt en
árið áður.
Þetta er í fyrsta sinn síðan árin
2008 til 2010 sem að félögin eyða
minna tvö sumur í röð. Þá er þetta
lægsta upphæð sem ensku úrvalsdeildarfélögin hafa varið í leikmenn
í sumarglugga í sex ár.
Félögin borguðu 150 milljónir
punda á lokadegi félagaskiptagluggans en þar á meðal voru kaup Man
chester United á Cristiano Ronaldo
fyrir rúmlega 20 milljónir punda.
Heildarupphæð fyrir leikmenn
í þessum glugga var 1,1 milljarður
punda en hún var 1,3 milljarðar
punda síðasta sumar. n

Mótmæli voru fyrir utan húsnæði KSÍ fyrir leik Íslands og Rúmeníu þar sem þess var krafist að Klara Bjartmarz myndi segja upp störfum.

FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Þarf að þora að viðurkenna vandann

Ljóst er að það verður kosin
ný stjórn í KSÍ á næstu vikum,
eftir að fráfarandi stjórn sagði
af sér í vikunni. Fréttablaðið
fékk tvo aðila innan knattspyrnuhreyfingarinnar til að
nefna breytingar sem mætti
skoða hjá næstu stjórn.

Harpa Þorsteinsdóttir

fyrrverandi landsliðskona
„Það eru tveir punktar sem ég horfi til. Annars vegar mikilvægi þess
að fólk einblíni ekki um of á KSÍ heldur líka á knattspyrnuhreyfinguna í heild. Það þarf að vera samstaða hjá öllum um stefnuna til
framtíðar. Um leið má huga að kynjahallanum, en það er búin að
vera þróun í gangi til að jafna kynjahlutfallið. Þessi breyting hefur
verið að eiga sér stað, það má ekki gleymast, þó að það megi alltaf
gera betur,“ segir Harpa, aðspurð út í kynjahallann, en fyrr á þessu
ári var tilkynnt að ákveðnu markmiði sambandsins hefði tekist, að
konur væru í 30 prósenta hlutfalli í nefndum á vegum KSÍ.
„Það mikilvægasta er að hafa hæft fólk í þessum stöðum.“

kristinnpall@frettabladid.is

FÓTBOLTI Stjórn KSÍ brást við ákalli
samfélagsins um að segja af sér og
boða til ársþings á dögunum, til
þess að hægt væri að kjósa nýja
stjórn. Tilkynnt var í gær að þingið
yrði þann 2. október næstkomandi
og þá yrði fundin tímabundin
stjórn fram að næsta ársþingi sem
er í febrúar.
UEFA staðfesti í gær við vefmiðilinn Vísi að fráfarandi stjórn myndi
starfa áfram fram að þinginu í október. Í tilkynningunni sem stjórn
KSÍ sendi frá sér í vikunni var tekið
fram mikilvægi þess að vinna faghóps um endurskoðun viðbragða
við kynferðisbrotum og of beldi
innan hreyfingarinnar og hvernig
staðið var og verður að stuðningi
við þolendur verður áfram í forgangi.
Degi eftir að Guðni Bergsson,
fyrrverandi formaður KSÍ, hafði
orð á því að sambandinu hefðu
ekki borist ábendingar um of beldi

Sævar Pétursson

framkvæmdastjóri KA
Frá mótmælunum fyrir utan Laugardalsvöll á fimmtudaginn.

af hálfu landsliðsmanna fóru þolendur að stíga fram og greina frá
sögum sínum. Guðni sagði af sér og
fylgdi stjórnin degi síðar en Klara
Bjartmarz, framkvæmdarstjóri
sambandsins, er komin í tímabundið leyfi frá störfum.
Fréttablaðið hafði samband við
einstaklinga sem hafa verið innan
knattspyrnuhreyfingarinnar undanfarin ár og spurði hvað þeir vildu
sjá í næstu stjórn. n

„Að mínu mati þarf að fara ofan í saumana á þessum málum öllum
og það er nauðsynlegt að þora að viðurkenna vandamálið sem
virðist hafa verið til staðar í hreyfingunni. Það þarf að setja af stað
eitthvert ferli til að breyta þessum kúltúr. Það hlýtur að vera á sama
tíma krafa að hlutfall kvenna í íþróttahreyfingunni, ekki bara innan
KSÍ, muni aukast. Það er ekkert ákveðið hlutfall en það ætti að
vera krafa um að fá fleiri konur inn í stjórnir og ráð innan íþróttahreyfingarinnar,“ segir Sævar, sem telur einnig mikilvægt að skerpa
á verkferlum þegar kemur að ofbeldismálum.
„Það hlýtur að vera krafa um að skerpa á verkferlunum, hvernig
á að höndla mál eins og komu upp núna og að þeir verði notaðir.
Að þau séu ekki að takast á við sakamál á sinn hátt heldur notast
við verkferla ÍSÍ, í staðinn fyrir að tækla þetta með einhvers konar
þöggun.“

Eitt tækifæri til að blása lífi í vonir Íslands í undankeppninni
kristinnpall@frettabladid.is

FÓTBOLTI Þegar undankeppni HM
2022 er að verða hálfnuð er staða
Strákanna okkar í J-riðli ekki
góð, í aðdraganda leiks Íslands og
Norður-Makedóníu. Allt annað en
sigur á sunnudaginn þýðir að vonir
Íslands um að komast á lokakeppni
HM aðra keppnina í röð eru litlar
sem engar fyrir heimsókn Þýskalands. Um leið getur Ísland blásið
lífi í veika von um annað sætið, með
sigri og hagstæðum úrslitum annars
staðar.

Þetta er fimmta viðureign liðanna og hefur
Ísland til þessa unnið
einn leik af fjórum.
Það er ekki mikill tími sem gefst
til endurhæfingar frá leiknum gegn
Rúmeníu, en leikurinn á sunnudag
er tæplega sjötíu klukkutímum eftir
að leik Íslands og Rúmeníu lauk á

fimmtudaginn. Það gæti hins vegar
reynst Íslandi vel að andstæðingarnir fengu sama tíma milli leikja,
en þurftu þar að auki að ferðast frá
Skopje eftir leik gegn Armeníu á
fimmtudaginn.
Þetta gæti orðið ákveðinn tímamótaleikur hjá tveimur aðilum
íslenska landsliðsins. Nafnarnir
Birkir Bjarnason og Birkir Már
Sævarsson gætu leikið 100. leik sinn
fyrir karlalandsliðið á sunnudaginn
en aðeins Rúnar Kristinsson hefur
náð hundrað leikjum eða meira
fyrir karlalandsliðið. n

Birkir, hér fyrir
miðju, leikur líklegast 100. leik
sinn fyrir Ísland
á sunnudaginn.
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Bænda
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um helgina!
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SWAY

ERIS

Borðstofustóll. Svart PU-leður eða
grænt áklæði. Grind og fætur úr
svörtum málmi.

Borðstofustóll. Svart PU leður með
samlitum fótum.

28.792 kr. 35.990 kr.

7.992 kr. 9.990 kr.

ANDREW

Borðstofustóll.
Grátt, brúnt eða
svart bonded leður.

IBIZA

Eldhúsborð, hvítt með hvítum fæti, hvítt með
krómfæti eða úr svörtum aski með svörtum fæti.
Einnig svart barborð.
Stærð: Ø 110 cm H: 74 cm
Hvítt og
krómfótur

19.992 kr. 24.990 kr.

35.992 kr.
44.990 kr.

GAIA

Hvítt og
hvítur fótur

Borðstofustóll.
Blátt eða grátt sléttflauel.

31.992 kr.
39.990 kr.

151.992 kr. 189.990 kr.

20% AFSLÁTTUR
AF SMÁVÖRU FRÁ

BROSTE HAMMERED

Hnífapör f/4 22.392 kr 27.990 kr

BROSTE KERTADISKUR

Ø35xH12 cm 11.992 kr 14.990 kr

MUUBS DUBLIN VEGGHILLA

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

Akureyri
Dalsbraut 1

11 – 18 virka daga
11 – 16 laugardaga

NORDAL PORTO KARFA

32x40 cm 5.592 kr 6.990 kr

NORDAL TORC SKÁL

70x15x18 cm
19.992 kr 24.990 kr

Reykjavík
Bíldshöfði 20

EVA SOLO GIN GLAS

3.892 kr 4.790 kr

18,5 cm 4.312 kr 5.390 kr
26,5 cm 8.792 kr 10.990 kr

Ísafjörður
Skeiði 1

www.husgagnahollin.is
558 1100

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

DANSKIR DAGAR

20%
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www.husgagnahollin.is

VERSL

AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM DÖNSKUM VÖRUM*

2ja sæta, stærð: 163 x 86 x 60 cm

175.992 kr. 219.990 kr.

KEEP

Keep sófarnir fást 2ja, 2,5 og 3ja sæta og kallast á við klassíska
skandinavíska hefð. Kaldpressaður svampur og silicontrefjar gera sófan
einstaklega þægilegan. Áklæðið er koníakslitt bonded leður og fætur
eru svartir úr sterkum málmi. 44 cm sethæð. Einnig fáanlegt skammel.

2,5 sæta, stærð: 207 x 86 x 60 cm

191.992 kr. 239.990 kr.
3ja sæta, stærð: 237 x 86 x 60 cm

199.992 kr. 249.990 kr.

Skammel: 81 x 81 x 45 cm

51.992 kr. 64.990 kr.

PETRI

Fallegur sófi sem fæst 2,5 og 3ja sæta í sinnepsgulu eða dökkgráu Toro
sléttflaueli. Kaldpressaður svampur og mini-gormar í þægilegu sæti. Í baki
og hliðum eru þægilegar púðapullur. Sófinn hefur sterka, svarta viðarfætur.
Retró útlit og nútímaþægindi. 43 cm sethæð.

20% AFSLÁTTU
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VE

DANSKIR
DAGAR

ERSL

VÖRUM
R AF ÖLLUM DÖNSKUM

2,5 sæta Toro: 210 x 100 x 78 cm

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

183.992 kr. 229.990 kr.

AMBLE

Hringlaga borðstofuborð með svörtum viðarfótum.
Endingargóð melamin borðplata með marmara
útliti. Þvermál 110 cm, hæð 75 cm.

RICHMOND
Borðstofuborð.
Sjá nánar hér

REYKJAVÍK

AKUREYRI

ÍSAFIRÐI

* Gildir ekki af sérpöntunum

eða vörum frá Skovby.

Þú finnur bæklinginn
husgagnahollin.is

* Gildir ekki af sérpöntunum
eða vörum frá Skovby.

35.992 kr.
44.990 kr.

HELGIN

16 Helgin
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Leikhúsin
lifna við

Björk
Eiðsdóttir

bjork
@frettabladid.is

Eitt merki um það að lífið færist smátt og
smátt í sitt eðlilega horf eru opnar dyr leikhúsanna. Sýningar sem legið hafa í dvala
lifna ljóslifandi við á sviði, auk þess sem nýjar
bætast við og menningarvitar fagna.

Alla veðra von
Sirkushópurinn Hringleikur
snýr aftur í Tjarnarbíó um
miðjan mánuðinn með
sýningunni Allra veðra von,
sem gert hefur víðreist um
landið í sumar. Sýningin,
sem er nýsirkussýning, hlaut
Grímuverðlaun í ár fyrir dansog sviðshreyfingar ársins, en
í henni er sirkuslistin notuð
til að skoða tengsl mannsins
við veðrið.

Hin fræga ástarsaga Shakespeares, Rómeó og Júlía, lifnar í kvöld við í Þjóðleikhúsinu með nýrri nálgun. 

Rómeó og Júlía
Þetta klassíska verk í nýrri
útgáfu undir stjórn Þorleifs
Arnar Arnarssonar, verður
frumsýnt í Þjóðleikhúsinu
í kvöld. Þessi mikla örlagasaga birtist hér með glænýrri
tónlist og nýrri nálgun, sem
líkleg er til að höfða ekki síst
til ungs fólks.

Vertu úlfur

Kardemommubærinn

Sýning ársins á Grímuverðlaununum 2021 snýr aftur, en
hún hreyfði svo sannarlega
við áhorfendum á síðasta
leikári og var sýnd yfir 50
sinnum fyrir fullu Þjóðleikhúsi.

Hin ástsæla saga Thorbjörns
Egner sló í gegn á síðasta
leikári og geta enn fleiri börn
fengið að njóta nú, þegar það
lifnar aftur við á fjölum Þjóðleikhússins.

Benedikt búálfur

Fimm ár
Þann 11. september verður
söngleikurinn Fimm ár
sýndur í Tjarnarbíói, en leikhús- og söngleikjaunnendur
ættu að kannast við verkið af
Broadway og West End, undir
heitinu The Last Five Years.
Fimm ár er hugljúf ástarsaga
sem fjallar um samband
ungrar konu og manns, hann
er rithöfundur og hún er leikkona.
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Ekkert er sorglegra en
manneskjan
Nú fer hver að verða síðastur
að sjá nýóperuna sem hlaut
Grímuverðlaun fyrir tónlist
og söngkonu ársins, en lokasýning verksins er á morgun
sunnudag í Tjarnarbíói.
Verkið fjallar um fálmkennda
leit mannsins að hamingjunni, þar sem fígúrur ráfa um
sviðið í leit að merkingu en
fátt virðist virka, enda manneskjan breysk og gjarnan
ómeðvituð um hvað sé henni
fyrir bestu. Enda er ekkert
sorglegra en manneskjan.

VHS krefst virðingar
Fyrsta frumsýning leikársins
í Tjarnarbíói er í flutningi
grínkvartettsins VHS. Að sögn
meðlimanna hefur þeim ekki
verið sýnd tilhlýðileg virðing
á þessum miklu óvissutímum, enda margoft gert að
breyta sýningaráætlunum og
sýna fyrir hálffullum húsum.
Nú sé komið nóg og krefst
hópurinn virðingar, með
uppistandssýningu sem fara
mun í sögubækurnar.

Vinsæli fjölskyldusöngleikurinn snýr aftur í Samkomuhúsið á Akureyri nú um
helgina. Um er að ræða einn
allra þekktasta barnasöngleik
þjóðarinnar, en töfrandi saga
og grípandi tónlist Þorvaldar
Bjarna Þorvaldssonar hefur
unnið hug og hjörtu íslenskra
barna á öllum aldri.

Nashyrningarnir
Verkið eftir Ionesco vakti
verðskuldaða athygli á
síðasta leikári og verður
boðið upp á nokkrar sýningar
í september í Þjóðleikhúsinu.

Kjarval
Þétting hryggðar
Nýtt verk verður frumsýnt í
Borgarleikhúsinu í september. Verkið fjallar um fjóra
Reykvíkinga sem eru læstir
inni í fundarherbergi í Borgartúni af öryggisástæðum.
Þau deila um skipulagsmál,
Domino’s og hverjum sé
raunverulega hægt að kenna
um allt sem er að.

Fjölskyldusýningin Kjarval
verður frumsýnd í Borgarleikhúsinu í september. Hún
fjallar um myndlistarmanninn Jóhannes Kjarval, sem
batt bagga sína ekki sömu
hnútum og samferðamenn
en kenndi okkur að líta umhverfið nýjum augum og sjá
listina í hinu stórbrotna jafnt
sem hinu hversdagslega – í
hrikalegu hrauni en líka í
mygluðum flatkökum.

Mæður
Fullorðin
Gamanleikurinn Fullorðin
hefur snúið aftur í Hof, Akureyri. Um er að ræða gamanleik um það skelfilega hlutskipti okkar allra að verða
fullorðin og misheppnaðar
tilraunir okkar til að sannfæra
aðra um að við séum það.

Er ég mamma mín?
Samstarfssýningin Er
ég mamma mín? verður
aftur sýnd í Borgarleikhúsinu
10. september, þar sem Kristbjörg Kjeld og Sólveig Guðmundsdóttir fara á kostum.

Síðustu sýningar á gestasýningu Borgarleikhússins
Mæður verða í kvöld og
annað kvöld. Mæður fagna
vandamálunum og sigrunum
sem fylgja móðurhlutverkinu, því sagða og öllu sem
okkur er ekki sagt, klisjunum,
mýtunum, því fáránlega og
því frábærlega óvænta.

Straumurinn
er í Öskju!

Yfir 30 gerðir rafmagnaðra bíla
Askja býður glæsilegt úrval 100% rafbíla, tvinn- og tengiltvinnbíla frá
Mercedes-Benz, Kia og Honda. Við erum sérfræðingar í rafbílum og
svörum öllum þínum spurningum um allt sem þeim tengist.
Kíktu í heimsókn, opið í dag 12-16. Við tökum vel á móti þér.

Skoðaðu úrvalið á
syningarsalur.askja.is

Askja • Krókhálsi 11-13, 110 Reykjavík • 590 2100 • askja.is

Sýningarsalur nýrra bíla Öskju á vefnum er alltaf opinn.
Þar má sjá bíla sem eru til á lager eða eru væntanlegir.

18 Helgin
Þær Selma Björnsdóttir, Björk
Jakobsdóttir og Salka Sól
Eyfeld stíga innan skamms
á svið með sýningu sem
þær byggja mikið til á eigin
reynsluheimi. Allar þrjár leika
þær sjálfar sig í verkinu Bíddu
bara en titill verksins vísar í
setningu sem þær hafa allar
heyrt og jafnvel sagt, fulloft.

V

ið hittumst í Gaf laraleik húsinu þar sem
verkið verður að öllu
óbrey t t u f r u m sý nt
eftir viku en frumsýningarbiðin hefur verið löng eins og
í öðrum leikhúsum. Þríeykið var
leitt saman fyrir ári síðan af engri
annarri en Eddu Björgvins. Björk
Jakobs, einn eigenda Gaf laraleikhússins, hugðist gera nýja sýningu
og mælti Edda með að hún fengi
þær Selmu og Sölku með sér og úr
varð Bíddu bara sem þær kynna sem
drepfyndið verk um raunveruleika
íslenskra kvenna.
Þegar þrjár listakonur úr ólíkum
reynsluheimum, á fertugs-, fimmtugs- og sextugsaldri, koma saman
til að skapa gleðileik um eigið líf er
úr nægu að moða og er stutt í hláturinn og kaldhæðnina þegar sest er að
spjalli með þeim.
Björk: Þegar við hittumst smullum við alveg svakalega enda erum
við fulltrúar þriggja kynslóða. Ég
er svona seinnihelmingskynslóðin.
Ég er komin á breytingaskeiðið og
börnin farin að heiman. Ég skoða
því hvaða áhrif það hefur á mann.
Selma er einstæð ofurkona með
unglinga og sjö aukavinnur og
speglar því allt sem því tengist. Svo
er það Salka sem er að byrja á þessu
öllu saman.

Bíddu bara-sérfræðingarnir
Salka á von á sínu öðru barni með
stuttu millibili og er sú sem kom með
heitið á verkinu, Bíddu bara.
Björk: Við Selma erum svo hoknar af reynslu að við vorum alltaf að
segja við hana: „Bíddu bara, Salka
mín,“ við hinu og þessu. Svo fór að
hún stakk upp á að verkið héti þessu
nafni enda umkringd „bíddu barasérfræðingum“.
Selma: Maður er alltaf að segja
þetta. Hún kannski segir: „Mér líður
vel núna á meðgöngunni,“ og maður
svarar: „Já, bíddu bara þangað til þú
færð grindargliðnun. Þetta á bara
eftir að versna.“ Þetta er svo mikil
lenska í okkar þjóðfélagi og þá ekkert bara hjá konum. Við segjum
þetta öll og þegar við ákváðum að
þetta yrði titill verksins fór ég að
taka enn meira eftir þessu.
Salka: Maður heyrir þetta mikið
alla meðgönguna og líka þegar
barnið er komið í heiminn. Ég veit
að þetta kemur frá góðum stað en
fyrir ákveðnar týpur getur þetta
verið mjög kvíðavaldandi,“ segir
Salka og tekur enn eitt dæmið:
„Bíddu þar til barnið fer að taka
tennur, þá ertu ekki að fara að sofa
neitt!“
Selma: Þetta er líka svona ef
maður skilur. Þá fær maður að
heyra: „Þetta er kannski í góðu núna
en bíddu bara, hann á eftir að yngja
upp.“ Og: „Bíddu bara þar til stjúpmamman kemur og ætlar að fara að
ala upp þín börn. Bíddu bara þar til
þau eignast börn!“ Það er alltaf verið
að margfalda áhrifin.
Salka: Svo er það: „Bíddu bara
þangað til þú ferð á breytingaskeiðið.“ Svo þegar maður er búinn á því,
þá er það: „Bíddu bara þangað til þú
ferð á elliheimili,“ og þegar þangað
er komið er það: „Bíddu bara þangað
til þú deyrð.“
Selma: Maður á alltaf að vera að
bíða eftir því að hlutirnir versni.
Salka: Ef maður færi nú að temja
sér að segja: „Bíddu bara, þetta
verður betra.“
Spegla sig hver í annarri
Björk: Við erum svolítið að gera
grín að þessu. Ég myndi ekki segja
að við séum að grafa neitt voðalega
djúpt þó að á bak við sögurnar séu
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Leika sjálfar sig
Björk
Eiðsdóttir

bjork
@frettabladid.is

oft djúpar og sárar tilfinningar. Við
viljum bara hlæja og hafa gaman
og spegla okkur hver í annarri.
Við reynum að dvelja ekki mikið
í sárum skilnaði en við erum með
mjög hresst skilnaðarlag og texta.“
Salka: Um leið og maður segir
eitthvað upphátt þá áttar maður sig
á því strax að maður er ekki einn.
Nærtækasta dæmið mitt er tæknifrjóvganirnar sem ég þurfti að
undirgangast þegar ég átti dóttur
mína og nú aftur. Um leið og ég hef
farið að tala um þá reynslu þekkja
allir einhvern sem hefur gengið í
gegnum svipað.
Þegar þær stöllur fóru að vinna
að verkinu var Salka í tæknifrjóvgunarferli sem hún segir hafa gengið
upp og ofan en nú þegar frumsýning
er fram undan er meðgangan rúmlega hálfnuð.
Salka: Það er auðvitað krefjandi
að vera í svona ferli og dæla í sig
hormónum. Ég tala mjög opinskátt
um þetta allt og finn að fólk dýrkar

að heyra það. Stundum finn ég að
fólki af eldri kynslóðum bregður
þegar ég tala um þetta og það er allt
í lagi, við erum bara að læra og lifa.
Björk: Við tölum líka um það. Ég
tala til að mynda um að mér finnist
ákveðið tabú að ræða svona lagað
því það er svolítið kynslóðin mín.
Fólk segir til dæmis oft: „Bíddu bara
þar til þú eignast börn,“ en það er
bara fullt af fólki sem getur ekki átt
börn. Við þurftum að tala um alls
konar hluti við vinnslu verksins. Ég
tala til dæmis um það hvernig það
er að vera með uppkomin börn, mér
finnst ég oft voða ósýnileg og óþörf í
samfélaginu og því fylgir ákveðinn
einmanaleiki.
Við komumst einnig að því að
við erum allar með bullandi kvíða
eins og kannski meirihluti íslensku
þjóðarinnar.
Allar með bullandi kvíða
Þegar þær eru spurðar út í það
hvernig kvíðinn lýsi sér hjá hverri

og einni bresta þær í söng, það er
Kvíðalagið sem þær sömdu fyrir
verkið og hefst á orðunum: Ég er með
kvíða fyrir flestu.
Björk: Ég er með ríðukvíða. Það
eru allir á Íslandi að gera það svo
mikið og mér finnst við hjónin bara
ekki vera að standa okkur nægilega
vel á því sviði. Svo er ég líka hestamanneskja og er alltaf með kvíða
yfir því að ríða ekki nægilega mikið
út. Svo þetta er tvíþættur ríðukvíði.
Selma: Ég er með afkomukvíða,
frammistöðukvíða, félagskvíðaröskun, aðskilnaðarkvíða, löggu
kvíða og bara alls konar kvíða.
En þú, Salka?
Björk: Þú ert meira að segja
greind með kvíða!
Salka: Ég er bara algjör kvíðabolti
og það þarf lítið til að koma mér
þangað. En ég er alltaf að ná betri
stjórn á honum og læra inn á hann.
Hann getur poppað upp á órökréttum tímum og þá býst maður
við því versta.

Selma, Salka og
Björk smullu
strax saman og
eru í verkinu
hver fulltrúi
sinnar kynslóðar.
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Selma: Það litaði líka æfingatímabilið. Við erum að deila persónulegum reynslum og við notum okkar
eigin nöfn og það veldur auðvitað
ákveðnum kvíða. Þá fer maður að
draga sig niður og efast um sjálfan
sig. Tilurðin á þessu leikriti er í raun
búin að vera marínerandi kvíðakeis.
Björk: Já, þó ég segist vera með
ríðukvíða í verkinu þá er það bara
vegna þess það var fyndnasti kvíðinn en ekkert endilega dagsannur.
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Þó að verkið sé byggt á okkur erum
við óhræddar við að ýkja og ljúga
helling.
Kvíðinn er margþættari og hefur
aukist með aldrinum hjá mér sem ég
held að sé algengt. Nú skil ég til að
mynda hvers vegna gamlar konur
segja alltaf: „Guð minn almáttugur,
farðu varlega!“ Þetta er bara þessi
lífskvíði.
Selma: Lífskvíði, dauðakvíði og
hamfarakvíði. Svo hefur Covid gert

Þetta er
líka svona
ef maður
skilur. Þá
fær maður
að heyra;
„Þetta er
kannski í
góðu núna
en bíddu
bara, hann
á eftir að
yngja upp.“
Selma.

það að verkum að maður hefur fengið sjúkdómakvíða og afkomukvíða.
Við erum búnar að missa vinnurnar
endalaust og aftur og aftur og aftur.
Það hefur bara bætt á mann kvíða.
Ég byrjaði til að mynda á að bæta
á mig sex kílóum og missti þau svo
aftur. Þetta er allt kvíðatengt, fyrst
borða ég tilfinningar mínar og missi
svo matarlystina. Þó svo við séum að
gera grín að þessu er þetta dauðans
alvara.
Björk: Það er svo mikilvægt að
tala um þetta enda pípir Instagram
stöðugt á mann til að segja manni
hvað allir eru hamingjusamir. Þarf
maður að sjá fólk með kokteilglas í
Bláa lóninu á mánudagsmorgni? Er
það akkúrat það sem maður þarf á
þeirri stundu?
Salka sem fulltrúi ungu kynslóðarinnar og mæðra með ung börn hlýtur
að finna fyrir pressu þar sem mæður
eru duglegar við að birta vel klædd
börn og stíliseruð barnaherbergi á
miðlinum.
Salka: Ég held að ég sé nógu klár
til að láta þetta ekki ná til mín.
Selma: Pressan getur líka orðið til
þess að mæðrum finnist þær ekki
vera að standa sig. Maður er alveg
nógu óöruggur með fyrsta barn.
Salka: Ég skil alveg að þetta geti
náð til ungra mæðra.
Björk: Þó við notum okkar eigin
nöfn í verkinu þá er Salka fulltrúi
ungu kynslóðarinnar og margt það
sem hún er látin ganga í gegnum er
eitthvað sem ég fór í gegnum sem
ung móðir eins og hræðslan við uppeldissérfræðingana.
Stefnumótamarkaðurinn
Selma: Svo erum við líka að tala
um hvernig það er að vera á stefnumótamarkaðnum eftir fertugt, eftir
skilnað. Baráttuna við það að vera
þarna úti og verða fyrir stöðugum
vonbrigðum því það eru nú ekki
margir góðir kostir á lausu.
Ég fer til dæmis út í það hverjir
eru á lausu en það eru fráskildir
virkir alkar, fráskildir óvirkir alkar,
spilafíklar, flassarar, skápahommar,
nískupúkar, hallelújahopparar,
tukthúslimir, gamalmenni og skyldmenni. Og þegar maður er búinn
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að sigta þá frá eru sirka fimm eftir.
Svo þegar maður fer að rýna í þessa
fimm kemst maður að því að þeir
eru búnir að deita, halda fram hjá,
eða vera giftir frænku þinni, systur
þinni, nágrannakonu þinni, kollega þínum eða ömmu þinni. Þetta
er veruleiki manns á stefnumótamarkaðnum. Svo er það þessi innri
barátta, að vilja bara vera ein en
vera samt alltaf að vonast eftir því
að finna lífsförunaut.
Salka: Við erum allar með ólíkar
reynslur sem er frekar geggjað. Svo
við erum jafn mikið að segja frá og
að hlusta.
Breytingaskeiðið afsökun
Breytingaskeiðið er eitt umræðuefnanna en það er ekki mikið talað um
það í daglegu tali milli kvenna, alla
vega ekki yngri kvenna.
Björk: Ég er mjög opinská með
þetta. Ég segi bara: „Fyrirgefðu að
ég viti ekki hvað mamma þín heitir,
ég er á breytingaskeiðinu.“ Þetta er
frábær afsökun fyrir öllu. Ég kannski
fer í viðtal og man ekki hvað forseti
Íslands heitir en það er allt í lagi því
ég er á breytingaskeiðinu og því með
heilaþoku. Ég tala aðeins um þetta
og það þegar börnin fara að heiman
og maður þarf að fara að vera æðislega rómantískur aftur og fara allt í
einu einn með kallinum í ferðalög.
Hver nennir því? Og vera rómantískur á miðju breytingaskeiði þegar
maður svitnar eins og maður sé í
sána og með skapbreytingar eins og
flóðhestur í geðrofi. Þetta er náttúrlega ekkert auðvelt. Og svo stundum
þegar kallinn opnar munninn langar mann bara til að skjóta hann!
Selma: En það er eitt sem er aldrei rætt – kynlíf eftir sextugt! Mig
langar að vita hvernig það er – það
er bara aldrei rætt.
Björk: Ég á nú bara fimm ár eftir
í sextugt!
Selma: Nákvæmlega! Ég ætla að
hringja í þig eftir fimm ár og heyra
hvernig gengur!
Björk: Heldurðu að það breytist
æðislega mikið á fimm árum?
Selma: Nei, en líka bara þegar fólk
er orðið 67 og sjötugt. Mig langar að
vita þetta.

Þó þær stöllur
geri óspart grín
af upplifunum
sínum segja þær
djúpar og sárar
tilfinningar oft
liggja að baki.

Nærtækasta dæmið
mitt er
tæknifrjóvganirnar sem
ég þurfti að
undirgangast þegar
ég átti
dóttur
mína og nú
aftur.
Salka.
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Hamingjupressan ógurlega
Talið berst aftur að hamingjupressunni sem rædd var stuttlega áður.
Björk: Ég er komin á þann aldur
að lífið er bara ekkert ógeðslega
skemmtilegt alltaf. Ég fór á eitthvert
núvitundarnámskeið þar sem ég
átti að liggja og slaka á og leiðbein
andinn sagði: „Rifjaðu nú upp þrjár
hamingjustundir yfir daginn.“ Og
ég bara: „Það er mánudagur!“ Eru
þrjár hamingjustundir yfir daginn
ekki dálítið mikið? Svo hugsaði
ég, Jú, Fréttablaðið kom í dag eftir
langa bið og það var hamingju
stund og svo mundi ég ekki eftir
fleiru. Við grínumst með þetta en
þetta er alls staðar svona.
Selma: Svo les maður fréttamiðla
og það er bara dauði og djöfull alls
staðar og maður lokaður inni. Svo
skoðar maður Instagram hjá fólki
sem er að gera miklu skemmtilegri
hluti.
Björk: Ég er nýbyrjuð á Insta
gram og skil alveg að ungt fólk sé
kvíðið. Þetta er rosa mikið að upp
fylla, þú ert kannski ekki orðinn
tvítugur og það eru allir að meika
það. Um leið og þú opnar símann
eru allir með stórkostlegt líf. Ég væri
svoleiðis hágrátandi heima hjá mér
ef ég væri unglingsstúlka.
Selma: Svo er það þessi lækeltingaleikur. Ef þú ert ekki með
marga fylgjendur þá póstarðu ekki
neinu því þú vilt ekki fá bara fimm
tán læk á meðan vinur þinn fær 400.
Þetta er hræðilegt því þú ferð þá í
felur af lækhræðslu.
Björk: Má þetta ekki bara vera
eins og í gamla daga? Þegar fólk
talaði bara illa um mann þegar
maður heyrði ekki til? Nú er þetta
orðið opinbert og beint í andlitið á
manni.
Salka: Við erum líka af mismun
andi kynslóðum með þetta allt.
Ég er búin að læra inn á þetta, ég
unfollowa og passa upp á algóritm
ann minn svo ég verði síður fyrir
slæmum áhrifum. En ég fæ vissan
kvíða yfir því að ala upp barn í
þessum aðstæðum. Ég skil leikregl
urnar núna en mun örugglega ekki
gera það eftir einhvern tíma. Við
lifum í svo hröðum heimi þar sem
allt er alltaf að breytast.
Yngri kynslóðir stokka upp
En ætli pressan sé almennt meiri á
konum í samfélaginu?
Salka: Mér finnst umræðan um
„mental load“ vera jákvæð, hún er

Ég er með ríðukvíða.
Það eru allir á Íslandi
að gera það svo mikið
og mér finnst við
hjónin bara ekki vera
að standa okkur nægilega vel á því sviði.
Björk.

alveg ný. Mér finnst líka yngri kyn
slóðir vera að stokka svo rosalega
upp í hlutunum að ég er spennt
fyrir framtíðinni. Við getum ekki
sagt hvernig önnur kyn upplifa
hlutina en ég settist niður með
manninum mínum um daginn og
ræddum þetta mental load sem oft
vill lenda meira á konum.
Björk: Hvað er mental load?
Salka: Þetta er stundum líka
kallað þriðja vaktin. Þegar konan
kemur heim og veit hvað er til í
ísskápnum, hvað á að læra fyrir
morgundaginn, hvaða íþróttaföt
eru hrein og að það er afmæli á
föstudaginn. Ég stóð mig að því að

vera þreytt á að gera fullt af svona
litlum hlutum svo við hjónin sett
umst niður og ræddum þetta og
ætlum að passa upp á að deila
þessu. Um leið hugsaði ég bara til
mömmu og hugsaði: Fokk! Hvað
hún hafi þurft að fara í gegnum og
manni fannst það alltaf eðlilegt. Ég
er svo spennt að sjá hvert mín kyn
slóð og næstu eru að fara.
Ég er líka oft að útskýra hluti fyrir
Björk og Selmu, eins og að hán sé
kynsegin og svo framvegis.
Björk: Við tókum einmitt um
ræðuna um pólitískan rétttrúnað,
en ég er skíthrædd og þori varla að
umgangast ungt fólk lengur.

Afsláttur í dag
Tilboðsbæklingurinn okkar er kominn út.
Hann er fullur af gæðatækjum á sérstöku tilboðsverði
sem gildir í september.
Í tilefni þess bjóðum við afslátt af öllum vörum
í dag, laugardaginn 4. september,
sem eru ekki nú þegar á tilboði.

Tilboð
kin frá

tæ
sku gæða
r færðu þý Gaggenau.
Hjá okku
, Bosch og
ahitarar,
Siemens
, ljós, pall

æki
heimilist
li.
gildir út
Stór og smá fleira í miklu úrva
erði sem
i og
tilboðsv
rakatæk
endast.
r á sérstöku
an birgðir
Margar vöru2021 eða á með
september

Opið frá 11-16.
Afsláttarkóði í vefverslun: sminor
Athugið að þessi
kjör gilda aðeins um
heimilistækjahlutann í
vefversluninni.
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Salka: En það er einmitt svo fal
legt að hlusta. Þær hlusta og ég
hlusta. Þær hafa eitthvað að kenna
mér en ég hef líka margt að kenna
þeim. Það væri óskandi að við tækj
um það meira til okkar almennt.
Manni er alltaf kennt að bera virð
ingu fyrir þeim sem eldri eru og
að þeir eldri viti best en stundum
er líka allt í lagi að hlusta á þá sem
yngri eru.
Selma: Það er nauðsynlegt að
yngri kynslóðirnar hristi upp í
hlutunum.
Salka: Við lærum hver af annarri
og ég held að það sé markmiðið og
það er fallegt. n

ber
í septem

Skil ekki að fólk nenni að skilja
Björk: Ég skil ekki fólk sem nennir
að skilja. Selma skilur ekki hvernig
ég hef nennt að hanga með sama
karlinum í hundrað ár og svo erum
við báðar að segja Sölku að það séu
mjög litlar líkur á því að hennar
hjónaband haldi.
Selma: Samk væmt Hagstofu
Íslands endar þriðja hvert hjóna
band í skilnaði svo það er ekkert
víst að hennar haldi.
Björk: Selma vill bara að hún
drífi í því að skilja á meðan ég segi
henni frekar að halda sig við gömlu
sófak lessuna.
Salka: Ég er bara föst á milli
tveggja elda.
Þær skella upp úr enda samtalið
auðvitað á gamansömu nótunum þó
svo að tölur Hagstofunnar séu ekki
upplognar.
Selma: Þó þetta sé það sem við
erum að ganga í gegnum þá er
margt af því sammannlegt.
Björk: Ég hef alla tíð verið
óhrædd við að heimfæra djóka upp
á sjálfa mig. Ég er ekkert að segja að
allt eigi við mig eða mitt hjónaband
en þetta er margt sem mín kynslóð
er að ganga í gegnum. Þá er gott að
heimfæra það upp á sjálfan sig, ýkja
svo hressilega og þá fer fólk kannski
að hlæja.
Salka: Það er líka þægilegt að
bresta í söng þegar maður á erfitt
með að tjá sig. Við stóðum hér
margoft við píanóið með Karli
Olgeirssyni og úr urðu heil sex lög.
Björk: Það er nú næstum því
söngleikur.
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Skoðaðu nýja
tilboðsbæklinginn
á síðunni okkar,
sminor.is!
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Í vikunni hlaut Manuel Zerón
Sánchez, ræðismaður Íslands í
Alicante og Murcia, fálkaorðuna fyrir þjónustu við Íslendingasamfélagið. Manuel hefur
þurft að hafa afskipti af glæpamönnum og hjálpa börnum
úr erfiðum aðstæðum. Hann
segir endurgjöf erfiðu stundanna mest gefandi.

Á

rið 2017 var ákveðið
að stofna ræðismannsskrifstofu á Alicanteog Murcia-svæðinu þar
sem Íslendingum var
farið að fjölga mjög mikið. Í dag er
þetta stærsta „Íslendinganýlendan“
þó að fjöldinn sé ekki vitaður með
vissu. Spænski hagfræðingurinn
Manuel Zerón Sánchez var ráðinn
til starfans og hefur einn starfsmann, Svavar Sigurðarson, sér til
halds og trausts á skrifstofunni.
„Ég f lutti á svæðið nokkru áður
til að stunda viðskipti og kynntist íslenska samfélaginu í gegnum
viðskiptafélaga. Samband mitt við
Íslendinga jókst og jókst og þess
vegna var stungið upp á mér í þetta
starf,“ segir Manuel. „Síðan þá hef
ég eignast fjölmarga íslenska vini
og kunningja til viðbótar og tengslin aukist enn frekar. Fólkið hérna á
svæðinu þekkir mig.“
Íslendingar velkomnir
Alicante og Murcia eru á austurströnd Spánar, sunnan við Valencia og Benidorm en norðan við
Malaga og Almería. Manuel telur
að á meðan hann hafi starfað á
skrifstofunni hafi Íslendingar með
fasta búsetu verið einhvers staðar
á bilinu 1.500 til 4.000 en hefur
ekki nákvæmar tölur um fjölda
á hverjum tíma. Þar fyrir utan er
fólk sem býr þar aðeins hluta ársins og ferðamenn. Hann getur þó
séð að Íslendingum fjölgar enn því
að sífellt eykst ásóknin í þjónustu
skrifstofunnar, til dæmis útgáfu
bráðabirgðavegabréfa.
Flestir Íslendingar sem hafa
fasta búsetu eru á eftirlaunaaldri.
Manuel segir f lóruna hins vegar
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Lærði að takast á
við glæpamenn
Kristinn Haukur
Guðnason
kristinnhaukur
@frettabladid.is

vera að breytast. „Fyrir um tveimur
árum síðan gerðist svolítið merkilegt. Yngra fólk og fjölskyldufólk,
á fertugs-, fimmtugs- og sextugsaldri, fór að f lytja á staðinn sem
mér finnst mjög jákvætt,“ segir
hann. „Þau spyrja okkur mikið um
skólana og allt sem tengist atvinnulífinu. Sumt yngra fólkið starfar
eða rekur eigið fyrirtæki á Spáni
en annað vinnur á Íslandi í gegnum
net og síma.“
Aðspurður af hverju Íslendingasamfélagið á þessum stað hafi
vaxið svo hratt umfram aðra á
Spáni segir Manuel að líklega hafi
munnmæli mest um það að segja.
Þjónustan á svæðinu sé góð og
verðlag hagstætt og þeir Íslendingar sem búi þar séu sáttir. Þetta
fréttist heim og vindur upp á sig. Til
að mynda hafi margir keypt eignir
í bænum Torrevieja, sunnan við
Alicanteborg.
„Á Alicante er löng hefð og mikil
þekking í ferðamennsku. Fyrstu
ferðamennirnir komu frá Svíþjóð á
sjöunda áratugnum og síðan komu
Bretarnir í kjölfarið. Í dag er staðurinn meðal þriggja mestu ferðamannastaða Spánar,“ segir Manuel.
Hvaða staðir séu vinsælastir hefur
breyst með árunum, áður fyrr
heimsóttu Íslendingar mikið til
Mallorca og Kanaríeyjar en í dag
séu Tenerife og Alicante vinsælli.
„Íslendingum líður vel á svæðinu
og finnst þeir vera velkomnir.“
Fjölbreytt hlutverk
Ræðismenn, eða konsúlar, höfðu
einkum það hlutverk hér á árum
áður að ef la viðskiptasambönd
milli landa. Seinna meir fór það
hlutverk að mestu leyti til sendiherranna en ræðismenn fengu
f rekar það hlut verk að veita

íbúum á ákveðnu svæði þjónustu.
Til dæmis hvað varðar opinbera
þjónustu gagnvart heimalandinu,
neyðarþjónustu og aðstoð ef fólk
lendir upp á kant við lögin.
„Stór hluti af því sem við gerum
er að útvega svokölluð lífsvottorð.
Vottorð sem Tryggingastofnun
þarf til þess að greiða út bætur fyrir
fólk búsett erlendis,“ segir Manuel.
„Annað sem við gerum er að sjá um
kosningar og það er nóg að gera í
því núna.“

Mig langar oft til þess
að taka upp tólið og
athuga hvernig þeim
gengur og hvernig
þeim líður.

Alþingiskosningarnar fara fram
25. september næstkomandi og
Íslendingar á Spáni eru duglegir að
kjósa utan kjörfundar.
Manuel segir hins vegar að það sé
neyðarþjónustan sem veiti honum
hvað mest. Hún sé kannski ekki sú
þjónusta sem er mest áberandi en
skipti hins vegar mestu máli.
„Neyðarþjónustan er ástæðan
fyrir því að mörg af okkur störfum
við þetta,“ segir Manuel. „Viðbrögðin sem við fáum eru engu lík.
En málin sem koma inn á okkar
borð eru það ekki heldur.“
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Glæpamenn
Í bæ nokkrum í umdæmi Manuels
búa meðal annars Íslendingar sem
hann lýsir sem „ekki hljóðlátum“.
Stöðu sinnar vegna vill hann ekki
segja hvaða bæ um ræðir.
„Þarna hef ég komist í kynni við
og þurft að hafa afskipti af glæpamönnum í nokkur skipti,“ segir
Manuel alvarlegur í bragði. „Ég varð
virkilega hræddur. Ég er hagfræðingur, ekki lögreglumaður, og þegar
ég byrjaði í starfinu vissi ég ekkert
hvernig ég ætti að verja mig.“
Segist Manuel ekki hafa verið
undirbúinn f y r ir þess konar
reynslu þegar hann hóf störf fyrir
ræðismannsskrifstofuna. Þetta
fékk mikið á hann til að byrja
með, ekki síst þar sem hann er
fjölskyldumaður. Hafa ber í huga
að skipulögð glæpastarfsemi er
útbreidd á svæðinu og stór hluti af
þeim fíkniefnum sem f lutt eru til
Íslands koma frá Alicante.
„Þegar maður lendir í svona erfiðum aðstæðum hugsar maður ekki
um neitt annað en fjölskylduna.
Einu sinni var ég á leiðinni heim
á laugardagskvöldi eftir að hafa
haft afskipti af þessum mönnum.
Ég lagði bílnum á miðri leið, sat í
bílnum og hugsaði með mér hvers
vegna ég væri að gera þetta,“ segir
Manuel. „Á þessum tímapunkti var
ég virkilega að hugsa um að hætta í
þessu starfi. Að lokum ákvað ég að
gefast ekki upp og það reyndist ein
besta ákvörðun sem ég hef tekið.
En hún var ekki auðveld.“
Síðan þá hefur Manuel fengið
aðstoð og kennslu við að fást við
glæpamenn. Það er hvernig eigi að
tala við þá og hegða sér í kringum
þá. Sjálfstraustið hefur einnig aukist til muna.
„Mér finnst aðstæðurnar yfirleitt
ekki jafn hættulegar og mér fannst
áður. Það veitir mér meiri öryggistilfinningu þó að mér líði kannski
ekki beinlínis vel,“ segir Manuel.
„Ég bregst öðruvísi við en áður því
ég veit núna hvað ég á að gera og
hvað ég á alls ekki að gera. Þetta
snýst allt um skynsemi en ekki
vald. Ég hef lært svo rosalega mikið

Manuel segir
að Íslendingum
finnist þeir
velkomnir í
Alicante.
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og þegar ég horfi aftur á sjálfan mig
árið 2017, sé ég allt aðra manneskju.
Mér líður vel og starfsemin í ræðis
mannsskrifstofunni er traust.“
Börn í myrkrinu
Í störfum sínum hefur Manuel oft
haft milligöngu um að koma fólki
heim, bæði lifandi og látnu. Á Ali
cante sem ferðamannastað hefur
skapast mikil reynsla við að koma
látnu fólki til síns heima og ræðis
mannsskrifstofur hafa milligöngu
um það. Í sumum tilvikum þarf að
bera kennsl á látið fólk og hafa uppi
á nánustu ættingjum eða vinum
heima á Íslandi, sem er ekki endi
lega einfalt mál ef um er að ræða
einstæðinga.
Aðspurður segist Manuel oft
þurfa að tilkynna ættingjum um
andlát. „Trúðu mér. Það eru miklu
erfiðari hlutir sem við gerum en
það,“ segir hann.
Á svæðinu býr alls konar fólk, þar
á meðal fólk sem er í mikilli áfeng
is- og eða fíkniefnaneyslu. Ekki er
langt síðan íslenskur karlmaður,
grunaður um barnaníð, var hand
tekinn í litlum bæ nálægt Alicante.
Berst talið að þeim hluta starfs
ins sem hefur fengið hvað mest á
Manuel. Að koma börnum úr erf
iðum aðstæðum, sumum sex eða
sjö ára gömlum. „Stundum höfum
við þurft að koma að börnum í mjög
slæmum aðstæðum. Þá störfum við
með félagsþjónustunni og lögregl
unni, bæði á Spáni og Íslandi, við
að koma þeim heim,“ segir Manuel
en börnum hefur til dæmis verið
komið heim til afa og ömmu sinnar
á Íslandi.
„Fólkið í félagsþjónustunni er
þjálfað í því að taka á svona málum
en ég er það ekki. Það er ákaflega
erfitt að sjá börn í þessum aðstæð
um,“ segir hann. Það venjist ekki
svo glatt. „Í þessu myrkri vill maður
gera allt sem maður getur til þess að
hjálpa þeim út.“
Samkvæmt Manuel hafa í þrjú
skipti komið upp mál þar sem virki
lega var óttast um heilsu barns.
Teyminu hefur hins vegar tekist að
leysa þau mál farsællega. „Endur
gjöfin í þessum málum hefur verið
ótrúleg og hvetur okkur til þess að
halda áfram,“ segir hann. „Ég mun
aldrei gleyma þessum börnum. Mig
langar oft til þess að taka upp tólið
og athuga hvernig þeim gengur og
hvernig þeim líður. Þessi mál snertu
mig djúpt.“
Stríðsástand
Víkur nú samtalinu að heims
faraldrinum og þeim áhrifum sem
hann hefur haft á Íslendingasam
félagið ytra. En ásamt Ítalíu var
Spánn það land sem lenti hvað verst
í faraldrinum vorið 2020 og algert
neyðarástand ríkti.
„Það ríkti stríðsástand. Ég á ekki
annað orð til að lýsa því,“ segir

Það ríkti
stríðsástand.
Ég á ekki
annað orð
til að lýsa
því.

Manuel um þennan tíma þegar
faraldurinn var að hellast yfir Spán.
„Herinn og heimavarnarliðið tóku
völdin og nutu aðstoðar lögregl
unnar á staðnum. Það var sett á
strangara útgöngubann en í nokkru
öðru landi. Þú gast ekki keyrt frá
einum stað til annars nema hafa
mjög góða ástæðu og geta sannað
hana,“ segir hann.
Í mars var ákveðið að flytja eins
marga Íslendinga heim og hægt var
og vann Manuel með sendiherr
anum Kristjáni Andra Stefánssyni,
staðsettum í París, að því. Utanrík
isráðuneytið tryggði auka flugferðir
til þess að koma sem flestum heim
á sem skemmtum tíma.
„Spítalarnir yfirfylltust og hættu
að geta tekið við fólki. Það voru
heldur ekki nógu margir sjúkra
bílar til þess að sækja fólk,“ segir
Manuel. „Margir Íslendingarnir
eru á áttræðis- og níræðisaldri og
okkar hlutverk var að reyna að róa
þá niður.“
Skynjaði hann það vel að fólk var
hrætt og síminn hringdi stanslaust.
Skrifstofan hringi einnig í fólk til að
athuga með líðanina.
„Ég þakka guði fyrir það að við
höfum ekki misst neinn en það
hefði vel getað gerst,“ segir Manuel.
„Fólk sagði mér að það væri veikt
en enginn sjúkrabíll á leiðinni. Við
gátum ekki hjálpað því á neinn hátt
nema með því að tala við það.“
Í maímánuði og júní árið 2020
lagaðist ástandið töluvert á Spáni
og landið var opnað á ný. Annað

neyðarstig gilti frá nóvember fram
í maí á þessu ári.
„Ástandið hefur lagast mikið og
ekki hægt að bera það saman við
þessa hræðilegu mánuði í fyrra,“
segir Manuel. „Stundum birtast
fréttir um að faraldurinn sé á mik
illi uppleið og það hljómar eins og
fólk sé að deyja á götum úti. Ein
kona hringdi í mig frá Íslandi og
sagðist hafa hætt við að f ljúga til
Alicante eftir að hafa lesið slíka
frétt. En ástandið er gott hérna
núna og fólk er eins öruggt og hvar
annars staðar. Jú, það eru sumir á
spítala en heilbrigðiskerfið er ekki
í lamasessi.“
Fékk fálkaorðuna
Manuel dvelur nú hjá vinafólki sínu
í Garðinum. Í vikunni veitti Guðni
Th. Jóhannesson, forseti Íslands,
honum fálkaorðuna fyrir þjónustu
hans við íslenska samfélagið í Ali
cante og Murcia. Manuel segist bæði
þakklátur og hrærður en einnig svo
lítið feiminn með heiðurinn því að
margir aðrir starfi við það sama og
sinni sömu verkefnum og hann.
„Ég er ekki búinn til úr stáli.
Ég er bara manneskja og þetta er
mesti heiður sem mér hefur hlotn
ast,“ segir Manuel. „Ég er ákaflega
stoltur. En mér finnst Svanhvít
Aðalsteinsdóttir, forstöðumaður
ræðisskrifstofanna í utanríkisráðu
neytinu, eiga hluta af þessu. Hún er
ótrúleg manneskja og fagmaður
fram í fingurgóma. Hún þjálfaði
mig vel í þetta hlutverk, hafði

mikla þolinmæði og hefur komið
að mörgum erfiðum málum með
mér. Að hafa hana sem bakhjarl er
eitt það besta sem hefur komið fyrir
mig.“
Trúir á íslensk fyrirtæki
Þó að þjónusta við Íslendinga á
erfiðum stundum sé það sem gefi
Manuel mest leggur hann einnig
mikið upp úr rótum ræðismanns
hlutverksins, það er að ef la við
skiptasambönd, enda menntaður til
þess. Ráðuneytið hvetur ræðismenn
sína einmitt til þess að beita sér á
þessu sviði sem Manuel segir gott.
„Það hefur lítið upp á sig að reyna
að koma íslenskum þorski á markað
í Alicante, það er ekki svæðið fyrir
hann eins og Barcelona og Bilbao
eru. En ýmis sprotafyrirtæki geta
átt sér framtíð á staðnum sé haldið
rétt á spöðunum,“ segir hann.
Manuel nefnir fyrirtækið Mulier
Fortis, sem stofnað var fyrir sex
árum, og framleiðir heilsu- og
hreinlætisvörur undir vörumerk
inu Númer eitt. Þetta fyrirtæki
hefur stefnt á að hasla sér völl á
Spáni og leitaði til Manuels.
„Ég trúi því að þetta fyrirtæki
geti notið velgengni á svæðinu og
geri mitt til að reyna að koma því
á framfæri,“ segir Manuel. „Ég hvet
líka önnur lítil fyrirtæki og sprota
fyrirtæki til þess að koma yfir hafið
og reyna fyrir sér hérna. Internetið
er ágætt en ef maður vill koma vör
unni á markað jafnast ekkert á við
að mæta á staðinn.“ n

Í bænum Torre
vieja er eiginleg
Íslendinga
nýlenda.
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Frægir í
framboði
Kristinn Haukur
Guðnason
kristinnhaukur
@frettabladid.is

Á framboðslistum stjórnmálaflokkanna má
finna fjölbreytta flóru fólks. Þar á meðal fólk
sem hefur orðið þekkt fyrir allt annað en
stjórnmál. Fréttablaðið tók hús á nokkrum
þekktum frambjóðendum, sem eiga kannski
ekki von á þingsæti.

Elín Björk Jónasdóttir

Birgir Þórarinsson
(Biggi Veira)

Vinstri græn,
8. sæti Suðvestur
Veðurfræðingurinn Elín Björk hefur lengi verið í
Vinstri grænum. Hún segist ekki alltaf hafa verið
mjög pólitísk en hefur sterkar skoðanir á ákveðnum málum, einkum mannréttindamálum og
umhverfismálum. Í störfum sínum sér hún glöggt
áhrif loftslagsbreytinganna.
„Ég kann fræðin og hef fylgst með þessu gerast í
22 ár,“ segir Elín. „Ég fagna því að umhverfismálin
séu orðin meginstraumsumræðuefni. Einu sinni
var litið á þau sem eitthvað róttækt eða jafnvel
óþarfa.“
Elín segir stefnuna setta á að Vinstri græn leiði
næstu stjórn. Sjálf útilokar hún meiri þátttöku
í stjórnmálum, en hún var nýlega kjörin í stjórn
flokksins. „Ég er að koma inn af hliðarlínunni.“

Samfylkingin,
5. sæti Reykjavík suður

Friðrik Þór Friðriksson
Framsóknarflokkurinn,
16. sæti Reykjavík norður
„Framsóknarflokkurinn hefur staðið sig vel í stuðningi við kvikmyndagerð. Bjuggu til Kvikmyndasjóð og komu endurgreiðslunni
á,“ segir leikstjórinn Friðrik Þór, sem er ekki flokksbundinn en hefur
áður setið á lista hjá flokknum. „Kvikmyndaskólinn er nú að verða
að háskóla.“
Áður fyrr var Friðrik lengra til vinstri og var til dæmis mikill herstöðvaandstæðingur. Aðspurður um kosningarnar í haust segir Friðrik
þær aðallega snúast um heilbrigðiskerfið og stjórnarskrána.
„Ég hugsa hins vegar fyrst og fremst um kvikmyndagerðina. Að
nemendur mínir í Kvikmyndaskólanum fái tækifæri til að gera kvikmyndir,“ segir hann.

Aldís Schram
Sósíalistaflokkurinn,
4. sæti Norðvestur

Ragnheiður Eiríksdóttir
Píratar,
18. sæti Suðvestur
Ragga, sem þekktust er fyrir skrif sín um kynlíf,
segist lengi hafa kosið Pírata. Með árunum hafi
áhuginn á pólitík vaxið og útilokar hún ekki að
sækjast eftir hærri metorðum.
„Ég hef ekki fundið fyrir vilja hjá öðrum flokkum til þess að breyta kerfinu,“ segir Ragga, sem
starfar sem geðhjúkrunarfræðingur og segir þörf
á breytingum. „Það gleymist oft að kerfið er búið til
af okkur og við erum þess megnug að breyta því.“
Auk heilbrigðismálanna skipta jafnréttismálin
og mál flóttafólks og hælisleitenda Röggu mestu.
„Mér finnst kosningar alltaf snúast um að koma
íhaldinu sem lengst frá völdum. Í haust þurfum við
að stokka pólitíska landslagið upp. Við höfum séð
Vinstri græn tapa öllu því sem var vinstri og grænt
í þessari stjórn.“

„Í byrjun júlí var ég að velta því
fyrir mér hvaða flokk ég ætti að
kjósa. Ég las stefnu Sósíalista og
varð svo hrifin að ég skráði mig.
Síðan fékk ég upphringingu frá
slembivalinni kjörnefnd og var
spurð hvort ég vildi bjóða mig
fram. Ég játti því og örlögin voru
ráðin,“ segir lögfræðingurinn
Aldís Schram, sem kom þjóðinni fyrst fyrir sjónir þegar hún
sakaði föður sinn, Jón Baldvin
Hannibalsson, um kynferðisbrot
gagnvart börnum.
Það eru einmitt þessi mál sem
standa Aldísi nærri. „Réttarbætur fyrir þolendur kynferðisofbeldis skipta mig miklu,“ segir
Aldís, en það geri stjórnarskrármálin einnig. „Mér finnst líka mikilvægt að uppræta fátækt og það
getum við meðal annars gert með því að gera auðlindir landsins að
ævarandi eign þjóðarinnar.“
Aldís segir kosningarnar snúast um val milli óbreytts ástands eða
dauða kapítalismans. „Síðan ég var unglingur hef ég velt því fyrir mér
hvers vegna þjóðfélagið sé ekki réttlátt. Með samstöðu getum við
breytt Íslandi í paradís,“ segir hún.

Helga Möller
Sjálfstæðisflokkurinn,
21. sæti Suðvestur
„Ég er Sjálfstæðiskona og hef alla tíð verið,“ segir söngkonan og flugfreyjan Helga Möller.
Þetta eru ekki fyrstu kosningarnar sem hennar nafn er á lista, þó hún sé ekki starfandi í
grasrót flokksins.
„Ég hef alltaf verið pólitísk og fer ekkert leynt með mínar skoðanir,“ segir hún. „Mál
aldraðra eru mér hugleikin sem og mál tónlistar og listafólks. Ekki síst í Mosfellsbænum
þar sem ég bý. Þá skipta umhverfismálin mig einnig miklu máli.“
Í komandi kosningum segir Helga að menntamálin og heilbrigðismálin verði í öndvegi,
í þeim málaflokkum þurfi að spýta í lófana.
„Það er gott fólk í öllum flokkum en mér finnst þetta ríkisstjórnarsamstarf hafa tekist
mjög vel. Að það geti haldist sátt og samlyndi í svona ólíkum flokkum er mikið þroskamerki,“ segir Helga. „Ég vil sjá þessa stjórn sitja áfram.“
Aðspurð um hvort hún hafi aldrei verið beðin um að semja framboðslag flissar Helga.
„Ég sé ekki ástæðu til þess að gera framboðslag.“

„Ég hef verið virkur í grasrótinni frá því fljótlega
eftir stofnun flokksins,“ segir Biggi, sem Íslendingar þekkja best úr hljómsveitinni GusGus. „Ég hef
verið settur á lista við og við, en núna er ég aðeins
ofar en venjulega.“
Hann segir áhugann á pólitík hafa vaxið með
aldri, þroska, börnum og húsnæði. „Þegar maður
þroskast finnur maður sífellt betur fyrir því að
samfélagið er heild sem þarf að vinna saman. Við
erum hópdýr og fáum okkar lífsfyllingu með því
að gefa af okkur og tilheyra samfélagi,“ segir Biggi,
sem er tölvunarfræðingur með viðbótargráðu í
hagfræði. „Það hefur angrað mig mikið hvernig
nýfrjálshyggjan hefur eitrað huga fólks gagnvart
samvinnu og samkennd.“
Í kosningunum er að mati Bigga tækifæri til þess
að skipta um kúrs og móta annað samfélag en það
sem Sjálfstæðisflokkurinn hafi keyrt í gegn undanfarna áratugi. „Samfylkingin hefur styrkt sig mikið
með nýju fólki og er nútíma hagstjórnarflokkur sem
getur haldið utan um stjórnarsamstarf,“ segir hann.
„Við viljum ná allavega fjórum inn í Reykjavík, við
þurfum Rósu og Jóhann inn á þing.“ Detti Biggi inn
sem varaþingmaður á kjörtímabilinu segist hann
heldur betur tilbúinn í það.

Tinna Gunnlaugsdóttir
Viðreisn,
7. sæti Reykjavík suður
„Ég hef til þessa verið óflokksbundin, en ég er alin
upp í anda jafnaðarmennsku,“ segir Tinna Gunnlaugsdóttir, leikkona og fyrrverandi þjóðleikhússtjóri. „Ég vona að Viðreisn eflist og dafni, en ég
geri mér grein fyrir að það er á brattann að sækja.“
Aðspurð segir Tinna menningarpólitík hafa
skipt sig miklu, hún hafi í gegnum tíðina beitt sér
í þágu lista og skapandi hugsunar og muni áfram
gera það. „Íslenskt samfélag hefur allt of lengi verið
plagað af sérhyggju og hagsmunavörslu, eða einhvers konar innilokunaráráttu, þar sem reynt er að
púkka upp á það sjónarmið að við séum í raun best
í öllu. Við eigum að opna samfélagið betur, taka á
móti hugmyndum og fólki, læra af öðrum og fækka
um leið þeim stjórntækjum sem notuð eru til að
taka af okkur ráðin. Við sem höfum starfað lengi
innan listanna vitum að þar sem mismunandi hugmyndir og reynsla og sýn mætast – verður alltaf til
brennipunktur.“
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Kettir elska kassa
sandragudrun@frettabladid.is

Flestir kattaeigendur vita að
loðnu vinir þeirra elska að
troða sér ofan í kassa. Netið er
fullt af myndum af köttum sem
hafa troðið sér ofan í pappakassa. Ef af hverju ætli kettir
elski kassa svona mikið?
Ástæðurnar geta verið margvíslegar en í grunninn sjá kettir
kassa sem öruggan og þægilegan stað til að hvílast á.
Hvernig kettir sjá kassa
Kettir eru forvitnir að eðlisfari.
Þegar eitthvað nýtt birtist í
umhverfi þeirra rannsaka þeir
það, til að fullvissa sig um að
aðskotahluturinn sé öruggur
og skera úr um hvort um er að
ræða mat eða leikfang.
Þar sem kettir eru villidýr
og kassar eru afmarkað lokað
rými, þá sjá kettir kassa sem
fullkominn stað til að liggja í
felum og bíða eftir að stökkva
á bráð. En kettir í náttúrunni
eru líka bráð stærri dýra og
kassar eru líka fullkominn
felustaður fyrir ketti til að
forðast þau. En þrátt fyrir að
kettir elski kassa þá elska þeir
ekki búrin sín. Kattaeigendur
velta ef til vill fyrir sér hvernig
stendur á þessu. En kettir eru
minnugir. Þeir vita að þegar
þeir fara í búrið þá eru þeir að
fara á leiðinlega staði eins og
til læknis. Þess vegna flýja þeir
í kassann sinn til að forðast
búrið. n

Heilbrigð melting er
grunnur að góðri heilsu

Klöru Sif þykir ekkert óþægilegt að vera þekkt fyrir það sem hún gerir á OnlyFans. Þvert á móti geri hún allt með stolti og af sjálfsöryggi.FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Lítur ekki á sig sem klámstjörnu
Heilsan er dýrmætust
www.eylif.is

Akureyringurinn Klara Sif Magnúsdóttir er hæstlaunaðasti áhrifavaldur lýðveldisins, vegna
sölu á erótísku myndefni á OnlyFans. Hún segir mikilvægt að vita hvaðan klám kemur. 2
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Þórdís Lilja
Gunnarsdóttir

thordisg
@frettabladid.is

„Ég var mjög óörugg með mig
þegar ég var yngri. Það var ekki
fyrr en árið 2019 að ég ákvað fyrir
sjálfa mig að ég er nóg. Ég er falleg,
flott og frábær, sama hvernig
líkami minn lítur út. Líkamar eru
eins ólíkir og þeir eru margir, og
við eigum að fagna þeim. Þeir hafa
það hlutverk að halda okkur á lífi
og hvernig er ekki hægt að elska
það, fagna því og sýna það? Ég er
eins og ég er og kem til dyranna
eins og ég er klædd; við erum öll
mennsk og ég hef ekki tíma í að
stressa mig yfir einhverju sem
skiptir jafnlitlu máli.“
Þetta segir Klara Sif Magnús
dóttir, 23 ára Akureyrarmær og
tekjuhæsti íslenski áhrifavaldur
inn, samkvæmt nýjum tekju
blöðum DV og Frjálsrar verslunar;
með 1,1 milljón á mánuði.
Tekjurnar fær hún fyrir að selja
áskrifendum aðgang að erótísku
efni á vefsíðunni OnlyFans.
„Er ég klámstjarna? Ég bý til
„klám“ svo þannig séð er hægt að
segja að ég sé klámstjarna, en ég lít
ekki á sjálfa mig sem klámstjörnu.
Ég er bara ung kona að búa til eró
tískt efni. Klámstjörnur eru yfir
leitt vel þekkt fólk sem vinnur fyrir
klámiðnaðinn. Ég vinn fyrir sjálfa
mig. Sá er munurinn,“ útskýrir
Klara Sif.
Fer sínar eigin leiðir
Klara Sif ólst upp í Árbænum
þangað til hún flutti norður yfir
heiðar, þá níu ára.
„Ég hef alltaf verið rosalega sjálf
stæð. Ég er miðjubarn og fannst
ég ung þurfa að hugsa um sjálfa
mig. Mamma getur vottað að ég
hef alltaf verið frekar uppreisnar
gjörn og farið mínar leiðir. Ég get af
öryggi sagt að ég verði alltaf þann
ig,“ lýsir Klara sjálfri sér.
Hún var óráðin um nám og
framtíðarstörf í uppvextinum.
„Á tímabili langaði mig að verða
sálfræðingur eða kennari, en þegar
ég óx meira úr grasi þótti mér
slíkar hugmyndir um framtíðina
fremur óspennandi,“ segir Klara Sif
af hreinskilni.
Hún þarf ekki að stunda hefð
bundna atvinnu frekar en hún vill
sökum þess hve hún gerir það gott
á OnlyFans.
„Ég gæti léttilega lifað á Only
Fans einu og sér, en ég kýs að gera
það ekki. Ég vinn á veitingastað
hér á Akureyri og geri það aðallega
fyrir félagsskapinn. Ég elska fólkið
sem ég vinn með, þau eru frábær
hvert og eitt, og við erum eins og
lítil fjölskylda.“
Nýtur stuðnings kærastans
Klara Sif hefur sýnt ráðdeild eftir
að hagur hennar vænkaðist með æ
fleiri áskrifendum á OnlyFans.
„Frá upphafi hef ég lagt peninga
til hliðar til að borga skatt. Fyrst
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Klara Sif segist
ung kona sem
býr til erótískt
efni í vinnu fyrir
sjálfa sig. Stór
munur sé á því
og að vinna fyrir
klámiðnaðinn.
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Ég veit
að betri
kosturinn
er alltaf að
styðja við
kynlífsverkafólk
eins og
mig.

eyddi ég alveg slatta. Ég var spennt
yfir nýfengnu fé og það var óraun
verulegt að vera allt í einu komin
með svona mikinn pening á milli
handanna. Í dag er ég orðin spar
samari og ætla að nota tekjurnar
til að flytja til útlanda,“ segir Klara
Sif, sem á kærasta sem býr í Lund
únum á Englandi.
„Kærastinn er fullur stuðnings
og ég er mjög heppin með hann.
Ég ætlaði mér ekkert í samband og
var búin að sætta mig við að vera
á lausu, en eins og langflestir vita
birtist ástin yfirleitt þegar maður
vill ekkert með hana hafa,“ segir
Klara Sif, sæl og ástfangin.
„Ég vil bara eitt í framtíðinni,
það er að vera hamingjusöm. Ég er
ekki með eitthvert svaka master
plan yfir það sem ég vil fá út úr líf
inu, annað en að vera sátt við sjálfa
mig og mína nánustu. Hamingjan
fyrir mínum hugskotssjónum er
einmitt ég og fólkið sem ég elska,
saman á fagurri eyju að njóta sam
verunnar og lifa lífinu.“
Elskar þetta starf
Sem stendur er Klara Sif með um
600 áskrifendur á OnlyFans.
„Í hreinskilni veit ég ekki af
hverju vinsældir mínar stafa, en
vilji maður halda í áskrifendahóp
sinn þarf að sinna þessu af heilum
hug. OnlyFans er alls ekki auð
fengið fé, þrátt fyrir að vinnan sé
spennandi og skemmtileg,“ segir
Klara, sem setur inn nýtt efni í
hverri viku en líka ljósmyndir og
styttri myndbönd á hverjum degi.
„Efni mitt á OnlyFans er allt
frá undirfatamyndum og mynd
böndum, nektarmyndum og
nektarmyndböndum. Ég tek upp
myndbönd af sjálfri mér með
kynlífstæki og einstaka sinnum
er ég með einhverjum öðrum og
tek okkur upp að stunda kynlíf,“
greinir Klara Sif frá.
„Ég geri þetta því það hentar
mér. Mér finnst þetta skemmti
legt starf og það er svo gott að geta
unnið á sínum eigin forsendum. Ég
elska þetta starf þótt það geti verið
mjög krefjandi á sama tíma,“ segir
Klara Sif og óttast ekki áhrif gjörða
sinna á OnlyFans í framtíðinni.
„Mín kynslóð er opnari, skiln
ingsríkari og umburðarlyndari
fyrir málaflokknum kynlífi en
eldri kynslóðirnar, kannski vegna
þess að það er búið að normalísera
þessa hluti meira á undanförnum
árum. Mér finnst það geggjað.
Þetta á ekki að vera feimnismál.
Við erum öll okkar eigin mann
eskjur og eigum að fá að lifa á
okkar eigin forsendum, svo lengi
sem við særum ekki aðra. Þegar ég
byrjaði á OnlyFans hugsaði ég vita

skuld út í alla möguleika á hvað
gæti gerst; hvaða áhrif þetta hefði
á framtíð mína, en ég er hvergi
smeyk, enda tók ég þessa ákvörðun
sjálf og mun alltaf þurfa að lifa
með það.“
Hættulegur klámiðnaður
Klara Sif er meðvituð um gagn
rýnisraddir þeirra sem segja klám
vera of beldi og sölu á líkama
kvenna.
„Klámiðnaðurinn getur verið
mjög hættulegur konum og það
er mikið um mansal og nauðg
anir á vettvangi klámiðnaðarins
og klámsíðna, eins og PornHub.
Því hvet ég alla til að kaupa klám
frá fólki eins og mér, í stað þess
að styðja frítt klám og í leiðinni
mansal, nauðganir og misnotkun
á stelpum undir lögaldri. Það er
mjög mikilvægt að vita hvaðan
klám kemur. Sjálf er ég mjög
gagnrýnin þegar kemur að
þessum hlutum og veit vel að betri
kosturinn er alltaf að styðja kyn
lífsverkafólk eins og mig,“ segir
Klara Sif ákveðin.
Á OnlyFans hefur hún lent í
slæmum samskiptum.
„En það er ekkert sem situr í
mér. Ég bjóst alveg við því að þar
yrðu ekki allir næs eða skilnings
ríkir. Ég hef lent bæði í græðgi og
dónaskap, en þegar slíkt gerist loka
ég einfaldlega á viðkomandi. Ég fæ
langoftast fyrirspurnir um kynlífs
myndbönd og það er ekkert mál
fyrir mig að verða við því, en sé ég
beðin um að gera eitthvað sem ég
kæri mig ekki um, þá einfaldlega
geri ég það ekki.“
Vill styrkja sjálfsmynd stelpna
Helstu fylgjendur Klöru Sifjar á
samfélagsmiðlum eru yngri stelpur
og konur á hennar aldri.
„Á OnlyFans eru það yfirleitt
karlmenn. Hversu gamlir þeir eru
get ég ekki sagt til um, þar sem
langflestir eru þar undir fölsku
nafni og engri mynd. Samt sem
áður veit ég að margir eru á mínum
aldri og eldri. Ég tek eftir því að
fólk horfir á mig en hugsa lítið út
í hvort það gæti verið áskrifandi
eða frá OnlyFans. Ég fæ hins vegar
skilaboð þess efnis að menn þekki
mig en vilji ekki gefa nánari deili á
sér. Það getur verið smá óþægilegt,
en eins lengi og ég fæ greitt fyrir
mína vinnu er mér slétt sama hver
kaupir efnið mitt,“ segir Klara Sif,
alveg slök.
„Á samfélagsmiðlum langar mig
að ná til stelpna og kvenna sem
fylgja mér. Unglingar þurfa að díla
við ýmsa standarda í dag, sérstak
lega líkamsímyndina og ég vil láta
þær vita að þær séu fallegar eins og

þær eru. Við erum allar systur og
verðum að standa saman í gegnum
allt. Ég vil að þær viti að þær eru
sterkar og geti allt sem þær langar
að gera, sama hvað öðrum finnst.
Fólk mun alltaf hafa skoðun á því
hvað maður gerir, en ef við veltum
okkur endalaust upp úr áliti
annarra munum við aldrei verða
hamingjusöm.“
Ber höfuðið hátt
Í litlum bæ sem Akureyri þekkja
margir mann og annan, en Klara
segist lítið finna fyrir því að fólk
horfi á hana á götum úti.
„Það talar enginn um þetta við
mig upp úr þurru, nema nánustu
vinir og fjölskylda og þar eru allir
fullir stuðnings. Ég er svo heppin
með fólkið mitt. Mamma og
maðurinn hennar djóka aðallega
um að vera umboðsmennirnir
mínir, og pabbi og konan hans eru
stolt af mér og því hver ég er, sem
ung kona í dag. Ég verð ævinlega
þakklát fyrir vini mína og ætt
ingja,“ segir Klara Sif, sátt í sál og
sinni.
„Mér finnst ekkert óþægilegt að
vera þekkt fyrir þetta. Ég er þvert
á móti mjög stolt af sjálfri mér og
finnst ég standa mig vel í lífinu.
Það sem fólk segir um mig, eða
finnst um mig, kemur mér ekki við
og hefur ekkert með mig að gera.
Ég ber höfuðið hátt og geri allt með
stolti og af sjálfsöryggi. Það er allt
sem ég þarf.“
Ætlar að njóta hverrar mínútu
Þegar Klara Sif er ekki að vinna
nýtur hún þess að vera ein heima,
eða hún fer og ver tíma með fjöl
skyldu og vinum.
„Ég er afar heimakær og elska
ekkert meira en að liggja uppi í
sófa með kisunum mínum, með
gott snarl og horfa á Netflix eða
vel valda bíómynd,“ segir hæst
launaða OnlyFans-kona landsins.
„Að vera áberandi á sam
félagsmiðlum snýst auðvitað um
einhvers konar athyglisþrá. Ekki
alltaf á slæman hátt, en það getur
skaðað fólk andlega að nota þessa
miðla á rangan hátt. Ég játa fúslega
að vilja athygli, en allt sem ég set á
mína miðla geri ég fyrir sjálfa mig
og engan annan. Ég hugsa ekki um
viðurkenningu annarra þar sem ég
viðurkenni sjálfa mig alveg nógu
vel,“ segir Klara Sif, staðráðin í að
halda áfram á OnlyFans.
„Lífið er rússíbani svo allt getur
gerst, en eins og staðan er núna
mun ég halda mínu striki og njóta
hverrar sekúndu af því.“
Fylgstu með Klöru Sif á Insta
gram. Aðgangurinn hennar þar
heitir Klarasif. n
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KEMUR Í VEG FYRIR ÖLDRUNAREINKENNI
VEGNA SKORTS Á ÞÉTTLEIKA HÚÐAR
HÚÐIN FÆR LYFTINGU, ÞÉTTLEIKA OG ENDURHEIMTIR LJÓMA

BLUE THERAPY

CHRISTY TURLINGTON BURNS

BIOTHERM.DK

„Red Algae“ er einstakur rauðþörungur sem finnst við strendur Atlantshafs.
Biotherm gefur einstaka blöndu þörunga og kollagenpeptíða sem veita húðinni
þéttleika, lyftingu og aukinn teygjanleika.

BIOTHERM MÆLIR MEÐ
BLUE THERAPY RED ALGAE UPLIFT
KREM OG SERUM
Líffræðingar Biotherm hafa fangað
lífskraft dýrmæts rauðs sjávarþörungs í
einstaka formúlu. Eftir því sem við
eldumst fækkar collagen og elastin
þráðum húðarinnar verulega.
Blue Therapy Red Algae Uplift krem og
serum hafa sjáanleg yngjandi og styrkjandi áhrif á húðina: Útlínur andlitsins
verða skýrari, húðin mýkri, stinnari og
með meiri ljóma. Einnig til fyrir þurra
húð og næturkrem.

BLUE THERAPY CREAM-IN-OIL
Viltu samstundis mýkt og næringu?
Uppbyggjandi virkni „sea sugar“ og
viðgerðareiginleikar olía af náttúrulegum uppruna í fersku kremgeli sem
bráðnar inn í húðina. Kremið vinnur
hratt gegn sjáanlegum öldrunareinkennum.
Á aðeins 2 vikum endurheimtir jafnvel
þurr húð sjáanlega mýkt, þéttleika og
ljóma.

BLUE THERAPY
AMBER ALGAE REVITALIZE
Blue Therapy Amber Algae Revitalize
dagkrem fyrir andlit, háls og bringu sem
hentar fyrir þroskaða húð.
Kremið inniheldur einstakan Amber
Algae þörung, Life planktonTM auk
uppbyggjandi efna. Það er orkugefandi,
nærandi, dregur úr öldrunareinkennum
og styrkir varnarkerfi húðarinnar.
Húðin verður frísklegri, með meiri
ljóma,mýkri og vel nærð. Einnig til
næturkrem.

BLUE THERAPY
ACCELERATED KREM
Blue Therapy Accelerated er silkimjúkt,
mjög létt, gelkennt krem með sömu
virku þörungunum og eru í seruminu.
Kremið „bráðnar“ við hitastig nálægt
húðhita og gengur því samstundis inn í
húðina.
Húðin verður rakanærð, línur minna
sjáanlegar, húðin virðist þéttari, húðlitur verður frísklegur og ljómandi og
útlínur andlitsins verða skarpari.
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Ómissandi mótvægi við eril lífsins
Berlín er nánast fullkomin
hlaupaborg, að sögn Ingunnar Sighvatsdóttur sem hefur
búið þar síðan 2011. Hlaup
eru hennar helsta áhugamál
en borgin býður upp á ótal
skemmtilegar hlaupaleiðir.
starri@frettabladid.is

Ingunn Sighvatsdóttir hóf að
hlaupa eftir kúm og kindum í
sveitinni heima í Biskupstungum,
en hefur undanfarin ár hlaupið um
stræti og garða Berlínarborgar í
Þýskalandi þar sem hún hefur búið
síðan 2011 ásamt fjölskyldu sinni.
Hún tók fram hlaupaskóna árið
2012 og hefur síðan þá tekið þátt
í nokkrum maraþonhlaupum og
styttri hlaupum í borginni og víðar.
Hlaupin eru fyrir löngu orðin að
lífsstíl hjá henni og eru að hennar
sögn ómissandi mótvægi við annan
eril í lífinu, auk þess að vera besta
og ódýrasta sjúkratrygging sem
hægt er að hugsa sér.
Hún segir Berlín vera nánast fullkomna hlaupaborg. „Hér eru götur
og gangstéttir breiðar, umferðin er
viðráðanleg og mikið af görðum,
skógum og síkjum sem hægt er að
hlaupa í og með fram, jafnvel í miðborginni. Möguleikarnir eru óteljandi og því auðvelt að hafa mikla
fjölbreytni í hlaupunum. Áður en
ég flutti hingað bjó ég á Ítalíu og
segja má að tilraunir mínar til að
hefja hlaup þar hafi alltaf endað illa
sökum hita, mikillar umferðar og
þröngra gangstétta.“

Frábær borg
Eftir að hafa stundað söngnám
og lokið námi í þýsku við Háskóla
Íslands flutti hún til Þýskalands
árið 1992. Eftir nokkur ár í Hamborg og München færði hún sig um
set til Ítalíu þar sem hún kynntist
manninum sínum, en saman eiga
þau tvö börn.
„Ég hef alla tíð unnið í heimi
klassískrar tónlistar og 2011
fluttum við til Þýskalands, þar sem
ég hef unnið síðustu tíu árin sem
umboðsmaður óperusöngvara,
hljómsveitarstjóra og leikstjóra
hér í Berlín. Ég kann mjög vel við
mig í Berlín því borgin hefur allt
það sem stórborg býður upp á, en
er um leið líka mjög græn og róleg
í samanburði við aðrar evrópskar
stórborgir. Borgin býður líka upp
á mikla möguleika varðandi útivist, en hér eru skógar og mörg
vötn, bæði í borginni sjálfri og í
nágrenni hennar.“
Margar skemmtilegar
hlaupaleiðir
Það var árið 2012, eða 20 vinnuárum og tveimur börnum síðar, eins
og hún orðar það, sem hún byrjaði
að hlaupa. „Ég rakst á innlegg á
Facebook-grúppunni „Íslendingar í Berlín“ þar sem nokkrar
íslenskar stelpur voru að setja á fót
hlaupahóp og skráði mig til leiks.
Keppnisskapið vaknaði aftur til
lífsins og skömmu síðar skráði ég
mig í fyrsta 10 km hlaupið.
Næst var það fyrsta hálfmaraþonið og árið 2014 vann ég í

Ingunn Sighvatsdóttir, fyrir miðri mynd, tók þátt í maraþonhlaupi í Berlín síðasta vor.
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lotteríinu og fékk pláss í Berlínarmaraþoninu. Á sama tíma byrjaði
ég að hlaupa með hlaupahópi hjá
íþróttafélaginu SCC, sem meðal
annars skipuleggur Berlínarmaraþonið og fleiri hlaup í Berlín.
Það er mjög mikið úrval af
skemmtilegum hlaupaleiðum í

Fjölskyldan saman á góðri stundu í sumarfríi á Ítalíu í sumar. Frá vinstri eru
Nora Líf, Natan Arnór, Cosimo og Ingunn.

Berlín og lítið mál að velja nýja
leið á hverjum degi,“ segir Ingunn.
„Ég bý rétt hjá Teltow síkinu og
hleyp oft með fram því, stundum
snemma morguns fyrir vinnu.
Hlaupahópurinn minn hleypur
alltaf í Grunewald, sem er stór
skógur í útjaðri borgarinnar sem
inniheldur nokkur stöðuvötn.
Auk þess notum við hlaupabraut
í Mommsenstadium fyrir „interval“-hlaup einu sinni i viku. Þar
sem ég vinn í miðborginni, nálægt
Brandenborgarhliðinu, hleyp ég
borgarhlaup einu sinni í viku með
vinkonum mínum eftir vinnu.
Það er sérstaklega skemmtilegt að
hlaupa í miðborginni yfir veturinn
þegar borgin er ljósum prýdd á
kvöldin.“

Þreföld virkni
Firming línan frá Lavera er með þrefalda virkni
af Hyaluronic sýrum sem binda mikinn raka í
húðinni ásamt því að stinna hana. Húðin mýkist
og fær fallegan ljóma. Firming línan stuðlar
að heilbrigðri húð og minnkar myndun fínna lína.
Vegan vottuð.

100 % certified natural
personal care

Covid sett strik í reikninginn
Frá því Ingunn hóf að hlaupa árið
2012 hefur hún tekið þátt í fjölda
hlaupa í borginni og meðal annars
hlaupið tvisvar í Berlínar-maraþoninu.
„Í Berlín eru tvö öflug félög sem
skipuleggja mörg hlaup í borginni,
SCC og Berlin läuft. Ég er með
öruggt pláss í öllum hlaupum
sem SCC skipuleggur, en það er
innifalið í árgjaldinu. Auk þess
hef ég líka hlaupið flest hlaupin
sem Berlin läuft skipuleggur.
Covid hefur náttúrulega sett stórt
strik í reikninginn hvað varðar
skipulögð hlaup síðastliðið ár og
nánast öllum hlaupum verið aflýst.
Hlaupahópurinn minn hefur þó
verið duglegur að hlaupa, hvort
sem við hlaupum ein eða saman
eftir æfingaplani.
Svo skráði ég mig í lok síðasta
árs í Abbott Global Run Club sem
er hlaupaklúbbur á netinu. Boðið

Hlaupin hafa gefið
mér svo mikið og
verið í raun ómissandi
þáttur í lífi mínu síðan ég
hóf að hlaupa.
Ingunn Sighvatsdóttir.

er upp á ýmis hlaup, stutt og löng,
sem þátttakendur skrá sig í. Ég
hljóp til dæmis maraþonhlaup 1.
maí og þá færðist tíminn af úrinu
inn á síðu klúbbsins. Fólk hljóp um
allan heim maraþonhlaup þennan
dag, en sigurvegarinn hljóp í
Kanada.“
Stefnir á sex stóru
Ýmis skemmtileg hlaup eru fyrirhuguð í haust og í vetur. „Næst á
dagskrá er Berlínar-maraþonið
26. september og svo átti ég alltaf
pláss í Tókýó-maraþonhlaupinu
2020 sem búið er að fresta til ársins
2022.
Annars hef ég sett mér það
langtímamarkmið að hlaupa öll
sex Abbott hlaupin, en það eru
maraþonhlaup sem eru haldin í
Berlín, Tókýó, Boston, New York,
London og Chicago. Ég hef lokið
Berlín, New York og Chicago og
ef ég næ Tókýó á næsta ári þarf
bara að klára Boston og London.
Við sjáum til hvort það gangi upp.
En hvort sem það tekst eða ekki
þá er aðalatriðið að hlaupin hafa
gefið mér svo mikið og verið í raun
ómissandi þáttur í lífi mínu síðan
ég hóf að hlaupa.“ n

Atvinnublaðið
Mest lesna atvinnublað Íslands*
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*Neyslukönnun Gallups 2018, allt land, 18-80 ára

Íþróttastjóri
Breiðablik leitar að öflugum einstaklingi í spennandi starf íþróttastjóra.
Helstu verkefni:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Forysta um mótun íþrótta- og þjálfunarstefnu félagsins,

• Háskólapróf og/eða mikil reynsla sem nýtist í starfi
• Þekking og skilningur á starfsemi íþróttafélaga

umsjón með framkvæmd og eftirfylgni

• Framúrskarandi hæfni í samskiptum

Breiðablik var stofnað 12.febrúar 1950.

foreldra, iðkendur, ÍSÍ, sérsambönd og önnur félög ásamt

• Drifkraftur og hæfni til að leiða verkefni og/eða hópa

Í dag er félagið eitt stærsta íþróttafélag

skóla- og frístundasviði bæjarins

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

landsins og heldur úti fjölbreyttri

• Úthlutun æfingatíma í samráði við framkvæmdastjóra

• Góð tölvukunnátta

starfsemi í 12 deildum. Breiðablik

• Skipulagning sumarnámskeiða, íþróttaskóla barna og

• Góð kunnátta í íslensku bæði í ræðu og riti er skilyrði

leggur mikla áherslu á að þjónusta

• Samskipti og samstarf við allar deildir Breiðabliks,

íþróttir eldri borgara

iðkendur, foreldra og félagsmenn eins

• Aðstoða deildir og foreldraráð við skipulagningu

vel og kostur er.

fjáraflanna, mótahalds og annarra viðburða

Nánari upplýsingar um Breiðablik má

• Umsjón með fræðslu- og forvarnastarfi
• Ábyrgð á ýmsum upplýsingum á heimasíðu, eins og t.d.

finna á www.breidablik.is.

æfingatöflum deilda
Umsóknarfrestur er til og með 20. september 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. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað að ráðningu lokinni.
Nánari upplýsingar veita Einar Örn Ævarsson (einarorn@intellecta.is) og Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í
síma 511 1225.

Verkfræðingur/tæknifræðingur
Qair Iceland ehf. er hluti af Qair Group sem er
alþjóðlegt orkufyrirtæki sérhæft í endurnýjan
legri orkuframleiðslu. Qair starfar í 16 löndum
m.a. í Evrópu, Suður Ameríku, Asíu og Afríku.
Qair Iceland er með 800 MW í þróun á vindorku
á Íslandi. Félagið er hluthafi í Arctic Hydro
ehf., sem þróar og rekur íslenskar vatnsafls
virkjanir. Qair Iceland er einnig eigandi raforku
sölufyrirtækisins Vistafl ehf.
Qair hyggur á framleiðslu vetnis á Grundartanga.

Við hvetjum áhugasama til að sækja um,
óháð kyni og uppruna.
Umsókn skal fylgja ferilskrá og ítarlegt
kynningarbréf, á ensku, þar sem gerð er grein
fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur um
færni viðkomandi til að gegna starfinu.
Umsjón með starfinu hafa Jensína K.
Böðvarsdóttir (jensina@vinnvinn.is) og
Hildur J. Ragnarsdóttir (hildur@vinnvinn.is)
hjá Vinnvinn.

Einstakt tækifæri hjá alþjóðlegu og ört stækkandi fyrirtæki sem sérhæfir sig í endurnýjanlegri orku
framleiðslu. Framundan eru spennandi verkefni í þróun á sviði vindorku og mun viðkomandi aðstoða
við verkefnaþróun á öllum stigum og sjá um alla tæknilega kortlagningu og GIS gagnagrunnsstjórnun.
Starfsstöðin er í Reykjavík, með einstaka ferðum á verkefnasvæði og á skrifstofur fyrirtækisins erlendis.
Starfssvið:
• Hönnun á skipulagi og aðgengi vindorkuvers.
• Kortagerð og GIS gagnagrunnsstjórnun.
• Verkefnastjórnun.
• Undirbúa og samræma verkefni með hagsmunaaðilum.
• Þróa og viðhalda tengslum við hagsmunaaðila og stofnanir.
• Samskipti við ráðgjafa og ráðgjafafyrirtæki.
• Vinna að öflun leyfa og umhverfismats.
• Upplýsinga- og skýrslugjöf.
• Önnur tilfallandi verkefni.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í verkfræði, tæknifræði eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi.
• Þekking á UT, GIS og AutoCAD.
• Reynsla af kortagerð og tækniteiknun.
• Reynsla af hönnun vega og öðrum innviðum er æskileg.
• Reynsla af verkefnastjórnun er æskileg.
• Góð greiningarhæfni og geta til að setja fram niðurstöður með skipulögðum hætti.
• Frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæð vinnubrögð.
• Hæfni í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna í teymi.
• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti.
Umsóknarfrestur er til og með 14. september nk.
Umsóknir óskast fylltar út á www.vinnvinn.is.
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Starf

Tökum í hornin á
loftslagsbola!
Við leitum að metnaðarfullum og framtakssömum orkubolta á loftslags- og
umhverfisdeild. Deildin er innan sviðs Samfélags og umhverfis.
Í starfinu felst þátttaka í framkvæmd loftslagsáætlunar Landsvirkjunar og að sinna
fjölbreyttum verkefnum á sviði loftslags- og umhverfismála. Þar á meðal er þátttaka
í hönnun og undirbúningi framkvæmda, bæði nýframkvæmda og viðhaldsverkefna,
með það að markmiði að lágmarka kolefnisspor fyrirtækisins og draga úr áhrifum
á umhverfi.
Starfið felur einnig í sér faglegan stuðning við þróunar- og nýsköpunarverkefni,
sem hafa þann tilgang að lágmarka kolefnisspor, draga úr áhrifum á umhverfi
og hámarka loftslagsframlag.
Hæfniskröfur
– Framhaldsmenntun á háskólastigi í náttúruvísindum, umhverfisfræði,
bygginga- eða umhverfisverkfræði
– Reynsla af umhverfisstjórnun og þekking á umhverfis- og loftslagsmálum
– Þekking á umhverfisáhrifum orkuvinnslu og framkvæmda.
– Þekking á umhverfismerkingum og vottunum bygginga og innviða
– Lipurð í mannlegum samskiptum og metnaður til að vera hluti af sterkri liðsheild
– Sjálfstæði, frumkvæði og skipulagsfærni
Umsóknarfrestur er til og með 15. september
Sótt er um starfið hjá Hagvangi
hagvangur.is

Aðalbókari
Grafa & grjót ehf. var stofnað árið 2002 og
starfar við jarðvegsvinnu og gatnagerð.
Stofnandi félagsins er Sigurður Gylfason og
hefur hann byggt upp öflugt félag sem þjónustar
opinbera aðila, byggingafélög og fyrirtæki.
Fyrirtækið hefur verið í örum vexti og á árinu
2021 keypti Alfa Framtak hlut í félaginu sem
hefur eflt það og styrkt enn frekar. Markmið
félagsins er að mæta þörfum viðskiptavina í
jarðvegsframkvæmdum og veita þjónustu af
hæstu gæðum. Grafa & grjót leggur áherslu á að
skipa starfsliði með framúrskarandi þekkingu
og reynslu.

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

Umsjón með starfinu hafa Auður
Bjarnadóttur (audur@vinnvinn.is)
og Jensína K. Böðvarsdóttir
(jensina@vinnvinn.is) hjá Vinnvinn.

Grafa og grjót ehf. leitar að öflugum aðalbókara sem hefur góð tök á rafrænni umsýslu gagna.
Viðkomandi ber ábyrgð á fjárhagsbókhaldi fyrirtækisins.
Helstu verkefni:
• Færsla bókhalds og afstemmingar.
• Mánaðarleg uppgjör og skil á bókhaldi til endurskoðanda.
• Samantekt fjárhagsupplýsinga og skýrslugerð til stjórnar.
• Bókun útgjaldareikninga og samþykktaferli þeirra.
• Uppgjör virðisaukaskatts.
• Launavinnsla.
• Innheimta.
• Önnur tilfallandi verkefni.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi eins og viðskiptafræðimenntun, viðurkenndur bókari
eða sambærileg menntun.
• Reynsla af bókhaldsstörfum eða sambærilegu starfi er skilyrði.
• Góð tölvukunnátta þ.m.t Excel og reynsla af notkun viðskipta- og upplýsingakerfisins DK er kostur.
• Þekking á verkbókhaldi er kostur.
• Jákvætt viðmót og góð samskiptahæfni.
• Sjálfstæði og ögun í vinnubrögðum.
• Frumkvæði og metnaður.
• Góð íslensku- og enskukunnátta.
Við hvetjum áhugasama til að sækja um, óháð kyni og uppruna.
Umsóknarfrestur er til og með 15. september nk.
Umsóknir óskast fylltar út á www.vinnvinn.is.

Eignastýring
Gildi-lífeyrissjóður er þriðji stærsti lífeyrissjóður
landsins með um 26 þúsund lífeyrisþega,
52 þúsund greiðandi sjóðfélaga og yfir 246
þúsund einstaklingar eiga réttindi hjá sjóðnum.
Eignir sjóðsins um síðustu áramót námu um
764 milljörðum króna. Sjóðurinn rekur bæði
samtryggingardeild og séreignardeild. Hjá
sjóðnum starfa 40 starfsmenn.

Gildi-lífeyrissjóður leitar eftir sérfræðingi til starfa í eignastýringu sjóðsins. Leitað er að
metnaðarfullum einstaklingi með reynslu á fjármálamarkaði. Viðkomandi þarf að búa yfir góðri
greiningarhæfni, metnaði og vilja til að takast á við krefjandi og fjölbreytt verkefni. Næsti yfirmaður
er forstöðumaður eignastýringar.
Starfssvið:
• Uppbygging og utanumhald eignasafna sjóðsins.
• Greining markaða og fjárfestingakosta innanlands sem utan.
• Arðsemis- og áhættumat.
• Fjárfestingar og eftirfylgni þeirra.
• Upplýsinga- og skýrslugjöf.
• Samskipti við innlenda og erlenda aðila á fjármálamarkaði.
• Önnur tilfallandi verkefni.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í viðskiptafræði, hagfræði, verkfræði eða sambærileg menntun.
• Reynsla af störfum á fjármálamarkaði.
• Próf í verðbréfaviðskiptum er kostur.
• Góð greiningarhæfni og geta til að setja fram niðurstöður með skipulögðum hætti
• Frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæð vinnubrögð.
• Hæfni í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna í teymi.
• Góð íslensku og enskukunnátta í ræðu og riti.

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

Við hvetjum áhugasama til að sækja um, óháð kyni og uppruna.
Gildi hefur sett sér stefnu í starfsmanna- og jafnlaunamálum og hefur hlotið jafnlaunavottun.
Umsóknarfrestur er til og með 14. september nk.
Umsóknir óskast fylltar út á www.vinnvinn.is.

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

Hagfræðingur
Fjarskiptastofa er eftirlitsstofnun á fjarskipta
markaði. Er stofnuninni m.a. ætlað það hlutverk
að vinna gegn röskun eða takmörkunum á
samkeppni á fjarskiptamarkaði. Stofnunin
vinnur að framgangi þessara verkefna m.a. á
grundvelli markaðsgreininga þar sem fer fram
samkeppnislegt og viðskipta og hagfræðilegt
mat á markaðsaðstæðum í fjarskiptum og
líklega þróun á aðstæðum á þeim markaði til
næstu framtíðar.
Hjá Fjarskiptastofu starfar fjölbreyttur hópur
sérfræðinga á sviði fjarskipta og netöryggis.
Fjarskiptastofa leggur áherslu á að starfsmenn
fái tækifæri til að sinna áhugaverðum
verkefnum, þróast í starfi og viðhalda jafnvægi
milli vinnu og einkalífs.

Fjarskiptastofa lítur svo á að umsókn gildi
í 6 mánuði frá dagsetningu hennar, nema
umsækjandi ákveði umsókninni skemmri
gildistíma.
Umsókn skal fylgja ferilskrá og ítarlegt
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir
ástæðu umsóknar og rökstuðningur um
hæfni viðkomandi til að gegna starfinu.

Umsjón með starfinu hafa Jensína K.
Böðvarsdóttir (jensina@vinnvinn.is) og
Auður Bjarnadóttir (audur@vinnvinn.is).

Fjarskiptastofa leitar að öflugum hagfræðingi til starfa á stjórnsýslusviði. Um er að ræða nýtt starf
tengt eftirliti með fjarskiptamarkaði og fær viðkomandi aðili tækifæri til að móta og þróa starfið.
Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf þar sem viðkomandi hagfræðingur mun í starfi sínu
jafnframt vinna náið með sérfræðingum á öðrum sviðum stofnunarinnar.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Greiningarvinna og þátttaka í skrifum á skýrslum og ákvörðunum.
• Frumkvæði að gerð sjálfstæðra úttekta um hagfræðileg málefni.
• Söfnun gagna og tölfræðileg úrvinnsla.
• Miðlun hagfræðilegrar þekkingar við rannsókn mála.
• Samskipti við hagaðila.
• Möguleiki á þátttöku í erlendu samstarfi.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Meistarapróf í hagfræði er skilyrði.
• Góð greiningarhæfni og gott vald á úrvinnslu og framsetningu tölulegra upplýsinga.
• Þekking á atvinnuvegahagfræði er kostur.
• Reynsla af greiningarvinnu og samkeppnismálum er kostur.
• Skipulögð vinnubrögð og hæfni til að leiða mál til lykta.
• Frumkvæði við úrlausn viðfangsefna.
• Hæfni í mannlegum samskiptum og þverfaglegri samvinnu.
• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og rituðu máli. Þekking á einu Norðurlandamáli kostur.
Um er að ræða nýtt starf á stjórnsýslusviði stofnunarinnar og er starfshlutfall 100%.
Umsóknarfrestur er til og með 1. september nk.
Umsóknir óskast fylltar út á www.vinnvinn.is.
Fjarskiptastofa hvetur áhugasama til að sækja um, óháð kyni og uppruna.
Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu lokinni.
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Verkefnastjóri umhverfisog samfélagsmála
Iceland Seafood leitar að verkefnastjóra umhverfis- og samfélagsmála.
Verkefnastjóri ber ábyrgð á þáttum tengdum stjórnarháttum, umhverfis- og samfélagsmálum (UFS, ESG) samstæðunnar.
Ábyrgðarsvið

Hæfniskröfur

• Umsjón með UFS málum samstæðunnar, yfirumsjón með
umhverfisbókhaldi, markmiðasetningu og eftirfylgni tengdri
stjórnarháttum og umhverfis- og samfélagsmálum
• Verkefnastjórn með umbótaverkefnum á sviði umhverfis og
samfélagsmála hjá samstæðu og félögum innan samstæðunnar
• Yfirumsjón með skýrslugerð og annarri upplýsingagjöf til ytri
aðila er varðar stjórnarhætti og umhverfis- og samfélagsmál
• Aðkoma að fjárfestatengslum með forstjóra og fjármálastjóra,
gerð kynningarefnis fyrir fjárfesta, upplýsingagjöf til fjárfesta og
hinna ýmsu ytri aðila
• Aðkoma að öðrum verkefnum á sviði fjármála og samskipta hjá
samstæðu eftir atvikum

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Viðeigandi reynsla af umhverfis- og samfélagsmálum skilyrði
• Framsýni, metnaður og drifkraftur í starfi ásamt færni
í mannlegum samskiptum
• Góð tæknileg þekking, gott vald á úrvinnslu og framsetningu
upplýsinga
• Góð enskukunnátta er skilyrði, hæfni til að tjá sig í ræðu
og rituðu máli

Nánari upplýsingar um Iceland Seafood og UFS mál samstæðunnar
á icelandseafood.com og icelandseafood.com/CSR

Umsóknarfrestur er til og með 15. september nk. Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is.
Nánari upplýsingar veitir Yrsa Guðrún Þorvaldsdóttir, yrsa@hagvangur.is.

hagvangur.is

Greið leið
– til frama
Við ráðum í 100 stöður

Join us on our journey
to transform the way
food is processed

Whether it’s hardware, software, or services,
we’re dedicated to providing solutions
that deliver the highest-quality, safe,
sustainable, and affordable food. With 6%
of revenues invested in innovation every
year and over 30 new solutions brought
to market in 2020, it’s safe to say that
innovation is in our DNA.

Value Engineer
We are looking for a proactive and solution oriented engineer to join
our infrastructure team in a new position as value engineer.

Electrical Engineer
We are looking for an electrical engineer that can handle
challenging projects in collaboration with various teams within
Marel.

Strategic Partnerships Specialist
We are looking for a specialist to support Marel´s growth initiatives
by identifying and executing projects in relation to our vital future
partnerships.

Software Developer
We are looking for a software developer to join our XR team and
develop cutting-edge technology at 3D simulations and extended
reality.

Sustainability Specialist
We are looking for a sustainability specialist to drive key strategic
initiatives and improve the sustainability working practices in
product innovation activities to ensure lasting impact through our
future product portfolio.

Software Engineer
We are looking for a Software Engineer that will be responsible
for developing and modifying software of innovative production
systems for the food processing industry.
Technical Communicator
We are looking for a talented individual with technical interest and
insight to work on exciting projects in the field of manuals for Marel
products.

CAD specialist and Product Data specialist
We are looking for talented individuals with technical interest and
insight to join our infrastructure team and support various functions
within Marel.
Innovation Excellence Director
We are looking for an Innovation Excellence Director to work closely
with the Global Innovation Leadership team and is responsible for
driving strategic initiatives within Innovation.

Engineering System Implementation Manager
We are looking for an ambitious Engineering System Implementation
Manager to drive the selection and implementation of the future
digital engineering system technology used within Marel.

We offer an exciting and challenging job in a world class and global company with great opportunities for both professional and personal development.
The international atmosphere supports the company’s vision, and exhibit Marel’s core values Unity, Innovation and Excellence. Our workplace is
characterized by a good working environment with a good and informal tone and attractive working conditions.
For more information about these positions please visit our website marel.com/jobs
Marel is an international technology company with about 7,000 employees. Marel is the leading global provider
of advanced processing systems and services to the poultry, meat and fish industries. We place a rich emphasis on
innovation and advancement in everything we do. That is why we want to employ strong people who are driven by new
challenges every day. We offer a great working environment, effective training, flexible work hours, a fantastic canteen,
facilities for exercise and good employee morale.
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Customer Service Representative
We are seeking an ambitious person to join our Customer Service Team in Reykjavík. We are a tight
team whose responsibility is to provide technical support for Nox products. We are working in a highly
regulated environment and need to ensure that procedures are according to regulatory requirements.

Netheimur óskar eftir áhugasömum tæknimanni

Sjá nánar á Job
Umsóknarfrestur til 14.09.2021

We are looking for a service-oriented individual with a technical interest who is willing to be a part
of a team that strives to provide a great customer experience.

Function & Responsibilities:

Qualifications:

•

Provide service and technical support
to customers

•

Education in technology or experience
in a technical field preferred

•

Set up and maintain customers accounts
in daily operation

•

Experience with customer service or technical
support preferred

•

Handling of return material and servicing
of devices

•

Excellent oral and written communication
skills in English

•

Perform complaints documentation
and handling

•

Ability to work as a part of a team

•

Handling of rental stock and operations
of rental model for customers

•

Established track record of service attitude
and solution-oriented thinking

•

Gain and maintain an excellent understanding
of our product portfolio

Hafnarbraut 25
200 Kópavogur
Sími 520 6900

Vélvirki/Rennismiður
Baader Ísland ehf., framleiðir, selur og þjónustar
fiskvinnsluvélar ásamt því að reka eitt af fremstu renniverkstæðum landsins.

www.noxmedical.com/jobs
Please apply via our homepage www.noxmedical.com/jobs. Job application, CV and cover letter can
be submitted in either English or Icelandic. The application deadline is the 12th of September. We
are always interested in talented individuals who share our passion
for improving people’s lives. Nox
Atvinna
Medical embraces diversity. As an equal opportunities employer, we believe the foundation of our
RARIKculture.
- september
2021:culture focuses
dynamic and pioneering spirit starts with a fair and inclusive
Our company
167x220mm
on bringing unique ideas and people together to spark innovation
and teamwork. All applications will
be replied to and are treated with utmost care and confidentiality.

Vegna aukinna verkefna hjá okkur þá leitum við að
öflugum liðsmönnum á renniverkstæði og í þjónustudeild
okkar.
Hæfniskröfur:
• Sveinspróf í málmiðnum
Áhugasamir sendi umsókn sína ásamt ferilskrá á neðangreind netföng.
Baldur G. Arnarson baldur@baader.is sími : 520 6907,
Renniverkstæði

RARIK - Febrúar 2019:
167x214mm

Kristján Leifsson kristjan@baader.is sími: 520 6908,
Vélaverkstæði
Umsóknarfrestur er til 09.09.2021

Rafvirki Selfossi
RARIK ohf auglýsir eftir rafvirkja til starfa á starfsstöð fyrirtækisins á Selfossi. Hér er
um fjölbreytt starf að ræða í öflugum vinnuflokki sem vinnur við dreifikerfi RARIK á
Suðurlandi. Við hvetjum bæði konur og karla til að sækja um.

Helstu verkefni

Hæfniskröfur

• Viðhald á dreifikerfi RARIK

• Sveinspróf í rafvirkjun

• Eftirlit með tækjum og búnaði

• Reynsla af rafveitustörfum

• Viðgerðir

• Öryggisvitund

• Nýframkvæmdir

• Almenn tölvukunnátta

• Vinna samkvæmt öryggisreglum

• Drifkraftur og geta til að vinna sjálfstætt
• Bílpróf

Lausar stöður hjá
Hafnarfjarðarbæ
Grunnskóli
• Forfallakennari í 70-100% starf - Setbergsskóli,
Öldutúnsskóli
• Sérkennsla á yngsta stigi - Hraunvallaskóli
• Skóla- og frístundaliði 50-100% starf Áslandsskóli, Öldutúnsskóli
• Stuðningsfulltrúi - Setbergsskóli
• Umsjónarkennari á miðstigi - Öldutúnsskóli

Hafnarfjarðarhöfn
• Hafsögumaður/skipstjóri

Nánari upplýsingar veitir Guðlaugur Valtýsson, deildarstjóri framkvæmdasviðs
á Suðurlandi eða starfsmannastjóri RARIK í síma 528 9000. Umsóknarfrestur
er til 20. september 2021 og skal skila umsóknum með ferilskrá á vef RARIK,
rarik.is/atvinna.
RARIK ohf. er rekið sem opinbert hlutafélag í eigu ríkisins. Hlutverk RARIK er að dreifa
raforku auk þess að afla, dreifa og annast sölu á heitu vatni. Starfsmenn RARIK eru um
200 á um 20 starfsstöðvum sem eru dreifðar vítt og breitt um landið.

Leikskóli
• Deildarstjóri - Hraunvallaleikskóli
• Leikskólakennari - Álfasteinn, Hlíðarberg,
Hlíðarendi, Hraunvallaleikskóli, Hörðuvellir,
Norðurberg, Víðivellir, Skarðshlíðarleikskóli

Málefni fatlaðs fólks
• Tímabundið starf - Hæfingarstöðin Bæjarhrauni
• Þroskaþjálfi - Hæfingarstöðin Bæjarhrauni

Mennta- og lýðheilsusvið
• Sálfræðingur

RARIK ohf. | www.rarik.is/atvinna
Nánari upplýsingar á:

Hafnarfjordur.is

Taktu þátt í að
skapa sjálfbæra
framtíð
Nýsköpun í orku- og veitumálum er lykill
að sjálfbærri framtíð. OR er í fararbroddi í
sjálfbærri nýtingu auðlinda. Við viljum vera
þar áfram og óskum eftir lausnamiðuðu
fólki í skapandi og sterkt teymi.

Fjármálasérfræðingur
rannsóknarverkefna

Sérfræðingur í
rannsóknarverkefnum

Hefur þú alla þræði í hendi þér?

Hefur þú brennandi áhuga á nýsköpun í auðlindanýtingu, orku- og veitumálum?

Við leitum að fjármálasérfræðingi til að skipuleggja og
bera ábyrgð á fjárhagslegu utanumhaldi rannsóknarverkefna. Starfið felur í sér mikil samskipti við
styrkveitendur og samstarfsaðila innanlands sem utan,
uppgjör verkefna, þróun og mótun ferla, og
upplýsingamiðlun.

Við leitum að sérfræðingi til að stýra og taka þátt
í nýsköpunarverkefnum. Þetta er skapandi vinna,
þvert á fyrirtæki OR samstæðunnar, við að koma
auga á tækifæri og breyta þeim í verðmæti.
Sækið um og finnið nánari upplýsingar á starf.or.is.
Umsóknarfrestur er 30. september 2021.

Viltu leiða stóraukna
kolefnisförgun á heimsvísu?
Carbﬁx leitar að metnaðarfullu fólki sem vill leggja sitt af
mörkum í loftslagsbaráttunni og stórauka kolefnisförgun
á heimsvísu.

Yﬁrverkefnastjóri Coda
Coda, móttöku- og förgunarstöð fyrir CO2, leggur
grunninn að nýrri loftslagsvænni atvinnugrein en þar
mun Carbﬁx-tækninni verða beitt til að farga CO2 á
stærri skala en áður.
Við leitum að drífandi og reynslumiklum leiðtoga til að
hafa yﬁrumsjón með uppbyggingu stöðvarinnar, m.a.
hvað varðar leyﬁsferla, undirbúning og hönnun,
framkvæmdir, alþjóðleg viðskiptasambönd,
fjármögnun, o.ﬂ.

Verkefnastjóri kolefnisförgunarverkefna
Verkefnastjóri þarf að hafa góða yﬁrsýn og ástríðu fyrir
lausn loftslagsvandans. Hlutverk hans er að leiða
frumkvöðlaverkefni á sviði kolefnisförgunar frá
undirbúningsstigum, gegnum hönnun og framkvæmd,
gera kostnaðaráætlanir og verksamninga, sjá um
samskipti við hagsmunaaðila, o.ﬂ.

Sækið um og ﬁnnið nánari upplýsingar á starf.or.is.
Umsóknarfrestur er 30. september 2021.

Sjóvá

440 2000

Spennandi starf
á Tjónasviði

Við leitum að einstaklingi með
› menntun og reynslu á byggingarsviði
› nákvæm vinnubrögð, lausnamiðaða hugsun
og færni í að vinna sjálfstætt
› ríka þjónustulund og hæfni í mannlegum
samskiptum
› gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti

Við leitum að já kvæðum og
vand virkum ein stak lingi í starf
við skoðun og mat á eigna tjónum.
Í boði er spenn andi starf í sam
stilltum hóp sem leggur metnað
sinn í að veita viðskipta vinum
framúrsk arandi þjón ustu.

Starfið felur meðal annars í sér
› öflun gagna og mat á eignatjónum
› greiningu og ákvarðanir um bótaskyldu
› ráðgjöf og þjónustu við viðskiptavini
› uppgjör og eftirlit með kostnaðarliðum
› stjórnun og eftirlit með viðgerðum
Nánari upplýsingar veita Ólafur Þór Ólafsson,
forstöðumaður eignatjóna, olafurthor@sjova.is
og Erla Björk Gísladóttir, mannauðssérfræðingur,
erla.gisladottir@sjova.is.
Umsóknarfrestur er til og með 12. september nk.
Sótt er um á sjova.is/starfsumsoknir.

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

Efst tryggingafélaga
í Ánægjuvoginni

Framúrskarandi fyrirtæki
í flokki stærri fyrirtækja

Jafnlaunamerki
forsætisráðuneytisins

RAFMÖGNUÐ
STÖRF
Við leitum að fjölhæfu og
framúrskarandi samstarfsfólki
á vinnustaðinn okkar.

Sérfræðingur í innkaupum

Rafvirki / rafveituvirki

Um er að ræða áhugavert og krefjandi starf
fyrir útsjónarsama einstaklinga í kviku umhverfi.

Um er að ræða fjölbreytt starf við að tryggja örugga
afhendingu raforku á Íslandi. Starfsvettvangur er um allt
land og starfsstöðvarnar eru á Akureyri og Reykjavík.

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Framkvæmd innkaupaferla og samskipti við birgja
• Innkaup á vörum og þjónustu
• Umsjón með gæðaferlum innkaupa
• Innkaupagreiningar, tölfræði og mælingar
• Þróun birgjamats
• Gerð samninga, samningsstjórnun og kostnaðareftirlit
Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi; framhaldsmenntun er kostur
• Marktæk þekking og reynsla af innkaupum, útboðum
og samningsgerð
• Þekking á opinberum innkaupum; þekking á veituinnkaupum
er kostur
• Þekking á samningsskilmálum, s.s. FIDIC og NLM, er kostur
• Þekking á innkaupa- og útboðskerfum er kostur
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Þjónustulund
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Rekstur og viðhald á rafbúnaði í tengivirkjum
(há- og lágspennubúnaði)
• Þátttaka í framkvæmdaverkefnum við endurnýjun
og nýbyggingar flutningsvirkja
• Undirbúningur og frágangur verkefna á starfsstöð
Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun í rafvirkjun eða rafveituvirkjun
• Reynsla af vinnu við háspennu æskileg
• Sterk öryggisvitund
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Metnaður og rík ábyrgðarkennd

Umsóknarfrestur er til 18. september 2021. Sótt er um starfið á landsnet.is.
Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf. Nánari upplýsingar
veitir Ólafur Kári Júlíusson, mannauðssérfræðingur, mannaudur@landsnet.is.

Landsnet | Gylfaflöt 9 | 112 Reykjavík | Sími 563 9300 | landsnet@landsnet.is | www.landsnet.is

Landsnet býður upp á fyrsta flokks aðbúnað
og góðan starfsanda á eftirsóttum vinnustað
þar sem nýsköpun og tækifæri til framgangs
í starfi eru höfð að leiðarljósi.
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Yfirmaður þjónustusviðs/þjónustuliði
Menntaskólinn í Kópavogi óskar eftir að ráða yfirmann
þjónustusviðs/þjónustuliða. Starfið felur í sér verkstjórn og
skipulag vegna almennra þrifa á rýmum skólans, verknámshúsi og skólalóð. Hér er um dagleg þrif að ræða og umhirðu
skólans. Viðkomandi aðstoðar einnig í matsal nemenda sem
og á skrifstofu og/eða á bókasafni í forföllum.
Yfirmaður þjónustuliða er tengiliður við stjórnendur. Hann
er í samskiptum við nemendur og starfsfólk og leiðbeinir
nemendum varðandi umgengni.
Áríðandi er að viðkomandi búi yfir hæfni í mannlegum
samskiptum, hafi ríka þjónustulund og jákvæða framkomu.
Viðkomandi þarf að búa yfir drifkrafti og frumkvæði til að
leysa þau verkefni sem undir starfið falla.
Reynsla af sambærilegum störfum er kostur.
Menntaskólinn í Kópavogi er frábær vinnustaður, þar er
starfsandi góður og aðstaða til fyrirmyndar.

BYGG býður þér til starfa
Uppsláttarsmiðir

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

Laun eru skv. sérstökum samningi Eflingar og fjármálaráðuneytis.
Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu skólans í síma
594 4000.
Sótt er um starfið á starfatorg.is eða með því að senda
ferilskrá og umsókn á netfangið mk@mk.is. Umsóknarfrestur er til og með 13. ágúst.
Skólameistari

BYGG byggir á 37 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

V I LT Þ Ú V E R Ð A
HLUTI
AF GÓÐU
FERÐALAGI?
N E M A R Í F L U G FJ A R S K I P T U M
Isavia ANS óska eftir að ráða áhugasama og fróðleiksfúsa
nema í flugfjarskipti. Námið hefst um miðjan október
n.k. og eru áætluð námslok í apríl 2022. Nemendur eru á
launum á námstímanum.

Hæfniskröfur

Þeim sem standast lokapróf verður boðið starf
flugfjarskiptamanns. Um vaktavinnu er að ræða.

• Stúdentspróf eða sambærileg menntun.
• Tölvukunnátta og góður skrifhraði á
tölvu.
• Góð íslensku- og enskukunnátta, bæði í
töluðu og rituðu máli.
• Nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð.
• Nemar þurfa að vera tilbúnir til að gangast
undir heyrnarpróf, vélritunarpróf og
lesblindupróf.

Nánari upplýsingar um námið veitir Guðmundur
Sigurðsson þjálfunarstjóri; gudmundur.sigurds@isavia.is
eða í síma 897 0654.

Lesa má nánar um flugsamgöngur á vefsíðu
Isavia: isavia.is/fyrirtaekid/flugleidsaga/
flugfjarskipti

Námið er tvíþætt: Bóklegur hluti í 10 vikur og fer fram á
venjulegum dagvinnutíma. Seinni hlutinn er starfsþjálfun
í 16 til 20 vikur í flugfjarskiptadeild í Gufunesi.
Sú þjálfun fer fram í vaktavinnu.

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

S TA R F S S TÖ Ð :
R E Y K J AV Í K

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.

UMSÓKNARFRESTUR:
12 . S E P T E M B E R

UMSÓKNIR:
I S AV I A . I S/AT V I N N A

Upplýsingafræðingur
Mennta- og menningarmálaráðuneyti auglýsir laust til umsóknar starf
upplýsingafræðings á skrifstofu fjármála og rekstrar.
Nánari upplýsingar um helstu verkefni, hæfni- og menntunarkröfur er að
finna á vefsíðu Starfatorgs.
Umsókn skal skilað rafrænt á Starfatorgi og með umsókn þarf að fylgja
ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir
ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni umsækjanda í starfið.

PROTOCOL ASSISTANT
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu
Protocol Assistant lausa til umsóknar.
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 Protocol Assistant. 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)

BIFVÉLAVIRKJAR
Óskum eftir að ráða bifvélavirkja með reynslu af
bílaviðgerðum til starfa á verkstæði Suzuki bíla h/f.
Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt og hafið
störf sem allra fyrst.
Áhugasamir sendið tölvupóst með ferilskrá á
gylfi@suzuki.is fyrir 20. sept.
Óskum eftir að ráða bifvélavirkja með reynslu af
bíla, utanborðsmótora.- og mótorhjóla viðgerðum
til starfa á verkstæði Suzuki bíla h/f.
Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt og hafið
störf sem allra fyrst.
Áhugasamir sendið tölvupóst með ferilskrá á
gylfi@suzuki.is fyrir 20. sept.

Fasteignasali óskast!
Suzuki bílar • Skeifunni 17
• 108 Reykjavík • 568 5100

Trausti fasteignasala óskar eftir að ráða
löggiltan fasteignasala eða nema til löggildingar
fasteignasala til starfa.
Vaxandi fasteignasala í léttu og skemmtilegu
starfsumhverfi. Góðir tekjumöguleikar.
Reynsla af sölu fasteigna kostur.
Fáið frekari upplýsingar hjá Kristjáni Baldurssyni
í síma 867-3040 eða kristjan@trausti.is
Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR
Á GÖNGUDEILD SÓTTVARNA
Viltu verða hluti af teyminu okkar á Göngudeild sóttvarna og sinna fjölbreyttu
og áhugaverðu starfi á spennandi vinnustað?
Á Göngudeild sóttvarna er m.a. tekið á móti fólki sem sótt hefur um dvalarleyfi hér á landi
vegna vinnu eða náms og sem sótt hefur um alþjóðlega vernd. Einnig sinnir deildin ferðamannabólusetningum, berklarakningu og ráðgjöf til annarra stofnanna.
Góð tungumála- og tölvukunnátta er nauðsynleg þar sem stór hluti starfseminnar fer fram á ensku
og felur í sér mikil samskipti í töluðu og rituðu máli. Mikil samskiptahæfni og sjálfstæði í starfi nauðsynleg.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Boðið er upp á góðan aðlögunartíma.
Starfshlutfall er 100%. Umsóknarfrestur er til og með 13.09.2021.
Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg Guðmundsdóttir - ingibjörg.gudmundsdottir@heilsugaeslan.is - 513 5130
Sjá nánar á www.starfatorg.is og á www.heilsugaeslan.is undir laus störf

leitar að

AUGLÝSINGASTJÓRA
Bændasamtök Íslands leita af öflugum einstakling í
þéttan starfshóp útgáfusviðs til að sinna auglýsingamálum Bændablaðsins, á starfsstöð þess á höfuðborgarsvæðinu. Starfið kallar á skipulagshæfileika
og mikla yfirsýn.
Starfið felur í sér:
Samskipti við auglýsendur og viðskiptavini Bændablaðsins. Sala
auglýsinga í prentútgáfur, vef og hlaðvarp útgáfusviðs. Gerð
auglýsingasamninga, reikningagerð og allt utanumhald um
birtingar s.s. innheimtu auglýsinga og innsetning auglýsinga í
blað, á vef og í hlaðvarp.
Hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi.
• Drifkraftur, frumkvæði og fagmennska.
• Góð mannleg samskipti og sjálfstæð vinnubrögð.
• Þekking á Dk hugbúnaðakerfi og vefumsjónarkerfum,
InDesign og/eða öðrum uppsetninga- og hönnunarforritum
s.s. Photoshop, Illustrator og Audition.
• Áhugi og þekking á sölumennsku og landbúnaðarmálum er
mikill kostur.
Umsókn um starfið þarf að fylgja starfsferilsskrá auk
kynningarbréfs. Upplýsingar um starfið veitir Vigdís Häsler
framkvæmdarstjóri Bændasamtakanna.
Umsóknir, merktar Umsókn um starf auglýsingastjóra, berist
eigi síðar en 15. september nk. á netfangið vigdis@bondi.is

VIRÐING - SAMVINNA - FAGMENNSKA

Bændablaðið er málgagn bænda og landsbyggðar og kemur
út hálfsmánaðarlega í prentformi. Auk þess heldur blaðið úti
vefsíðunni bbl.is og Hlöðunni, hlaðvarpi Bændablaðsins.
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Leikskólaleiðbeinandi

Krílasel ungbarnaleikskóli sem er einkarekinn
óskar eftir að ráða vanan leikskólaleiðbeinanda
í 100% starf sem getur hafið störf frá 1. október
Umsóknir sendist á krilasel@simnet.is

Tæknideild okkar þjónustar fyrirtæki af alúð og
reynir eftir fremsta megni að leysa öll tæknivandamál sem upp koma og þau eru af öllum toga.
Netmál, uppsetningar á tækjabúnaði, leysa póstvandamál og stundum bara að endurræsa tölvuna. Netbúnaður, tölvur, símar, prentarar, hljóðog myndvinnslubúnaður og annað sem einfaldar
lífið.
Gott væri ef viðkomandi gæti hafið störf sem fyrst.
Hæfnikröfur:
• Reynsla af svipuðu starfi er mikill kostur
• Sjálfstæð vinnubrögð, þolimæði, jákvæð
og lausnamiðuð hugsun.
• Reynsla af Office365 rekstri og uppsetningu
• Almenn þekking á netrekstri og öryggismálum
fyrirtækja er kostur

Hugbúnaðarsérfræðingur
Rannís óskar eftir að ráða hugbúnaðarsérfræðing í fullt starf. Starfið felst í hönnun,
hugbúnaðargerð og umsjón með umsókna-, umsýslu- og upplýsingakerfum fyrir Rannís.
Menntunar- og hæfniskröfur:
l Háskólamenntun á sviði hugbúnaðarfræða eða annað sambærilegt nám skilyrði
l Þekking og reynsla á PHP, SQL, JavaScript og Java er æskileg
l Reynsla af hugbúnaðargerð, Agile og Scrum er æskileg
l Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð ásamt góðri samskiptafærni
l Metnaður til að ná árangri í starfi með því að sýna vönduð vinnubrögð, frumkvæði
og veita góða þjónustu
Upplýsingar um starfið veitir Berglind Fanndal Káradóttir, sviðsstjóri greininga- og
hugbúnaðarsviðs, í síma 515 5816 eða í netfangið berglind.fanndal@rannis.is.
Umsóknafrestur er til og með 14. september 2021.
Sækja skal um á vefsíðu Rannís, www.rannis.is/starfsemi/laus-storf/.
Rannís er líflegur vinnustaður með um 60 sérfræðingum sem starfa eftir gildum stofnunarinnar: Áhrif, fagmennska og
samstarf. Hlutverk Rannís er að treysta stoðir íslensks samfélags með stuðningi við rannsóknir, nýsköpun, menntun
og menningu og styðja þekkingarsamfélagið með rekstri samkeppnissjóða, aðstoð og kynningu á alþjóðlegum
sóknarfærum og samstarfsmöguleikum. Rannís greinir og kynnir áhrif rannsókna, menntunar og menningar á
þjóðarhag og þjónustar undirbúning vísinda- og tæknistefnu.

Borgartúni 30, 105 Reykjavík,
sími 515 5800, rannis@rannis.is

www.rannis.is

Allar frekari upplýsingar má nálgast með því að
senda tölvupóst á sigga@netheimur.is
Eingöngu hægt að sækja um í gegnum Job og
unnið er úr umsóknum jafnóðum og þær berast.

Býröflugur
öflugur leiðtogi í þér?
Býr
leiðtogi í þér?

Sunnulækjarskóli
Sunnulækjarskóli leitar eftir kennara til að sinna
forfallakennslu í tímabundna ráðningu til vors.
Í skólanum eru um 700 nemendur og þar er
lögð áhersla á sveigjanlega og fjölbreytta
kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám, teymisvinnu
kennara, ábyrgð nemenda og góða samvinnu allra
sem að skólastarfinu koma. Laun og starfskjör
eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar
Sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands.
Starfið hentar jafnt konum sem körlum.
Leitað er að umsækjendum með kennsluréttindi
og sérhæfingu á grunnskólastigi,
góða íslenskukunnáttu, áhuga og reynslu af
teymiskennslu og góða samskiptahæfni.
Umsóknarfrestur er til 13. september 2021
Nánari upplýsingar eru á ráðningarvef
sveitarfélagsins starf.arborg.is. Sækja þarf um
stöðuna á vef sveitarfélagsins, http://starf.arborg.is
Skólastjóri

Akraneskaupstaður auglýsir laust til umsóknar
spennandi og fjölbreytilegt starf skrifstofustjóra
á skrifstofu bæjarstjóra. Óskað er eftir metnaðarfullum
og framsýnum leiðtoga sem hefur mikið frumkvæði og
drifkraft til að þróa áfram stafræna stjórnsýslu hjá
kaupstaðnum og efla þjónustu við íbúa.
Skrifstofustjóri gegnir forystuhlutverki í þjónustu- og stafrænni þróun,
atvinnuuppbyggingu, ferða- og markaðsmálum ásamt menningar- og
safnamálum. Skrifstofa bæjarstjóra er ný eining sem stofnuð var um síðustu
áramót. Undir skrifstofuna falla einnig mannauðsmál og verkefnastofa.
Hlutverk skrifstofunnar er að ná betri samþættingu málaflokka ásamt því að
auka og bæta innri og ytri þjónustu Akraneskaupstaðar, auka skilvirkni í
rekstri sveitarfélagsins með upplýsingatækni, skýrari verkferlum, stjórnun
og öflugu starfsumhverfi.
Umsóknarfrestur er til og með 7. september 2021.
Umsóknum skal fylgja starfsferilskrá ásamt
greinargerð þar sem fram koma ástæður
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni
viðkomandi til starfsins. Vakin er athygli
á því að starfið hentar öllum kynjum.

Nánari
upplýsingar um
helstu verkefni
og ábyrgð ásamt
menntunar- og
hæfnisstörfum
má finna hér

H N OTSKÓ GUR grafís k h önnun

Áhugasamur
tæknimaður óskast

Rannsóknarstjóri hjá rannsóknarnefnd samgönguslysa - sjósvið
Rannsóknarnefnd samgönguslysa (RNSA) auglýsir
laust starf rannsóknarstjóra á sjóslysasviði með starfsstöð í
Reykjavík.

FORSTÖÐUMAÐUR VIÐSKIPTAFRÆÐISTOFNUNAR

Erum við að
leita að þér?

Hjá nefndinni starfa 7 manns við rannsóknar- og
skrifstofustörf. Nefndarmenn ásamt varamönnum og
formanni eru 13 talsins .
Viðkomandi verður því hluti af öflugu 20 manna teymi
Rannsóknarnefndar samgönguslysa. Teymið vinnur meðal
annars að rannsókn og skýrslugerð um samgönguslys.
Tilgangur með rannsóknum sjóslysa er að auka og efla öryggi
til sjós.

Starf forstöðumanns Viðskiptafræðistofnunar er laust til umsóknar
Laust er til umsóknar fullt starf forstöðumanns við Viðskiptafræðistofnun Háskóla Íslands. Forstöðumaður
stýrir daglegri starfsemi stofnunarinnar og hefur umsjón með MBA námi Viðskiptafræðideildar. Í boði er
mjög áhugavert og krefjandi starf fyrir einstakling sem vill leiða stofnunina.

Starfssvið
·
·
·
·
·
·
·
·

Menntunar- og hæfniskröfur

Dagleg stjórnun og ábyrgð á rekstri
stofnunarinnar gagnvart stjórn
Framkvæmd ákvarðana stjórnar og þátttaka
í stefnumótun
Umsjón með fjármálum og fjárhagsáætlanagerð
Samskipti við nemendur og kennara
Samninga- og áætlanagerð
Samskipti við erlenda samstarfsaðila og
vottunaraðila
Ábyrgð á skipulagningu funda og viðburða
í samráði við stjórn
Ábyrgð á markaðs- og kynningarmálum

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Meistaragráða á sviði viðskipta eða skyldra greina
Reynsla af stjórnun og stefnumótun
Reynsla af rekstri, áætlanagerð og færni á sviði
fjármála
Reynsla af störfum í opinberri stjórnsýslu er kostur
Reynsla af markaðs- og kynningarmálum er kostur
Leiðtogahæfni og framúrskarandi samskiptafærni
Öguð og nákvæm vinnubrögð
Sjálfstæði í starfi, góð skipulagshæfni
og frumkvæði
Góð íslensku- og enskukunnátta
Þekking og áhugi á að veita framúrskarandi
þjónustu

Frekari upplýsingar um starfið
Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.
Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum
tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur
verið tekin. Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá lokum
umsóknarfrests. Ferilskrá og ítarlegt kynningarbréf
skulu fylgja umsókn, en í bréfinu skal koma fram
ástæða umsóknar og rökstuðningur um hæfni
viðkomandi til að gegna starfinu.
Háskóli Íslands er stærsta kennslu-, rannsókna- og
vísindastofnun Íslands með stórt og fjölbreytt safn
rannsóknarverkefna. Háskóli Íslands veitir nemendum
víðtæka menntun á öllum helstu fræðasviðum og

MBA

þjónar stofnunum, fyrirtækjum og stjórnvöldum í
þágu almannaheilla. Háskóli Íslands er í hópi 300
bestu háskóla heims samkvæmt nýjum matslista
Times Higher Education. Viðskiptafræðistofnun
heyrir undir Viðskiptafræðideild á Félagsvísindasviði.
Stofnunin heldur úti öflugu MBA námi ásamt ýmsum
fræðslutengdum viðburðum.
Umsóknarfrestur er til og með 15. september 2021
Sótt er um á vef Háskóla Íslands eða á starfatorg.is.
Nánari upplýsingar veitir: Ásta Dís Óladóttir,
stjórnarformaður Viðskiptafræðistofnunar
á astadis@hi.is og í síma 896 9717.

Háskóli Íslands, Sæmundargötu 2, 102 Reykjavík
+354 525 4000, hi@hi.is, www.hi.is

Fyrirtæki
ársins 2021
hagvangur.is

Verkefni:
Starf rannsóknarstjóra ásamt rannsóknum er að bera ábyrgð
á og stýra rannsóknum og skýrslugerð einstakra sjóslysa eða
sjóatvika þar með talið vettvangsrannsóknum. Starfsmenn á
sjósviði eru tveir og sinnir rannsóknarstjóri einnig bakvöktum.
Menntunar og hæfniskröfur:
• Hafa lokið námi í skipstjórn og vera handhafi
atvinnuskírteinis fyrir ótakmörkuð réttindi.
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi æskileg.
• Gott vald á mæltu og rituðu máli á íslensku og ensku.
• Góða tölvukunnáttu og reynslu af notkun algengustu hugbúnaðarforrita.
• Hafa reynslu af sjómennsku á fiskiskipum og
flutningaskipum.
• Þekkja til reglna og laga sem gilda um öryggi skipa
og öryggisbúnaðar þeirra.
• Jákvætt viðmót og góða hæfni í mannlegum samskiptum.
• Hæfni til að starfa sjálfstætt, sem og í hópi.
• Geta stafað við erfiðar aðstæður á slysavettvangi.
Frekari upplýsingar um starfið
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum við ríkissjóð.
Starfshlutfall er 100%.
Umsókn þarf að fylgja ferilsskrá og kynningarbréf þar sem
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir
hæfni viðkomandi í starfið.
RNSA er stofnun óháð stjórnvöldum og öðrum rannsóknaraðilum, ákæruvaldi og dómstólum.
Markmið RNSA er að fækka slysum og auka öryggi og
skulu rannsóknir eingöngu miða að því að leiða í ljós
orsakir slysa og atvika, en ekki að skipta sök eða ábyrgð, með
það að markmiði að draga úr hættu á sams konar
slysum og atvikum og afleiðingum sambærilegra slysa. RNSA
starfar samkvæmt ákvæðum laga um rannsókn samgönguslysa nr. 18/2013 og reglugerðar nr. 763/2013. Gildi RNSA eru
Sjálfstæði – Fagmennska - Öryggi
Umsóknarfrestur er til og með: 17. september 2021.
Nánari upplýsingar veitir
Þorkell Ágústsson rekstrarstjóri (thorkell.agustsson@rnsa.is).
Umsækjandi þarf að geta hafið störf eigi síðar en
1. janúar 2022.
Einstaklingar óháð kyni eru hvattir til að sækja um
starfið.Umsóknir skal senda til Rannsóknarnefndar samgönguslysa á netfangið „thorkell.agustsson@rnsa.is „

STÖRF HJÁ

GARÐABÆ
Hofsstaðaskóli
• Leiðbeinandi á frístundaheimili
Urriðaholtsskóli
• Atferlisþjálﬁ
• Grunnskólakennari á yngsta stig
• Leikskólakennari
• Leiðbeinendur á frístundaheimili
Leikskólinn Akrar
• Deildarstjóri
• Leikskólakennari
• Sérkennslustjóri

Forstöðumaður Gerðarsafns
Kópavogsbær auglýsir laust starf forstöðumanns Gerðarsafns.
Forstöðumaður Gerðarsafns heyrir undir forstöðumann menningarmála hjá Kópavogsbæ. Ráðið er
í starfið til fimm ára í senn. Forstöðumaður mótar hlutverk og listræna stefnu Gerðarsafns og ber
meðal annars ábyrgð á sýninga- og viðburðahaldi, rekstri safnsins, safnverslunar og veitingasölu, á
safneign Gerðarsafns og öðrum listaverkum í eigu Kópavogsbæjar. Forstöðumaður sinnir samstarfi
við aðrar menningarstofnanir bæjarfélagsins og sambærilegar stofnanir annars staðar.
Hægt er að sjá nánari upplýsingar um starfið og sækja um á heimasíðu bæjarins kopavogur.is

Leikskólinn Kirkjuból
• Leikskólakennari

kopavogur.is

Leikskólinn Mánahvoll
• Leikskólakennarar
Leikskólinn Sunnuhvoll
• Leikskólakennari
Krókamýri - Heimili fatlaðs fólks
• Starfsmenn
Fjölskyldusvið
• Hlutastarf á heimili ungrar konu
Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns,
eru hvattir til að sækja um.
Nánari upplýsingar má ﬁnna á ráðningarvef
Garðabæjar https://starf.gardabaer.is

gardabaer.is

Fyrirtæki
ársins 2021

Félagsmálaráðuneytið auglýsir
eftirfarandi stöður lausar til umsóknar
Embætti forstjóra Barna – og fjölskyldustofu.

Félagsmálaráðuneytið leitar að framsæknum stjórnanda sem hefur þekkingu á
málefnum barna og hæfni til að leiða innleiðingar- og breytingaferli.
Barna- og fjölskyldustofu er ætlað að vinna að farsæld barna í samræmi
við bestu þekkingu og reynslu hverju sinni. Stofnunin mun sinna verkefnum
sem tengjast þjónustu við börn og fjölskyldur þeirra. Þar á meðal eru
verkefni á sviði barnaverndar en við stofnun Barna- og fjölskyldustofu verður
Barnaverndarstofa lögð niður. Barna- og fjölskyldustofa mun jafnframt
gegna lykilhlutverki við samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna og
fara með tilgreind verkefni í þágu barna sem nánar er kveðið á um í lögum
um félagsþjónustu sveitarfélaga, lögum um þjónustu við fatlað fólk með
langvarandi stuðningsþarfir, lögum um Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins
og lögum um þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og
einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu.

Barna- og fjölskyldustofu er ætlað að vera verkfærakista ríkisins vegna
samþættrar þjónustu við börn og fjölskyldur. Í því felst meðal annars að vera
stuðningur við sveitarfélög og ríkisstofnanir vegna þjónustu í þágu barna, með
ráðgjöf, leiðbeiningum, fræðslu og þróun gagnreyndra aðferða og úrræða í
þágu barna. Í því felst jafnframt að hafa yfirumsjón með úrræðum á vegum
ríkisins, þar á meðal Stuðlum, Barnahúsi og öðrum meðferðarúrræðum
og fóstri. Meðal verkefna Barna- og fjölskyldustofu verður yfirumsjón
með upplýsingakerfum samþættingar þjónustu í þágu farsældar barna og
gagnagrunni og stafrænum lausnum fyrir barnavernd á landsvísu.

Forstjóri Gæða- og eftirlitsstofnunar velferðarmála

Félagsmálaráðuneytið leitar að framsæknum stjórnanda sem hefur áhuga á
að byggja upp nýja stofnun.

Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála mun hafa eftirlit með gæðum
þjónustu sem er veitt á grundvelli laga um barnavernd, laga um Barna- og
fjölskyldustofu, laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, laga um þjónustu
við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir, laga um málefni aldraðra,
laga um Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, laga um þjónustu- og
þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta
sjón- og heyrnarskerðingu og laga um samþættingu þjónustu í þágu farsældar
barna.
Helstu verkefni stofnunarinnar er útgáfa rekstrarleyfa, frumkvæðiseftirlit
með gæðum þjónustu, afgreiðsla kvartana yfir þjónustu, beiting viðurlaga
við brotum á reglum og þróun gæðaviðmiða. Stofnunin mun taka við
gæða- og eftirlitsverkefnum frá Gæða- og eftirlitsstofnun félagsþjónustu og
barnaverndar og eftirlitsverkefnum frá Barnaverndarstofu.
Félagsmálaráðuneytinu, 4. september 2021.
Umsóknarfrestur er til 23. september 2021.
hagvangur.is

Nánari upplýsingar um störfin má finna á
starfatorgi Stjórnarráðsins, www.starfatorg.is

Fjarðabyggð er ákjósanlegur kostur
jafnt í starfi og leik:
Samfélagið Í Neskaupstað er sterkt skólasamfélag:
leikskóli, grunnskóli, tónlistarskóli og verkmenntaskóli. Næsti menntaskóli er á Egilsstöðum. Vegalengdir eru að jafnaði stuttar og fólk því fljótt í förum
milli staða, hvort sem um er að ræða t.d. skóla eða
þjónustu af ýmsum toga. Íbúarnir eru samheldnir og
samfélagið líflegt. Íbúafjöldi er um 1400 manns.

Læknisstaða á Umdæmissjúkrahúsi Austurlands
SÉRFRÆÐILÆKNIR Í ALMENNUM LYFLÆKNINGUM
Laus er til umsóknar staða sérfræðilæknis í almennum lyflækningum við Umdæmissjúkrahús Austurlands/FSN í Neskaupstað.
Starfshlutfall er 100% en hlutastarf kemur til greina. Staðan veitist frá 1. október 2021 eða eftir nánara samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð

• Þjónusta við heilsugæslu og göngudeild umdæmissjúkrahússins í Neskaupstað
• Þátttaka í vaktþjónustu
• Þátttaka í kennslu læknanema og deildarlækna
• Þátttaka í þverfaglegri samvinnu og teymisvinnu HSA
• Sérfræðingur í lyflækningum myndar ásamt skurðlækni, svæfingalækni og deildarlækni öflugt teymi lækna við sjúkrahúsið og
heilsugæsluna. Sjúkrahúsið er vel búið tækjum, s.s. CT-tæki, ómtæki, speglanatækjum og rannsóknarstofu. Farandsérfræðingar í
ýmsum greinum heimsækja sjúkrahúsið og sinna þannig sérfræðiþjónustu í nærumhverfinu.

Hæfniskröfur
• Íslenskt sérfræðileyfi í almennum lyflækningum
Lögð er áhersla á faglegan metnað, jákvæðni og sveigjanleika. Lipurð og áreiðanleiki í samskiptum eru skilyrði.
Áskilinn er réttur til að hafna umsóknum frá einstaklingum sem ekki teljast uppfylla framangreind skilyrði.

Umsóknarfrestur er til og með 30. september 2021
Kjör fara eftir kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands.
Umsóknum skal skilað á eyðublöðum sem fást á vef Embættis landlæknis; https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ til
HSA, framkvæmdastjóra mannauðs , Lagarási 22, 700 Egilsstöðum.
Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu HSA við ráðningar. Umsókn fylgi staðfestar upplýsingar um nám,
starfsreynslu, kennslu og vísindastörf, ásamt afriti af greinum sem umsækjandi kann að hafa birt eða skrifað. Mat HSA byggist á
innsendum umsóknargögnum. Viðtöl verða tekin við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið einnig á þeim. Tóbaksnotkun er ekki heimil á vinnutíma innan HSA.
Nánari upplýsingar veita Jón H. H. Sen, forstöðulæknir, s. 840-4144 og 4701450, jon.sen@hsa.is Pétur Heimisson, framkvæmdastjóri
lækninga, s. 470-3052 og 860-6830, petur.heimisson@hsa.is Guðjón Hauksson, forstjóri, s. 470-3050, gudjon.hauksson@hsa.is
Emil Sigurjónsson framkvæmdastjóri mannauðs, s. 470 3053 og 895 2488, netf. emil.sigurjonsson@hsa.is .

Íþróttir Íþróttalífið á svæðinu er fjölbreytt og ýmislegt í boði, svo sem sjósport, fjallgöngur, fótbolti, blak,
sund, hestamennska, skíði, golf og karate. Oddskarð
er skíðasvæði í fjöllunum milli Norðfjarðar og Eskifjarðar. Það er rómað fyrir náttúrufegurð og góðan
aðbúnað. Mjög góður 9 holu golfvöllur er í Norðfirði.
Samgöngur Ný Norðfjarðargöng hafa gjörbylt
samgöngum í Fjarðabyggð. Egilsstaðaflugvöllur er í
aðeins tæplega klukkustundar akstursfjarlægð.
Náttúrufegurð Náttúra Austurlands er í senn
mikilúðleg og fíngerð. Útivistarfólk á auðvelt með
að finna eitthvað við sitt hæfi frá fjörum til fjalla og
náttúruunnendur eru óvíða betur í sveit settir en
einmitt í Fjarðabyggð. Hvort sem menn vilja lóna á
fjörðum eða sigra fjöll er það allt innan seilingar.
Áhugafólk um veiðar hefur fjölbreytta möguleika til
sjós og lands og allir eru þeir nærtækari en menn
gæti að óreyndu grunað.
Umdæmissjúkrahús Austurlands/FSN í Neskaupstað starfrækir
blandaða lyf- og handlækningadeild, hjúkrunardeild, fæðingardeild
og endurhæfingardeild ásamt stoðdeildum, sem og heilsugæslu
fyrir íbúa í Neskaupstað og Mjóafirði. Auk lyflæknis starfa svæfingalæknir, skurðlæknir og deildarlæknir á FSN. Þjónustusvæði
sjúkrahússins nær frá Bakkafirði til Djúpavogs, svæðis sem telur
um 11.000 íbúa. Flugvöllur fyrir sjúkraflug er í Neskaupstað. Meginhlutverk sjúkrahússins er að veita almenna sjúkrahúsþjónustu,
samanber lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007, og það er hlekkur í
þjónustukeðju HSA, sem starfar á þremur fagsviðum: heilsugæslu-,
hjúkrunar- og sjúkrasviði. Á þjónustusvæði HSA eru auk FSN sjö
heilsugæslur, en alls eru starfseiningarnar 11 talsins. HSA byggir
þjónustu sína á mannvirðingu, þekkingu og þverfaglegri samvinnu.

LEITAR ÞÚ AÐ STARFSMANNI?

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita afburðarþjónustu og
að rétti einstaklingurinn finnist fyrir þá aðila sem nýta sér þjónustu okkar vegna ráðninga starfsfólks í allar tegundir starfa.

ATVINNUVEFUR /RÁÐNINGARKERFI 50%

kynningarafsláttur

Nýjasta þjónustuleiðin hjá okkur er glænýr atvinnuvefur þar sem fyrirtæki geta nýtt sér ráðningarkerfi
okkar og sett sjálf inn auglýsingar og unnið úr umsóknum í kerfinu eða beint umsóknum á eigin síðu.

Ódýrt

Skilvirkt

• Sanngjarnt lágt verð
• Einföld verðskrá

• Flokkunarkerfi
• Aðstoð við textagerð
• Svarpóstar
• Viðbótarþjónustur
• Fjöldi umsækjenda á skrá

Auðvelt í notkun
• Þú setur inn atvinnuauglýsingu í ráðningarkerfi
• Móttekur umsóknir í ráðningarkerfi
• Flokkar og vinnur úr umsóknum í ráðningarkerfi
• Svarar umsækjendum í ráðningarkerfi
• Ráðgjafar HH Ráðgjafar alltaf tiltaks ef á þarf að halda

Atvinnuauglýsingin þín nær til allt að 35.000 einstaklinga sem eru skráðir hjá HH Ráðgjöf í atvinnuleit.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Í ráðningarþjónustunni veitum við heildaraðstoð við ráðningarferlið. Sérfræðingar okkar sjá um alla úrvinnslu.

Vinnusparnaður

Fjöldi hæfra umsækjenda

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

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

Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði
mannauðsmála sem búa m.a. yfir mikilli
reynslu af ráðningum og hagnýtri menntun
Kynningarafsláttur gildir til 1. október 2021

HH RÁÐGJÖF

www.hhr.is - sími: 561 5900 - hhr@hhr.is

Vegna aukinna verkefna viljum vid baeta vid okkur oflugu starfsf61ki - vilt pu vera hluti af
h6pnum okkar? Vid leitum eftir jakvaedum einstaklingum sem syna metnad, frumkvaedi og
sjalfstaedi i starfi. Vinnan hja okkur er teymisvinna og pvi er porf a miklum og g6dum
samskiptum innanhuss sem utan. Nanar um storfin ma finna a umsokn.verkis.is.

HLJOE>VERKFR.EE>INGUR

Via leitum eftir hlj6averkfrreaingi a Byggingasvia sem hefur g6aa reynslu i hlj6ahonnun.

Starfia felst i fjolbreyttum honnunarverkefnum s.s. honnun ibuaa- og atvinnuhusnceais,
samgongumannvirkja, skipulagsverkefna og ymsum mcelingum a havaaa, hlj6ai og titringi.

VIE> BYGGJUM UPP
SAMFELOG
VERKfS veitir trausta raOgjof
sem styOur viO uppbyggingu
sjalfbcerra samfelaga. ViO hofum
mikla pekkingu a sviOi vistvamnar
honnunar og erum leiOandi a
heimsvisu pegar kemur aO gramni
orkuvinnslu og nytingu jarOvarma.
ViO byggjum upp sjalfbcer
samfelog viOa um heim meO pvi
aO hafa sjalfbcerni alltaf i huga viO
akvarOanatoku - allt fra fyrstu
hugmynd til forgunar.

BURE>ARVIRKJAHONNUE>UR
Via leitum eftir byggingarverkfrceaingi og byggingartceknifrreaingi a Orku- og ianaaarsvia
mea reynslu af honnun buraarvirkja. 1:>ekking a BIM aaferaarfrreainni og notkun likana via
honnun er kostur.
Starfia felst i honnun a vatnsafls- og jaravarmavirkjunum asamt ianaaarmannvirkjum. Um er aa
rreaa bceai alhliaa honnun a fyrirkomulagi mannvirkja en deilihonnun og buraarpolshonnun er
st6r hluti starfsins. Framkvcemdaeftirlit getur einnig veria hluti starfsins.

RAFMAGNSVERKFR.EE>INGUR EE>A RAFMAGNST.EKNIFR.EE>INGUR
A SVIE>I RAFORKUKERFA

Via leitum eftir rafmagnsverkfrceaingi eaa rafmagnstceknifrceaingi a Orku- og ianaaarsvia,
heist mea reynslu af vinnu via framleiaslu-, flutnings- og/eaa dreifikerfi raforku. 1:>ekking a
netkerfum er kostur.
Starfia felst einkum i vinnu via forritun og pr6fanir a varnar- og stj6rnbunaai i tengivirkjum og
oarum raforkumannvirkjum. Verksviaia getur oraia fjolbreytt og naa allt fra frumathugunum
og valkostagreiningum aa utboashonnun og yfirfera a honnun verktaka. i sumum tilvikum er
deilihonnun einnig unnin af h6pnum.

T.EKNITEIKNARI
Via leitum eftir trekniteiknara a Orku- og ianaaarsvia mea reynslu af notkun helstu
teikniforrita. Reynsla af utgafuferli teikninga og aa vinna mea BIM liken er kostur.
Starfia felst i gera teikninga og prividdarlikana i Autocad, Inventor og Revit asamt utgafu
teikninga og utanumhaldi teikningaskraa.

Nanari upplysingar veita:
Elin Greta Stefansd6ttir mannauasstj6ri, egs@verkis.is

#VERKiS

Aslaug 6sk Alfreasd6ttir, serfrceaingur i mannauasmalum, aoa@verkis.is

Ums6knarfrestur er til og med 8. september. S6tt er um a umsokn.verkis.is

Heill heimur af tækifærum
Víðtæk starfsemi á ólíkum sviðum býður upp á spennandi starfsframa í einstöku umhverfi með alþjóðlegu yfirbragði,
þar sem nýsköpun, náttúra og sjálfbærni renna saman í eitt.

Fjölbreytt félagslíf

Góð fríðindi

Þjálfun og fræðsla

Einstakt umhverfi

2-2-3 vaktavinna
eða dagvinna

Rútuferðir til og frá vinnu

Hollur og góður matur

Bláa Lónið er eitt af 25 undrum veraldar og hefur í um áratug verið í hópi
bestu heilsulinda heims og hlotið fjölmargar alþjóðlegar viðurkenningar.

Er draumastarfið þitt
handan við hornið?
Bláa Lónið óskar eftir að ráða til sín öfluga liðsfélaga í fjölbreytt og skemmtileg störf. Markmið Bláa Lónsins er að skapa
ógleymanlegar minningar fyrir gesti sína með gleði, virðingu og umhyggju að leiðarljósi.

Sérfræðingur í áætlanagerð og greiningum

Stafrænn vörustjóri - Vefsvæði

Umsjón með áætlanaferli samstæðu Bláa Lónsins og
þátttaka í gerð stjórnendaskýrslna og annarra greininga.

Leiðir þróun vefsvæða Bláa Lónsins,
með notendaupplifun að leiðarljósi.

Stafrænn vörustjóri - MyBlueLagoon

Viðskiptastjóri í markaðsdeild

Leiðir þróun á MyBlueLagoon,
sjálfsafgreiðslugátt fyrir gesti Bláa Lónsins.

Umsjón með markaðsefni húðvara Bláa Lónsins á
Íslandi og á erlendum mörkuðum.

Framreiðslu- og matreiðslunemar

Nuddari

Starfa undir leiðsögn heimsklassa framreiðslu- og
matreiðslumeistara á veitingastöðum Bláa Lónsins.

Annast nuddmeðferðir á stórfenglegu
upplifunarsvæði Bláa Lónsins.

Flotmeðferðaraðili

Móttökustarf á SPA svæði

Hámarka upplifun gesta með
flotmeðferðum í heilsulind Bláa Lónsins.

Ógleymanlegur gestgjafi í móttöku Bláa Lónsins sem
tekur þátt í að gera einstaka upplifun gesta enn betri.

Kynntu þér störfin nánar á storf.bluelagoon.is
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REKSTRARSTJÓRI
FASTEIGNA

Seltjarnarnesbær
Laus störf

Leikskóli Seltjarnarness
• Leikskólakennari, fullt starf
• Starfsmaður leikskóla, fullt starf
Upplýsingar um störf í Leikskóla Seltjarnarness
veitir Margrét Gísladóttir, aðstoðarleikskólastjóri,
margret.gisladottir@seltjarnarnes.is,
í síma 5959-281/291.

Starfið felur í sér umsjón með almennu viðhaldi, rekstri
og endurbótum ásamt verkstýringu á nýbyggingum.
Íslandshótel eiga og reka 17 hótel vítt og breitt um
landið. Herbergjafjöldi er um 1850 og heildarfjöldi
fermetra er um 90 þúsund.

Umsóknum ásamt fylgiskjölum skal skilað
á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar undir
seltjarnarnes.is – Störf í boði
Umsóknarfrestur um ofangreind störf er til
13. september 2021.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga við hlutaðeigandi stéttarfélag.

Í byggingu er nýtt 130 herbergja hótel við Lækjargötu,
Hótel Reykjavík Saga og framundan er fyrirhuguð
stækkun á Grand Hótel Reykjavík í Sigtúni.
HELSTU VERKEFNI OG ÁBYRGÐ
• Umsjón með reglubundnu viðhaldi fasteigna
• Samskipti við verktaka og samningagerð
• Gerð kostnaðar- og viðhaldsáætlana
• Verkstjórn og eftirlit með framkvæmdum

ÍSLANDSHÓTEL
ÖFLUG LIÐSHEILD

    

 

HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun á sviði bygginga, tækni eða verkfræði
• Meistararéttindi á byggingasviði æskileg
• Þekking og reynsla á byggingaframkvæmdum
• Sjálfstæði, hæfni í samskiptum og frumkvæði
• Reynsla af sambærilegu starfi kostur
Umsækjendur senda inn umsókn ásamt
ítarlegri ferilsskrá á ráðningarvef Íslandshótela,
islandshotel.is/storf
Merkt: Rekstrarstjóri Fasteigna - Íslandshótel
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Nánari upplýsingar veitir Erna Dís Ingólfsdóttir í
netfangi ernadis@islandshotel.is
Umsóknarfrestur er til og með 10. september

seltjarnarnes.is

GRINDAVÍKURBÆR

GRINDAVÍKURBÆR
Félagsþjónustan í Grindavík auglýsir starf
félagsráðgjafa laust til umsóknar. Um er að ræða
100% starf sem felur í sér verkefni á grundvelli
barnaverndarlaga nr. 80/2002 og laga nr. 40/1991 um
félagsþjónustu sveitarfélaga, auk annarra laga á
sviði félagsþjónustu.
Til greina kemur að ráða starfsmann með aðra
háskólamenntun sem nýtist í starfinu. Viðkomandi
starfsmaður þarf að geta hafið störf sem allra fyrst.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Starfsréttindi í félagsráðgjöf eða viðkomandi fagi
• Reynsla af störfum í félagsþjónustu er æskileg
• Reynsla á sviði barnaverndar er æskileg
• Reynsla af starfi í opinberri stjórnsýslu er kostur
• Krafist er góðrar alhliða tölvukunnáttu og þekking
á OneSystem er kostur
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum,
áhugi og reynsla af teymisvinnu
• Frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæð vinnubrögð
• Jákvætt viðhorf og geta til að vinna undir álagi
• Gott vald á íslensku í ræðu og riti
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg
starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er
grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi
í starfið. Afrit af prófskírteini og leyfisbréfi þurfa að
fylgja umsókn. Umsóknarfrestur er til og með
22. september 2021.

Þátttakandi í íslensku
atvinnulífi í 50 ár
hagvangur.is

Umsókn ásamt fylgiskjölum skal skilað á netfangið
nmj@grindavik.is. Öllum umsóknum verður svarað
þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Öll kyn eru
hvött til að sækja um.
Nánari upplýsingar gefur Nökkvi Mar Jónsson,
sviðsstjóri félagsþjónustu- og fræðslusviðs í
síma 420-1100.

Við ráðum
Ráðum býður upp á ráðgjöf
og ráðningarþjónustu sniðna
að þörfum viðskiptavinarins.

Gagnastjóri Reykjavíkurborgar
Við leitum að kraftmiklum leiðtoga til að leiða skrifstofu gagnaþjónustu Reykjavíkurborgar
sem ber megin ábyrgð á hagnýtingu gagna Reykjavíkur. Gagnaþjónustan
tilheyrir Þjónustu- og nýsköpunarsviði borgarinnar og innan hennar starfar hópur
af öflugum gagnasérfræðingum.
Gagnastjóri er einn af lykilstjórnendum sviðsins og ber m.a. ábyrgð á og leiðir stefnu-

Stjórnendaleit

mörkun í stjórnun, meðhöndlun og hagnýtingu gagna borgarinnar. Starfið er hluti af

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

stoðverkefnum borgarinnar sem og eitt af kjarnaverkefnum stafrænnar umbreytingar.

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 fyrirtækja í dag. Þekking á markaðnum
er því mikilvæg og þar skiptir reynslan miklu
máli. Með leit í gagnagrunni eða auglýsingu í
viðeigandi miðlum aðstoðar Ráðum fyrirtæki
við að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.

Sveigjanleg nálgun
Sérstaða Ráðum liggur í sveigjanlegri nálgun
á ráðningarverkefnið. Fyrir utan að sjá um allt
ráðningarferlið komum við til móts við þarfir
fyrirtækja með því að sjá um hluta þess ef þörf
krefur, t.d. bakgrunnskannanir, hæfnismat eða
starfstengdar æfingar.

Matstæki
Ráðum notast við nýjustu aðferðir við að meta
hæfni og persónuleikaþætti sem geta skipt
sköpum í ráðningum. Ráðum er í samstarfi við
bandaríska mannauðslausnafyrirtækið CEB sem
er í fararbroddi í persónuleikaprófum og öðrum
matstækjum sem eru sérstaklega hönnuð til að
greina sérstöðu og hæfileika einstaklinga áður
en ráðning fer fram.
Þannig er hægt að finna hæfasta einstaklinginn
með talsverðri nákvæmni. Persónuleikamatið
OPQ32 og DSI (Dependability & Safety Index)
skimunarprófið hafa t.d. verið stöðluð og
staðfærð að íslenskum markaði.

Ráðgjöf við starfslok
Viðskilnaður fyrirtækis við starfsmann skiptir
höfuðmáli þegar fyrirtækið á frumkvæðið að
starfslokum. Ráðum býður upp á viðtal við
ráðgjafa sem felur m.a. í sér upplýsingar um
atvinnumarkaðinn, ráðgjöf varðandi starfs
ferilskrá og kynningarbréf og hagnýt atriði
varðandi starfsleit og atvinnuviðtöl.

Starfssviðið er því vítt og fjölbreytt og gengur þvert yfir öll svið Reykjavíkur en litið er
til markvissrar stjórnunar og hagnýtingar gagna sem einn af lykilþáttum í að skapa virði
í starfseminni. Viðkomandi þarf að brenna fyrir mótun og þróun gagnadrifinnar menningar
og hafa sterka framtíðarsýn á uppbyggingu og hagnýtingu gagna innan Reykjavíkurborgar.

Ábyrgðarsvið gagnastjóra:
Að stýra teymi gagnasérfræðinga
Fagleg og fjárhagsleg ábyrgð skrifstofunnar
Ber ábyrgð á og veitir ráðgjöf við þróun gagna og gagnavara
og tryggir gæði og áreiðeinaleika þeirra
Ber ábyrgð á gerð mælaborða, rekstrarappa og annarri framsetningu gagna
Skilur og skilgreinir þarfir í meðhöndlun gagna og mótun upplýsinga
Leiðir þróun gervigreindar- og tölfræðilíkana hjá borginni
Stefnumótun, þróun og innleiðing gagnastefnu og gagnamenningu
Ber ábyrgð á líftíma gagna, geymslu og eyðingu þeirra
Tryggir auðvelt aðgengi notenda að gögnum
Fræðslu- og kynningarmál skrifstofunnar

Menntunar og hæfni:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun áskilin
Reynsla af greiningum, tölfræði og/eða verkefnastjórnum
Farsæl stjórnunarreynsla
Geta til að vinna undir álagi
Skipulögð vinnubrögð og metnaður í starfi
Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
Góð þekking og áhugi á þróun, hugbúnaði og tækjum
sem notuð eru á starfssviðinu
Greiningarhæfni og rökvísi
Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum og áhugi á að starfa í teymi
Mjög góð hæfni í íslensku og ensku í ræðu og riti
Umsóknarfrestur er til og með 19. september n.k. og skal umsókn fylgja starfsferilsskrá, prófskírteini og kynningarbréf þar sem umsækjandi gerir grein fyrir
áhuga og hæfni í starfið.
Upplýsingar um starfið veitir Óskar Jörgen Sandholt í gegnum tölvupóstfangið:
oskar.j.sandholt@reykjavik.is eða í síma 4 11 11 11. Launakjör eru samkvæmt
kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.
Reykjavíkurborg er skapandi og metnaðarfullur vinnustaður ásamt því að vera sá
stærsti á Íslandi. Verkefnin eru afar fjölbreytt og snerta daglegt líf borgarbúa með
margvíslegum hætti.
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að
vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS
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ferðamennsku, menningu og viðskiptum á Íslandi.
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frönsku, þýsku og kínversku. Land og Saga media býður einnig upp
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Helstu verkefni eru sala á þjónustu fyrirtækisins,

og viðhald
viðskiptasambanda.
Við leitum aðöflun
einstaklingum
sem
geta unnið sem sölu-markaðsHæfniskröfur
menn
fyrir tímaritin,vef og samfélagsmiðla útgáfunnar.
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Góðir sölu- og
og skipulagshæfileikar
samskiptahæfileikar
Áhugasamir
sendið umsókn með
ferilskrá á
• Reiprennandi í einu
• Almenn tölvukunnátta
info@icelandictimes.com
Norðurlandatungumáli er kostur
• Frumkvæði og metnaður
• Reynsla af sölumennsku er skilyrði
til að ná árangri

Áhugasamir sendið umsókn með ferilskrá á info@icelandictimes.com
merkta: „Atvinnuumsókn október 2016”.

IcelandIc TImes
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Til leigu

Menningarhúsið Hof
auglýsir til leigu eldhúsaðstöðu í kjallara Hofs
Menningarhúsið Hof auglýsir til leigu eldhúsaðstöðu í kjallara Hofs. Um er að ræða u.þ.b.
30 fermetra eldunarrými sem er fullbúið flestum
þeim tækjum sem þarf til framleiðslu matvæla.
Hluti rýmisins og tækja er samnýtt með veitingarekstri á jarðhæð sem hefur jafnframt forgang
í sameiginleg tæki. Gerð er krafa um að leigjendur geti þjónustað kaffihús sem rekið er á
jarðhæð Hofs.

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Almenningssalerni fyrir Skíðasvæði

höfuðborgarsvæðisins í Bláfjöllum - Salernishús,
útboð nr. 15291.

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

Innkaupaskrifstofa

Sími 411 1111

Notkun leigjandans á rýminu takmarkast við
almennan opnunartíma Hofs. Leigusamningur
yrði gerður til 31. júlí 2022.
Nálgast má teikningar á vef Akureyrarbæjar.
Nánari upplýsingar veitir Þuríður Helga Kristjánsdóttir framkvæmdastjóri Menningarfélags
Akureyrar; netfang: thuridur@mak.is.
Óskað er eftir tilboðum í leigu fyrir umrætt rými
og rennur frestur til þess að skila inn tilboðum
er til 10. september 2021. Tilboðum skal skila
inn á netfangið umsoknir@mak.is merktar
eldhús.

valborgfs.is

FASTEIGNASALA

Garðabær - Arnarnes
Glæsilegt 400 fm einbýlishús til leigu.
Leigutími er frá 1. október 2021 í allt að 5 ár.
Í húsinu eru: 3-4 svefnherbergi, fataherbergi,
stórt eldhús, borðstofa, stofa með arni og
3 baðherbergi.
Á neðri hæð hússins er: svefnherbergi, pool
herbergi, bar, baðherbergi og þvottahús.
Einnig er aðstaða með beinu aðgengi út í garðinn
þar sem er eldunaraðstaða, heitur pottur o.fl.
Tvöfaldur bílskúr fylgir húsinu.
Frábær staðsetning með glæsilegu útsýni
Nóatún 17 | 105 Reykjavík | valborg@valborgfs.is | Sími 419 7900

ÚTBOÐ

Allar upplýsingar veitir Jónas Ólafsson lgf. 824 4320

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

Útboð nr. 2021-09
Innleiðing á viðskiptakerfi
Landsvirkjunar
Landsvirkjun óskar eftir aðilum til
þátttöku í samkeppnisviðræður að
undangengnu forvali vegna innleiðingar
á nýju viðskiptakerfi Landsvirkjunar.
Þrír þátttakendur verða valdir í forvali til
áframhaldandi viðræðna.
Innleiðingaraðili mun styðja við
Landsvirkjun við uppfærslu úr Microsoft
Dynamics AX2009 í Microsoft Dynamics
365 Finance. Verkefnið felur í sér í
hönnun, greiningu, uppsetningu og
þróun ásamt tengingum við önnur
kerfi. Einnig við gagnaflutning, þjálfun,
prófanir og gangsetningu auk möguleika
á áframhaldandi þjónustu við kerfið eftir
innleiðingu. Áætlað er að verkefnið taki
12 mánuði og stefnt er á gangsetningu í
fjórða ársfjórðungi 2022.
Útboðsgögn eru aðgengileg á útboðsvef
Landsvirkjunar
utbod.landsvirkjun.is
Tilkynningu um þátttöku ásamt
umbeðnum upplýsingum skal skila á
útboðsvefnum og rennur skilafrestur út
30.9.2021, kl. 13

Kristján

s: 867-3040

Viktoría Larsen
s: 618-5741

Guðbjörg G.

s: 899-5949

Ólafur Haukur
s: 866-1242

Garðar B.

s: 898-0255

Einar Örn

s: 823-4969

Sólveig

s: 869-4879

Kristín María
s: 837-1177

Garðar Hólm
s: 899-8811

Ragnheiður
s: 788-3069

Guðlaug

Hallgrímur

s: 661-2363

s: 896-6020

Halldór

Bára

s: 660-5312

s: 693-1837

OP

IÐ

Garðar K.

s: 853-9779

Aðalsteinn Jón
s: 767-0777

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

Styrmir

s: 846-6568

Michalina
s:766-0891

Linda

s:848-9455

VIÐ
ERUM
TRAUSTI

Thelma

s: 860-4700

OP

IÐ

HÚ

S

Lækjasmári 86 – 201 Kópavogur

Styrmir
s: 846-6568

Kristján
S: 867-3040

Glæsileg og nýuppgerð 6-7 herbergja 200,5 fm íbúð á 2 hæðum á frábærum stað í Kópavogi. Nýtt eldhús
og baðherbergi. Tvennar svalir. Fallegt útsýni. Sérmerkt bílastæði með rafhleðslustöð í bílastæðahúsi.
Öll helsta þjónusta í göngufæri. Nánari uppl. veita Styrmir s:846-6568 og Kristján s:867-3040.
Verð: 89,9 millj.

OP

IÐ

S

Holtagerði 84 – 200 Kópavogur

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 6. SEPT. KL.17:30 – 18:00

Guðlaug
S: 661-2363

Garðar Hólm
S: 899-8811

Kristján
S: 867-3040

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 6. SEPT. KL.17:30 – 18:00

Einstaklega vel skipulögð 3ja herbergja 106,4 fm íbúð á 2.hæð í tvíbýlishúsi með sérinngangi og bílskúr.
Tvö svefnherbergi en auðvelt er að bæta þriðja herberginu við. Einstaklega snyrtileg lóð og góður
bílskúr. Nánari uppl. veita Gulla s:661-2363, Garðar Hólm s:899-8811 og Kristján s:867-3040.
Verð: 64,9 millj.

OP

IÐ

HÚ

S

Skipholt 50A – 105 Reykjavík

Einar Örn
S: 823-4969

Kristján
S: 867-3040

Vel skipulögð 3ja herbergja 104,3 fm íbúð með suðaustur svölum á 2.hæð, geymsla innan íbúðar og sér
þvottahús. Góð staðsetning og verslunarkjarnar í göngufæri. Nánari uppl. veita Einar Örn s:823-4969 og
Kristján s:867-3040.
Verð: 57,9 millj.

OP

IÐ

Guðlaug
S: 661-2363

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 7. SEPT. KL.17:30 – 18:00

Falleg 4ra herbergja 110,4 fm íbúð á 2.hæð með stæði í bílageymslu í nýlegu lyftuhúsi. Þrjú rúmgóð
herbergi. Stutt í skóla, leikskóla, verslanir og alla þjónustu. Nánari uppl. veita Gulla s:661-2363, Garðar
Hólm s:899-8811 og Kristján s:867-3040.
Verð: 59,9 millj.

IÐ

HÚ

S

Asparfell 12 – 111 Reykjavík
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 7. SEPT. KL.17:30 – 18:00

Kristján
S: 867-3040

Garðar Hólm
S: 899-8811

OP

Guðbjörg G.
S: 899-5949

Björt og falleg 2ja herb. 71,8 fm endaíbúð á 5.hæð með sérinngangi frá svalagangi í álklæddu lyftuhúsi.
Góðar suðursvalir með fallegu útsýni. Íbúðin hefur verið töluvert endurnýjuð. Frábært útsýni til suðurs
og norðurs. Myndavélakerfi í sameign og bílastæðum. Nánari uppl. veitir Guðbjörg s:899-5949.
Verð: 36,9 millj.

HÚ

S

Tröllakór 6–10 – 203 Kópavogur

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 7. SEPT. KL.17:30 – 18:15

HÚ

HÚ

S

Kambavað 1-3 – 110 Reykjavík
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 7. SEPT. KL.17:30 – 18:00

Guðlaug
S: 661-2363

Garðar Hólm
S: 899-8811

Einstaklega vel skipulögð 3ja herbergja 100,3 fm íbúð á 3.hæð í lyftuhúsi. Frábært útsýni og tvö bílastæði í bílakjallara. Frábær staðsetning og barnvænt hverfi með góðum leik- og grunnskóla. Einnig er
stutt í útivistarparadís eins og Heiðmörk, Rauðavatn, Ellliðaárdal og Elliðavatn. Nánari uppl. veita Gulla
s:661-2363 og Garðar Hólm s:899-8811.
Verð: 54,9 millj.

Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is - sími 534 1020

TIL SÖLU Ármúli 28-30
Til sölu heildareignin að Ármúla 28-30, 108 Reykjavík,
alls 2.752.3 m²
Húsið er á 3 hæðum og er búið opnum vinnurýmum, lokuðum
skrifstofum, fundarherbergjum, tæknirýmum og skjalageymslum.
Fullbúið framleiðslueldhús með matsal er á 1. hæð. ásamt
móttökurými og snyrtingum.
Bakinngangur/ starfsmannainngangur er til staðar. Mögulega er hægt að breyta 1. hæðinni í verslunar- eða þjónustuhúsnæði þar sem yfir 3ja metra lofthæð er til staðar.
Kaffistofur með innréttingum og snyrtingar eru fyrir miðju á
hverri hæð. Teppi og parket er á gólfum í skrifstofurýmunum.
Kerfisloft og lýsing er í loftum ásamt kælibúnaði.
Hluti Ármúla 28 er í útleigu. Varaaflstöð er i bakhúsi og góðar
ljósleiðaratengingar eru til staðar í húsinu.
Um 74 bílastæði eru við húsið. Húsnæðið er án virðisaukaskattskvaðar.
Nánari upplýsingar um eignirnar veitir Helgi Már Karlsson
löggiltur fasteignasali s. 897 7086 hmk@jofur.is

Geir Sigurðsson
s: 655-9000
Lögg. fast.

Vesturberg 94, Rvk.

IÐ

OP

IÐ

OP

Opið hús kl. 17.00 – 18.00 miðvikudaginn 8. september

Falleg og endurnýjuð 4–5 herbergja 105,2 fm íbúð á 2.hæð. Íbúðin skiptist í
sjónvarpshol, eldhús með borðkrók, stofu með vestur-svölum og útsýni, þrjú
herbergi og baðherbergi. Ný eldhúsinnrétting og tæki í eldhúsi. Nýr korkur á
eldhúsi. Sérsmíðaðir vandaðir skápar í sjónvarpsholi og tveimur herbergjum. Ný
baðinnrétting með nýjum vask og blöndunartækjum. Nýtt gler að hluta. Íbúðin er
öll nýmáluð. Útsýni.
Verð 50,9 m.
Geir sími 655-9000

Lögg. fast.

Suðurbraut 24, Hf.

S

HÚ

Aðalsteinn Steinþórsson
s: 896-5865

Mosarimi 5, Rvk.

S

HÚ

Opið hús kl. 17:00 – 18.00 mánudaginn 6. september

Góð 3ja herbergja 81,1 fm íbúð á 2.hæð. Íbúðin skiptist í eldhús með borðkrók, stofu með svölum og útsýni, hol, flísalagt baðherbergi með baðkari,
handklæðaofn, baðinnréttingu og vegghengdu salerni, tvö herbergi með
fataskápum og þvottaherbergi er með glugga og skolvaski. Hol er með glugga
og getur hentað vel fyrir vinnuaðstöðu. Húsið lítur vel út.
Verð: 43.9 m.
Geir sími 655-9000

IÐ

OP

S

HÚ

Opið hús 17.00 – 18.00 mánudaginn 6. september

Björt og vel skipulögð 3ja herbergja 80.6 fm íbúð, á 1.hæð merkt 0101. íbúðin
er með sérinngangi og stórri timburverönd til suðurs með skjólveggjum.
Eignin skiptist í forstofu, gang, 2 svefnherbergi, eldhús, stofu, baðherbergi,
og geymslu innan íbúðar. Mjög stutt er í skóla, leikskóla, verslun og þjónustu
í Spönginni.
Verð 47,5 m.
Aðalsteinn 896-5865

Suðurbraut 31 - byggingalóð.

Til sölu 1,03 hektara byggingalóð í Tjarnarbyggð rétt við Selfoss. Lóðin
Suðurbraut 31 er 10.391 fm eignarlóð. Byggðin er heilsársbyggð úr landi
Kaldaðarnes, mitt á milli Eyrar¬bakka og Selfoss. . Búgarðabyggðin tryggir
þér víðtækar heimildir til húsdýrahalds, ræktunar og atvinnustarfsemi því
tengdu. Tjarnabyggð hentar einstaklega vel fyrir hestafólk, með fjölbreyttum
reiðleiðum og góðu beitilandi.
Verð: 7,3 m.
Geir sími 655-9000

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM STÆRÐUM OG
GERÐUM
FASTEIGNA
Á SÖLUSKRÁ
FRÍTT VERÐMAT
Í SEPTEMBER

HÚSASÖLUNA
VANTAR LIÐSAUKA
Húsasalan óskar eftir
löggiltum fasteignasala
eða nema í fasteignasölu.
Áhugasamir hafi samband við
Geir Sigurðsson, geir@husasalan.
is; s: 655-9000.

Þátttakandi
í íslensku
atvinnulífi
í 50 ár

Íbúð í Kópavogi óskast
Traustur kaupandi óskar eftir 150-200 fm íbúð með
sjávarútsýni í Kópavogi.
Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali
sverrir@eignamidlun.is
861 8514
Grensásvegi 11 108 Reykjavík | Sími 588-9090 | eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

5.sept. 15::00-17:00

Einbýlishús í Garðabæ óskast

hagvangur.is

Traustur kaupandi óskar eftir 200-300 fm einbýlishúsi í
Garðabæ. Æskileg staðsetning: Ásahverfi eða Prýðahverfi.
Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali
sverrir@eignamidlun.is
861 8514
Grensásvegi 11 108 Reykjavík | Sími 588-9090 | eignamidlun.is

RÁÐGJÖF

RÁÐNINGAR

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.

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is

Indriðastaðir
Sumarbústaður

311 Borgarnes
80 fm í heild

Gunnar Helgi Einarsson
Löggiltur fasteignasali
gunnar@eignamidlun.is
615 6181

4 herb.

43.900.000

Grensásvegi 11 108 Reykjavík | Sími 588-9090 | eignamidlun.is

RANNSÓKNIR

KJARNA - ÞVERHOLTI 2
• 270 MOSFELLSBÆ
• SÍMI: 586 8080

WWW.FASTMOS.IS

Svanþór
Einarsson
Lögg. Fast.
S: 698-8555

Hólmbergsbraut 5 – Reykjanesbæ „Laust strax“

Fasteignasali óskast!
Trausti fasteignasala óskar eftir að ráða
löggiltan fasteignasala eða nema til löggildingar
fasteignasala til starfa.
Vaxandi fasteignasala í léttu og skemmtilegu
starfsumhverfi. Góðir tekjumöguleikar.
Reynsla af sölu fasteigna kostur.
Fáið frekari upplýsingar hjá Kristjáni Baldurssyni
í síma 867-3040 eða kristjan@trausti.is
Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

Ný ca 167 m2 atvinnuhúsnæði. Húsnæðin eru skráð ca. 127 m2 og auk þess eru ca. 40
m2 óskráð geymsluloft. V. 33,9 m. - 36,9 m.
Svanþór Einarsson Löggiltur fasteignasali

Hlíðasmára 4 • 200 Kópavogur • domusnova@domusnova.is • S 527 1717

AUSTURGATA 41

Hlíðasmára 4 • 200 Kópavogur • domusnova@domusn

Skráð 211 M2. Ásett verð kr. 124.700.000. Mjög góður útleigu
möguleiki af eigninni, þ.e., tveggja herbergja íbúð á neðri
hæð hússins en að auki er stúdíóíbúð til hliðar við húsið.
Eignin sem um ræðir er þekkt í Hafnarfirði sem “hús Eiríks
læknis” en það var upphaflega byggt árið 1919. Húsið er
staðsett á vinsælum stað í hjarta Hafnarfjarðar en Austurgatan hefur mjög fallega ásýnd og staðsetningin góð þar
sem stutt er í miðbæjar kjarna Hafnarfjarðar.
Áhugasamir geta bókað skoðun hjá Guðný Ösp
Ragnarsdóttur, lgf., í síma 665-8909 eða með tölvupósti á
go@domusnova.is

www.domusnova.is

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

520 9595

Áb. Sigurður G unnla ugsson löggiltur fa stei g n as al i

Fa s t ei g n a s a l an T O R G

Hafdís
Fasteignasali

Sigurður
Fasteignasali

Garð at o rg i 5

Dórothea
Fasteignasali

Þorsteinn
Fasteignasali

2 1 0 Garð a bær

Jóhanna Kristín Sigríður Rut
Fasteignasali
Fasteignasali

820 2222 898 6106 898 3326 694 4700 837 8889 699 4610

Maríugata 38-40

kraftur • traust • árangur

www.fs torg.i s

Berglind
Fasteignasali

Jón Gunnar
Fasteignasali

Helgi
Fasteignasali

Hrönn
Fasteignasali

Hólmgeir
Lögmaður

Þóra
Fasteignasali

Þorgeir
Fasteignasali

Hafliði
Fasteignasali

Ragnar
Fasteignasali

Darri Örn
Fasteignasali

Elka
Fasteignasali

Rebekka
Fasteignasali

694 4000 848 7099 780 2700 692 3344 520 9595 822 2225 696 6580 846 4960 844 6516 767 0000 863 8813 776 8624

210 Garðabær

AÐEIN
S
4 ÍBÚÐ
IR
EFTIR

Íbúð 308
117.1 m2
Stæði í bílageymslu
Verð 69,9 mkr

Nýjar og glæsilegar íbúðir í 33 íbúða
húsi í Urriðaholti. Einstaklega vel
staðsett hús í göngufæri frá skóla,
verslanir í Kauptúni, einstöku
útivistarsvæði og einum af betri
golfvöllum landsins.
Herbergi: 4

Stærð: 116,6-161,2 m2

Verð frá: 69.900.000 - 85.900.000

OPIÐ HÚS

sun. 5. sept kl. 15:00-15:30

•

4ra herbergja íbúðir

•

Glæsilegar innréttingar frá Nobilia í Þýskalandi

•

Innfelldur ísskápur

•

Sér þvottahús

•

Tvö baðherbergi fylgja nokkrum íbúðum

•

Bílastæði í bílageymslu eða bílskúr

•

Álklætt hús að utan sem lágmarkar viðhald

•

Byggingaraðili hússins er Þgverk

Þorgeir

fasteignasali
gsm: 696 6580
thorgeir@fstorg.is
Barmahlíð 13

105 Reykjavík

69.900.000

Efstaleiti 27

103 Reykjavik

46.500.000

Hrísmóar 1

210 Garðabær

59.500.000

OPIÐ HÚS sunnudaginn 5. sept. kl. 13:00-14:00
Herbergi: 5

Stærð: 105,1 m2

Vel skipulögð sérhæð við Barmahlíð í Hlíðunum. Íbúðin er skv Þjóðskrá Íslands 105,1 fm og
skiptist í forstofu, samliggjandi eldhús og stofu, geymslu, þrjú barnaherbergi, hjónaherbergi
og baðherbergi. Íbúðin hefur verið talsvert endurnýjuð á síðustu árum, meðal annars skipt
um dren, skolp, þak og glugga. Eldhús og baðherbergi endurnýjað nýlega. Upplýsingar
veitir Þorgeir fasteignasali í gsm: 696 6580

Furugrund 3

200 Kópavogur

56.900.000
OPIÐ HÚS mánudaginn 6. sept. kl 17.30-18.00

OPIÐ HÚS mánudaginn 6. sept. kl. 17:30-18:00

Herbergi: 2

Herbergi: 3

Stærð: 52,4 m2

Glæsileg 2ja herbergja íbúð á 2.hæð á þessum eftirsóttastað í
miðborginni Efstaleiti 27 (Ruv reitnum) þar sem göngufæri er í alla
þjónustu.
HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222
Herbergi: 2 Stærð: 83, m
Glæsileg fullbúin ný og vönduð íbúð með sérinngangi og verönd á þessum eftirsótta og rótgróna stað við náttúruparadísina Fossvogsdalinn Kópavogsmegin. Falleg
innréttig frá Axis, harðplankaparket og flísar frá Agli Árnasyni, AEG eldhústæki og
innbyggður ísskápur með frysti og uppþvottavél fylgir með.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222
2

Íbúðin er skráð skv f.mr 52,4 fm í góðu viðhaldslitlu lyftuhúsi. Íbúðin
skiptist í alrými með eldhúsi og útgengi á svalir, eitt svefnherbergi,
baðherbergi með þvottaaðstöðu og sérgeymslu í sameign, skráð
8,2 fm. Fallegar samrýmdar innréttingar innfluttar af GKS og
gólfefni er harðparket og flísar.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Stærð: 109.9 m2

Björt og rúmgóð útsýnisíbúð á 8. hæð í vinsælu fjölbýlishúsi í hjarta
Garðabæjar. Um er að ræða 3.herb íbúð sem er skráð 109.9 fm skv.
fmr og að auki er geymsla í sameign um 4fm að stærð. Svefnherbergi
eru tvö (mögulegt er að bæta við 3ja. svefnherberginu) Þvottaherbergi
er innan íbúðar, sjónvarpshol og rúmgóðar og bjartar stofur. Tvennar
svalir eru í íbúðinni til austurs og suðurs með stórfenglegu útsýni og
suðursvalirnar eru yfirbyggðar. Lyfta er í húsinu og fjöldi bílastæða við
húsið.
Upplýsingar veitir Darri fasteignasali í gsm: 767 0000

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957
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OPIÐ HÚS

5. sept. 13:00-13:30

Stigahlíð 43
Hæð - Sérinng.

186.5 fm

105 Reykjavík
5 herb.

89.900.000

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur og Löggiltur fasteignasali
herdis@eignamidlun.is
694 6166

Laugateigur 60
105 Reykjavík
Einbýlis - aukaíbúð - bílskúr

322 fm

6 herbergi

169.000.000
Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
thora@eignamidlun.is
777 2882

Grandavegur 42
Lyftuhús - yfirbyggðar svalir

110,6 fm

3 herb.

76.900.000

Hreiðar Levý Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
hreidar@eignamidlun.is
661 6021

OPIÐ HÚS 5. SEPT. 15:00-16:00

107 Reykjavík

OPIÐ HÚS

4. sept. 13:00-13:30

Njálsgata 48

Furugrund 3

101 Reykjavík
Einbýli með 3 íbúðum

200 Kópavogur
144,3 fm

Íbúð 303

89,4 fm

85.000.000
Lárus Ómarsson
Löggiltur fasteignasali
larus@eignamidlun.is
824 3934

Skeljagrandi 13
107 Reykjavík
3 herb.

63.500.000
Daði Hafþórsson
Löggiltur fasteignasali
dadi@eignamidlun.is
824 9096

Einbýli með bílskúr

288 fm

8 herb.

145.000.000
Magnea Sverrisdóttir
MBA og löggiltur fasteignasali
magnea@eignamidlun.is
861 8511

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

5. sept. 14:30-15:00

OPIÐ HÚS

6. sept. 17:00-17:30

5. sept. 13:00-13:30

Bræðraborgarstígur 7

Sunnusmári 23, íbúð 0102

Austurtún 10

101 Reykjavík

201 Kópavogur

225 Garðabær

Fjölbýli - útsýni

3 herb.

107,4 fm

Fjölbýli

76 fm

69.900.000

3 herb.

Einbýlishús með sjávarútsýni

56.900.000

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur og Löggiltur fasteignasali
herdis@eignamidlun.is
694 6166

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
thora@eignamidlun.is
777 2882

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

5.. sept. 14.00-14.30

6. sept. 17:00-18:00

Vallakór 1-3

Smyrilshlíð 3

108 Reykjavík
Einbýli - Stór pallur

102 Reykjavík
291,6 fm

6 herb.

203 Kópavogur

Fjölbýli - sérinng. - verönd

Tilboð

91 fm

3 herb.

Ólafur H. Guðgeirsson
MBA Rekstrarhagfræðingur og löggiltur fasteignasali
olafur@eignamidlun.is
663 2508

OPIÐ HÚS

7. sept 17:00-17:30

OPIÐ HÚS

6. sept. 17:15-17:45

5. sept. 15:00-15:30

Tjarnargata 10a

Tunguvegur 5

101 Reykjavík

108 Reykjavík
4 herb.

Tvíbýli

Magnea Sverrisdóttir
MBA og löggiltur fasteignasali
magnea@eignamidlun.is
861 8511

Dalsel 14
109 Reykjavík
3 herb.

67,6 fm

63.500.000

3 herb.

115,2 fm

64.900.000

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
thora@eignamidlun.is
777 2882

OPIÐ HÚS

123,3 fm

Fjölbýli - bílageymsla

66.900.000

Hreiðar Levý Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
hreidar@eignamidlun.is
661 6021

Fjölbýli

115.900.000

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
thora@eignamidlun.is
777 2882

Rauðagerði 62

7 herb.

249 fm

Endaraðhús

42.900.000
Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali og sölustjóri
thorarinn@eignamidlun.is
899 1882

233,8 fm

9 herb.

55.900.000
Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali og sölustjóri
thorarinn@eignamidlun.is
899 1882

Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali og
framkvæmdastjóri
824 9093

Guðlaugur I. Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
864 5464

Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali
588 9090

Guðmundur Sigurjónsson
Lögfræðingur og löggiltur
fasteignasali
588 9090

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali og
sölustjóri
899 1882

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
777 2882

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur leigumiðlari og
löggiltur fasteignasali
824 9098

Brynjar Þór Sumarliðason
Viðskiptafræðingur og
löggiltur fasteignasali
896 1168

Daði Hafþórsson
Löggiltur fasteignasali
824 9096

Magnea Sverrisdóttir
MBA og löggiltur
fasteignasali
861 8511

Hreiðar Levý Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
661 6021

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur og löggiltur
fasteignasali
694 6166

Bjarni T. Jónsson
Viðskiptafræðingur og
löggiltur fasteignasali
895 9120

Ólafur H. Guðgeirsson
MBA rekstrarhagfræðingur
og löggiltur fasteignasali
663 2508

Gunnar Helgi Einarsson
Löggiltur fasteignasali
615 6181

Kári Sighvatsson
Lögfræðingur og
löggiltur fasteignasali
899 8815

Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
867 0968

Lárus Ómarsson
Löggiltur fasteignasali
824 3934

Elvar Árni Lund
Löggiltur fasteignasali
693 3518

Jenný Sandra
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri
588 9090

María Guðrún
Waltersdóttir
Ritari
588 9090

Ásdís Hrönn Júlíusdóttir
Ritari
588 9090
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TIL SÖLU

Valhallarbraut 763 og 764 í Reykjanesbæ
Í húsi nr. 763, sem skráð er sem gistiheimili, eru alls 96 herbergi á þremur hæðum. Matshlutar eru 48 talsins, 16 á
hverri hæð, auk sameignar. Hvert herbergi er skráð 52 m2 og deilir baðherbergi með öðru herbergi. Herbergin er
búin húsgögnum að hluta. Samkvæmt Þjóðskrá Íslands er flatarmál matshluta 01 með sameign skráð 3.369,8 m2.
Hús nr. 764 er skráð sem pósthús. Um er að ræða sér timburhús á einni hæð, matshluti 02 er skráður 146,4 m2
samkvæmt Þjóðskrá Íslands. Eitt fastanúmer er fyrir báða eignarhluta 231-0750. Heildareign er skráð 2.646 m2 án
sameignar en er 3.516,2 m2 með sameign. Stærð lóðar sem er leigulóð er skráð 11.657 m2.

Verð: 650 millj.

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur leigumiðlari og löggiltur fasteignasali
824 9098
hilmar@eignamidlun.is

Þátttakandi í íslensku
atvinnulífi í 50 ár

hagvangur.is

Alþingiskosningar 2021

Pólitík

með Páli Magnússyni

Einn kunnasti fréttaspyrill þjóðarinnar snýr aftur
í sjónvarpið með tilþrifum, reynslunni ríkari frá Alþingi –
og tekur nú stjórnmálaforingjana á beinið,
hverja á fætur öðrum, leiðir þá sundur eða saman
– og það verður töluð pólitík, án undanbragða
og svaranna krafist sem að var spurt.
Fylgstu með Pólitík með Páli Magnússyni á hverju
miðvikudagskvöldi á Hringbraut klukkan 19:30
og strax aftur klukkan 21:30.

Alþingiskosningar verða haldnar 25. september 2021

Fylgstu með á
á Hringbraut

ÆFINGAFATNAÐUR
Í MIKLU ÚRVALI

Stærðir 14-30 eða 42-58

Peysa
9.990 kr

Sport-toppur
8.990 kr

Buxur
7.990 kr

Sport-toppur
5.990 kr
Yoga buxur
7.990 kr

Joggingbuxur
með beinu sniði
7.990 kr

Dry ﬁt toppur
4.990 kr

Fellsmúli 26 v/Grensásveg | 108 Reykjavík | sími 581-1552 | www.curvy.is
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María Gomez er mikill nautnaseggur og fagurkeri sem sést á öllu því sem hún tekur sér fyrir hendur.  MYNDIR/MARÍA GOMEZ

Hjónabandssælan hennar Maríu gleður bæði auga og munn, María ber ávallt
kræsingarnar svo fallega á borð, sem eykur enn á ljúfa bragðupplifun.

Himnesk hjónabandssæla með rabarbarasultu
Sjöfn
Þórðardóttir

sjofn
@frettabladid.is

Haustinu fylgir nýr ilmur og brögð
úr eldhúsinu, og ný uppskera
eykur sköpunargleði í matargerðinni. María Gomez, matar- og
lífsstílsbloggari, er ein af þeim sem
hrífst af haustinu og öllu sem því
fylgir, sérstaklega þegar kemur að
nýjum afurðum tengdum uppskeru sumarsins. Þá kemst hún á
flug í eldhúsinu. Nýjasta uppáhald
Maríu er hjónabandssæla sem hún
tengir mikið við haustið því þá er
sultugerð í fullum blóma.
„Hjónabandssæla er eitt af því
sem minnir mig mikið á haustin,
eflaust vegna þess að þá eru margir búnir að gera rabarbarasultu úr
uppskeru sumarsins,“ segir María,
sem nýtur þess að töfra fram ljúffengt bakkelsi og sætabrauð fyrir
fjölskylduna með kaffinu.
„Vinur sonar míns kom hingað
um daginn, færandi hendi með
dýrðlega rabarbarasultu sem þau
höfðu verið að sulta heima hjá
honum. Strax fékk ég þá hugmynd

Vinur sonar míns
kom hingað um
daginn, færandi hendi
með dýrðlega rabarbara
sultu sem þau höfðu
verið að sulta heima hjá
honum. Ég fékk strax
hugmynd um að gera
mína eigin útgáfu af
hjónabandssælu. Hún er
auðveld og ofsalega góð.

ERMINGARGJAFIR

Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út
bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum.

NÁMSKEIÐ

Veglegt
sérblað
Fréttablaðsins
námskeið
lir sem hafa fermst
vita
að dagurinn
ogumekki
síst
kemur út föstudaginn 10. september.
gjafirnar lifa í minningunni um aldur og ævi.
Tryggðu þér gott auglýsingapláss

Tryggðu þér gott
auglýsingapláss
í langmest
lesna dagblaði landsins.
í langmest lesna dagblaði landsins.

Nánari
upplýsingar
um
blaðið
veitir
upplýsingar
um
blaðið
veitir
singar hjáNánari
auglýsingadeild
Fréttablaðsins
í síma 512 5402
Jón Ívar
Vilhelmsson
markaðsfulltrúi
Fréttablaðsins.
Arnar
Magnússon
söluog markaðsfulltrúi
Fréttablaðsins.

sendu okkur
netfangið serblod@frettabladid.is
Sími 550
550póst
5654 //á
jonivar@frettabladid.is
Sími
5652
arnarm@frettabladid.is

að gera úr henni hjónabandssælu.
Mig langaði að gera mína eigin
útgáfu sem væri bæði ofur auðveld
og ofsalega góð.
Hjónabandssælan er með
rökum þéttum botni, nóg af sultu
á milli og stökkri mylsnu ofan á og
svo auðveld að gera, alveg eins og
ég vil hafa það. Ég held að markmiðið hafi náðst.“

Hjónabandssælan hennar
Maríu Gomez
4 dl tröllahafrar
3 dl fínt spelt eða hveiti
1 dl hrásykur
2 dl púðursykur
1 tsk. matarsódi
1 tsk. fínt borðsalt
190 g smjör
1 egg
400 g rabarbarasulta
2-3 tsk. hrásykur til að dreifa yfir
fyrir bakstur

Skerið kalt smjör í teninga og setjið
með öllum hráefnunum nema
egginu saman í matvinnsluvél eða
blandara og hrærið þar til er orðið
að grófri mylsnu.
Bætið þá egginu út í og ýtið
nokkrum sinnum á pulse-takkann þar til allt er svona frekar gróf
mylsna.
Smyrjið eldfast mót að innan
með smjöri og þjappið helmingnum af deiginu á botninn með því
að nota puttana til þess. Smyrjið
svo sultunni jafnt yfir allan
botninn.
Takið að lokum restina af
deiginu og myljið jafnt yfir sultuna
og dreifið eins og 2-3 teskeiðum af
hrásykri jafnt í þunnu lagi yfir allt
(gefur toppnum stökkleika). Bakið
á 190 C° á blæstri eða 200 C° án
blásturs í 35-40 mínútur.
Hægt er að fylgjast með blogginu
hennar Maríu á síðunni hennar
www.paz.is og á Instagramsíðunni @paz.is n

Smáauglýsingar

SMÁAUGLÝSINGAR
550 50557

LAUGARDAGUR 4. september 2021

Bílar
Farartæki

Þjónusta

Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Bókhald

Garðyrkja
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

Smiðjuvegur 12, rauð gata - S. 566 6630 - gluggagerdin@gluggagerdin.is

ISUZU D-MAX LUX MEÐ HÚSI.

Árgerð 10/2017, ekinn 115þ.
km. leður, krókur, bakkmyndavél,
pallhús o.fl! Dísel, sjálfskiptur
og afskaplega duglegur. Topp
þjónustusaga! Verð 5.977.000.
Rnr.120567. Til sýnis og sölu hjá
Aðalkaup bílasölu - Skeifunni 3C.

Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl.,
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is
flytja@flytja.is

Húsaviðhald

BMW I3 RAFMAGN 170
HESTÖFL!!!

Nýr 2021 Nissan Leaf e+ 62
kWh Tekna 3ja ára evrópsk
verksmiðjuábyrgð. Með öllu sem
hægt er að fá í þessa bíla. Reykgrár
- hvítur og Dökkgrár. 800.000 undir
tilboðsverði umboðs á aðeins
4.990.000,-

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík
Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Árgerð 2019, ekinn 18þ.km.,
rafmagn, sjálfskiptur. Frábær og
kraftmikill snillingur! 170 hestöfl!!!
Verð aðeins 3.477.000. Rnr.120559.
Til sýnis og sölu hjá Aðalkaup
bílasölu - Skeifunni 3C.

Aðalkaup - Bílasala
Skeifan 3C, 108 Reykjavík
Sími: 888 3715
adalkaup@adalkaup.is
http://adalkaup.is

Við hreinsum allar gerðir
loftræstikerfa. Hafðu samband og
pantaðu fría ástandsskoðun í síma:
557 7000 eða inná www.k2.is

Auðbrekku 6 200 Kópavogi Sími 565-8899 normx@normx.is

Erum við
að leita að þér?

8 SMÁAUGLÝSINGAR
Húsaviðhald
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Keypt
Selt

Bækur

Húsnæði

Til sölu

Geymsluhúsnæði
GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

FRÉTTIR, FÓLK &
MENNING
á Hringbraut

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

Gæða ungnautakjöt beint frá býli.
Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas,
snitsel og steikur. www.myranaut.is
s. 868 7204

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Á frettabladid.is nnur þú..

Skólar
Námskeið

nýjar fréttir
léttar frettir
íþróttafréttir
viðskiptafréttir
skoðanapistla
Halldór

Námskeið

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.
Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994

og auðvitað blað dagsins
ásamt eldri blöðum

Nudd
NUDD NUDD NUDD

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Lausir tímar. Sími 694 7881, Janna.

ICELANDIC, ENGLISH,
NORWEGIAN, DANISH &
SWEDISH F. FOREIGNERS ENSKA, NORSKA, DANSKA,
SÆNSKA

Rafvirkjun
RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

Töfluskipti, myndsímar. Hagstæð
verð. Straumblik ehf. Löggiltur
Rafverktaki. straumblik@gmail.com
Dyrasímar-ljósleiðari-loftnet.
Viðhald og endurnýjun
Rafeindameistarinn ehf s. 898 4484

GEFÐU
HÆNU

Vandað rimlarúm til sölu með luxus
dýnu. Tilboð S. 663 3313

Only 2-5 students per course
! Special Icelandic for Thais,
Vietnamese and Chinese.
Sérnámskeið: Íslenska f.
Tælendinga, Víetnama og
Kínverja. Einnig Sérnámskeið fyrir
Heibrigðisstarfsfólk/Also Special
courses for Health Personell. Enska
fyrir Leiðsögumenn/ Icelandic
for Guides. Start: 6/9, 4/10., 1/11,
29/11. 4 weeks x 5 workdays or
Sat/Sun x 10 weeks. AM & PM.
Price: 49.500. Labour Unions pay
back 50-90 % of price. Stéttarfélög
endurgreiða 50-90% námsgjalds.
www.iceschool.is - ff@icetrans. Is
- facebook.com/icetrans. IceSchoolFullorðinsfræðslan, Ármúli 5. 108,
s. 8981175.

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Fallegur sófi úr Tekk til sölu með
höfuðpúðum og skammel, grár. St.
90X220 og skammel 70X85. Tilboð
óskast S. 663 3313

Þjónustuauglýsingar
Gúmmíbelti

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?

FYRIR

EFTIR

- Fyrir smágröfur

Bílsætaviðgerðir-, mótorhjóla og
snjósleðasæti. Húsbílaklæðningar
og öll almenn bólstrun. Við erum
þekktir fyrir fljóta og góða
þjónustu. Skoðið video af vinnslu
á www.hsbolstrun.is

Formbólstrun

Hamraborg 5 Kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750 www.hs@bolstrun.is

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta
vel í ferðaþjónustuna,
afhendast fullkláruð.
Nánari uppl. reisum@simnet.is
eða í síma 899 0913 Fríða
www.reisum.is

Sími 550 5055

Vertu vinur okkar á Facebook

Sími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.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

viftur.is

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur

Alla fimmtudaga og laugardaga

Sími 550 5055 | smaar@frettabladid.is

arnarut@frettabladid.is

Sófadagar

20%

afsláttur af sófum,
svefnsófum, sófaborðum,
mottum, gólflömpum og
hægindastólum
26. ÁGÚST – 13. SEPTEMBER
20%

20%
20%
SCOTT HORNTUNGUSÓFI bonded leður.
259.900 kr. Nú 207.920 kr.

BARNSLEY SÓFABORÐ reyklitað gler
54.900 kr. Nú 43.920 kr.

20%

SQUARE SÓFABORÐ svartur marmari 50x100cm
37.900 kr. Nú 30.320 kr.

20%

BALL GÓLFLAMPI matt
svartur með tveimur skermum
49.995 kr. Nú 39.996 kr.

FLUENTE TUNGUSÓFI RIVIERA grátt tauáklæði.
229.900 kr. Nú 183.920 kr.

20%

Sparadu-

20-50%
af öllum

DC 8900 3JA SÆTA SÓFI leðursófi, fætur olíuborin eik.
299.900 kr. Nú 239.920 kr.

20%

MOTTUM

LARVIK 3JA SÆTA SÓFI flauelsáklæði, svartlakkaðir málmfætur.
119.900 kr. Nú 95.920 kr.

ILVA Korputorgi, s: 522 4500 www.ILVA.is
mánudaga - föstudaga 11:00-18:30, helgar 12-18

ILVA Akureyri Mánudaga - föstudaga 11-18,
laugardaga 10-17, sunnudaga 13-17

FACEBOOK.COM/ILVAISLAND
INSTAGRAM .COM/ILVAISLAND

TÍMAMÓT
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Merkisatburðir

1882 New York er raflýst, fyrst allra borga í heiminum,
að tilstuðlan uppfinningamannsins Edisons.
1943 Íslandsklukkan eftir Halldór Kiljan Laxness kemur út.
1949 Kirkja er vígð í Möðrudal á Fjöllum.
1954 Þverárvirkjun í Steingrímsfirði er vígð.
1969 Björgvin Halldórsson, 18 ára, er kosinn poppstjarna
ársins á popphátíð í Laugardalshöll í Reykjavík.
1984 Níunda hrina Kröfluelda hefst.
1989 Mótmæli hefjast í Leipzig í Þýskalandi.
1994 Kansai-flugvöllur er opnaður í Ósaka í Japan.
1995 Fjórða heimsráðstefna kvenna er sett í Peking í
Kína.
1998 Google er stofnað af Larry Page og Sergey Brin,
nemendum við Stanfordháskóla.
2004 Endurgerða víkingaskipið Havhingsten frá Glendalough er sjósett í Hróarskeldu.

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi

síðan

1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA
Símar allan sólarhringinn:

581 3300 & 896 8242
Komum heim til aðstandenda og
ræðum skipulag útfarar ef óskað er
Sverrir Einarsson

www.utforin.is

Jóhanna Eiríksdóttir

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242

Jón G. Bjarnason útfararstjóri

Magnús Sævar Magnússon útfararstjóri

Guðmundur Baldvinsson útfararstjóri

Sigurður Bjarni Jónsson útfararstjóri

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár
Vesturhlíð 2 | Fossvogi | s. 551 1266 | utfor@utfor.is | utfor.is

VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN

Í dag telur söfnuður Fríkirkjunnar um ellefu þúsund meðlimi. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Fríkirkjan í Reykjavík
fær kærkominn liðsauka
Fríkirkjan í Reykjavík hefur vaxið
hratt á undanförnum árum og er
loksins orðið tímabært að prestar
kirkjunnar verði fleiri en einn.
arnartomas@frettabladid.is

Fríkirkjan í Reykjavík stendur frammi
fyrir tímamótum á sunnudaginn 5. september, þegar dr. Sigurvin Lárus Jónsson
verður settur prestur við kirkjuna. Það
verður í fyrsta skipti í sögu Fríkirkjunnar
þar sem prestar hennar verða fleiri en
einn í fullu starfi, en kirkjan hefur vaxið
mikið síðan Sr. Hjörtur Magni Jóhannsson tók við fyrir 23 árum síðan.
„Við vorum tæplega fimm þúsund
þegar ég tók við en í dag telur söfnuðurinn um 11 þúsund, svo við hljótum að
vera að gera eitthvað rétt,“ segir Hjörtur.
„Þessi ráðning á að fela í sér aukna þjónustu, sem veitir ekki af, því það er mikið
leitað til okkar bæði í gleði og sorg.“
Hjörtur telur að vinsældir Fríkirkjunnar megi meðal annars rekja til
þeirrar víðu sýnar sem hún leitast við
að temja sér. „Við leggjum áherslu á víðsýni, umburðarlyndi og frjálslyndi, og
leggjum mikla áherslu á að mannréttindi séu ofar trúarlegum kreddum,“ segir
hann. „Kristur sjálfur setti manngildið
ofar trúarstofnunum og trúarboðum
lögmálshyggju, hvað þá bókstafshyggju.“
Þar að auki segir Hjörtur að tilraunir
í messuhaldi laði einnig fólk að. „Við
bjóðum til að mynda upp á djasstónlist í
messunum okkar, sem hefur vakið mikla
lukku. Tónlistin er einn af okkar styrkleikum.“
Frelsi frá veraldlegu valdi
Þá segir Hjörtur að merk saga Fríkirkjunnar hafi ekki fengið að njóta sín sem
skyldi. „Við höfum starfað á þremur
öldum og það vita það kannski ekki allir,
en Fríkirkjan var hluti af sjálfstæðisbaráttu Íslendinga,“ segir hann. „Að
við fengum sjálfstæði, ekki bara trúarlegt, heldur frelsi undan öllu veraldlegu
auðvaldi. Trúfélög eiga ekki að vera háð
ríkisvaldi, hvorki dönsku né íslensku,
lýðræði og jafnræði á að ríkja.“
Aðspurður um hvernig það hafi verið
að sinna jafnstórum söfnuði einn, segir
Hjörtur: „Ef við myndum miða út frá
þjóðkirkjunni eða eitthvað slíkt, ættu
líklega að vera hérna allavega þrjú stöðu-

Sigurvin og Hjörtur eru sammála um mikilvægi víðsýni í starfi.

Þetta er lítil kirkja með
látlausa umgjörð en skýra
sýn.
Sigurvin Lárus Jónsson.

gildi, en við greiðum sjálf laun okkar
presta, ólíkt því sem er í söfnuðum þjóðkirkjunnar “ segir hann. „Álagið er búið
að vera mikið í gegnum árin, svo það
er kærkomið að fá jafnhæfan og færan
mann og Sigurvin er. Hann er einn af
okkar færustu guðfræðingum, bæði
hámenntaður og snillingur í mannlegum samskiptum.“
Trúverðugt trúfélag
Sigurvin hefur sjálfur starfað við Fríkirkjuna í Hafnarfirði undanfarin tvö ár,
auk þess sem hann er með kennslustöðu í
Þýskalandi, þar sem hann sinnir kennslu
í nýja-testamentisfræðum. Hann tekur
undir með Hirti um hve mikilvæg víðsýni
Fríkirkjunnar sé velgengni hennar.
„Fríkirkjan er trúverðugt trúfélag.
Þetta er lítil kirkja með látlausa umgjörð
en skýra sýn,“ segir hann. „Í mínum huga
er engin tilviljun að það höfði til fólks að

MYND/EGGERT GUNNARSSON

hún sé látlaus og gagnsæ. Síðan er hugsjón kirkjunnar ótrúlega nútímaleg, eins
og ég mun fara yfir í prédikun minni á
sunnudaginn. Kirkjan hefur verið áberandi í umræðunni um trúfrelsi, lýðræði,
kynjajafnrétti og hugmyndinni um jafnræði stétta.“
Sigurvin segir að ofangreind stef rími
mjög vel við upphaf 21. aldarinnar. „Fólk
hefur verið að kalla eftir trúverðugri
kirkju og Fríkirkjan hefur mætt þeirri
þörf á undanförnum árum,“ segir hann.
„Það hefur birst með afgerandi hætti,
til dæmis í afstöðunni í garð mannréttindabaráttu hinsegin fólks. Það er
engin spurning í mínum huga að hluti af
aðdráttarafli Fríkirkjunnar sé afgerandi
afstaða Fríkirkjunnar með mannréttindum og kærleikanum.“
Einn af þeim hlutum sem Sigurvin
mun fjalla um í predikun sinni á sunnudag er aukin fjölmenning sem hluti af
raunveruleika okkar. „Aukin fjölmenning
kallar á aukið menningarlæsi og aukið
umburðarlyndi,“ segir hann. „Fríkirkjan
hefur sýnt í verki að hún er tilbúin að
vinna í samstarfi með öðrum trúfélögum og trúarbrögðum og umburðarlyndi
gagnvart öðrum lífsskoðunum eins og
húmanisma. Eitt mest afgerandi verkefni
21. aldarinnar er að snúa ekki til baka í
það samfélag að allir hugsi eins, heldur
einblína frekar á það sem sameinar okkur
en það sem sundrar okkur.“ ■
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Fjöruferð í Blikastaðakró

27

Ástkær eiginkona mín,
móðir, tengdamóðir, amma,
langamma og systir,

arnartomas@frettabladid.is

Fræðsluganga um Blikastaðakró fer
fram á sunnudaginn á vegum Hins
íslenska náttúrufræðifélags og Mosfellsbæjar. Blikastaðakró er um tveggja
kílómetra strandlengja sem liggur á
mörkum Reykjavíkur og Mosfellsbæjar,
en þar má finna sjávarfit, grýttar þangfjörur og mikið fuglalíf.
„Við verðum tvær sem ætlum að sýna
fólki það sem er markvert að sjá í fjörunni,“ segir Járngerður Grétarsdóttir
grasafræðingur sem stýrir göngunni,
ásamt Hrefnu Sigurjónsdóttur líffræðingi.
„Hrefna mun fara aðeins yfir lífríkið
og segja fólki frá fuglunum og svo mun
ég segja fólki hvað er markvert að sjá í
gróðrinum.“
Lagt er af stað frá bílastæði neðst við
Barðastaði kl. 10 og tekur gangan um
tvær klukkustundir. Gangan er gjaldfrjáls og auðveld, en mælt er með að fólk
klæði sig eftir veðri og taki með sér sjónauka. ■

Tímamót

Elín Magnúsdóttir
Funafold 73,

lést á kvennadeild Landspítalans
fimmtudaginn 26. ágúst.
Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju
fimmtudaginn 9. september kl. 13.
Sigurður Ingimarsson
Ingimar Sigurðsson
Birgitta Björgólfsdóttir
Lovísa Sigurðardóttir Þórður Hermann Kolbeinsson
Berglind Gerða Sigurðardóttir
Þuríður Magnúsdóttir
barnabörn og barnabarnabarn.

Hjartans þakkir til allra sem sýndu
okkur stuðning og hlýhug við fráfall
elsku móður okkar, tengdamóður,
ömmu og langömmu,

Ólafar Brandsdóttur

Í Blikastaðakró er mikið fuglalíf. 

FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Þetta gerðist 5. september 1891

Muggur fæddur á Bíldudal

frá Suður-Götum í Mýrdal,

sem lést 11. ágúst síðastliðinn.
Sérstakar þakkir færum við starfsfólki á
hjúkrunarheimilinu Sóltúni fyrir einstaklega góða
umönnun.
Guðbjörg Vallaðsdóttir Jón Norðmann Engilbertsson
Sigrún Vallaðsdóttir
og fjölskyldur.

arnartomas@frettabladid.is

Listamaðurinn Guðmundur Thorsteinsson, eða Muggur eins og hann
er venjulega kallaður, fæddist á
Bíldudal 1891. Hann var af efnuðum
ættum en Pétur J. Thorsteinsson,
faðir hans, var mikill athafnamaður á
Bíldudal og flutti fjölskyldan til Kaupmannahafnar þegar Muggur var tólf
ára gamall. Þar gafst honum færi á að
læra myndlist, fyrst í Teknísk Selskabs
Skole og síðar við Konunglega listaháskólann.
Muggur lést aðeins 32 ára gamall úr
berklum, en þrátt fyrir að vera ungur
að árum skildi hann eftir sig einstakan myndheim sem hann vann með
fjölbreyttum aðferðum. Hann notaði
vatnsliti, kol og klippti út myndir svo
eitthvað sé nefnt.
Meðal þekktustu verka Muggs eru
skreytingar hans úr barnabókinni
Sagan af Dimmalimm, en í inngangi
bókarinnar í útgáfu Helgafells segir:
„Muggur var skáld, söngvari og málari,
listamaður af guðs náð. Ef hann hefði
náð hærri aldri er mjög erfitt að spá

Elsku drengurinn okkar, bróðir, frændi
og barnabarn,

Ágúst Ingi Rossen

lést á Odense Universitetshospital i
Danmörku, laugardaginn 7. ágúst 2021.
Haldin var minningarathöfn í
Danmörku 17. ágúst sl. Útför hans fer fram
frá Akraneskirkju þriðjudaginn 7. september kl. 13.

Sagan af Dimmalimm, 1921.

Lágmynd af Muggi eftir Guðmund
Elíasson myndhöggvara.

um það, hvaða stefnu list hans hefði
tekið, en snilligáfa hans var ótvíræð.“
Muggi var ýmislegt til lista lagt, en
hann lék einnig í fyrstu leiknu kvikmyndinni sem gerð var á Íslandi, Sögu
Borgarættarinnar í janúar 1921. Þar fór
hann með hlutverk Orms Örlygssonar.
Sýning á verkum Muggs verður
opnuð í Listasafni Íslands 2. október
næstkomandi. ■

Marteinn Steen Rossen
Aldís Ýr Rossen
Eigil Ernir Rossen
Eigil M. S. Rossen
Ágúst Ingi Eyjólfsson

Ásta Laufey Ágústsdóttir
Harpa Dögg Rossen
Tinna Rut Rossen
Erna Magnúsdóttir
Ingibjörg Sigurþórsdóttir

Okkar ástkæri

Ólafur Guðlaugur
Viktorsson

rafeindavirkjameistari,
Sporatúni 17, Akureyri,
lést í faðmi eiginkonu og dætra 25. ágúst.
Útför hans fer fram frá Akureyrarkirkju
þriðjudaginn 7. september kl. 13.00.

Elskulegur eiginmaður minn,

Hallsteinn Sverrisson

lést 19. ágúst sl. Útförin hefur farið
fram í kyrrþey að ósk hins látna.
Sérstakar þakkir eru til starfsfólks
Vegamóta, hjúkrunarheimilinu Grund,
fyrir einstaka umönnun og umhyggju
síðustu mánuði.
f.h. barna, barnabarna og annarra vandamanna,
Anna Eygló Antonsdóttir

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Ingibjörg Erla Ásgeirsdóttir
Hlynsölum 5,

lést föstudaginn 27. ágúst á
Landspítalanum Hringbraut.
Útför hennar fer fram frá Fríkirkjunni í
Hafnarfirði miðvikudaginn 8. september kl. 11.
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á Ljósið, kt.
590406-0740, bankareikningur: 0130-26-410420
eða Krabbameinsfélagið kt. 700169-2789,
bankareikningur: 0301-26-706.
Margrét, Gyða, Ásgeir Ragnar, Einar Þorbergur,
Maren Erla, Aron Freyr, Maídís Eva og Máney Erla

Elskulegur frændi okkar,

Sverrir Valdimarsson

fyrrum bóndi í Hólmi, Skaftárhreppi,

Guðný Jóhanna Tryggvadóttir
Ólöf Guðrún Ólafsdóttir Michael Krogh Sørensen
Anna Margrét Ólafsdóttir Jóhann Vilhjálmsson
og afabörn.

lést 21. ágúst á hjúkrunarheimilinu
Hjallatúni, Vík í Mýrdal. Útförin hefur
farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.
Rannveig Helgadóttir
Þröstur Helgason
Valdimar Runólfsson
Ingibjörg Runólfsdóttir
og fjölskyldur

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Karl Guðmundur
Guðjónsson

fv. deildarstjóri í tollpóstinum
er látinn. Útför hans fer fram frá
Háteigskirkju kl. 13.00, föstudaginn 10.
september. Blóm vinsamlegast afþökkuð, en þeim sem
vildu minnast hans er bent á Parkinsonsfélagið.
Siv G. Guðjónsson
Guðjón Karlsson
Eija Karlsson
Elín María Karlsdóttir
Anna Marta Karlsdóttir
Eyþór Jónsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Kolbrún Emma
Gunnlaugsdóttir

lést í faðmi fjölskyldunnar á
hjúkrunarheimilinu Sólvangi,
föstudaginn 27. ágúst. Útför hennar fer
fram frá Garðakirkju fimmtudaginn 9. september
klukkan 15.00.
Sverrir Andrésson
Gunnlaugur Reynir Sverrisson Anna Margrét Einarsdóttir
Sigrún Sverrisdóttir
Smári Jökull Jónsson
Elfar Smári Sverrisson
Gunnhildur Helga
Katrínardóttir
Emilía, Benni, Ívar, Vigdís, Ronja og Bjarki

Til að birta andláts-, útfarar- eða
þakkartilkynningar í Fréttablaðinu þarf að senda
tölvupóst á timamot@frettabladid.is
eða hringja í síma 550 5055 .

20%
20%
Bergen

Borvél 18V
+ 100 fylgihlutir

Rafmagnsnuddpottur

4 manna uppblásinn rafmagnsnuddpottur. 180x70 cm, vatnsmagn 700 lítrar,
þyngd tómur 37 kg, hitar allt að 38°,
118 stútar, þriggja þrepa nuddstillingar.

Loftljós

119.990

10.405

8089108

kr

Háþrýstidæla

2 stk., 1.5Ah, Li-ion rafhlöður, 2ja gíra,
hersla 52Nm, 22 átakstillingar, sn./mín.,
0-450/1250, Led ljós. 5247080

Box, svart eða hvítt, 1x4.5W SELV.

35.995

6165793 ,6165794

kr

kr

44.995 kr

125 bör, 1,4kW,
málmdæla,
sjálvirkt stopp
og start kerfi,
438 ltr./312 ltr./klst.,
hámarkshiti á vatni 40°C, Click and
Clean kerfi. 5254203

17.995

kr

22.495 kr

Nýtt

25%

31%

32%

Handlaugartæki

Essence New Etgreb, svart. 7911087

31.790

kr

42.415 kr

Sturtusett

Eldhústæki

Handlaug

Rondo, með skipti,
svart. 7810205

Ferro Zumba. 7810100

11.990

14.990

kr

17.635 kr

25%

kr

22.035 kr

Handlaug á borð. Hringlótt 355 mm.
Matt svört. 8078037

33.690

kr

44.990 kr

Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. Úrval getur verið misjafnt milli verslana.

Sparaðu

15.000

14%

kr

28%
Ryksuga

650W, tekur
3 ltr., vinnsluradíus 7,5 m,
rafmagnsnúra
er 5 m, 80 dB, orkuflokkur A. 1870000

14.990

kr

17.490kr

Þvottavél

Hausterikur
3 stk.

8 kg, 1400
snúninga,
kolalaus mótor.
Prosense tæknin
vigtar sjálfkrafa þyngd þvottar. 1860502

3 stk. að eigin vali.

1.299

79.990

kr

1.797 kr

kr

94.990kr

Hausterikur 1 stk.

599 kr

20%
LADY innimálning

25-50%
afsláttur
afsláttur
af pottum og pönnum

Einstök litaupplifun

Græn
vara

Pottaplöntur 20-30% afsláttur
Nýtt í Blómavali
Margir litir og gerðir

20%

20%

20%

26%
Calathea
Ornata

11 cm pottur. 11400076

1.990

kr

2.490 kr

Indíánafjöður

11 cm pottur. 11251578

790

kr

990 kr

Caladium
Bicolor
Hybrid

Orkidea

11 cm pottur.

2.390

kr

2.990 kr

12 cm pottur. 11325000

1.990

kr

2.690 kr

37%

Harðparkert

8 mm, Colorado eik, 4V-AC4
C32. 147124

2.983

kr/m2

4.698kr/m

2

25%

Vinylparket

Douro, Honey, 5,0 mm,55 mm yfirlag,
með áfestu undirlagi. 147492

3.990

kr/m2

5.085kr/m

2

20%

Harðparket

Kaindl Farmhouse fura, 4V 34356 vs
8x1383x244 mm, AC4. 147019

2.990
3.786kr/m

kr/m2

2

Haustveisla
Nýtt blað á husa.is
Sendum um land allt

KROSSGÁTA,
BRIDGE ÞRAUTIR
##
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LAUSNARORÐ Ef bókstöfunum í lituðu reitunum er raðað rétt saman birtist æ vinsælla fræðslusarf (12)
Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 9. september næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt „4. september“.
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Þrautin felst í
því að fylla út í
reitina þannig
að í hverjum
3x3 reit birtist
tölurnar 1-9. Í
hverri níu reita
línu, bæði lárétt
og lóðrétt,
birtast einnig
tölurnar 1-9 og
aldrei má tvítaka neina tölu
í röðinni.

Bridge Ísak Örn Sigurðsson

DRAMATÍSKT HAGSTÆTT SPIL
Landslið Íslands á EM náðu misjöfnum árangri.
Íslenska landsliðið í Opnum flokki endaði í 25. sæti
af 31 þátttökuþjóð (þar sem Sviss endaði efst).
Íslenska kvennaliðið endaði í 19. sæti af 20 þátttökuþjóðum. Útlitið var ekki bjart á tímabili, þegar
liðið vermdi 20. sætið, en með mikilli baráttu á
lokasprettinum náðu stelpurnar að vinna sig upp
í 19. sæti. Eldra landsliðið (Seniors) náði athyglisverðum árangri. Fyrir fram var vitað að 8 efstu sætin
í hverjum flokki, gæfu rétt til að taka þátt í HM
(Bermúdaskálin) og því markmiðið að enda í þeim
hópi. Keppendur voru af 24 þjóðernum. Áttunda
sætið náðist á dramatískan hátt. Lið Íslands vermdi
níunda sætið á eftir liði Englands, sem átti leik við
Svía og íslenska liðið vann Portúgal 18-2 í síðasta
leik og kláraði sinn leik, fyrir leik þeirra. Fyrir síðasta
spilið í þeim leik voru Englendingar töluvert yfir.
Þeir enduðu á öðru borðanna í 5 laufum í þessu
síðasta spili. Vestur var gjafari og allir á hættu.

Norður
K43
K109752
76
104
Vestur
Á6
Á63
G853
ÁG97

Austur
DG85
D
ÁK10
D6532
Suður
10972
G84
D942
K8

Sænsku spilararnir fóru alla leið
í sex lauf í fimm sagnhringjum á
hinu borðinu. Sá samningur gat
vel farið niður, en stóð þegar
laufkóngur lá þægilega annar
fyrir svíningu. Svíar græddu 13
impa sem nægði til að England
dytti niður fyrir Ísland í 10. sæti.
Liði Íslands er óskað til hamingju
með glæstan árangur. Það verður
spennandi að sjá hvernig liðinu
gengur á HM. Þess má geta að
Svíar enduðu í öruggu fimmta
sæti. n
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V U N A R F Krossgátan
R Æ Ð I er að finna ábendÁLFacebook-síðunni
ingar, tilkynningar og leiðréttingar ef þörf krefur.

LÁRÉTT
1 Kenni fólki um Eggert
og Bjarna (9)
11 Ferðaskrifstofa hinna
framliðnu? (12)
12 HInum ungu kónum
stendur ógn af framandi
dónum (9)
13 Ljóðin ort af liprum
penna/létta það sem af
þeim hlýst (12)
14 Með krumlu á stærð
við sjálfa sig (9)
15 Reið út af plönum
sem standast vart í
stormum vetrar (9)
16 Gef grimmum í gogginn og kem þeim í hús ef
peningurinn dugar (9)
17 Gott flæði fyrir stinna
og stranga (11)
23 Þetta fjör í umferðinni
dró ekki úr látunum (10)
27 Það er allt morandi
í táknum í þessum
ræmum (7)
28 Þarf ílát undir grænmetið ef þið drepið ætiþistlana? (10)
30 Við sitjum undir
árásum frá yndisfríðum
fólum (5)
31 Stefnum að því að
upplýsa hvert mannsbarn um allt yfirhöfuð (7)
32 Fyrst þarf að bera
þessum föntum drykk í
réttu ílátunum (10)
33 Hitti Lísu Páls og
Bonnie Tyler, minnir mig
(5)
35 Stefna þangað sem
fimar fraukur búa, því þar
eru ykkar rætur (8)
36 Skrýtið að tala um
gaddasveig en er skárra
að tala um gæsaaugu? (8)
37 Segja miðpunkt
alheimsins falan fyrir rétt
verð (5)
39 Illar fá áfall enda er
þetta ekkert annað (10)
42 Finnst hafa hvesst,
en það er kannski bara í
hausnum á mér (7)
43 Hlý gola og allt mun
fara í bál og brand (4)
44 Hlý gola og þeir stela
dollara! (7)
45 Dalkollur skila sér
vonandi í 29 lóðrétt (10)
46 Hvað varð um mælitækin fyrir lærisveinana?
(6)
47 Þessi flækingsfugl
ruglaðist og kaus í gær (7)

LÓÐRÉTT
1 Hafsjór kapla hindrar
för klunnalegra klaufdýra (9)
2 Tel hina trylltu eiga
skilið að hitta valinkunna
lækna (9)
3 Flytja dauð dýr í hrunin
hús (9)
4 Slægjuland liggur að
sláttuspildu og verður
nánast að túni (9)
5 Kemur nú glugghrossið
enn einu sinni með
tölurnar tvær (7)
6 Liðið er rólegt ár og
fólk komið úr jafnvægi
(8)
7 Má bæta mál ræðumanns fyrir beina tilvitnun? (8)
8 Byrjuðum snemma að
gera okkur leik að módelum (8)
9 Tími svona náðhúsa er
liðinn (8)
10 Neyðist til að fara
niður fyrir þau þarna
uppi (8)
17 Leita að lengd og
breidd glugga á tungu
fagsins (9)
18 Sakna mökkfullra
stórreykingamanna og
bakherbergja þeirra (13)
19 Uppgötvaði kantasund vegna fráviks í
stafsetingu (9)
20 Skinntrjóna einkennir
nagdýrin (9)
21 Settum allt í gang, líka
næturgestina (6)
22 Afmá mörk galla?
Þessi vísbending hefur
sína galla (8)
24 Þetta fjall er eitt risakvennabúr (12)
25 Þau sem glöðust eru
telja best að fara frá
borði hér (12)
26 Rétt komnar í land er
ég mýki hold þeirra (8)
29 Hvaða asni lætur
konung vinna prófkjörið?
(10)
34 Djöfuls hávaði í
þessum ræðurum alltaf
hreint (8)
38 Eldurinn sem aldrei
var/uppdiktaður voði (6)
40 Tel gos hins forna
guðs frá því fyrir hans
tíma (5)
41 Rétt er að reyta
þreytunnar svar (5)

VEGLEG VERÐLAUN
Vikulega er dregið úr innsendum
lausnarorðum og fær vinningshafinn
í þetta skipti eintak af bókinni 10
mínútur og 38 sekúndur í þessari
undarlegu veröld, eftir Elif Shafak
frá Forlaginu. Vinningshafi síðustu
viku var Kristbjörg Jónsdóttir,
Reykjavík.

EMBRACE THE EFFECT

EGF
Power
Cream.

Kraftmikið og byltingarkennt andlitskrem.

BIOEFFECT verslun Hafnarstræti 19 | Valdir útsölustaðir | bioeffect.is | 50 ml 21.900 kr.

VEÐUR MYNDASÖGUR
Veðurspá Laugardagur

4. september 2021 LAUGARDAGUR

Sunnudagur

Mánudagur

Reykjavík

4

10

11

4

12

2

12

1

13

4

Ísafjörður

13
Í dag verður allhvöss eða hvöss s- og sa-átt á landinu s- og vestanverðu,
annars heldur hægari. Úrkomulítið í fyrstu, bjart na- og a-til á landinu, fer
að rigna þegar líður á síðdegið og kvöldið s- og v-til. Hiti 10-20°C, hlýjast
na-lands. Á morgun allhvöss sv-átt austan til á landinu annars hægari. Víða
rigning eystra annars skúrir í flestum landshlutum. Hiti heldur fallandi. n

Tími fellibyljanna

Sigurður Þ.
Ragnarsson

3 nautaréttir + eftirréttur

TVÆR TEGUNDIR AF TRYLLTUM SEÐLUM
Fyrir tvo til að deila

4.990 kr.

LAMBA ROAST
Forréttur
BBQ BUFFALO KJÚKLINGAVÆNGIR 8 stk.,
salthnetur, spicy-mæjó, gráðaostasósa
Aðalréttur
LAMBAÖXL, hægelduð í 12 klst., 800–900 g,
vatnsdeigsbollur, grænar ertur, gulrætur, estragonsósa,
vöfflufranskar
Eftirréttur
SÚKKULAÐIKAKA NEMESIS fyrir tvo

6.900 KR. (3.450 kr. á mann)

vedur
@frettabladid.is

Á þessum árstíma heyrum við fréttir af tíðum fellibyljum. Menn spyrja
hvers vegna núna? Skoðum hvaðan
þeir fá alla þessa orku og rigningu. Í
fyrsta lagi eru fellibyljir bara lægðir,
en þeir eru lægðir sem myndast yfir
mjög hlýjum sjó (>28°C) á meðan
lægðirnar sem við þekkjum við
Íslandsstrendur myndast þar sem
hlýtt og kalt loft mætist. Vegna
þess að fellibyljalægðir myndast
ekki nema yfir mjög hlýjum sjó

(>28°C) eru þær árstíðabundnar.
Öll vitum við að með því að sjóða
vatn myndast gufa og orkan þar
kemur frá heitri eldavélinni. Að
nokkru er orka fellibyljalægða ekki
svo frábrugðin. Orkan er þessi hlýi
sjór og þegar þessum háa sjávarhita
er náð verður uppgufun mjög ör.
Munum að með hækkandi hæð
lækkar hitastigið. Þegar gufan stígur
upp með nokkrum hraða kólnar
hún, þá breytist gufan aftur í vatn
og orkan sem fór í að búa hana til
skilar sér til lægðarinnar.
Nú kemur til sögunnar svigkraftur jarðar. Loftið í lægðinni tekur að
snúast á ógnarhraða vegna snúnings jarðar. Fellibylurinn veikist
ört þegar hann gengur á land, því
þá tapar hann orkugjafa sínum og
verður kraftlaus og líkist þá meira
bara venjulegri lægð. n

4

Akureyri

13

2

Egilsstaðir

7

14

Kirkjubæjarklaustur

7

14

12

6

Pondus Eftir Frode Øverli
Nei halló! Þú
ert sannarlega
ekki slæm fyrir
augun, fröken!

Snáfaðu!
Ég er með
ofnæmi fyrir
fávitum!

Hahahaaa!
Brandarakerling!

Fnææs

Ég hélt
hún
væri að
spauga!

Það er
gott að
þú reyndir
ekki munn
við munn!

NAUTA ROAST
Forréttir
STÖKKT „BANG BANG“ BROKKÓLÍ með spicy
mæjó og graslauk
BBQ BUFFALO KJÚKLINGAVÆNGIR 8 stk.,
salthnetur, spicy-mæjó, gráðaostasósa
Aðalréttur
NAUTALUND 600g, steiktir ostrusveppir, gulrætur,
truflusmælki, franskar, nautadjús, bernaisesósa
Eftirréttur

Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Ég hef aldrei heyrt verri afsökun!

Hversdags-

lygar

SÚKKULAÐIKAKA NEMESIS fyrir tvo

Gefðu því
smá tíma,
mamma.

Þessi
inniheldur
hænur og
brunaviðvörun.

8.900 KR. (4.450 kr. á mann)
Barnalán
Ertu
tilbúinn?

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Við ættum kannski
bara að vera heima.

Af
hverju?

Það er nóg af ofbeldi í
heiminum eins og er.

Af hverju að
Ef þið hættið þessu
sækjast í það ekki, þá erum við ekki
sérstaklega? að fara að fá okkur ís!

BANK!

Sjáumst á sunnudaginn

Nánar á saetasvinid.is
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Bílar

33

Genf-sýningin er ein sú mikilvægasta að mati framleiðenda til kynningar á
nýjum módelum og þar er tilkynnt um val á Bíl ársins í Evrópu ár hvert.

Genf-bílasýningin snýr aftur í Katar
njall@frettabladid.is

Kia Sportage kemur nú í fyrsta skipti í tveimur útgáfum, með styttra eða lengra hjólhafi, en Evrópugerðin er af
styttri gerðinni. 
MYNDIR/BERNHARD KRISTINN

Fimmta kynslóð Sportage
frumsýnd í Frankfurt
Bílaheimurinn er að komast í
gang aftur eftir hremmingar
síðustu 18 mánaða og Kia
blés til viðburðar í Frankfurt
fyrir nokkrum dögum, þar
sem ný kynslóð Kia Sportage
var frumsýnd og boðið var til
reynsluaksturs á Kia EV6.

Fyrstu tveir fólksbílar Lotus verða stór jepplingur á næsta ári og fjögurra
dyra fólksbíll árið 2023 sem ætlað er að keppa við Tesla Model S.

Rafvætt Lotus-merki gírar sig upp

njall@frettabladid.is

Kia Sportage kemur til landsins
í desember og þá fyrst í dísil- og
tvinnútgáfum. Að sögn Felix
Hjálmarssonar hjá Öskju er tengil
tvinnútgáfan væntanleg til landsins strax í mars á næsta ári. Óhætt
er að segja að Kia Sportage sé stærri
bíll en áður eins og háttur er með
nýjar kynslóðir. Gott dæmi um það
er stórt farangursrými sem rúmar
581 lítra, sem er bæting um meira
en 80 lítra frá fyrri kynslóð. Bíllinn
er byggður á sama undirvagni og
nýr Sorento og nýtur því góðs af því
þegar kemur að vali á vélbúnaði.
Verður nýr Sportage fáanlegur
með bæði dísil- og bensínvélum í
tveimur aflútfærslum hvor, ásamt
tvinnútgáfum, bæði mildri 48Vútgáfu og alvöru tvinnútgáfu sem
skilar 230 hestöflum. Tengiltvinnbíllinn verður svo 265 hestöfl svo
honum verður ekki afls vant.
Auk þess að fá vélbúnað úr

Genf-bílasýningin mun snúa aftur
í lok febrúar á næsta ári í Sviss, en
um haustið 2022 eða árið þar á eftir
munu skipuleggjendur sýningarinnar einnig halda sýninguna í
höfuðborg Katar, Doha. Mun sú
síðar nefnda verða kynnt betur á

sýningunni í Genf á næsta ári og
má búast við stórum viðburði á
heimsmælikvarða. Með tilkomu
sýningarinnar í Katar eru bílasýningar komnar aftur á dagskrá víða
eftir heimsfaraldurinn, en stutt er
síðan sýning var haldin í Sjanghaí
og Bílasýningin í München verður
opnuð í byrjun september. ■

Nýr Sportage er stærri á alla kanta og sem dæmi stækkar skottið um 81 lítra.

Tengiltvinnútgáfan
verður 265 hestöfl en
hún er væntanleg í
mars á næsta ári.

Sorento fær hann allan sama tæknibúnað líka, og gildir þá einu hvort
um sé að ræða aksturs- eða öryggisbúnað eða upplýsingakerfi. Í dýrari
útfærslum kemur hann með tveimur 12,3 tommu upplýsingaskjáum
sem er dregnir í boga fyrir framan
ökumanninn. Auk þess er kominn
lítill stjórnskjár í miðjustokki sem
auðveldar stýringu á miðstöð eða
öðru slíku. Einnig fá dýrari GTútfærslur Matrix-aðalljós ásamt
díóðuljósum að framan og aftan. ■

Í KVÖLD
Tryggðu þér áskrift

stod2.is

Lotus hefur kynnt hvað er
á döfinni á næstu árum frá
merkinu. Þó að það eigi rætur
sínar í sportbílum er fjölskylduvænni bíla að vænta
sem framleiddir verða í Kína.
Sportbílahlutinn verður þó
áfram í Bretlandi.
njall@frettabladid.is

Meðal þeirra upplýsinga sem Lotus
lét frá sér er mynd af næstu bílum
merkisins. Þar sést framan á tvo bíla
sem væntanlegir eru á næstu tveimur
árum. Sá sem er fremst er stór jepplingur sem kallast eins og er Type
132 og kemur strax á næsta ári. Mun
hann keppa við bíla eins og Tesla
Model X, á meðan sá næsti í röðinni
og einfaldlega er kallaður Type 133,
mun keppa við Tesla Model S. Sá
bíll er áætlaður á markað árið 2023.

Þriðji í röðinni verður svo jepplingur
í D-stærðarflokki og kannski kemur
ekki á óvart að hann kallast Type
134. Beinn keppinautur við þann bíl
er til dæmis BMW iX3.
Árið 2026 er svo komið að nýjum
rafdrifnum sportbíl frá Lotus-merkinu, en hann mun þó ekki leysa
bensínbílinn af hólmi, allavega
ekki alveg strax. Raf bílar Lotus í
flokki fólksbíla og jepplinga verða
allir byggðir á nýjum undirvagni frá
Geely sem kallast Premium Archi
tecture og verður með hjólhaf frá
2.998-3.100 mm og raf hlöður frá
90-120 kWst. Rafkerfið verður 800
volt svo að hægt verður að hlaða
með allt að 350 kW hleðslustöð
fyrir mjög f ljótvirka hleðslu. Að
sögn Lotus verða öflugustu bílarnir
með mótorum sem koma bílunum
í hundraðið á undir þremur sekúndum. ■

ÞÝSKIR RIBEYE HAMBORGARAR

2X

120 g

ÞÝSK RIBEYE STEIK OG FRANSKAR

699 kr./pk.

Nautaveisla Ribeye
þýsk

Nautaveisla - Ribeye Hamborgarar
2 stk. í pk. - þýskir

PLOKKFISKUR

T
100 kr. AFSLÁ

TUR

1.098 kr./pk.

Bónus Plokkfiskur
réttur mánaðarins - 1 kg

479 kr./pk.

2.999 kr./kg

McCain Superquick Franskar
650 g

GRÍSABÓGUR

KALKÚNABRINGUR

FERSKUR

Ð
FRÁBÆRT VER

679 kr./kg

Stjörnugrís Grísabógur
nýslátrun - ferskur

LÍFSKORNABRAUÐ

1.698 kr./kg

Frosnar Kalkúnabringur
ný sending frá þýskalandi

SAMLOKUOSTUR

COCA-COLA

500 ml
flöskur
VIÐSKIPTAVINIR ATH
GRÍMUNOTKUN Í
VERSLUNUM
BÓNUS ER
NÚ VALKVÆÐ

359 kr./pk.
Myllan Lífskornabrauð
450 g - þrjár tegundir

bónus.is

998 kr./pk.

679 kr./pk.

MS Samlokuostur Coca-Cola og Coca-Cola Zero
500 g í pk. - í sneiðum
6 x 500 ml í pk.

Verð gildir til og með 5. september eða meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um prentvillur.

COVID-19 SJÁLFSPRÓF

BETRA VERÐ

579 kr./stk.

Boson Biotech Covid-19 Sjálfspróf
SARS-CoV-2 Sjálfspróf (antigen test) - verð áður 599 kr./stk.

a
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m
m
u
r
það muna
Almennur afgreiðslutími í Bónus: Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:00 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00
Bónus Smáratorgi, Skeifunni og Langholti (Akureyri): Mánudaga-Laugardaga; 10:00-19:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00
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Til sona
minna,
ef ég dey

Kolbrún
Bergþórsdóttir
kolbrunb
@frettabladid.is

Eftirlifendurnir, skáldsaga
eftir sænska rithöfundinn
Alex Schulman, hefur slegið
í gegn víða um heim. Skáldsagan er komin út í íslenskri
þýðingu Ísaks Harðarsonar.
Þrír bræður heimsækja
yfirgefið kot til að uppfylla
hinstu ósk móður sinnar
og rifja upp sársaukafullan
atburð úr fortíðinni.

og sagði: „Það er í góðu lagi með
mig. Við hættum saman fyrir sex
mánuðum.“ Þegar ég yfirgaf veitingastaðinn fann ég fyrir depurð
– mér fannst ég nánast ekkert vita
um bróður minn. Það var sársaukafullt. Og þegar ég skrifa vil ég finna
fyrir einhverju. Svo ég byrjaði að
skrifa um þrjá bræður sem fjarlægjast hver annan eftir áfall í æsku.“
Það skýrir sig síðan sjálft að
Schulman skuli tileinka bræðrum
sínum bókina. „Á vissan hátt er ég
að segja sögu okkar,“ segir hann.

Alex Schulman segist alltaf hafa
skrifað. „Sem barn skrifaði ég heilan helling af sögum með hryllings
ívafi. Þar dó fólk á hroðalegan hátt.
Ég var ellefu ára þegar ég ákvað að
verða rithöfundur. Ég vann hörðum
höndum að því, en því miður varð
ég ekki rithöfundur fyrr en tuttugu
árum síðar.“
Hann vann um tíma sem kvikmyndagagnrýnandi og segir kvikmyndir hafa haft mikil áhrif á skrif
sín. „Í öllum bókum mínum, og
alveg sérstaklega í Eftirlifendum,
skrifa ég kaf lana nánast eins og
kvikmyndaatriði. Þeir eru á vissan
hátt grafískir. Ég sé fyrir mér mynd,
reyni að lýsa henni og vinn út frá
henni. Ég legg líka mikla vinnu í
samtöl, vil að þau séu eins eðlileg
og mögulegt er.“
Sterkt augnablik
Schulman hefur sent frá sér sjálfsævisögulegar bækur sem fjalla um
föður hans, móður og eiginkonu.
Spurður hvort það sé eitthvað
sjálfsævisögulegt í þessari bók segir
hann: „Stundum spyr ég mig hvað
sé ekki sjálfævisögulegt í henni.
Þessi saga er mjög persónuleg.
Móðir mín lést fyrir fimm árum.
Daginn fyrir jarðarförina hitti
ég bræður mína tvo í íbúð móður
okkar til að kanna hvort þar væru
hlutir sem við gætum átt til minningar um hana. Í skúffu fundum við
umslag sem á stóð: Til sona minna,
ef ég dey. Eitt sterkasta augnablik
ævi minnar var að sitja þarna á
rúmi móður minnar, með bræður
mína tvo við hlið mér, og lesa þessi
skilaboð hennar. Nokkrum árum
síðar hugsaði ég að þarna væri
góður rammi fyrir sögu. Þannig að
sagan hverfist um þetta augnablik
úr raunveruleikanum.“
Eftirlifendurnir fjallar um erfiða æsku og f lókið samband milli

Eitt sterkasta augnablik ævi minnar var að
sitja þarna á rúmi
móður minnar, með
bræður mína tvo við
hlið mér, og lesa þessi
skilaboð hennar.

bræðra. „Fyrir mér er samband
mitt og bræðra minna ráðgáta. Ég
og bræður mínir tveir vorum mjög
nánir í æsku. Við deildum öllu.
Hvernig gat það gerst að við erum
núna nánast eins og ókunnugir?
Hvað kom fyrir okkur? Ég hugsa
mikið um þetta. Í hádegismat með
bræðrum mínum spurði ég þann
eldri: „Hvernig gengur sambandið
við kærustuna?“ Hann svaraði:
„Við hættum saman.“ Ég komst í
uppnám, fannst þetta svo dapurlegt hans vegna og spurði hvernig
honum liði. Hann saup á bjórnum

Þarna rættist
æskudraumur,
segir sænski
rithöfundurinn
Alex Schulman.

MYND/AÐSEND

Æskudraumur rættist
Bókin hefur verið seld til rúmlega
þrjátíu landa og höfundurinn segir
velgengni hennar skipta sig miklu
máli. „Þarna rættist æskudraumur. Það er sturlað að þetta skuli
hafa gerst. Hér er ég að ræða við
íslenskan blaðamann um bókina.
Það er nokkuð sem ég hefði ekki
getað ímyndað mér. En líf mitt er
enn hið sama. Ég varð ekki forríkur.
Ég ferðast ekki um heiminn og gisti
á lúxushótelum og skrif mín hafa
ekkert breyst. Allt er við hið sama,
ég reyni bara að finna tíma til að
skrifa milli þess sem ég sinni börnunum mínum.“
Hann viðurkennir að það verði
ekki auðvelt að fylgja þessari metsölubók eftir. „Það er stór áskorun
en ég get ekki verið að velta mér
upp úr því. Ég verð að einbeita mér
að því sem ég vil skrifa, ekki því
sem ég held að aðrir vilji lesa. Ég hef
séð vini og félaga reyna það – það
mistekst alltaf.“
Hann er hálfnaður með nýja bók
sem er fjölskyldusaga. „Hún er bæði
minni saga og meiri saga en Eftirlifendurnir. Minni í þeim skilningi að
hún gerist um borð í lest og stærri
því þar segir frá nokkrum kynslóðum í sömu fjölskyldu. Vonandi kemur hún út í Svíþjóð innan
árs og vonandi verður hún þýdd á
íslensku.“ n

Viltu vera í dómnefnd?
kolbrunb@frettabladid.is

Það vakti athygli á síðasta ári þegar
Félag íslenskra bókaútgefenda auglýsti eftir einstaklingum til að velja
athyglisverðustu bækur ársins í
dómnefnd Íslensku bókmenntaverðlaunanna. Fjölmargir urðu til
að svara kallinu. Nú endurtekur
félagið leikinn og auglýsir eftir
einstaklingum á ólíkum aldri, með
fjölbreyttan bakgrunn og menntun, í dómnefndir verðlaunanna.
Vinnan er vitanlega launuð en
auk þess fá nefndarmeðlimir allar
framlagðar bækur í sínum f lokki
til eignar. Starfstímabilið er frá 20.
september til 30. nóvember.
Þrjár dómnefndir starfa fyrir
verðlaunin, hver skipuð þremur
nefndarmönnum. Hægt er sækja
um eina eða f leiri nefnd. Dóm-

Frá afhendingu Íslensku bókmenntaverðlaunanna í fyrra.

Hægt er sækja um eina
eða fleiri nefnd.

nefndir skiptast eins og verðlaunin
í barna- og ungmennabækur, skáldverk og fræðirit og bækur almenns
efnis.
Tekið er á móti skráningum til og
með 8. september. Hægt er að skrá
sig á fibut.is. n

DAGSKRÁ

Alþýðusamband Íslands hefur sett
fram áherslur vegna þingkosninga
2021. Af því tilefni kynnir ASÍ röð
þátta í hlaðvarpi þar sem starfsmenn
samtakanna ræða málin við
einstaklinga með innsýn
í málefnin og stöðuna
í stjórnmálunum.

Þessir
þættir
eru þegar
komnir
á netið:

Húsnæðismál
Magnús M. Norðdahl,
sviðsstjóri og
lögfræðingur hjá ASÍ
ræðir við
Eygló Harðardóttur,
fyrrverandi félagsmálaráðherra.

Ójöfnuður á Íslandi
Arnaldur Sölvi Kristjánsson,
hagfræðingur hjá ASÍ ræðir við
Stefán Ólafsson sérfræðing hjá Eflingu
um ójöfnuð.

Heilbrigðismál
Drífa Snædal, forseti ASÍ ræðir við
Ögmund Jónasson fyrrverandi
heilbrigðisráðherra um heilbrigðismálin.

Þættina má nálgast hér:
https://www.asi.is/thad-er-nog-til/hladvarp/
eða með að skanna QR kóðann.
Fylgstu með – fleiri þættir væntanlegir.
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Laugardagur
Hringbraut

Sjónvarp Símans

Stöð 2

18.00 433.is (e) 4
 33.is er frétta- og
viðtalsþáttur um íþróttirnar
heima og erlendis.
18.30 Sir Arnar Gauti (e) L ífsstílsþáttur með Arnari Gauta
sem fjallar um heimili,
hönnun, matar- og veitingahúsamenningu, arkitektúr
og margt fleira.
19.00 Á Meistaravöllum G
 amlir og
nýir KR-ingar láta gamminn
geisa um félagið sitt.
19.30 Heima er bezt (e) H
 eima er
bezt er samtalsþáttur um
þjóðlegan fróðleik í anda
samnefnds tímarits.
20.00 Saga og samfélag (e) Áhugaverðir þættir fyrir alla
karlmenn sem vilja girða sig
almennilega í brók og líta út
fyrir að vera fágaðir, flottir á
því og virkilega móðins.
20.30 Sir Arnar Gauti (e) L ífsstílsþáttur með Arnari Gauta.

08.00 Dr. Phil
08.45 Dr. Phil
09.30 The Block
10.35 Life in Pieces
11.00 Man with a Plan
11.25 American Housewife
11.50 Will and Grace
12.15 Superstore
13.05 The Kids Are Alright
13.30 Spy Kids
14.55 French Kiss
16.50 The King of Queens
17.10 Everybody Loves Raymond
17.40 Zoey’s Extraordinary Playlist
18.25 Með Loga
19.05 The Block
20.10 Overboard
22.05 American Heist
01.40 Chasing Mavericks

08.00 Laugardagssögur
08.00 Sögur af svöngum björnum
08.05 Örstutt ævintýri
08.10 Ég er kynlegt kvikyndi
08.10 Örstutt ævintýri
08.15 Greinda Brenda
08.15 Börn sem bjarga heiminum
08.20 Brúðubíllinn
08.55 Vanda og geimveran
09.05 Monsurnar
09.15 Ella Bella Bingó
09.25 Leikfélag Esóps
09.35 Tappi mús
09.40 Latibær
09.50 Víkingurinn Viggó
10.05 Angelo ræður
10.10 Mia og ég
10.35 K3
10.45 Mörgæsirnar
11.10 Denver síðasta risaeðlan
11.20 Angry Birds Stella
11.30 Hunter Street
11.50 Friends
12.15 Bold and the Beautiful
13.40 Bold and the Beautiful
14.00 Gulli byggir
14.50 10 Years Younger in 10 Days
15.35 First Dates
17.15 The Masked Dancer
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.40 Sportpakkinn
18.55 Kviss
19.35 Ireland’s Got Talent Í rska
útgáfan af þessum stórskemmtilega skemmtiþætti
fyrir alla fjölskylduna.
20.30 The Secret Garden
22.10 Galveston
23.45 Fast & Furious Presents.
Hobbs & Shaw
02.00 Peppermint
03.40 Hunter Street Max, nýjasti
meðlimur Hunter fjölskyldunnar, þarf að taka höndum
saman með systkinum
sínum Aniku, Sal, Tess og
Daníel til að finna fósturforeldra sína eftir að þau hverfa
á dularfullan hátt.
04.00 Friends

RÚV Sjónvarp
07.15 KrakkaRÚV
07.16 Sögur snjómannsins
07.24 Tulipop
07.27 Poppý kisukló
07.38 Lundaklettur
07.45 Tölukubbar
07.50 Kalli og Lóa
08.01 Millý spyr
08.08 Unnar og vinur
08.31 Stuðboltarnir
08.42 Hvolpasveitin
09.04 Grettir
09.17 Víkingaþrautin R
 ímnabardaginn.
09.27 Stundin okkar
09.50 Landakort Leikið á hrossa
kjálka og vatnsbrúsa.
10.00 Ólympíumót fatlaðra Bein
útsending frá keppni í frjálsíþróttum.
10.55 Ólympíumót fatlaðra Bein
útsending frá keppni í hjólastólakörfubolta.
12.45 Ólympíumót fatlaðra Bein
útsending frá keppni í
sitjandi blaki.
14.15 Klassíkin okkar
16.55 Grænmeti í sviðsljósinu
17.10 Kappsmál
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Ósagða sagan
18.30 Lars uppvakningur
18.45 Landakort Talaði við sjómennina er þeir börðust
fyrir lífi sínu.
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Fjölskyldubíó. Stúart litli
Stuart Little II
21.05 Litla-Ítalía Little Italy
22.45 Judy Judy
00.40 Ólympíukvöld fatlaðra
01.00 Ólympíumót fatlaðra Bein
útsending frá keppni í
sitjandi blaki.
03.15 Ólympíumót fatlaðra Bein
útsending frá keppni í hjólastólakörfubolta.
05.00 Dagskrárlok

Stöð 2 Golf
09.40 Golfarinn 2
10.10 AIG Women’s Open 2021 Official Film
11.00 Countdown to the Ryder Cup
2021 H
 itað upp fyrir Ryder
Cup sem fer fram 24 - 26
september.
11.30 European Tour Bein útsending frá Italian Open.
16.00 Champions Tour Highlights
17.00 PGA Tour B
 ein útsending frá
TOUR Championship.
23.00 PGA Special. John Augenstein
23.25 Champions Tour Highlights

RÚV Rás eitt
06.55 Morgunbæn og orð
dagsins
07.00 Fréttir
07.03 Vinill vikunnar
08.00 Morgunfréttir
08.05 Edgar Allan Poe í íslenskum bókmenntaheimi
09.00 Fréttir
09.03 Á reki með KK
10.00 Fréttir
10.05 Veðurfregnir
10.15 Það sem breytingaskeiðið
kenndi mér Tíðalok
11.00 Fréttir
11.03 Vikulokin
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 X21
14.00 Sjoppur
15.00 Flakk
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Orð um bækur
17.00 Þjóðlagahátíðin á Siglufirði
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Í ljósi sögunnar Þ
 jófnaðurinn á Monu Lisu.
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Sveifludansar Sonny Stitt,
Larry Young og Max Roach.
20.50 Úr gullkistunni „Hljóður
grátur“.
21.15 Bók vikunnar F
 ræ sem
frjóvga heiminn.
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Litla flugan Louis Prima og
Keely Smith.
23.00 Vikulokin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

Stöð 2 Bíó
11.40 Hop
13.15 Dolittle
15.00 Echo in the Canyon
16.20 Hop
17.50 Dolittle
19.35 Echo in the Canyon
21.00 Last Knights
22.50 The Great Gatsby S tórmynd
frá 2013 með Leonardo
DiCaprio og Tobey Maguire
í aðalhlutverkum. Sögusviðið er New York árið 1922
þegar djassinn og hið ljúfa líf
ræður ríkjum í borginni. Rithöfundurinn Nick Carraway
flytur í stórborgina þar sem
hann kynnist hinum dularfulla milljónamæring Jay
Gatsby. Fljótlega dregst Nick
inn í heim hinna ofurríku,
heim sjónhverfinga, ásta og
svika.
01.10 A Prayer Before Dawn
03.00 Last Knights

Stöð 2 Sport
07.25 Skallagrímur - Fjölnir Ú
 tsending frá leik í Dominosdeild kvenna.
08.50 Grótta - ÍR Ú
 tsending frá leik
í Olís-deild karla.
10.00 Tindastóll - Keflavík Útsending frá leik í Pepsi Max-deild
kvenna.
11.40 Keflavík - KA Ú
 tsending frá
leik í Mjólkurbikar karla.
13.30 Pepsi Max Mörkin
16.30 Valur - Stjarnan Ú
 tsending
frá leik í Pepsi Max-deild
karla.
18.10 Fylkir - Þór/KA Útsending
frá leik í Pepsi Max-deild
kvenna.
20.00 Pepsi Max Mörkin
21.00 Osijek - Breiðablik
22.40 Pepsi Max Mörkin

Stöð 2 Sport 2
07.35 Peterborough - WBA
09.20 Derby - Nottingham Forest
11.00 Häcken - Hammarby
12.50 Finnland - Kasakstan B
 ein
útsending frá leik í undankeppni HM.
14.55 NFL Hard Knocks. Dallas
Cowboys
15.50 Lettland - Noregur B
 ein
útsending frá leik í undankeppni HM.
18.35 Úkraína - Frakkland B
 ein
útsending frá leik í undankeppni HM.
20.45 Markaþáttur HM 2022
21.15 Danmörk - Skotland
22.55 Mörkin í undankeppni HM
23.45 Noregur - Holland

DAGSKRÁ
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Sunnudagur

Mánudagur

Hringbraut

Sjónvarp Símans Stöð 2

Hringbraut

Sjónvarp Símans Stöð 2

18.00 Matur og heimili (e)
Sjöfn Þórðar fjallar um
matargerð í bland við
íslenska hönnun.
18.30 Mannamál (e) E
 inn
sígildasti viðtalsþátturinn í íslensku
sjónvarpi.
19.00 Suðurnesja-magasín
Víkurfrétta (e) M
 annlífið, atvinnulífið og
íþróttirnar.
19.30 30 Pólitík með Páli
Magnússyni (e) Páll
Magnússon fær til sín
góða gesti og fer yfir
það helsta sem er að
gerast í íslenskum
stjórnmálum.
20.00 30 Herrahornið (e)
20.30 Mannamál (e)

08.00 Dr. Phil
08.45 Dr. Phil
09.30 Dr. Phil
10.15 The Block
11.20 The Biggest Loser
12.05 The Biggest Loser
12.50 Bachelor in Paradise
14.20 Bachelor in Paradise
16.50 The King of Queens
17.10 Everybody Loves
Raymond
17.55 Ást
18.25 Með Loga
19.05 The Block
20.10 Best Home Cook
21.10 Law and Order.
Special Victims Unit
22.45 Love Island
23.35 The Royals Bráðskemmtileg og sápukennd þáttaröð um
skrautlega meðlimi
bresku konungsfjölskyldunnar.
00.55 New Amsterdam
02.00 The Rookie
02.45 Seal Team
03.50 Love Island
04.00 MacGyver

18.00 Mannamál (e)
18.30 Fréttavaktin F
 arið yfir
fréttir dagsins í opinni
dagskrá.
19.00 Atvinnulífið (e)
Sigurður K. Kolbeinsson heimsækir íslensk
fyrirtæki og kynnir sér
starfssemi þeirra.
19.30 Heima er bezt Heima
er bezt er samtalsþáttur um þjóðlegan
fróðleik.
20.00 Lengjudeildarmörkin
Hörður og Hrafnkell
fara yfir úrslit og mörk
í Lengjudeild karla í
knattspyrnu.
20.30 Fréttavaktin F
 arið yfir
fréttir dagsins í opinni
dagskrá.

12.30 Dr. Phil
13.15 The Late Late Show
14.00 The Block
15.05 A Million Little Things
15.50 The Neighborhood
16.50 The King of Queens
17.10 Everybody Loves
Raymond
17.35 Dr. Phil
18.20 The Late Late Show
19.05 The Block
20.10 Top Chef
21.00 The Rookie
21.50 Seal Team
22.35 Snowfall
22.35 Love Island
23.20 The Royals
00.05 The Late Late Show
00.50 New Amsterdam
01.35 Bull
02.20 The Stand (2020)
03.05 Love Island
04.30 Síminn + Spotify

RÚV Sjónvarp
07.15 KrakkaRÚV
07.16 Refurinn Pablo
07.21 Kúlugúbbarnir
07.44 Poppý kisukló
07.55 Kátur
08.07 Stuðboltarnir
08.18 Konráð og Baldur
08.31 Hvolpasveitin
08.54 Hrúturinn Hreinn
09.01 Úmísúmí
09.24 Múmínálfarnir
09.46 Eldhugar - Josephina
van Gorkum - baráttukona ástarinnar
09.50 Sammi brunavörður
10.00 Vísindahorn Ævars
10.05 Fjörskyldan
10.40 Sætt og gott
11.00 Silfrið
12.10 Auðhyggjan alltumlykjandi - Heilsa
12.55 Páll Pampichler og
Karlakór Reykjavíkur
13.35 Kappsmál
14.30 Heilabrot
15.00 Menningin - samantekt
15.15 HM stofan U
 pphitun
á leik Íslands og NMakedóníu.
15.50 Ísland - N-Makedónía
Bein útsending frá leik
í undankeppni HM
karla í fótbolta.
17.50 HM stofan U
 ppgjör
á leik Íslands og NMakedóníu.
18.20 Táknmálsfréttir
18.30 KrakkaRÚV
18.31 Stundin okkar
18.50 Landakort
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Aftur heim? Íslensk
heimildarmynd þar
sem reynsla þriggja
kvenna af heimafæðingu er skoðuð frá
sjónarhorni leikstjórans, sem reyndi sjálf
að fæða heima.
21.00 Fjölskyldubönd
21.55 Á meðan hjartað slær
Résparer les vivants
23.35 Ófærð
00.25 Dagskrárlok

Stöð 2 Golf
10.00 Golfarinn 2
10.30 PGA Tour Profiles
10.35 2021 PLAYERS Official Film
11.30 European Tour Bein
útsending frá Italian
Open.
16.00 PGA Tour B
 ein útsending frá TOUR
Championship.
22.00 TOUR Championship
Charity Challenge

RÚV Rás eitt
06.55 Morgunbæn og orð
dagsins
07.00 Fréttir
07.03 Hringsól Í Indónesíu
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 S íðasta ástarjátningin.
11.00 Guðsþjónusta í Selfoskirkju
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
13.00 Sögur af landi
14.00 Víðsjá
15.00 Lestin
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Sumartónleikar
Kontratenórinn
Philippe Jaroussky
og L’Arpeggiata
kammersveitin
17.25 Orð af orði .
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Það sem breytingaskeiðið kenndi mér
Tíðalok.
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Óskastundin
19.40 Edgar Allan Poe í
íslenskum bókmenntaheimi
21.15 Lífið og skólinn
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Á reki með KK
23.10 Frjálsar hendur
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

Stöð 2 Bíó
11.30 Hoodwinked Too!
Hood vs. Evil
12.55 Five Feet Apart
14.50 Dater’s Handbook
16.15 Hoodwinked Too!
Hood vs. Evil
17.40 Five Feet Apart
19.30 Dater’s Handbook
21.00 Stonewall
23.05 Zombieland. Double
Tap
00.40 Papillon
02.50 Stonewall

08.00 Uppskriftir fyrir
svanga birni
08.02 Laugardagsklúbburinn
08.05 Rita og krókódíll
08.10 Regnbogasögur
08.13 Ég er fiskur
08.15 Veira vertu blessuð
08.16 Örstutt ævintýri
08.18 Ást er ást
08.20 Brúðubíllinn
08.45 Litli Malabar
08.50 Blíða og Blær
09.15 Monsurnar
09.25 Tappi mús
09.30 Adda klóka
09.55 Angelo ræður
10.00 It’s Pony
10.25 K3
10.35 Angry Birds Toons
10.40 Mörgæsirnar
11.00 Ævintýri Tinna
11.25 Top 20 Funniest
12.05 Nágrannar
13.25 Nágrannar
13.45 Friends
14.20 Bump
14.55 Kviss
15.35 Draumaheimilið
16.05 Ireland’s Got Talent
17.10 Fyrsta blikið
17.40 60 Minutes
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.40 Sportpakkinn
18.50 Ísland í dag
19.05 Gulli byggir
19.45 Augnablik í lífi Ragnar Axelsson
20.10 The Heart Guy
21.00 Grace
22.30 Animal Kingdom
23.20 Timber Creek Lodge
23.45 Delilah
00.25 Room 104
01.15 Room 104
01.35 Top 20 Funniest
02.15 Friends
02.50 Bump
03.15 Ireland’s Got Talent
03.15 60 Minutes

Stöð 2 Sport
08.10 Pepsi Max Mörkin
11.10 Pepsi Max Mörkin
12.05 Fylkir - Þór/KA Útsending frá leik í Pepsi
Max-deild kvenna.
13.50 Meistarakeppni
kvenna. KA/Þór Fram B
 ein útsending.
15.30 HK - Keflavík Útsending frá leik í Pepsi
Max-deild karla.
17.05 FH - Víkingur R.
18.50 Meistarakeppni karla.
Valur - Haukar
20.15 Fylkir - Þór/KA
21.55 Meistarakeppni
kvenna
23.20 Haukar - Valur

Stöð 2 Sport 2
07.15 Markaþáttur HM 2022
07.40 Lettland - Noregur
09.25 Úkraína - Frakkland
11.05 Færeyjar - Danmörk
12.50 Hvíta-Rússland Wales Bein útsending.
14.55 Mörkin í undankeppni HM
15.50 England - Andorra
Bein útsending.
18.35 Sviss - Ítalía B
 ein útsending.
20.45 Markaþáttur HM
21.15 Kristianstad - Hammarby
22.55 NFL Hard Knocks.
Dallas Cowboys
23.50 Hvíta-Rússland Wales

RÚV Sjónvarp
11.00 Heimaleikfimi
11.10 Gengið um garðinn
Fossvogskirkjugarður
11.45 Fólkið í landinu H
 elgi
Áss Grétarsson.
12.05 Spaugstofan 20092010
12.35 Grænir fingur 19891990
12.50 Stúdíó A D
 r. Gunni,
Soffía Björg og Bubbi
og Spaðadrottningarnar.
13.20 Ævi Miður aldur.
13.50 Nautnir norðursins
Ísland.
14.20 Siglufjörður - saga
bæjar
15.10 Veröld sem var M
 eð á
nótunum.
15.40 Tónahlaup L ogi Pedro
og Austurbæjarskóli.
16.15 Símamyndasmiðir
16.45 Silfrið
17.50 Músíkmolar
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Litli Malabar
18.05 Loðmundur
18.12 Poppý kisukló
18.23 Skotti og Fló
18.30 Lestrarhvutti
18.37 Nellý og Nóra
18.45 Krakkafréttir
18.50 Síðasta lag fyrir fréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.00 Alþingiskosningar
2021. Forystusætið
20.30 Hvað getum við gert?
20.35 Leyndardómar
húðarinnar Secrets
of Skin
21.10 Leit að morðingja
Jakten på en mördare
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Saga hryllingsmynda
- Slægingar - seinni
hluti Eli Roth’s
History of Horror.
Slashers - Part 2
23.05 Ófærð II
00.00 Dagskrárlok

Stöð 2 Golf
10.00 Golfarinn 2
10.35 PGA Special. APGA
Championship
11.00 European Tour
15.30European Tour 2021 Highlights
16.00 LET Tour B
 ein útsending frá Solheim
Cup.
22.00 European Tour Frá
Italian Open.

RÚV Rás eitt
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 D
 anslagakeppni SKT.
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.03 Hádegið Fyrri og
seinni hluti
12.20 Hádegisfréttir
12.42 Hádegið
13.00 Dánarfregnir
13.02 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Hringsól Í Indónesíu.
15.00 Fréttir
15.03 Orð um bækur
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Krakkakiljan V
 ertu
ósýnilegur og Fíasól
gefst aldrei upp.
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Sumartónleikar
Opnunartónleikar
Lucerne-hátíðarinnar.
20.35 Mannlegi þátturinn
21.40 Kvöldsagan. Dægradvöl (24 af 31)
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

Stöð 2 Bíó
11.00 A Dog’s Way Home
12.35 Holy Lands
14.10 How To Be Single
16.00 A Dog’s Way Home
17.30 Holy Lands
19.10 How To Be Single
21.00 Once Upon a Time...in
Hollywood
23.35 Life Itself
01.30 Curse of La Llorona
Spennutryllir frá 2019.
03.00 Once Upon a Time...in
Hollywood

08.00 Heimsókn
08.25 The Mentalist
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Grey’s Anatomy
10.05 Landnemarnir
10.40 Kevin McCloud’s
Rough Guide to the
Future
11.30 Love in the Wild
12.15 Last Man Standing
12.35 Nágrannar
12.55 Friends
13.20 Spegill spegill
13.45 Matarboð með Evu
14.20 Friends
14.40 First Dates
15.30 The Grand Party Hotel
16.30 The Goldbergs
16.55 Saved by the Bell
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 Draumaheimilið
19.40 Jamie’s Easy Meals for
Every Day
20.05 Home Economics
20.30 Bump
21.00 Wentworth
21.50 Delilah
22.30 60 Minutes
23.20 The Murders
00.05 Next
00.50 Krypton
01.30 The Victim
02.30 The Mentalist
03.10 Grey’s Anatomy
03.50 Kevin McCloud’s
Rough Guide to the
Future

Stöð 2 Sport
08.50 Keflavík - Snæfell
2008
09.25 Meistarakeppni
kvenna. KA/Þór Fram
10.50 Stjarnan - Breiðablik
Útsending frá leik
í Pepsi Max-deild
kvenna.
12.30 Selfoss - FH Útsending frá leik 3 á
milli í undanúrslitum
Olís-deildar karla árið
2018.
13.50 FH - Selfoss
15.45 Valur - Stjarnan
17.25 Stjarnan - Breiðablik
Útsending frá leik
í Pepsi Max-deild
kvenna.
19.05 Osijek - Breiðablik
20.45 Meistarakeppni
kvenna. KA/Þór Fram
22.10 Meistarakeppni
kvenna. KA/Þór Fram
23.35 Selfoss - FH

Stöð 2 Sport 2
08.15 Markaþáttur HM
2022
08.40 England - Andorra
10.20 Sviss - Ítalía
12.00 Everton - Manchester
City
13.35 Noregur - Holland
15.15 Danmörk - Skotland
16.55 Kristianstad - Hammarby
18.35 Mörkin í undankeppni HM
19.25 England - Andorra
21.10 Fréttaþáttur Meistaradeildarinnar
21.30 Sviss - Ítalía
23.10 Hvíta-Rússland Wales

bauhaus.is

VIÐ EIGUM ALLT SEM ÞIG
VANTAR FYRIR BAÐHERBERGIÐ
Base baðinnrétting
100 cm. undirskápur.
Handlaug úr einstaklega
sterku Saphir keramik
frá Laufen. Arte spegill
með 2 LED-ljósum. Fæst
í nokkrum stærðum og
litum Blöndunartæki
fylgja ekki. ÞARF AÐ
SÉRPANTA. Verðdæmi:
hvítur, mattur.

Baðinnrétting frá
Kompas

Breidd 56 cm. Skápur með
2 hurðum og keramikhandlaug. Fæst í hvítu. Án
blöndunartækja.

338.995.-

HG handlaugartæki,
gyllt
Botnventill fylgir

34.995.-

HG handlaugartæki,
burstað svart
Botnventill fylgir.

35.995.-

48.995.-

HG eldhústæki
matt svart

48.995.-

HG eldhústæki
matt svart

41.995.-

MIKIÐ ÚRVAL, GÆÐI OG LÁGT VERÐ, ALLTAF!

HG handl. tæki króm
Botnventill fylgir.

14.995.-

HG sturtu bl.tæki
króm
Hjámiðjur seldar sér.

14.995.-

MÁNUDAGA-FÖSTUDAGA KL.08:00-19:00
LAUGARDAGA KL.10:00-18:00
SUNNU- OG HELGIDAGA KL.10:00-18:00
BAUHAUS REYKJAVÍK – Lambhagavegur 2-4 – 113 Reykjavík – 515-0800
upplysingar@bauhaus.is – www.bauhaus.is

Allt byrjar
í BAUHAUS
Fáðu nýjar hugmyndir og deildu

þínum á:

#alltbyr jaribauhaus

Litrík Hans Grohe gæði á betra verði!

HG handlaugartæki,
matt svart
Botnventill fylgir.

Sturtusett S240

29.995.-

Vatnsflæði 18 lítrar á mínutu. Stillanleg
veggfesting. 24 cm. höfuðúðari.

33.995.-

59.995.74.895.-

HG eldhústæki,
matt svart
Útdraganlegur krani

59.995.64.995.-

Vegghengt salernissett frá LAUFEN!
Skolhnappur í lit að eigin vali!
Skolhnappur:

Vatnskassi

Innbyggður. 112 cm. Hljóðlátur.
Skolhnappur er seldur sér.

Hvítt glans
4.995.-

26.995.-

Króm
6.495.-

Veggh. salerni

Svartur
11.995.-

Með hæglokandi setu og quick
release. Án skolbrúnar.
Þrifvænlegt.

37.995.-

Verð frá:

69.985.-
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Allar helstu skvísu landsins mættu í boð Bioeffect á fimmtudaginn. Dorrit Moussaeiff mætti að sjálfsögðu á svæðið enda ein af talskonum Bioeffect. 

MYNDIR/MARÍA KJARTANS

Margt um
manninn í
Hafnarstræti
Íslenska fyrirtækið Bioeffect kynnti nýtt rakakrem á fimmtudaginn. Í tilefni þess héldu þau
boð í bækistöðvum sínum í Hafnarstrætinu.
steingerdur@frettabladid.is

Bioeffect kynnti nýja vöru á fimmtudaginn, en þar var
varla þverfótað fyrir þekktum og flottum konum. Forsetafrúin fyrrverandi Dorrit Moussaieff lét sig að sjálfsögðu ekki vanta, enda einn af talsmönnum Bioeffect. ■

Bloggararnir á Trendnet mættu að auðvitað á viðburðinn
á fimmtudaginn enda alltaf með puttann á púlsinum.

Liv, forstjóri ORF, Dorrit Moussaieff og Berglind sem er
framkvæmdastjóri sölusviðs hjá Bioeffect.

Marta María Jónsdóttir sem er jafnan kennd við Smartland á vef Morgunblaðsins mætti auðvitað.

Listaparið tónlistarmaðurinnn Högni Egilsson og leikkonan Snæfríður Ingvarsdóttir létu sig að sjálfsögðu ekki vanta.

ÍSBAND UMBOÐSAÐILI RAM Á ÍSLANDI

RAM 3500

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

EIGUM FLESTAR GERÐIR TIL AFGREIÐSLU STRAX
ÖFLUG 6,7 LÍTRA CUMMINS DÍSELVÉL, 370/400* HESTÖFL
OG *AISIN SJÁLFSKIPTING. RAM 3500 ER MEÐ MESTA
INNRARÝMIÐ (MEGA CAB) Í SÍNUM FLOKKI.
ÞJÓNUSTUVERKSTÆÐI ÍSBAND, SMIÐSHÖFÐA 5,
SÉRHÆFIR SIG Í BREYTINGUM Á RAM PALLBIFREIÐUM.

BJÓÐUM UPP Á 37” - 40” BREYTINGAPAKKA

RAM 3500
LIMITED MEGA CAB

RAM 3500
37” BREYTTUR

RAM 3500
40” BREYTTUR

EVRÓPUÁBYRGÐ: BÍLAR SEM EKKI ERU FLUTTIR INN AF UMBOÐI FRÁ USA OG KANADA ERU EKKI Í ÁBYRGÐ FRAMLEIÐANDA.
VERKSMIÐJUÁBYRGÐ TRYGGIR AÐ ALLAR INNKALLANIR OG UPPFÆRSLUR SEM KUNNA AÐ BERAST Á LÍFTÍMA BÍLSINS ERU
TILKYNNTAR EIGANDA SEM FRAMLENGD ÁBYRGÐ OG FRAMKVÆMDAR EIGANDA AÐ KOSTNAÐARLAUSU.

BÍLL Á MYND RAM 3500 LIMITED MEÐ 40” BREYTINGU

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

Skyrframleiðsla með
Hollywood-stjörnum

Listahátíðin Plöntutíð fer fram um
helgina. Á henni fjallar listafólk
um plöntur og náttúruna í verkum
sínum. Andrea Vilhjálmsdóttir er
stjórnandi hátíðarinnar.

Unnar Helgi Beck hefur lengi verið
viðloðandi veitingageirann. Eftir
að heimsfaraldurinn skall á ákvað
hann að hugsa í lausnum og fram
leiðir nú skyr fyrir Bandaríkja
markað.

4. september 2021 LAUGARDAGUR

Plastlaus september

Fallegur hljóðheimur

Ásdís Ólafsdóttir er einn forsvars
manna Plastlauss september.
Plastvandinn er mikill og það er
mikilvægt að hann verði tekinn
föstum tökum.

Árlega er klassísk tónlistarveisla
sýnd á RÚV sem heitir einfald
lega Klassíkin okkar. Þar spilar
Sinfóníuhljómsveit Íslands stórt
hlutverk og fær til sín góða gesti.
Þemað í ár er leikhústónlist.

Dr. Gunni fær
alltaf sama skítinn yfir sig þegar
hann hrósar
ABBA í hástert
og þá er nú ekki
ónýtt að eiga
svona líka forláta handklæði
eins og honum
áskotnaðist í
Sky Lagoon.

MYND/AÐSEND

Amerískir dagar

Sealy er annar stærsti
dýnuframleiðandi í
heimi og hefur verið
starfandi í 140 ár.

Styður við bakið á þér!

Sealy WASHINGTON
heilsurúm með classic botni
Amerískir

DAGAR

20%
AFSLÁTTUR

Val um svart eða hvítt PU leður
eða grátt áklæði á Classic botni.

Virkilega vönduð dýna og hentar fólki á öllum aldri.
Washington heilsudýnan er með einstaklega vönduðu tvöföldu
pokagormakerfi, kantstyrkingum og vandaðri og þægilegri yfirdýnu Gormakerfinu er skipt upp eftir svæðum þannig að það er
með meiri stuðning þar sem við erum þyngri eins og öxlum og
mjöðmum. Lítil sem engin hreyfing finnst milli rekkjunauta.
Yfirdýnan (topperinn) er samsett úr fjórum lögum og þar á
meðal er gel lag (gel infused memory foam) sem lagast algjörlega að líkamanum og heldur honum í réttri stellingu alla nóttina.
Áklæðið utan um dýnuna er silki og bómullarblanda sem andar
einstaklega vel sem og gefur extra mýkt. Millistíf dýna.

Sealy Washington fæst í eftirtöldum stæðum:
160/180/200 x 200 og 192 x 203 cm
Verðdæmi 160 x 200 cm m/Classic botni og löppum
Fullt verð: 269.900 kr. AD tilboð: 215.920 kr.
Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

ABBA ekki í Nígeríusvindli
Dr. Gunni hélt ró sinni þegar
hann fylgdist með sænsku
hljómsveitinni ABBA boða
undur mikil og stórmerki á
fimmtudaginn, enda telur
hann ólíklegt að ný tónlist,
eftir 40 ára hlé, muni bæta
einhverju við það sem ABBA
er nú þegar.
toti@frettabladid.is

Gunnar Lárus Hjálmarsson, sjálfur
Dr. Gunni, svamlaði á fimmtudag
inn meðal boðsgesta í Sky Lagoon,
þegar ABBA rauf fjörutíu ára þögn
með kynningu á nýrri breiðskífu,
Voyager, og tveimur nýjum lögum.

Ég hef ekkert á móti
þessu en ég held að
þetta bæti engu við
það sem þau eru nú
þegar.

hann ekki mikið fyrir ballöður.
Hann er hins vegar öllu jákvæðari
í garð Don't Shut Me Down. „Það er
skemmtilegt lag að mínu mati. Samt
bara eitthvað svona á B-hlið. Ég held
að við séum ekkert að fara að fá ein
hver gullkorn, sko. Eða ég hef enga
trú á því. Ég held að þetta sé
dálítið bara búið, sko,“ segir
doktorinn og hlær.

Voulez-Vous Nígeríubréf?
„Ég hef nú alltaf verið alveg á móti
öllum „comebökkum“ og þetta
kom mér dálítið mikið á
óvart. Ég fékk eitthvert
boðskort í síðustu viku
og hélt að þetta væri
Gott popp
Gunni kann hins
eitthvert Nígeríu
vegar vel að meta
svindl bara,“ segir
gömlu ABBA-gull
Dr. Gunni, sem þáði
boðið í það sem reynd
kornin og nefnir í
ist síðan vera raunveru
því sambandi fyrst og
leg opinberun ABBA,
fremst Mamma Mia og
Lay All Your Love On Me og
uppákoma sem var sýnd
segist einfaldlega dæma
með viðhöfn samtímis á
sex stöðum í heiminum.
Stafræn endurtónlist eftir því hvernig
„Þarna voru gestir í Sky
koma Agnethu.
honum líður þegar hann
Lagoon og þetta var aga
heyrir hana. „Og ef það
lega fínt. Maður fór þarna
er gott ABBA-lag þá bara
í dýru klefana og fékk handklæði.
fyllist ég lífsgleði og góðum anda.
ABBA-handklæði. Það er nú ekki á
Þetta er bara rosalega gott popp
hverjum degi sem maður fær ABBAog vel fram sett af gríðarlegum fag
handklæði,“ segir Gunni og hlær.
mönnum.
En ég veit ekki alveg hvað maður
á að segja um þetta. Ég hef ekkert á
Engin gullkorn
Nýju lögin, I Still Have Faith In You
móti þessu en ég held að þetta bæti
og Don't Shut Me Down, voru frum
engu við það sem þau eru nú þegar,
flutt á meðan Gunni og aðrir gestir
en þetta er náttúrlega gott fyrir ein
voru í lóninu. „Það var nú svona frek
hverja sem eru enn þá meiri ABBAar leiðinlegt og ekki að mínu skapi,“
aðdáendur en ég. Ég er ekkert að fara
segir Gunni um fyrra lagið, enda sé
til London að sjá eitthvert vídeó,“

segir Gunni, með vísan til þess
hvernig Agnetha, Björn, Benny og
Anni-Frid ætla sér að fylgja Voyager
eftir.
Dansinn hvín
Dansinn hvín nefnilega fyrir alvöru
í London á næsta ári, þegar stafræn
ar heilmyndir stórstjarnanna troða
upp á stafrænum tónleikum í raun
heimum, ásamt tíu manna hljóm
sveit í sérhannaðri tónleikahöll.
Sv iðshrey f ingar ABBA hafa
undanfarið verið fangaðar með
hreyfirakningartækni, motion capt
ure, og andlitum þeirra, eins og þau
voru 1979, verður skeytt á síhressa
tölvutjúttandi eldri borgarana, sem
þannig munu lifna við á sviðinu
fyrir svipaða galdra og Gollum í The
Lord of the Rings.
Gunni segist lítið hafa skilið í
útskýringum á þessari tækni og
finnur þessu helst hliðstæðu í
nýlegri tölvuteiknimynd um Tinna
og Kolbein kaftein.
ABBA-skíturinn
„Þetta eru ekki kjötheimar og er
dálítið gervilegt. Þetta er eitthvað
skrýtið og ég bara sé ekki að ég muni
nenna að fara á heila tónleika með
þessu. Ég mundi glaður fara að sjá
gamla fólkið, en það er nú kannski
ekki hægt að leggja það á einhverja
fólksfælna milljarðamæringa að
fara að standa í því.“
Gunni á það til að lýsa ABBA sem
„þriðja besta bandi í heimi“ á eftir
Bítlunum og XTC. „Bítlarnir eru
náttúrlega besta hljómsveit í heimi.
Það er bara jaðarskoðun að halda
einhverju öðru fram og ABBA eru
náttúrlega bara við fótskör meistar
anna. Ég hef nú sagt þetta áður og
ég fæ alltaf sama skítinn yfir mig,“
segir Gunni og hlær. „Það er bara
gaman. Það er ekkert hægt að rífast
um þetta. Þetta er bara smekkur og
skoðun.“n
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Sýningin sem
allir verða að sjá
Í þessum fimm stjörnu stórsöngleik
leggja leikarar, dansarar og
tónlistarmenn allt í sölurnar við
leitina að Bubbanum í okkur öllum.
Tryggðu þér miða á ógleymanlega
upplifun — yfir 16.000 miðar seldir!
borgarleikhus.is

Miðasala: 568 8000

ANDREA
MAGNÚSDÓTTIR
Fatahönnuður og eigandi AndreA

Birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

„Þegar ég gerði litakort með
BYKO ákvað ég að nota sömu
liti og ég er með í línunni minni
fyrir haustið.
Ég er að vinna með fallega milda
liti, kampavínsliti & brúna tóna.“
Þú færð litina úr litakorti Andreu
í öllum verslunum BYKO

ELÍSABET
GUNNARSDÓTTIR
Frumkvöðull og fagurkeri, bloggari
og eigandi Trendnet.is

„Pallettan er unnin út frá
skjannahvítum glans og teygir
sig í tvær áttir - brúna og gráa.
Tveir basic hvítir litir með smá
tón sem fólk getur hoppað á
án þess að þurfa að skoða 100
mismunandi prufur.“
Þú færð litina úr litakorti Elísabetar
í öllum verslunum BYKO

Auðvelt að versla á byko.is
á byko.is

Nýtt blað

Þinn litur er
hjá okkur

Bætt upplifun við val á litum
Þú finnur góð
málningarráð
á byko.is

Hvernig stemningu viltu skapa í rýminu?
Hvort sem þú færð hugmyndir frá nýjustu tískusveiflum
eða lætur börnin ákveða litinn er mikilvægast að þú veljir
þá liti sem þér líkar best við. Hvernig stemningu viltu skapa
í rýminu? Kraftmikla liti í herbergi þar sem athafnasemi
er mikil eða rólegri og svalari liti þar sem á að slappa af.
Ljósir litir gera það að verkum að herbergið virðist stærra
en dökkir litir leiða til hins gagnstæða.
Litaskanni
Komdu með þinn lit (t.d litur af uppahalds
hlut eða flík) og litaskanninn finnur litinn.
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Þú getur lesið
blaðið á byko.is
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Þinn liturkur
er hjá ok
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FALLEGAR VÖRUR

550 5000

FYRIR HEIMILIÐ

RITSTJÓRN ritstjorn@frettabladid.is
AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is
PRENTUN Torg ehf.
DREIFING Póstdreifing ehf.
dreifing@postdreifing.is
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n Bakþankar

Jón og séra Jón
Nýlega birtust upplýsingar um
tekjur þúsunda Íslendinga í „tekjublöðum“ Frjálsrar verslunar og DV,
en þar er aðeins hálf sagan sögð.
Þar er nefnilega horft fram hjá fjármagnstekjum, sem er helsta tekjulind auðugra Íslendinga. Vitað
er að margir vinna svo til enga
launavinnu en hafa verulega tekjur
í gegnum fjármagnstekjur. Ólíkt
þessum fjölmiðlum tók Stundin
hins vegar saman lista yfir tekjuhæstu Íslendinga þar sem bæði var
horft til launa- og fjármagnstekna
sem gefur mun réttari mynd.
Og þá blasti óréttlætið við!
Skatthlutföll launamanna eru á
bilinu um 31-46%. Eftir því sem
tekjur verða hærri því meira er
greitt í skatta sem flestum finnst
eðlilegt. Af hverri krónu sem
launamaður aflar sér yfir tæpri
milljón renna 46% í skatt. En ef
þú átt miklar eignir og getur að
auki hagað málum þannig að mest
af tekjum þínum komi í gegnum
fjármagnstekjur þá greiðir þú 22%
í skatt óháð upphæð. Og það er
mikill munur á 22% og 46%.
Kári Stefánsson sem var 13.
tekjuhæsti Íslendingurinn í fyrra
segir í samtali við Stundina það
„vera glórulaust að auðkýfingar
eins og hann sjálfur séu ekki skattlagðir hærra en raun ber vitni“. Og
Kári er á því að hann eigi marga
skoðanabræður í hópi þeirra sem
hæstar tekjurnar hafa. „Það er fullt
af fólki í þessum hópi sem gerir sér
grein fyrir nauðsyn þess að auka
tekjur ríkisins. Þú sækir ekki fé
annars staðar en það er til staðar –
og þarna er það helst að hafa.“
Það eru margir á því að íslenska
skattkerfið sé ekki sanngjarnt – að
breiðustu bökin beri einfaldlega
ekki sinn skerf.
Þrepaskiptur fjármagnstekjuskattur snýst því ekki um öfund
heldur réttlæti. n
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Margrétar
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IKEA á Íslandi fagnar 40 ára afmæli og við höldum upp á það með afmælisdagskrá
ásamt vikulegum tilboðum. Tilboð þessarar viku gilda til 8. september.
Kíktu við og fagnaðu með okkur!
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Mýrarvegi, Akureyri

TILBOÐ

VEITINGASTAÐURINN
Afmælisréttir

Afmæliskjötbollur
og meðlæti

595,Verslun opin 11-20 – IKEA.is

IKEA Bakarí, Sænska matarhornið og IKEA Bistro opið 11-20

Afmælisterta

195,-

