Málar fyrir Perlu
Ingunn Jensdóttir heldur
myndlistarsýningu til minningar um dóttur sína sem lést
skyndilega í upphafi árs. ➤ 26
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Atvinnulausir
sveitarstjórar
Hvað ætla fráfarandi
sveitarstjórar að taka sér
fyrir hendur næst? ➤ 28

20% afsláttur af öllum
Samsonite vörum til 13. júní
PROXIS

LAUGARDAGUR

11. JÚNÍ 2022

Vaknaði inn í
eilífan dag
Bjartmar Guðlaugsson stendur á
sjötugu en kippir sér ekki upp við
hvernig tíminn týnist, enda fylgi
skemmtileg klikkun því að fæðast í
júníbirtunni og gítarnum verði ekki
skipt út fyrir harmóníku. ➤ 22

FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

grillblað ELKO
er komið út
Skannaðu kóðann til að kynna þér allt um grill,
pizzaofna, aukahluti, umhirðu og uppskriftir

™
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Sumarsæla í Laugardal

Enn sé þó yfirlýstur heimsfaraldur
vegna Covid-19. 
MYND/LSH

Níu á sjúkrahúsi
með Covid-19
birnadrofn@frettabladid.is

COVID-19 Í gær voru níu einstakl
ingar með Covid-19 inniliggjandi á
Landspítala. Þar af var einn á gjör
gæslu.
Á vef Embættis landlæknis segir
að Covid-tilfellum og dauðsföllum í
kjölfar sjúkdómsins hafi farið fækk
andi í heiminum, en á sama tíma
hafi sýnatökum einnig fækkað. Enn
sé þó yfirlýstur heimsfaraldur.

Sýnatökum vegna
Covid hefur fækkað.
Hérlendis hefur yfir helmingur
íbúa landsins greinst með Covid-19
en líklegt þykir að mun fleiri hafi
smitast. Undanfarna daga hefur til
fellum fjölgað og greinast nú á bil
inu 150-200 einstaklingar á hverjum
degi. n

Þessir hressu krakkar nutu í gær veðurblíðunnar sem nú leikur við borgarbúa og skelltu sér á prammann í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Reynir að lifa af á sextán
þúsund krónum á mánuði
Knútur Garðarsson klifrar við Reykjavíkurhöfn.

FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Ísköld refsing bíður í Reykjavíkurhöfn
sigtryggur@frettabladid.is

HÁTÍÐAHÖLD Sjómannadagurinn
er á morgun, sunnudag, og verður
fagnað margvíslega víða um land
að venju.
Klifurfélag Reykjavíkur hefur

sett upp klifurvegg við Síldar
bryggjuna á Granda í Reykja
víkurhöfn, þar sem keppt verður í
hraðaklifri. Þeirra sem komast ekki
upp vegginn allan bíður aðeins,
ískaldur sjórinn fyrir neðan. Gleði
lega hátíð. n

FRÉTTAVAKTIN

KL. 18.30

Fréttaumfjöllun fyrir alla.
í opinni dagskrá á virkum dögum
á Hringbraut og frettabladid.is

Steinunn Ingibjörg Jakobs
dóttir fékk heilablóðfall fyrir
rúmum átján árum síðan.
Steinunn er nú lömuð og notar
hjólastól, hún segist alls staðar
koma að lokuðum dyrum og á
16 þúsund krónur eftir þegar
hún hefur greitt reikninga.
birnadrofn@frettabladid.is

SAMFÉLAG „Ég fæ bara nei alls
staðar,“ segir Steinunn Ingibjörg
Jakobsdóttir, 45 ára kona sem fékk
heilablóðfall fyrir rúmum átján
árum. Eftir heilablóðfallið lamaðist
Steinunn og notar hún nú hjólastól,
er með heilaskaða og sér afar illa.
Steinunn segist alls staðar koma
að lokuðum dyrum þegar hún leitar
eftir aðstoð, frá síðustu áramótum
hefur hún ekki fengið greiddar
húsaleigubætur og þegar hún hefur
greitt alla sína reikninga á hún sex
tán þúsund krónur eftir. „Matur er
bara orðinn munaðarvara hjá mér,“
segir Steinunn.
Eftir að Steinunn fékk heilablóð
fallið, aðeins 27 ára gömul, fór hún í
endurhæfingu í þrjú ár. Fyrir áfallið
hafði hún búið í Mosfellsbæ ásamt
börnum sínum sem stunduðu þar
nám í grunnskóla. Steinunn segist
því hvergi annars staðar hafa viljað
búa. Hún fái þó ekki þá hjálp sem
hún þurfi frá bænum.
„Mosó átti enga íbúð fyrir mig og
bauð þá einungis upp á almennar
húsaleigubætur, við tóku margir
fundir með fjölskyldunefnd og
þáverandi bæjarstjóra og fékk ég
alltaf sama svarið, nei,“ segir Stein
unn.
Hún ræddi um stöðu sína bæði
í sjónvarpi og útvarpi og segir að í
kjölfarið, árið 2007, hafi þáverandi
bæjarstjóri Mosfellsbæjar stungið
upp á því að foreldrar hennar
myndu aðstoða hana með kaup á
íbúð. „Íbúðin yrði á nafni mömmu,

Steinunn Jakobsdóttir hefur ekki fengið húsaleigubætur síðan um áramótin
og sér nú fram á að missa íbúðina. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Ég fékk alltaf sama
svarið, nei.
Steinunn Ingibjörg Jakobsdóttir

Mosfellsbær myndi svo borga mér
50 þúsund krónur á mánuði í húsa
leigubætur,“ segir hún.
Steinunn segir að hún og foreldrar
hennar hafi farið að ráðum bæjarins
og síðan þá hafi hún búið í íbúðinni.
Gerður hafi verið leigusamningur
á milli hennar og móður hennar,
hann sé þó ekki þinglýstur þar sem
móðir hennar sé einnig öryrki og
leigutekjur myndu skerða hennar
bætur. „Hún er náttúrulega ekkert
að fá neinar leigutekjur, ég borga
bara af láninu,“ segir Steinunn.
Frá því að móðir Steinunnar
keypti íbúðina hafa orðið breyt
ingar á húsaleigubótum. Þær eru

nú greiddar af Húsnæðis- og mann
virkjastofnun og voru á tímabili
greiddar frá Vinnumálastofnun.
Forsenda fyrir húsaleigubótum
er meðal annars þinglýstur leigu
samningur.
Á t ímabi l i fék k Steinu nn
bæturnar greiddar þrátt fyrir að
hafa ekki þinglýstan samning, nú
fær hún engar bætur. Spurð að því
hvort henni standi til boða önnur
úrræði, svo sem félagsleg íbúð, segir
Steinunn svo ekki vera.
„Það virðist enginn vilja hjálpa
fólki eins og mér. Nú er staðan bara
þannig að ég mun missa íbúðina því
ég get ekki borgað af henni. Það lifir
enginn á sextán þúsund krónum á
mánuði.“
Fréttablaðið hafði samband við
staðgengil bæjarstjóra í Mosfellsbæ
varðandi mál Steinunnar.
„Mosfellsbær getur ekki tjáð sig
um málefni einstaklinga en getur
staðfest að gildandi reglum á hverj
um tíma um húsnæðiss tuðning
er fylgt og allir eru jafnir gagnvart
framkvæmd reglnanna,“ segir í
skriflegu svari staðgengilsins. ■

TOYOTA YARIS CROSS HYBRID

STÓRCROSSLEGUR
KOMDU OG REYNSLUAKTU

Nýr Hybrid = 100% afsláttur
af lántökugjöldum.
Sjá nánar á toyota.is

Yaris Cross verð frá: 4.750.000 kr.

KINTO ONE langtímaleiga

Yaris Cross Hybrid verð frá: 5.080.000 kr.

Yaris Cross verð frá: 110.000 kr. á mán.

3+4 ÁBYRGÐ

ÁRA ÞJÓNUSTA

SPORLAUS

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
570 5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
460 4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
420 6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
480 8000

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

Ekki er litið við viðvörunarskiltum.

Maður í sjóinn
við Reynisfjöru

thorgrimur@frettabladid.is
gar@frettabladid.is

SLYS Þyrla Landhelgisgæslunnar
náði ferðamanni, sem alda hrifsaði
í Reynisfjöru um miðjan dag í gær úr
sjónum, rétt fyrir klukkan sex.
Maðurinn var í skipulagðri ferð
ásamt eiginkonu sinni.
Mörg banaslys hafa orðið í
Reynisf jöru á fárra ára tímabili.
„Ég er ekki búinn að sjá leiðir til
að koma í veg fyrir þetta af því að
fólk fer hreinlega ekki nógu var
lega,“ segir Ingi Már Björnsson, for
maður björgunarsveitarinnar Vík
verja í Vík, aðspurður hvort ekki sé
hægt að koma í veg fyrir þessi slys.
„Eftir síðasta slys í fyrrahaust
fórum við að skoða aðstæður. Við
fylgdumst með hverjum einasta
ferðamanni og þeir gengu fram hjá
hverju skiltinu á fætur öðru og litu
ekki á þau,“ lýsir Ingi Már. „Það er
því miður þannig að ég býst ekki
við að þetta verði síðasta skiptið.“n

Tveir af þremur ráðherrum VG.

Gisting tekin frá
fyrir VG á Ísafirði
gar@frettabladid.is

FÉLAGSMÁL Mikill viðbúnaður er nú
hjá Vinstri grænum vegna flokks
ráðsfundar í lok ágúst og leynilegrar
sumarferðar í kjölfar hans.
„Undirbúningur ferðarinnar er í
öruggum höndum Siggu Gísla, for
manns VG á Ísafirði. Hún býst við
fjölmenni og er búin að taka frá
mestallt laust gistirými í bænum og
á nærliggjandi svæðum þessa helgi,“
segir í Föstudagsfréttum VG. „Nán
ari upplýsingar um sumarferðina
og skemmtiatriði verða leyndarmál
enn um sinn,“ er bætt við. n

LANDBÚNAÐUR Byggðastofnun birti
í gær skýrslu um ástand sauðfjár
rækar á Íslandi, sem dregur fram
„dökka mynd.“
Í skýrslunni segir að rekstrar
af koma sauðfjárbúa fyrir fjár
magnsliði og afskriftir hafi verið
neikvæð frá árinu 2018. Ekki sé útlit
fyrir að rekstur batni á næstu árum.

Trausti
Hjálmarsson,
formaður
Landssamtaka
sauðfjárbænda.

„Það er ekkert í þessari skýrslu
sem er nýtt fyrir mér eða sauðfjár
bændum,“ sagði Trausti Hjálm
arsson, formaður Landssamtaka
sauðfjárbænda. „Þetta hefur verið
hörmungarástand rekstrarlega séð.
Það sem þarf að gerast er að afurða
verðið þarf að hækka. Ef það er ekki
hægt að hækka það sem við þurfum,
verður ríkið að koma af meiri krafti
inn í þessa grein.“

Í skýrslunni er ástandið meðal
annars útskýrt með því að ekki hafi
orðið næg kynslóðaskipti í sauðfjár
rækt síðastliðin fimm ár. Stór hluti
sauðfjárbænda sé yfir sextugu og
margir í þann mund að hætta
Trausti segir þetta þó afleiðingu,
en ekki orsök vandans. „Ég sýni því
fullan skilning að ungt fólk vilji ekki
fara inn í atvinnugrein sem ekki
skilar rekstrarafgangi.“ n

Þrýst á hluthafafund hjá Festi vegna
nýlegrar brottvikningar forstjórans
Ólga meðal eigenda sem
vilja hluthafafund. Edda
Falak segir ekki jafnréttis
legt áhyggjuefni þótt einum
hvítum karlmanni hafi verið
vikið úr stöðu forstjóra.

Kauphöllin er
með starfslok
Eggerts Þórs,
fyrrum forstjóra
hjá Festi, til
skoðunar, sem
og upplýsingagjöf. Hluti
eigenda vill
hluthafafund.

FRÉTTABLAÐIÐ/

bth@frettabladid.is

VIÐSKIPTI Þrýstingur er meðal eig
enda í Festi um að knýja fram hlut
hafafund vegna starfsloka Eggerts
Þórs Kristóferssonar forstjóra. Við
mælendur Fréttablaðsins segja óvar
legt að álykta um tengsl milli starfs
lokanna og Vítalíumálsins.
Kauphöllin er með Festi til skoð
unar eftir starfslok Eggerts. Ólafur
Sigurðsson, framkvæmdastjóri líf
eyrissjóðsins Birtu, sem á stóran hlut
í Festi, segir mörgum spurningum
ósvarað. „Við erum að ræða þetta
mál, við formaður og varaformaður
Birtu. Ég á bráðlega von á niður
stöðu,“ segir Ólafur, spurður hvort
farið verði fram á aukahluthafafund.
„Okkur finnnst að það verði að
passa upp á jafnræði hluthafa. Halda
hluthöfum upplýstum svo ekki bara
sumir heldur allir sitji við sama borð,“
bætir Ólafur við. Ein spurningin snýr
að því að á sama tíma og Eggert skil
aði rekstrarlegu góðu búi fær hann
reisupassann. Festi hefur gefið út
að ágætt sé að skipta um forstjóra á
sjö ára fresti. Margir forstöðumenn
fyrirtækja í Kauphöllinni hafa setið
mun lengur í forstjórastöðu.
Þá er ósamræmi milli tilkynn
ingar til Kauphallarinnar, þar sem
sagði að Eggert hefði sjálfur sagt
upp og þess sem síðar hefur komið
á daginn. Kauphöllin hefur því til
skoðunar hvort um villandi upp
lýsingar hafi verið að ræða.
Hilmar Harðarson, formaður
Landssamtaka lífeyrissjóða, baðst
undan viðtali, þar sem hann hefði

VALLI

Stjórnin hafnar tengslum uppsagnar við hneykslismál

Ég sé ekki að þetta sé
bakslag í #MeToo þótt
einum hvítum karlmanni hafi verið vikið
úr forstjórasæti.

Edda Falak hlaðvarpsstjórnandi

ekki kynnt sér málið nægilega vel.
Hann sagðist vera að afla upplýsinga.
Fjölmiðlar hafa fjallað um að
Vítalía Lazareva hafi sagt opinber
lega að Eggert hafi átt fund með
henni og aðgreint sig frá öðrum
fyrirtækjum viðskiptalífsins með
góðum viðbrögðum, þegar fjór
menningarnir sem sakaðir voru

„Stjórnin stendur við ákvörðun sína og byggir hana á því mati að félagið standi nú á tímamótum eftir mörg ár uppbyggingar og mótunar,“
segir í yfirlýsingu sem stjórn Festar sendi frá sér í gær.
„Hluthafar geta að sjálfsögðu haft aðra skoðun á þessu máli og
komið þeirri skoðun á framfæri við stjórn eftir viðeigandi boðleiðum.
Erfitt er hins vegar að taka það samtal í smáatriðum á hluthafafundi,
þar sem til staðar eru, auk hluthafa, fjölmiðlar og fulltrúar samkeppnisaðila,“ segir stjórnin, sem hafnar því að starfslok forstjórans, sem
stjórnin hafi haft forgöngu um þótt hann hafi sagt upp sjálfur að eigin
ósk, tengist máli Þórðar Más Jóhannessonar, sem sagði af sér stjórnarformennsku í félaginu eftir ásakanir Vítalíu Lazarevu um misnotkun.
„Tenging þessa máls við mál fyrrverandi stjórnarformanns, aðdraganda afsagnar hans, og fleiri vangaveltur af þeim meiði, eiga sér
hins vegar enga stoð í raunveruleikanum og er vísað algjörlega á bug,“
segir stjórnin.
um að hafa farið yfir mörk stigu til
hliðar. Þórður Már Jóhannesson,
sem var formaður stjórnar hjá Festi,
áður en Vítalíumálið kom upp, er
stærsti hluthafi félagsins, ef undan
eru skildir lífeyrissjóðir.
Edda Falak, fjölmiðlakona og
þáttastjórnandi Eigin kvenna, segir
of snemmt að álykta hvort tengsl séu

milli Vítalíumálsins og afdrifa Egg
erts.
„Þórður og félagar, ég held að þeir
séu ekkert mættir aftur við völd. Ég
sé ekki að þetta sé bakslag í #MeToo
þótt einum hvítum karlmanni hafi
verið vikið úr forstjórasæti, það er
ekki sérstakt áhyggjuefni,“ segir
Edda Falak.n

EIGUM BÍLA
TIL AFHENDINGAR
STRAX!
Jeep® Wrangler Rubicon 4xe goðsögnin rafmagnaða
hefur svo sannarlega slegið í gegn og sannað gildi
sitt við íslenskar aðstæður. Bjóðum upp á 35”-37”
og 40” breytingapakka.

ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR • S. 590 2300
OPIÐ VIRKA DAGA 10-17 • LOKAÐ Á LAUGARDÖGUM Í SUMAR

PLUG-IN HYBRID

JEEP.IS

Væntingum ofar

icelandair.is
Viltu prófa eitthvað
nýtt og spennandi?

Ein stærsta frönskumælandi borg í Kanada – og reyndar öllum
heiminum. Það er hreinlega einstakt að rölta um hellulögð
stræti gömlu borgarinnar og virða fyrir sér byggingarlist, kíkja
á söfn og gæða sér á gómsætum mat. Franska eldhúsið er
nefnilega töfrum líkast þegar það mætir hinum nýja heimi.
Bókaðu þína ferð til Montréal í dag.
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Vöggustofur ollu
víðtækum skaða
tsh@frettabladid.is

FÉLAGSMÁL Frumvarp Katrínar
Jakobsdóttur forsætisráðherra um
vöggustofur var samþykkt á Alþingi
í vikunni. Reykjavíkurborg hefur nú
öðlast lagaheimildir til að rannsókn
á vöggustofum geti farið fram.
Hrafn Jökulsson, einn fjórmenninga í forsvari fyrir stuðningshóp
vöggustofubarna, segir rannsókn löngu tímabæra. Um sé að
ræða „mein sem teygir sig víða um
samfélagið“.

Nú skulum við bara sjá
hvað kemur út úr
þessari rannsókn, það
verður kannski
ófagurt.

Hrafn
Jökulsson

„Það er ljóst að vöggustofurnar
ollu mjög víðtækum skaða og sá
skaði, hann dó ekkert út þótt að
vöggustofurnar lokuðu. Þannig að
nú viljum við vita hvernig eftirlifandi vöggustofubörnum líður og
kannski hvort það sé hægt að gera
eitthvað fyrir þau,“ segir Hrafn.
Hann fagnar því að málið sé
komið í farveg þótt hann hefði vissulega viljað sjá eitthvað gert fyrr.
„Þessi rannsókn hefði auðvitað
þurft að fara fram fyrir áratugum en
hún er að fara af stað núna og það er
gott. Þannig að það er fagnaðarefni
og við gleðjumst. Nú skulum við
bara sjá hvað kemur út úr þessari
rannsókn, það verður kannski ófagurt en við verðum að horfast í augu
við það,“ segir Hrafn Jökulsson. n
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Íslandsvirkjun upplýsir ekki hvort
félagið standi að baki Hnútuvirkjun
Heiða bóndi vorkennir ekki
meirihluta sveitarstjórnar
Skaftárhrepps að fá á sig
fjölda af kærum, ábyrgðin sé
þeirra. Sveitarstjóri vill lítið
segja um kærurnar. Forstjóri
Íslandsvirkjunar skellti á
blaðamann.
bth@frettabladid.is

SK AFTÁRHREPPUR Leynd virðist
ríkja um fjárfesta að baki Hnútuvirkjunar í Hverfisfljóti, umdeildrar
fyrirhugaðrar framkvæmdar sem
fimm náttúruverndarsamtök auk
fjölda heimamanna hafa kært til
úrskurðarnefndar umhverfis- og
auðlindamála.
Í kærunni segir að náttúruu ndur
í söguf rægu Skaftáreldahrauni séu í
hættu, gangi áform um virkjun eftir
og um sé að ræða brot á lögum.
Fréttablaðið hefur meðal annars
fjallað um þverrandi vatnsmagn
náttúruperlunnar Lambhagafossa
ef virkjað verður, og vegagerð sem
skemma mun ásýnd sögufrægs
hrauns.
Í kærunni er bent á að Skaft
árhreppur búi yfir magnaðri, lítt
raskaðri og verðm ætri náttúru,
mikilvægasta atv innug rein sveitar
félagsins, ferðaþjónustan, byggir á
því ríkidæmi.
Þrír sveitarstjórnarmenn af fimm
í Skaftárhreppi gáfu grænt ljós á
framkvæmd virkjunarinnar á fundi
rétt fyrir kosningar.
Tveir fulltrúar minnihlutans voru
andvígir og skiluðu bókun þar sem
ákvörðunin var harðlega fordæmd.
Sandra Brá Jóhannsdóttir sveitarstjóri vildi ekki hafa mörg orð um
kærurnar þegar Fréttablaðið bar
málið undir hana í gær.
„Það er engra viðbragða að vænta
strax, hann var bara að klárast
athugasemdafresturinn. Ég get ekki
tjáð mig, ég er ekki búin að sjá þessi
gögn,“ segir Sandra Brá.
Spurð um meint lögbrot ítrekar

Fráfarandi fulltrúi í sveitarstjórn væntir þess að virkjanaáform í Hverfisfljóti verði stöðvuð.

Heyrðu, ég bið bara að
heilsa, vinur.
Pétur Bjarnason, Íslandsvirkjun

sveitarstjóri að ekki sé tímabært að
tjá sig frekar að sinni.
Ragnar Jónsson, landeigandi
á Dalshöfða, er skráður framk væmdaaðili v irk ju nar innar.
Ragnar sagði í samtali við Fréttablaðið fyrir skemmstu að hann liti
svo á að virkjunin væri í höfn. „Ég
get ekki breytt skoðunum fólks sem
er á móti þessu,“ sagði Ragnar.

Þrálátur orðrómur hefur verið
meðal heimamanna um að f leiri
fjárfestar séu á bak við áformin.
Hefur verið nefnt að Íslandsvirkjun
sé með augastað á virkjuninni. Þórir
Kristmundsson, verkefnastjóri hjá
Íslandsvirkjun, sagði þegar hann
var spurður í gær hvort Íslandsvirkjun ætti eignarhlut í Hnútuvirkjun:
„Ekki svo ég viti til.“
Fréttablaðið hringdi í Pétur
Bjarnason, forstjóra Íslandsvirkjunar, og spurði hvort félagið ætti
hlut í Hnútuvirkjun. „No comment,“ svaraði Pétur. Blaðið spurði
hvort Pétur vildi ekki ræða við fjölmiðla um hina umdeildu virkjun.
„Heyrðu, ég bið bara að heilsa,
vinur,“ svaraði Pétur þá og sleit símtalinu. Það er því óljóst hvort félagið
á hlut að máli eða ekki.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Á heimasíðu Íslandsvirkjunar
segir að virkjanir á vegum félagsins séu Gönguskarðsárvirkjun og
Köldukvíslarvirkjun. Áhersla sé á
smærri virkjanir og umhverfisvæna
orkuframleiðslu, græna orku.
Heiða Guðný Ásgeirsdóttir, bóndi,
sem sat í minnihluta sveitarstjórnar
Skaftárhrepps, greiddi atkvæði gegn
Hnútuvirkjun. Hún segist bjartsýn á
að ekkert verði af áformunum.
„Ég fagna þessum kærum, þarna
eru framin skýr brot á náttúruverndarlögum og mikið í húfi að
þessi landslagsheild verði ekki rofin.
Ég hef fulla trú á að þessu verði
snúið við,“ segir Heiða.
„Mér finnst allt í lagi að draga
það fólk til ábyrgðar sem að þessu
stendur, ég vorkenni þeim ekki
neitt.“ n

Fatlaðir fengið vist í Listaháskólanum
birnadrofn@frettabladid.is

SÓLARLUKKA

24 TÍMA TILBOÐ Í SÓL
Komdu í heimsókn til okkar í dag, Hlíðasmára 19, 201 Kóp.
milli 11:00 og 16:00 og bókaðu sólarferð á betra verði!
Í dag bjóðum við upp á afslátt af sólarferðum til Tenerife,
Almeríu, Ítalíu og Alicante svo eitthvað sé nefnt.
Frítt að bóka í almenn sæti og ekkert bókunargjald
ef þú bókar hjá þjónustufulltrúa okkar í dag.

Þú getur nýtt þér
afsláttarkóða á uu.is:
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Gildir til miðnættis 11.06.2022

MENNTAMÁL Fríða Björk Ingvarsdóttir, rektor Listaháskóla Íslands
(LHÍ), sem kveðst ekki geta rætt um
einstaka umsækjendur í skrif legu
svari við fyrirspurn Fréttablaðsins
vegna máls Þóris Gunnarssonar,
bendir á að skólinn sé með lægsta
inntökuhlutfall íslenskra háskóla.
Þórir Gunnarsson listamaður
telur fötlun sína ástæðu þess að
hann fái ekki inngöngu í Listaháskólann, að því er fram kom í viðtali við hann í Fréttablaðinu. Þórir
hefur tvisvar sótt um inngöngu og
og fengið synjun í bæði skiptin.
„Ég get þó sagt í samhengi viðtalsins við Þóri, að LHÍ tekur einungis um 25 prósent umsækjenda
inn, og við erum því með lægsta
inntökuhlutfall háskóla á Íslandi.
Við bjóðum með öðrum orðum
einungis broti af þeim sem sækja
um, skólavist,“ segir Fríða. Hópur
umsækjenda sé breytilegur milli
ára, bæði varðandi fjölda, styrkleika og breytileika.
Aðspurð segir Fríða að LHÍ hafi
boðið fötluðum skólavist.
„Nemendur eru teknir inn í gegnum umsóknarferli á samkeppnisgrundvelli, horft er til umsókna í
fyrstu umferð og síðan taka viðtöl
og eða aðrir matsþættir við, allt
eftir eðli hverrar listgreinar,“ segir
hún.
Þórir er ekki með stúdentspróf
en inntökuskilyrði í myndlistar-

Fríða Björk
Ingvarsdóttir,
rektor LHÍ.

Miðað er við að
umsækjendur í
háskóla á Íslandi hafi
stúdentspróf. Það er
þó ekki ófrávíkjanlegt.

nám við Listaháskólann miða við
að umsækjendur hafi lokið stúdentsprófi eða sambærilegu námi.
Fríða segir stúdentspróf þó ekki
ófrávíkjanlega kröfu. Sértækar
námsleiðir fyrir fatlaða hafi verið
til umræðu undanfarin ár, en enn
sem komið er hafi LHÍ ekki svigrúm hvað varðar fjármögnun og
húsnæði til að mæta slíku, utan
þeirra námsleiða sem þegar séu í
boði.
„Við höfum þó aldrei skorast
undan samtali um slíkar leiðir og
þróun þeirra,“ segir rektor. n

Áfram allir
krakkar!
Landsliðsmenn Íslands á HM 2038 stíga
sín fyrstu skref á stórmóti á Norðurálsmótinu
á Akranesi 16. til 19. júní.
Mótið er langstærsti knattspyrnuviðburður
ársins í 7. flokki barna í 1. og 2. bekk.
Við hvetjum foreldra til að sýna íþróttamannslega framkomu. Öllum keppendum óskum við
fyrir fram til hamingju með frábæran árangur.
Norðurál er aðalstyrktaraðili
Norðurálsmótsins og stoltur
bakhjarl kvenna- og karlaliða
ÍA á Akranesi og Vals í Reykjavík.

|

Hreint ál úr íslenskri orku nordural.is
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Bóndi sviptur
kindum sínum

Um 15 prósent
mála lögreglunnar eru
fíkniefnamál
og refsiharkan
hér er meiri en í
nágrannalöndunum.

FRÉTTABLAÐIÐ/

ser@frettabladid.is

LANDBÚNAÐUR Matvælaráðuneytið
hefur staðfest ákvörðun Matvælastofnunar frá í fyrrahaust um að
svipta sauðfjárbónda vörslum alls
fjár síns. Bóndinn kærði sviptinguna.
Að því er segir á vef Matvælastofnunar höfðu eftirlitsmenn gert
ítrekaðar athugasemdir við aðbúnað
kinda á bænum. Þær lutu að brynningu, fóðrun, holdafari og fleiru.



ANTON BRINK

Athugasemdir lutu
meðal annars að
fóðrun og holdafari.

Að lokum var bóndanum gert að
gera úrbætur á húsum eða framvísa
ella samningi um annan húsakost.
Það gerði hann ekki.
Bóndinn taldi reglur um meðalhóf
brotnar og aðgerðir of íþyngjandi.
Ævistarf hans hefði farið í súginn og
hann ekki getað nýtt kærurétt áður
en sviptingin fór fram. Stofnunin
hefði einnig getað bætt úr aðbúnaði
skepnanna á kostnað bóndans. n

Aðrir fylla fljótt í fíkniefnaskarðið
Samkvæmt afbrotafræðingi
hefur stór haldlagning
fíkniefna óveruleg áhrif á
markaðinn. Huga þurfi að
eftirspurninni. Aðstoðaryfirlögregluþjónn segir embættið
geta stjórnað forgangsröðun.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Meðalhiti í Reykjavík í maí síðastliðnum var 7,7 stig. FRÉTTABLAÐIÐ/ÓTTAR

Hlýtt og sólríkt
í borginni í maí
birnadrofn@frettabladid.is

VEÐUR Meðalhiti í Reykjavík í maí
var 7,7°C samkvæmt Veðurstofu
Íslands. Það er einni gráðu yfir meðallagi áranna 1991-2020.
Á Akureyri var meðalhiti 6,3 stig,
0,1 stigi yfir meðallagi síðustu 20 ára.
Maí var hægviðrasamur og frekar
hlýr á sunnanverðu landinu en
kaldur fyrir norðan. Á Akureyri var
úrkomusamt en í Reykjavík hlýtt og
sólríkt.
Um helgina má búast við hæglætisveðri. Þó gæti rignt um sunnan- og
vestanvert landið. n

LÖGREGLUMÁL Fíkniefnamarkaðurinn er mjög stór á Íslandi og ólíklegt
er að sú haldlagning sem lögreglan
á höfuðborgarsvæðinu greindi frá í
vikunni hafi mikil áhrif á markaðinn. Tímabundið gæti verð á fíkniefnum hækkað og eymd vímuefnanotenda aukist.
„Þetta er það stór haldlagning
að hún gæti skapað tímabundna
þurrð á markaðnum. Hjá þeim sem
eru vímuefnasjúklingar gæti orðið
erfiðara að þreyja þorrann,“ segir
Helgi Gunnlaugsson, prófessor í
afbrotafræði við Háskóla Íslands.
Evrópusambandið reiknar með
því að Íslendingar kaupi ólögleg
fíkniefni fyrir um 6 milljarða króna
á ári. Lögreglan áætlar að götuverðmæti fíkniefnanna sem haldlögð
voru í vikunni séu 1,7 milljarðar.
Helgi segir að blaðamannafundurinn þar sem þetta var tilkynnt
hafi verið haldinn til að senda
skilaboð, bæði til undirheimanna
og almennings, um að verið væri
að taka þessi mál föstum tökum.

Klóakmælingar, rannsóknir á netverslun, verðkönnun SÁÁ og fleira,
bendi hins vegar til að markaðurinn
sé öflugur og gatið verði fyllt innan
skamms.
„Reynslan af stórum haldlagningum erlendis er að þær hafa sáralítil áhrif á markaðinn. Það koma
nýir aðilar inn á markaðinn til að
fylla skarðið. Hér á Íslandi koma oft
sömu aðilar aftur inn á markaðinn
þrátt fyrir þunga fangelsisdóma,“
segir hann. Almennt séu um 10 prósent fíkniefna haldlögð. „Það sem
við sem samfélag þurfum að skoða
er eftirspurnin eftir vímuefnum og
hvernig hægt er að draga úr henni.“
Margeir Sveinsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá lögreglunni
á höfuðborgarsvæðinu, segir erfitt
að segja til um hversu stór hluti af
störfum lögreglu fari í að takast á
við fíkniefnamál. Það sé þó ekki stór
hluti af heildinni.
Samkvæmt nýjustu ársskýrslu
Ríkislögreglustjóra, frá árinu 2019,
voru fíkniefnabrotin 2.160 af 14.305
sem lögreglan hafði afskipti af, um
15 prósent og næststærsti brotaflokkurinn. Þetta er þó aðeins fjöldi
mála og sýnir ekki vinnustundir
bak við hvert mál. Árlega gefur lögreglan upp haldlagningartölur sem
rokka mikið milli ára.
Samkvæmt nýjum tölum sitja
37,4 prósent íslenskra fanga inni
fyrir fíkniefnabrot, sem er næst-

Hjá þeim sem eru
vímuefnasjúklingar
gæti orðið erfiðara að
þreyja þorrann.

Helgi Gunnlaugsson, prófessor í afbrotafræði við HÍ

hæsta hlutfall í Evrópu og umtalsvert meira en í nágrannalöndunum.
Refsiharkan í fíkniefnamálum er
því mikil á Íslandi.
„Markmiðið hlýtur alltaf að vera
að berjast gegn því sem er ólöglegt
hér á landi og er fólki til skaða,“ segir
Margeir, um stefnu lögreglunnar
í fíkniefnamálum. Hann segist þó

gera sér grein fyrir að fíkniefnalaust
Ísland sé óraunhæft markmið.
Í viðtali Fréttablaðsins við Fjölni
Sæmundsson, formann Landssambands lögreglumanna, í mars árið
2021, kom fram að þúsundir mála
biðu rannsóknar hjá Lögreglunni
á höfuðborgarsvæðinu. „Það getur
tekið marga mánuði að rannsaka
nauðgun. Ekki út af slóðaskap
heldur af því að það vantar mannskap,“ sagði Fjölnir.
Aðspurður segir Margeir lögregluembættin hafa stjórn á því hvernig
málum er forgangsraðað. Til dæmis
hversu mikil áhersla sé lögð á fíkniefnamál samanborið við kynferðisbrotamál. „Lögreglustjóri leggur
upp með hversu mikil áhersla er
lögð á fíkniefnamál,“ segir hann.
Minni mannskapur sé þó til staðar
nú en fyrir tíu árum. „Við erum ekki
að sinna þessu eins og áður, sem
stafar af öðrum verkefnum og fjárskorti.“
Jón Gunnarsson dómsmálaráðherra brást við haldlagningunni á
fimmtudagskvöld með stöðuuppfærslu á samfélagsmiðlum. Þar sagði
hann að bregðast þyrfti við skipulagðri glæpastarfsemi. „Við þurfum
að fjölga í lögreglunni, efla samstarf
á milli embætta, bæta tækjakostinn
og tryggja rannsóknarheimildir lögreglu, sem er líklega það mikilvægasta í sambandi við þennan breytta
veruleika,“ sagði hann. n

Parket
Gríðarlegt úrval af viðarparketi ásamt vatnsþolnu harðparketi
og vínylparketi má finna í sýningarsal okkar á Dalvegi 10-14.
Komdu við og ræddu við sérfræðinga
Parka og fáðu faglega ráðgjöf
Dalvegi 10-14, 201 Kópavogi • 595 0570

Sjómannadagurinn
Hafsjór af skemmtun

12. júní 2022

r
u
k
i
e
l
ð
ó
fr dorgveiðikeppni

kraf

tur
koddaslagur
sjósund
sölubásar

sirkus

rnammi

lúðrasveiuppákomur
t

fjölskylda

hátíða samv ratleikur
era skrúðganga
fur
ðufi

ska tónlist

tur

nd

uppákomur
asveit

kylda
g
álnin

m

föndur

söfn

sj

línubrú

n
u
t
m
m
ske jörgun á sjó

bryggjusprell

n
n
e
óm

r

b
flök

leikrit

siglin

una

fjölb

gama

g

rkep

pni

reytn

i

kraftakeppni

gleði

enn

m
ó
j
s
m
heiðru
verbúð

bryggjuspr

ing

áln
m
s
t
i
l
d
an

föndu

söfn

gama

n

Hlökkum til
að sjó ykkur við
Reykjavíkurhöfn!

n

Fjölbreytt dagskrá allan daginn!
Útisvið Brim:

Útisvið Grandagarði:

13:00
13:15
13:30
13:50
14:45
15:00
15:10
15:30

13:00
13:15
13:30
13:50
14:45
15:00
15:10
15:35

Eva Ruza og Hjálmar
Bríet
Ávaxtakarfan
Flökunarkeppni Æði-strákanna
Emilía Hugrún söngkona
Eva Ruza og Hjálmar
Jón Arnór og Baldur
Valdimar Guðmundsson

Helgi Jean kynnir hátíðina
Latibær
Helgi Jean
Harmonikkuleikur
Helgi Jean
Lína Langsokkur mætir á svið
Einar Mikael töframaður
Magnús Hafdal trúbador

Alls konar skemmtilegt á svæðinu:
Sigling með varðskipinu Þór
kl. 11:00, 13:00 og 15:00

Skrúðganga frá Hörpu kl. 12:30
Heiðrun sjómanna í Hörpu kl. 14:00
Björgun á sjó kl. 14:10
Kajakróður kl. 14:00
Koddaslagur kl. 15:00
Klifurkeppni kl. 16:00
AcroYoga
Ratleikur
Verbúðarsett
BMX brós
Gúmmíbátur til sýnis

Nánar á sjomannadagurinn.is

sk

Bryggjusprell
Furðufiskasýning
Útileikir
Línubrú
Dorgveiðikeppni
Andlitsmálning
Sirkus Íslands
Kraftakeppni
Reipitog
Öðruvísi föndur
Fiskisúpusmakk
Vöfflusala í Sæbjörginni
og margt, margt fleira
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NÝ OG
STÆRRI
ÚTGÁFA

12.999

kr.stk.

Gourmia Digital Air Fryer 6,7L

Segir ríkisstjórnina styðja
auknar heimildir lögreglu
adalheidur@frettabladid.is

kr.stk.

Joe's Mozzarella Sticks 1,2kg

2499

kr.stk.

Rodeo Joe’s
Jalapeno Flamers 1,2kg

Barónsstígur • Keflavík • Akureyri

11. júní 2022 LAUGARDAGUR

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hélt blaðamannafund í vikunni og skýrði frá viðamiklum rannsóknum á skipulagðri brotastarfsemi. Lögreglan telur að styrkja þurfi lagaheimildir til slíkra rannsókna. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Auknar eftirlitsheimildir
lögreglu verða forgangsmál
dómsmálaráðherra næsta
haust. Unnið er að endur
bótum á frumvarpsdrögum
sem kynnt voru í vor.

2199

FRÉTTABLAÐIÐ

LÖGREGLUMÁL Unnið er að endur
bótum á frumvarpsdrögum dóms
málaráðherra um auknar rann
sóknarheimildir lögreglu. Málið
var á þingmálaskrá lögreglunnar
fyrir yfirstandandi þing og drög að
frumvarpi voru kynnt í samráðsgátt
í mars en frumvarpið var ekki lagt
fram á því löggjafarþingi sem nú fer
að ljúka.
Endurbæturnar lúta að ábending
um sem fram komu í kjölfar kynn
ingar frumvarpsins í samráðgátt.
Ráðherra segir stuðning við málið
í ríkisstjórn. „Þessi umræða hefur
verið tekin innan ríkisstjórnar og
ég finn ekki fyrir öðru en góðum
stuðningi við málið þar,“ segir Jón
aðspurður. Málið verði meðal helstu
forgangsmála hans á haustþingi.
Í Fréttablaðinu í gær var rætt við
Huldu Elsu Björgvinsdóttur, sviðs
stjóra ákærusviðs lögreglunnar á
höfuðborgarsvæðinu, en hún telur
mikla þörf á að styrkja lagagrund
völl rannsókna lögreglu á skipu
lagðri brotastarfsemi, einkum í
afbrotavarnaskyni.
Samkvæmt frumvarpsdrögunum
verður eftirlit með rannsóknum á
grundvelli þessara heimilda í hönd
um nefndar um eftirlit með lögreglu.
Ekki er áskilið að þeim sem sætt hafa

Nýjar eftirlitsheimildir lögreglu í frumvarpsdrögum
Rannsóknarheimildir lögreglu;
samkvæmt drögum að frumvarpi dómsmálaráðherra er
lögreglu heimilt að:
Nýta allar upplýsingar sem
hún býr yfir eða aflar við framkvæmd almennra löggæslustarfa og frumkvæðisverkefna,
þar á meðal greiningar, samskipti við uppljóstrara, eftirlit
á almannafæri og vöktun vefsíðna sem opnar eru almenningi. Upplýsingum yrði safnað í
miðlægan grunn.
Hafa eftirlit með tilteknum
hópi eða einstaklingi sem
lögregla hefur upplýsingar um
að hafi tengsl við skipulagða
brotastarfsemi eða af þeim
kunni að stafa sérgreind hætta

Jón Gunnarsson
dómsmálaráðherra

eftirliti verði gert sérstaklega viðvart
um það, hvorki meðan á eftirliti lög
reglu stendur né eftir að því lýkur,
nema eftirlitsnefnd lögreglu hafi
verið gert viðvart um málið, hún
ákveði að taka aðgerðir lögreglu til
skoðunar og komist að þeirri niður
stöðu að eftirlitið hafi ekki sam

fyrir almannaöryggi. Í eftirlitinu
getur falist öflun upplýsinga
um viðkomandi og eftirlit á almannafæri eða öðrum stöðum
sem almenningur á aðgang
að. Samkvæmt frumvarpinu
þarf ekki dómsúrskurð til
þessa eftirlits heldur einungis
ákvörðun lögreglustjóra eða
annars yfirmanns, samkvæmt
ákvörðun lögreglustjóra.
Afla upplýsinga, þar á meðal
persónuupplýsinga, hjá stjórnvöldum, stofnunum og opinberum hlutafélögum, ef þær
eru nauðsynlegar og til þess
fallnar að hafa verulega þýðingu
vegna rannsókna eða afstýringar á brotum gegn ákvæðum
um hryðjuverk og landráð.
ræmst lögum eða viðkomandi verið
vaktaður af lögreglu að ósekju.
Á þingmálaskrá ríkisstjórnar
innar síðasta haust var einnig
boðað frumvarp um breytingar á
sakamálalögum, meðal annars um
lengd gæsluvarðhalds. Frumvarp
þess efnis hefur hvorki verið lagt
fram né kynnt í samráðsgátt. Meðal
þess sem Hulda Elsa nefndi á blaða
mannafundi lögreglunnar í vikunni
var að ef manni er haldið í gæslu
varðhaldi þurfi að gefa út ák æru
innan tólf vikna frá handtöku, ella
þurfi að láta viðkomandi lausan.
Þetta sé mjög þröngur tímarammi í
viðamiklum rannsóknum. n

Telja að Donald Trump beri ábyrgð á innrás í þinghúsið
benediktarnar@frettabladid.is

BANDARÍKIN Donald Trump, fyrrum
Bandaríkjaforseti, varð valdur að
því, með fullyrðingum um kosn
ingasvindl, að æstur múgur réðst
inn í þinghúsið þann 6. janúar í
fyrra, að mati þingnefndar.
Fyrsti opni fundur nefndarinnar
hófst á fimmtudag. Í henni sitja
þingmenn fulltrúadeildar Banda
ríkjaþings.
Nefndinni var falið að rannsaka
atburðarás dagsins 6. janúar, en
þann dag átti að staðfesta kjör Joes
Biden sem forseta.

Þingnefndin telur að Donald Trump
haf ætlað að ræna völdum.

Fimm létust í árásinni eða í kjöl
far hennar.
Repúblikaninn Liz Cheney á sæti
í nefndinni. Segir hún að 6. janúar
hafi Trump ætlað að halda áfram að
vera forseti, þrátt fyrir að hafa tapað
forsetakosningunum löglega. Hún
sagði að Trump væri enn að reyna
að sannfæra fólk um að kosning
unni hafi verið stolið, jafnvel þótt
hann vissi sjálfur að það væri lygi.
Næsta mánuðinn mun þing
nefndin halda sex fundi til þess að
kynna niðurstöður úr næstum árs
langri rannsókn um atburðarás
árásarinnar þann 6. janúar. n

Gleðilega hátíð
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Rúmlega 1100
Úkraínumenn
hafa komið
hingað til lands
og er ýmisleg
þjónusta í boði
fyrir þá í samfélagshúsinu á
Aflagranda.
FRÉTTABLAÐIÐ/



Raddir frá
Úkraínu
Nýtt athvarf var opnað í
vikunni fyrir úkraínska
flóttamenn. Þrír Úkraínumenn með ólíkan bakgrunn
segja sögu sína: vélstjóri,
athafnamaður og fyrrum
framkvæmdastjóri.
tsh@frettabladid.is

Fréttablaðið leit inn í nýtt athvarf
fyrir úkraínskt flóttafólk sem var
opnað í vikunni á Aflagranda 40.
Að framtakinu standa samtökin
Flóttafólk, sem ráku áður mötuneyti í Guðrúnartúni 8, og Reykjavíkurborg sem skaffar húsnæðið.
Sveinn Rúnar Sigurðsson læknir er
einn skipuleggjenda ásamt Valgeiri
Magnússyni, og segir hann starfsemina vera mjög umfangsmikla.
„Þetta starf rammar inn vinnu
um 300 sjálf boðaliða sem hefur

bara í einu og öllu verið sú fótfesta
sem þessi risavaxni hópur, 1.100
manns, hefur nýtt sér til þess að ná
hér landi frá fyrsta degi.“
Ýmisleg þjónusta er í boði fyrir
f lóttafólkið á Af lagranda, allt frá
afþreyingu upp í sálgæslu og læknisþjónustu á móðurmáli þess.
„Við munum halda þessu úti eins
lengi og þörf er á. Við verðum bara að
hafa dug til og getu til þess að standast þessa óvissu, ekki bara við, heldur landsmenn allir, því við höfum
aldrei staðið frammi fyrir viðlíka
vanda,“ segir Sveinn og bætir við að
þótt álagið sé mikið þá sé hópurinn
þannig úr garði gerður að hann næri
sjálfboðaliðana hvern einasta dag.
Hér á eftir má lesa sögur þriggja
úkraínskra flóttamanna sem komu
hingað til lands eftir að Rússar
réðust inn í heimaland þeirra 24.
febrúar. n

Birt með fyrirvara um prentvillur. Heimsferðir áskilja sér rétt til leiðréttinga á slíku. Ath. að verð getur breyst án fyrirvara.

Láttu Ítalska drauminn rætast!

Verona

Kateryna Kostyuchenko
37 ára frá Dnípró,
framkvæmdastjóri

Hvað gerðirðu áður en þú komst
til Íslands?
„Ég vann í tíu ár sem framkvæmdastjóri innflutnings og
útflutnings í fæðubirgðakeðju frá Kína, Bandaríkjunum og Evrópu til Úkraínu. Vörurnar sem
um var að ræða eru meðal annars efnaafurðir og
áburður til nota í landbúnaði.“
Hvernig komstu til Íslands?
„24. febrúar yfirgáfum við borgina og eyddum
nokkrum dögum í skúr úti í sveit. Ég og systir
mín flúðum með tvö börn, tvo hunda og tvo
ketti. Við keyrðum í gegnum Rúmeníu og Búlgaríu. Systir mín endaði í Portúgal og tveimur
vikum síðar fór ég til Íslands.“
Var vel tekið á móti þér hér?
„Já, ég upplifði mig meira en velkomna!
Stuðningur og hjálp alls staðar að, frá hverri
einustu manneskju í raun, á Facebook-grúppum
og úti á götu. Allt fólkið er svo hlýlegt og núna
vorum ég og sonur minn að flytja inn í íbúð á
Seltjarnarnesi.“
Ertu komin með vinnu?
„Nei, ekki enn. Sonur minn er sex ára gamall og
í dag var fyrsti dagurinn hans á íslenskum leikskóla. Ég ákvað að byrja á því að koma honum á
leikskóla og svo fer hann á sumarnámskeið og
þá get ég byrjað að vinna af því ég er ekki með
neina barnapíu.“
Myndirðu vilja búa á Íslandi til frambúðar?
„Já, mig langar að vera hér. Mér finnst veðrið
hérna og hitastigið henta mér vel. Það kemur
reyndar betur í ljós í vetur en núna er það fínt.“
Er einhver úr fjölskyldunni þinni ennþá í
Úkraínu?
„Sá eini sem er eftir í Úkraínu er maðurinn
minn sem vinnur við lestarsamgöngur. Systir
mín og foreldrar mínir eru öll farin. Foreldrar
mínir fluttu frá Búlgaríu til Skotlands. Í raun er
lítið eftir fyrir mig í Úkraínu.“

Roman Drahulov

Flugsæti

Flug aðra leið frá

19.950
595 1000 www.heimsferdir.is

22 ára frá Kherson, vélstjóri
Hvað gerðirðu áður en þú komst til
Íslands?
„Ég stundaði nám í skipaverkfræði og starfaði sem vélstjóri. 23.
febrúar átti ég að fara í siglingu frá
Odesa til Alexandríu í Egyptalandi, en vegna þess
að stríði var lýst yfir í Úkraínu var karlmönnum
ekki leyft að fara úr landi þannig að samningnum
mínum var frestað. En eitt leiddi af öðru og ég
endaði á að yfirgefa Úkraínu.“
Þú vildir ekki verða eftir og berjast í stríðinu?
„Ég er ekki atvinnuhermaður. Ég átti að gegna
tímabundinni herþjónustu, hver og einn karlmaður
á aldrinum 18 til 27 ára þarf að sinna herskyldu, en
það eru ýmsar undantekningar. Ég er enn í námi
þannig að ég gat frestað minni herskyldu.“

ANTON BRINK

Alexandr Khreupeak
37 ára frá Tsjerkasy,
athafnamaður

Hvað gerðirðu áður en þú komst til
Íslands?
„Ég flutti fyrst frá Úkraínu
þegar ég var 19 ára gamall. Ég fór
til Kína og lærði bitakeðjutækni við háskólann
í Shenzhen. Ég bjó þar í um tíu ár og flutti svo til
Spánar þar sem ég bjó í um sex ár. Síðan flutti ég
aftur til Úkraínu og stofnaði fyrirtæki sem flutti
inn rafbíla.“
Af hverju ákvaðstu að koma til Íslands?
„Í fyrsta lagi þá talar fólk ensku hér, þannig að
ef ég myndi fara eitthvert annað, eins og til Frakklands eða Þýskalands, þá myndi ég þurfa að byrja
alveg frá grunni að læra tungumálið. Ég vissi líka
að á Íslandi eru mörg atvinnutækifæri, auðvelt
að fá vinnu og koma sér fyrir, auk þess sem það
er öruggur staður. Maður veit aldrei hvað verður
næsta skrefið hjá herra Pútín, kannski mun hann
senda kjarnorkuvopn eða eitthvað þvíumlíkt.“
Hvernig hefur stríðið haft áhrif á þig?
„Tja, ég missti fyrirtækið mitt. Ég vann við það
að flytja rafbíla frá Kína til Úkraínu. Gaurinn sem
var milliliður á milli mín og söluaðilans í Kína tók
allt. Þannig að ég tapaði miklum peningum og var
nánast allslaus. 37 ára gamall þurfti ég að hefja
nýtt líf.“
Eru fjölskylda þín og vinir enn í Úkraínu?
„Mamma mín er enn í Úkraínu, hún er tæplega
sextug. Það er nú mikið atvinnuleysi og margir
eru ekki með neina vinnu. Það er mjög erfitt að
verða sér úti um mat í búðum, fólk getur kannski
keypt kíló af sykri, kíló af salti og kíló af hveiti,
ekki mikið meira. Þannig að ástandið er mjög
erfitt.“
Þú vinnur nú sem ísgerðarmaður hjá Valdísi, er
það ekki svolítið ólíkt því sem þú gerðir áður?
„Gjörsamlega ólíkt en mér finnst gaman að
gera mismunandi hluti. Mér finnst ekkert svo
erfitt að fá svona nýtt tækifæri, nýtt starf og nýtt
líf. Ég bý til ís og fæ að gleðja börn og ég veit að
Íslendingum finnst ís mjög góður.“

Hvaða starf fékkstu á Íslandi?
„Sama og ég vann við áður. Ég vinn hjá Faxaflóahöfnum. Mér líkar það mjög vel, starfsandinn er
svipaður og mér líkar vel við samstarfsfólk mitt.“
Myndirðu vilja búa á Íslandi til frambúðar?
„Já, ég var búinn að stefna á að koma hingað í
fjögur ár. Menningin og tungumálið eru stór partur
af því af hverju mig langar að búa hér.“
Heldurðu að Úkraína muni vinna stríðið?
„Það er erfitt að segja hvað framtíðin ber í skauti
sér. Eitt get ég sagt, það skiptir ekki máli hvernig
stríðið mun enda, landið okkar verður í slæmu
standi í minnst fimm ár. Margt fólk mun flýja um
heim allan, bara til þess að deyja ekki úr hungri.
Við eigum fallega jörð, við eigum fallega staði og
við eigum fallegar náttúruauðlindir. En í gegnum
tíðina höfum við verið öfundarefni annarra landa.
Allir vilja bút af Úkraínu. Ég veit ekki hvernig stríðið
mun enda en það eru erfiðir tímar fram undan.“

Til hamingju með
daginn sjómenn

Eimskipafélag Íslands sendir öllum sjómönnum og fjölskyldum þeirra
heillaóskir í tilefni dagsins með kærri þökk fyrir þeirra mikilvæga starf.
Við þökkum öllum þeim sem gengu um borð í Dettifoss þann 7. júní
síðastliðinn fyrir komuna á nafnahátíð skipsins en myndin var tekin
við það tilefni.
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VERSL

ÚTSALA

25%
STOCKHOLM

AFSLÁTTUR

3ja sæta útisófi. 212 x 88 x 80 cm.

131.243 kr. 174.990 kr.

KEEP

SCOTT

2ja sæta sófi í Kentucky
koníak bonded leðri.
163 x 86 x 60 cm.

104.995 kr.
209.990 kr.

50%

Hornsófi, hægra eða vinstra
horn. Kentucky koníak eða
stone bonded leður.
293 x 217 x 85 cm.

30%

PINTO

SICILIA

4ra sæta sófi í Kentucky
koníak eða stone bonded
leðri. 253 x 97 x 85 cm.

20%

30%

195.993 kr. 279.990 kr.

3ja sæta sófi. Colorado
dökkgrátt eða brandy áklæði.
196 x 94 x 82 cm.

199.992 kr. 249.990 kr.

132.993 kr. 189.990 kr.

DIAMOND CUT

ÚTSALA

25%

Plastglös og kanna. Glær, bleik eða blá.
Kanna 1,5L. 6.990 kr. Nú 5.942 kr.
Vínglas. 50 cl. 1.990 kr. Nú 1.692 kr.
Plastglas. 35cl. 1.690 kr. Nú 1.437 kr.
Plastglas. 50cl. 1.990 kr. Nú 1.692 kr.

ÚTSALA

20%
AFSLÁTTUR
AF BE HOME

AFSLÁTTUR

NORDAL ASTER

Eldstæði. Ø61 cm.

31.991 kr. 39.990 kr.

ÚTSALA

20%

ÚTSALA

15%

AFSLÁTTUR AF
RIVERDALE

AFSLÁTTUR

Reykjavík
Bíldshöfði 20

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

Akureyri
Dalsbraut 1

11 – 18 virka daga
11 – 16 laugardaga

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.

30%

CLEVELAND

Tungusófi, hægri eða vinstri
tunga. Slitsterkt ljósgrátt eða
dökkgrátt áklæði.
231 x 140 x 81 cm.

90.993 kr. 129.990 kr.

RICHMOND

Borðstofuborð. Olíuborin eik.
Fiskibeinamynstur.
220 x 95 x 76,2 cm.

MARIBO

Tungusófi, hægri eða vinstri
tunga. Slitsterkt dökkgrátt eða
blátt áklæði.
237 x 139 x 78 cm.

77.994 kr. 129.990 kr.

30%

118.993 kr. 169.990 kr.

NATUZZI EDITIONS

C198 - 2ja sæta sófi í
koníakslituðu ekta leðri.
172 x 94 x 79 cm.

50%

219.995 kr. 439.990 kr.

KOS

3ja sæta XL. Fallegt drapplitað
áklæði. 248 x 100 x 84 cm.

20%

239.992 kr. 299.990 kr.

25%
PARIS

Hornsófi, hægri eða vinstri.
Grænn eða appelsínugulur.
247 x 195 x 82 cm.

202.493 kr. 269.990 kr.

25%

60%
NAPOLI

Barstóll. Grátt, dökkgrátt eða svart
PVC áklæði. H95 cm.

11.196 kr. 27.990 kr.

NAPOLI

VISTA

Counterstóll. Dökkgrátt eða svart
PVC áklæði. H85 cm.

9.596 kr. 23.990 kr.

Skenkur með 6 hurðum.
183 x 43 x 90 cm. 104.993 kr. 139.990 kr.

VISTA

45%

skápur með 4 hurðum.
105 x 43 x 180 cm.

157.493 kr. 209.990 kr.

25%

BERMUDA

Útisófasett og borð.
Hægt að raða upp á marga
vegu. 210 x 210 x 80 cm.

98.995 kr.
179.990 kr.

25%
VANNES

Útihliðarborð. 45x50 cm.

14.243 kr. 18.990 kr.

25%
STOCKHOLM

Sólbekkur. 195 x 60 x 44 cm.

52.493 kr. 69.990 kr.

25%
ASHFIELD

Útiarmstóll. 70 x 82 x 93 cm.

67.493 kr. 89.990 kr.

Viltu foraðgang að
sérstökum tilboðum
afslátt-akóða eða
aðgang að tilboðsdögum á undan
öðrum?

MEDUSA

Matarstell úr plasti.
Diskur Ø25 cm.

1.118 kr. 1.490 kr.

Þú finnur sumarbæklinginn
husgagnahollin.is/
baeklingar/
Eða með því að
skanna QR kóðann

SKOÐUN

Skattagleði

FRÉTTABLAÐIÐ

11. júní 2022 LAUGARDAGUR

n Gunnar

Þ

egar til kastanna kemur er Sjálfstæðis
flokkurinn ekki flokkur skattalækkana,
nema ef vera kynni á allra ríkustu
landsmenn, en hvað almenning snertir
er hann skattaglaður og fer ekki leynt

Sigmundur Ernir
Rúnarsson
ser
@frettabladid.is

Skattkerfi
þjóða
þurfa og
eiga að
vera hnit
miðuð. Í
eðli sínu
eiga þau að
hleypa lífi
í hagkerfi
fremur en
að drepa
þau í
dróma.

með það.
Þessi flokkur sem farið hefur fyrir fjármála
ráðuneyti landsmanna oftar en aðrir flokkar er
sérlega laginn við að leggja álögur á alþýðu manna
sem einmitt hafa hvað mestu áhrifin á allt hag
kerfi þjóðarinnar – og er stundum nefndar dauða
höndin sem leggst yfir samfélagið á kæfandi máta.
Skattkerfi þjóða þurfa að vera hnitmiðuð. Í eðli
sínu eiga þau að hleypa lífi í hagkerfi fremur en að
drepa þau í dróma. Þess vegna verða þau að beina
kröftum sínum í tilurð fjárins, en ekki andlag
þess.
En helsta hægriflokki landsins er fyrirmunað
að skilja þetta. Hann hlífir þeim allra ríkustu,
einkum fjármagnstekjufólki sem er á sérsamningi
við Skattinn, og stórútgerðinni sem fær að
ryksuga upp helstu þjóðarauðlindina á meiri
afslætti en sauðsvartur almúginn fær skilið.
Nýlegt dæmi af þessu tagi er yfirmáta skattgleði
flokksins hvað eldsneyti varðar, en þar er kominn
einn stærsti kostnaðarliður í lífi almennings og
hefur meiriháttar áhrif á verðlagningu á vörum
sem þarf að flytja um landið.
Sjálfstæðisflokknum er fyrirmunað að lækka
álögur á þessu sviði. Þar skal ríkið fá sitt og gildir
einu þótt efnahagslegar hamfarir ríði yfir, öllum
almenningi til alvarlegrar kjararýrnunar.
Ísland er í hópi tíu skattaglöðustu Evrópulanda
hvað eldsneytisverð varðar. Þannig hefur það
verið um árabil og þannig mun það verða áfram
á meðan skattagleðin ríkir í fjármálaráðuneyti
landsmanna.
Og það er borin von að flokkurinn, sem hlakkar
yfir skattabyrði almennings, bregðist með ein
hverju móti við þeim sögulegu tíðindum sem nú
eru að gerast á eldsneytismarkaði, með fordæma
lausum verðhækkunum af völdum ytri aðstæðna
sem almenningur er berskjaldaður fyrir.
Í Þýskalandi, svo dæmi sé tekið, hafa stjórnvöld
afráðið að lækka álögur á eldsneyti svo um
munar, vegna áhrifa þessara efnahagsófara, en
þess utan fá Þjóðverjar verulegan afslátt af öllum
opinberum farartækjum fram á haust.
Þetta gerist ekki á Íslandi. Ekki í boði Sjálf
stæðisflokksins.
Og það er svo í anda íslenskrar pólitíkur
að engir aðrir stjórnmálaflokkar í landinu
hreyfa andmælum við þessari skattagleði
Sjálfstæðismanna. Þeir eru meðvirkir, enda ósköp
vanir því að Sjálfstæðisflokkurinn ráði. n

n Mín skoðun

Hin seinni sök

Sif
Sigmarsdóttir

HVAÐ ER
AÐ FRÉTTA?
Leyfum
við áfram
haldandi
blóðmera
hald ger
umst við
sek „hinni
seinni
sök“.
Skiptir þá
engu hvort
„reglu
ramma“ sé
fylgt eða
ekki.

Karina Urbach, þýskur sagnfræðingur, kann
ekki að elda. Hún telur það ástæðu þess hve
seint hún tók eftir því að í bókahillunni á
heimili hennar voru tvö eintök af sömu mat
reiðslubókinni. Eitt skildi þó bækurnar að.
Á kápu annarrar bókarinnar var höfundur
sagður Alice Urbach, amma Karinu. Á hinni
var höfundurinn karlmaður að nafni Rudolf
Rösch.
Alice Urbach fæddist í Vínarborg árið 1886.
Þegar Alice var tuttugu og sex ára lét hún
undan kröfu föður síns og giftist lækninum
Max Urbach. Max reyndist kvensamur fjár
hættuspilari og þurfti Alice að selja skartgripi
sína til að borga skuldir hans.
Max lést árið 1920. Aðeins þrjátíu og fjög
urra ára var Alice orðin ekkja. Til að sjá sér
og tveimur sonum sínum farborða stofnaði
Alice matreiðsluskóla og árið 1935 gaf hún út
matreiðslubókina „So kocht man in Wien!“
(Svona er eldað í Vín!). Alice til ánægju varð
bókin metsölubók.
Í febrúar árið 1938 var Austurríki innlimað
í Þýskaland Hitlers. Stuttu síðar var Alice, sem
var gyðingur, kölluð til fundar við útgefanda
sinn. Henni var gert að afsala sér útgáfurétti
bókar sinnar. Nafn Alice var fjarlægt af bókar
kápu og nýtt nafn sett í staðinn: Rudolf Rösch.
Barnabarn Alice, fyrrnefnd Karina Urbach,
sérhæfir sig í sögu Þriðja ríkisins. Í nýlegri
bók fjallar Karina um afdrif matreiðslubókar
ömmu sinnar. Karina segist geta sýnt gjörð
um útgefandans ákveðinn skilning. Nasistar
bönnuðu bækur eftir gyðinga. Útgefandinn
átti ekki annarra kosta völ en að gefa bókinni
„aríska yfirhalningu“ eða hætta að selja hana.
Það sem gerðist næst segir Karina hins vegar
ófyrirgefanlegt.
Alice flúði Austurríki og settist að endingu
að í Bandaríkjunum. Stór hluti fjölskyldu
hennar lést í helförinni. Helsta tenging
hennar við heimalandið var matreiðslubók
in. Árið 1948 skrifaði Alice forleggjaranum og
grátbað hann um að skila höfundarréttinum.

Útgefandinn lét sér fátt um finnast og minnti
hana á að hún hefði afsalað sér réttinum.
Alice hélt áfram að reyna. „Áttu nokkuð
eintök af bókinni með nafninu mínu á? Ég get
borgað fyrir þau.“ En allt kom fyrir ekki.
Karina segir framgöngu forleggjarans
klassískt dæmi um „hina seinni sök“, hugtak
sem gjarnan er notað til að lýsa framferði
fyrirtækja og einstaklinga sem héldu áfram
að hagnast á gyðingaofsóknum nasista löngu
eftir að helförinni lauk.
Siðferðið og regluramminn
Rúmt hálft ár er frá því að íslenskum
almenningi varð ljóst að hér á landi er stund
að svokallað blóðmerahald. Blóðmeri er
hryssa sem hefur þann eina tilgang að ganga
með folöld svo hægt sé að taka úr henni blóð
á meðan hún er fylfull. Úr blóðinu er unnið
hormón í lyf til að sæða gyltur svínabúa.
Folöldum hryssanna er slátrað.
Þegar fréttist af starfseminni misbauð
meirihluta landsmanna. Af því tilefni
skipaði matvælaráðherra starfshóp sem
skoða átti málið. Í síðustu viku var tilkynnt
að blóðmerahald yrði leyft áfram.
Alice Urbach lést árið 1986. Það var ekki
fyrr en barnabarn hennar skrifaði bók um
framferði útgefandans sem forlagið baðst
treglega afsökunar: „Þótt ferlinu hafi ekki
verið lagalega ábótavant teljum við hegðun
útgáfunnar á sínum tíma siðferðilega ótæka.“
Meirihluti landsmanna telur blóðmera
hald siðferðilega ótækt. Svandís Svavars
dóttir matvælaráðherra segir blóðmerahald
verða að „lúta eðlilegum og stífum reglu
ramma og hann verður settur á“.
Sýna má blóðmerahaldi okkar Íslendinga
síðustu ár ákveðinn skilning; við vissum
ekki af því. Það sem gerist nú er hins vegar
ófyrirgefanlegt. Leyfum við áframhaldandi
blóðmerahald gerumst við sek „hinni seinni
sök“. Skiptir þá engu hvort „regluramma“ sé
fylgt eða ekki. n
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Stimplar, glaðningar,
vinningar og minningar
Vegabréfaleikurinn er hafinn!

Við erum byrjuð að stimpla og deila út glaðningum á N1 um allt land.
Er ekki nýja N1 vegabréfið tilbúið í ævintýri sumarsins? Svo skilar þú
því fullstimpluðu til að eiga möguleika á glæsilegum vinningi í leikslok!

ENNEMM / SÍA / NM-011111

Sjáumst í sumar!

Coca-Cola
Lime
án sykurs
250 ml

5

3
1

7

Kókómjólk

Bubs
hlauppoki
20 g

250 ml

Haribo
10 g

Extra Sweet Mint
Trítlar

22
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r
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a
g
e
v
#

2

Lay’s
snakkpoki
Sour Cream & Onion
eða Salted 27,5 g

4

Litaðu umbúðirnar!
40 g

6

tyggjópakki

ALLA LEIÐ

ÍÞRÓTTIR

18 Íþróttir
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Stór hluti
hópsins með
öruggt sæti

29

DAGAR Í

fyrsta leik
Íslands á EM

Landsliðshópur kvenna fyrir
Evrópumótið í sumar er tilkynntur í dag og Fréttablaðið
fékk Eið Ben., annan þjálfara
Íslandsmeistaraliðs Vals í
fyrra, til að rýna í stöðuna.
Stærstur hluti hópsins virðist
vera nokkuð öruggur um sæti
sitt.
kristinnpall@frettabladid.is

FÓTBOLTI Þegar mánuður er í fyrsta
leik Íslands á Evrópumóti kvenna
og tíu dagar í að liðið komi saman,
kynnir Þorsteinn Halldórsson, þjálfari kvennalandsliðsins, hópinn fyrir
EM í dag. Þetta er fjórða skiptið í röð
sem Ísland er meðal þátttökuþjóða
og er líklegt að þrír einstaklingar
fari á sitt fjórða stórmót. Þorsteinn
hefur möguleikann á að boða stærri
hóp líkt og andstæðingar okkar í
riðlakeppninni hafa gert og getur
gert breytingar til 26. júní komi upp
meiðsli.
Þorsteinn getur þakkað fyrir þann
jákvæða hausverk að hafa úr breiðum hópi að velja enda varla nein
alvarleg meiðsli að hrjá hópinn. Það
þarf ekki að fara lengra en fimm ár
aftur í tímann til að rifja upp þegar
fjórir leikmenn slitu krossband
í aðdraganda EM, ásamt öðrum
meiðslum sem settu strik í reikning
liðsins.
Líklegt er að þjálfarateymið haldi
sig við sömu leikmenn og hafa verið
að fá hlutverk hjá Þorsteini í undankeppni HM undanfarið ár, en þá eru
ekki mörg sæti sem standa til boða
fyrir þá sem hafa beðið eftir tækifæri.
„Ég á ekki von á einhverju óvæntu
frá Þorsteini í dag. Það eru um 30

Öruggar með farseðil til
Englands:
n Sandra Sigurðardóttir
n Cecilía Rán Rúnarsdóttir
n Sif Atladóttir
n Guðrún Arnardóttir
n Ingibjörg Sigurðardóttir
n Glódís Perla Viggósdóttir
n Hallbera Guðný Gísladóttir
n Sara Björk Gunnarsdóttir
n Dagný Brynjarsdóttir
n Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir
n Karólína Lea
Vilhjálmsdóttir
n Alexandra Jóhannsdóttir
n Agla María Albertsdóttir
n Amanda Andradóttir
n Sveindís Jane Jónsdóttir
n Berglind Björg
Þorvaldsdóttir

Byrjunarlið Íslands gegn Bandaríkjunum í vor. Þessar ellefu ættu allar að vera í stóru hlutverki á EM.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Bótagreiðslurnar búbót fyrir íslensk félög
Það eru ekki aðeins leikmennirnir sem bíða
spenntir eftir því hvort þeir verði í leikmannahópnum á Evrópumótinu í sumar, því gjaldkerar
liðanna ættu að bíða spenntir. Bótagreiðslur
evrópska knattspyrnusambandsins til félaga
sem eiga leikmenn á mótinu gætu aðstoðað
gjaldkerana við að rétta af ársreikningana.
Í fyrsta sinn í sögunni á Evrópumóti kvenna
eiga félög rétt á sérstökum bótagreiðslum
fyrir hvern leikmann sem er fjarverandi frá því
að landsleikjahléið hefst þann 20. júní næstkomandi. Það telur fimm hundruð evrur á dag og
þrjár vikur hið minnsta og fá félög því tíu þúsund
evrur að minnsta kosti, um 1,4 milljónir íslenskra
króna, fyrir hvern leikmann sem er í hópnum.
Í síðasta landsliðshóp kvennalandsliðsins fyrir
leikina gegn Hvíta-Rússlandi og Tékklandi var að
finna þrjá leikmenn Vals, tvo leikmenn Breiðabliks og einn leikmann Selfoss.

leikmenn sem hann hefur tekið inn
á þessu rúma ári sínu í starfi og ég á
ekki von á því að hann fari að taka
neinn nýjan leikmann inn. Hvort
hann boði stærri hóp í dag og skeri
síðan niður, eins og önnur lið hafa
gert, það er síðan eitthvað sem gæti
verið sniðugt. Það yrði vont að velja

Rekstrarstuðningur til einkarekinna fjölmiðla
Auglýst er eftir umsóknum einkarekinna fjölmiðla um rekstrarstuðning
sem veittur verður á árinu 2022. Umsóknir skulu sendar Fjölmiðlanefnd og er
umsóknarfrestur til og með 2. ágúst 2022.
Með breytingu á lögum um fjölmiðla nr. 38/2011, sem samþykkt var á Alþingi 25. maí 2021, var
Úthlutunarnefnd veitt heimild til að ákvarða sérstakan rekstrarstuðning til einkarekinna fjölmiðla.
Úthlutunarnefnd skipa Árni Vilhjálmsson hæstaréttarlögmaður, Stefán Svavarsson endurskoðandi og
Valgerður Anna Jóhannsdóttir, lektor við Háskóla Íslands.
Í X. kafla B laga um fjölmiðla, sbr. frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjölmiðla sem samþykkt var á
Alþingi 25. maí 2021, og reglugerð nr. 770/2021 um rekstrarstuðning til einkarekinna fjölmiðla, eru tilgreind
skilyrði fyrir rekstrarstuðningi til einkarekinna fjölmiðla og einnig getið sérstakra atriða sem þurfa að koma
fram í umsókn. Er umsækjendum bent á að kynna sér þau og einnig hvaða kröfur eru gerðar um gögn sem
eiga að fylgja umsókn. Samkvæmt lögunum sér Fjölmiðlanefnd um umsýslu umsókna og veitir Úthlutunarnefnd sérfræðiaðstoð eftir nánara samkomulagi.
Til úthlutunar árið 2022 verða 384,3 millj. kr. að frádreginni þóknun fyrir störf Úthlutunarnefndar og öðrum
kostnaði við umsýslu. Í 62. gr. i. laga um fjölmiðla kemur fram að rekstrarstuðningur skuli að hámarki vera
25% af stuðningshæfum rekstrarkostnaði umsækjanda. Þá ráðist endanlegt hlutfall af umfangi og fjölda
umsókna.
Umsóknargögn og leiðbeiningar eru á vefsíðu Fjölmiðlanefndar, www.fjolmidlanefnd.is. Þar eru tvö skjöl
sem umsækjendur sækja og fylla út. Mikilvægt er að öll fylgiskjöl fylgi með umsókn.
Umsóknir skulu berast á netfangið postur@fjolmidlanefnd.is, fyrir miðnætti 2. ágúst nk. Ef spurningar vakna
um hvernig eigi að fylla umsóknina út er hægt að senda fyrirspurn á framangreint netfang.

23 leikmenn og þurfa svo að bæta í
ef það eru einhver spurningarmerki
sem hann er með,“ segir Eiður Ben.
Eiríksson, sem var í þjálfarateymi
Íslandsmeistaraliðs Vals í fyrra,
aðspurður hvort von væri á einhverju óvæntu nafni í hópnum.
„Manni finnst að með tilkomu
Þorsteins hafi komið ákveðin íhaldssemi, bæði þegar kemur að leikaðferð og leikmönnum. Maður sá oft
undir stjórn síðustu þjálfara að það
var misjöfn áhersla eftir andstæðingum, á meðan Þorsteinn reynir að
halda í sömu gildi óháð mótherjum.“
Allir burðarásar liðsins eru heilir
og þarf Þorsteinn því ekki að ráðast
í róttækar breytingar.
„Það verður áhugavert að sjá hvar
nokkrir leikmenn standa, þótt hlutirnir séu farnir að líta betur út. Sara
er farin að spila en það er ekki langt
síðan hún eignaðist barn, Cecilía
er nýkomin af stað eftir meiðsli,
Alexandra spilaði lítið í vetur og
Elín Metta og Berglind áttu erfitt í
vetur. Þarna eru lykilleikmenn en
þær virðast allar vera að koma til á
réttum tíma.“
Eiður segir að það sé raunhæft að
stefna á að komast áfram í riðlinum
en um leið að það megi lítið bregða
út af hjá íslenska liðinu.

Nokkuð öruggar með sæti:
n Telma Ívarsdóttir
n Elísa Viðarsdóttir
n Selma Sól Magnúsdóttir
n Svava Rós
Guðmundsdóttir
n Elín Metta Jensen
Spurningarmerkin:
n Guðný Árnadóttir
n Áslaug Munda
Gunnlaugsdóttir
n Natasha Anasi
n Ásta Eir Árnadóttir
n Hlín Eiríksdóttir
„Það er ástæða til bjartsýni, en það
þarf allt að ganga upp til þess. Ef það
væru allir í toppstandi væri maður
bjartsýnn á að stefna á að minnsta
kosti átta liða úrslit,“ segir Eiður og
heldur áfram:
„Þegar þú kemur inn á stórmót
ertu með ákveðinn kjarna sem er
að fara að spila flestar mínútur . Ef
einhver lykilmaður dettur út verður
þetta strax mun erfiðara. Þótt það
sé ágætis breidd í hópnum erum
við ekki með 23 leikmenn á heimsmælikvarða, þannig að við þurfum
að hafa heppnina með okkur. Síðast
varð liðið fyrir miklum skakkaföllum rétt fyrir mót, þegar lykilleikmenn duttu út rétt fyrir mót eftir
óaðfinnanlega undankeppni.“ n

Fúsk fyrir EM kvenna
n Utan vallar

Hörður Snævar
Jónsson
hordur@
frettabladid.is

Algjört fúsk virðist einkenna undirbúning KSÍ fyrir Evrópumót kvenna
í sumar. Íslenska kvennalandsliðið er flaggskip sambandsins í dag,
karlalandsliðið getur aðeins unnið
slökustu landslið í heimi á meðan
stelpurnar eru á stærsta sviði Evrópufótboltans í sumar.
Undirbúningurinn fyrir mótið
virðist hins vegar einkennast af
fúski, þar sem allt virðist illa skipulagt. Það þarf kannski ekki að koma
á óvart enda hefur sambandið misst
flesta sína reynslumestu starfsmenn
í kringum stórmót á undanförnum
mánuðum og árum.
Það var aðeins í síðustu viku, rétt
rúmum mánuði fyrir mót, sem ljóst
var að liðið myndi spila æfingaleik
fyrir Evrópumótið. Þorsteinn Halldórsson fær einn æfingaleik við
fremur slakt landslið Póllands til
að undirbúa liðið. Talað hafði verið
um að leikirnir yrðu tveir, liðið fær
því ekkert sérstakan undirbúning
fyrir mótið.

Kvennalandsliðið fær
aðeins einn æfingaleik
fyrir Evrópumótið.

Fjölmiðlar fengu svo í vikunni
tölvupóst um að hópurinn sem
færi á mótið yrði kynntur á föstudag, frábær tímasetning til að tilkynna hvaða leikmenn fá það traust
að koma fram fyrir Íslands hönd á
stærsta sviði fótboltans. Skipulagið
var ekki betra en það hjá KSÍ að
örfáum klukkustundum síðar kom
póstur þess efnis að búið væri að
færa fundinn og opinberun hópsins
til laugardags. Opinberun hóps um
miðjan dag á laugardag mun vekja
litla sem enga athygli, um kaffileyti
á laugardegi eru flestir að spá í allt
annað en að hanga fyrir framan
síma, tölvu eða sjónvarp til að fylgjast með opinberun hópsins. Konurnar sem fá þann heiður að vera
í hópi Íslands eiga meiri og betri
athygli skilið en að hópurinn sé
kynntur á miðjum laugardegi í júní.
Fari illa á EM er vafalítið hægt að
horfa í undirbúninginn. ■

NÝR

RENAULT
MEGANE
E-TECH
100% rafmagn

Hrein hönnun
Hrein tækni
Hrein tilfinning

FRUMSÝNING Í DAG

Við frumsýnum nýjan Renault Megane E-Tech, 100% rafbíl með
allt að 470 kílómetra drægni. Hrein hönnun, hrein tækni og hrein
tilfinning í rúmgóðum og snjallvæddum bíl sem er tilbúinn að
flytja þig inn í framtíðina.

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

Bílasala Reykjaness
Reykjanesbæ
www.bilasalareykjaness.is
419 1881

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is
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Sjómannslíf, sjómannslíf,
ástir og ævintýr
Á morgun, sunnudag, verður
loks haldið almennilega upp
á sjómannadaginn með tilheyrandi hátíðarhöldum um
allt land.
bjork@frettabladid.is

BJORK@FRETTABLADID.IS

Týnda kynslóðin

Þ

Heill sé
Bjartmari
sjötugum
og takk
fyrir alla
tónlistina.

jóðargersemin Bjartmar Guðlaugsson
fagnar sjö áratuga afmæli á mánudaginn og prýðir af því tilefni forsíðu
þessa tölublaðs. Þegar falast var eftir
spjalli við Bjartmar tilkynnti hann
blaðamanni að hann væri lítið fyrir stöðluð
blaðaviðtöl um ferilinn og var honum lofað að
ekki væri lagt upp með slíkt. Útkoman er svo
sannarlega ekki staðlað viðtal heldur hressileg
lesning um vangaveltur eins ástsælasta söngvaskálds þjóðarinnar um þunglyndi, kímnigáfu,
Bob Dylan, Sumarliða, Vesturbæinn, húmorslausa menn og margt fleira.
Ég kalla Bjartmar hikstalaust þjóðargersemi enda gaf hann okkur lög og texta eins og
Sumarliði fullur, Fimmtán ára á föstu, Ég er
ekki alki, Með vottorð í leikfimi, Súrmjólk í
hádeginu og síðast en ekki síst lagið um Týndu
kynslóðina sem eins og mörg önnur verk Bjartmars er magnaður samfélagsspegill. En svo
á Bjartmar líka heiðurinn af vinsælasta lagi
allra tíma að mati þjóðarinnar, Þannig týnist
tíminn, magnað ljóð um ástina og tímann.
Heill sé Bjartmari sjötugum og takk fyrir allatónlistina! n

Við mælum með
Hilduromars.is
Nýjasta viðbótin við matarbloggsf lóruna er grænkerasíða Hildar
Ómarsdóttur sem fór í loftið í vikunni. Á síðunni má finna gríðarlega
girnilegar og sumar líka einfaldar og
fljótlegar, vegan uppskriftir, fróðleik og fleira fyrir grænkera og þá
sem vilja bæta meira grænu í líf sitt.
B-Ruff á Röntgen
Benedikt Freyr Jónsson, betur
þekktur sem Benni B-Ruff, þeytir
skífum á Röntgen á Hverfisgötu í
kvöld. Benni er þekktur fyrir mikla
plötusnúðasnilli sína og spilar mest
RnB og hip hop frá síðustu áratugum. Benni spilaði sitt fyrsta „gigg“
aðeins tólf ára gamall. Það er alltaf
skemmtileg stemning á Röntgen og
þá sérstaklega um helgar en barinn
var nýlega útnefndur besti bar borgarinnar af tímaritinu Grapevine. n

Hátíðardagskrá sjómannadagsins
Harpa
nK
 l. 10.00 athöfn við
Minningaröldur
sjómannadagsins í
Fossvogskirkjugarði.
Sr. Sveinn Valgeirsson
flytur minningarorð
og bæn. Heiðursvörð
standa starfsmenn
Landhelgisgæslunnar.
Dómkirkjan
nK
 l. 11.00 Hátíðarmessa
í Dómkirkjunni þar sem
biskup Íslands, Agnes
M. Sigurðardóttir,
prédikar og séra Sveinn
Valgeirsson, sóknarprestur
Dómkirkjunnar, þjónar.
Dómkórinn syngur undir
stjórn Kára Þormar
dómorganista, sem einnig
leikur á orgelið. Bryndís
Guðjónsdóttir syngur
einsöng. Lesarar frá
Landhelgisgæslunni. Meðan á
guðsþjónustu stendur verður
lagður blómsveigur á leiði
óþekkta sjómannsins.
Harpa
nK
 l. 14.00 Sjómenn heiðraðir í
Hörpuhorni í Hörpu. Gerður
G. Bjarklind er kynnir og
Karlakórinn Fóstbræður
syngur.
Stóra sviðið hjá Brimi
Norðurgarði 1
n1
 3.00-13.15 Eva Ruza og
Hjálmar kynnar á stóra sviði.
n 13.15-13.30 Bríet.
n 13.30-13.50 Ávaxtakarfan.
n1
 3.50-14.10 Eva Ruza og
Hjálmar.
n 14.10-14.40 Björgun á sjó.
n1
 4.45-15.00 Emilía Hugrún,
sigurvegari söngkeppni
framhaldsskólanna.
n 15.00-15.10 Eva Ruza og
Hjálmar.
n1
 5.10-15.30 Jón Arnór og
Baldur.
n1
 5.30-16.00 Valdimar
Guðmundsson og gítar.
Litla sviðið á Grandagarði
Grandagarði 8, við Kaffivagninn
n 13.00-13.15 Helgi Jean kynnir.
n 13.15-13.30 Latibær.
n 13.30-13.40 Helgi Jean.
n1
 3.40-14.10 Gömlu sjómanna-

Sjómannadagurinn er haldinn hátíðlegur um allt land þar sem sjómenn eru
heiðraðir og boðið upp á ýmiss konar skemmtun fyrir unga sem aldna.

lögin - Reynir Jónasson, Gunnar Kvaran á harmóníku, Fróði
Oddsson á bassa.
n 14.40-14.40 Helgi Jean.
n 14.50-15.10 Lína Langsokkur.
n 15.10-15.35 Einar Mikael töframaður.
n 15.40-16.15 Magnús Hafdal
trúbador.
Línubrú
Við Víkina, Sjóminjasafn Grandagarði 8
Björgunarsveitin Ársæll setur
upp línubrú sem krakkar mega
prófa fyrir aftan Víkina Sjó
minjasafn – við varðskipið
Óðinn frá klukkan 11 til 16.
Dorgveiðikeppni
Við Verbúðarbryggjuna,
Grandagarði 1
Á Verbúðarbryggjunni verður
dorgveiði fyrir krakkana frá
klukkan 13 til 14. Mælt er með
að krakkarnir komi með sínar
eigin stangir.
Andlitsmálning
Grandi
Andlitsmálning fyrir káta krakka
– frá klukkan 13 til 15.
Furðufiskasýning
Grandagarður 7
Frá klukkan 11 til 17 má skoða
fjölbreytta fiska og furðuskepnur í kerjum. Allt frá
algengum nytjafiskum eins
og þorski og ýsu til sjaldséðari

tegunda eins og svartdjöfuls og
bjúgtanna.
Aflraunakeppni
Við Granda Mathöll Norðurgarði 1
Fyrir framan Granda Mathöll
geta áhafnir, einstaklingar og
hópar reynt fyrir sér í alls kyns
aflraunum, eins og reynt við
Atlas-steinana, bóndagöngu,
sekkjaburð o.fl. Einnig gefst
almenningi tækifæri á að reyna
við þessar aflraunir.
Heimsókn í ísfisktogarann Viðey
Norðurgarður 1
Ísfisktogarinn Viðey mun liggja
við bryggju hjá Brimi þar sem
gestum og gangandi er boðið
að fara um borð og skoða frá
klukkan 12 til 16.
Olíumengun í hafi
Grandagarður 27
Í tilefni sjómannadagsins býður
Umhverfisstofnun til sýningar á
Grandagarði frá klukkan 11 til 17
þar sem hægt er að fræðast um
olíumengun í sjó og viðbrögð til
að lágmarka áhrif olíumengunar
á lífríki. Mengun í hafi verður oft
og tíðum skyndilega og því er
mikilvægt að grípa tafarlaust til
aðgerða.
Frítt inn í Sjóminjasafnið
Grandagarður 8
Í tilefni dagsins eru allir boðnir
velkomnir endurgjaldslaust í
Sjóminjasafnið.

n Í vikulokin

Endalokin nálgast óðfluga hjá Boris Johnson

Ólafur
Arnarson

Boris Johnson, forsætisráðherra
Bretlands, stóð af sér vantrausts
tillögu í breska þinginu í vikunni.
Þingmenn hans eigin flokks knúðu
fram atkvæðagreiðsluna og allir 359
þingmenn Íhaldsflokksins greiddu
atkvæði.
Bor is fék k þó ek k i nema
211 atkvæði frá þingmönnum
Íhaldsflokksins, sem þýðir að innan
við 60 prósent þeirra styðja leiðtoga
flokksins. 148 íhaldsmenn greiddu
atkvæði gegn foringjanum.
Bor is bar sig vel ef tir að
niðurstaðan var kunngerð, sagði
hana afgerandi. Varla hef ur

honum þó verið létt. Í sams konar
atkvæðagreiðslu 2018 fékk Theresa
May hærra hlutfall atkvæða frá
þingmönnum Íhaldsflokksins. Hálfu
ári síðar hrökklaðist hún úr embætti.
Boris fer seint í sögubækurnar
sem einn af hinum stóru. Winston
Churchill og Margaret Thatcher
eiga þar vísan stað en Borisar
verður líkast til helst minnst fyrir
að verða fyrsti forsætisráðherrann
sem er sektaður fyrir partíhald
og fyllirí, og það á tímum þegar
ríkisstjórn hans skipaði þegnum
ríkisins að halda sig heima og virða
samkomutakmarkanir.

Þá eru heldur betur að renna tvær
grímur á landsmenn yfir Brexit. Í
ljós hefur komið að ekki stendur
steinn yfir steini í málf lutningi
Borisar og annarra lýðskrumara
sem börðust fyrir útgöngu Bretlands
úr ESB.
Útópían sem lofað var finnst ekki.
Útgangan hefur ekki aðeins veikt
Bretland heldur einnig alla Evrópu
og ESB. Sundurlyndi lýðræðisþjóða
er ávísun á uppgang og uppivöðslu
l ýð s k r u m a r a o g h e r s k á r r a
einræðisherra eins og nýleg dæmi
sýna.
Vafasamt er að Pútín hefði treyst

Boris fer
seint í
sögubækurnar sem
einn af
hinum
stóru.

sér til að ráðast með hernaði inn
í Úkraínu nema vegna þess að
hann skynjaði bresti í samstöðu
Evrópuríkja.
Ólíklegt er að Boris Johnson
hverfi sjálfviljugur úr embætti
forsætisráðherra þrátt fyrir að
stuðningur Íhaldsmanna við hann
sé þorrinn.
Kann það að hjálpa honum að
enginn frambærilegur eftirmaður
er í sjónmáli.
Síðustu leiðtogar Íhaldsflokksins
h a f a s í ð u r e n s vo ve r i ð
frambærilegir og hér skal því spáð
að Boris fjúki fyrr en seinna. n

Allskonar gómsætt
á grillið í sumar!
Mmm ...

Léttari sósur
með grillmatnum!

Salathúsið léttsósur 225 ml
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kr.
pk.

Hasselback kartöflur 2 stk.

Ferskur aspas 400 g

Ferskur maís
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Saffran Piri Piri Sósa 200 ml

749

kr.
stk.

Krónu lambagrillsneiðar

Saffran kjúklingur

2499

Afgreiðslutímar
á www.kronan.is
Afgreiðslutímar
á www.kronan.is

kr.
kg

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.
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kr.
kg

22 Helgin
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Tónlistar-, ljóðlistar- og
myndlistarmaðurinn Bjartmar Guðlaugsson segir ekki
koma til greina að skipta
gítarnum út fyrir harmóníku
þegar hann verður sjötugur á
mánudaginn. Hann reiknar
með að verða þrjóskari með
árunum og vill að gamli tuðkallinn verði friðaður.

þokkalega góð lög og svona ýmislegt.
Mannlegar tilfinningar eru ekkert sem menn þurfa að vera hræddir
við nema það séu einhverjar ofbeldistilfinningar sem að brjótast fram
í mönnum og veröldin er að sýna
meira og meira og meira,“ segir
Bjartmar og skellihlær þegar hann
rekur augun í mótorhjólaskó blaðamanns.

B

jartmar Anton Guðlaugsson fæddist 13. júní 1952
á Fáskrúðsfirði, sem gerir
hann sjötugan á mánudaginn. Þegar hann var
sjö ára f lutti fjölskyldan til Vestmannaeyja þar sem hann bjó til til
tvítugs þegar hann flutti til Reykjavíkur.
„Það er ekkert að frétta af mínu
uppeldi maður. Ég gæti ekki einu
sinni gefið út ævisöguna vegna þess
að þetta var svo óspennandi sem
frekast gat verið. Pabbi alltaf edrú.
Sá ekki sólina fyrir mömmu í sextíu
ár og það var gagnkvæmt. Hvernig
í ósköpunum getur það verið eitthvað spennandi?“ spyr Bjartmar,
þar sem hann situr í sólinni úti á
svölum heima í Vesturbænum og
lætur sér fátt um finnast þótt hann
sé að verða 70 ára á mánudaginn.
„Ég nenni ekkert að tala um gítarsóló,“ heldur hann áfram og áréttar
að hann sé voðalega lítið fyrir stöðluð blaðaviðtöl um ferilinn. Kannski
lítil hætta á því í þessu tilfelli en
öllu líklegra að töluð verði tóm vitleysa, þar sem saman eru komnir
þrír júní-tvíburar. Viðmælandi og
blaðamaður báðir fæddir 13. júní,
að vísu með nítján ára millibili, og
ljósmyndari sem á afmæli 15. júní
og því örugglega allir í besta falli
svolítið skrýtnir.
„Já, já, við förum ekkert að verða
syfjaðir fyrr en í ágústlok,“ segir
Bjartmar við góðar undirtektir. „Það
er nú málið. Að vakna inn í eilífan
dag. Bara það fyrsta sem þú kemur
inn í á norðurhveli jarðar. Það
kemur skemmtilega klikkað fólk út
úr því sem heldur húmornum uppi.“
Já, það er þetta með húmorinn
en svo er svona vitleysingur eins og
Donald Trump mitt á milli okkar.
„Já, já. Og Che Guevara er líka
fjórtánda. Tvíburinn er þannig sko,
myndi ég segja, að annað hvort ertu
svona „stjúpid“ tvíburi eða þú ert
svona þenkjandi tvíburi. Ég hefði
frekar viljað eiga samskipti við Bob
Dylan heldur en Che Guevara hefði
ég verið virkur þá.
En 14. júní, sko alls ekki Trump
en svo bara þekki ég mjög margt
fólk sem er fætt 14. júní og það eru
svo margir þar sem eru algerlega
hinum megin þannig að ég held að
tvíburinn sé svona eitthvað nett
geðklofa fyrirbæri,“ segir Bjartmar
og hinir tvíburarnir tveir taka undir
einum rómi.
Húmorslausir skemmtilegastir
Þaðan er auðvitað komin línan
djúpþenkjandi Dylan eins og mig?
„Já, já, Dylan missir meðvitundar
greind stundum og þá fer hann í
sínar eigin víddir en hvort hann
skilar sér til baka. Það veit ég ekki.“
Hú n ge t u r n ú l ík a ve r ið
svolítið sterk þunglyndistaugin í
tvíburanum.
„Já, já, hún er bara eins og
húmorinn. Sko, hvað eigum við
að segja, kímnigáfan, hún er bara
eins og allt. Hún sprettur af engu.
En það er svo merkilegt með
mig að mér finnst húmorslausir
menn skemmtilegastir. Ég elska
húmorslausa menn. Ég er f ljótur
að finna þá út og ég stúdera þá. Og
svona kjaftaháka og hrokagikki. Ég
hef ægilega gaman af þeim. Þetta er
efniviður!
Ég vil bara friðlýsa gamla tuðkallinn og halda síðan svona tuðskemmtanir þar sem allir komast
að með sitt tuð. Þetta eru týpurnar
mínar,“ segir Bjartmar, áður en hinn
fornfrægi Sumarliði dúkkar óhjákvæmilega upp.
„Sumarliði er partíplága og móralsmorðingi,“ segir Bjartmar en

Tvíburaskór
„María, sjáðu skóna. Hann er í
tvíburamerkinu. 13. júní!“ kallar
Bjartmar á konuna sína til þess að
sjá undur þessi og stjörnumerki.
„Nei, nei bíddu nú við. Eru þeir
ekki svipaðir og þú varst að kaupa?“
„Jú, ég var að kaupa svona í Danmörku. Á Strikinu,“ segir Bjartmar
og hlær áður en nýju skórnir eru
dregnir fram til samanburðar.
„Ég mundi aldrei fara í jakkaföt
og aldrei úr „boots“,“ heldur Bjartmar áfram hlæjandi og yfirlýsingin
er áréttuð þegar mjóar tær kúreka
skónna sem hann er í stingast
undan borðinu.
„Mér f innst ég bara mik lu
reisulegri einhvern veginn og
boðlegri þegar ég er í þessu. Þetta
er 13. júní sko, segir Bjartmar þegar
María dregur fram annað, jafnvel
enn glæsilegra skópar sem hún segir
einnig hafa verið keypt á Strikinu.
„Já, já, ég nota þá bara þegar ég er
að spila og svona. Ég keypti þá ´88.
Eftir Krists burð að vísu.“

Bjartmar er ekta júní-tvíburi sem vaknaði inn í eilífan dag. Hann telur sig og önnur í stjörnumerkinu vera skemmtilega
klikkuð en ókosturinn er sá helstur að þau eru annað hvort þenkjandi eða „stjúpid“.
FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Sumarliði er partíplága
og móralsmorðingi

Þórarinn
Þórarinsson

thorarinn
@frettabladid.is

réttir síðan hlut þess fulla með því
að benda á sársaukann sem bjó í
þessum viðkvæma manni sem faldi
viðkvæmni sína með hroka. „Og til
að framkalla þennan hroka þurfti
hann brennivín. Ég held að þetta
munstur sé til nokkuð víða. Það er
bara svoleiðis og þeir slæðast alltaf
með þessir og eru nauðsynlegir fyrir
okkur hina svo við getum smjattað á
því. Er það ekki bara svoleiðis?“
Bassanótan í
tilfinningaskalanum
Þannig að þú vaknar ekkert
angurvær á mánudaginn og lítur
yfir farinn veg?
„Jú, jú, blessaður góði. Maður
hugsar til baka og maður á alveg
mjög margar gleðistundir í lífinu
og allt svoleiðis en svo má ekkert
gleyma því að stundum dregur
fyrir sólu og þá er bara eins gott
að standa sig. Því ég á það alveg til
að fara í djúpar hugsanir og djúpar
hugsanir þurfa ekkert alltaf að vera
rosa góðar.

Stundum sér maður eftir hlutum
sem maður gerði og ef maðurinn er
bara ekki svoleiðis þá er hann ekki
að taka þátt í lífinu,“ segir skáldið
undir áköfum fuglasöng og stefnir
lengra á djúpmiðin.
„Þú verður að hafa allar þessar
tilfinningar og þegar það dimmir
svona yfir mér þá geri ég mér alveg
grein fyrir því og fer eftir frásögn og
áliti vinar míns og myndlistarkennara í Danmörku sem ég ber og bar
mikla virðingu fyrir.
Hann sagði við mig: Þunglyndi er
bara ein af tilfinningunum. Það er
tilfinningaskalinn og þar er þunglyndi kannski bassanótan en svo
rýkurðu upp úr því og ferð að spila
efri nóturnar og sólin birtist. En þú
mátt ekki vera hræddur við þessa
tilfinningu því að hún er þín. Þú átt
hana og ekki vera vondur við hana.
Þetta er eitthvað sem er mjög
æskilegt að menn átti sig á og þegar
það dimmir eitthvað hjá mér þá, jú,
jú. Ég verð hundleiðinlegur og segi
lítið en þá er ég kannski að búa til

Það er bara
best af öllu
ef fólk
getur bara
fengið að
vera það
sem það er.
Hvernig
sem það
fæddist.

Sviptur réttindum
Þótt Bjartmar sjálfur kippi sér
ekki upp við það hvernig tíminn
er búinn að týnast í áratugavís þá
verður ekki fram hjá því komist
að hann stendur á tímamótum á
mánudaginn.
„Já, ég finn bara ekki svo mikið
fyrir þeim. Ég veit ekki af hverju það
er,“ segir Bjartmar, ánægður með
lífið og það sem upp úr stendur eftir
áratugina sjö.
„Ég á þrjár dætur sem allar eru
meiriháttar f lottar og ég á átta
barnabörn og er ofsalega heppinn
með það allt saman, sko, og líður
bara vel í því. Það er enginn svona
aldurskvíði eða neitt til í mér. Ég
finn það ekki.
Ég held ég sé það kærulaus að ég
nenni því ekki. Ég veit bara að það
verða allir menn gamlir og svo veit
ég líka hvernig það endar, á svipaðan hátt og fæðingin.
Og ég held að menn þurfi ekkert
að vera neitt að væla þótt þeir verði
sjötugir en það er náttúrlega kerfið
sem vælir með okkur, eða fyrir
okkur,“ segir Bjartmar, sem furðar
sig á því að þurfa að standa í því að
endurheimta ökuskírteinið sitt.
„Þótt ég keyri nú lítið bíl þá vil ég
hafa þessi réttindi en sökum aldurs
er maður sviptur ökuréttindum og
það án þess að vera látinn blása.
Þetta finnst mér nú svolítið sérstakt.“
Ekki síst sérstakt þar sem Bjartmar er að alla daga á víxl í tónlistinni eða málverkinu. „Ég sem og
mála og er í þessu bara alla daga og
ég passa mig á því að stoppa ekki því
það er svo erfitt að starta aftur. Svo
hef ég bara engan áhuga á að stoppa.
Krafan til sjálfs mín er að vera
virkur í tónlistinni og njóta þess
að spila með strákunum í Bergrisunum. Svo hef ég bara alltaf samið
fyrir aðra og ef ég fer eitthvað sjálfur
að draga úr þá sem ég bara meira
fyrir aðra. Vegna þess að það er bara
liður í minni hugsun að semja. Alltaf
síðan ég var barn.“
Virðing fyrir öllu sem lifir
Bjartmar segist ekki hafa komið upp
úr neinni ákveðinni bylgju í tónlistinni. „Ég kem inn í þetta svona
nett bakdyramegin. Fyrst sem höfundur og ég hef oft sagt frá því að
það var skipun frá Rúnari Júlíussyni
að ég færi að syngja þetta sjálfur. Ég
reyndi nú aðeins að malda í móinn
en það tókst ekki.
En ef ég ætla að yrkja þá hlýt ég
að hafa einhvern svona grun 
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„Ég skrifa ekki
komment nema
gleðileg jól og
gleðilega páska.
Til hamingju
með afmælið
og gleðilegt
sumar. “

Ég held að
tvíburinn
sé svona
eitthvað
nett geðklofa
fyrirbæri.

 um að ég geti verið skáld og ef
ég ætla að vera frjáls í mínum kveð
skap þá verð ég að bera virðingu
fyrir öllu sem lifir. Ef þú gerir það
ekki þá þrengirðu mynd þína. Sálar
myndina.
En gleymum því ekki að það eru
börn, það eru barnabörn og barna
barnabörn og það eru langafi og
langamma og það eru amma og afi
og það eru pabbi og mamma, kettir
og hundar og allt í þessu lífi sem að
við verðum að veita athygli.
Ef við gerum það ekki þá förum
við bara sofandi í gegnum þetta.
Og myndum kannski fordóma
gagnvart öllu sem er skemmtilegt,
fallegt og gott. Þetta er allt orðið
rosalega flott. Mörg kyn og svona.
Mér finnst þetta alveg æðislegt.
Það er bara best af öllu ef fólk getur
bara fengið að vera það sem það er.
Hvernig sem það fæddist. Það væri
allaveganna svolítið sniðugt að
prufa það.“
Í fylgd með fullorðnum
Bjartmar var einn vinsælasti
tónlistarmaður landsins á níunda
áratugnum og sló hressilega í
gegn með sinni vinsælustu plötu, Í
fylgd með fullorðnum, sem kom út
1987. Hann segir plötuna þó ekki
hafa valdið neinum sérstökum
straumhvörfum á ferlinum.
„Nei, sjáðu til. Það breyttist ekkert
hjá mér. Þótt maður fari í öðruvísi
jakka þá breytist meining textanna
ekkert hjá mér því ég var bara að
fjalla um þá veröld sem við bjóðum
börnum upp á og þar er allt. Þar er
ástin, þar er kærleikurinn, hatrið,
af brýðisemin, öfundsýkin og svo
alkóhólisminn og allt þetta.
Þetta er bara þemaplata um
það hvernig við fylgjum börnum í
gegnum lífið og mér sýnist aldrei
hafa verið erfiðara en núna að taka
ákvörðun um það í hvaða átt menn
eiga að fara. Því að veröldin er bara
í þvílíkri steik að það er hörmung
bara að þetta skuli vera að ganga
yfir. Þannig að við höfum kannski
gleymt því svolítið að vera í fylgd
með fullorðnum,“ segir Bjartmar
og ekki annað á honum að heyra
en týnda kynslóðin hafi klúðrað
málunum.
Týnda kynslóðin í ruglinu
Bjartmar vísar í samtal sitt við
ungan mann sem var á leiðinni í
framboð fyrir Sjálfstæðisflokkinn.
„Ég spurði hann hver yrðu aðal
áherslumál hans kynslóðar og hann
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sagði að næstu þriggja kynslóða
biði það verkefni að þrífa upp eftir
okkur. Mér fannst það svo flott hjá
honum. Og hvert erum við komin?
Svo er náttúrlega fáránlegt líka,
strákar, sjáiði nú bara í Úkraínu.
Þessa stráka og stelpur og þetta
gamla fólk. Allir eru að verja
landið sitt alveg svoleiðis til síðasta
blóðdropa á meðan við erum að
selja landið okkar. Það er enginn
að berjast fyrir því að við eigum
þetta. Auðlindirnar fara bara og
það er eins og einhver lýðræðisleti
sé komin í liðið.
Hugsjónamissir
Ég veit ekki hvort pólitíkin er
einhver veira sem ekki er hægt að fá
sprautu við en allaveganna þá er það
mjög algengt að stjórnmálamenn
sem eru með góð fyrirheit fyrir
kosningar að þeir stökkbreytist
bara í andhverfur sínar þegar þeir
eru komnir með völdin. Ég held að
það sé ekkert bóluefni til við þessu,
því miður. Af hverju geta þeir ekki
verið stoltir af því að eiga fallegt
þjóðfélag? Gott og duglegt fólk?
Er
kannski
svolítill
kótilettukallafílíngur í pólitíkinni?
„Já hippinn, sko. Hann var alveg
fullur af hugsjónum. Hann elskaði
bara lífið og stofnaði kommúnu og
var á móti öllu; stríðinu í Víetnam
og ég veit ekki hvað og hvað og hvað.
Peace and love og understanding
og allur pakkinn en svo náttúrlega
kom að því að kaupa franskbrauðið.
Þá náttúrlega snerist þetta allt upp
í andhverfu sína og hippinn bara
missti hugsjónina.“
Bjartmar geirneglir síðan pæling
una með því að vitna í sjálfan sig og
lagið Pínulítið peð: Svo tók hann
alla, gömlu friðarhyggjufrasana, og
tróð þeim oní, terlínbuxnavasana.
Og skundaði á braut, eins og naut,
nýfráskilinn heimsins harmi enda
laust. Það var sólríkt sumar ´68 en
ávallt síðan haust.
Það er dýrt kveðið …
„Ég verð allaveganna að koma
meiningu minni í þetta form. Ekki
get ég skrifað komment. Ég kann
ekki við það,“ segir Bjartmar og
hlær. „Ég skrifa ekki komment nema
gleðileg jól og gleðilega páska. Til
hamingju með afmælið og gleðilegt
sumar. Ég hef aldrei skrifað öðruvísi
komment og mundi aldrei bjóða
sjálfum mér upp á það. Ég vil horfa
framan í þann sem ég er að tala við.
Þetta eru ekki rökræður. Þetta er
bara skítkast.“

Með því
að handskrifa hefur
þú tíma til
að hugsa
orðin alla
leið á
meðan
hugmyndin er á
leiðinni
niður í
handlegginn og út í
blekið.

Rokkuð súrmjólk
Bjartmar segir listsköpun sína í
raun alla tíð hafa hvílt á þremur
meginstoðum: hljóðfærum, pensl
um og blek penna. „Ég skrifa
enn með blekpenna. Ég næ ekki
sambandi við tölvuna af því að með
því að handskrifa hefur þú tíma til
að hugsa orðin alla leið á meðan
hugmyndin er á leiðinni niður í
handlegginn og út í blekið.
Þetta er orðið of vélrænt þegar
þú ert með tölvuna. Mér finnst líka
voða gaman að labba hérna niður á
Ægisíðu og horfa svona upp í loftið
og þykjast vera gáfaður. Mér finnst
það voða þægileg tilfinning. Þá
kemur stundum eitthvað.“
Bjartmar ætlar að halda upp á
afmælið með tónleikum í Háskóla
bíói laugardaginn 18. júní og neitar
því ekki að 70 ára afmælið sé svo
sem ekkert síðra tilefni en hvað
annað til þess að skella í eins og eina
tónleika.
Bergrisarnir, hljómsveitin hans,
verður með honum á tónleikunum
þar sem ætlunin er að flytja lög og
ljóð frá 44 ára höfundarferli hans.
„Já, já, já. Við förum alveg bara yfir
þetta allt svona eins og við getum.
Þetta er orðið dálítið safn,“ segir
Bjartmar sem ákvað 2010, ásamt
Bergrisunum, að hann myndi ekk
ert gera annað í þessu en bara „rock
and roll“ með þessu bandi.
Þótt lagasafnið sé ærið segir
Bjartmar engan valkvíða fylgja
því að velja á tónleikana. „Nei,
ég fer bara yfir plöturnar eina af
annarri. Tek svo nokkur lög af Í
fylgd með fullorðnum, Vottorð
í leikfimi. Síðan Bergrisalögin Á
ekki eitt einasta orð og Ljós sem
var að koma út og Bergrisablúsinn
sem fjallar um hvor kom fyrstur,
Óðinn eða Kristur. Það hefur alltaf
verið spurning. Og svo rokkum
við Súrmjólk í hádeginu. Kannski
í restina.“ Þannig að af þessum
drögum má vera ljóst að engir
aðdáendur Bjartmars verði sviknir
í Háskólabíói.
Fóstbræðralög
„Þetta eru æðislegir strákar,“ segir
Bjartmar um hina Bergrisana.
„Birkir Rafn Gíslason gítarleikari er
alveg af burða spilari og svo Júlíus
Freyr Guðmundsson, Rúna Júlson
ar á bassanum. Hann er náttúrlega
afburða trommuleikari líka þannig
að þetta eru hálfgerðir fjöllistamenn
sem ég er með í kringum mig.“
Bjartmar bendir síðan á að Júlíus

sé í raun búinn að vera vinur hans
frá því hann var smástrákur. „Því ég
var á sínum tíma og er sjálfsagt enn í
svona fóstbræðralagi við Rúnar. Það
orsakar náttúrlega og veldur því að
maður eignast fjölskylduna alla sem
vini og mér hefur svo sannarlega
verið tekið vel í þeirri fjölskyldu.“
Bjartmar nefnir síðan annan
fóstbróður, Þorgeir Ástvaldsson.
„Það eru svona fjölskyldutengsl þar
á milli. Alltaf verið. 40 ár hjá okkur
Þorgeiri. Bestu fjársjóðir sem þú
eignast er bara að eiga vini,“ segir
Bjartmar með þungri áherslu á síð
asta orðið.
„En þú átt ekki að þurfa að eiga
óvini. Það er bara undir þér komið.
Þig langar stundum að hata ein
hvern en ekki dánlóda honum í
heilann á þér og marínera þar. Þá
er hann búinn að ná yfirtökunum.“
Og enn er hlegið enda situr Bjartmar
sáttur í sjálfum sér í Vesturbænum
með Ægisíðuna innan seilingar og
fyrirtaksútsýni þegar gýs í Geld
ingadölum.
Friður í Vesturbænum
„Ég elska Vesturbæinn. Ég vil láta
friðlýsa Vesturbæinn, Ægisíðuna
og f lugvöllinn og allt og Vatns
mýrina og allt saman. Bara friðlýsa
þetta,“ segir Bjartmar glettinn en
alvarlegur um leið. „Vera ekki með
þessa hryðjuverkastarfsemi. Mér
finnst þetta bara mjög ljót árás sem
er gerð á borgina. Þessa fallegu og
góðu borg. Þetta þétting byggðar,
þétting byggðar er orðið svo þétt að
fúll á móti getur bara pissað yfir á
svalirnar hjá Sumarliða. Það er þétt
ing byggðar.
Þetta er nú samt allt annað en „in
the old days“ þegar maður mætti
kannski bara fjúkandi Morgun
blaði í Austurstræti. Að nóttu til.
Það var ekkert meira um að vera.
Þetta hefur breyst mikið sem betur
fer,“ segir Bjartmar og bendir á að
breytingarnar séu ekki síst til bóta
vegna þess að við fylgjum þeim.
„Ég er samt ekkert að fara að
kaupa mér harmóníku þótt ég sé
að verða sjötugur. Allaveganna ekki
skipta á gítarnum sko. En við verð
um að halda í fortíðina. Við megum
ekki rústa þessu öllu. Því að það
er bara vont fyrir samfélagið. Við
verðum að eiga sögu og láta okkur
þykja vænt um hana og það kemur
ekkert síður fram í byggingum. Þessi
þröngsýni fylgir kannski ellinni,“
segir Bjartmar og hlær áfram. „Ég
gef mig ekki.“ n
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Málar blómin hennar Perlu
Segja má að listagyðjan hafi
valið Ingunni Jensdóttur
fremur en að hún sjálf hafi
tekið meðvitaða ákvörðun
um að feta braut hennar, en
ferillinn spannar nú sjö áratugi og fjölmörg listform.

Björk
Eiðsdóttir

bjork
@frettabladid.is

Þegar
hún lést
átti hún
von á
fyrsta
barnabarni
sínu sem
kom í
heiminn
í mars og
hefur
verið
algjör
gleðigjafi
fyrir
fjölskylduna
í þessari
miklu
sorg.

Ingunn fékk
hugmyndina
að sýningunni
Blómin hennar
Perlu þegar
heimili fjölskyldunnar
fylltust af
blómum eftir
skyndilegt fráfall dóttur
hennar.
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þjóðhátíðardaginn
í næstu viku opnar
Ingunn sýningu á
vatnslitaverkum. Þetta
er ekki fyrsta sýningin
sem dansarinn, leikkonan og leikstjórinn heldur á myndlist sinni,
en hún er einstök að því leyti að
allar eru myndirnar tileinkaðar
dóttur hennar, Perlu, sem lést
skyndilega í upphafi árs. Yfirskrift
sýningarinnar er Blómin hennar
Perlu, en hugmyndina að verkunum fékk Ingunn þegar heimili
fjölskyldunnar fylltust af blómum
í kjölfar andlátsins.
Ingunn hefur spjall okkar á að
fletta tilkomumiklu ljósmynda- og
úrklippualbúmi frá árum hennar
í Þjóðleikhúsinu. „Upphafið var í
Listdansskóla Þjóðleikhússins þegar
ég var ellefu ára gömul. Þar fékk ég
leikhúsbakteríuna og dansaði í 15 ár
í öllum óperettum og söngleikjum
hússins. Hérna er ég í Kysstu mig
Kata árið 1958 og hér með Helga
Tómassyni, þessari elsku,“ segir
Ingunn um leið og hún bendir á
ljósmyndir af sjálfri sér og fyrrum
stjórnanda San Fransisco-ballettsins. Hann var á þeim tíma eini karlmaðurinn í hópi ballettdansara við
skólann og var honum Ingunni augljóslega vel til vina.
Ingunn staldrar við úrklippu úr
blaðaviðtali við Erik Bidsted, fyrsta
ballettmeistara Þjóðleikhússins og
aðalkennara skólans. „Hann var
ráðinn hingað ásamt eiginkonu
sinni, Lisu Kæregaard, en þau voru
fastráðin við Pantomime-leikhúsið í Tívolíinu í Kaupmannahöfn.“ Minningarnar eru augljóslega góðar og Ingunn grínast með
að þær stelpurnar hafi orðið sleipar
í dönsku af því að hlýða skipunum
Bidsted. „Við æfðum í sama sal og
leiklistarskóli Þjóðleikhússins og
þetta var allt í einni köku. Þetta var
alveg ótrúlega skemmtilegur tími og
við tókum þátt í flestum óperettum
og söngleikjum, enda vantaði alltaf
dansara.“
Ætlaði aldrei að gerast leikari
Ingunn er nýorðin áttræð og því tæp
sjötíu ár síðan hún hóf nám í Listdansskólanum en hún segir þann
hluta hópsins sem enn er eftir, alltaf halda saman. „Við köllum okkur
„Cabaret-girls,“ enda kynntumst við
í sýningunni Cabaret," segir hún og
glottir. „Við erum ægilega miklar
vinkonur.“
„Ég lendi alltaf óvart inni í öllu
og geri þá bara gott úr því,“ segir
Ingunn í léttum tón þegar hún er
spurð út í bakgrunninn. „Ég var 21
árs gömul og komin mánuð á leið
með frumburðinn þegar mér var
boðið að vera með í uppsetningu
á My Fair Lady,“ segir Ingunn og
veðrast öll upp við tilhugsunina um
þá sýningu. „Ég ræddi við Bidsted
og spurði hann hvort hann treysti
mér til að vera með. Hann sagðist
gera það ef ég treysti mér sjálf, sem
ég gerði. Ég var því með og dansaði
þar til ég var komin fjóra og hálfan
mánuð á leið. Þá gifti ég mig.“
Það var alltaf verið að láta okkur
segja setningar í sýningum og ég
átti að segja „Blóm til sölu“. Baldvin
Halldórs, leikari og leikstjóri, tók þá
eftir að ég sagði „Blóm til þölu“, ég
var svo smámælt,“ segir hún og hlær
en hún ákvað að reyna að laga þetta
og skráði sig á leiklistarnámskeið
hjá Ævari Kvaran.
„Hann gat ekkert hjálpað mér við
þetta en spurði mig hvers vegna
ég sækti ekki um í Leiklistarskóla
Þjóðleikhússins, þangað vanti



ANTON BRINK

Frá uppsetningu Þjóðleikhússins á
Dimmalimm
árið 1954 sem
Ingunn tók
þátt í en Helgi
Tómasson og
Anna Brandsdóttir dönsuðu
aðalhlutverkin.
MYND/AÐSEND


manneskju eins og mig. Mér hafði
aldrei dottið í hug að gerast leikari
en hann hvatti mig áfram.“ Ingunn
komst inn og nú er ljóst við hvað
hún átti þegar hún sagðist óvart
lenda inni í öllu. Þarna réðist ævistarfið af hendingu, en sjálf hafði
Ingunn aðeins ætlað að fá aðstoð
við smámælgina sem leystist svo
auðveldlega síðar.
„Við áttum að útskrifast 30. apríl en
ég gekk þá með þriðja barnið mitt,
Perlu heitna, og ákvað því að fresta
útskrift og klára með bekknum á
eftir,“ segir Ingunn sem útskrifaðist
árið 1970.
Ingunn eignaðist þrjú börn með
fyrri eiginmanni sínum, Svani Þór
Vilhjálmssyni, þau Guðrúnu Helgu
Svansdóttur og Jens Þór Svansson
með árs millibili og svo kom Auður
Perla Svansdóttir.
Ingunn og Svanur Þór skildu og
giftist hún árið 1979 Friðjóni Guðröðarsyni, þá sýslumanni í AusturSkaftafellssýslu, og f lutti ásamt
börnum sínum þremur til hans
á Höfn í Hornafirði. „Friðjón átti
fjögur börn fyrir og ég þrjú en síðan
eignuðumst við saman dótturina
Ingileif Hrönn.“
Setti upp fimmtíu leikverk
Ingunn lék mikið í Þjóðleikhúsinu
meðan á námi stóð og eftir útskrift
en hætti þar þegar hún flutti á Höfn
en sagði þó alls ekki skilið við leik-

Ingunn byrjaði
í Listdansskóla
Þjóðleikhússins ellefu ára
gömul og lauk
síðar námi frá
leiklistarskóla
hússins.  MYND/
AÐSEND

Ég ætlaði
alltaf í
myndlistarskóla en
það var
aldrei
neinn
tími til
þess og á
Höfn var
enginn
myndlistarskóli.

listina. „Ég var ekkert endilega í
stórum hlutverkum sem leikkona
en hef sett upp 50 leikverk sem leikstjóri í áhugaleikhúsum víðs vegar
um landið. Eins hef ég leikið og leikstýrt hjá Leikfélagi Akureyrar. Ég
setti til dæmis upp barnaleikritið
Ferðin til Panama sem var frumsýnt úti í Grímsey,“ segir Ingunn og
hugurinn reikar aftur. „Við leikhópurinn flugum út í eyjuna í lítilli rellu
í blíðskaparverði, með leikmyndina
nánast ofan á hausnum. Morguninn
eftir var allt tilbúið fyrir sýningu og
kvenfélagið búið að baka býsn af
kökum. Þá kom grenjandi rigning
og þoka svo enginn komst frá Akureyri til að sjá sýninguna en allir í
eyjunni mættu þó,“ rifjar hún upp
og hlær.
Friðjón tók síðar við sýslumannsembætti í Rangárvallasýslu og
bjuggu þau í 16 ár á Hvolsvelli og
hélt Ingunn áfram í áhugaleikhúsunum sunnan heiða.
Örlagatalan sjö
Ingunn segir sjö vera örlagatölu í
sínu lífi. „Ég bjó í sjö ár á Höfn og
svo síðar í 16 ár á Hvolsvelli en sex
og einn eru sjö. Síðar keyptum við
Friðjón okkur hús á Fjólugötu 25
árið 2002 – ég keypti það bara því
tveir og fimm eru sjö,“ segir hún og
hlær. „Þegar Friðjón svo dó árið 2003
seldi ég húsið enda erfitt fyrir mig
að reka það ein. Hann var aðeins 66
ára gamall þegar hann lést.“
Ingunn er augljóslega ung í anda og
virk í félagslífi enda segist hún glöð
myndi taka að sér uppsetningu á
leikverki í dag. „Ég er í kór Fella- og
Hólakirkju, við vorum að koma frá
Akureyri þar sem við vorum með
tónleika og erum á leið til Skotlands í haust. Það er bara svo gaman
að lifa. Ég segi alltaf að ég sé glettin,
spaugsöm og spræk,“ segir hún og
raular lagið Laugardagskveld þar
sem tilvitnunin kemur fram í textanum.
Málandi í farþegasætinu
„Ég ætlaði alltaf í myndlistarskóla
en það var aldrei neinn tími til þess

og á Höfn var enginn myndlistarskóli. Ég keypti mér því fjölmargar
bækur og er sjálflærð í vatnslitum,
bara málaði og málaði.“
Í nokkur ár hefur Ingunn mætt
þrisvar í viku í Myndlistarskóla
Kópavogs ásamt hópi fólks sem
málar saman olíuverk. „Þetta heldur
manni algjörlega gangandi og við
erum svo góður hópur að við tímum
ekki að hætta.“
Árin fyrir austan málaði Ingunn
mikið jöklana í kring og segist hafa
málað bæði úti í náttúrunni og í
bílnum á ferð með eiginmanninum.
„Friðjón var á þeysireið á milli bæja
og ég í farþegasætinu með renninga í kjöltu mér og litina í hanskahólfinu að biðja hann að stoppa eða
hægja á sér. Hann átti þá til að segja:
„Ef ég á að stoppa enn einu sinni þá
missi ég af fundinum.“
Blóm í minningu dóttur
En að sýningunni sem Ingunn er nú
í óðaönn að undirbúa, sýningunni
til minningar um Perlu, dóttur
hennar. „Við fengum rosalega
mikið af blómum send eftir fráfall
hennar. Einn morguninn vaknaði
ég svo og hugsaði: Ég ætla að halda
sý ningu á blómunum hennar
Perlu.“
Þegar talið berst að fráfalli Perlu
getur Ingunn ekki haldið aftur af
tárunum. „Eftir áramótin kom ég
við hjá henni eitt kvöldið. Það var
allt í góðu en hún sagðist þó vera
með mikinn höfuðverk.“ Morguninn eftir fékk Perla heilablóðfall og
lést. „Hún var 52 ára, þriggja barna
móðir og starfaði hjá Nox Medical. Þegar hún lést átti hún von á
fyrsta barnabarni sínu sem kom í
heiminn í mars og hefur verið algjör
gleðigjafi fyrir fjölskylduna í þessari miklu sorg. Perla var formaður
Mótettukórsins og dugleg í félagsstarfi og afar vinsæl manneskja svo
ég óttast helst að vera ekki með nóg
af myndum fyrir sýninguna,“ segir
Ingunn sem býst við fjölda gesta
á sýningu sína sem verður á Hótel
Natura og stendur frá 17. júní til 19.
júní. n
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Ásta Vilhelmína Guðmundsdóttir stendur fyrir stórskemmtilegri og alþjóðlegri listahátíð á Eyrarbakka um helgina. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Hafsjór hugmynda
Alþjóðlega listahátíðin Hafsjór – Oceanus fer fram á Eyrarbakka um helgina og stendur
fram á haust. Um er að ræða samstarfsverkefni Byggðasafns Árnesinga og listamannsins
Ástu Vilhelmínu Guðmundsdóttur, sem jafnframt er sýningarstjóri hátíðarinnar. 2
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Anil og Piotr
að vinna að
hljóðgjörningi í
Eggjaskúrnum.



Hópurinn saman fyrir framan húsið. 

myndir/aðsendar

Svava Jónsdóttir

Opnunarhátíðin er nú um helgina,
10. til 12. júní og eru opnar vinnustofur, listasmiðjur og fyrirlestrar
hluti af hátíðinni.
„Ég hef tekið þátt í svona listahátíðum víða um lönd svo sem í
Japan, Suður-Kóreu, Frakklandi,
Litáen og á Íslandi og hef kynnst
þar mikið af frábærum listamönnum og hefur það lengi verið
draumur minn að standa sjálf að
svona listahátíð og bjóða þá þeim
listamönnum sem ég hef kynnst
á þessum hátíðum,“ segir Ásta
Vilhelmína Guðmundsdóttir listamaður, sem ásamt Byggðasafni
Árnesinga stendur að alþjóðlegu
listahátíðinni Hafsjó – Oceanus
á Eyrarbakka, þar sem Ásta Vilhelmína býr.
„Önnur ástæða er að gera
eitthvað svona fyrir samfélagið
þar sem ég bý, en ég keypti hús á
Eyrarbakka fyrir fimm árum sem
ég gerði svo upp og mér finnst
Eyrarbakki vera tilvalinn staður
til að gera eitthvað svona: Hér
er svo mikil saga og nálægð við
hafið og þetta er í rauninni svo
töfrandi staður. Þá er skemmtilegt
að leiða saman erlendu listamennina og svo þá íslensku sem eru á
svæðinu.“
Tilgangur hátíðarinnar er að
efla listsköpun á svæðinu, mynda
tengsl við aðra menningarheima
og fá sýn annarra á samfélagið við
sjávarsíðuna.
„Markmiðið er auk þess að
minnka bil á milli fólks og reyna
að taka í burtu fordóma sem
kannski myndast ef fólk veit ekki
betur eða þekkir ekki nógu vel til.
Þetta er ótrúlega skemmtilegt.“
Fjórtán erlendir listamenn taka
þátt í hátíðinni og sex Íslendingar.
Erlendu listamennirnir eru frá
Suður-Kóreu, Japan, Máritíus,
Póllandi, Litáen, Indlandi, Nepal,
Frakklandi, Þýskalandi, Spáni og
Ítalíu.
Opnunarhátíðin er helgina 10.
til 12. júní og eru opnar vinnustofur og fyrirlestrar hluti af
hátíðinni.
„Það verður mikið um að vera:
Innsetningar úti um allt safnið.
Svo eru útilistaverk og gjörningar.
Dans og tónlist. Þetta verður voðalega yndislegt allt saman.“
Sagan og hafið
Ásta Vilhelmína segir að listamennirnir hafi komið til leiks eins
og óskrifað blað og séu opnir fyrir
stað og stund.
„Það sem hefur verið mjög sterkt
í þessum hópi er ótrúlega mikil
samvinna og kærleikur og þeir
hjálpast að. Þetta er mjög sérstakur tímapunktur til að hittast í

Hópurinn saman fyrir framan kartöflugeymsluna eftir tón- og dansgjörning.

Anil Subba frá Nepal og Sung Baeg frá Suður-Kóreu við eitt listaverkið.
Gio Jú er dansari
frá Suður-Kóreu.

Dansgjörningur í kartöflugeymslunni, Gio
Jú er frá Suður
Kóreu.

Sung Baeg er listamaður frá Suður-Kóreu.

þessum tilgangi vegna Covid sem
er vonandi að hverfa og fólk hefur
einhvern veginn verið í mikilli
þörf fyrir að skapa.“
Listamennirnir vinna verk
sín á staðnum og hafa skúrar og
skemmur hýst vinnuaðstöðu
þeirra og hefur verið nóg að gera
síðan erlendu listamennirnir
komu til landsins um miðjan maí.
„Þeir verða fyrir áhrifum frá
umhverfinu og náttúrunni,“ segir
Ásta Vilhelmína og nefnir sérstaklega fjöruna og hafið og svo
söguna.
„Þess vegna heitir listahátíðin
Hafsjór; það er í rauninni hafsjór
af sögu, fróðleik og náttúru og
bara öllu mögulegu sem fólk er í
rauninni búið að drekka í sig frá
því það kom.“
Ásta Vilhelmína segir að það
sé frábært að vera í samstarfi við
Byggðasafn Árnesinga og nefnir
að safnstjórinn, Lýður Pálsson,
og safnvörðurinn, Linda Ásdísardóttir, hafi opnað dyrnar fyrir
listamönnunum.
„Það er auðvelt að sökkva sér í
söguna og fá tilfinningu fyrir lífinu og hvernig það var hérna. Það
er mjög dýrmætt. Ég sé að sagan og
hafið endurspeglast mjög sterkt í
listaverkunum.“
Hún nefnir líka þorpsbúa.
„Það sem gerist er að maður
tengist mörgum þorpsbúum og
það sem mér hefur fundist vera
frábært er hvað þorpið er ofsalega móttækilegt fyrir þessu. Við
vorum með gjörning í gamalli
kartöflugeymslu en eigendur
hennar voru til í að lána okkur
geymsluna. Þetta er ótrúlega
flottur staður og ætlunin er að
nota skemmuna fyrir uppákomur
í framtíðinni skilst mér, en þetta
var í fyrsta skipti sem þetta var

Markmiðið er auk
þess að minnka bil
á milli fólks og reyna að
taka í burtu fordóma
sem kannski myndast ef
fólk veit ekki betur eða
þekkir ekki nógu vel til.
Ásta Vilhelmína Guðmundsdóttir

gert og það myndaði spennandi
ramma í kringum verkin. Þetta var
í rauninni spuni – tónlist og dans
eða Butoh, sem er upprunnin í
Japan. Mér finnst það vera magnað
hvað allir eru að hjálpast að og
vilja gera gott. Þorpsbúar hafa
lánað húsin sín eða herbergi til
að hýsa listamenn. Vinnuaðstaða
listamannanna hefur verið opin
öllum, við viljum gjarnan fá fólk
til okkar í heimsókn, og margir
hafa snætt með okkur kvöldverð
eða eldað fyrir okkur. Mig langar
að nota tækifærið og þakka öllum
sem hafa aðstoðað okkur á einhvern hátt. Skólinn kom til okkar
og listamennirnir fræddu þau um
verk sín, buðu upp á listasmiðjur
eða performeruðu.“
Sýningin lifir síðan áfram eftir
að listamennirnir yfirgefa landið,
en sýningin stendur út september. n

BESTI TÍMINN TIL AÐ FJARLÆGJA HÁRÆÐASKEMMDIR Í ANDLITI
Við á Snyrtistofunni Hafblik sérhæfum okkur í árangursríkum háræðaslitsmeðferðum. Við lokum skemmdum
háræðum, háræðastjörnum og blóðblöðrum í andliti.
Tækið sem unnið er með er eina sinnar tegundar á Íslandi
og vinnur með hljóðbylgjum. Hljóðbylgjurnar þurrka upp
blóðprótein í veilu háræðunum og loka þeim af mikilli nákvæmni punkt fyrir punkt. Yfirleitt næst bati eftir 3 skipti.
4-5 vikur þurfa að líða á milli meðferða.
Við bjóðum upp á ókeypis skoðunartíma sem þarf að bóka
fyrirfram. Myndir eru teknar af háræðaskemmdunum sem
viðkomandi vill láta fjarlægja, tímalengd meðferðar og
kostnaður áætlaður og meðferð og eftirmeðferð kynnt.

Nú er besti tíminn framundan að láta drauminn rætast að
losna við háræðaskemmdirnar. Þetta er lausnin.
Guðrún Jóhanna eigandi Snyrtistofunnar Hafbliks þekkir
þetta böl sem háræðaskemmdir valda á eigin skinni. Hjá
henni komu þær í kjölfar rósroða en þær geta komið af
margs konar öðrum ástæðum líka. Ár eftir ár þurfti hún
að fara í lasermeðferðir hjá húðlæknum í tilraun til að laga
háræðaskemmdir sem gaf lítinn sem engan árangur þrátt
fyrir að vera eina lausnin á þeim tíma. Nú er lausnin komin
með þessari tækni sem þetta hljóðbylgjutæki býður upp á.
Hér á myndunum er dæmi um árangur háræðaslitsmeðferðanna hjá Snyrtistofunni Hafblik.

Fyrir

Fyrir

Eftir

Fyrir þá sem gera kröfur um gæði og árangur

Bókið frían tíma í skoðun/viðtal

Snyrtistofan Hafblik
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Fimm ný fæðubótarefni frá
Good Routine eru komin
á markað á Íslandi og
hafa slegið í gegn undanfarin misseri. Þessi vönduðu
fæðubótarefni eru gerð úr
náttúrulegum innihaldsefnum og geta stuðlað að
bættri heilsu á ólíkan hátt,
meðal annars með því að
vernda þvagfærakerfið,
styrkja ónæmiskerfið og
bæta meltingu.
Good Routine framleiðir gæða
fæðubótarefni með náttúrulegum
innihaldsefnum og einstakri
blöndun og samvirkni innihaldsefna. Fæðubótarefnin eru kröftug
og virka hratt, hafa hátt næringargildi og upptaka þeirra í líkamanum er góð. Þau innihalda auk
þess engin algeng ofnæmis- eða
aukaefni.
Fæðubótarefnin eru framleidd á
Spáni eftir einkaleyfisvörðum og
vísindalega skrásettum formúlum
Secom®, en hér er um að ræða
einstaklega vandaðar vörur og
háþróuð bætiefni.
Loksins á Íslandi
Núna fást fimm af vörum Good
Routine á Íslandi. Þær eru: Comfort-U®, sem veitir þvagfærakerfinu stöðuga vernd, Daily-D3
2000 IU®, sem eru D3-vítamín af
náttúrulegum uppruna, SynergizeYour-Gut®, sem er fyrir þarmaheilsu og heilbrigða þarmaflóru,
Pure Omega-3, sem er kraftmikið
Omega-3 í gelhylkjum og C-YourImmunity®, sem inniheldur Cvítamín, Quercetin, Hesperidin og
Bromelain í einu hylki og hjálpar
fólki sem er viðkvæmt fyrir kulda
og hitabreytingum. Von er á fleiri
vörutegundum frá vörumerkinu
bráðlega.
Ásamt því að sérhæfa sig í
fæðubótarefnum þá leggur Good
Routine einnig mikla áherslu á að
stuðla að vitundarvakningu um að
góðar venjur séu lykilatriði þess að
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Meltingin betri með hjálp
Good Routine

Ég hef tekið eftir
því að meltingin
hefur orðið betri og það
sé meira jafnvægi á
þarmaflórunni. Það kom
mér eiginlega á óvart
hvað ég finn mikið fyrir
þessu.
Unnur Gunnarsdóttir

þetta í verslunum og fannst þetta
strax mjög spennandi. Ég hef
alltaf verið áhugamanneskja um
bætiefni, eins og ég segi, svo ég var
ánægð með að fá að prófa eitthvað
nýtt og spennandi,“ segir Unnur.
„Mér finnst virkilega hafa verið
vandað til verka og þetta er mjög
fjölbreytt lína af fæðubótarefnum
svo ég á eftir að prófa fleiri efni, en
þetta lofar mjög góðu hingað til
og mér finnst allt við þetta merki
mjög faglegt.“
Synergize-Your-Gut® hjálpar til við þarmaheilsu og heilbrigða þarmaflóru. 

MYND/AÐSEND

líða vel alla daga. Það spannar allt
frá hreyfingu og næringu til andlegrar heilsu.

Unnur Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri hjá Engey kids, hefur verið að prófa
nýju fæðubótarefnin frá Good Routine undanfarnar vikur og er mjög ánægð
MYND/AÐSEND
með virkni þeirra. 

Vönduð og spennandi fæðubótarefni með mikla virkni
Unnur Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri hjá Engey kids,
hefur verið að prófa nýju fæðubótarefnin frá Good Routine
undanfarnar vikur og er mjög
ánægð með virkni þeirra. Hún
hefur verið að nota Daily-D3 2000
IU®, Synergize-Your-Gut® og CYour-Immunity®.
„Ég hef tekið þetta inn í um
3-4 vikur og þetta eru mjög góð
bætiefni. Ég hef ágætis þekkingu á
fæðubótarefnum því ég hef alltaf
hugsað vel um mig og ég fann það
strax að þetta er frábær vara,“ segir
hún.
„Ég frétti af þessum fæðubótarefnum í gegnum vinafólk og sá

Betri melting og þarmaflóra
„Maður vill alltaf hugsa vel um sig
og nú er ég orðin amma, svo ég þarf
að hugsa vel um ónæmiskerfið og
meltinguna og mér finnst áhrifin
af Synergize-Your-Gut® sérstaklega eftirtektarverð og jákvæð,“
segir Unnur. „Ég hef tekið eftir því
að meltingin hefur orðið betri og
það sé meira jafnvægi á þarma
flórunni. Það kom mér eiginlega
á óvart hvað ég finn mikið fyrir
þessu, sérstaklega þar sem ég hef
ekki notað þetta lengi.
Ég myndi virkilega mæla með
þessum fæðubótarefnum. Ég hef
mikla trú á þessum vörum og
góða tilfinningu fyrir þeim,“ segir
Unnur. „Ég held líka að þau sem
fylgjast með í vítamínheiminum
eigi eftir að sjá það fljótt hvað
þetta er vönduð og flott vara.“ n
Good Routine fæðubótarefnin
fást í Hagkaup, Lyfjum & heilsu,
Apótekaranum og Krónunni.

Pylsupartí fyrir ævintýragjarna bragðlauka
Íslensku sumri fylgir pylsuát
í útilegum, sumarbústöðum
og garðinum, en pylsa þarf
ekki endilega alltaf að vera
með hefðbundnu meðlæti.

Þegar Íslendingar gera
sér glaðan
sumardag finnst
þeim gott að
gæða sér á pylsu
í pylsubrauði,
en upplifunin
verður allt önnur með óvæntu
og djarfara
meðlæti. FRÉTTA-

thordisg@frettabladid.is

Grillaðar pylsur eru lostæti í sumarsins blíðu og alltaf sígildar með
hefðbundnu meðlæti, tómatsósu,
sinnepi, remúlaði og lauk, en þegar
kemur að útáleggi á pylsu í pylsubrauði eru möguleikarnir jafn
óþrjótandi og hugmyndaflugið
leyfir. Hægt er að gera hversdagslega pylsuveislu að spennandi
ævintýri fyrir bragðlaukana með
því að bregða út af vananum og
prófa eitthvað nýtt. Hér gefast
þrjár hugmyndir að nýstárlegu
meðlæti út á brakandi stökkar
pylsur, beint af grillinu.
Grillið pylsur að eigin vali á
miðlungshita og snúið þeim oft,
eða þar til þær eru orðnar heitar
í gegn og léttstökkar og jafnvel
svolítið sprungnar, sem tekur
oft um fjórar til fimm mínútur.
Sumir kjósa að léttgrilla pylsubrauðin líka en gæta þarf þess
að þau brenni ekki. Leikið ykkur
svo með meðlætið, sem gefur um
hálfan annan til tvo bolla, hver
uppskrift.
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Hægt er að gera
hversdagslega
pylsuveislu að spennandi ævintýri fyrir
bragðlaukana með því
að bregða út af vananum.
Því ekki að prófa eitthvað nýtt, eins og kryddaðar og ferskar kássur út
á grillaðar pylsurnar?

Súrar gúrkur og laukur
4 súrar gúrkur, fínt skornar niður
Laukur, fínt saxaður
3 msk. fersk steinselja
2 msk. grófkorna sinnep
Salt og svartur pipar

Grillaðar pylsur smakkast allt öðruvísi en soðnar, og best þegar þær springa.

Hrærið saman gúrkunum,
hvítum lauk, steinselju og grófkorna sinnepi. Kryddið með salti
og pipar.

Sterk og góð piparrótarkássa
3 msk. rifin piparrót
2 msk. sýrður rjómi
1 msk. hvítvínsedik
1 msk. majónes
1 tsk. sykur
2 bollar fínt skorið rauðkál
1 skallotlaukur, fínt skorinn
1 stór gulrót, rifin
2 msk. ferskt, saxað dill
Salt og svartur pipar
Hrærið saman sýrðum rjóma,
hvítvínsediki, majónesi, rifinni
piparrót, sykri, rauðkáli, gulrót,
skallotlauk og fersku dilli. Látið
standa í fimmtán mínútur og
veltið kássunni af og til.

Krydduð chili-kássa
1 bolli hvítvínsedik
2 msk. sykur
1 tsk. kóríanderfræ
¼ tsk. salt
2 fínt skornir og rauðir chilibelgir
1 rauðlaukur af miðstærð, fínt
skorinn
Setjið hvítvínsedik, kóríanderfræ, sykur og salt í pott og
látið malla á meðalhita. Takið af
hitanum og bætið við rauðum
chili og rauðlauk. Veltið kássunni
af og til og látið standa í minnst
25 mínútur. n

Sjómannadagurinn
LAUGARDAGUR 11. júní 2022
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Sjómannadagurinn í Reykjavík er samstarf Sjómannadagsráðs, Faxaflóahafna og útgerðarfélagsins Brims. Aríel Pétursson er formaður Sjómannadagsráðs. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Sjómannadagurinn er dagur okkar allra
Dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík er fjölbreytt að vanda. Boðið verður upp á glæsilega dagskrá við
Reykjavíkurhöfn og á Grandanum þar sem allir aldurshópar ættu að finna eitthvað við sitt hæfi. 2
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Fjölmörg skemmtiatriði og viðburðir eru í boði á sjómannadaginn fyrir alla fjölskylduna.

Yngstu kynslóðinni gefst tækifæri til að hitta ýmsar skemmtilegar persónur.

Furðufiskasýningin er alltaf jafn vinsæl. Þar má kynnast ýmsum skrýtnum fiskum.

Koddaslagur er fastur liður á sjómannadaginn og mjög vinsæll.

Sjómanna
dagurinn
hefur lengi
skipað
stóran sess
meðal
lands
manna og
gerir enn.
Aríel Pétursson

Sjómannadagurinn verður
haldinn hátíðlegur á morgun,
sunnudag, um land allt. Við
Reykjavíkurhöfn verður boðið
upp á glæsilega dagskrá fyrir alla
aldurshópa og verður sérstaklega
hugað að barnafjölskyldum
segir Aríel Pétursson,
formaður Sjómannadagsráðs.
„Sjómannadagurinn hefur
lengi skipað stóran sess meðal
landsmanna og gerir enn. Það
var mikið keppikefli fyrir
sjómenn áður fyrr að fá þennan
dag, enda eru sjómenn oft fjarri
heimahögum þegar flest annað
fólk á frí, til dæmis 17. júní,
kringum páska og hvítasunnu.
Sjómenn fá flestir frí á jólunum
og því skiptir sjómannadagurinn
auðvitað miklu máli fyrir
sjómenn og fjölskyldur þeirra.
Sjómönnum finnst líka mikil
upphefð að eiga þennan dag og
geta kynnt líf sitt og störf fyrir
almenningi, hvernig við nýtum
sjóinn sem matarkistu og til
flutninga.“
Þyrst í afþreyingu
Sjómannadagurinn féll niður
árin 2020 og 2021 vegna heimsfaraldursins og því má segja að

Útgefandi: Torg ehf

Ábyrgðarmaður: Jón Þórisson

landsmenn séu flestir orðnir ansi
þyrstir í fjölmennar hátíðir. „Það
ríkir heilmikil spenna meðal
sjómanna og fjölskyldna þeirra.
Ég held að sjómannadagurinn sé
fyrsta bæjarhátíðin í Reykjavík frá
því Covid skall á. Við bindum því
miklar vonir við að sjá sem flesta
höfuðborgarbúa á Grandanum og
við Reykjavíkurhöfn á morgun,
sunnudag. Ég þykist vita að fleiri
en við séum þyrst í afþreyingu á
borð við þessa.“
Fjölbreytt dagskrá í boði
Eins og venjulega er boðið upp á
fjölbreytta dagskrá. „Það verða
tvö svið, stóra sviðið við Brim
úti á Granda og litla sviðið við
Grandagarð. Þar verður boðið
upp á fjölbreytta dagskrá þar sem
meðal annars koma fram Bríet,
Ávaxtakarfan, Latibær, Valdimar,
Æði-strákarnir, Lína Langsokkur
og Mikael töframaður. Síðan er
fjölmargt annað í boði víðs vegar
um svæðið, eins og bryggjusprell,
leikvöllur úr afgangstimbri og
gömlum veiðarfærum, dorgveiðikeppni, reipitog og klifurkeppni,
þar sem klifurveggur verður
settur við bryggjuenda. Einnig
mun varðskipið Þór bjóða upp á

„Við bindum
því miklar vonir
við að sjá sem
flesta höfuðborgarbúa á
Grandanum og
við Reykjavíkurhöfn á morgun,
sunnudag,“ segir
Aríel Pétursson.

siglingar yfir daginn en fyrsta ferð
verður farin kl. 11, sama tíma og
hátíðarsvæðið opnar. Búist er við
mikilli aðsókn í siglinguna og hvet
ég því fólk til mæta strax kl. 11 ef
það vill tryggja sér ferð. Svo má
ekki gleyma furðufiskunum, en
þeir verða til sýnis í fiskikörum,
börnum og fullorðnum til mikillar
ánægju.“
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Mikilvæg heiðursathöfn
Auk skemmtidagskrárinnar eru
fastir liðir í hátíðardagskránni
sem skipa ríkan sess í lífi margra
sem hafa tengingu við hafið og
sjómennskuna, segir Aríel. „Þar
má nefna minningarathöfnina
um látna og týnda sjómenn, sem
fer fram í Fossvogskirkjugarði kl.
10, hátíðarmessu sem fer fram í
Dómkirkju kl. 11 og heiðrunarathöfn sem fer fram í Hörpu kl. 14, en
þar verða sjómenn heiðraðir fyrir
farsæl störf og björgun mannslífa.“
Sjómannadagurinn í Reykjavík
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Sölumaður auglýsinga: Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, sími 6944703.

er samstarf Sjómannadagsráðs,
Faxaflóahafna og útgerðarfélagsins Brims. „Við hjá Sjómannadagsráði stöndum að kynningu á
starfi sjómanna, Faxaflóahafnir
kynna mikilvægi hafnarinnar og
Brim leggur áherslu á sjálf bæra
umgengni um auðlindina.“
Sjálfur er Aríel mjög spenntur
fyrir morgundeginum. „Ég er
sérstaklega spenntur fyrir klifurkeppninni sem hefst kl. 16, en þar
tek ég þátt. Mér finnst nú líklegt að
ég detti í sjóinn enda nýbyrjaður
að klifra. Annars er af svo mörgu
að taka að erfitt er að velja eitthvað
eitt umfram annað. Svo verður
bara gaman að ganga um og heilsa
upp á fólkið. Ég hvet sem flesta til
að mæta og eiga góðan dag með
sjómönnum og þeim sem standa
þeim næst.“ n
Nánari upplýsingar á sjomannadagurinn.is.
Veffang: frettabladid.is

Til hamingju sjómenn og starfsfólk í sjávarútvegi
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Veiðar smábáta skila 26 milljörðum beint
Strandveiðar standa nú sem
hæst. Þátttaka er afar góð og
alls hafa 639 bátar landað á
vertíðinni. Afli hefur aukist
á öllum svæðum, en að
vanda mismikið.
olafur@frettabladid.is

Örn Pálsson er framkvæmdastjóri
Landssambands smábátaeigenda. „Mér sýnist þeir á svæði A
eiga hvað auðveldast með að ná
skammtinum. Nú fer hins vegar að
nálgast sá tími sem fiskgengd eykst
á svæði C, sem á í raun allt undir
því að ráðherra tryggi veiðar til
ágústloka.“
Örn segir að miðað við ráðgjöf
Hafrannsóknastofnunar í fyrra
hefðu menn getað búist við minni
veiði. „Mínir menn á miðunum
segja svo ekki vera. Sú ánægjulega
þróun hefur átt sér stað að fiskverð
hefur hækkað frá síðasta ári. Það
hefur meðal annars leitt til þess að
menn leggja sig meir eftir ufsanum
þar sem aflinn hefur aukist um
rúm 200 prósent.
Meðalverð á þorski á mörkuðunum frá því strandveiðar hófust
2. maí stendur í 388 kr./kg en var
299 yfir sama tíma í fyrra. Það
munar um 30 prósenta hækkun. Í
ufsanum eru tölurnar 189 kr./kg á
móti 99 kr./kg í fyrra.“
Auk þess sem á sjöunda hundrað
sjómenn hafa atvinnu sína af
útgerð smábáta og rekstri sjálfstæðra fyrirtækja eru strandveiðar
gríðarlega mikilvægar fyrir fjölmarga. Fiskvinnslur og útflytjendur taka strandveiðifiskinum
fagnandi. Þessir aðilar geta keypt
þúsundir tonna á markaði yfir
sumartímann og selt á hæsta verði.
„Fyrir stuttu las ég viðtal við
aðila í Fiskifréttum sem rekur
fiskvinnslu í Hafnarfirði,“ segir
Örn. „Hann sagði fínan fisk koma
frá strandveiðiflotanum. Mikil
breyting hafi orðið til batnaðar á
meðferð aflans frá því strandveiðar hófust. LS hefur alltaf brýnt það
fyrir mönnum að ganga vel um, sá
áróður hefur skilað sér og nú sjá
menn um það sjálfir sín á milli.
Nú er það ekki liðið að menn fari
íslausir á sjó, þar sem kæla verður
strax eftir að fiskurinn er kominn
um borð til að tryggja gæðin.“
Örn segir helsta áhyggjuefnið
hvað varðar strandveiðarnar vera
ákvæði laga í stjórn fiskveiða um
stöðvun veiða þegar sýnt er að
leyfilegum heildarafla, að ufsa
undanskildum, verði náð.„Á fyrstu
19 dögum strandveiða er þorskafli
á dag að meðaltali 200 tonn. Eigi
strandveiðar að vara til ágústloka verður að bæta við leyfilegan
heildarafla í þorski. Tíu þúsund
tonn duga engan veginn. Gríðarlega mikið er í húfi og allt mælir
með að ráðherra komi í veg fyrir
stöðvun veiðanna.“
Örn segir auðvelt að réttlæta
áframhaldandi strandveiðar þar
sem þær séu sjálfbærar að öllu
leyti. „Efnahagslega skila strandveiðar miklum verðmætum til
þjóðarinnar í formi tekna til þeirra
sem stunda þær, þjónustuaðila,
fiskmarkaða og fiskvinnslufólks,
svo eitthvað sé nefnt. Við þetta
má bæta tekjum til flutningsaðila
yfir hafið og gjaldeyristekjum af
útflutningi. Nú, ég tala nú ekki
um ánægju þeirra sem neyta fisks
sem veiddur er af trillukörlum á
Íslandi.“
Að sögn Arnar er umgengnin
um auðlindina annar þáttur
sjálfbærninnar, umhverfisvænar
veiðar, engin hætta á ofveiði né að
gengið verði of nærri þorskstofninum, allt sem þarf til að tryggja
veiðar í ágúst er eitt prósent af
leyfilegum heildarafla og málið sé
dautt. „Þriðji þáttur sjálfbærni sem
ég vil nefna er að atvinnuvegurinn

Örn Pálsson, framkvæmdastjóri Landssambands smábátaeigenda, segir að auka þurfi aflaheimildir til strandveiða í ár.

Í auknum mæli
hefur almenni
byggðakvótinn ekki
verið að nýtast þeim
byggðum sem honum er
ætlað að veita stuðning.
Það gerist á þann hátt að
stærri skip hafa fengið
honum úthlutað þar sem
útgerðir þeirra skeyta
því lítt hvort gert er út frá
því byggðarlagi sem
aflaheimildirnar eru
veittar til.
sé stundaður í sátt við þjóðina. Ég
fullyrði að svo sé. Hver getur lagst
gegn því að hundruð smábáta
stundi róðra yfir sumarið þar sem
einn er í áhöfn? Strandveiðarnar
eru nánast eini möguleikinn á að
ungt fólk hasli sér völl í útgerð. Við
megum ekki leggja stein í götu
þessarar nýbreytni í fiskveiðikerfinu, verðum að efla það enn
frekar.“
Ekki bara strandveiðar
Hvernig er það, er Landssamband
smábátaeigenda ekki með nein
önnur mál á dagskrá en strandveiðarnar?
„Jú, jú – hjá LS er hugsað um
fleira en strandveiðar. Sextán
svæðisfélög smábátaeigenda
hringinn í kringum landið mynda
Landssamband smábátaeigenda.
Þau eru öll virk, halda árlega fundi,
kjósa í stjórn og álykta um ýmis
málefni. Allt frá stofnun LS, 5.
desember 1985, hefur félagið verið
heppið með stjórnarmenn í félögunum ásamt stjórn LS. Hjá stjórnmálamönnum hef ég heyrt að þeir
komi málefnum smábátaeigenda
vel á framfæri þar sem hógværð
og kurteisi sé í fyrirrúmi. Það sé
gaman að eiga við þá samtal.
Allt þetta, auk stuðnings
almennings, hefur orðið til þess að
smábátaútgerðin hefur orðið sífellt
öflugri, sem marka má á að þeir
veiddu á síðasta fiskveiðiári 85.500
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Hafnarfjarðarhöfn á fallegum
degi, smábátar
við leguna. Verði
aflaheimildir
til strandveiða
ekki auknar
stefnir í að smábátar landsins
verði bundnir
við bryggju í
stað þess að
færa milljarða í
þjóðarbúið.
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tonn með aflaverðmæti upp á 26
milljarða. Þar skoraði þorskurinn
hæst, var rúmur 2/3 aflans, ýsa um
14 prósent, aðrar helstu tegundir
voru grásleppa, steinbítur og ufsi.“
Miðað við heildarafla alls fiskveiðiflotans veiddu smábátar, að
sögn Arnar, á milli 21 og 22 prósent
alls þorsks, fimmtung af allri ýsu
og löngu, fjórðung keiluaflans
og 36 prósent alls steinbíts sem
landað var. Þá kemur grásleppan
öll í hlut smábáta.
Slagurinn stendur áfram
Örn segir LS horfa mjög til þeirra
veiðiréttinda sem áunnist hafa
gegnum tíðina. „Helst er til að
taka 5,3 prósent pottinn sem varið
er til strandveiða, línuívilnunar,
byggðakvóta, skel- og rækjuuppbóta og frístundaveiða.
Í auknum mæli hefur almenni
byggðakvótinn ekki verið að
nýtast þeim byggðum sem honum
er ætlað að veita stuðning. Það
gerist á þann hátt að stærri skip
hafa fengið honum úthlutað þar
sem útgerðir þeirra skeyta því lítt
hvort gert er út frá því byggðarlagi
sem aflaheimildirnar eru veittar
til. Í dæmi smábáta sem stunda
dagróðra er þessu ekki svo farið,
þeir eru gerðir út frá þeim stöðum

sem heimildunum er ætlað að
styrkja.“
Blaðamanni finnst fullyrðing
Arnar með ólíkindum og biður
hann að nefna dæmi þessu til
staðfestu. „Förum landshornanna
á milli eða alla leið til Þórshafnar,“
segir Örn. „Hreppurinn átti rétt á
að fá úthlutað um 90 tonnum af
þorski. Smábáturinn Litlanes ÞH, í
eigu Ísfélagsins í Vestmannaeyjum,
var einn þeirra og átti rétt á 40
tonnum. Með heimild í regluverki
stjórnar fiskveiða kom fyrirtækið
því þannig fyrir að byggðakvóti
bátsins var ekki veiddur af bát
gerðum út frá Þórshöfn, heldur af
togara fyrirtækisins sem gerður er
út frá Vestmannaeyjum. Þetta er
aðeins eitt dæmi um hvernig farið
er á svig við markmið almenns
byggðakvóta.“
Örn segist lengi hafa verið
þeirrar skoðunar að byggðakvótann eigi eingöngu að nýta af
dagróðrabátum, stærri skip hafi
ekki rétt á honum, þær heimildir
fari til fleiri smábáta og til strandveiða. Segist hann sannfærður um
að slíkt fyrirkomulag myndi nýtast
hinum dreifðu byggðum best.
Línuívilnun er eingöngu fyrir
dagróðrabáta. LS vill efla línuveiðar með því að ívilnað verði til allra

dagróðrabáta þar sem prósentan
verði hæst hjá þeim sem beita í
landi en fari svo stigminnkandi
eftir því verki sem unnið er áður en
línan er sett í sjó.
Hjá LS fer jafnframt mikil
orka í gerð umsagna við einstök
frumvörp sem eru til meðferðar
á Alþingi. Örn nefnir sem dæmi
stjórnarfrumvarp innviðaráðherra
um áhafnir skipa sem nú er til
meðferðar öðru sinni í umhverfisog samgöngunefnd. „Þar er gert ráð
fyrir að skylt sé að hafa stýrimann
í áhöfn standi róður lengur en 14
klukkustundir. Í breytingartillögu
meirihluta nefndarinnar er hins
vegar lagt til að miðað verði við 19
klukkustundir þar sem starfinu
megi gegna hásetar sem hafa að
baki ákveðinn siglingatíma án
þess að hafa réttindi sem stýrimenn. Ákvæðið gildir til 1. júlí
2024. Verði frumvarpið að lögum
verður að leggja í áframhaldandi
baráttu til að koma í veg fyrir að
skylt verði að skrá stýrimann í
áhöfn smábáta, enda aldrei gert
ráð fyrir slíku í kjarasamningi LS
og sjómannasamtakanna,“ segir
Örn Pálsson og það er alveg ljóst
að baráttunni fyrir réttindum
smábátasjómanna er hvergi nærri
lokið. n

ÖRYGGI
OG ÞEKKING

Rafiðnaðarsamband Íslands sendir sjómönnum
um land allt baráttukveðjur í tilefni sjómannadagsins
Félagar í Rafiðnaðarsambandi Íslands
hafa alltaf verið í fararbroddi í þekkingu
á raf- og tæknibúnaði og notkun hans.
Tryggjum öryggi og skiptum við fagfólk.
RAFIÐNAÐARSAMBANDIÐ STENDUR VAKTINA
og stendur vörð um réttindi þín, starfsumhverfi,
vellíðan og starfsöryggi.

STOLTUR BAKHJARL

AÐILDARFÉLÖG RAFIÐNAÐARSAMBANDSINS

FÉLAG RAFIÐNAÐARMANNA
SUÐURLANDI
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Stórt skref í
orkuskiptum hjá
Hafnarfjarðarhöfn
Oddur Freyr
Þorsteinsson

oddurfreyr
@frettabladid.is

Nú um helgina er Hafnarfjarðarhöfn að taka í notkun
öflugar háspennutengingar
sem gera skipum við bryggju
kleift að fá rafmagn úr
landi, í stað þess að brenna
jarðefnaeldsneyti. Þessar
tengingar minnka mengun
til muna og eru mikilvægur
þáttur í orkuskiptum. Á sjómannadaginn verður líka
mikið fjör í höfninni.
„Hafnarfjarðarhöfn er fyrsta höfnin á Íslandi til að bjóða viðskiptavinum sínum að tengjast öflugum
háspennulandtengingum þar sem
öll skip geta fengið rafmagn sem
er í samræmi við rafmagnskerfi
skipsins, en aflið er allt að 1,2 MW,“
segir Lúðvík Geirsson, hafnarstjóri
í Hafnarfjarðarhöfn.
Í gær fór fyrsta tengingin fram,
en þá var frystitogarinn Baldvin
Njálsson GK 400 tengdur. Farþegaskipið Le Bellot, sem er í eigu
franska fyrirtækisins Le Ponant,
kemur svo til með að tengjast nýja
kerfinu á morgun, sjómannadaginn,“ segir Lúðvík. „Það verður
í fyrsta skipti sem skipið tengist
landstraumi og jafnframt í fyrsta
sinn sem farþegaskip tengist
landstraumi hérlendis.“

Mikil jákvæð umhverfisáhrif
„Þessi landtenging getur haft víðtæk umhverfisáhrif, því hún gerir
það að verkum að skip við bryggju
þurfa ekki að brenna jarðefnaeldsneyti, en það er áætlað að um 14%
af eldsneytisnotkuninni fari fram
þar,“ segir Lúðvík. „Almennt eru
skip ekki orðin tilbúin fyrir þessa
tengingu, en kostnaðurinn við
að gera þau tilbúin er ekki mjög
mikill. Það er því vonandi að þetta
breytist, sérstaklega þegar aðstaða
í höfnum verður almennt þannig
að skip geta tengst rafmagni sem
hentar þeim.
Í sumar er gert ráð fyrir að
Le Bellot komi um 10 sinnum
til Hafnarfjarðarhafnar og það
þýðir að það má gera ráð fyrir
að þessi breyting minnki losun
kolefnistvíildis um 14 tonn í heild,“
segir Lúðvík. „Auk þess dregur
þetta úr losun köfnunarefnisoxíðs,
svifryksagna og sótagna, ásamt
því að minnka hávaða frá skipum
verulega.“

Lúðvík Geirsson,
hafnarstjóri í
Hafnarfjarðarhöfn, segir
að þessi nýja
háspennulandtenging
fyrir skip minnki
brennslu jarðefnaeldsneytis
til muna.

FRÉTTABLAÐIÐ/
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Fyrsti áfanginn í stærra verkefni
„Það eru komnar tvær háspennutengingar í Hafnarfjarðarhöfn,
ein á Hvaleyrarbakka og önnur
á Suðurbakka, en framkvæmdir
við uppsetningu þeirra skiptust í

Skip geta nú tengst rafmagni í Hafnarfjarðarhöfn og fengið rafmagn sem er í
samræmi við rafmagnskerfi skipsins, en aflið er allt að 1,2 MW.

Frystitogarinn Baldvin Njálsson GK 400 var tengdur nýja kerfinu í gær og á
morgun verður farþegaskipið Le Bellot tengt, en það verður í fyrsta sinn sem
farþegaskip tengist landstraumi hérlendis.

tvennt, annars vegar háspennuhluta og hins vegar lágspennuhluta,“ útskýrir Lúðvík. „Eftir
útboð var samið við fyrirtækið Orkuvirki, sem sá um framkvæmdir við uppsetninguna.
Hönnun á háspennuhlutanum
var í höndum Jóns Björns Bragasonar rafmagnstæknifræðings.
Ríkiskaup annaðist útboðið á
lágspennuhlutanum í samræmi
við tæknilýsingu J2B ráðgjöf og
Sætækni ehf. og samið var við
norska fyrirtækið PSW Power and
Automation.
Verkefnið hófst þegar hafnarstjórn samþykkti umhverfisstefnu
og aðgerðaáætlun fyrir höfnina í
lok ársins 2019, en undirbúningur
hönnunar og framkvæmda hófst
í maí 2020, svo þetta hefur tekið
tvö ár,“ segir Lúðvík. „Þessi
landtenging er fyrsti áfanginn í
stærra verkefni þar sem byggðar
verða upp frekari landtengingar í
Hafnarfjarðarhöfn og Straumsvík.
Kostnaðurinn við fyrsta áfangann
nam um 240 milljónum króna en
áætlað er að heildarkostnaðurinn
verði um 600 milljónir króna.“

Sjómannadagurinn 2022

Sjómenn,
til hamingju!
VM Félag vélstjóra og málmtæknimanna
óskar sjómönnum og fjölskyldum
þeirra til hamingju með daginn
VM Félag vélstjóra og málmtæknimanna
w w w. v m . i s

Mikið að gerast á sjómannadaginn
„Það verður mikið um að vera við
Flensborgarhöfn á sjómannadaginn, en dagskráin stendur yfir frá
því klukkan átta um morguninn
til klukkan fimm seinnipartinn.

Á heimasíðu Hafnarfjarðarhafnar
er hægt að finna allar nánari upplýsingar um dagskrána, sem er
mikil og fjölbreytt og hentar allri
fjölskyldunni,“ segir Lúðvík.
„Hafrannsóknastofnun verður
með fiskasýningu fyrir framan
höfuðstöðvar sínar á Háabakka
og þar verður líka opið hús.
Það verður hægt að skoða bæði
fiska og hryggleysingja, allt frá
algengum nytjafiskum til sjaldséðra tegunda,“ segir Lúðvík.
„Hafnarfjarðarhöfn býður líka upp
á skemmtisiglingar, Björgunarsveit
Hafnarfjarðar setur upp leiktæki,
siglingaklúbburinn Þytur mun
bjóða upp á kajaka og árabáta, það
verður skemmtidagskrá og sterkasti maður Íslands verður krýndur
í lok dags eftir aflraunakeppni.
Það verður líka ljósmyndasýning frá Byggðasafninu á Strandstígnum, sýning um tímabil
erlendu útgerðanna í Bookless
Bungalow, og í Siggubæ verður
hægt að sjá sýnishorn frá heimili
sjómanna í Hafnarfirði á fyrri
hluta 20. aldar. Svo verður hægt
að nálgast handverk og hönnun
hafnfirskra listamanna í verslunum og listagalleríum við höfnina
og njóta góðra veitinga á veitingastöðum og kaffihúsum í nágrenni
hafnarinnar,“ segir Lúðvík. „Við
hvetjum því Hafnfirðinga og alla
aðra til að gera sér ferð og njóta
með okkur.“ n
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Með sjó í blóðinu
Lögfræðingurinn Thelma
Þorbjörg Sigurðardóttir er
óvart komin á kaf í skipstjórnarnám og er hálfnuð
með skipstjórnarréttindin.
thordisg@frettabladid.is

„Ég elska sjóinn og líður alltaf langbest þegar ég sé til hafs. Það heillar
mig frelsið sem felst í því að sigla
á hafi úti. Sumir upplifa svipaða
frelsistilfinningu þegar þeir ganga
á fjöll en ég finn hana um leið og ég
kemst á sjó. Þá erum það bara við;
hafið, ég og frelsið.“
Þetta segir Thelma Þorbjörg
Sigurðardóttir, 37 ára lögfræðingur
og skipstjórnarnemi við Skipstjórnarskólann. Hún er hálfnuð
með skipstjórnarréttindin.
„Ég skráði mig óvart í gamla
pungaprófið sumarið 2020. Pabbi
hafði þá keypt sér strandveiðibát
og bróður minn langaði mikið með
honum á sjó en þurfti fyrst að ná
sér í pungapróf. Hann hefur allt til
brunns að bera en hefur ekki alltaf
trú á sér námslega svo ég ákvað að
skrá mig með honum og við færum
í prófið saman. Það þarf ekki að
orðlengja það meir að ég gjörsamlega kolféll fyrir þessum fræðum
og uppgötvaði gríðarlegan áhuga
minn á sjómennsku, nokkuð sem
ég hafði ekki hugmynd um áður.
Sjómennska er mér þó trúlega í
blóð borin því föðurbróðir minn
var skipstjóri, afi vann alltaf til sjós
og langafi minn var skipasmiður.
Sjómennska var þó aldrei inni í

myndinni hjá mér, fyrr en eftir
pungaprófið, og þá skráði ég mig
strax í áfanga við Skipstjórnarskólann og bætti svo meiru og meiru
við. Þetta er það skemmtilegasta
sem ég geri,“ segir Thelma.
Veit ekki hvað sjóveiki er
Thelma hafði hug á annaðhvort
lögfræði eða verkfræði þegar hún
hóf háskólanám á árum áður, og í
haust hefur hún aftur skráð sig til
háskólanáms í opinberri stjórnsýslu.
„Sumir horfa á sjónvarpsþætti;
ég læri og það verða alltaf færri
og færri stundirnar til að horfa á
sjónvarpið,“ segir hún og hlær. „Ég
hef alltaf haft gaman af því að læra,
ég er námfús og nennti ekki að
tvínóna við lögfræðinámið sem ég
tók á fjóru og hálfu ári í stað fimm.
Ég er barnlaus og makalaus og get
því leyft mér að dunda mér við
nám í frístundum, sem barnafólk
á erfiðara með. Ég er í eðli mínu
formföst en á sama tíma óttalegt
fiðrildi og líður best þegar ég er
á ferð og flugi. Þess vegna kallar
hafið á mig.“
Frá því Thelma útskrifaðist úr
lögfræði 2014 hefur hún starfað hjá
Skattinum og er nú sérfræðingur
í rannsóknar- og eftirlitsdeild
Skattsins. Skipstjórnarnámið
stundar hún í fjarnámi.
„Ég er í 100 prósent vinnu og sé
ekki fyrir mér að ég hefði hætt til
að setjast á skólabekk í skólastofu.
Allt námið er kennt á vefnum og
staðlotum um helgar. Fjarnámið

Thelma Þorbjörg kolféll óvænt fyrir sjómennsku og siglingum þegar hún tók pungaprófið. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

er frábær kostur, ekki síst fyrir
þá sem vinna til sjós og geta nú
menntað sig á frívöktum og náð sér
í tilskilin réttindi,“ segir Thelma,
sem stefnir ótrauð á að útskrifast
með skipstjórnarréttindi, enda
getur hún vel hugsað sér að vera til
sjós svo vikum skiptir.
„Ég hreinlega veit ekki hvað
sjóveiki er. Ætli það séu ekki sjómannsgenin, en ég var líka í dansi
og hestamennsku sem unglingur

Mér finnst hafið
kalla enn meira á
mig en áður; nú getum
við verið meira saman,
hafið og ég.
Thelma Þorbjörg Sigurðardóttir

og hefur dottið í hug hvort tenging
sé þar á milli og góðs jafnvægis. Ég
hef hins vegar aldrei verið til sjós,
fyrir utan dúllerístúra á smábátum
og strandveiðibát. Skólinn aðstoðar nemendur eins og mig, sem hafa
ekki siglingareynslu, að komast í
starf á sjónum, og einhvers staðar
verður maður að byrja.“

Þórólfur Örn Einarsson
sendibílstjóri á Höfn í Hornafirði
Bakvörður frá upphafi

Þrjátíu
þúsund þakkir
til Bakvarða

Nýlega buðum við 30 þúsundasta Bakvörðinn
velkominn í hópinn. Af því tilefni fórum við vítt
og breitt um landið til að þakka fyrir stuðninginn.
Hver einasti Bakvörður björgunarsveitanna
skiptir miklu máli og við erum auðmjúk, þakklát
og umfram allt stolt af ykkur öllum.

Við sendum þúsund þakkir til Bakvarða sem
standa með okkur í hverjum mánuði. Þið vitið
hver þið eruð.
Sjáðu svipmyndir frá ferðalaginu okkar á
landsbjorg.is

Þarf að læra að skilja fiskinn
Thelma segir skipstjórnarnámið
hafa þroskað sig mikið.
„Í náminu er maður þjálfaður í
ótal atriðum, eins og að vera búinn
undir það óvænta, siglingafræði,
veðurfræði og stöðugleika, en líka
fiskvinnsluaflameðferð. Fiskur
er Íslendingum mikilvægur og
fróðlegt að lesa um hvernig farið
er með aflann eftir að hann er
veiddur. Þetta snýst því ekki bara
um að fara út á sjó og veiða fisk.“
Til að verða skipstjóri þarf fyrst
að læra til stýrimanns og þaðan
vinna þeir sig upp; fyrst sem 2.
stýrimaður og síðan fyrsti stýrimaður.
„Skipstjóri þarf nokkra stýrimenn með sér því hann þarf að
sofa og þá tekur fyrsti stýrimaður
og fleiri stýrimenn við til að sinna
störfum í brúnni, því betur sjá
augu en auga. Skipstjóri þarf að
kunna á skipið og vélar þess, taka
mið af straumi, öldum, veðri og
vindáttum, líka hvernig má hlaða
skipið út frá stöðugleika, svo dæmi
séu tekin. Þetta snýst því ekki
bara um að læra að sigla,“ greinir
Thelma frá.
Með henni í skipstjórnarnáminu
eru nokkrar konur, en ekki margar.
„Þetta er karllægur heimur en
einhvers staðar verður múrinn að
gefa sig. Hjá bandarísku skipafélagi er nú skemmtiferðaskip þar
sem bara konur eru í brúnni, og er
fyrirtækinu hjartans mál að konur
standi jafnfætis körlum. Í mér
blundar ævintýraþrá og ég gæti

sannarlega hugsað mér að ferðast
um heimsins höf sem skipstjóri
á skemmtiferðaskipi, eða flutningaskipi, en það yrði sennilega
bið á að ég gæti orðið skipstjóri á
fiskveiðiskipi. Til þess þarf maður
að skilja fiskinn og þar skortir mig
enn reynslu,“ segir Thelma.
Hafið kallar enn meir
Í dag horfir Thelma allt öðrum
augum á hafið.
„Ég horfi á öldurnar, himininn
og sé jafnvel strauminn. Mér finnst
hafið kalla enn meira á mig en
áður; nú getum við verið meira
saman, hafið og ég,“ segir Thelma,
sem les líka allt annað úr veðurspám.
„Ég skoða ekki lengur norsku
veðursíðuna, heldur Atlantshafsspána á vedur.is. Umgengni við
hafið skiptir líka miklu, og það er
okkur kennt, hvernig við eigum
að ganga um hafið og hvaða reglur
gilda, því það er hafið sem drífur
heiminn áfram.“
Henni þykir vænt um hafið.
„Ég er ekki hrædd við sjóinn
en ég ber ómælda virðingu fyrir
honum. Því skiptir máli að læra
hvernig hann hagar sér, því allt
getur breyst á svipstundu. Maður
getur verið á siglingu í blíðskaparveðri en fellibylur nálægt og þá
skiptir máli hvernig á að sigla fram
hjá honum. Þar gerir góð kennsla
gæfumuninn,“ segir Thelma.
Hún hrósar Skipstjórnarskólanum í hástert.
„Skólinn á stóran þátt í því
hversu mikið ég nýt mín í náminu.
Allir kennarar leggja sig fram um
að koma þekkingu sinni áleiðis
og maður finnur hvað þeir hafa
gaman af starfi sínu. Mér líður alls
ekki eins og ég sé í skóla heldur að
gera það sem mér finnst skemmtilegt, og það eru forréttindi. Það
mætti hiklaust kynna námið í
Skipstjórnarskólanum mun betur.
Margir hefðu örugglega áhuga ef
þeir kæmust í færi við það, rétt eins
og gerðist hjá mér. Við erum of oft
föst í því að fara frekar í háskóla til
að mennta okkur en það ætti alls
ekki að vera þannig, því svo miklu
fleiri möguleikar eru til.“
Á sjómannadaginn ætlar Thelma
að fagna hafinu og sjómönnum á
Hafnarfjarðarhöfn þar sem faðir
hennar er með bátinn sinn.
„Sjómannadagurinn hefur alltaf
verið merkilegur og mikilvægur
í lífi okkar fjölskyldunnar og nú
finnst mér ég loksins geta leyft
mér að líta á mig sem sjómann.
Þessi dagur er mér kær, því afi
minn, Stefán Ólafsson Olsen vélstjóri, var heiðraður á sjómannadaginn 1991 og hann var hetjan
mín.“ n

Atvinnublaðið
Mest lesna atvinnublað Íslands*

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

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

Bæjarstjóri Fjallabyggðar
Bæjarstjórn Fjallabyggðar óskar eftir að ráða bæjarstjóra.
Leitað er að metnaðarfullum og kraftmiklum aðila til að leiða
áframhaldandi uppbyggingu samfélagsins.
Helstu verkefni
• Bæjarstjóri er æðsti yfirmaður starfsfólks sveitarfélagsins og sér um
að stjórnsýsla sveitarfélagsins samræmist lögum, samþykktum
og viðeigandi fyrirmælum yfirmanna
• Daglegur rekstur sveitarfélagsins og ábyrgð á framkvæmd ákvarðana
bæjarstjórnar
• Yfirumsjón með skipulagi og virkni stjórnsýslu sveitarfélagsins
og starfsmannamálum
• Náið samstarf við bæjarstjórn, undirbúningur og upplýsingagjöf
á fundum bæjarstjórnar og bæjarráðs
• Annast upplýsingamiðlun og samskipti við samstarfsaðila, stofnanir,
samtök, fyrirtæki og íbúa
• Gæta hagsmuna sveitarfélagsins út á við, vera talsmaður bæjarstjórnar
og vinna að framfaramálum
• Stefnumarkandi vinna og mótun framtíðarsýnar í ólíkum málaflokkum
Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Farsæl reynsla af stjórnun og rekstri
• Reynsla af stefnumótun, kynningar- og ímyndarmálum
• Áhugi á og reynsla af eflingu atvinnulífs til að stuðla að vexti
samfélagsins
• Leiðtogahæfni, frumkvæði og hugmyndaauðgi
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum ásamt þjónustulund
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
• Góð þekking á og reynsla af lögum og reglugerðum í opinberri
stjórnsýslu
• Reynsla af störfum á sveitarstjórnarstigi er æskileg
• Óflekkað mannorð

Í Fjallabyggð búa um 2.000 íbúar og
samanstendur sveitarfélagið af byggðakjörnunum
Ólafsfirði og Siglufirði. Sveitarfélagið Fjallabyggð
rekur margs konar opinbera þjónustu,
s.s. leikskóla, grunnskóla, öldrunarheimili,
þjónustumiðstöð, slökkvistöð, félagsþjónustu, o.fl.
Í Fjallabyggð er öflugt og fjölbreytt samfélag með
litskrúðugu mannlífi og atvinnulífi. Í Fjallabyggð er
einnig mikið úrval afþreyingar fyrir íbúa og gesti.

Sótt er um starfið
á hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is. Umsóknarfrestur er til og með 26. júní nk.
Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf.
Nánari upplýsingar veita Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is, og Þórdís Sif Arnardóttir, thordis@hagvangur.is.

hagvangur.is

VERKEFNASTJÓRI

RAFMENNT leitar að lausnarmiðuðum verkefnastjóra til starfa við ákvæðisgrunn
rafiðnaðarins auk annarra starfa tengd endurmenntun félagsmanna.

Starfssvið

• Þjónusta ákvæðisgrunn rafiðnaðarins
• Samskipti við notendur
• Þróun og nýsköpun á ákvæðisvinnugrunni
og öðrum þáttum sem tengjast
endur- og símenntun
Handleiðsla
og kennsla
•
• Verkefni tengd gæðamálum

Menntunarkröfur

Hæfniskröfur

• Þekking á ákvæðisvinnu og

ákvæðisvinnugrunni rafiðna
Þekking
á tilboðsgerð og iðnrekstri
•
Þekking
á endur- og símenntun
•
• Þekking á gæðakerfum og gæðastjórnun
• Skipulagshæfni og fumkvæði í starfi
• Reynsla af verkefnastjórnun
• Góð samskiptahæfni
• Góð almenn tölvukunnátta og góð Excel þekking
• Gott vald á íslensku og ensku í tali og ritun

• Sveinspróf í rafiðngrein
• Meistarabréf og/eða önnur

framhaldsmenntun í rafiðngreinum
er kostur
Kennsluréttindi
er kostur
•

RAFMENNT hefur það hlutverk að bjóða fræðslu og styðja fræðslutengd verkefni með það að markmiði að
uppfylla fræðsluþörf á sviði rafiðnaðar og svara þannig þörfum atvinnulífsins á hverjum tíma.
Hjá RAFMENNT starfa tíu starfsmenn við fjölbreytt störf sem snúa að menntun og endurmenntun félagsmanna.
Umsóknir skulu sendar til framkvæmdastjóra sem veitir nánari upplýsingar um
starfið á netfangið thor@rafmennt.is.
Umsókn um starfið skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf.

Umsóknarfrestur er til og með 19. júní nk.
Miðað er við að nýr starfsmaður hefji störf í síðasta lagi 1. október.
Stórhöfða 27 • 110 Reykjavík • sími 540 0160

rafmennt.is

Viltu móta framtíðina með okkur?
FRAMKVÆMDASÝSLAN - RÍKISEIGNIR

GÆÐASTJÓRI

UPPLÝSINGA- OG SKJALASTJÓRI

FSRE óskar eftir að ráða öflugan einstakling til að leiða ferlaumbætur og þróun nýs gæðakerfis í nýrri stofnun. Um fullt starf
er að ræða og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem

FSRE óskar eftir að ráða ábyrgan, metnaðarfullan og öflugan
leiðtoga í starf upplýsinga- og skjalastjóra. Um fullt starf er að
ræða og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni

Helstu verkefni

• Ábyrgð og umsjón með þróun og uppbyggingu gæðakerfis
stofnunarinnar.
• Uppsetning rafrænna gæðaskjala og ferla í samstarfi við
önnur svið.
• Viðhald á gæðaskjölum, gæðaáætlun auk innri úttekta.
• Regluleg rýni ferla og verklagsreglna ásamt umbótastarfi á
sviði gæðamál.
• Skipulagning og framkvæmd fræðslu um gæðamál.
• Ráðgjöf og stuðningur til stjórnenda og starfsfólks.

• Ábyrgð og umsjón með að upplýsinga- og skjalavistun FSRE
sé í samræmi við lög og reglur.
• Þróun skjalastefnu og mótun verklags við upplýsinga- og
skjalavistun.
• Þróun og uppbygging á upplýsinga- og skjalastjórnunarkerfi.
• Skipulagning og framkvæmd fræðslu um upplýsinga- og
skjalamál.
• Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur og starfsfólk varaðandi
upplýsinga- og skjalavistun.

Menntunar- og hæfniskröfur

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólapróf sem nýtist í starfi, s.s. af verk-, raunvísinda- eða
tæknisviði.
• Viðbótarmenntun á sviði verkefnastjórnunar er kostur.
• Þekking á rekstri gæðastjórnunarkerfa, mótun verkferla og
innleiðingu er skilyrði.
• Reynsla og þekking af verkefnastjórnun og skipulagningu
umbótaverkefna er kostur.
• Ríkir samskiptahæfileikar, jákvætt og lausnamiðað viðhorf.
• Mjög góð tölvukunnátta og þekking á stafrænni þróun er kostur.

• Háskólamenntun í upplýsingafræði eða önnur sambærileg
menntun sem nýtist í starfi er skilyrði.
• Þekking og reynsla af upplýsinga- og skjalastjórnun er skilyrði.
• Þekking og reynsla af notkun rafrænna upplýsinga- og
skjalastýringarkerfa er æskileg.
• Þekking á WorkPoint er kostur.
• Þekking á Microsoft skýjalausnum er kostur.
• Ríkir samskiptahæfileikar, jákvætt og lausnamiðað viðhorf.
• Reynsla af stjórnun og eftirfylgni verkefna er kostur.

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL OG MEÐ 27. JÚNÍ 2022. Nánari upplýsingar um störfin eru á heimasíðu Intellecta.
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá og ítarlegt kynningarbréf.
Upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Hafdís Ósk Pétursdóttir (hafdis@intellecta.is).

FRAMKVÆMDASÝSLAN
- RÍKISEIGNIR
FSRE þróar og rekur aðstöðu á vegum
ráðuneyta,
stofnana
og
annarra
ríkisaðila og gegnir með því mikilvægu
hlutverki í þjónustu við borgarana.
Við erum í dag rúmlega 60 starfsmenn
með fjölbreyttan bakgrunn og byggjum saman á eftirfarandi gildum:
FRAMSÝNI,
SAMVINNA
OG
FAGMENNSKA.
Eignasafn FSRE samanstendur af
530 þúsund m² húsnæðis í 380
eignum auk um 300 jarða og landsvæða.
Um þessar mundir vinnum við að
um 130 þróunarverkefnum sem snerta
flest svið mannlífsins; s.s. heilbrigðisog velferðarmál, menningu, menntun,
löggæslu, dómskerfi, náttúru og friðlýst
svæði.
Nánari upplýsingar
www.fsre.is.

má

finna

á

Byggjum saman nýjan Landspítala
Nýr Landspítali ohf. (NLSH) eflir liðsheild sína á verkefnastofu félagsins við Hringbraut.

Staðarverkfræðingur
Við leitum að aðila til að annast m.a.:

Verkefnastjóri innkaupa
Við leitum að aðila til að annast m.a.:

• Stýringu framkvæmda af hálfu verkkaupa

• Faglega ráðgjöf varðandi innkaup til fagsviða NLSH

• Verkefnastjórnun og verkskipulagningu framkvæmdasamninga

• Stefnumótun um innkaupaleiðir

• Áætlunar- og kostnaðareftirlit framkvæmdaverka

• Samskipti og samvinnu við Ríkiskaup

• Áhættugreiningu og áhættuvöktun framkvæmdaverka

• Gerð samninga um innkaup

• Hönnunarrýni verklýsinga og teikninga

• Framvinduáætlanir innkaupaverkefna

• Verkeftirlit og úttektir einstakra verka

• Áhættumat á innkaupaverkefnum

Verkefnastjóri á
framkvæmdasviði

Verkefnastjóri tækja og
búnaðar

Við leitum að aðila til að annast m.a.:
• Verkefnastjórnun framkvæmdasamninga
• Áætlunar- og kostnaðareftirlit framkvæmdaverka

Við leitum að aðila til að annast m.a.:
• Þróun og vinnslu áætlana um lækninga- og rannsóknatæki og
almennan búnað

• Áhættugreiningu og áhættuvöktun framkvæmdaverka

• Skilgreiningu búnaðarins með notendum og ráðgjöfum

• Hönnunarrýni verklýsinga og teikninga

• Umsjón með skráningu búnaðarins

• Verkeftirlit og úttektir einstakra verka

• Aðkomu að stefnumótun um aðferðafræði við innkaup búnaðarins

Helstu menntunar- og hæfniskröfur:
Leitað er að einstaklingum sem eru með háskólamenntun á sviði verk- og tæknifræði, hag- og viðskiptafræði eða aðra sambærilega menntun. Krafist er minnst sjö ára
reynslu á atvinnumarkaði af stjórnun eða virkri þátttöku í framkvæmda-, tækja- eða innkaupaverkefnum. Auk þess er kostur ef viðkomandi hafa þekkingu á verklegum
opinberum framkvæmdum eða innkaupaferlum og búnaði svo og reynslu af áætlunargerð, tíma- og fjárhagslegri stýringu verkefna.
NLSH tekur m.a. þátt í verkefnastjórn á þróunar-, hönnunar- og framkvæmdaverkefnum vegna húsnæðis og innviða á nýjum Landspítala m.a. gatnagerðar
og lóðar við Hringbraut. Félagið, sem er að fullu í eigu ríkisins, er í samstarfi við fjölmarga hagsmunaaðila. Fjöldi ráðgjafa og verktaka starfar fyrir félagið.
Nánari upplýsingar um NLSH má finna á www.nlsh.is.
Umsóknarfrestur er til og með 27. júní 2022. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð
er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi. Allar umsóknir eru trúnaðarmál og verða nöfn umsækjenda ekki birt opinberlega.
Nánari upplýsingar um störfin og NLSH má finna á www.intellecta.is. Fyrirspurnum svara Thelma Kristín Kvaran
(thelma@intellecta.is) og Helga Birna Jónsdóttir (helga@intellecta.is) í síma 511 1225.

Þór hf. leitar að söluog markaðsfólki
Þór hf. leggur mikla áherslu á gæðavörur og framúrskarandi þjónustu.
Nýir stjórnendur félagsins vilja blása til sóknar í sölu- og markaðsmálum
og við leitum því að árangursdrifnu og kraftmiklu fólki með mikla
þjónustulund til að taka þátt í þeim spennandi verkefnum sem fram undan
eru hjá fyrirtækinu.

Sölufulltrúi á hjólum

Þór hf. er 60 ára gamalt fyrirtæki í fjölskyldueigu.
Við flytjum inn, seljum og þjónustum vélar og
tæki fyrir fagaðila í ýmsum iðngreinum. Við erum
umboðsaðili fyrir mörg þekkt vörumerki, s.s.
Makita, Flex, EGO, Kubota og Deutz-Fahr. Við
erum með starfsstöðvar í Reykjavík og á Akureyri
og rekum okkar eigið verkstæði á báðum stöðum.
Hjá Þór hf. starfa 25 manns.

Við leitum að drífandi og hressum sölufulltrúa í teymið okkar í sölu
á handverkfærum og rekstrarvörum. Sölufulltrúi fer í heimsóknir til
viðskiptavina og sér um frágang viðskipta og eftirfylgni.
Hæfniskröfur
• Sjálfstæði og skipulagning
• Lífsgleði og áhugi á mannlegum samskiptum
• Þekking og áhugi á handverkfærum
• Iðnmenntun er kostur en ekki nauðsyn

Markaðssérfræðingur
Við leitum að skapandi sérfræðingi í markaðsmálum í nýtt starf hjá Þór
hf. Markaðssérfræðingur hefur meðal annars umsjón með vefsíðu og
gerð markaðsefnis. Um er að ræða hálft starf með möguleika á hækkuðu
starfshlutfalli síðar.
Hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi
• Góð enskukunnátta
• Góð tölvukunnátta
• Reynsla af notkun á Adobe InDesign, Photoshop eða sambærilegum
forritum
• Þekking á einhverju af eftirfarandi: Google Ads, Google Analytics, Meta Pixel

Sótt er um störfin
á hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 21. júní nk.
Nánari upplýsingar veita Hlynur Atli Magnússon, hlynur@hagvangur.is, og Sverrir Briem, sverrir@hagvangur.is.

hagvangur.is

Sveitarstjóri Norðurþings
Sveitarfélagið Norðurþing auglýsir laust til umsóknar starf sveitarstjóra.
Helstu verkefni
• Daglegur rekstur sveitarfélagsins og ábyrgð á framkvæmd ákvarðana
sveitarstjórnar
• Yfirumsjón með skipulagi og virkni stjórnsýslu sveitarfélagsins
og starfsmannamálum
• Náið samstarf við sveitarstjórn, undirbúningur og upplýsingagjöf
á fundum sveitarstjórnar
• Annast upplýsingamiðlun og samskipti við samstarfsaðila, stofnanir,
samtök, fyrirtæki og íbúa
• Gæta hagsmuna sveitarfélagsins Norðurþings út á við og vinna
að framfaramálum
• Stefnumarkandi vinna og mótun framtíðarsýnar í ólíkum málaflokkum
Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af stjórnun, rekstri og fjármálum
• Reynsla af mannauðsmálum
• Þekking á sveitarstjórnarmálum og opinberri stjórnsýslu
• Áhugi á uppbyggingu samfélagsins, kynningarmálum, ímynd
og stefnumótun
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Leiðtogahæfni, frumkvæði og hugmyndaauðgi
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á ensku og íslensku

Sveitarfélagið er fjölbreytt og metnaðarfullt
samfélag og varð það til við sameiningu fjögurra
sveitarfélaga, Húsavíkurbæjar, Kelduneshrepps,
Öxarfjarðarhrepps og Raufarhafnarhrepps
árið 2006. Þéttbýliskjarnar sveitarfélagsins eru
Húsavík, Kópasker og Raufarhöfn. Sveitirnar
Reykjahverfi, Kelduhverfi, Núpasveit, Hólsfjöll
og Öxarfjörður tilheyra einnig Norðurþingi og var
íbúafjöldi 3.041 þann 1. janúar 2022. Norðurþing
er góður búsetukostur, m.a. vegna góðra leik-,
grunn- og framhaldsskóla, fjölbreytts atvinnulífs
og þjónustu, kraftmikils íþróttastarfs, auðugs
félags- og menningarlífs ásamt veðursæld
og stórbrotinnar náttúrufegurðar.

Sótt er um starfið
á hagvangur.is

Nánari upplýsingar veitir Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is.
Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is. Umsóknarfrestur er til og með 26. júní nk. Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf.

hagvangur.is

Verkefnastjóri
Kennslu og
þróunar

Háskólinn á Bifröst leitar að verkefnastjóra í kennslufræðum í fullt starf.
Háskólinn á Bifröst leitar að verkefnastjóra í kennslufræðum í fullt starf. Um er að ræða tvíþætt starf, sem felur annars vegar í sér
kennslufræðilega aðstoð og þróun gæða háskólanáms í stafrænni miðlun og hinsvegar utanumhald og verkefnastýringu staðlota
grunnnáms. Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi til að vinna með góðum hópi í stuðningi við kennara og þróun starfræns náms.
Háskólinn á Bifröst leggur áherslu á samþættingu fræða og framkvæmdar í kennslu og er leiðandi hér á landi í stafrænni miðlun náms
á háskólastigi.

Helstu verkefni og ábyrgð:
•Námskeiðahald og kennslufræðileg ráðgjöf í samráði við framkvæmdastjóra kennslu og þjónustu og deildarforseta.
•Þróun á kennslufræði starfræns náms og lausna í stafrænni kennslu
•Aðstoð við nám- og kennsluskrárvinnu í samvinnu við verkefnastjóra, kennslustjóra og deildarforseta
•Kennslumat og úrvinnsla gagna
•Umsjón með vinnuhelgum grunnnáms, verkefnastjórnun og gerð stundatöflu
•Samskipti við bóksölu vegna pantana á námsbókum

Menntunar- og hæfniskröfur:
•Framhaldsnám á sviði menntunarfræða eða á öðru sviði sem nýtist í starfi
•Reynsla af þróun kennsluhátta er kostur
•Góð almenn tölvuþekking og þekking á stafrænum kennsluháttum
•Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
•Góð hæfni í stýringu verkefna og skipulagshæfni
•Góð Þekking á stafrænum kennsluháttum
•Góð samskiptahæfni og hæfni í að vinna með fjölbreyttum hópum
•Góð kunnátta í íslensku og ensku, bæði í rituðu og töluðu máli
•Kennslureynsla kostur
•Þekking á háskólasamfélagi kostur
Umsókn: Með umsókn fylgi ferilskrá ásamt kynningarbréfi þar sem lýst er reynslu sem nýtist í starfi.
Starfsstöð verkefnisstjóra í kennslufræðum er á Bifröst með ákveðna viðverudaga í Reykjavík
Nánari upplýsingar Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir, framkvæmdastjóri kennslu og þjónustu kennslustjori@bifrost.is sími 433-3000
eða Hulda Dóra Styrmisdóttir mannauðsstjóri, mannaudsstjori@bifrost.is. Umsóknir skilist inn á umsóknarvefnum Alfred.is.

Umsóknarfrestur er til og með 13. Júní 2022

Fjármálastjóri
Bjarg íbúðafélag leitar að öflugum einstaklingi í krefjandi stjórnunarstarf þar sem frumkvæði, samskiptafærni
og skipulögð vinnubrögð fá að njóta sín. Í boði er áhugavert starf á skemmtilegum vinnustað.
Helstu verkefni og ábyrgð:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Dagleg umsjón með fjármálum fyrirtækisins

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Fjármögnun verkefna

• Reynsla af fjármálastjórnun

• Sjóðsstýring og ávöxtun fjármuna

• Öguð og skipulögð vinnubrögð byggð á metnaði

• Líkana-, áætlana- og skýrslugerðir
• Vinna við uppgjör í samvinnu við stjórnendur og
endurskoðendur
• Samskipti við fjármálastofnanir og samstarfsaðila

og árangri
• Framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, jákvæðni og sjálfstæði í starfi
• Mjög góð færni í íslensku í ræðu og riti

Bjarg íbúðafélag er íbúðaleigufélag rekið án hagnaðarmarkmiða og er ætlað að tryggja tekjulágum einstaklingum og
fjölskyldum á vinnumarkaði aðgengi að öruggu íbúðarhúsnæði í langtímaleigu. Félagið er með um 700 íbúðir í útleigu og
vinnur að byggingu 1000 íbúða víðs vegar um land. Nánari upplýsingar má finna á: www.bjargibudafelag.is.
Umsóknarfrestur er til og með 23. júní 2022. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja
starfsferilskrá og ítarlegt kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist
í starfi. Áhugasamir einstaklingar, óháð kyni, eru hvattir til að sækja um starfið. Farið verður með allar fyrirspurnir og
umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað að ráðningu lokinni.
Nánari upplýsingar veita Helga Birna Jónsdóttir (helga@intellecta.is) og
Dagbjört Una Helgadóttir (dagbjort@intellecta.is) í síma 511 1225.

bifrost.is
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Skrifstofustjóri
LOGOS sérhæfir sig í þjónustu við íslenskt
og alþjóðlegt viðskiptalíf og er jafnframt sú
lögmannsstofa á Íslandi sem á sér lengsta
sögu, eða allt aftur til ársins 1907. Hjá LOGOS
starfa um 70 manns á skrifstofum félagsins
bæði í Reykjavík og London.

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

LOGOS leitar að drífandi og metnaðarfullum skrifstofustjóra til þess að annast mannauðsmál
og daglegan rekstur skrifstofu. Verkefni skrifstofustjóra eru afar fjölbreytt og krefjast hæfni í
mannlegum samskiptum ásamt færni í rekstri, fjármálum og upplýsingatækni.
Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Skipuleggja, stjórna og hafa faglega umsjón með skrifstofu, starfsmannahaldi, kynningarog markaðsmálum og fjármálum félagsins í samvinnu við framkvæmdastjóra.
• Ábyrgð á og þróa skipulag og hámarka skilvirkni rekstrarsviða í samræmi við sýn og stefnu
eigenda.
• Sinna markaðssetningu og kynningarmálum í samvinnu við framkvæmdastjóra.
• Gerð mánaðarlegra skýrslna í samvinnu við forstöðumann fjárhagsdeildar.
• Veita ráðgjöf til framkvæmdastjóra og annarra stjórnenda.
• Önnur tilfallandi mál á skrifstofu.
Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla af mannauðsmálum og rekstri.
• Reynsla af fjármálum, markaðsstarfi og/eða upplýsingatækni er kostur.
• Framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum, lipurð og jákvætt viðmót.
• Skilvirk vinnubrögð, yfirsýn og frumkvæði.
• Færni í að tjá sig í töluðu og rituðu máli á íslensku og ensku.
Umsóknarfrestur er til og með 19. júní nk.
Sótt er um starfið á www.vinnvinn.is.

Umsjón með starfinu hafa Jensína K.
Böðvarsdóttir (jensina@vinnvinn.is) og
Garðar Óli Ágústsson (gardar@vinnvinn.is).

Lögfræðingur
Við leitum að liðsauka í öflugt teymi viðskiptatekna- og sölu á Keflavíkurflugvelli
Isavia leitar að lögfræðingi sem býr yfir ríkum umbótavilja og
hugmyndaauðgi og er tilbúinn að stíga af krafti inn í metnaðarfullt
teymi viðskiptatekna- og sölu á Keflavíkurflugvelli. Viðkomandi þarf
að hafa brennandi áhuga á útboðs- og þróunarverkefnum þar sem
starfið snýst meðal annars um umsjón útboða á sérleyfissamningum
og stjórnun samningsgerða. Áhugi á viðskiptum mikill kostur, sem og
skapandi hugsun. Viðkomandi aðili mun starfa náið með lögfræðideild
Isavia þegar kemur að almennri lagalegri ráðgjöf fyrir eininguna.
Umsóknarfrestur er til og með 20. júní.
Sótt er um starfið á vinnvinn.is.
Frekari upplýsingar veitir Jensína Kristín Böðvarsdóttir;
jensina@vinnvinn.is

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólagráða í lögfræði, framhaldsmenntun æskileg
Háskólamenntun eða reynsla á sviði viðskipta er kostur
Þekking og reynsla á sviði opinberra innkaupa er kostur
Þekking og reynsla á sviði samkeppnislaga er kostur
Hæfni í verkefnastýringu og geta til að vinna í teymi
Mikil hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku
Frumkvæði, skipulögð og nákvæm vinnubrögð
og faglegur metnaður til að ná árangri
Framúrskarandi samskiptafærni, þjónustudrifið
og lausnamiðað hugarfar

Saman náum við árangri
Isavia er vinnustaður þar sem við sýnum hvert öðru virðingu og erum heiðarleg gagnvart sjálfum okkur og öðrum.
Við gætum þess að viðhalda gleðinni, erum hugrökk, uppbyggileg og tökum ábyrgð á eigin frammistöðu.
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Bókhald og
innflutningur

Deildarstjóri

- Dagendurhæfing Laugarási
Hrafnista starfrækir átta
hjúkrunarheimili í fimm
sveitarfélögum þar sem veitt
er sólarhringsþjónusta alla
daga ársins til aldraðra íbúa
heimilanna. Hjá okkur starfa
tæplega 1700 manns, ýmist í
fullu starfi eða hlutastarfi.

Óskað er eftir að umsókn
fylgi ferilskrá og kynningarbréf
þar sem gerð er grein fyrir
ástæðu umsóknar og hæfni
til að gegna starfinu.
Nánari upplýsingar
veitir Freyja Rúnarsdóttir,
mannauðsráðgjafi
(freyja.runarsdottir@hrafnista.is)

Rafkaup óskar eftir að ráða starfsmann í
bókhald, innflutning og tollamál.

Hrafnista í Laugarási leitar eftir deildarstjóra í 100% stöðu til að stýra
starfi dagendurhæfingar. Markmið dagendurhæfingar miðar að því að
einstaklingurinn eflist í sínu daglega lífi, styrkist bæði andlega og líkam
lega, auki eða viðhaldi færni sinni til áframhaldandi sjálfstæðrar búsetu.

Um er að ræða vinnu við almennt bókhald,
afstemmingar og uppgjör ásamt vinnu við pantanir,
innflutning, samskipti við erlenda birgja, tollskýrslugerð, launavinnslu, umsjón talninga og fleira.

Helstu verkefni og ábyrgð:

Hæfniskröfur:

Stjórnun og rekstur á starfsemi dagendurhæfingar
Skipuleggja störf starfsfólks í samræmi við þarfir þjónustuþega
Bera ábyrgð á þjónustu og gæðum veittrar þjónustu
Ráðgjöf og fræðsla
Teymisvinna

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun á sviði heilbrigðisvísinda eða önnur menntun
sem nýtist í starfi
Reynsla sem nýtist í starfi kostur
Frumkvæði og metnaður í starfi
Framúrskarandi samskiptahæfileikar

•
•
•
•

Reynsla af sambærilegu starfi
Góð tölvukunnátta
Gott skipulag
Góð íslensku- og enskukunnátta skilyrði

Einungis reyklausir einstaklingar eldri en 25 ára
koma til greina og þarf viðkomandi að hafa hreint
sakavottorð. Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á
atvinna@rafkaup.is fyrir 20. júní.

Umsóknarfrestur er til og með 23. júní 2022.
Sækja þarf um starfið á heimasíðu Hrafnistu; hrafnista.alfred.is.

Hrafnista: Laugarás | Hraunvangur | Boðaþing | Nesvellir | Hlévangur | Ísafold | Sléttuvegur | Skógarbær

Saman náum
við árangri
Þinn árangur
Arion

Fjármála- og tryggingaráðgjafar

Menntun og hæfniskröfur:

Við leitum að öflugum og metnaðarfullum aðilum í störf
fjármála- og tryggingaráðgjafa á höfuðborgarsvæðinu.
Við viljum fá til liðs við okkur aðila sem geta unnið
sjálfstætt og hafa metnað til að veita viðskiptavinum
okkar framúrskarandi þjónustu.

›
›
›
›
›
›

Háskólamenntun sem nýtist í starfi og/eða góð bankareynsla
Þekking á tryggingum og útlánum er kostur
Framúrskarandi þjónustulund og samskiptahæfni
Frumkvæði og söludrifni
Nákvæm vinnubrögð og skipulagshæfni
Góð tölvukunnátta og áhugi á stafrænum lausnum

Nánari upplýsingar má finna á arion.is/starf
Umsóknarfrestur er til og með 19. júní.

Við leitum að framsæknum og drífandi einstaklingum
sem njóta sín við að leiða fólk til árangurs
Vinnueftirlitið þróast í takt við örar breytingar á vinnumarkaði og því höfum við samþykkt nýja stefnu og framtíðarsýn til
2028 og nýtt skipulag. Markmið okkar er að stuðla að bættri vellíðan, heilsu og öryggi starfsfólks þannig að allir komi
heilir heim.
Til að styðja við farsæla innleiðingu verða þrír straumar innan nýs sviðs vinnuverndar þar sem kjarnaverkefni stofnunarinnar streyma í gegn. Auglýsum við því eftir þremur leiðtogum til að veita hverjum straumi faglega forystu í samstarfi
við sviðsstjóra vinnuverndar.
Einnig gerir nýtt skipulag ráð fyrir sérstakri verkefnastofu þar sem unnið verður að nýsköpun á sviði vinnuverndar ásamt
öðrum þróunarverkefnum og innri umbótarverkefnum. Auglýsum við því jafnframt eftir öflugum verkefnastjóra til að
leiða verkefnastofuna í samstarfi við sviðsstjóra fólks, upplýsinga og þróunar.
Við leitum að árangursdrifnum, metnaðarfullum og sjálfstæðum einstaklingum sem ná því besta fram hjá samstarfsfólki.
Um er að ræða spennandi störf þar sem áhersla er á teymisvinnu, verkefni og góða þjónustu og er mögulegt að sinna
þeim frá starfsstöðvum okkar víðs vegar um landið.
Störf leiðtoga tilheyra sviði vinnuverndar en starf verkefnastjóra sviði fólks, upplýsinga og þróunar.

Leiðtogar strauma

Leiðtogi stafrænna
samskipta

Leiðtogi
vettvangsathugana

Leiðtogi vinnuvéla og
tækja

Helstu verkefni og ábyrgð er að:

Hæfniskröfur:

Hæfniskröfur:

Hæfniskröfur:

• Fagleg þekking og/eða reynsla á
sviði verkefnastýringar
• Farsæl reynsla af teymisvinnu og
árangursmiðuðu samstarfi
• Þekking og reynsla af árangursríkri
hagnýtingu upplýsingatækni og samfélagsmiðla
• Þjónustumiðuð hugsun
• Reynsla af því að leiða breytingar á
árangursríkan hátt
• Góð skipulagsfærni
• Framsýni og nýsköpunarhugsun
• Frábær samskiptafærni og færni til að
miðla málum
• Geta til að takast á við áskoranir með
jákvæðu viðhorfi
• Gleði, lausnamiðun og léttleiki
• Gott vald á íslensku og ensku, bæði í
ræðu og riti
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
s.s. menntun á sviði stjórnunar, nýsköpunar eða upplýsingatækni

• Farsæl starfsreynsla sem nýtist í starfi
s.s. við stjórnun stærri verkefna
• Reynsla af árangursmiðuðum verkefnum
• Þjónustumiðuð hugsun
• Reynsla af því að leiða breytingar á
árangursríkan hátt
• Góð skipulagsfærni
• Framsýni og nýsköpunarhugsun
• Frábær samskiptafærni og færni til að
miðla málum
• Geta til að takast á við áskoranir með
jákvæðu hugarfari
• Gleði og lausnamiðun
• Reynsla af hagnýtingu á upplýsingatækni
• Gott vald á íslensku og ensku, bæði í
ræðu og riti
• Háskólamenntun sem nýtist starfi s.s.
á sviði iðn- og tæknifræði, vinnuverndar eða stjórnunar

• Þekking á vélum og tækjum og farsæl
starfsreynsla sem nýtist í starfi s.s. við
stjórnun stærri verkefna
• Reynsla af árangursmiðuðum verkefnum
• Þjónustumiðuð hugsun
• Reynsla í að leiða breytinga á
árangursríkan hátt
• Góð skipulagsfærni
• Framsýni og nýsköpunarhugsun
• Frábær samskiptafærni og færni til að
miðla málum
• Geta til að takast á við áskoranir með
jákvæðu hugarfari
• Gleði og lausnamiðun
• Reynsla af hagnýtingu á upplýsingatækni
• Gott vald á íslensku og ensku, bæði í
ræðu og riti
• Háskólamenntun eða iðnmenntun
sem nýtist í starfi s.s. á sviði vélfræði,
bifvélavirkjunar, stjórnunar eða í
tæknigreinum

• Veita viðkomandi straumi faglega
forystu í samræmi við stefnumarkandi
áherslur hverju sinni
• Bera ábyrgð á framkvæmd áætlana
og greininga vegna verkefna innan
straumsins
• Bera ábyrgð á undirbúningi, framkvæmd og eftirfylgni verkefna í
straumnum
• Bera ábyrgð á flæði verkefna í viðkomandi straumi
• Þróa og samræma aðferðafræði og
verkefnisstjórnun innan sviðsins
• Innleiða aðferðafræði og verkferla
innan viðkomandi straums
• Fylgja eftir árangursmælingum innan
straumsins og að markmið náist
• Þátttaka í eftirliti
• Hafa yfirsýn yfir þátttöku starfsfólks
innan straumsins í teymum og öðrum
verkefnum
• Hvetja starfsfólk til að ná árangri og
styðja þegar þörf krefur

Verkefnastjóri á verkefnastofu
Helstu verkefni og ábyrgð er að:

Hæfniskröfur:

• Stýra og skipuleggja þau verkefni
sem verkefnastofu er falið
• Bera ábyrgð á gerð áætlunar um
framkvæmd verkefnanna þar sem
markmið þess, þarfagreining,
vörður, samskipti, tímalína og
kostnaður eru skilgreind
• Miðlun og kynning á verkefnum
• Vera styðjandi og hvetjandi við
starfsfólk í teymisvinnu
• Koma með tillögur að umbótastarfi
og þróun

• Gleði og lausnamiðun
• Frumkvæði, framsýni og nýsköpunarhugsun
• Haldbær reynsla í að stýra verkefnum
og nýta til þess margvísleg verkfæri
verkefnastjórnunar á árangursríkan
hátt

• Þekking og reynsla af farsælli teymisvinnu
• Drifkraftur og rík þörf til að ná árangri
• Afburða skipulagsfærni
• Þjónustumiðuð hugsun
• Frábær samskiptafærni og færni til
að miðla málum
• Geta til að takast á við áskoranir með
jákvæðu hugarfari

• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti
• Mjög góð þekking og áhugi á upplýsingatækni
• Þekking á straumlínustjórnun (e. lean
management) kostur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
og nám í verkefnastjórnun eða annað
sem miðar að sama marki

Umsóknarfrestur er til 27. júní nk. Sótt er um á vefsíðu Intellecta: www.intellecta.is
Senda skal ferilskrá á íslensku og kynningarbréf þar sem hæfni viðkomandi til starfsins er rökstudd. Öllum umsóknum verður svarað. Umsóknir gilda í sex
mánuði frá því umsóknarfrestur rennur út. Laun eru skv. kjarasamningum opinberra starfsmanna. Fólk af öllum kynjum er hvatt til að sækja um starfið.
Vinnueftirlitið er með starfsstöðvar á Akranesi, Akureyri, Egilsstöðum, Húsavík, Ísafirði, Selfossi og Sauðárkróki sem og í Reykjanesbæ og
Reykjavík, og er mögulegt að sinna þessum störfum frá þeim stöðum.
Hikið ekki við að vera í sambandi við Hildi Ösp Gylfadóttur, sviðsstjóra fólks, upplýsinga og þróunar hildur.gylfadottir@ver.is. til að fá nánari upplýsingar um
störfin
Vinnueftirlitið hefur nýja og metnaðarfulla mannauðsstefnu sem og fjar- og viðverustefnu svo dæmi sé tekið. Komdu til okkar og taktu þátt í að gera góðan
vinnustað betri.
Frekari upplýsingar um Vinnueftirlitið má sjá á www.vinnueftirlitid.is
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Netöryggissveitin hefur það hlutverk að fyrirbyggja, draga úr og bregðast við
ógnum vegna netárása. Sveitin greinir atvik, takmarkar útbreiðslu og tjón af
völdum netárása og er virkur þátttakandi í umræðu um netöryggismál og fyrirbyggjandi aðgerðum fyrir íslenska innviði.

Fagstjóri í netöryggissveit - CERT-ÍS
Netöryggissveitin CERT-ÍS leitar að fagstjóra atvikameðhöndlunar. CERT-ÍS starfar sem sér skipulagseining innan Fjarskiptastofu.
Fagstjóri atvikameðhöndlunar gegnir lykilhlutverki í að móta og styrkja stöðu CERT-ÍS til komandi ára. Einnig býðst frábært tækifæri til náinnar þátttöku í sívaxandi og öflugu samstarfi
erlendra CERT/CSIRT teyma.
Við bjóðum gott tækifæri til starfsþróunar í kviku umhverfi netöryggismála.
Hæfniskröfur
• Hæfni í mannlegum samskiptum og góð leiðtogahæfni
• Háskólapróf í verk-, tækni- eða tölvunarfræði eða haldgóða reynslu á sviði netöryggismála
• Minnst 2 ára starfsreynsla í netöryggismálum
• Reynsla af hugbúnaðargerð, net- eða kerfisrekstri
• Reynsla af viðbragðs- og aðgerðarstjórnun
• Mikil greiningarhæfni, öguð og skipulögð vinnubrögð
• Djúp þekking á helstu samskiptastöðlum í upplýsingatækni
• Hæfileiki til að geta unnið sjálfstætt sem og í hópi
• Þekking á fjarskiptalögum og NIS löggjöfinni æskileg

Helstu verkefni og ábyrgð
• Vinna náið með stjórnendum við stefnumótun og uppbyggingu CERT-ÍS
• Leiða hóp atvikameðhöndlunar og viðbragðsteymis CERT-ÍS
• Meginábyrgð á þróun og framkvæmd viðbragðshlutverks CERT-ÍS
• Leiða eftirvinnslu atvikameðhöndlunar og úrvinnslu og miðlun upplýsinga
• Virk þátttaka í sviðshópum mikilvægra innviða
• Undirbúa og framkvæma reglubundnar æfingar sviðshópa
• Náin þátttaka í samstarfi alþjóðlegra CERT og CSIRT sveita
• Greining á mismunandi netárásum og ráðgjöf til þjónustuaðila

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
Krafist er sakavottorðs. Umsækjandi sem er ráðinn þarf að gangast undir og standast bakgrunnsskoðun og öryggisvottun Ríkislögreglustjóra.
Umsóknarfrestur er til og með 20. júní nk. Sækja þarf um á www.starfatorg.is
Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Arnar Sigmundsson - gudmundur@cert.is
CERT-ÍS hvetur einstaklinga af öllum kynjum til að sækja um starfið. Litið er svo á að umsókn gildi í 6 mánuði frá dagsetningu hennar, nema umsækjandi ákveði umsókninni skemmri gildistíma.

Sótt er um á www.bl.is/atvinna
Umsóknarfrestur er til 19. júní
Nánari upplýsingar veitir
Trausti Björn, deildarstjóri þjónustu:
trausti.ri@jaguarlandrover.is

Við óskum eftir bifvélavirkja til þess að sinna stöðu bilanagreinis. Bilanagreinir
vinnur náið með verk- og tæknistjórum, aðstoðar bifvélavirkja eftir þörfum,
sinnir skýrslugerð og sækir námskeið erlendis.
Helstu verkefni og ábyrgð:

Menntunar- og hæfniskröfur:

› Bilanagreiningar

› Bifvélavirkjamenntun

› Fylgja verkferlum framleiðanda í
bilanagreiningum, viðgerðum og skýrslugerð

› Nokkurra ára starfsreynsla nauðsynleg
› Góð færni í ensku, töluðu og rituðu máli

› Ákvarðanataka um pöntun varahluta eftir
niðurstöðu greiningar

› Gott tölvulæsi, unnið er með rafrænar verkbeiðnir
og hluti af þjálfun er rafræn

Vinnutími:
Mán.–fim. .................... kl. 8.00–17.00
Fös. ................................. kl. 8.00–15.15

Hjá BL vinnur fólk sem hefur metnað til þess að skara fram úr og veita framúrskarandi og faglega þjónustu í
samvinnu við samheldinn og sterkan starfsmannahóp. Öflug námskeiðs- og fræðsluáætlun viðheldur þekkingu
og eflir starfsmenn í nýjustu tækni vörumerkjanna. Starfsmenn fá vottaðar staðfestingar eða gráður, skv. stöðlum
vörumerkjanna. Hjá BL er mjög virkt starfsmannafélag og einstök fyrirtækjamenning sem við erum afar stolt af.

2022 - 2025

› Bílpróf
› Sjálfstæð, skipulögð og fagleg vinnubrögð eru nauðsynleg

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

NM-011329 Greinandi 6x20

Í boði er björt og glæsileg vinnuaðstaða og
endurmenntun til að viðhalda þekkingu og
tileinka sér nýjustu tækni. Verkstæðið er
tæknilega vel útbúið samkvæmt stöðlum
framleiðanda.

Bilanagreinir á verkstæði
Jaguar Land Rover

ENNEMM / SÍA /

Viltu starfa
hjá stærsta
bílaumboði
landsins?

Viltu taka þátt í
að móta framtíðina
á vinnumarkaði?
Í BHM eru 27 aðildarfélög og félagsfólk sem vinnur fjölbreytt störf á öllum sviðum samfélagsins.
Um 16.500 manns eru í aðildarfélögunum, þar af um 65% konur. Alls starfa 22 á skrifstofu BHM.
Í krafti fjöldans og fjölbreytninnar stendur BHM vörð um mikilvægi hugvits, sérfræðikunnáttu og menntunar.

Ráðgjafi í þjónustuveri BHM

Sérfræðingur í kjara- og réttindamálum

Ráðgjafi í þjónustuveri BHM veitir félagsfólki upplýsingar
um ýmis mál og veitir aðstoð við umsóknir um styrki úr
sjóðum bandalagsins í samvinnu við ráðgjafateymi.

Sérfræðingur í kjara- og réttindamálum sinnir fjölbreyttum verkefnum á sviði
vinnuréttar. Sérfræðingurinn heyrir undir framkvæmdastjóra BHM og vinnur
náið með öðrum sérfræðingum bandalagsins og aðildarfélögum þess.

STARFSSVIÐ

STARFSSVIÐ

• Þjónusta við félagsfólk aðildarfélaga BHM

• Umsjón með kjara- og réttindamálum

• Móttaka og meðhöndlun gagna og umsókna

• Aðstoð við undirbúning og framkvæmd kjaraviðræðna aðildarfélaga

• Yfirferð styrkjaumsókna

• Gerð stofnanasamninga og starfsmats

• Umsjón og eftirlit með rafrænu umsóknarferli

• Ritun og undirbúningur umsagna um þingmál

• Gagnaöflun fyrir stjórnir aðildarfélaga og sjóði BHM

• Seta í nefndum og starfshópum

• Aðkoma að því að þróa áfram sjálfsafgreiðslu og
rafrænt aðgengi félagsfólks gegnum vef

• Fræðsla um kjara- og réttindamál til aðildarfélaga BHM og félagsfólks

• Innleiðing þjónustuaukandi leiða í samráði
við aðra ráðgjafa þjónustuvers

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þjónustulund og framúrskarandi hæfni í mannlegum
samskiptum
• Frumkvæði og skipulagshæfni
• Gott vald á íslensku máli í ræðu og riti
• Góð tölvukunnátta
• Góð starfsreynsla af alhliða skrifstofustörfum
• Reynsla af störfum félagasamtaka er kostur

• Samskipti við kjara- og mannauðssýslu ríkisins, Reykjavíkurborg,
Samband íslenskra sveitarfélaga og SA

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. á sviði lögfræði,
viðskiptafræði, hagfræði eða félagsvísinda
• Þekking og reynsla af málefnum stéttarfélaga og vinnumarkaðsmálum er krafa
• Kunnátta til að greina og miðla tölulegum upplýsingum með
greinargóðum og skýrum hætti
• Þekking og reynsla af stofnana- og kjarasamningagerð er kostur
• Framúrskarandi samskiptahæfni og afburðafærni í að tjá sig
í ræðu og riti á íslensku og ensku
• Geta til að vinna í hópi og hæfni til að leiða mál til lykta

Sérfræðingur í fjármálum og rekstri
Sérfræðingur í fjármálum og rekstri sinnir fjölbreyttum og krefjandi verkefnum þvert á allar deildir
BHM. Starfið heyrir undir framkvæmdastjóra BHM og er unnið í mikilli samvinnu við hann.

STARFSSVIÐ

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

• Aðkoma að fjárhagsáætlanagerð og eftirlit með framvindu fjárhagsáætlana

• Háskólamenntun í viðskiptafræði eða tengdu fagi

• Greiningarvinna fyrir bandalagið og tengda sjóði ásamt uppgjörsvinnu

• Reynsla af fjármálum og rekstri

• Eftirlit og rekstur eigna. Umsjón með innkaupum, samningagerð og
útboðsvinnu

• Frumkvæði og drifkraftur

• Ábyrgð á upplýsingatæknimálum og samskiptum við þjónustuaðila

• Geta til að setja fram gögn og kynningar á skýran og
skilmerkilegan hátt

• Ábyrgð á verkefnum sem bandalaginu er falið að sinna með
þjónustusamningum við tengda sjóði

• Framúrskarandi samskiptahæfni og góð færni í að tjá sig
í ræðu og riti á íslensku og ensku

• Þróun og eftirfylgni á mannauðs- og vinnuverndarmálum skrifstofunnar
auk launavinnslu

• Geta til að vinna sjálfstætt sem og að leiða fjölbreytt
verkefni til lykta

• Undirbúningur stjórnarfunda sjóða BHM og aðkoma að úrvinnslu og
eftirfylgni þeirra

Umsóknarfrestur er til og með 22. júní 2022.
Nánari upplýsingar um störfin má finna á intellecta.is. Upplýsingar veita Hafdís Ósk Pétursdóttir
(hafdis@intellecta.is) og Helga Birna Jónsdóttir (helga@intellecta.is) í síma 511-1225.

NAVISION
HUGBÚNAÐARSÉRFRÆÐINGUR
Veritas leitar að metnaðarfullum Navision sérfræðingi
til að slást í upplýsingatæknihóp samstæðunnar.
Starfssvið

Hæfni, þekking og reynsla

• Greining á þörfum, tæknilegum kröfum

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

og hönnun hugbúnaðarlausna innan
Navision sem styðja við vinnuferla
Veritas samstæðunnar

• Þátttaka í þróun upplýsingatækni Veritas

samstæðunnar

• Forritun lausna
• Gerð prófunartilvika

• Góð þekking og reynsla á Microsoft Dynamics

Navision

• Þekking og reynsla af bókhaldi fyrirtækja, sem og

geta til að setja sig inn í viðskiptaumhverfi og -ferla

• Þekking á Microsoft umhverfi er kostur

Þátttakandi
í íslensku
atvinnulífi
í 50 ár

• Sjálfstæði, frumkvæði og skipulögð vinnubrögð
• Lausnamiðuð hugsun, þjónustulund, jákvæðni og

lipurð í mannlegum samskiptum

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL OG MEÐ 13. JÚNÍ
Tekið er við umsóknum í gegnum ráðningarvef Veritas, www.veritas.is.
Umsóknum skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og
rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda í starfið.
Nánari upplýsingar veitir Hákonía J. Guðmundsdóttir, deildarstjóri upplýsingatæknideildar,
hakonia@veritas.is.
Veritas sérhæfir sig í rekstri fyrirtækja á sviði heilbrigðisþjónustu. Veritas er móðurfélag fyrirtækjanna
Artasan ehf., Distica hf., MEDOR ehf., Stoð ehf. og Vistor hf. Fyrirtækið er kjölfesta samstæðunnar og
veitir þjónustu til dótturfyrirtækjanna svo þau geti einbeitt sér að kjarnastarfsemi sinni. Stjórnkerfi
upplýsingaöryggis hjá Veritas er vottað skv. ISO 27001 af BSI (British Standards Institution) í London.
Nánar á www.veritas.is

GILDI VERITAS ERU ÁREIÐANLEIKI, HREINSKIPTNI OG FRAMSÆKNI

hagvangur.is

Taktu þátt í
að móta framtíðina!
Mennta- og barnamálaráðuneyti auglýsir
fjögur embætti skrifstofustjóra laus til umsóknar
Við leitum að drífandi einstaklingum í embætti skrifstofustjóra
samkvæmt nýju skipuriti ráðuneytisins sem kynnt var 2. júní 2022.
Við leitum að fólki sem hugsar í lausnum og sér tækifæri í öllum
hindrunum. Við viljum ráða til starfa einstaklinga sem þrífast á
krefjandi verkefnum, skynja taktinn í samfélaginu og vilja breyta
til hins betra. Við ætlum sérstaklega að auka áherslu á uppbyggingu
mannauðs, stafrænar breytingar og hagrænar greiningar á verkefnum.

Skrifstofa
stefnumótunar
og innleiðingar
Stefnumótun fyrir
málefnasvið ráðuneytisins
og innleiðingu stefnu.
Undirbúningur stefnumála
og áherslna ráðherra eins
og þær birtast í sértækum
stefnum, lögum, fjármálaáætlunum og fjárlögum.

Skrifstofa greininga
og fjármála
Öﬂun, greining og
framsetning tölfræðigagna er varða málefnasvið
ráðuneytisins og mat á
hagrænum og fjárhagslegum
áhrifum stefnumótandi
tillagna og aðgerða.
Yﬁrumsjón með gerð
og eftirfylgni fjármálaáætlunar og fjárlaga.

Markmiðið með nýju skipulagi er að eﬂa teymisvinnu, skilvirkni og árangur innan menntaog barnamálaráðuneytisins. Þannig nýtist
mannauður ráðuneytisins sem best til að tryggja
að menntun, aðbúnaður og réttindi barna og
ungmenna á Íslandi séu ávallt í fyrirrúmi. Til að
stuðla að farsælum árangri er rík áhersla lögð
á skilvirkni og nýtingu tölfræði og greininga
við mótun tillagna um aðlögun eða breytingar
á stefnu, lögum og reglugerðum.
Framundan er spennandi og viðamikið verkefni
við að móta nýjar skrifstofur og nýtt verklag
innan ráðuneytisins. Um er að ræða fjórar
krefjandi stjórnunarstöður sem reyna á frumkvæði, samskiptahæfni, forystuhæﬁleika og
öguð vinnubrögð. Skrifstofustjórar eru hluti
af stjórnendateymi ráðuneytisins og heyra
beint undir ráðuneytisstjóra.

Helstu verkefni

Skrifstofa
gæða- og
eftirlitsmála
Eftirlit með framkvæmd og
innleiðingu gildandi reglna,
laga og verkefnaáætlana á
málefnasviði ráðuneytisins,
m.a. með námi og kennslu
á öllum skólastigum. Ábyrgð
á framkvæmd gæðamats
og eftirliti með gæðastarﬁ
í undirstofnunum
ráðuneytisins.

Skrifstofa
ráðuneytisstjóra
og innri þjónustu
Samhæﬁng á starfsemi
ráðuneytisins, umsjón
með umbótastarﬁ,
undirbúningur og
eftirfylgni með settum
áherslum í starfsemi þess.

• Þátttaka í mótun stefnu og innleiðingu
stefnumarkandi ákvarðana.
• Ábyrgð á faglegu starﬁ, farsælli stjórnun
og rekstri skrifstofu.
• Leiða og styðja öﬂugt starfsfólk til árangurs.
• Ábyrgð á stjórnsýslulegum skyldum skrifstofunnar.
• Yﬁrumsjón með verkefnum skrifstofunnar
og forgangsröðun þeirra í samráði við ráðuneytisstjóra
og aðra stjórnendur ráðuneytisins.
• Virk þátttaka í samstarﬁ og samvinnu innan ráðuneytisins.
• Leiða samskipti og samstarf við önnur ráðuneyti, hagaðila
og aðra innlenda og erlenda aðila sem koma að
málefnum ráðuneytisins.
Nánari upplýsingar um embættin má ﬁnna á Starfatorg.is.
Umsóknarfrestur er til og með 30.06.2022.

Kynningarfundur um nýtt skipulag ráðuneytisins
og ný embætti skrifstofustjóra verður haldinn á
Hilton Reykjavík Nordica 16. júní kl. 8:30.

Hlutverk mennta- og barnamálaráðuneytisins er að tryggja að
menntun, aðbúnaður og réttindi barna og ungmenna á Íslandi séu
ávallt í fyrirrúmi. Ráðuneytið fer með málefni skóla og fræðslu,
æskulýðs- og íþróttamál, velferðarmál barna og barnavernd. Nám á
leik-, grunn- og framhaldsskólastigi heyrir undir ráðuneytið, svo og
námsmat, námsgögn og námsskrárgerð á þeim skólastigum. Þá heyra
listaskólar og lýðskólar undir ráðuneyti mennta- og barnamála.

Create
with us
Gangverk is looking for big thinkers, progressive
minds, open hearts, dog lovers, digital creators,
coffee connoisseurs, team players, curious
collaborators, self drivers, independent doers,
inspired provocateurs and all brave beings with
an interest in creating lasting digital solutions
for international companies.

Open positions ↓
Developer

Frontend developer
Backend developer
Designer

Gangverk is a digital product agency that focuses
on long term projects and close collaboration with
selected clients which include Sotheby’s, TheKey,
Lindblad Expeditions and Kvika Bank.

User experience designer
Digital product designer
Specialist

Infrastructure specialist

Gangverk
hello@gangverk.is
Ármúli 1, 108 Reykjavík
Iceland

Sköpum
saman
Gangverk leitar að framúrstefnulegu fólki
sem sér stóru myndina með opnum huga og
hjarta. Fólki sem elskar hunda, gott kaffi,
allskonar samræður og nýtur þess að vinna
með öðrum. Við viljum stafræna skapara með
gagnrýna hugsun, heilbrigða forvitni og áhuga
á að búa til lausnir fyrir fyrirtæki sem starfa
á alþjóðavettvangi.
Gangverk er hugbúnaðarhús sem sérhæfir sig
í langtímaverkefnum í nánu samstarfi við valda
viðskiptavini en á meðal þeirra eru Sotheby’s,
TheKey, Lindblad Expeditions og Kvika banki.

Lausar stöður ↓
Forritari

Framendaforritari
Bakendaforritari
Hönnuður

UX hönnuður
Stafrænn vöruhönnuður
Sérfræðingur

Sérfræðingur í skýjalausnum

Apply / Sækja um
gangverk.is/careers

Skóla- og frístundasvið

Umsjónarmaður fasteignar - Réttarholtsskóli
Réttarholtsskóli auglýsir eftir umsjónarmanni fasteignar í 100% starfshlutfall frá og með 1. ágúst 2022. Staðan er tímabundin til
eins árs með möguleika á áframhaldandi ráðningu.
Réttarholtsskóli er í Bústaðahverfi í Reykjavík og er unglingaskóli fyrir nemendur í 8. – 10. bekk. Í skólanum eru rúmlega 400
nemendur og starfsmenn um 50. Skólinn hefur á að skipa vel menntuðu og hæfu starfsfólki og er stöðugleiki í starfsmannahaldi. Einkunnarorð skólans eru virðing- virkni – vellíðan og áhersla er lögð á að bjóða nemendum upp á nám við hæfi, fjölbreytt
námsval og skólaanda sem einkennist af virðingu, jákvæðni og samvinnu allra sem skólanum tilheyra. Skólinn er í grónu hverfi
og gott samstarf er við foreldra og nærumhverfi.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Afburða samskiptahæfni og skipulagshæfileikar
• Áhugi og reynsla af að starfa með unglingum
• Iðnmenntun eða sambærileg menntun æskileg
• Sveigjanleiki og lipurð í samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnu
• Íslenskukunnátta

Starf umsjónarmanns felst meðal annars í aðstoð við nemendur og starfsfólk skólans, þátttöku og aðstoð í mötuneyti
auk umsjónar með skólahúsnæðinu.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Margrét Sigfúsdóttir
skólastjóri í s: 411-6900 og í tölvupósti
margret.sigfusdottir@rvkskolar.is

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

SÉRFRÆÐINGUR
Í STAFRÆNUM VERKEFNUM
Á þróunar- og þjónustusviði Fjársýslu ríkisins starfar hópur sérfræðinga við þróun og
rekstur ýmissa kjarnakerfa ríkisins. Verkefnin eru fjölbreytt og teymið leggur áherslu á
Fjársýsla
ríkisins
auglýsinr lausa
stöðu sérfræðings
á launasvið. Hlutverk
launasviðs
er aðkrefjandi
sjá um
að veita
samstarfsfólki
og viðskiptavinum
framúrskarandi
þjónustu.
Við bjóðum
launagreiðslur
til starfsmanna
ríkisins semmeð
gerðar
eru í mannauðshluta
ORRA,
semsamstarfsfólki.
er fjárhags- og
störf í skemmtilegu
starfsumhverfi
metnaðarfullu
og faglega
sterku

mannauðskerfi ríkisins. Starfið felst í þjónustu við ráðuneyti og ríkisstofnanir við afgreiðslu launa og
að aðstoða þær við notkun á mannauðshluta ORRA. Um framtíðarstarf er að ræða í fjölbreyttu og
krefjandi umhverfi.
HÆFNIKRÖFUR

HELSTU VERKEFNI OG ÁBYRGÐ

• Þróun og innleiðing
• Háskólanám sem nýtist í starfi, svo sem
HELSTU VERKEFNI
OG
ÁBYRGÐ
mælaborða
og skýrslna
í PowerBI
áHÆFNIKRÖFUR
sviði viðskiptafræði eða upplýsingatækni
• Launaafgreiðsla
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun
• Þróun
og innleiðing
• Þekking
og reynsla
• Skráning
upplýsinga í mannauðshluta
em nýtist
í starfi af verkefnastjórnun
stafræns vinnuafls þ.e. róbóta (RPA)
og þarfagreiningu í hugbúnaðargerð
ORRA
• Þekking á launaafgreiðslu
•
Leiðbeiningar,
upplýsingagjöf
• Þekking
á mannauðskerfi
Orra er
• Upplýsingarvinnsla úr
• Þekking
á SQL
fyrirspurnarmálum
er kostur
krafa
og aðstoð viðog
aðrar
launadeildir
• Góð almenn tölvuþekking
fjárhagskerfum
vöruhúsi
gagna
• Þekking og reynsla af
• Kennsla á kerfi sem notuð eru
• Góð íslenskukunnátta
• Verkefnastýring,
þarfagreining
ogsérfræðingi
prófanir
PowerBI,
PowerQuery
og DAX
Fjársýslan
leitar
að
öflugum
til
taka
að
sér daglegt
bókhald
á færslum á
• Túlkun kjarasamninga
• Rík þjónustulund og samskiptahæfni
lánaumsýslu
vegna
lánamála
ríkisins
ásamt
bókhaldsþjónustu.
Starfið
er
krefjandi en
• Leiðréttingar
og endurskoðun.
• Frumkvæði,
metnaður
til að ná árangri
• Hagnýting
tæknilausna
til stöðugra umbóta
• Þekking
og reynsla
af
jafnframt
spennandi
sérfræðistarf
þar
sem
vandvirkni,
samskiptafærni
og
skipulögð
og tileinka
sér nýjungar
og bættra vinnubragða með sjálfsafgreiðslu
Power
Automate,
UIPath eða Blue Prism
vinnubrögð
fá
að
njóta
sín.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
og sjálfvirknivæðingu að leiðarljósi.
• Frumkvæði, skipulagshæfni
Starfshlutfall
er 100%
• Önnur verkefni
í samráði við næsta yfirmann
ogHÆFNIKRÖFUR
sjálfstæði í vinnubrögðum
Nánari upplýsingar veitir:
Umsóknarfrestur er til og með XX.XX.2021
• Háskólagráða
sem545-7500
nýtist í starfi
• Framúrskarandi
Lára Hansdóttir forstöðumaður
launasviðs samskiptaí síma
Starfshlutfall er 100%
og•samstarfshæfileikar
Reynsla af bakvinnslu/bókhaldi lána
Sótt er um starfið á starfatorg.is ogUmsóknarfrestur
starfsferilskrá skal er til og með 28.10.2019
og
tengdra
er kostur
íslenskuogþátta
enskukunnátta
fylgja ásamt kynningarbréfi þar sem
gerð
er greinum
fyrirstörfin• áGóð
Sótt
er rafrænt
www.starfatorg.is
• Þekking á lánakerfi LIBRA er kostur
ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda til að gegna

Ráðgjafi við
búsetuþjónustu
Spennandi og fjölbreytt starf
Ás styrktarfélag óskar eftir metnaðarfullum og áhugasömum
ráðgjafa.

Starfið felur fyrst og fremst í sér ráðgjöf og stuðning við
heimili fatlaðs fólks. Starfshlutfall er 100% og vinnutími
frá kl 08.00-16.00 virka daga.
Umsóknarfrestur er til 24. júní 2022.
Staðan er laus frá 22. ágúst 2022 eða eftir nánara
samkomulagi.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Er íbúum á heimilum félagsins, aðstandendum, forstöðumönnum og starfsfólki til faglegrar ráðgjafar og stuðnings
um hvað eina sem snýr að daglegu lífi innan heimilis og
utan
• Hefur heildarsýn yfir umfang þjónustu og þjónustuþyngdar
í búsetu
• Umsjón með upplýsingum, gögnum, samningum og
verkferlum í búsetu
• Hefur yfirsýn yfir húsaleigusamninga og annast gerð þeirra
• Tengiliður við þjónustumiðstöðvar og félagsþjónustu
sveitarfélaga vegna málefna íbúa
• Tekur þátt í vinnu við verkferla, innra eftirlit, gæðamat og
úttektir sem skjalfesta eiga að kröfulýsingar og gæðamarkmið félagsins á hverjum tíma séu uppfyllt
• Tekur þátt í að útbúa og veita fræðslu innan Áss styrktarfélags bæði til starfsmanna og þjónustunotenda
Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla á sviði þjónustu við fatlað fólk og sjálfstæð vinnubrögð
• Mjög góð samskiptafærni í töluðu og rituðu máli
• Tölvufærni í word, exel og power point ásamt góðrar
íslensku- og enskukunnáttu
• Brennandi áhugi starfi á heimilum fatlaðs fólks
• Að minnsta kosti 5-7 ára starfsreynsla sem nýtist í starfi
• Geta unnið undir álagi og eiga auðvelt með að tileinka sér
nýjungar

SÉRFRÆÐINGUR
Á LAUNASVIÐI

Nánari upplýsingar veitir Erna Einarsdóttir í síma 4140500
á virkum dögum. Atvinnumsókn ásamt ferilskrá sendist á
erna@styrktarfelag.is
Upplýsingar um félagið má finna á heimasíðu þess
www.styrktarfelag.is

Við hvetjum áhugasama, óháð kyni og uppruna að sækja um.
Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum
Áss styrktarfélags.
Ás styrktarfélag hefur fengið vottun á jafnlaunakerfi
sitt samkvæmt ÍST 85:2012

• Öguð og skipulögð vinnubrögð byggð

starfinu

Laun skv. gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag starfsmanna
stjórnarráðsins/Félag háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins hafa gert.á metnaði og árangri

Starfshlutfall er 100%
• Mjög góð samskiptafærni
Sótt er rafrænt um starfið á starfatorg.is
•Umsóknarfrestur
Frumkvæði, metnaður
sjálfstæði
í
er til ogog
með
16. júní 2022
Fjársýslan er þjónustu- og þekkingarstofnun á sviði opinberra fjármála. Stofnunin
Nánari
upplýsingar
veitir:
vinnubrögðum
veitir fjármálatengda þjónustu til ríkissjóðs
og ríkisaðila og annast umsýslu fjármuna. ÞáSigurjón
hefur húnEinar
yfirumsjón
bókhaldi
og uppgjörum ríkissjóðs
og tryggir
Þráinsson
•færni
sigurjon.thrainsson@fjs.is
• 5457500
•með
Góð
til
tjáningar í ræðu og
riti
á

Nánari upplýsingar veitir:
Þórir Ólafsson • thorir.olafsson@fjs.is • 545-7500

tímanlegar og áreiðanlegar upplýsingar um fjármál ríkisins.

www.fjs.is

íslensku og ensku

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi milli fjármála- og efnahagsráðherra og félags
Launstarfsmanna
samkvæmt gildandi
kjarasamningi
milli fjármálaog FHSSFjársýslunnar
háskólamenntaðra
Stjórnarráðsins.
Við ráðningu
í starfiðogerefnahagsráðherra
farið eftir jafnréttisstefnu
Við ráðningu í starfið er farið eftir jafnréttisstefnu Fjársýslunnar
Fjársýslan
er þjónustuog og
þekkingarstofnun
á sviði
opinberra
fjármála.
Stofnunin
veitir
Fjársýslan
er þjónustuþekkingarstofnun
á sviði
opinberra
fjármála.
Stofnunin
fjármálatengda
þjónustuþjónustu
til ríkissjóðs
og ríkisaðila
og annast
fjármuna.fjármuna.
Þá
veitir fjármálatengda
til ríkissjóðs
og ríkisaðila
ogumsýslu
annast umsýslu
hefur
yfirumsjón
með bókhaldi
og uppgjörum
ríkis sjóðs
og tryggir
tímanlegar
og
Þá hún
hefur
hún yfirumsjón
með bókhaldi
og uppgjörum
ríkissjóðs
og tryggir
tímanlegar
áreiðanlegar
upplýsingar
um fjármál
ríkisins.ríkisins.
Lykiláherslur í stefnu Fjársýslu ríkisins eru
og áreiðanlegar
upplýsingar
um fjármál
stöðugar
umbætur, hagkvæm og góð þjónusta, liðsheild og starfsánægja. www.fjs.is
www.fjs.is

Erum við
að leita að þér?

Forstjóri
Menntamálastofnunar
Mennta- og barnamálaráðuneyti
auglýsir laust til umsóknar embætti
forstjóra Menntamálastofnunar.
Stofnunin starfar samkvæmt lögum
um Menntamálastofnun nr. 91/2015,
þar sem kveðið er á um hlutverk og
verkefni hennar.

Mennta- og barnamálaráðherra er með áform
um tilfærslu verkefna milli ráðuneytis og
Menntamálastofnunar með það að markmiði
að skýra betur verkaskiptingu milli ráðuneytisins og stofnunarinnar þar sem stefnt
verði að því að Menntamálastofnun verði öﬂug
þjónustustofnun við menntastofnanir á leik-,
grunn- og framhaldsskólastigi. Það verður
verkefni nýs forstjóra, í góðu samstarﬁ við
mennta- og barnamálaráðuneytið og starfsfólk
Menntamálastofnunar, að setja fram og útfæra
tillögur um leiðir að því marki.
Framundan er spennandi og viðamikið
verkefni við að móta breytt hlutverk Menntamálastofnunar og nýtt skipurit og því leitum
við að stjórnendum með brennandi áhuga og
framúrskarandi hæfni í að leiða árangursríkar
breytingar.

Allar nánari upplýsingar um starﬁð má ﬁnna á starfatorg.is
Umsjón með starﬁnu hefur Erna Kristín Blöndal,
ráðuneytisstjóri í mennta- og barnamálaráðuneyti.
Umsóknarfrestur er til og með 30. júní 2022.

Leitað er að öﬂugum einstaklingi til krefjandi
stjórnunar- og leiðtogastarfa þar sem reynir á
samskiptahæfni, frumkvæði, forystuhæﬁleika og
skipulögð vinnubrögð. Farsæl reynsla af
breytingarstjórnun og afburða færni í að móta og
innleiða framtíðarsýn er nauðsynleg ásamt
framúrskarandi hæfni í mannlegum samskipum.
Forstjóri þarf að hafa þekkingu og getu til að leiða
öﬂugan hóp starfsmanna til árangurs hvað varðar
gæði þjónustu og þekkingu á sviði menntamála.
Helstu verkefni
• Ábyrgð á að Menntamálastofnun starﬁ í takti
við stefnu mennta- og barnamálaráðuneytis
í menntamálum.
• Gott samstarf og samvinna við menntaog barnamálaráðuneyti, m.a. við forgangsröðun
verkefna.
• Ábyrgð á faglegu starﬁ stofnunarinnar
og farsælli stjórnun.
• Leiða og styðja öﬂugt starfsfólk til árangurs.
• Ábyrgð á rekstri stofnunarinnar og því að hún
uppfylli stjórnsýslulegar skyldur sínar.
• Góð og jákvæð samskipti og samstarf við hagaðila
og aðra innlenda og erlenda aðila sem koma að
verkefnum stofnunarinnar.
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Mannverk leitar að faglegum og skemmtilegum verkefnisstjórum
Vegna sérstaklega góðrar verkefnisstöðu óskar Mannverk eftir að ráða reynslumikla aðila í verkefnastjórn. Þessir aðilar
verða að vera tilbúnir til að takast á við krefjandi verkefni og skemmtilegar áskoranir með góðri liðsheild.

Helstu verkefni
• Fagleg og fjárhagsleg yfirumsjón með byggingaframkvæmdum
• Undirbúningur og stjórnun verkefna
• Hönnunarrýni og samræming
• Áætlanagerð og eftirfylgni
• Kostnaðareftirlit

Menntun og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði byggingaverkfræði eða tæknifræði
• Mikil og farsæl starfsreynsla af verkefnastjórnun byggingaframkvæmda
• Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð
• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð kunnátta í íslensku og ensku

Nánari upplýsingar um störfin veitir:
Jónas Már Gunnarsson framkvæmdastjóri mannvirkjasviðs (jmg@mannverk.is) í síma 771-1101.

Mannverk ehf. var stofnað árið 2012. Fyrirtækið sérhæfir sig í þróunarverkefnum, stýriverktöku, verkefna- , hönnunar- og byggingastjórnun ásamt almennri framkvæmdaráðgjöf.
Mannverk er ábyrgt og framsækið fyrirtæki og leggur áherslu á öfluga liðsheild. Nánari
upplýsingar um fyrirtækið má finna á heimasíðu þess www.mannverk.is

Mannverk ehf – Dugguvogi 2 - 104 Reykjavík – Sími 519-7100 – www.mannverk.is

VERKEFNASTJÓRI

RAFMENNT leitar að lausnarmiðuðum verkefnastjóra til starfa við ákvæðisgrunn
rafiðnaðarins auk annarra starfa tengd endurmenntun félagsmanna.

Starfssvið

• Þjónusta ákvæðisgrunn rafiðnaðarins
• Samskipti við notendur
• Þróun og nýsköpun á ákvæðisvinnugrunni
og öðrum þáttum sem tengjast
endur- og símenntun
Handleiðsla
og kennsla
•
• Verkefni tengd gæðamálum

Hæfniskröfur

• Þekking á ákvæðisvinnu og

Erum við
að leita
að þér?

Menntunarkröfur

ákvæðisvinnugrunni rafiðna
Þekking
á tilboðsgerð og iðnrekstri
•
• Þekking á endur- og símenntun
• Þekking á gæðakerfum og gæðastjórnun
• Skipulagshæfni og fumkvæði í starfi
• Reynsla af verkefnastjórnun
• Góð samskiptahæfni
• Góð almenn tölvukunnátta og góð Excel þekking
• Gott vald á íslensku og ensku í tali og ritun

• Sveinspróf í rafiðngrein
• Meistarabréf og/eða önnur

framhaldsmenntun í rafiðngreinum
er kostur
• Kennsluréttindi er kostur

RAFMENNT hefur það hlutverk að bjóða fræðslu og styðja fræðslutengd verkefni með það að markmiði að
uppfylla fræðsluþörf á sviði rafiðnaðar og svara þannig þörfum atvinnulífsins á hverjum tíma.
Hjá RAFMENNT starfa tíu starfsmenn við fjölbreytt störf sem snúa að menntun og endurmenntun félagsmanna.
Umsóknir skulu sendar til framkvæmdastjóra sem veitir nánari upplýsingar um
starfið á netfangið thor@rafmennt.is.
Umsókn um starfið skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf.

Umsóknarfrestur er til og með 19. júní nk.
Miðað er við að nýr starfsmaður hefji störf í síðasta lagi 1. október.
Stórhöfða 27 • 110 Reykjavík • sími 540 0160

rafmennt.is

RÁÐGJÖF
RÁÐNINGAR
RANNSÓKNIR
Síðumúla 5 • 108 Reykjavík • 511 1225 • intellecta.is

viltu vinna
með okkur?

Þátttakandi
í íslensku
atvinnulífi
í 50 ár

ELKO rekur 6 verslanir. Vinnustaðurinn er líflegur með góðum starfsanda og sterkri liðsheild. Markmið ELKO er að vera
fyrirmyndarvinnustaður þar sem áhersla er lögð á þjálfun, jafnrétti, heilsu og öryggi starfsfólks. Fyrirtækið starfrækir
ríka jafnréttisstefnu og vottaða jafnlaunastefnu.

Sérfræðingur í
stafrænni þróun

Þjónustustjóri

Við leitumst eftir drífandi sérfræðingi í stafrænni
þróun nýrra verkefna sem á auðvelt með að leysa úr
flóknum verkefnum og fá fólk í lið með sér. Viðkomandi
starfsmaður vinnur náið með viðskiptaþróunarstjóra í
samþættingu stafrænna verkefna og ber ábyrgð á að
móta og hrinda í framkvæmd stafrænni stefnu ELKO
ásamt því að greina tækifæri og bæta úr stafrænum
upplifunum. Viðkomandi þarf að hafa næmt auga fyrir
tækifærum og hæfileika til að móta framtíðarsýn og
forgangsraða verkefnum. Unnið er þvert á allar deildir
fyrirtækisins ásamt samvinnu við utanaðkomandi
þjónustuaðila.

•
•
•
•

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:
•

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:
•

Við leitumst eftir framsæknum og drífandi leiðtoga í starf
þjónustustjóra ELKO sem mun bera ábyrgð á upplifun og
hámörkun þjónustustigs ásamt mótun og framkvæmd
þjónustustefnu fyrirtækisins. Viðkomandi ber ábyrgð á
rekstri þjónustusviðs, öllu skipulagi og samhæfingu ferla
er lúta að þjónustu ásamt öðrum tengdum þáttum og
yrði hluti af framkvæmdastjórn ELKO. Mikilvægt er að
þjónustustjóri búi yfir hæfni í mannlegum samskiptum,
faglegum vinnubrögðum, jákvæðni og hafi almennt
gaman af því að umgangast fólk og takast á við erfið og
krefjandi verkefni.

Háskólapróf, samsvarandi starfsreynsla eða
menntun sem nýtist í starfi
Reynsla af stefnumótun og þróun stafrænna lausna
Ástríða fyrir góðri notenda- og þjónustuupplifun
Reynsla af verkefnastjórnun og útdeilingu verkefna
Mikil færni í mannlegum samskiptum, jákvætt
hugarfar, þjónustulund og frumkvæði

•
•
•
•
•
•
•
•

Háskólapróf, samsvarandi starfsreynsla eða
menntun sem nýtist í starfi
Reynsla af stjórnunarstörfum og mannaforráðum
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
Skilningur á rekstri fyrirtækja
Tölvukunnátta til að leysa dagleg verkefni
Samskiptahæfileikar og þjónustulund
Reynsla af verslunarstörfum er kostur
Frumkvæði og árangursdrifni
Leiðtogahæfileikar

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veita:

Sófús Árni Hafsteinsson
viðskiptaþróunarstjóri ELKO
sofus@elko.is

Björn Másson
mannauðsstjóri ELKO
bjornm@festi.is

Umsóknarfrestur er til og með 26 júní.
Hægt er lesa nánar um starfið og sækja um á:
elko.is/storf

Óttar Örn Sigurbergsson
framkvæmdastjóri ELKO
ottar@elko.is
Umsóknarfrestur er til og með 26 júní.
Hægt er lesa nánar um starfið og sækja um á:
elko.is/storf

2022

VIÐ HJÁLPUM ÖLLUM AÐ NJÓTA ÓTRÚLEGRAR TÆKNI

Við ráðum
Ráðum býður upp á ráðgjöf og ráðningar
sniðnar að þörfum viðskiptavinarins.

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

GARÐABÆ
Flataskóli
• Umsjónarmaður frístundaheimilis

SÉRFRÆÐINGUR
FJÁRMÁLARÁÐGJÖF OG ÞJÓNUSTA
Fjársýsla ríkisins (FJS) auglýsir sérfræðistarf á uppgjörssviði. Um er að ræða
Fjársýslan
leitar aðfyrir
öflugum
sérfræðingi
takatakast
að sér daglegt
bókhald ááskoranir
færslum á og
kjörið tækifæri
einstakling
semtil vill
á við faglegar
lánaumsýslu vegna lánamála ríkisins ásamt bókhaldsþjónustu. Starfið er krefjandi en
spennandi framtíðarstarf í síkviku umhverfi FJS. Við bjóðum krefjandi störf í
jafnframt spennandi sérfræðistarf þar sem vandvirkni, samskiptafærni og skipulögð
skemmtilegu starfsumhverfi með metnaðarfullu og faglega sterku samstarfsfólki.
vinnubrögð fá að njóta sín.
Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með XX.XX.2021
HELSTU VERKEFNI OG ÁBYRGÐ

HÆFNIKRÖFUR
• Háskólagráða sem nýtist í starfi
HÆFNIKRÖFUR

• Áætlanagerð
Sótt
er um starfiðríkisaðila
á starfatorg.is og starfsferilskrá skal
fylgja
ásamtog
kynningarbréfi
þar sem gerð er grein fyrir
• Uppgjör
bókhald ríkisaðila
ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda til að gegna
• Eftirlit og greining
starfinu

• Reynsla af
bakvinnslu/bókhaldi
lána
• Háskólanám
sem
nýtist í starfi,
og tengdraerþátta
er kostur
meistaragráða
kostur

• Þekking
á lánakerfi
LIBRA er kostur
• Reynsla
af bókhaldi
og uppgjörum
• Öguð og skipulögð vinnubrögð byggð
• Þekking og reynsla af áætlanagerð
á metnaði og árangri
Góð
þekking
Excel
taka•að
daglegt
bókhald á færslum á
•sér
Mjög
góðásamskiptafærni

• Ráðgjöf, fræðsla og þjónusta
Fjársýslan
leitarveitir:
að öflugum sérfræðingi til
Nánari
upplýsingar
• Önnur verkefni í samráði við yfirmann
lánaumsýslu
vegna
lánamála •ríkisins
Þórir Ólafsson • thorir.olafsson@fjs.is
545-7500ásamt

bókhaldsþjónustu. Starfið er krefjandi en
• Frumkvæði,
skipulagshæfni
• Frumkvæði,
metnaður og sjálfstæði í
jafnframt spennandi sérfræðistarf þar sem vandvirkni,
samskiptafærni
og skipulögð
og sjálfstæði
í vinnubrögðum
vinnubrögðum
vinnubrögð fá að njóta sín.

Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með XX.XX.2021

• Framúrskarandi
• Góð færni tilsamskiptatjáningar í ræðu og riti á
ogHÆFNIKRÖFUR
samstarfshæfileikar
íslensku og ensku

• Háskólagráða
sem nýtist í starfi
• Góð
þekking á
upplýsingatæknimálum
er æskileg lána
Reynsla
af bakvinnslu/bókhaldi
Laun samkvæmt
gildandi
kjarasamningi
milli fjármála-• og
efnahagsráðherra
og FHSS
Sótt er um starfið
á starfatorg.is
og starfsferilskrá
skal
og
tengdra
þátta
er
kostur
Við
ráðningu
í
starfið
er
farið
eftir
jafnréttisstefnu
Fjársýslunnar
•
Góð
íslenskuog
enskukunnátta
fylgja ásamt kynningarbréfi þar sem gerð er grein fyrir

• Þekking á lánakerfi LIBRA er kostur
ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda til að gegna
• Öguð og skipulögð vinnubrögð byggð
starfinu er þjónustu- og þekkingarstofnun á sviði opinberra fjármála. Stofnunin
Fjársýslan

veitir fjármálatengda þjónustu til ríkissjóðs og ríkisaðila og annast umsýslu fjármuna.
á metnaði og árangri
Þá hefur hún yfirumsjón með bókhaldi og uppgjörum ríkissjóðs og tryggir tímanlegar
Starfshlutfall er 100%
Nánari upplýsingar veitir:
• Mjög góð samskiptafærni
og áreiðanlegar upplýsingar um fjármál ríkisins.
Sótt er rafrænt um starfið á starfatorg.is

Þórir Ólafsson • thorir.olafsson@fjs.is • 545-7500
www.fjs.is

•Umsóknarfrestur
Frumkvæði, metnaður
sjálfstæði
í
er til ogog
með
16. júní 2022
vinnubrögðum Nánari upplýsingar veitir:
Þórir Hvanndal• Ólafsson
• thorir.olafsson@fjs.is
• 5457500
Góð færni
til tjáningar í ræðu og
riti á
íslensku og ensku

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi milli fjármála- og efnahagsráðherra og félags
Launstarfsmanna
samkvæmt gildandi
kjarasamningi
milli fjármálaog FHSSFjársýslunnar
háskólamenntaðra
Stjórnarráðsins.
Við ráðningu
í starfiðogerefnahagsráðherra
farið eftir jafnréttisstefnu
Við ráðningu í starfið er farið eftir jafnréttisstefnu Fjársýslunnar
Fjársýslan
er þjónustuog og
þekkingarstofnun
á sviði
opinberra
fjármála.
Stofnunin
veitir
Fjársýslan
er þjónustuþekkingarstofnun
á sviði
opinberra
fjármála.
Stofnunin
fjármálatengda
þjónustuþjónustu
til ríkissjóðs
og ríkisaðila
og annast
fjármuna.fjármuna.
Þá
veitir fjármálatengda
til ríkissjóðs
og ríkisaðila
ogumsýslu
annast umsýslu
hefur
yfirumsjón
með bókhaldi
og uppgjörum
ríkis sjóðs
og tryggir
tímanlegar
og
Þá hún
hefur
hún yfirumsjón
með bókhaldi
og uppgjörum
ríkissjóðs
og tryggir
tímanlegar
áreiðanlegar
upplýsingar
um fjármál
ríkisins.ríkisins.
Lykiláherslur í stefnu Fjársýslu ríkisins eru
og áreiðanlegar
upplýsingar
um fjármál
stöðugar
umbætur, hagkvæm og góð þjónusta, liðsheild og starfsánægja. www.fjs.is
www.fjs.is

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

Hofsstaðaskóli
• Smíðakennari
• Stuðningsfulltrúi
• Umsjónarkennari
Urriðaholtsskóli
•
• Leiðbeinandi á leikskólastig
• Leikskólakennarar
•
• Stuðningsfulltrúar
• Umsjónarkennari
Leikskólinn Akrar
• Deildarstjóri
Leikskólinn Lundaból
• Leiðbeinandi
• Leikskólakennari
Leikskólinn Mánahvoll
• Háskólamenntaðir starfsmenn
• Leiðbeinendur
• Leikskólakennarar
Krókamýri – heimili fatlaðs fólks
• Sumarstörf
Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns,
eru hvattir til að sækja um.
Garðabæjar https://starf.gardabaer.is

gardabaer.is

ÚTBOÐ

Umhverfismat framkvæmda
Álit Skipulagsstofnunar um

Stækkun fiskeldis að Kalmanstjörn,
Reykjanesbæ
Skipulagsstofnun hefur gefið álit sitt um mat á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 111/2021. Álitið liggur frammi hjá Skipulagsstofnun,
Borgartúni 7b, Reykjavík. Álitið og umhverfismatsskýrslu framkvæmdaraðila er einnig að finna á vef stofnunarinnar www.skipulag.is.

Glæsibær Hörgársveit – auglýsing
aðal- og deiliskipulagstillögu

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

Ráðningar millistjórnenda og sérfræðinga
Góður gagnagrunnur, gott tengslanet og ára
löng reynsla á ráðningarmarkaði eykur líkurnar
á því að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.

Almennar ráðningar á markaði
Öflun umsækjenda í almenn störf er ein helsta
áskorun 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.

Skipulagstillögurnar eru aðgengilegar á skrifstofu
Hörgársveitar, Þelamerkurskóla milli 15. júní og 27. júlí
2022 sem og á heimasíðu sveitarfélagsins, horgarsveit.
is. Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér
með gefinn kostur á gera athugsemdir við skipulagstillöguna til miðvikudagsins 27. júlí 2022. Athugasemdir
skulu vera skriflegar og skulu berast til Skipulags- og
byggingarfulltrúa Eyjafjarðar, Skólatröð
9, Hrafnagilshverfi, 605 Akureyri, eða í
tölvupósti á netfangið sbe@sbe.is.
Skipulags- og byggingarfulltrúi

• Hálsaskógur/Borg. Endurgerð lóðar 2022,
2.áfangi,
útboð nr. 15502
• Klambrar. Endurgerð lóðar 2022, 1.áfangi,
útboð nr. 15503,
• Reynisholt. Ungbarnasvæði innan lóðar,
útboð nr. 15507
• Smáhús fyrir velferðarsvið Laugardalur
-lóðafrágangur,
útboð nr. 15564
• Aðalskoðun opinna leiksvæða 2022,
útboð nr. 15577
Nánari upplýsingar er að finna á
www.reykjavik.is/utbod
Innkaupaskrifstofa

Sími 411 1111

Útboð

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

Sveitarstjórn Hörgársveitar samþykkti á fundi sínum
þann 31. mars 2022 að vísa aðal- og deiliskipulagstillögu fyrir Glæsibæ í Hörgársveit í auglýsingu skv. 31.
gr. og 41 gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Í aðalskipulagstillögunni felst breyting á aðalskipulagi Hörgársveitar
2012-2024, á skipulagsuppdrætti og greinargerð sem
staðfest var 17.12.2015. Gerð er breyting á landnotkun
í landi Glæsibæjar í Hörgársveit þar sem gert er ráð
fyrir að skilgreina 2. áfanga íbúðarbyggðar með 13
íbúðarhúsalóðum, en fyrri áfangi var skilgreindur með
breytingu sem staðfest var 19.07.2020. Aðalskipulagsbreytingin sem óskað er eftir tekur til hluta jarðarinnar
neðan vegar 816, samtals um 8,0 hektarar. Deiliskipulag
er unnið samhliða aðalskipulagi og eru báðar tillögur
auglýstar samtímis.

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

Ný útboð í auglýsingu
Reiðhöll Sörla – 1. áfangi

Hafnarfjarðarbær óskar eftir tilboðum
í verkið: Reiðhöll Sörla – nýbygging – 1.
áfangi ásamt færslu veitulagna. Upphaf
framkvæmda er 15.09.2022 og verklok
01.06.2024. Skil á tilboðum í síðasta lagi
kl. 11:00 þann 19.07.2022.

Suðurbæjarlaug – 1. áfangi

Hafnarfjarðarbær óskar eftir tilboðum í
verkið: Suðurbæjarlaug 1 áfangi – pottar
og vaðlaug, útihús með vaktrými og
eimbað ásamt tæknirými. Dagsetningar
verkloka eru tvær: 01.09.2022 og
01.10.2022.
Tilboð opnuð 27.06.2022 kl. 11:00

Nánar á:

hfj.is/utbod

Glæsilegt sumarhús
í landi Miðdals við Laugarvatn.
T-Gata 11, 806 Selfoss

Hringja þarf í númer
695 8611 til að komast
inn á svæðið.
Sumarhús í landi
Opið
Miðdals við Laugarhús verður
vatn til sölu. Húsið
sunnudaginn
er um 61 m2. Að auki
19. júní á milli
er svefnloft og tvær útigeymslur. Heitur og kaldur
kl. 12 - 16.
pottur. Stór verönd, mikill og fallegur gróður. Lokað
svæði með aðgangsstýrðu hliði. Húsið er í um 100 km akstursfjarlægð frá Reykjavík. Stutt í 9 holu golfvöll, gullna hringinn og
verslun og þjónustu á Laugarvatni.
Myndir og frekari upplýsingar má finna á facebooksíðu eignarinnar:
Sumarbústaður í Miðdal: T-Gata 11.
Verð: 34,9 mkr.

Þarftu að ráða starfsmann?
WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS

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

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

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

Garðastræti 42
Einbýli

269,4 fm

101 Reykjavík

10 herb.

250.000.000

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

OPIÐ HÚS

12. júní 13:00-13:30

Drápuhlíð 1
105 Reykjavík
Hæð og bílskúr

200 fm

4 herbergi

109.900.000
Lilja Guðmundsdóttir
Viðskiptafræðingur og nemi
til löggildingar fasteignasala
lilja@eignamidlun.is
649 3868

Hvassaleiti 58

Lárus Ómarsson
Löggiltur fasteignasali
larus@eignamidlun.is
824 3934

Íbúð

75.7 fm

103 Reykjavík

2 herb.

54.900.000

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

OPIÐ HÚS 13. JÚNÍ 17:00 - 17:30

OPIÐ HÚS

14. júní 17:00 - 17:30

Efstaleiti 12

Ásvallagata 4

Gullsmári 5

103 Reykjavík

101 Reykjavík

201 Kópavogur

Fjölbýli

138,6 fm

4ra herb.

Hæð

Tilboð
Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali
sverrir@eignamidlun.is
861 8511

187 fm

7 herb.

139.000.000
Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali og framkvæmdastjóri
kjartan@eignamidlun.is
824 9093

Fjölbýlishús

118,3 fm

4 herb.

69.900.000
Brynjar Þór Sumarliðason
Viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali
brynjar@eignamidlun.is
896 1168

OPIÐ HÚS

14. júní 17.00-17.30

Geitastekkur 3
Einbýlishús með bílskúr

109 Reykjavík
238 fm

129.900.000

6 herbergi

Stórt vel skipulagt hús þar miklir möguleikar felast í kjallara hússins sem ekki er
inni í fermetrastærð, allt að 130 fm vantaldir.
Gróin og fallegur garður að mestu mót suðri, skjólsælt umhverfi.

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
777 2882
thora@eignamidlun.is

Stutt í náttúruperluna í Elliðarárdalnum og alla verslun og þjónustu.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

12. júní 13:00-13:30

Ölduslóð 24

Ingólfsstræti 4

220 Hafnarfjörður
Þríbýli

75,3 fm

13. júní 17:00-17:30

Framnesvegur 65

101 Reykjavík
3 herb.

Þríbýli

48.900.000
Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali og sölustjóri
thorarinn@eignamidlun.is
899 1882

107 Reykjavík

54,0 fm

2 herb.

Fjölbýli

100,3 fm

39.500.000

3-4 herb.

65.000.000
Kári Sighvatsson
Lögfræðingur og löggiltur fasteignasali
kari@eignamidlun.is
899 8815

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

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

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
Löggiltur fasteignasali og
lögfræðingur
899 8815

Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
867 0968

Lárus Ómarsson
Löggiltur fasteignasali
824 3934

Ragnhildur A. Gunnarsdóttir
Lögfræðingur og löggiltur
fasteignasali
861 1197

Úlfar Freyr Jóhannsson
Lögmaður og löggiltur
fasteignasali
588 9090

Lilja Guðmundsdóttir
Viðskiptafræðingur og nemi
til löggildingar fasteignasala
649 3868

Jenný Sandra
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri
588 9090

María Guðrún
Waltersdóttir
Móttaka
588 9090

Daníela R. Reynisdóttir
Móttaka
588 9090

Aðalsteinn Jón

Einar Örn

Löggiltur
fasteignasali

Sölufulltrúi

SAFAMÝRI 73 – 108 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 13. JÚNÍ KL. 17:30 – 18:00

OP

IÐ

HÚ

S

Laugavegur 139
Björt og falleg 213,8 fm efri sérhæð í 2ja hæða fjölbýli miðsvæðis í
Reykjavík. Skemmtileg eign með mikla möguleika.
Góður sameiginlegur gróinn garður. Stutt í alla þjónustu.
Frábær eign fyrir fjölskyldufólk. Nánari upplýsingar veita Aðalsteinn
s:767-0777 og Einar s: 546-5050 Verð: 109,9 millj.

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

Heil húseign

108 Reykjavík

505 fm

7 herb.

TILBOÐ

Lárus Ómarsson
Löggiltur fasteignasali
larus@eignamidlun.is
824 3934

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

RÁÐGJÖF
RÁÐNINGAR
RANNSÓKNIR

Pottarnir okkar eru fáanlegir í nokkrum litum.

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

Heitir og kaldir
gæðapottar
sem hitta í mark
hjá öllum í
fjölskyldunni
Geirslaug

279.000 kr.

Unnarlaug

310.000 kr.

Snorralaug

Gvendarlaug

Sigurlaug

Grettislaug

299.000 kr.

(kaldi potturinn)

135.000 kr.

189.000 kr.

259.000 kr.

Háfar, burstar, hitamælar, höfuðpúðar, hengirúm, klór, spil
og margt fleira til að gera pottaferðina enn skemmtilegri.

Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · normx.is

Opið mán. - fim. 10-18, fös. 10-17 og lau. 10-14
Við hjá NormX höfum framleitt heita potta fyrir íslenskar aðstæður í yfir 40 ár.
Við bjóðum fjölda gerða og lita ásamt öllu því sem tilheyrir til að koma sér upp
glæsilegum heitum potti á verði sem kemur skemmtilega á óvart.

10 k y nninga r bl a ð sjómannadagurinn

11. júní 2022 LAUGARDAGUR

Til hamingju með daginn sjómenn!

Hafnarsjóður

HVALUR hf.

Síldarvinnslan sendir sjómönnum og fjölskyldum
þeirra hátíðarkveðjur á sjómannadaginn

SJÓMANNADAGURINN k y nninga r bl a ð 11

LAUGARDAGUR 11. júní 2022

Örn Smárason, verkefnastjóri sjóbjörgunar hjá Slysavarnafélaginu Landsbjörg, segir að það sé þörf á að færa björgunarskip félagsins inn í nútímann. 

Slysavarnafélagið Landsbjörg vinnur fjölbreytt starf
um allt land, en undir hatti
félagsins starfar Slysavarnaskóli sjómanna og allar
björgunarsveitir landsins.
Slysavarnaskólinn sinnir
mikilvægri og fjölbreyttri
fræðslu en björgunarsveitirnar þurfa að endurnýja
úreltan skipaflota.
„Slysavarnafélagið Landsbjörg
er að verða 23 ára, en það kemur
úr sameiningu Slysavarnafélags
Íslands og Landsbjargar. Þar sameinuðust allar björgunarsveitir
undir einn hatt og við vinnum á
rosalega breiðu sviði,“ segir Örn
Smárason, verkefnastjóri sjóbjörgunar hjá Slysavarnafélaginu
Landsbjörg. „Við erum með Slysavarnaskóla sjómanna, sem sinnir
allri öryggisfræðslu fyrir sjómenn
og síðan er allt björgunarsveitastarfið, sem eru 92 björgunarsveitir og 37 slysavarnadeildir um
allt land. Þessar einingar stýra því í
rauninni hvað félagið gerir.
Á Sjávarútvegssýningunni
höfum við annars vegar verið að
kynna starfsemi Slysavarnaskólans, öll námskeiðin sem er boðið
upp á og dagskrána í haust og hins
vegar stöðuna á endurnýjun stóru
björgunarskipanna sem eru í eigu
félagsins,“ segir Örn. „Við erum
að segja frá stöðunni í útboðinu á
þessum þremur skipum sem við
erum búin að panta og skipinu
sem við erum að fá til Vestmannaeyja núna í ágúst. Svo erum við líka
að minna á að við eigum tíu önnur
skip eftir sem við eigum eftir að
endurnýja. Við erum að safna fyrir
því og leita að stuðningi til þess.“
Þurfa ný skip til að aðstoða sjómenn betur
„Endurnýjunin á björgunarskipunum er einfaldlega í gangi vegna
þess að meðalaldur björgunarskipanna sem við rekum núna er rúm
35 ár. Þó að skipin okkar séu traust
og góð eru þau að verða tæknilega úrelt,“ segir Örn. „Þau eru
flest mjög ganghæg og við erum
bara að reyna að færa okkur inn

Heimsklassa öryggismál
sem þarf að nútímavæða
í nútímann. Fá meiri ganghraða
svo við getum sinnt stærra svæði á
styttri tíma, skipin nái fyrr saman
og við getum aðstoðað sjómennina, þegar þeir lenda í vandræðum,
mikið betur.
Við erum mjög ánægð með
þessi þrjú skip sem við erum búin
að panta en það eru tíu eftir. Það
þurfa allir að leggjast á eitt, því það
eru lítil samfélög undir sem geta
ekki safnað miklum fjármunum.
Til dæmis Raufarhöfn og aðrir, sem
hafa ekki sömu getu til að safna
fjármunum eins og til dæmis Eyjamenn,“ segir Örn. „Þannig að við
erum að reyna að hvetja fólk til að
koma með okkur í þessa vegferð.
Nú er það orðið svoleiðis í breyttu
útgerðarmynstri að jafnvel smá-

Þó að
skipin okkar
séu traust
og góð eru
þau að
verða
tæknilega
úrelt. Þau
er flest
mjög
ganghæg
og við
erum bara
að reyna
að færa
okkur inn í
nútímann.
Örn Smárason

bátarnir fara á öll mið og út um allt
land.“
Stöðug og fjölbreytt fræðsla í
Slysavarnaskólanum
„Allir sjómenn þurfa að sækja
fræðslu til Slysavarnaskóla sjómanna, það stendur í íslenskum
lögum að það sé óheimilt að ráða
mann til starfa á íslensku skipi
nema hann hafi hlotið öryggisfræðslu og Slysavarnaskólinn
sinnir þessu á sem víðustum
grundvelli,“ segir Örn. „En svo
er náttúrulega fjöldinn allur af
öðrum námskeiðum fyrir utan
grunnnámskeiðin. Það er til
dæmis verið að kenna notkun
léttabáta, eldvarnir um borð í
skipum, skyndihjálp sjómanna,

Meðalaldur
björgunarskipa
Slysavarnafélagsins Landsbjargar er 35 ár
svo þau eru að
verða tæknilega
úrelt. Myndin
sýnir björgunarskipið Ásgrím
S. Björnsson á
æfingu.
FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTONBRINK

lyfjakistunámskeið, hóp- og
neyðarstjórnun fyrir farþegaskip
og ferjur, mannauðsstjórnun og
síðan er sífelld endurmenntun.
Sjómenn eru skyldugir til þess að
endurmennta sig í þeim réttindum
sem þeir hafa, með öryggisfræðslu
á fimm ára fresti.
Öryggismál skipta alltaf máli hjá
sjómönnum og árangur íslenskra
sjómanna í þeim er á heimsmælikvarða. Skólinn á náttúrulega
sinn þátt í því og Hilmar skipstjóri
Snorrason, sem leiðir það starf, á
mikið hrós og þakkir skildar fyrir
hvað hefur gengið vel í þessu,“ segir
Örn. „En án sjómannanna værum
við ekki að ná þessum árangri og á
sýningunni höfum við bara verið
að minna á okkur, þakka fyrir
samstarfið til þessa og viðhalda
tengslunum við útgerðina.“
Nýtt æfingasvæði fyrir reykköfun og slökkvistörf
„Það er ein nýjung í Slysavarnaskólanum sem fer væntanlega
að komast í gagnið. Það er nýtt
æfingasvæði í reykköfun og
slökkvistörfum sem verið er að
koma upp við slökkvistöðina í
Hafnarfirði. Þetta nýja æfingasvæði hefur verið sett upp á
Covid-tímanum,“ segir Örn. „Sú
breyting er að verða að hingað til
hefur verið kynt með timbri og
óhreinni efnum til að fólk geti æft
inni í reyk og hita og slökkt eld,
en nú er verið að fara í mjög þróað
þjálfunarkerfi frá Finnlandi sem
er kynt með gasi.
Það gerir það mögulegt að hafa
miklu meiri stjórn á aðstæðum,
svo það sé auðveldara að þjálfa,“
útskýrir Örn. „Þetta gerir það líka
að verkum að það er hægt að bjóða
upp á fjölbreyttari aðstæður en
áður.“
Þakklát bakvörðunum
„Við viljum, eins og alltaf, grípa
tækifærið til að þakka almenningi,
sérstaklega bakvörðum, en það
eru yfir 31 þúsund bakverðir sem
styðja félagið. Við erum rígmontin
með hvað við fáum að skipta
miklu máli í þjóðarsálinni,“ segir
Örn að lokum. n

12 k y nninga r bl a ð SJÓMANNADAGURINN

11. júní 2022 LAUGARDAGUR

Pabbi Sigurðar Ólafssonar, Ólafur Sigurðsson, var yfirvélstjóri á M/S Kötlu. Sigurður fór fimm ára í fyrstu ferðina.

Komið víða við
á löngum starfsferli
Siglufjörður, Leníngrad, Jan
Mayen og þorskastríðið,
skipa stóran sess í lífi Sigurðar Ólafssonar vélstjóra,
sem hefur verið viðloðandi
sjómennsku stóran hluta
ævi sinnar.
starri@frettabladid.is

Einn þeirra fjölmörgu Íslendinga
sem hafa varið stærstum hluta
starfsævinnar á sjó eða við störf
sem tengjast sjávarútvegi með
einhverjum hætti, er Sigurður
Ólafsson vélstjóri, sem bæði
starfaði sem sjómaður og hjá
Faxaflóahöfnum í mörg ár.
Sigurður fæddist 12. júní 1951
og verður því 71 árs gamall á sjó-

mannadaginn á morgun. Hann
hefur dundað sér við það undanfarin ár að skrifa æviminningar
sínar á blað og var svo indæll að
leyfa lesendum Fréttablaðsins að
lesa nokkur minningabrot frá fyrri
tíð.
Byrjaði ungur á sjó
„Það má segja að sjómennskan
hafi byrjað þegar ég var fimm ára
gamall á fraktskipinu M/S Kötlu.
Pabbi minn, Ólafur Sigurðsson,
var yfirvélstjóri á Kötlunni og tók
mig með í siglingar yfir sumartímann. Yfirleitt var þetta einn
túr en hann var oft langur. Ég fór
víða með honum, t.d. til Álaborgar
til að sækja Portlands-sement, til
Rússlands að sækja timbur, bæði

Sigurður Ólafsson vélstjóri starfaði sem sjómaður og hjá Faxaflóahöfnum í
mörg ár. Hann verður 71 árs á sjómannadaginn.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Sigurður starfaði sem smyrjari á Haferninum árin 1967-1969 á Siglufirði.

ÓSKUM SJÓMÖNNUM
og fjölskyldum þeirra

TIL HAMINGJU
með sjómannadaginn

Dísarfell var eitt af skipum Sambandsins.

til Arkangelsk og Leníngrad, og
margra annarra hafna í Eystrasaltinu. Alltaf var komið við í Kaupmannahöfn að sækja kost og olíu,
svo var siglt áfram til Leníngrad.“
Hann lenti í ýmsum ævintýrum
í þessum ferðum. „Eitt skiptið
heimsóttum við súkkulaðiverksmiðju í Leníngrad og þegar það
uppgötvaðist að ég átti afmæli var
hlaðið á mig heilum ósköpum af
súkkulaði þannig að ég átti birgðir
allt sumarið. Eitt skiptið þegar
við vorum á sjómannaheimilinu í
Leníngrad var kallað á okkur feðga
og pabbi spurður hvort þeir mættu
taka mynd af stráknum til að eiga
ef það kæmi eitthvað fyrir mig.
Hann sagði það væri nú í lagi en
honum var tjáð að þessar myndir
yrðu sendar til Moskvu og við
fengjum ekki eintak af þeim. Þannig komst ég í skjalasafn hinnar
frægu leyniþjónustu KGB. Þessar
sumarferðir stóðu yfir þangað til
foreldrar mínir sendu mig í sveit í
Eyjafjörðinn.“
Níu mánaða ævintýri
„Þegar leið á haustið 1967 kallaði
pabbi í mig norður á Siglufjörð og
réð mig sem smyrjara á Haförninn
frá Siglufirði. Þar var ég þangað til
ég hóf nám í Vélskóla Íslands árið
1969. Þetta voru 2-3 túrar á viku og
við sigldum m.a. til Jan Mayen.
Þegar síldarævintýrinu lauk
og skipinu var lagt í einhverja

mánuði á Siglufirði var áhöfninni ekki sagt upp. Ákveðið var
að leigja skipið til A.P. Moller í
flutninga á eldsneyti á milli borga
í Evrópu en einnig fluttum við
jurtaolíu til Alsír. Þetta ævintýri
tók níu mánuði og þá kom skipið
heim til Reykjavíkur.
Seinna meir var skipið selt til
Ítalíu og fórum við feðgar þangað
en þá var pabbi hættur til sjós enda
orðinn 70 ára. Þessi skiparekstur
Síldarverksmiðju ríkisins er
rifjaður upp á Síldarminjasafninu
á Siglufirði en þar er líkan af Haferninum og mappa með myndum
af áhöfninni á skipinu.“
Þorskastríðið eftirminnilegt
„Ég var í Vélskólanum haustið 1969
fram til loka febrúar 1970. Þá lauk
ég undirbúningsstigi og við feðgar
fórum niður í Héðin til koma mér á
samning í vélvirkjun. Ég var settur
á suðuverkstæðið til Togga og lærði
að sjóða, bæði logsuðu og rafsuðu.
Þar var ég fram á haust þangað til
ég fór í skólann aftur og tók fyrsta
stigið haustið 1970 en ég kláraði
Vélskólann 1973.
Ég starfaði hjá Héðni á milli
anna eða sem vélstjóri á varðskipum í 50 mílna þorskastríðinu, sem
var mjög viðburðaríkur tími. Þar
lenti ég svo sannarlega í ýmsum
atvikum. Eftir skólann fór ég að
klára smiðjuna svo ég gæti fengið
full vélstjóraréttindi.“ n

GLORÍAN
sem bylti
flottrollsveiðum

Gloríu flottroll Hampiðjunnar voru þróuð
í nánu samstarfi við íslenskar útgerðir,
skipstjórnarmenn
og sjómenn.
Á síðustu 33 árum hefur Hampiðjan
framleitt og selt yfir þúsund Gloríur
til útgerða í 28 löndum.

– veiðarfæri eru okkar fag

14 k y nninga r bl a ð Sjómannadagurinn

11. júní 2022 LAUGARDAGUR

Strandveiðar hafa skapað ný
tækifæri í framleiðslu sjávarafurða
Nú er liðinn rúmur áratugur
síðan strandveiðum var
komið á við Ísland. Veiðarnar hafa sannað tilveru
sína rækilega síðan þá.

Stærsta ógnin við
fiskmarkaðina er
að mínu viti sú ef lengra
verður gengið en þegar
hefur verið gert í að
skerða afkomumöguleika fiskvinnslufyrirtækja sem ekki halda á
veiðiheimildum.

olafur@frettabladid.is

Arnar Atlason er formaður
Samtaka fiskframleiðenda og
útflytjenda (SFÚ), sem eru samtök
smærri fyrirtækja í sjávarútvegi
sem leggja áherslu á vinnslu og
útflutning sjávarafurða. Þessi
fyrirtæki reka almennt ekki útgerð
og eru ekki handhafar kvótans
heldur verða þau að afla síns hráefnis á fiskmörkuðum á markaðsverði.
Arnar segir aukna áherslu vera
á framleiðslu ferskra afurða yfir
sumartímann til útflutnings á þá
markaði sem hæst verð greiða fyrir
sjávarafurðir. „Þar falla strandveiðar eins og flís við rass. Það er
úrelt nálgun að loka fyrirtækjum
yfir sumartímann enda verð og
eftirspurn oft best þá. Langstærsti
hluti strandveiðiaflans er seldur
frjálsri sölu í gegnum uppboðskerfi Fiskmarkaðanna. Hann er
því ætíð seldur hæsta verði til þess
aðila sem mest verðmæti gerir úr
aflanum. Fiskurinn af strandveiðibátunum er allur nýr við löndun,
ólíkt afla veiddum með sumum
öðrum veiðiaðferðum og ber því
jafnan af ef gætt er meðhöndlunar.
Nýr línufiskur er það sem allir vilja
hafa. Auglýsingin um fimm daga
gamlan trollfisk í fiskbúð hefur
ekki enn þá verið birt. Meðferð er
nú með ágætum og staðreyndin er
sú að þeir aðilar sem gagnrýnt hafa
meðferð strandveiðifisksins og
gæði eru á stundum stórtækastir í
kaupum á honum.
Að áliti okkar sem sérhæfðir
erum í vinnslu sjávarafurða hér á
Íslandi án tengsla við útgerð ætti
markmið stjórnvalda að vera að
stórauka vægi strandveiða. Áhrif
þeirra til hærra meðalverðs afurða
okkar ættu að vera mjög sýnileg.
Jákvæð áhrif á atvinnustarfsemi
í byggðum landsins einnig. Augljós kostur við strandveiðarnar er
sannarlega svo að hægt er að tala
um nýliðun sem er ansi jákvætt
mótvægi við viðvarandi aukna
fákeppni í greininni með tilheyrandi markaðsbrestum.“
Umræðan gefur ranga mynd
Arnar telur almenna umræðu um
sjávarútvegsmál á Íslandi oftar
en ekki vera á afskaplega grunnu
plani. „Dæmi er meira að segja
um að í skoðanakönnunum hafi
verið spurt „ert þú með eða móti
kvótakerfinu?“ Hverslags innlegg
er það í umræðu um jafnmikilvægt málefni og sjávarútvegur
okkar er? Aðilar ættu alls ekki að
rugla atriðum eins og veiðistjórn
Hafrannsóknastofnunar og eftirliti
Fiskistofu saman við neikvæðari
hliðar kerfisins eins og; brottkast
afla, samþjöppun veiðiheimilda,
undirverðlagningarkeðjur, neikvæða byggðaþróun og töpuð
atvinnutækifæri vegna útflutnings
á hráefni.“
Arnar segir Svandísi Svavarsdóttur matvælaráðherra hitta
naglann á höfuðið þegar hún talar
um viðvarandi ósætti milli þjóðar
og handhafa aflaheimilda okkar.
„Kerfið er samt ekki ónýtt en rými
til bóta er mikið. Ráðherra hefur
skipað samráðsnefnd vegna samþjöppunar í sjávarútvegi. Nefndin
er stór líkt og viðfangsefnið og
verður spennandi að frétta af
vinnu hennar.“ Hann segir hagsmuni munu togast þar á og lýsir
þeirri von sinni að áhersla verði

Þetta hljómar svo sem ágætlega við fyrstu sýn en af hverju eru
kaupendurnir svona spenntir?
Staðreyndin er sú, það hafa þessir
erlendu aðilar látið hafa eftir sér,
að þetta hráefni býr til þúsundir
starfa í viðkomandi löndum og
milljarða tekjur. Stóra spurningin
þessu tengd er því sú, af hverju viljum við ekki þessi störf eða þessar
tekjur og af hverju velja handhafar
veiðiheimildanna þetta?“
Arnar segir svörin liggja víða.
Ein skýringin sé sú að ríkisstyrkir
í sumum þessara landa valdi því
að fyrirtækin hér heima geti ekki
keppt við umrædda aðila um
hráefnið. Önnur skýring geti legið í
skiptakerfi sjómanna og útgerðarmanna á Íslandi sem geti í sumum
tilfellum ýtt undir sölu sem sé
undir hæsta verði. „Einnig hefur
verið bent á að á Íslandi er launakostnaður vegna framleiðslu hærri
en hjá samkeppnisaðilum okkar.
Líklega vega öll þessi atriði saman
en ég ítreka það sem ég sagði í upphafi sem er það að þeir sem kaupa
af okkur 50 þúsund tonn af hráefni
á ári hverju telja sig geta skapað
þúsundir starfa og milljarða tekjur
með vinnslu hráefnisins. Markmið
okkar á Íslandi ætti að vera að ná
í að minnsta kosti einhvern hluta
þeirra tekna.

Arnar Atlason, formaður SFÚ, segir að árangur geti orðið af starfi samráðsnefndar um samþjöppun í sjávarútvegi,
sem Svandís Svavarsdóttir matvælaráðherra hefur skipað, ef sjónarmið hagsmunaaðila verði ekki ráðandi.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR


Tugþúsundir tonna af íslensku sjávarfangi er flutt út í
gámum og fullunnið ytra. 
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

lögð á þau markmið sem mikilvægust eru fyrir þjóðina í heild:
n Aukna atvinnu hér innanlands
nJákvæðari byggðaþróun
n Hámörkun virðis afurða
okkar með aukinni markaðstengingu
„Ef sjónarmiðum hagsmunaaðila verður ekki leyft að ráða að
fullu mun starf nefndarinnar geta
skilað tilætluðum árangri. Von
mín er að nefndin verði upphaf að
markmiðasetningu í sjávarútvegi
okkar sem tryggir okkur sess sem

Hvarvetna í heiminum þykir ferskur fiskur herramannsmatur. Íslenskur fiskur er eftirsóttur.

sjávarútvegsþjóð í fararbroddi
en ýmsar raddir eru uppi um að
við höfum einmitt sigið aftur úr
á undanförnum misserum,“ segir
Arnar.
Störf og tekjur flutt út
Að hans mati er ein undarlegasta hlið íslensks sjávarútvegs umræðan um vinnslu eða
fullvinnslu hér heima. „Eflaust er
það svo að Íslendingar, sem ekki
starfa í greininni, halda að við
séum að stóru leyti að fullvinna
sjávarfangið okkar. Staðreyndin
er hins vegar allt önnur, mjög stór

hluti afurða okkar fer til áframvinnslu í markaðslöndum okkar
og einungis lítill hluti fer sem
fullunnin vara héðan ofan í búðarkörfu í viðskiptalöndum okkar.
Það sem er þó enn undarlegra er
það að nálægt 50 þúsund tonn fara
á ári hverju úr landi sem óunninn
fiskur. Fiski þessum er í langflestum tilfellum landað úr veiðiskipi
hér á Íslandi í fiskikari sem ber
um það bil 300 kg af fiski, við það
er bætt ríkulega af ís og aflanum
svo komið fyrir í gámum sem sigla
honum til erlendra kaupenda sem
bíða spenntir.

Fiskmarkaðirnir mikilvægir
Fiskmarkaðir á Íslandi eru álíka
gamlir núverandi kvótakerfi
okkar. Þeir hafa rækilega sannað
sig þrátt fyrir að þar sé, líkt og með
kvótakerfið, rými til þróunar. Eitt
er hægt að fullyrða um markaðina.
Þar ríkir samkeppni og þar er greitt
hæsta verð fyrir afla. Markmiðum
um hámörkun virðis fyrir auðlind
þjóðarinnar er því best borgið
með sölu þar eða beinni tengingu
við markaðsverð. Miðað við þann
mun sem viðvarandi hefur verið á
verði í beinum viðskiptum og verði
á fiskmörkuðum væri umhugsunarvert að setja á einhvers
konar markaðsívilnun til handa
útgerðum til að hvetja til sölu þar.
Línuívilnun er gott dæmi um slíka
ívilnun sem hugsuð var til þess að
auka gæði hráefnis. Svo má jafnframt velta fyrir sér hvort strandveiðar virki á líkan máta.
Stærsta ógnin við fiskmarkaðina
er að mínu viti sú ef lengra verður
gengið en þegar hefur verið gert í
að skerða afkomumöguleika fiskvinnslufyrirtækja sem ekki halda
á veiðiheimildum. Ef lengra verður
gengið í að skerða afkomu fyrirtækja sem hafa sérhæft sig í vinnslu
dýrari afurða, fyrirtækja sem hafa
sinnt nýsköpun og lifað af samkeppni. Þá held ég að kaupendahópurinn á mörkuðunum verði
einsleitur. Þetta mun til skemmri
tíma skila hærra hráefnisverði en
til lengri tíma grefur þetta undan
verðmyndun og niðurstaðan
verður lakari afkoma af auðlindinni þjóðinni til handa,“ segir Arnar
Atlason, formaður SFÚ. n

Aflann og vörur í örugga höfn

Ljósmynd: Pétur Þór Lárusson.

Ljósmynd: Gunnlaugur Rögnvaldsson.

Ljósmynd: Pétur Þór Lárusson.

Ljósmynd: Pétur Kristjánsson.

Ljósmynd: Pétur Þór Lárusson.

Ljósmynd: Pétur Þór Lárusson.

Ljósmynd: Pétur Þór Lárusson.
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Margt í boði fyrir börn í Reykjavík
Við bílastæðið hjá Sjóstangaveiðifélaginu, Grandagarði 18,
býðst börnum á öllum aldri að
smíða sinn eigin bát. Timbur,
hamrar og naglar verða á staðnum.
Þegar smíðinni er lokið geta
börnin tekið bátinn með heim.
Hin sívinsæla furðufiskasýning
fer fram á Grandagarði en hún
er órjúfanlegur hluti sjómannadagsins fyrir börn og fullorðna
líka. Þar má sjá fjölbreytta fiska og
furðuskepnur, allt frá algengum

nytjafiskum eins og ýsu og þorski,
til sjaldséðari tegunda eins og
svartdjöfla og bjúgtanna.
Boðið verður upp á fjölskylduratleik þar sem keppendur kynnast
Grandanum og öllu því skemmtilega og fróðlega sem þar er í boði.
Vegleg verðlaun eru í boði, meðal
annars Zero 8 rafmagnshlaupahjól
frá Ellingsen, trampólín frá BYKO
og gjafabréf frá 66°Norður. Hægt
er að skrá sig til leiks á sjómannadagurinn.is. n

Furðufiskarnir vekja alltaf mikla athygli. 

FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI
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Dagskrá sjómannadagsins í
Reykjavík fer fram við Reykjavíkurhöfn og á Grandanum. Fjölbreytt dagskrá er í boði fyrir alla
aldurshópa, ekki síst yngri börn og
fjölskyldufólk.
Boðið verður upp á öðruvísi
föndur í Svaninum, endurvinnslustöð Brims, en þar er rusl sem
finnst í sjónum endurunnið. Börn
og fullorðnir geta nýtt fjölbreytt
hráefni úr sjónum og leyft sköpunargáfunni að njóta sín.

Óttar Sveinsson hefur slegið í gegn
með þáttunum Útkalli á Hringbraut.

Bakkaði þyrlunni
2 kílómetra úr gili
Fjórtán Útkallsþættir hafa nú verið
sýndir á Hringbraut. Hafa þeir
fengið góðar viðtökur og mikið
áhorf. Óttar Sveinsson, höfundur
Útkalls, fær til sín söguhetjur úr
bókunum auk annarra sem tengjast slysum, björgunum eða náttúruhamförum. Þetta er alþýðufólk – þjóðin, sem er í stöðugri
baráttu við náttúruöflin. Fólkið
segir áhrifaríkar sögur – mannlegt
drama og umhyggja, tilfinningar
og sterkar upplifanir.

Til hamingju
með daginn
sjómenn!

Í flugtakinu lenti
vélin í svo miklu
niðurstreymi að hún
komst ekki stystu leið
upp. Ákvað þá Bogi að
reyna að bakka henni út
úr gilinu.

Í næsta þætti, á þriðjudag kl.
19.30, fær Óttar til sín Boga Agnarsson, fyrrum flugstjóra hjá þyrlusveit Landhelgisgæslunnar. Bogi
lýsir því þegar hann stóð frammi
fyrir þeirri afdrifaríku ákvörðun
að þurfa að bakka TF-SIF heila 2
kílómetra út úr gili í Kerlingarfjöllum. Vélhjólamaður hafði ekið
fram af brúninni og lent niðri í
gilinu. Hann slasaðist alvarlega
og þurfti að koma honum strax á
sjúkrahús. Þegar vélinni var flogið
niður í gilið var manninum komið
um borð. Í flugtakinu lenti vélin
í svo miklu niðurstreymi að hún
komst ekki stystu leið upp. Ákvað
þá Bogi að reyna að bakka henni
út úr gilinu. Í þættinum lýsir hann
því á spennandi hátt hvað gerðist.
Þá segir Bogi einnig frá því þegar
áhöfn hans bjargaði bandarískum
ferjuflugmönnum á ævintýralegan
hátt úr sjónum vestur af Reykjanesi.
Eftir sumarfrí fer svo ný Útkallsþáttasería í loftið á Hringbraut.
Óttar fær þá til sín fólk sem hefur
meðal annars lent í sjóslysum,
sprungubjörgunum, eldgosum og
flugslysum. Björgunarsveitarfólkið
segir einnig sína sögu – hvernig
það er að vera á vettvangi og bjarga
fólki sem horfist stundum í augu
við dauðann. n

Við tökum þjónustuna alla leið
Það er okkur sönn ánægja að bjóða nú upp á enn betri þjónustu
með nýrri og öflugri vefverslun N1 sem nýtist sjómönnum
og útgerðarfyrirtækjum hvort sem er á sjó eða í landi.
N1 sendir hamingjuóskir í tilefni sjómannadagsins og þakkar
fyrir ánægjuleg samskipti alla leið!

440 1000

n1.is

ALLA LEIÐ

Eldað með Hönnu Þóru eru nýir örþættir
sem sýndir verða á vef Fréttablaðsins.
Þættirnir verða sýndir þrisvar í viku,
þriðjudaga, fimmtudaga og laugardaga
fram í miðjan ágúst.
Hanna Þóra ætlar sýna hvernig á að
útbúa ketó veislur fyrir alla fjölskylduna á
einfaldan og fljótlegan máta.
Uppskriftirnar úr þáttunum munu birtast
samdægurs á vef Fréttablaðsins.

6 k y nninga r bl a ð ALLT
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Klassísk og undurfögur stúdentsveisla
Sjöfn
Þórðardóttir

sjofn
@frettabladid.is

Matarbloggarinn Berglind
Hreiðars hélt á dögunum
glæsilega útskriftarveislu
fyrir elstu dóttur sína, Hörpu
Karin Hermannsdóttur.
Berglind heldur úti síðunni
Gotterí og gersemar og fór að
venju létt með að hrista fram úr
erminni undurfallega útskriftarveislu. Kræsingarnar og umgjörð
veislunnar endurspegla listræna
hæfileika Berglindar, sem er einstaklega lagin við að töfra fram
glæsilegar þemaveislur.
Harpa Karin var að útskrifast úr
Menntaskólanum við Sund.
„Hún er raungreinamegin í lífinu
og fær þá gáfu klárlega frá pabba
sínum, en ekki mér,“ segir Berglind
og hlær. Hún bætir við að dóttir sín
sé bæði samviskusöm og dugleg
og hefji nám í rekstrarverkfræði
við Háskólann í Reykjavík í haust.
„Hún er dugleg að vinna með náminu svo ekki gefst mikill tími fyrir
áhugamál en hún elskar að ferðast,
ganga á fjöll og fara í ræktina.“

Þegar við
fengum
linkinn
með
myndum
sem voru
teknar í
veislunni
var mikið
hlegið og
dýrmætar
myndir
bættust við
í albúmið.

Dagurinn algjörlega hennar
Mæðgurnar nutu þess að undirbúa
veisluna saman.
„Það er merkisáfangi að klára
stúdentspróf og að mínu mati
mikilvægt að fagna og hafa gaman
þótt auðvitað sé töluverð vinna að
skipuleggja og halda svona veislu.
Dagurinn var algjörlega hennar og
snerist undirbúningurinn um það
að fara í hárlitun, neglur, finna kjól,
panta förðun, myndatöku og allt
þetta helsta fyrir hana sjálfa. Við
hin mættum síðan afgangi og redduðum fatnaði og öðru slíku korter í
veislu,“ segir Berglind og hlær.
Þegar kom að því að velja þemað
var það kjóllinn sem réði för.
„Við biðum þess að Harpa fyndi
rétta kjólinn, sem gerðist nú ekki
fyrr en viku fyrir útskrift. Kjóllinn
var silfurlitaður og því ákváðum
við að hafa silfurþema. Við mæðgur
fórum því í Balún til að sjá hvað
væri til í stíl við það og úr varð
silfur, svart, hvítt og gyllt þema.“
Aðspurð segir Berglind að litirnir
séu ekki beinlínis uppáhaldslitir
dótturinnar.
„Hún á það alveg til að vera
litaglöð líka og ég hafði nú upphaflega séð fyrir mér alls kyns vorliti
í blöðrum og blómum, en svona
þróaðist þetta og útkoman var
klassísk og fögur.“
Veitingar við allra hæfi
„Við völdum fjölbreyttar veitingar
svo allir fyndu eitthvað við hæfi,
að mestu girnilega smárétti frá
Nomy veisluþjónustu sem voru

Berglind töfraði fram sæta bita á sinn fagra hátt.

Kræsingarnar heilluðu jafnt augu, munn og maga.

Myndabás var settur upp í bílskúrnum og vakti mikla kátínu hjá stúdínunni
og gestum hennar. Útkoman var óborganlegar myndir og ljúfar minningar.

Fjölskyldan var alsæl með daginn sem heppnaðist vel og
ljúffengar veitingarnar slógu svo sannarlega í gegn.

Veislugestir fengu notið dýrindis sælkerarétta.

Veisluborðið var hið glæsilegasta og fangaði augað, þar sem matur og
munúð voru í forgrunni. MYNDIR/AÐSENDAR

Stúdentstertan var sannkallað listaverk og á toppi tertunnar trónaði
kökuskraut með nafni stúdínunnar.

allir upp á tíu, hver öðrum betri
og gestirnir höfðu orð á því hversu
góður maturinn væri. Harpa elskar
síðan að fara á Mandí svo við pöntuðum líka veislubakka þaðan. Ég
sá síðan um að gera eftirréttaturn
fyrir utan makkarónurnar sem
komu frá Gulla Arnari, enda er
hann meistari á því sviði.
Ég útbjó köku á toppinn með
skilti frá Hlutprent og síðan voru
bollakökur, kökupinnar, döðlugott, súkkulaðimús, kransakökubitar og makkarónur á hinum
hæðunum. Elín Heiða, systir
Hörpu, sá síðan um að gera borð
fyrir krakkana með mínípitsum,
ávöxtum, snakki, hrískökum og
fleiru sniðugu því það má ekki
gleyma þeim í svona veislum.“
Blöðrur, blóm og fánar
„Stelpurnar hjá Balún aðstoðuðu

okkur við að velja blöðruboga og
blöðrur, diska, servíettur, fána í
loftið og fleira sem passaði saman
og kom ótrúlega vel út. Mig langaði
að hafa mikið af blómum og keypti
krúttlega vasa í Fjarðarkaupum
sem fylltir voru dýrindis blómum
frá Garðheimum. Þar völdum við
sitt lítið af hverju, bóndarósir og
alls konar hvítt og grænt.“
Mæðgunum fannst líka mikilvægt að varðveita minningar frá
deginum með því að taka myndir
en það sem sló í gegn var myndabásinn.
„Við settum upp myndabás frá
Instamyndum í bílskúrnum, sem
vakti mikla lukku, og fengum
gesti til að fara þangað að leika sér
og taka myndir. Þegar við fengum
linkinn sendan af þeim myndum
var mikið hlegið og dýrmætar
myndir bættust í albúmið.“ n

Smáauglýsingar

SMÁAUGLÝSINGAR
550 50557
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Bílar
Farartæki

Bátar

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

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

Bílar til sölu

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.
Tímavinna eða tilboð.
Strúctor byggingaþjónusta ehf.

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

S. 893 6994

Club Car Tempo 2020 Bíll í
toppstandi og nýinnfluttur. Nýir
8V rafgeymar og allur yfirfarinn.
Kr. 1.480.000 Hægt að fá myndir
sendar í tölvupósti. Sími 8971928 /
hb@a7.is

Bílar óskast

Þjónusta
Kaupum bíla 25-250þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu
sms og við höfum samband

Getum bætt við okkur
smíðaverkefnum. Verktakardg.is.

Málarar
MÁLNINGARVINNA.

Get bætt við verkum. 30 ára reynsla,
fagmennska og sanngjörn verð.
Einar málari s: 832-6017.

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

SNORRI TRAVEL /
ÆVINTÝRI ehf.

S. 763 8199

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA
BÍLINN ?

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

HEITT?

Nudd
NUDD NUDD NUDD

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

Rafvirkjun
RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

Til sölu að hluta eða allt saman
• Verkstæði Völuteig 6, Mosfellsbæ.
• Gott útisvæði.
• 4 rútur í góðu ástandi.
• Engin veðbönd.

Töfluskipti, myndsímar. Hagstæð
verð. Straumblik ehf. Löggiltur
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

www.snorritravel.is

Borðviftur LAVADA
Verð frá:
4.339 kr.

Verð:
39.990 kr

Borðkælar JET I
Mjög nettur

Verð:
Verð:
15.976 kr. 20.768 kr.

100 hraðar
Öflugar

Turbo swirl
Verð:
21.101 kr

Íshúsið - Loftræstibúðin á Smiðjuvegi 4a, Græn Gata

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur

viftur.is
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Heilsa
Grandagarður 3

Til sölu

Heilsuvörur

S: 552-9940

Stærðir:
270cm-500cm
Verð frá:
149.000.kr

Gerið verðsamanburð!

www.veidiportid.is

Ráðum sérhæfir sig í ráðningum
og mannauðsráðgjöf.

Húsnæði

Við komum til móts við þarfir
fyrirtækja og sérsníðum lausnir
sem henta hverjum viðskiptavini.

Húsnæði í boði

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

GEFÐU
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Þarftu
að ráða?

Góð 2. herb. 72 fm íbúð til leigu í
Grafarvogi, langtímaleiga 215 þús
per mán, 2 mán. bankatrygging.
Reykingar ekki leyfðar né gæludýr.
Áhugasamir sendið upplýsingar um
fjöldskylduhagi á habbyhalldors@
gmail.com

Húsnæði til sölu

NÝTT HÚS,LÆKKAÐ VERÐ !

Flott 30 ferm. sumarhús til sölu,nýtt
til afhendingar strax. Staðsett í
Rangárvallasýslu. Sendi myndir og
teikningar. verð nú. 4.950.000 Uppl.
820-5181

Geymsluhúsnæði
GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

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

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

Þjónustuauglýsingar
LOK Á HEITA POTTA
Framleiðum einangrunarlok
og yfirbreiðslur á allar
tegundir potta.
Metum ástand og gerum við.
www.fjardarbolstrun.is
Fjarðarbólstrun S. 561 4188 • 840 0339 • fjardarbolstrun@gmail.com

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
Geymsluskúrar /gestahús til sölu

Sæti og varahlutir í
- Lyftara
- Vinnuvélar
- Vörubíla
- Báta

Vertu vinur okkar á Facebook

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

viftur.is

• 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

ÞJÓNUSTU
AUGLÝSINGAR

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur

Alla fimmtudaga og laugardaga

HAFÐU SAMBAND OG
VIÐ GERUM ÞÉR TILBOÐ

Sími 550 5055

| smaar@frettabladid.is

arnarut@frettabladid.is

TREYSTU Á
SÓLARVÖRN NR.
UVA vörn sem
virkar lengi

1

*

UVB vörn sem
virkar strax
48 tíma raki
Vatnsþolin
Virðir sjávarlíf
* Source: Euromonitor International Limited; Beauty and Personal Care 2021 edition; NIVEA
as per umbrella brand name classification; all retail channels; retail value terms, 2020 data.
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Valdimar Hermannsson
Blönduós

Þórdís Sif Sigurðardóttir

n Starfsaldur: Fjögur ár sem sveitarstjóri
Blönduósbæjar.
n Laun við ráðningu: Um 980.000 kr.
n Laun í lok kjörtímabils: Um 1.100.000
kr.
n Önnur kjör: Akstursstyrkur, sími og
tölva, um 100.000 kr.

Borgarbyggð

n Starfsaldur sem sveitarstjóri: Tvö ár
sem sveitarstjóri Borgarbyggðar.
n Laun við ráðningu: 1.375.000 kr.
n Laun í lok kjörtímabils: 1.550.000 kr.
n Önnur kjör: Bíll.

Það er ekkert plan. Nú er ég
bara að heyra í fólki og nýta
tengslanetið mitt og skoða
hvað mig langar að gera næst.

Gunnar Einarsson
Garðabær

Mig langar að halda áfram en
staðan verður auglýst vegna
samruna sveitarfélaganna.
Ætla að meta hvort ég sæki
um þegar auglýsingin kemur.

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

n Starfsaldur: Sautján ár sem sveitarstjóri í Garðabæ.
n Laun við ráðningu: Um 2.065.000 kr.
n Laun í lok kjörtímabils: Um 3.045.542
kr.
n Önnur kjör: Bíll.

Ég er bara frjáls maður og er
ekkert að leita mér sérstaklega
að vinnu. Ég er bara að njóta
lífsins og sinna mér og
mínum.

Gísli Halldór Halldórsson
Árborg

n Starfsaldur: Átta ár. Fyrst hjá
Ísafjarðarbæ 2014 til 2018 og síðar hjá
Árborg 2018 til 2022.
n Laun við ráðningu: 1.600.000 kr.
n Laun í lok kjörtímabils: 1.822.000 kr.
n Önnur kjör: Aksturspeningar um
105.000 kr. á mánuði.

Ég get alveg hugsað mér að
vera bæjarstjóri ef rétt verkefni býðst. Er að fara áleiðis til
Ástralíu á sunnudag og verð í
tvo mánuði.

Haraldur Sverrisson

Atvinnulausir
sveitarstjórar

Nú er tæpur mánuður liðinn frá síðustu sveitarstjórnarkosningum. Ljóst er að
nokkrar hreyfingar verða á störfum sveitarstjóra í ýmsum sveitarfélögum. Við
upphaf nýs kjörtímabils eru sveitarfélögin á landinu 64 talsins en þeim fækkaði um átta á síðasta kjörtímabili. Fréttablaðið heyrði í nokkrum fráfarandi
sveitarstjórum um næstu skref og hefur ekkert þeirra ákveðið hver þau verða.
Flest eru þó sammála um að nú taki við kærkomið sumarfrí.
helenaros@frettabladid.is

Mosfellsbær

n Starfsaldur: Fimmtán ár sem sveitarstjóri í Mosfellsbæ.
n Laun við ráðningu: Um 1.700.000 kr.
n Laun í lok kjörtímabils: Um 2.000.000
kr.
n Önnur kjör: Aksturspeningar um
100.000 kr. á mánuði.

Ég er bara í rólegheitum í fríi
og ákvað nú bara að taka
þetta sumar í frí eftir 15 ár í
þessu starfi. Framhaldið
verður svo að koma í ljós.

Ármann Kr. Ólafsson

Matthildur Ásmundardóttir

Ásgerður Halldórsdóttir

n Starfsaldur: Tíu ár sem bæjarstjóri
Kópavogs.
n Laun við ráðningu: 2.162.000 kr.
n Laun í lok kjörtímabils: Laun voru
lækkuð um 15 prósent við síðasta
kjörtímabil.
n Önnur kjör: Akstursstyrkur um
100.000 kr.

n Starfsaldur: Fjögur ár sem sveitarstjóri Hornafjarðar.
n Laun við ráðningu: 1.300.000 kr.
n Laun í lok kjörtímabils: 1.420.000 kr.
nÖ
 nnur kjör: Akstursstyrkur um 80.000
kr.

n Starfsaldur: Þrettán ár sem
bæjarstjóri Seltjarnarnesbæjar.
nL
 aun við ráðningu: Um 1.600.000 kr .
n Laun í lok kjörtímabils: 1.833.261 kr.
n Önnur kjör: Bíll.

Kópavogur

Það verður bara að koma í
ljós hvað maður fer að gera í
framtíðinni. Ég lofa því samt
að sitja ekki auðum höndum.

Hornafjörður

Nei, ég er ekki búin að ákveða
neitt – ég hef alveg áhuga á að
halda áfram á sömu braut ef
eitthvað spennandi býðst en
annars eitthvað nýtt. Skoða
næstu skref.

Seltjarnarnes

Vera í faðmi fjölskyldunnar,
fara að ferðast og lækka forgjöfina í golfi. Hugsa um og
aðstoða barnabörnin. Það er
ekkert annað ákveðið næstu
mánuði.

*Miðað er við laun við ráðningu í upphafi síðasta kjörtímabils.
*Til viðmiðunar voru algeng laun sveitarstjóra á Íslandi á bilinu 1,2 til 1,8 milljónir króna á mánuði árið 2021 samkvæmt könnun á kjörum sveitarstjórnarfólks og framkvæmdastjóra sveitarfélaga 2022 sem Samband íslenskra sveitarfélaga framkvæmdi.

Frisland 1941 Pilot úrin eru fáanleg í nokkrum mismunandi litum.
Nýjasta skífan er græn með burstaðri áferð og sjálflýsandi stöfum en einnig fást úrin með
svartri, silfraðri eða blárri skífu og sjálflýsandi stöfum sem má sjá hér fyrir neðan.
Úrvalið af JS úrum hefur aldrei verið meira og ættu flestir að geta fundið íslenskt úr við
sitt hæfi en úrvalið má skoða á vefsíðu www.gilbert.is eða www.jswatch.com.

www.gilbert.is

Kynntu þér málið á
www.jswatch.com

TÍMAMÓT
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11. júní 2022 LAUGARDAGUR

Elskulegi maðurinn minn, pabbi okkar,
tengdapabbi og afi,

Valur Marinósson

stofnandi og fyrrverandi
framkvæmdastjóri Bílarafs,
Stafnaseli 6,
lést í faðmi fjölskyldunnar á heimili
sínu þann 1. júní síðastliðinn.
Útför fer fram miðvikudaginn 15. júní kl. 13 frá
Háteigskirkju. Athöfninni verður streymt á:
www.skjaskot.is/valur.
Við þökkum starfsfólki HERU fyrir ómetanlegan
stuðning.
Sabine Marth
Ragnar Ulrik Valsson
Gerður Óttarsdóttir
Margrét Berta Valsdóttir
Jakobína Agnes Valsdóttir
Guðmar Aubertsson
Jón Valur Valsson
Eyrún Ösp Eyþórsdóttir
Marinó Már Valsson
Monika Ósk Valsdóttir
Doug Pascover
og barnabörn.

E.T. var frumsýnd hér á landi 9. desember 1982 á sama tíma og í London og París, sem þótti mjög fréttnæmt. 

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
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Sverrir Einarsson

„Markmið okkar er að veita trausta og persónulega þjónustu.
Aðstandendur geta leitað til okkar hvenær sólarhrings sem er.
Útfararstjóri er tilbúinn að koma heim til aðstandenda og aðstoða við
undirbúning útfarar sé þess óskað. Við erum aðstandendum innan
handar um alla þá þætti er hafa ber í huga er andlát verður. Allt það
er viðkemur útför munum við ábyrgjast að sé gert í fullu samráði og
trúnaði við aðstandendur.“

SÍMAR: 581 3300 • 896 8242 • SÓLARHRINGSVAKT
dreyfispjald 2012

Fyrir fjörutíu árum var hin stórkostlega E.T. frumsýnd vestanhafs. Kvikmyndin rauk fram úr
Star Wars og varð aðsóknarmesta
kvikmynd allra tíma. Met sem
stóð í ellefu ár. Hún er af flestum
talin ein besta kvikmynd sögunnar þó það hafi ekki allir verið
jafn hrifnir.
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Sólarhringsvakt: 581 3300 & 565 5892

„Markmið okkar er að veita trausta og persónulega þjónustu.
Aðstandendur geta leitað til okkar hvenær sólarhrings sem er.
Útfararstjóri er tilbúinn að koma heim til aðstandenda og aðstoða við
undirbúning útfarar sé þess óskað. Við erum aðstandendum innan
handar um alla þá þætti er hafa ber í huga er andlát verður. Allt það
er viðkemur útför munum við ábyrgjast að sé gert í fullu samráði og
trúnaði við aðstandendur.“
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Sverrir Einarsson
Sverrir Einarsson
S: 896
8242
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UtfararstHafn bae 2007

11.7.2007

Jóhanna Eiríksdóttir
Sverrir Einarsson
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„Markmið okkar er að veita trausta og persónulega þjónustu.
Aðstandendur geta leitað til okkar hvenær sólarhrings sem er.
Útfararstjóri er tilbúinn að koma heim til aðstandenda og aðstoða við
undirbúning útfarar sé þess óskað. Við erum aðstandendum innan
handar um alla þá þætti er hafa ber í huga er andlát verður. Allt það
er viðkemur útför munum við ábyrgjast að sé gert í fullu samráði og
trúnaði við aðstandendur.“

Jón G. Bjarnason
w w w. u t f o r i n . i s
w w w. u t f o r i n . i s
u t f o r i n @ u t f o r i n . i us t f o r i n @ u t f o r i n . i s
Einarsson
Sverrir Einarsson
S: 793 Sverrir
4455

w w w. u t f o r i n . i s
utforin@utforin.is
Sverrir Einarsson
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Útfararþjónusta í yfir 70 ár
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„Markmið okkar er að veita trausta og persónulega þjónustu.
Aðstandendur geta leitað til okkar hvenær sólarhrings sem er.
Útfararstjóri er tilbúinn að koma heim til aðstandenda og aðstoða við
undirbúning útfarar sé þess óskað. Við erum aðstandendum innan
handar um alla þá þætti er hafa ber í huga er andlát verður. Allt það
er viðkemur útför munum við ábyrgjast að sé gert í fullu samráði og
trúnaði við aðstandendur.“
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Sverrir Einarsson

„Markmið okkar er að veita trausta og persónulega þjónustu.
Aðstandendur geta leitað til okkar hvenær sólarhrings sem er.
Útfararstjóri er tilbúinn að koma heim til aðstandenda og aðstoða við
undirbúning útfarar sé þess óskað. Við erum aðstandendum innan
handar um alla þá þætti er hafa ber í huga er andlát verður. Allt það
er viðkemur útför munum við ábyrgjast að sé gert í fullu samráði og
trúnaði við aðstandendur.“

Kvikmyndin E.T. var frumsýnd á þessum degi fyrir 40 árum. Myndin sló strax
í gegn og metaregnið í kringum kvikmyndina er eiginlega of langt til að telja
upp hér.
Steven Spielberg var aðeins 36 ára
þegar hann leikstýrði þessu meistaraverki en hann fékk hugmyndina tveimur árum fyrr. Myndin fjallar í stuttu
máli um Elliot, sem leikinn var af Henry
Thomas. Hann vingast við geimveruna
E.T. sem verður eftir á jörðinni. Elliot
og vinir hans vilja koma geimverunni
heim en ríkisstjórn Bandaríkjanna vill
komast yfir þessa framandi veru.
Myndin var frumsýnd hér á landi 9.
desember 1982 á sama tíma og í London
og París, sem þótti mjög fréttnæmt.
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Sverrir Einarsson

„Markmið okkar er að veita trausta og persónulega þjónustu.
Aðstandendur geta leitað til okkar hvenær sólarhrings sem er.
Útfararstjóri er tilbúinn að koma heim til aðstandenda og aðstoða við
undirbúning útfarar sé þess óskað. Við erum aðstandendum innan
handar um alla þá þætti er hafa ber í huga er andlát verður. Allt það
er viðkemur útför munum við ábyrgjast að sé gert í fullu samráði og
trúnaði við aðstandendur.“

benediktboas@frettabladid.is

Komum til aðstandenda og ræðum skipulag sé þess óskað
A5 dreyfispjald 2012
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Linda María Þorsteinsdóttir.
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utforin@utforin.is

Sagði Morgunblaðið að kvikmyndaverið Universal hefði ekki náð samningum
við önnur Norðurlönd en Laugarásbíó
hefði náð að gera hagstæða samninga.
Ágóðinn af frumsýningunni rann til
þroskaskertra barna og sérstök barnasýning var fyrir börnin fyrr um daginn.
Myndin er af f lestum talin ein af
bestu kvikmyndum allra tíma. Það
voru þó ekki allir jafn hrifnir. Þannig
hringdi lesandi inn til DV 1983 þar sem
var spurt hvernig í ósköpunum E.T. væri

„Markmið okkar er að veita trausta og persónulega þjónustu.
Aðstandendur geta leitað til okkar hvenær sólarhrings sem er.
Útfararstjóri er tilbúinn að koma heim til aðstandenda og aðstoða við
undirbúning útfarar sé þess óskað. Við erum aðstandendum innan
handar um alla þá þætti er hafa ber í huga er andlát verður. Allt það
er viðkemur útför munum við ábyrgjast að sé gert í fullu samráði og
trúnaði við aðstandendur.“
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Aðstandendur geta leitað til okkar hvenær sólarhrings sem er.
Útfararstjóri er tilbúinn að koma heim til aðstandenda og aðstoða við
undirbúning útfarar sé þess óskað. Við erum aðstandendum innan
handar um alla þá þætti er hafa ber í huga er andlát verður. Allt það
er viðkemur útför munum við ábyrgjast að sé gert í fullu samráði og
trúnaði við aðstandendur.“
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Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Jósefína Friðriksdóttir
Hraunbæ 48,

Við tökum vel á móti ástvinum
í hlýlegu og fallegu umhverfi
Vesturhlíð 2 | Fossvogi | s. 551 1266 | utfor@utfor.is | utfor.is

andaðist á Seljahlíð, heimili aldraðra,
þriðjudaginn 24. maí.
Útför fer fram í Árbæjarkirkju
þriðjudaginn 14. júní kl. 13.00.
María Þórðardóttir
Leifur Kr. Þorsteinsson
Ragnheiður Þórðardóttir
Árni Helgason
Jón Jóhann Þórðarson
Þorgerður Marinósdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

ekki bönnuð börnum. Sagðist þessi lesandi efast um að börn yngri en sjö ára
hefðu nægan þroska til að taka á móti
mynd sem þessari. DV leitaði svara
hjá Kvikmyndaeftirlitinu, sem sagði
að byrjun myndarinnar gæti vakið
hræðslu hjá börnum. En boðskapurinn
væri góður og myndin mjög mannleg í
alla staði.
Ein af þeim sem upplifði þessa
hræðslu í upphafi myndarinnar var
Linda María Þorsteinsdóttir. Hún var
þriggja ára þegar hún sá E.T. birtast í
bíóinu á Akureyri. „Ég er fædd 1979 og
ég verð svona of boðslega hrædd yfir
myndinni og snéri mér bara við. Ég
held ég hafi horft meira á kallinn sem
sat fyrir aftan okkur en myndina,“ segir
Linda og hlær.
„Ég man eftir að hafa séð hana þegar
ég varð eldri og það var svolítið merkilegt að ég varð enn þá pínu hrædd.“
Linda á þrjú börn og segir að það gæti
vel farið svo að hún skelli E.T. í tækið í
tilefni dagsins og horfi á myndina með
þeim „Það er mjög sniðugt. Þeir sem
eldri eru hafa séð myndina en sá yngsti
sem er átta ára á eftir að sjá. Hann er að
detta á aldurinn að geta horft á þessa
frábæru mynd,“ segir Linda. n

Elskuleg móðir, tengdamóðir
og amma,

Anna Sveindís
Margeirsdóttir

lést á líknardeild Landspítalans
fimmtudaginn 2. júní.
Útför hennar fer fram frá Seljakirkju
miðvikudaginn 15. júní kl. 13.00.
Lúðvík V. Þórisson
Kamila Sandra Þórisson
Jón Margeir Þórisson
Bára Yngvadóttir
Birna Ósk Þórisdóttir
Halldór Gylfason
og barnabörn.

VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN

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

Ástkær eiginkona, móðir og
tengdamóðir okkar,

Stella Aðalsteinsdóttir
Heiðargerði 1a,

lést á heimili sínu
aðfaranótt fimmtudags 9. júní.
Kveðjustund verður í Bústaðakirkju
þriðjudaginn 28. júní kl. 13
Örn Þórisson
Svava Arnardóttir
Snorri Arnarson
Nína Lea Z. Jónsdóttir

Ástkær eiginmaður minn,
faðir, tengdafaðir og afi,

Eyjólfur Þ. Haraldsson
læknir,
Skipalóni 20, Hafnarfirði,

lést á heimili sínu þriðjudaginn 31. maí.
Útförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju
mánudaginn 13. júní kl. 13.00.
Guðbjörg Edda Eggertsdóttir
Eggert Eyjólfsson Hólmfríður Morgan
og barnabörn.
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ÞETTA GERÐIST: 11. JÚNÍ 1935

Lauk lögfræðiprófi fyrst kvenna á Íslandi
Þann 11. júní 1935 lauk fyrsta konan lögfræðiprófi frá Háskóla Íslands. Sú hét
Auður Auðuns. Auður varð svo síðar fyrst
kvenna til að gegna embætti borgarstjóra í
Reykjavík og ráðherra á Íslandi.
Auður var fædd á Ísafirði hinn 18. febrúar
1911 og lést 19. október 1999. Hún var dóttir
Jóns Auðuns Jónssonar alþingismanns,
fyrst fyrir Íhaldsflokkinn og svo seinna fyrir
Sjálfstæðisflokkinn, og Margrétar Guðrúnar
Jónsdóttur. Auður tók stúdentspróf við
Menntaskólann í Reykjavík árið 1929 og lauk
lögfræðiprófi frá Háskóla Íslands árið 1935.
Ári seinna giftist hún Hermanni Jónssyni
hæstaréttarlögmanni og eignaðist með
honum fjögur börn.

Hún starfaði sem lögfræðingur Mæðrastyrksnefndar Reykjavíkur á árunum
1940-1960, var bæjar- og síðar borgarfulltrúi í Reykjavík á árunum 1946-1970,
forseti bæjarstjórnar, síðar borgarstjórnar
1954-1959 og 1960-1970 og gegndi em
bætti borgarstjóra í Reykjavík, ásamt Geir
Hallgrímssyni, frá 19. nóvember 1959 til 6.
október 1960. Hún var alþingismaður Reykvíkinga 1959-1974 fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Hún sat á Allsherjarþingi Sameinuðu
þjóðanna 1967.
Hún var skipuð dóms- og kirkjumálaráðherra hinn 10. október 1970 og gegndi
embættinu fram á mitt sumar 1971. Hún
sat einnig í útvarpsráði 1975-1978. Auður

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma Dreki og langamma,

Bylgja Eybjörg Stefánsdóttir
yndislegasta móðir í heimi og
lífskúnstner,
Lokastíg 28a, Reykjavík,

lést í faðmi fjölskyldunnar þriðjudaginn
7. júní. Útför hennar fer fram frá Háteigskirkju
fimmtudaginn 16. júní kl. 13.
Sigtryggur Albertsson Ragnheiður Sóley Stefánsdóttir
Arnar Albertsson
Inga Björg Stefánsdóttir
Atli Þór Albertsson
Anna Ósk Ólafsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

var einnig virk í Kvenréttindafélagi Íslands
og var gerð að heiðursfélaga þar 19. júní
1985 þegar sjötíu ár voru liðin frá því að
íslenskar konur fengu kosningarétt.
Forseti Alþingis, Halldór Blöndal,
minntist hennar á dánardeginum og sagði;
„Með störfum sínum ávann Auður Auðuns
sér traust og það var hlutskipti hennar
að vera fyrsta kona sem var borgarstjóri
höfuðborgarinnar og fyrsta kona sem
tók sæti í ríkisstjórn Íslands. Hún hlaut á
ungum aldri góða menntun og kynntist
í störfum sínum högum almennings og
kjörum, vann að málum stefnuföst og
háttvís og brást í engu því trausti sem til
hennar var borið.“

Auður Auðuns varð fyrst kvenna til að gegna
embætti borgarstjóra í Reykjavík og ráðherra.

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

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Kristjánshaga 8,
Akureyri,

Skúlagötu 20,
Reykjavík,

Guðlaug Kristín Árnadóttir
lést 22. maí á sjúkrahúsinu á Akureyri.
Útför hennar hefur farið fram í kyrrþey að
ósk hinnar látnu.
Haukur Jónsson
Sóley Guðjónsdóttir
Finnur Dagsson
Halldór Guðjónsson
Birkir Björn Hauksson
Pornpun Krumkratok
Ívan Poulsen
ömmu- og langömmubörn.

Ágústa Jóhannsdóttir

lést á hjúkrunarheimilinu Hömrum í
Mosfellsbæ, sunnudaginn 22. maí.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.
Sérstakar þakkir fær yndislegt starfsfólk
hjúkrunarheimilisins Hamra, fyrir hlýhug og
kærleiksríka umönnun.
Guðmundur B. Guðjónsson Magnea I. Þórarinsdóttir
Þyrí Guðjónsdóttir
Kristján Kristmundsson
Tryggvi Þór, Katrín, Guðjón Arnar, Thelma Rós,
Guðgeir Búi, Ágústa Katrín
og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu
hluttekningu og hlýhug við andlát

Jóns Hjörleifs Jónssonar

skólastjóra, prests og söngstjóra.
Kirkjugestum, presti, tónlistarfólki,
útfararþjónustu og öðrum þeim sem
komu að athöfninni, ásamt þeim sem sendu blóm og
kveðjur, færum við hugheilar þakkir. Starfsfólki Hrafnistu
í Hafnarfirði sem annaðist Jón af miklu kærleiksþeli
undanfarin ár er þakkað sérstaklega.
Sólveig Hjördís Jónsdóttir
Stefán Stefánsson
Kristín Guðrún Jónsdóttir
Jón Thoroddsen
Jón Árni Jónsson
Linda Dís Guðbergsdóttir
Kolbrún Sif Muchiutti
Ricardo Muchiutti
barnabörn, makar og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,
afi og langafi,

Eyþór Sigmundsson
matsveinn,
Kársnesbraut 93,
Kópavogi,

lést á hvítasunnudag, 5. júní síðastliðinn.
Útförin fer fram mánudaginn 13. júní í
Kópavogskirkju, klukkan 13.
Guðrún Helga Eyþórsdóttir
Lilja Eyþórsdóttir
Sigmundur Eyþórsson
Brynja Eyþórsdóttir
og fjölskyldur.

Elsku hjartans eiginkona mín, mamma
okkar, tengdamamma, amma
og langamma,

Sigrid Anna Felzmann

lést á heimili sínu í faðmi
fjölskyldunnar þann 1. júní síðastliðinn.
Útför hennar fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju
miðvikudaginn 15. júní kl. 13. Blóm og kransar
vinsamlegast afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast
hennar er bent á Krabbameinsfélag Íslands.
Yngvi Örn Guðmundsson
Ingibjörg Lydia Yngvadóttir
Aldís Yngvadóttir
Jón Þór Þorgrímsson
Yngvi Jósef Yngvason
Þórdís Ósk Rúnarsdóttir
Eyjólfur, Daði, Andri, Hugrún, Gígja, Signý
og Kristófer Rúnar

Ástkær dóttir okkar, systir
og barnabarn,

Alda Hanna Grímólfsdóttir

Okkar elskulegi

Jósef Auðunn Friðriksson
lést á líknardeild Landspítalans
miðvikudaginn 8. júní.
Útför hennar fer fram í Grafarvogskirkju
fimmtudaginn 16. júní kl. 15.
Blóm og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir, en þeim
sem vilja minnast hennar er bent á Minningarsjóð
líknardeildar Landspítalans.
Jónína Ingólfsdóttir
Grímólfur Sævar Valdimarsson Hugrún Valgarðsdóttir
Anna Laufey Árnadóttir
Halldór Vilberg Torfason
Alda Hanna Grímólfsdóttir

varð bráðkvaddur í vinnuferð í
Bretlandi 17. maí.
Hann verður jarðsunginn frá
Stöðvarfjarðarkirkju 18. júní kl. 12.00.
Blóm og kransar afþakkaðir. Streymt
verður frá athöfninni á viðburðinum
„Útför Jósefs á Stöðvarfirði“ á Facebook.
Solveig Friðriksdóttir
Halla Björk Jósefsdóttir
Árni Þór Sigtryggsson
Friðrik Júlíus Jósefsson
Dýrunn Elín Jósefsdóttir
Helena Emma, Sara Marín og Árni Berg Árnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma, langamma og langalangamma,

Þóra Björnsdóttir

Faxabraut 13,
Hlévangi, Reykjanesbæ,
lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja,
sunnudaginn 29. maí. Útförin hefur farið
fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.
Svala Sveinsdóttir
Hilmar Hafsteinsson
Anna Þórunn Sveinsdóttir
Albert Guðmundsson
Björn Sveinsson
Guðfinna Emma Sveinsdóttir Henrik Sten Schjønning
ömmubörn, langömmubörn og langalangömmubörn.

Kær bróðir okkar,

Sigurður Óskarsson
lést þriðjudaginn 31. maí á
dvalarheimilinu Seljahlíð í Reykjavík.
Útför hans fer fram frá Fossvogskirkju,
miðvikudaginn 15. júní kl. 15.00.
Kristján Norman Óskarsson
Lárus Örn Óskarsson
Anna Hulda Óskarsdóttir
Guðfinna Óskarsdóttir
Ásdís Óskarsdóttir
Ólafur Óskar Óskarsson
Ingibjörg Óskarsdóttir
Halldóra Óskarsdóttir

Hjartans þakkir fyrir samúð
og vinarhug sem okkur hefur
verið sýndur vegna andláts og
útfarar elskulegs föður okkar,
tengdaföður, afa og langafa,

FALLEGIR LEGSTEINAR
ERUM FLUTT

Inga Einars Jóhannessonar

Eyrartröð 16
220 Hafnarfirði

Sérstakar þakkir til starfsfólks á
hjúkrunarheimilinu Eyri á Ísafirði.

Opið kl. 11-16 virka daga

frá Dynjanda.

Alda S. Gísladóttir
Elvar G. Ingason
Dagný S. Geirsdóttir
Brynjar Ingason
Guðbjörg R. Jónsdóttir
afabörn og langafabörn.

Eyrartröð 16, 220 Hafnarfirði
sími: 537-1029, www.bergsteinar.is
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Pondus

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.

Eftir Frode Øverli

Aiaiai.
Í kvöld er ég
þyrstur, Pondus,
og þarf drykk.

Þyrstur.
En samt ekki
svo mjög.

Hversu þyrstur ertu,
Eddi?

Móttekið.
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ÁTFacebook-síðunni
Krossgátan er að finna ábendingar, tilkynningar og leiðréttingar ef þörf krefur.

LÁRÉTT
1 Sé gráðuhreyfing rétt
myndast leið milli hæða
(11)
11 Mælir ræðum um
svartsýnispésa aftur bót
(10)
12 Það er ekki ég sem vill
að við spreytum okkur á
þessum þrautum (11)
13 Mikil velgja ból sín við
bullandi gat (10)
14 Hrumleiki vaðfugls við
dúkhúss dyr (9)
15 Skapa sköss þá
verðandi skuld? (12)
16 Hinir strangari eru
manna öfugsnúnastir (9)
17 Fjöldi feðra mæðra og
feðra (10)
24 Riðar eftir tap orðs
sem þú tókst í sundur (8)
27 Það spyrst hraðast
sem uppvægast er (5)
28 Gríp þig með og við
skutlum bakkelsi milli
bæja (7)
29 Í hnattfluginu gera þau
stuttan stans í rassaskoru
(10)
32 Skýli fyrir óhræsis
örveru (5)
33 Segi bless við blund í
steindauðu plássi (7)
34 Finna skjól fyrir skötu
og þorsk (10)
35 Hvernig mátuð þið það
sem við reyttum? (5)
37 Alltaf er ég minnist á
þessar veiðar upphefst
þræta (8)
39 Flöskuflár draugasteinn fyllir holur (10)
40 Ein eilífðar málmsál
með titrandi tár (7)
42 Hvernig fannst þér
færslan mín um kvakið?
(6)
45 Spandera skúfi á þá
sem ég spillti (9)
49 Nafn álfs er annað nafn
á stærstu borg Ísraels (6)
50 Má þola högg afkvæma fyrir feita bita (9)
51 Kynda haf með mælitæki (7)
52 49 í fleti fótarins (6)
53 Þjóra skal maður ofsa
og metorða (9)
LÓÐRÉTT
1 Þá tókum við punt úr
festum (11)
2 Liprir fá fé og hafviðri í
hús (9)
3 Er þetta þá ekki þ heldur

hið titringssneydda ð?
4 Víkur nú sögunni að hárskurði á safni (9)
5 Leitar pípa og reykir
fyrir hvata? 8)
6 Fleti hins virka dýrlings
(8)
7 Stefna fimum að föðurhúsum (8)
8 Há ritlaun fyrir skrýtnar
skiptingar stafa og orða
(8)
9 Segja þennan tiltekna hnýfil hundsa allt
megurðarmyrkur (6)
10 Leiðinn sveif ljúflega
til lands, innan skerja (7)
18 Spenna orsakar
vöntun á plöggum (9)
19 Kveikur meðvinds
vísar mér beint að
lausninni (9)
20 Stækka bitann og
bæta öðrum við (9)
21 Fremsta hlutann tel
ég geyma jaxlinn giska
góðan/allt ef síðan
orðið hamrar saman/
uppgötvarðu bita munni
taman (8)
22 Fljótfærni plagar ungviði þetta og rótið líka (6)
23 Búinn er þessi
ljómandi hundur hér í
garðinum (8)
25 Ég verð inni í tolli með
þessum gaur ef einhver
spyr (9)
26 Sól og sumarylur – nú
helli ég þó í mig ölinu
ljúfa! (10)
30 Eftir að þið klárið þetta
verk fær letin að ráða
ríkjum (10)
31 Æða út með stafina
eftir frostavetur (7)
36 Sá Jón og Víði káta
og kengruglaða með
snapsinn góða (8)
38 Mjaka mér feginn
niður í gljúfur, klárnum
fátækari (7)
41 Álpast til að gera bara
samning um minnstu
blettina (6)
43 Hin vel lagða klakaskel
klikkar ekki (5)
44 Þau gilda sem halda (5)
46 Geturðu sagt mér
hvernig ég slæ þig, svona
almennt? (4)
47 Hér er heill hellingur af
plokkara (4)
48 Ég þekki minnst 999
vitleysinga með háskólapróf (4)

OKEI!
HRISTA
HRISTA

VEGLEG VERÐLAUN
Vikulega er dregið úr innsendum
lausnarorðum og fær vinningshafinn í þetta skipti eintak af
bókinni Þernan, eftir Nita Prose
frá Forlaginu. Vinningshafi í
síðustu viku var Hulda K. Guðjónsdóttir, Reykjavík.

Miklu meira en bara ódýrt
Hjólafesting
á bíl

Viðgerðarkollur

frá 795

frá 9.999

Mikið úrval af
verkfæratöskum

9.995

frá 3.995

Loftpressur
mikið úrval

Flugnanet
margar gerðir

Jarðskrúfa

Viðgerðarbretti
Jeppatjakkur
2.25T

785

9.995

Háþrýstidælur
Hjólatjakkur
2T m/tösku

19.999

4.795

44.995

Vélagálgi 2T

7.995

AirBrush
loftdæla

1.995

Burstar
í borvél

Steðjar í
miklu úrvali

1/2 Toppasett

19.995
14.995

Vélastandur 500kg

Vice Multi
angle
6.985

6T Búkkar
605mm Par

14.995

12.999
frá 1.495

4.995

Hleðslutæki 12V 6A

Startkaplar
Fjöltengi í miklu úrvali,
1.5M/3M/5M 3/
4/5/6/8 tengla

Bón og bílavörur
í miklu úrvali

5.995

1/2+1/4
Toppasett Kraftmann 94stk

Verkfærasett
108 stk

4.995

Skrall-lyklar 8-17

Stigar og
tröppur í úrvali

Pennslasett
10 stk.
999

15.995

Ranamyndavél

Fjölsög
Höfftech

Fötur og
balar í miklu
úrvali
Verðmætaskápar

5.999

frá 4.995

Lyklabox
í miklu
úrvali

2.985

Barnaverkfærasett

Rafmagnsvírtalíur
í miklu úrvali

Bensínbrúsar
5/10/20L
Plast/Stál

Útskurðarsett

Límbyssur
frá 995

4.995

Verkfærasett
Myndlistavörur í miklu úrvali inn á:

Listverslun.is

24.995

Súluborvél 350W

9.999

Silverline LI-ion
18V hleðsluborvél 13 mm

19.995

Metabo
KS216 bútsög

SDS Lofthöggvél GMC
SDS vélar frá 9.999,-

Verkfæralagerinn

Smáratorgi 1, 201 Kópavogi, sími 588 6090, vl@verkfaeralagerinn.is
Mán.-fös. kl. 9-18, lau. kl. 10-17, sun. kl. 12-16
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Sunnudagur

Laugardagur

Mánudagur

Hringbraut

Sjónvarp Símans

Hringbraut

Sjónvarp Símans

Hringbraut

18.30 Leikskólar (e) Þáttaröð í
umsjón Helga Jónssonar.
19.00 Undir yfirborðið (e) Á
 sdís
Olsen fjallar hispurslaus
um mennskuna, tilgang lífsins og leitina að
hamingjunni og varpar
ljósi á allt sem er falið og
fordæmt.
19.30 Veiðin með Gunnari
Bender (e) Gunnar Bender
leiðir áhorfendur að
árbakkanum, og sýnir þeim
allt sem við kemur veiði.
20.00 Sir Arnar Gauti (e) Lífsstílsþáttur með Arnari
Gauta sem fjallar um
heimili, hönnun, matar- og
veitingahúsamenningu,
arkitektúr og margt fleira.
20.30 Leikskólar (e)
21.00 Undir yfirborðið (e)

12.30 The Bachelor
14.00 The Block
15.00 Young Rock
15.25 This Is Us
16.30 Spin City
16.55 The King of Queens
17.15 Everybody Loves Raymond
17.40 Extreme Makeover. Home
Edition
18.25 High Strung
20.00 Max
21.50 Life of Crime Frank Dawson
er vellauðugur fasteignabraskari sem er ekki alltaf
réttum megin við lögin í
viðskiptum sínum.
23.25 Our Idiot Brother
00.55 The Call
02.25 Suburbicon Kvikmynd frá
2017 með Matt Damon í
aðalhlutverki.
04.05 Tónlist

18.30 Vöggustofumálið - fyrri
hluti (e) Samantekt á
Vöggustofumálinu í umsjón Elínar Hirst og Péturs
Fjeldsted.
19.00 Suðurnesja-magasín
Víkurfrétta (e)
19.30 Útkall (e) Útkall er sjónvarpsútgáfan af sívinsælum
og samnefndum bókaflokki Óttars Sveinssonar.
20.00 Matur og heimili (e) Sjöfn
Þórðar fjallar um matargerð
í bland við íslenska hönnun
og fjölbreyttan lífsstíl.
20.30 Vöggustofumálið - fyrri
hluti (e)
21.00 Stjórnandinn með Jóni
G. Viðtalsþáttur við
stjórnendur og frumkvöðla í íslensku samfélagi.

12.30 The Bachelor
14.00 The Block
15.00 PEN15
15.25 Top Chef
16.30 Spin City
16.55 The King of Queens
17.15 Everybody Loves Raymond
17.40 A Million Little Things
18.25 Ordinary Joe
19.10 State of the Union
19.25 Ræktum garðinn er þáttaröð um flest allt það sem
tengist görðum og gróðri
á Íslandi. Umsjónarmaður
þáttarins er Hugrún Halldórsdóttir sem er mikil
áhugamanneskja um garðyrkju og í þessari þáttaröð
ferðast hún um undraveröld
blóma og garða og fær til
liðs við sig tvo meistara í
greininni.
19.40 Young Rock
20.10 This Is Us
21.00 Law and Order. Special Victims Unit
21.50 Dexter. New Blood
22.50 Pose
23.50 Tell Me a Story Klassísk
ævintýri sett í nýjan búning.
Skuggalegar sögur sem fjalla
um ást, missi, græðgi, hefnd
og morð.
00.35 The Rookie
01.20 FBI. International
02.05 Blue Bloods
02.50 Tónlist

18.30 Fréttavaktin F
 arið yfir
fréttir dagsins í opinni
dagskrá.
19.00 Lengjudeildamörkin
Úrslit og mörk í Lengjudeildinni.
19.30 Undir Yfirborðið Ásdís
Olsen fjallar hispurslaus
um mennskuna, tilgang lífsins og leitina að
hamingjunni og varpar
ljósi á allt sem er falið og
fordæmt.
20.00 Fjallaskálar Íslands (e)
20.30 Fréttavaktin
21.00 Lengjudeildamörkin (e)

RÚV Sjónvarp
07.05 SmáRÚV
07.06 Smástund Bók og fingurnir
07.10 Tikk Takk
07.15 KrakkaRÚV
10.00 Sirkussjómennirnir
10.30 Augnablik - úr 50 ára sögu
sjónvarpsins
10.45 Humarsúpa
12.25 Valdaafmæli Elísabetar
drottningar
15.30 Förum á EM
16.00 Íslandsmótið í áhaldafimleikum Bein útsending frá
Íslandsmótinu í áhaldafimleikum.
17.30 Hvað getum við gert? Smjörklípa
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Allt um dýrin
18.25 Sebastian og villtustu dýr
Afríku
18.35 Víkingaþrautin D
 ularfulla
leyniherbergið.
18.45 Sumarlandabrot 2021
18.52 Lottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Horfna rafherbergið. Det
forsvundne ravkammer
20.20 Canterville-draugurinn. The
Canterville Ghost
21.15 Nikulás litli í sumarfríi. Les
vacances du petit Nicolas
Frönsk gamanmynd frá 2014
um drenginn Nikulás sem
fer í sumarfrí með fjölskyldu
sinni á ströndina.
22.50 Þungavigtarferðalag. Hevi
reissu
00.20 Séra Brown. Father Brown
01.05 Dagskrárlok

Stöð 2
08.00 Barnaefni
11.40 Impractical Jokers
12.00 Bold and the Beautiful
13.05 Bold and the Beautiful
13.30 Jamie & Jimmy’s Food Fight
Club
14.15 Bob’s Burgers
14.35 The Goldbergs
15.00 Backyard Envy
15.40 Kviss
16.25 Wipeout
17.05 Kórar Íslands
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.45 Sportpakkinn
19.00 Top 20 Funniest
19.45 Funny People
22.05 All the Devil’s Men L eigumorðingi er neyddur til
þess að fara til London og
hafa uppi á leynilögreglumanni sem farið hefur sínar
eigin leiðir. Þegar þangað
er komið lendir hann í lífshættulegum bardaga við
fyrrverandi hermann og
hans einkaher.
23.45 Down A Dark Hall
01.15 The Clovehitch Killer Dularfull og spennandi glæpamynd frá 2018 með Dylan
McDermott í aðalhlutverki.
Tyler Burnside er skáti og
skyldurækinn sonur manns
sem er áberandi í samfélaginu. Hann býr í rólegum bæ í
Kentucky þar sem fátt gerist
en hann á þó sína skuggahlið. Óupplýst mál þar sem
tíu konur voru myrtar.
03.00 Bob’s Burgers
03.25 The Goldbergs
03.45 Backyard Envy

RÚV Sjónvarp
07.15 KrakkaRÚV
10.00 Kaupmannahöfn - höfuðborg Íslands
10.20 Hönnunarkeppni 2022
10.50 Húsið okkar á Sikiley
11.20 Ljósmál
12.30 Háski í Vöðlavík (1 af 2)
13.20 Háski í Vöðlavík (2 af 2)
14.05 Þeir fiska sem róa
14.50 Dóra - ein af strákunum
15.45 Augnablik - úr 50 ára sögu
sjónvarpsins
16.00 Íslandsmótið í áhaldafimleikum Bein útsending frá
Íslandsmótinu í áhaldafimleikum.
17.50 Gert við gömul hús
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Stundin okkar
18.25 Menningarvikan
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Örlæti Tintron - Þingvellir
20.05 Sunnanvindur Íslensk heimildarmynd um 60 ára tónlistarferil Örvars Kristjánssonar harmónikuleikara.
Vinir og vandamenn Örvars
eru teknir tali og þjóðþekktir tónlistarmenn flytja
eftirlætislögin hans.
20.55 Sæluríki. Lykkeland
21.40 Djúpið Íslensk mynd frá
2012 um baráttu fámennrar
áhafnar fyrir lífi sínu eftir
að bátur hennar sekkur
undan ströndum Vestmannaeyja á köldu vetrarkvöldi 1984.
23.10 Brot
23.55 Dagskrárlok

Stöð 2
08.00 Barnaefni
11.55 Simpson-fjölskyldan
12.20 Nágrannar
13.25 Nágrannar
13.50 Alex from Iceland A
 lex fer
með Áslaugu Örnu í klettastökk.
14.00 City Life to Country Life
14.45 Race Across the World
15.45 Top 20 Funniest
16.30 Britain’s Got Talent
17.40 60 Minutes
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.45 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.10 Ísskápastríð
19.40 The Heart Guy
20.30 Silent Witness
21.25 Pandore
22.10 Two Weeks to Live
22.35 Shameless
23.35 Brave New World
00.10 Are You Afraid of the Dark?
00.55 Simpson-fjölskyldan
01.15 City Life to Country Life
02.00 Race Across the World
03.05 Britain’s Got Talent

Tim Robbins fer á kostum í svörtu
kómedíunni Life of Crime.

Krimmalíf
Sjónvarp Símans státar af dásamlegri ræmu á dagskrá sinni í kvöld,
laugardagskvöld, þegar Krimmalíf
fer í loftið á þeirri rásinni.
Life of Crime, eins og hún heitir á
móðurmálinu, er giska gamansöm
kvikmynd frá 2013 um broslegan
karlanga sem leikinn er af meistara
Tim Robbins, sem fer á vanalegum
kostum sínum í þessari svörtu kómedíu.
Það er eitthvað sérlega vinalegt
við þessa mynd, sem líður áfram í
undarlega skrýtnum háska sínum,
en plottið er óborganlegt: Frú Dawson, sem leikin er af engri annarri en
Jennifer Aniston, er rænt af tvíeyki
nokkru sem herjar á herra Dawson,
leikinn af Robbins, og krefja hann
um lausnarfé, sem hann er bara
ekkert á því að borga, enda búinn að
taka þá ákvörðun að skilja við konuna sína, sem honum finnst allt eins
betra að hafa í höndum þjófanna en
sínum eigin. ■

n Við tækið

Sól og sjónvarpsefni

UNDIR YFIRBORÐIÐ
MÁNUDAGA KL. 19.30
OG AFTUR KL. 21.30

Oddur Ævar
Gunnarsson

odduraevar
@frettabladid.is

Sjónvar pspistillinn sem allir
Íslendingar tengja við er að sjálfsögðu sá sjónvar pspistill sem
inniheldur skrif viðkomandi um
sólarsamviskubit. Sumarið hefur
farið ekkert eðlilega vel af stað
og á höfuðborgarsvæðinu í hið
minnsta virðist vera sól og sumar
annan hvern dag og meira að segja
um helgar!
Á slíkum tímum getur verið
erfitt að réttlæta sjónvarpsgláp.
Sem á sumrinu 2022 er ekkert eðlilega erfið staða til að vera í þegar
landsmenn eru að drukkna í prýðis
sjónvarpsefni á þeim rúmlega 200
streymisveitum sem nú virðast
standa Íslendingum til boða.
Sjálfur er undirritaður að horfa
á í hið minnsta þrjár þáttaraðir
á þessu geggjaða sumri. Eina um

Sólirnar tvær yfir Tatooine koma
ekki í veg fyrir áhorf á Obi-Wan.

Jeda riddarann Obi-Wan, aðra um
krakkana í Stranger Things og þá
þriðju um óheiðarlega lögmanninn
Saul Goodman. Hver var að tala um
sól? n

Ewan
McGregor
lék ObiWan síðast
í Revenge
of the
Sith 2005
þannig að
biðin eftir
honum
hefur verið
löng.

OPIÐ
HÚS

í dag laugardaginn
11. júní, kl. 12 - 17

HÚSASMIÐJAN

SÚÐAVOGU
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FYRSTA SÖLUSÝNING
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ÝRARVEG

KLEPPSM

ARKARVOGUR 2-8

NÝJAR ÍBÚÐIR Í 104 REYKJAVÍK

VOGABYGGÐ

NÝ
TT
!

ARKARVOGUR 2-8

2ja - 5 herbergja íbúðir
Stærðir frá 58,4 fm til 171,4 fm
Verð frá 57,9 millj.
Margar útsýnisíbúðir
Bílastæði í bílakjallara
með öllum íbúðum

Bókaðu

einkaskoðun
Sýnishorn af íbúðum

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA

Heimir

Lögg. fasteignasali

849 0672
heimir@fastlind.is

Hrafnkell

Allir kaupendur og seljendur fá

Vildarkort Lindar
sem veitir 30% afslátt
hjá eftirfarandi fyrirtækjum

Lögg. fasteignasali

690 8236

hrafnkell@fastlind.is

Húsgagnahöllin: 30% afsláttur af öllum vörum. Betra bak: 30% afsláttur af öllum vörum. Dorma:
30% afsláttur af öllum vörum. Flügger: 30% afsláttur af allri innimálningu. S. Helgason: 30%
afsláttur af öllum borðplötum. Parki: 30% afsláttur af öllum vörum nema innréttingum. Z-brautir &
gluggatjöld: 30% afsláttur af öllum vörum. Vídd: 30% afsláttur af öllum vörum.
Húsasmiðjan: 30% afsláttur af hreinlætistækjum og ljósum. ATH! Afslátturinn gildir ekki á útsölum.

Bæjarlind 4
Sími: 510 7900 / www.fastlind.is

Hvað ætlar þú að g
Alicante

Frábært verð!

Flug aðra leið frá

Flug & hótel frá

76.425

24.950
Fyrir 2

á mann

Flug & hótel frá

86.900
á mann

ÚRVAL SÓLARÁFANGASTAÐA
& FJÖLDI GISTIMÖGULEIKA

Albufeira

Portúgal

HAGKVÆMT
r . Heimsferðir áskilja sér
r
r
Birt með fyrirvara um rp entvillu
étt tilrleið éttinga á slíku. Ath. að verð getur
b eyst án fyrirvara.

Benidorm

Almería
Arena Center

Mirachoro Albufeira

21. júní í 7 nætur

GERÐU VERÐSAMANBURÐ

Hotel Poseidon Resort

VINSÆL STAÐSETNING

aaaaa

27. júní í 10 nætur

FRÁBÆR FLUGTÍMI

aaaaa

24. júní í 7 nætur

aaaaa

Frá kr. 76.425 á mann

Frá kr. 95.475 á mann

Frá kr. 98.675 á mann

Innifalið: Flug, Gisting, Án fæðis

Innifalið: Flug, Gisting, Án fæðis

Innifalið: Flug, Gisting, Morgunverður

verð m.v. 2 fullorðna og 2 börn. 86.900 m.v. 2 fullorðna

verð m.v. 2 fullorðna og 2 börn. 129.950 m.v. 2 fullorðna

verð m.v. 2 fullorðna og 2 börn. 113.900 m.v. 2 fullorðna

Við sérsmíðum einnig sérferðir fyrir hópa og hreyﬁferðir eins og hjóla-, göngu- og jógaferðir.
Sendið okkur fyrirspurn á netfangið sala@heimsferdir.is eða haﬁð samband í síma 595-1000.

595 1000 www.heimsferdir.is

gera í sumar?
Tenerife

Flug aðra leið frá

34.950

Verona

Flug aðra leið frá

19.950

BÓKAÐU SÓL

ALLUR PAKKINN

Costa del Sol

Tenerife

Krít

HG Cristian Sur

Pierre & Vacanses

Grikkland

Sirios Village
ALLT INNIFALIÐ!

20. júní í 10 nætur

aaaaa

27. júní í 8 nætur

aaaaa

23. júní í 11 nætur

aaaaa

Frá kr. 89.650 á mann

Frá kr. 79.900 á mann

Frá kr. 179.434 á mann

Innifalið: Flug, Gisting, Án fæðis

Innifalið: Flug, Gisting, Án fæðis

Innifalið: Flug, Gisting, ALLT INNIFALIÐ

verð m.v. 2 fullorðna og 2 börn. 127.300 m.v. 2 fullorðna

verð m.v. 2 fullorðna og 2 börn. 106.800 m.v. 2 fullorðna

verð m.v. 2 fullorðna og 1 barn. 217.650 m.v. 2 fullorðna

SKOÐAÐU ÚRVALIÐ NÁNAR Á HEIMSFERDIR:IS
Fáðu meira út úr fríinu

GOLF kylfingur.is
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Haraldur Franklín grátlega nálægt US Open
kylfingur.is

kylfingur.is

Haraldur Franklín Magnús úr GR
var grátlega nálægt því að komast
inn á Opna bandaríska meistaramótið í gegnum lokastig úrtöku
móts í New York sem fram fór á
mánudaginn var. Haraldur Franklín segist hafa skráð sig í mótið þar
sem hann gat farið beint á lokastigið vegna stöðu sinnar á heimslistanum. Úrtökumótin fyrir Opna
bandaríska meistaramótið eru
leikin á tveimur stigum en 500
efstu kylfingarnir á heimslistanum
komast beint á lokastigið.
„Ég hugsa að það taki fátt meira á
taugarnar en að týja boltann upp á
1. teig á US Open þar sem völlurinn
er settur upp eins erfiður og kostur
er og allir þeir bestu í heiminum
taka þátt. Ég vil spila í akkúrat svoleiðis aðstæðum – á risamótum,“
segir Haraldur Franklín.

Þeir Sigurbjörn Þorgeirsson úr GFB
og Halldór Birgisson úr GHH leika
á Evrópumóti eldri kylfinga í Eistlandi dagana 9.-11. júní. Mótið fer
fram á strandvellinum á Pärnu Bay.
Sigurbjörn og Halldór keppa í flokki
50 ára og eldri en einnig er keppt í
flokki 60 ára og eldri. Keppendur
eru 105 talsins frá 25 þjóðríkjum.
Á mótinu eru leiknir þrír 18 holu
hringir á jafn mörgum keppnisdögum. Þeir félagar léku á Opna
spænska meistaramótinu í febrúar
á þessu ári og náðu góðum árangri.
Nánari umfjöllun um Evrópumótið
er að finna á kylfingur.is. n

Lokaðir klúbbar
„Leiknir voru tveir hringir á tveimur
völlum á annars vegar Old Oaks
Country Club og hins vegar Century Country Club á sama deginum.
Um er að ræða mjög lokaða klúbba
og sem dæmi mátti eingöngu æfa í
15 mínútur á æfingasvæðinu, ekki
spila æfingahring daginn fyrir mót
og að sjálfsögðu var stranglega
bannað að fara inn í klúbbhúsið.
Ég náði því ekki góðri æfingu fyrir
mótið en það fylgir þessu stundum.
Vellirnir voru báðir settir upp krefjandi, flatirnar voru hraðar og mikill
halli á þeim – það var bannað að

Halldór Birgisson og Sigurbjörn Þorgeirsson á Opna spænska meistaraMYND/AÐSEND
mótinu í febrúar. 

Tveir fulltrúar
frá Íslandi á EM
eldri kylfinga

Ross Davis, félagi Haralds Franklíns úr háskólagolfinu, var kylfusveinn hans.

MYND/AÐSEND

skilja eftir pútt niður í móti. Dagurinn fór frekar brösuglega af stað og
eftir fimm holur var ég kominn 2
högg yfir par Old Oaks vallarins. Ég
vann mig þó til baka á hringnum
og endaði á 1 höggi undir pari.
Century völlurinn var aðeins þægilegri og þar var auðveldara að setja
upp leikskipulag. Mér gekk mjög
vel að spila hann og ég var heilt yfir
ánægðastur með þolinmæðina og
hugarfarið. Niðurstaðan var 2 högg
undir par og við tók löng bið.“
Átta manna umspil um þátttöku
Haraldur flakkaði fram og til baka,
yfir og undir niðurskurðarlínuna
en þegar allir kylfingar höfðu skilað sér í hús var ljóst að grípa þurfti
til bráðabana milli átta kylfinga

um þrjú sæti á þessu þriðja risamóti ársins. „Myndaðir voru tveir
ráshópar. Ég dró töluna 8 úr hatti
og sló síðastur úr seinni ráshópnum. Fyrsta hola bráðabanans var 1.
braut á Old Oaks vellinum. Brautin
liggur í hundslöpp til hægri og
vindurinn blés frá hægri til vinstri.
Ég fór aðeins of langt út í hundslöppina og endaði í karganum. Þar
lá köngull upp við boltann. Ég var
með dómara með mér og var að
velta fyrir mér að færa köngulinn.
Dómarinn var f ljótur að tjá mér
að ef boltinn hreyfðist fengi ég tvö
högg í víti. Ég var of skjálfhentur í
svoleiðis Míkadó-leik svo ég ákvað
að reyna að slá lágt og rúlla boltanum inn á flöt. Það gekk nokkuð
vel eftir en köngullinn reif í og ég

dró ekki inn á f lötina. Ég átti svo
gott högg inn á flöt og setti þriggja
metra pútt í. Boltinn tók reyndar
heilhring á holubarminum en hann
endaði í. Við fengum allir par á
holuna. Næst fórum við á 18. braut
vallarins, sem er löng par 5 hola
og liggur upp í móti. Við heyrðum
einhver fagnaðarlæti á f lötinni
í hollinu á undan okkur. Ég átti
u.þ.b. fjögurra til fimm metra pútt
eftir fyrir fugli og ætlaði að negla
það niður. Ég vildi alls ekki vera of
stuttur. Ég missti púttið rétt hægra
megin og boltinn staðnæmdist tvo
metra fram fyrir holu. Þarna voru
þrír kylfingar búnir að fá fugl svo
því miður gekk þetta ekki upp að
þessu sinni.“
„Ég verð bara með seinna“
„Það verður erfitt að horfa á US
Open í næstu viku og hugsa um
eitt högg hér og eitt högg þar – högg
sem hefðu getað komið mér á The
Country Club meðal þeirra allra
bestu, en ég má ekki pirra mig á
þessu.
Ég get tekið margt jákvætt með
mér frá New York. Það var hellingur af frábærum kylfingum með
í mótinu og Ross Davis, félagi minn
úr bandaríska háskólagolfinu, kom
frá Boston og var kylfuberi. Það var
frábært að hafa gamlan vin á pokanum en við Ross hittumst ekki
oft. Þetta var skemmtilegur dagur.
Hann var erfiður og stressandi en
frábær áskorun og sem betur fer
er US Open árlegur viðburður – ég
verð bara með seinna.“n

Golf er öflug forvörn fyrir sjúkdóma og kvilla
Kylfingar 50 ára og eldri eru
stærsti einstaki hópurinn í
golfi á Íslandi. Öflugt starf
er unnið innan LEK og
fjölmargir vel sóttir viðburðir fara fram á hverju ári
á vegum samtakanna.

Gauti Grétarsson, formaður
LEK. 

MYND/GSÍ


SIGURÐUR ELVAR

ÞÓRÓLFSSON

kylfingur.is

Annað mótið á Icewear-móta
röðinni fór fram á Hvaleyrarvelli
Golf klúbbsins Keilis sl. sunnudag. Gauti segir vel hafa tekist til
og mikil almenn ánægja verið
meðal þátttakenda. Næsta mót á
mótaröðinni, Opna 66°Norður,
fer fram á Þorláksvelli Golfklúbbs
Þorlákshafnar á morgun. „Við hjá
LEK erum einkar lánsöm með samstarfsaðila en átta samstarfsaðilar
koma að mótunum. Icewear eigum
við auðvitað mikið að þakka sem
aðal samstarfsaðila mótaraðarinnar.
Það hefur gengið mjög vel að
fá aðila til samstarfs og fyrir það
erum við þakklát. Við höfum gert
samning við Icewear til tveggja
ára sem gerir okkur meðal annars kleift að auglýsa mótin okkar
betur. Þá getum við veitt verðlaun
í öllum f lokkum ásamt nándarverðlaunum. Mig langar að nota
tækifærið og þakka einnig þeim
fyrirtækjum sem hafa og munu
útvega verðlaun í sumar. Þau eru
66° Norður, Ping, Örninn, Kaffitár, Nespresso og Bláa Lónið og þá
útvegar fyrirtækið Sóley organics
verðlaun á par 3 holur í sjö mótum
sumarsins. Við viljum þakka þessum fyrirtækjum fyrir stuðninginn
– án þeirra væri starfið erfiðara,“
segir Gauti Grétarsson, formaður
LEK – Landssamtaka eldri kylfinga.
Ganga með tilgangi eflir andann
„Við í stjórninni f innum fyrir
auknum áhuga á golfi eldri kylfinga. Við leggjum áherslu á það
við stjórnvöld að það að iðka golf
sé öflug forvörn fyrir sjúkdóma og

Við sjáum það á öllum
golfvöllum að konurnar eru heldur betur
mættar til leiks.

kvilla síðar á lífsleiðinni og hægi á
öldrunareinkennum. Rannsóknir
sýna að þeir sem stunda golf eru í
betra formi en þeir sem gera það
ekki. Spila þar margir þættir inn í,
bæði líkamlegir, andlegir og félagslegir. Það að ganga 9 eða 18 holur
nokkrum sinnum í viku með tilgangi í góðum félagsskap, hefur
áhrif á eflingu andans og lýðheilsuáhrifin eru mikil.“
Síðasta sumar var liðakeppni í
öldungamótaröðinni sett á laggirnar þar sem einstaklingar gátu
skráð sig í lið og keppt þannig
samhliða einstaklingskeppninni.
„Liðakeppni er ný upplifun fyrir
suma kylfinga sem eru oft meira

uppteknir af eigin frammistöðu en
frammistöðu einhverra annarra. Í
fyrra byrjuðum við með liðakeppni
karla 65 ára og eldri og í sumar
ætlum við að gera sama með konur
65 ára og eldri. Það er ánægjulegt
að áhugi íslenskra kvenna á golfi
er að aukast. Við sjáum það á öllum
golfvöllum að konurnar eru heldur
betur mættar til leiks. Það finnst
mér mikilvægt þar sem kvennagolf er á uppleið í heiminum og
samhliða auknum áhuga kvenna
fjölgar stelpum í golfi sem er mjög
mikilvægt,“ segir Gauti.
Eldri landslið á ferð og flugi
„Við erum að senda landslið til

keppni erlendis. Kvennalandsliðið
keppir á Marisa Sgaravatti Trophy í
júlí og karlalandslið 65 ára og eldri
keppir á Ítalíu. Að lokum keppir 55
ára landslið karla í París í byrjun
ágúst.
Mig langar að nota tækifærið og
þakka þeim fjölmörgu sjálf boðaliðum sem lagt hafa okkur lið og
þeim sem almennt gefa vinnu sína
í þágu golfíþróttarinnar á Íslandi.
Það krefst mikils utanumhalds að
halda 8 mót á einu sumri og margar
hendur þarf til. Sjálf boðaliðar eru
dýrmætur fjársjóður í íslenskum
íþróttum og án öf lugra bakhjarla
væri erfitt að halda samtökum eins
og LEK gangandi.“ n
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Gabríela og
Björn sýna
saman í fyrsta
sinn.
FRÉTTABLAÐIÐ/



ANTON BRINK

Myndir
okkar eru
gjörólíkar.
Ég er með
fígúratívar
myndir,
Björn fer
meira út í
abstraktið.

Á sama sporbaug
Gabríela Friðriksdóttir og
Björn Roth sýna saman á
sýningunni Sporbaugur í
Listasafni Reykjanesbæjar.
Listamennirnir vinna þar
með litabækur. Vídeóverk eru
einnig á sýningunni.

Kolbrún
Bergþórsdóttir
kolbrunb
@frettabladid.is

Um þema sýningarinnar segir
Gabríela: „Þegar við settumst niður
á fyrsta fundinum sagði ég: Mig
hefur alltaf langað til að gera lita
bók. Þá sagði Bjössi: Frábært.“
„Þegar ég var strákur gerði pabbi
(Dieter Roth) litabók fyrir mig. Í þá
daga voru litabækur vinsælar hjá
börnum en honum leist ekki á þær
litabækur sem ég var að reyna að
verða mér úti um, þannig að hann
bjó til sérstaka litabók fyrir mig. Ég
man að hún var dálítið sérkennileg,“
segir Björn.
„Ég dýrkaði litabækur þegar ég var
lítil og hef litað í ógrynni af þeim. Ég
man eftir litabókum sem voru með
hrollvekjandi myndum, eins og af
börnum með undarlegt bros, það var
eins og það lægi eitthvað síkraum
andi þar undir,“ bætir Gabríela við.

Los Olivos Beach Resort

Birt með fyrirvara um prentvillur. Heimsferðir áskilja sér rétt til leiðréttinga á slíku. Ath. að verð getur breyst án fyrirvara.

Tenerife

Í móttökunni
„Það er erfitt að lýsa mínum mynd
um, það verður bara að horfa á þær.
Ég get ekki útskýrt hvað ég er að
gera, ég bara geri eitthvað. En ein
hvern veginn fúnkera myndir mínar
og Gabríelu saman. Það er nú einu
sinni svo að svipað þenkjandi fólk
lendir á sama sporbaug. Ég gerði
meira að segja eina mynd undir
áhrifum frá Gabríelu,“ segir Björn.
„Björn segir að myndirnar hans
verði bara til og það sama gerist
hjá mér. Það virðist kannski eins og
ég sé búin að ákveða mjög mikið,
en hugmyndirnar koma eins og
af sjálfu sér. Svo er ég bara í mót
tökunni,“ segir Gabríela.
Í tilefni sýningarinnar kemur út
bók sem er bæði sýningarskrá og
litabók. Í sýningarsalnum eru borð
og stólar og vitanlega litir þar sem
fólk getur litað. „Það verður hægt að
prenta út myndir fyrir gesti og svo

er litabókin til sölu,“ segir Gabríela.
Gott andrúmsloft
Auk myndanna sýnir Gabríela
tvö vídeóverk. „Önnur myndin er
Deplar, glæný teiknimynd gerð
úr blekmyndum. Franskur vinur
minn klippti myndina. Svo er eldra
vídeóverk sem nefnist Kofahiti,
Cabin Fever, sem hefur ekki verið
sýnt á Íslandi og var gert á Korsíku
fyrir frönsku forsetakosningarnar
fyrir fjórum árum. Þar er fjallað um
ofgnótt frétta og falsfréttir. Gömul

prentvél frá Heidelberg er í aðal
hlutverki.“
Gabríela og Björn hafa þekkst
lengi en þetta er í fyrsta sinn sem
þau vinna saman að sýningu. Þau
segja samstarfið hafa verið einstak
lega skemmtilegt. Björn segir hafa
verið gott að vinna í safninu. „Maður
hefur oft lent í því að vinna í sölum
þar sem enginn vill leyfa manni að
gera það sem maður vill. Hérna er
það allt öðruvísi, andrúmsloftið er
gott og maður fær að gera það sem
maður vill.“ n
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Frábært verð!

Flug & hótel frá

18. júní í 11 nætur 124.400
á mann

VEL STAÐSETT HÓTEL
NÝUPPGERT

Fyrir 2

Flug & hótel frá

141.900
BÓKAÐU SÓL

Myndir listamannanna eru
hlið við hlið.
Gabríela gerði
stærri myndirnar og þær minni
eru eftir Björn.

Um myndirnar á sýningunni
segir hún: „Myndir okkar eru gjör
ólíkar. Ég er með fígúratívar myndir,
Björn fer meira út í abstraktið.“

á mann

ALLUR PAKKINN

595 1000 www.heimsferdir.is

Tónlistarhópurinn Hnúkaþeyr
kemur fram á tónleikum.

Norræn verk í
Breiðholtskirkju
Á tónleikum í dag, laugardaginn
11. júní, leiða saman hesta sína
tónlistarhóparnir Hnúkaþeyr og
Camerarctica og leika norræn verk
eftir Berwald og Nielsen á vegum
15:15 tónleikasyrpunnar í Breið
holtskirkju.
Tónleikarnir eru um klukku
stundar langir. Flytjendur eru þau
Sigríður Hjördís Indriðadóttir á
þverflautu, Eydís Franzdóttir á óbó,
Ármann Helgason á klarinett, Krist
ín Mjöll Jakobsdóttir á fagott, Anna
Sigurbjörnsdóttir á horn, Emil Frið
finnsson á horn, Hildigunnur Hall
dórsdóttir á fiðlu, Guðrún Þórarins
dóttir á víólu,Sigurður Halldórsson
á selló og Þórir Jóhannsson á kontra
bassa. n

Skuggakvartett Sigurðar Flosasonar. 

MYND/AÐSEND

Jazz á Jómfrúnni
Skuggakvartett saxófónleikarans
Sigurðar Flosasonar kemur fram á
útitónleikum á veitingahúsinu Jóm
frúnni við Lækjargötu í dag, laugar
daginn 11. júní.
Þórir Baldursson leikur á Hamm
ond-orgel, Andrés Þór Gunnlaugs

son á gítar og Jóhann Hjörleifsson
á trommur. Þeir munu flytja grúví
og görótta tónlist á mörkum jazz og
blús. Tónleikarnir fara fram utan
dyra á Jómfrúartorginu. Þeir hefjast
kl. 15 og standa til kl. 17. Aðgangur
er ókeypis. n

SUMARFRÍ
4 VIKUR

26 kr.
AFSLÁTTUR

Skráðu þig á orkan.is
Vertu með afsláttinn í áskrift
Veldu þínar 4 vikur og tankaðu með 26 kr. afslætti*
með Orkulyklinum í sumar.
Orkan — Ódýrasti hringurinn

*Gildir ekki á Orkunni Bústaðavegi, Dalvegi, Reykjavíkurvegi og Mýrarvegi, en þar gildir okkar allra lægsta verð.

Sumarblóm
og trjáplöntur

25%
afsláttur
40%

Stjúpur

á tilboði
10 stk. í bakka

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

1.490

kr

2.490 kr

Heitur pottur
uppblásinn

Vinsælustu
rafmagnshjólin
okkar 2 ár í röð
Umhverfisvænt, 250W
25 km hraði, Drægni 70 km

20%
Rafmagnsreiðhjól, 26"

Nuddpottur

Premium Camaro, 6 manna,
upplásinn. 8089109

119.990

kr

149.990kr

Yadea rafmagnsreiðhjól, 7 gíra borgarhjól,
36V rafhlaða undir bögglabera,
hleðstutími 3-6 klst. 3903103-3903104

169.990
189.990 kr

kr

Þvottavélar og þurrkarar

ÚTSALA
Þvottavél,
1400 sn.

Þurrkari, 7 kg

8 kg, trommurúmmál:
53 ltr., barnalæsing,
skjár, 60x85x60 cm.
1860499

78.390

kr

97.990kr

ÚTSALA
Þú sparar

19.600 kr.

Barkalaus, tekur 7 kg,
stærð: 85x59,6x57 cm,
67dB , tromla 104 ltr.
1835643

69.990
88.590kr

ÚTSALA
Þú sparar

18.600 kr.

kr

Pallaolía, viðarvörn
og hreinsifeni

Pizzuofnar

Háþrýstidælur

Sláttuvélar

afsláttur

afsláttur

afsláttur

afsláttur

20% 25% 20% 20%

Allt fyrir
grillsumarið
Úrvalið er hjá okkur
Gasgrill Q3200

Grillflötur: 63x45 cm, efri grind:
40x11 cm, grillgrindur úr
pottjárni. 3000403

84.990

kr

Sumarveisla
Sama
rafhlaða
í öll
verkfæri

Worx verkfæri

20%
afsláttur

Garðhúsgögn

20%
afsláttur

Nýtt blað
á husa.is
Skoðaðu
öll tilboðin

LÍFIÐ

46 Lífið

FRÉTTABLAÐIÐ

11. júní 2022 LAUGARDAGUR

FRÉTTABLAÐIÐ

11. júní 2022 LAUGARDAGUR

1, 2, 3, 4, 5 Dimmalimm
Reynir á snerpu og úthald. Stuttir sprettir í
bland við að frjósa. Kjörinn leikur og einn af
fáum leikjum sem er bæði skemmtilegt að vera
Dimmalimm og að reyna að frjósa.

París
Leikur fyrir nákvæmni. Það
eru til margar reglur í París
og auðveldlega hægt að
útfæra leikinn með fótbolta
á grasinu í Laugardal. Getur
gert spyrnurnar enn betri.

Yfir – með bolta
Langir boltar
eru stundum
vesen. Það
er auðveldlega hægt
að útfæra
Yfir þannig
að landsliðsstrákarnir
bombi bara
yfir stúkuna
og eigi svo að
hlaupa í kringum
hana ef einhver
grípur.

„Það sem ég er að sjá á æfingum er að þetta eru svolítil fíflalæti. Ég þoldi ekki svona, einhverja
svona leiki – köttur og mús, eltingarleikur eða eitthvað. Hvað er næst? Dimmalimm? Það er gaman í
fótbolta, en mér finnst ekki gaman í Dimmalimm,“ sagði Kári Árnason um æfingarnar hjá landsliðinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Krakkaleikir hjá
knattspyrnuhetjum

Hver er undir teppinu?
Eftirtekt, einbeiting og eflir félagsanda. Arnar
Þór gæti farið undir teppið og vonandi ekki
komið aftur. Það væri farsælast fyrir íslenskan
fótbolta.

Hver stal kökunni úr
krúsinni í gær?
Hópeflisleikur. „Maður veltir
því fyrir sér hver leiðtoginn
er í liðinu sem rífur hina með
sér,“ sagði Rúrik Gíslason á
Viaplay eftir leikinn. Einfaldur
og góður leikur í rútunni til
og frá æfingu – svo menn
kynnist.

boas@frettabladid.is

Sumarið er tíminn. Þá er gott að fara í leiki. Íslenska landsliðið, undir
stjórn Arnars Þórs Viðarssonar, notar tímann mikið í að fara í kött og
mús, eltingarleiki, Dimmalimm og fleiri góða. Fréttablaðið tók saman
nokkra góða leiki sem reyna á snerpu, úthald og stökkkraft.

Fallin spýta
Reynir á útsjónarsemi, hraða og
samvinnu.Trúlega
myndi reyndar KSÍ
klúðra því að finna
spýtu, svona miðað
við síðustu fréttir,
en það má alltaf
vona.

Eina króna
Einn vinsælasti
barnaleikurinn fyrr
og síðar.
Reynir
á agann,
enda þarf
að hlaupa
meðan einhver telur upp
á 40 og fela sig. Svo
yrði spretturinn til að bjarga
sér og kalla eina krónu fyrir
mér, einn, tveir, þrír, ákaflega
forvitnilegur.

Námskeið 24.-26. júní

Aukið frelsi – aukin hamingja
Úrvinnsla áfalla með EMDR, listmeðferð og núvitund
Helgarnámskeið frá föstudegi til sunnudags

Þarna reynir bara á kraftinn og styrkinn. Það má
víst líka æfa hann, ekki bara fótboltahæfileikana.

Rósa Richter, sálfræðingur og listmeðferðarfræðingur
Nánari upplýsingar og skráning
á heilsustofnun.is eða í síma 483 0300.

Reipitog

Heilsustofnun
Náttúrulækningafélags Íslands
- berum ábyrgð á eigin heilsu

Flöskustútur
Sá sem flöskustúturinn bendir á … Setning
æskunnar. Þarna væri hægt að æfa þol því það
má jú ákveða refsinguna sem flöskustúturinn
þýðir.

FÖRUM VEL
MEÐ HÚÐINA
Hugsaðu vel um stærsta líffærið húðina,
innan frá og utan, frá toppi til táar.
Húðin gegnir mikilvægum sérhæfðum hlutverkum,
hún ver okkur, heldur á okkur réttu hitastigi og skynjar
umhverfið okkar. Förum vel með húðina.
Heilsa þín er okkar hjartans mál – þess vegna leggjum
við áherslu á fræðslu, gæðavörur og persónulega þjónustu.
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Af vágestum og aufúsugestum
n Frétt vikunnar
Margrét Helga Erlingsdóttir
odduraevar@frettabladid.is

„Enn ein fréttavikan er senn á enda
runnin. Sú var viðburðarík. Rétt í
kjölfar manndrápsmáls þá erum við
„sjanghæuð“ á af hjúpandi blaðamannafund um skipulagða glæpastarfsemi,“ segir Margrét Helga um

fréttavikuna sem er að líða.
Á fimmtudagsmorgun var ég
komin áleiðis með útvarpsviðtal
mitt við sóttvarnalækni um kórónu
veiruna þegar hann spyr mig af
sinni alkunnu yfirvegun hvort ég
hefði nokkurn áhuga á að spyrja
hann út í apabóluna. Hún væri
nefnilega komin til landsins.
En það voru ekki aðeins vágestir
sem sóttu Ísland heim í vikunni
heldur líka mikilsmetnir þjóðhöfð-

45%
AFSLÁTTUR

BERMUDA

Útisófasett og borð. 210 x 210 x 80 cm.
Hægt að raða upp á marga vegu.
Fullt verð: 179.900 kr.

Nú

98.995 kr.

AVIGNON hægindastóll
með skammel
Stillanlegur hægindastóll með
innbyggðum skemli. Brúnt, svart,
dökkgrátt og rautt PVC leður.
Verð 199.900 kr.

25%
AFSLÁTTUR

Nú

149.925 kr.

BOSTON VIVA heilsurúm

35%
AFSLÁTTUR

Boston City heilsurúmin frá Sealy fást í tveimur stærðum;
160x200 og 180x200 cm. Dýnan er svæðaskipt
pokagormadýna. Efst er mjúk og
160x200 cm
þægileg yfirdýna sem styður vel við
Fullt verð: 279.900 kr.
líkama þinn. Botninn er með gormum
(Boxspring) sem gefur viðbótarfjöðrun.

Nú

181.935 kr.

*Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni eru birtar með fyrirvara um prentvillur.

Fáðu fréttirnar fyrst um tilboð, afsláttarkóða
eða aðgang að útsölum á undan öðrum með
því að skrá þig á póstlista Dorma.
Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

ingjar. Hæstvirt Netumbo NandiNdaitwah utanríkisráðherra var
hér ásamt rannsakendum. Dómsmálaráðherra sá sér reyndar ekki
fært að hitta ráðherrann og sendi
í sinn stað aðstoðarmann sinn,
Brynjar Níelsson.
Ég ræddi við héraðssaksóknara,
sem á dögunum sat fund með namibísku sendinefndinni um Samherjaskjölin. Hann sagði að það væri
„góður gangur á rannsókninni“.

Þessa setningu hef ég heyrt með
reglulegu millibili frá afhjúpuninni
2019.
Drago Kos, formaður vinnuhóps
OECD gegn mútum, sagði í sama
mánuði og afhjúpunin átti sér stað
að málið yrði prófsteinn á getu
íslenskra lögregluyfirvalda. Það
þyrfti að taka á málinu innan skynsamlegra tímamarka. Ég velti fyrir
mér hvað hann segði nú, tveimur og
hálfu ári seinna. n

Margrét Helga Erlingsdóttir fréttakona. 
MYND/AÐSEND

Margrét Bóasdóttir, kórstjóri og söngkona, hvetur íslenskt kórafólk til að fjölmenna á norrænu kórahátíðina sem
hefst í Háskólanum í Reykjavík í lok mánaðarins í kjölfar ráðstefnu kórstjóra.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Norrænn fjöldakórsöngur
fyllir Vatnsmýrina
Fjölþjóðlegur kórsöngur
mun óma yfir Vatnsmýrinni
og víðar um borgina í lok
mánaðarins þegar kórafólk
frá öllum Norðurlöndunum
kemur saman á kórahátíðinni
Nordklang sem verður haldin
á Íslandi í fyrsta skipti í sögu
hátíðarinnar, sem hófst 1952.

Við viljum að sjálfsögðu sýna að við
getum svo sannarlega
líka sungið.

toti@frettabladid.is

Norræna kórahátíðin Nordklang
verður haldin í fyrsta skipti á
Íslandi um mánaðamótin, en hún
hefst strax í kjölfar norrænnar fagráðstefnu kórstjóra. Mikill hugur er
eðlilega í stjórnum Landssambands
blandaðra kóra og Félags íslenskra
kórstjóra, sem hvetja íslenskt kórafólk til að fjölmenna á hátíðina og
finna röddum sínum samhljóm
með fulltrúum frændþjóðanna.
„Við erum stolt og spennt fyrir
þessu öllu,“ segir Margrét Bóasdóttir kórstjóri, sem er í undirbúningsnefnd stórviðburðanna tveggja.
„Norðurlöndin hafa með sér kórasamtök og Nordklang hátíðin er í
raun og veru eina stóra verkefnið
sem þau standa saman að.“
Hátíðin var fyrst haldin 1952 og
hefur síðan þá færst á milli landanna á þriggja ára fresti. „En við
höfum ekki treyst okkur til að taka
þetta að okkur þannig að það hefur
samviskusamlega verið hlaupið yfir
okkur þangað til núna fyrir þremur
árum í Helsingborg í Svíþjóð, að
við ákváðum að nú skyldum við
bara standa okkur og taka þetta að
okkur.
Við erum líka rosa stolt af því að
tveir kórar ætla að koma frá Grænlandi og þetta er í fyrsta skipti sem
það gerist. Við erum með persónuleg sambönd og byrjuðum aðeins að

ylja þeim strax fyrir þremur árum.
Síðan er einn kór frá Færeyjum, heill
kór frá Finnlandi og svo auðvitað
íslenskir kórar.“
Kjære nordiske venner
Hugmyndin með hátíðinni er að
leiða saman kórsöngvara frá öllum
Norðurlöndunum til skrafs, ráðagerða og auðvitað fyrst og fremst að
syngja saman. „Þannig að nú verður
það bara „kjære nordiske venner“ og
við búum til einn sameiginlegan kór
úr okkur öllum,“ segir Margrét og
áréttar að heilu kórarnir þurfi ekki
að skrá sig til leiks heldur geti einstaka félagar komið í smærri hópum
eða einir sér.
Nordklang hefst 29. júní en
tveimur dögum fyrr byrjar norræn
fagráðstefna kórstjóra. „Þannig að
við vindum þetta svo skemmtilega
saman að þetta er bara heil vika af
kórstjórum og svo kórsöngvurum.
Við verðum svona rétt um 100 kórstjórarnir á ráðstefnunni og helmingurinn erlendis frá. Síðan verðum
við væntanlega eitthvað um 350400 á kórahátíðinni.“
Margrét segir stóran hluta kórsöngvaranna koma erlendis frá og

hvetur íslenskt kórafólk eindregið
til að mæta til leiks þannig að raddstyrkur Íslands verði sem mestur.
„Það væri óskandi að sem flestir
skrái sig og Íslendingar eru nú frægir
fyrir að bregðast mjög skjótt við á
síðustu stundu, en við megum eiga
það að við gerum það þá líka mjög
vel. En það skiptir auðvitað máli
bæði að sýna samstöðu og þar sem
við erum að taka þetta að okkur
viljum að sjálfsögðu sýna að við
getum svo sannarlega líka sungið.
Við viljum ekki láta okkar eftir liggja
og hvetjum þess vegna íslenska kórsöngvara til þess að grípa nú upp
tölvuna sína og skrá sig á hátíðina.“
Áhættuatriði
Margrét segir Háskólann í Reykjavík
í Vatnsmýrinni, sem verður varnarþing hátíðarhaldanna, vera sannkallaðan happafeng enda einstaklega hentugt húsnæði fyrir kórsöng.
„Ég var fyrir þremur árum í Svíþjóð
og fyrir sex árum í Finnlandi og
miðað við þær hátíðir sem ég hef sótt
þá erum við með albestu aðstöðuna í HR. Fyrirlestrasalirnir eru til
dæmis á pöllum þannig að kórpallarnir eru innbyggðir í húsinu, sem er
nú ekki algengt, en sérdeilis vel fallið
fyrir samsöng.“
Níu vinnusmiðjur verða í gangi á
hátíðinni og þar verður unnið með
ýmiss konar tónlist, æft í hópum
og sungið í sex tíma á dag. „Þessu
lýkur síðan með stórtónleikum í
Hörpu laugardaginn 2. júlí, þar sem
allar vinnusmiðjurnar flytja tvö til
þrjú lög sem þær hafa æft. Þetta er
áhættuatriði, enda spurning hversu
góður árangur hefur náðst á þremur
dögum,“ segir Margrét.
Allar frekari upplýsingar um
hátíðina eru á nordklangkorfestival.
org. n
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Andrés Bertelsen andres@frettabladid.is, Auður Húnfjörð audur@frettabladid.is, Reynir Elís Þorvaldsson reynir@frettabladid.is, Örn Geirsson orn@frettabladid.is FÓLK/
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HEILSA & HAMINGJA

LYFIN Í LÚGUNA

Bílaapótek
OPIÐ alla daga

9–22
10–23

VESTURLANDSVEGI
HÆÐASMÁRA

LYFJAVAL ER Á EFTIRTÖLDUM STÖÐUM:
Bílaapótek Hæðasmára
Bílaapótek Vesturlandsvegi
Glæsibæ
Urðarhvarfi
Mjódd
Apótek Suðurnesja
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Skannaðu
kóðann
og þú gætir
unnið grill!

Laugardaginn 11. júní

Tilboð gilda eingöngu í dag, laugardaginn 11. júní 2022 og á meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

AFMÆLISHÁTÍÐ

25%
AFSLÁTTUR

Af öllu* í verslunum
BYKO í dag

* Gildir ekki í Leigu eða Timbur- og Lagnaverslun

20%

Af öllu
pallaefni
AFSLÁTTUR
VIÐ ERUM
HANDHAFI
KUÐUNGSINS

Verslaðu á byko.is

frettabladid.is
Tobbu
Marinós

Sjúk samskipti
Undanfarið hafa ýmis sjúk samskipti fengið að líta dagsins ljós.
Fyrir vikið er auðveldara en áður
að spegla sig í þeirri andlegu
ofbeldissýru sem fólki finnst í lagi
að bjóða upp á.
Fólki sem á að vera svo gott, vel
gert og vel gefið. Fólki sem með
nafni sínu einu minnkar flesta í
kringum sig og lendir því ekki oft
í því að fá spurningarmerki við
sturlaða hegðun sína.
Mikilmennskan er ótútreiknanleg en mynstrið er í raun ótrúlega
einfalt og áhrifaríkt. Með því að
minnka við fyrsta tækifæri flesta
í kringum þig er hægt að koma af
stað djúpri viðurkenningarþörf hjá
jafnvel grjóthörðustu týpum.
Svo spyrst þetta út – að hinn
sýrði og sjálfumglaði kalli nú ekki
allt ömmu sína og sé mjög erfiður
viðureignar. Það þurfi sko að passa
sig. Viðkomandi geti jafnvel misst
stjórn á sér við fólk án nokkurrar
ástæðu. Hvað gerist næst?
Þú verður óörugg í fyrstu samskiptum við siðlausa sýrutrippið.
Það er búið að mála mynd. Þú ert
honum ekki samboðin. Þú þarft að
vinna þig upp.
Gera betur. Gera betur en hvað
og hvers vegna er grátt?
Í framhaldinu ertu alltaf tekin
aðeins niður sem þýðir að án þess
að þú áttir þig á því snúast flest
samskipti um að þú réttlætir þig
við einhvern sem á ekkert inni hjá
þér og er í raun ekkert annað en
ofbeldisseggur.
En athugið að þessi týpa er eldklár og kann að dansa á línunni
og sáldra gullhömrum þegar
henni finnst mikilvægt að stytta í
taumnum.
Og svo rétt í því sem sjálfsmynd
þín tekur á sig mynd er taumnum
smeygt blíðlega um hálsinn á þér –
og þrengt að.
Og taumarnir liggja víða. n

Sigraðu
grillveisluna!

Ritstjórn ritstjorn@frettabladid.is
Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is
Prentun Torg ehf.
Dreifing Póstdreifing ehf.
dreifing@postdreifing.is

20% afsláttur af öllum American
Tourister vörum til 13. júní
2022 - 2025
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