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BORGA STÓRFÉ
FYRIR AÐ DORGA 2

SYSTURNAR LÁTA 
EKKERT STÖÐVA SIG
Systurnar Snædís Rán og Áslaug Ýr Hjartardætur eru staðráðnar í að láta ekki sjaldgæfan 
taugahrörnunarsjúkdóm sem kostaði þær sjón, heyrn og jafnvægi koma í veg fyrir að þær 

láti drauma sína rætast. Þær eru báðar í MH og stefna báðar á háskólanám.  20

FRÁ ÚGANDA TIL 
VESTMANNAEYJA Tonny 
Mawejje spilar með landsliði 
Úganda og ÍBV. Hann er 
þjóðhetja í heimalandi sínu 
og á von á sínu fyrsta barni í 
haust.  44

KRISTÍN ÓMARS OG 
EILÍFAR SPEGLANIR 
Skáldið með nýja bók hjá nýju 
forlagi og les upp í Hljómskála-
garðinum. 18

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ÓSKIPULAGÐA BÚÐARKONAN 
Á RAUFARHÖFN  26

Gjafakortið 
er vinsæl 
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www.kaupumgull.is

Upplýsingar og tímapantanir: Sverrir s. 661-7000 

Nánar á bls. 29
Veðlán

Staðgreiðum allt gull, silfur, 
platinum, demanta og vönduð úr.

Hringa, hálsmen, armbönd, gullmynt, Gold Quest 
gullmynt, allt brotagull  og nýtt gull.

Lánum allt að 10 milljónum kr. 

LANGAR 
ÞIG Í BÍÓ?

Það er sama hvað er að gerast - við seljum miðana. 
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LOKSINS KOMIÐ SUMAR Í REYKJAVÍK 10

TÍSKAN Á 
TJALDSTÆÐINU

HELLISGERÐI 90 ÁRAHellisgerði í Hafnarfirði verður 90 ára á morgun. 
Haldið verður upp á daginn með fjölbreyttri dagskrá 
og harmonikkuballi. Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, 
bæjarstjóri í Hafnarfirði, setur hátíðina kl. 14. Meðal 
þeirra sem koma fram eru Signal, TutTugu, Sara Blandon, 
Pollapönk og Jón Jónsson. 

HUGGULEGUR MAÐUREINSTAKUR R k

fyrirbyggjandi fæðubótarefni

Ekki þjást

BEST OFSUPPLEMENTSAWARD WINNER

Mígreni.is

Mígreni.is

Ertu búinn að fá þérVeiðikortið!eeiiððiikkkooorrrttttiiiiððððð!!!!!

g sj stjóri í Hafnarfirði, setur hátþeirra sem koma fram eru Signal, TPollapönk og Jón Jónsson. 
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Acta er langstærsta lög-
mannsstofa landsins sem 
er eingöngu í eigu kvenna,“ 

segir Þyrí Steingrímsdóttir, hæsta-
réttarlögmaður og einn sex eig-
enda Acta. Þar starfa, auk eigenda, 
þrír starfsmenn; tveir fulltrúar og 
skrifstofustjóri.

„Acta verður tíu ára á næsta 
ári og frá stofnun 2004 hefur stof-
an vaxið jafnt og þétt. Umsvif eru 
að aukast, verkefnin að stækka og 
stærri viðskiptavinir að bætast 

ið “ lý

LÖGMANNSSTOFURLAUGARDAGUR  22. JÚNÍ 2013 Kynningarblað Acta, Íslenskir lögmenn, Lögmenn Sundagörðum, Land lögmenn, 

Traustar og ráðagóðar í áratugÁ Acta lögmannsstofu ráða konur ríkjum og búa yfir traustri þekkingu, reynslu og sérhæfingu á öllum sviðum lögmennsku. Þær 
sinna alhliða lögmannsþjónustu og ráðgjöf fyrir fyrirtæki, stofnanir, sveitarfélög og einstaklinga; bæði innlenda sem erlenda.

Acta verður tíu ára á næsta ári og frá stofnun 2004 hefur stofan vaxið jafnt og þétt. Umsvif eru að aukast, verkefnin að stækka og stærri viðskiptavinir að bætast við. 
MYNDIR/ANTON

EINSTAKUREINSTAKUR R

Acta er langstærsta lög-
mannsstofa landsins sem 
er eingöngu í eigu kvenna,“ 

segir Þyrí Steingrímsdóttir, hæsta-
réttarlögmaður og einn sex eig-
enda Acta. Þar starfa, auk eigenda, 
þrír starfsmenn; tveir fulltrúar og 
skrifstofustjóri.

„Acta verður tíu ára á næsta 
ári og frá stofnun 2004 hefur stof-
an vaxið jafnt og þétt. Umsvif eru 
að aukast, verkefnin að stækka og 
stærri viðskiptavinir að bætast 
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Traustar og ráðagóðar í áratugÁ Acta lögmannsstofu ráða konur ríkjum og búa yfir traustri þekkingu, reynslu og sérhæfingu á öllum sviðum lögmen
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Acta verður tíu ára á næsta ári og frá stofnun 2004 hefur stofan vaxið jafnt og þétt. Umsvif eru að aukast, verkefnin að stækka og stærri viðskiptavinir að bætast við. 

Sérfræðingur  

í reikningsskilum

Starfið tilheyrir alþjóða samstæðu- og reikningsskiladeild (Global Consolidation 

and Reporting) Actavis sem sér meðal annars um uppgjör á samstæðu Actavis, Inc.  

sem er skráð félag á hlutabréfamarkaði í Bandaríkjunum.

Helstu verkefni:  

      uppgjöri alþjóðafyrirtækis og greiningu  

      stjórnendaupplýsinga

      Innleiðing á nýju samstæðuuppgjörskerfi

      Önnur verkefni tengd fjármálasviði samstæðunnar

      Samskipti við dótturfélög Actavis víðsvegar um heiminn

Við leitum að einstaklingi

      með háskólamenntun á sviði viðskipta

      með reynslu af uppgjörsvinnu

      með reynslu af störfum á endurskoðunarskrifstofu (æskilegt)

      með þekkingu á bandarískum reikningsskilastöðlum  

        (US GAAP) (kostur)

með góða þekkingu á reikningsskilum tengdum sköttum  

unting) (kostur)
ki tum og er góður í hópi

Actavis 

er alþjóðlegt 

fyrirtæki sem sérhæfir sig 

í þróun, framleiðslu og sölu 

hágæðasamheitalyfja. Fyrirtækið 

er með starfsemi í yfir 60 löndum. 

Hjá Actavis á Íslandi starfa 

tæplega 800 starfsmenn  

á ýmsum sviðum.

 

Hjá Actavis bjóðum við upp á:

fjölskylduvænt starfsumhverfi

góðan starfsanda

gott mötuneyti

fræðslu og þjálfun

iðjuþjálfa, hjúkrunarfræðinga og lækni  

    sem sinna heilsuvernd starfsmanna

árlegan styrk til íþróttaiðkunar  

    auk fræðslustyrks

öflugt starfsmannafélag

 

atvinna
Allar atvinnuauglýsingar 

vikunnar á visir.is
SÖLUFULLTRÚAR 

Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426

Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Enginn vill líta 
út eins og 
útilegumaður 

í útilegunni. 
Fréttablaðið 
pakkaði 
niður. 24
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FÓLK Ferðamönnum býðst nú að 
leigja veiðistöng og dorga í Reykja-
víkurhöfn. 

Ferðamannaiðnaðurinn hefur 
blómstrað hér á landi undanfarin 
ár og af því tilefni hafa skotið upp 
kollinum ýmsar nýjungar í borg-
inni ætlaðar ferðamönnum. 

Rent a rod, sem útleggst á 
íslensku „leigðu stöng“, hefur 
aðeins verið starfrækt í um tvær 
vikur. Starfsemin fer fram í litlum 
skúr á Reykjavíkurhöfn og býður 
upp á skammtímaleigu á veiði-
stöngum fyrir ferðamenn sem geta 
dorgað í höfninni. Tveir austurrísk-
ir ferðamenn gátu ekki setið á sér 
að prófa að dorga en þeir sögðust 
vera meðalreyndir veiðimenn. 

„Þetta var frábært,“ fullyrtu 
félagarnir eftir að þeir skiluðu 
stöngunum. „Jafnvel þó að við 
höfum ekki veitt neinn fisk,“ bættu 
þeir við og hlógu. Herramennirnir 
tveir sögðust ekki vera með þaul-
skipulagða dagskrá fyrir daginn, 
í raun og veru væru þeir spennt-
astir fyrir því að finna huggulegan 
garð, opna einn kaldan öl og njóta 
veðurs ins. 

Skammtímaleiga á veiðistöngum 
hefur ekki verið í boði áður. Áður 
en þessi þjónusta var sett upp á 
höfninni var aðeins hægt að fara 
í sérstakar sjóveiðiferðir sem eru 
dýrari og ekki eins aðgengi legar 
fyrir ferðamenn, segir Fannar Örn 
Hafþórsson, starfsmaður Rent a 
rod.  

„Eigandinn, Jakob Hrafnsson, er 
mikill veiðikall og sá að það vant-
aði svona þjónustu í bæinn þar sem 
það geta ekki allir farið á sjóstöng. 
Þetta er sérstaklega gott fyrir þá 
sem eru sjóveikir og vilja veiða 
með fast land undir fótum. Áður 
hefðu ferðamenn þurft að kaupa sér 

sína eigin stöng ef þeir vildu veiða í 
höfninni,“ bætir hann við. 

Fannar býst við miklum vin-
sældum leigunnar en lítil reynsla 
er komin á verkefnið eins og er.  
Enginn vafi er þó á því að litli 
skúrinn við höfnina er skemmti-
leg viðbót í flóru þeirrar afþrey-
ingarmöguleika sem ferða-
mönnum stendur til boða að nýta 
sér þegar þeir dveljast í borg-
inni.   nannae@365.is

FÓTBOLTI FYRIR KRIST
Úgandamaðurinn Tonny Mawejje hefur spilað með 
ÍBV í fj ögur ár. Hann segir frá ævintýrum sínum.

ERFIÐUR RIÐILL
Í gær var dregið í riðla fyrir EM í handbolta sem fer 
fram í  Danmörku í janúar næstkomandi.

POTTASTJÓRNUN Í SJÁVARÚTVEGI HELDUR 
ÁFRAM 12
Þorsteinn Pálsson um sjávarútvegsmál.

BARÁTTAN UM SÖGUNA 16
Guðni Th. Jóhannesson um söguskoðun Sigmundar Davíðs 
Gunnlaugssonar forsætisráðherra.

VITRU APARNIR ÞRÍR 16
Auðbjörg Reynisdóttir um heilbrigðiskerfi ð.

Agnar Kr. Þorsteinsson, aðstandandi 
undirskriftasöfnunar gegn veiðigjalda-
frumvarpi ríkisstjórnarinnar, var kall-
aður á teppið hjá sjávarútvegsráðherra, 
sem sendi jafnframt póst á yfirmann 
Agnars. Þetta vakti hörð viðbrögð.

Hæstaréttardómarinn Ingibjörg 
Benediktsdóttir skilaði sératkvæði 
í vikunni þegar kveðinn var upp um-
deildur sýknudómur í nauðgunarmáli. 
Stutt er síðan hún setti sig upp á móti 
karlkyns kollegum sínum í Hæstarétti í 
umfjöllun um annað kynferðisofbeldi.

FIMM Í FRÉTTUM UNDIRSKRIFTIR OG UPPLJÓSTRANIR
Þingmaðurinn Páll Jóhann Pálsson ætlar 
ekki að greiða atkvæði um veiðigjalda-
frumvarpið vegna þess að hann á sjálfur 
mikið undir því að það nái fram að ganga, 
sem meðeigandi útgerðar-
innar Vísis í Grindavík.

Tölvunarfræðingurinn 
Ólafur Vignir Sigurvinsson 
ætlar, ásamt öðrum, að flytja 
uppljóstrarann Edward 
Snowden til Íslands með 
einkaþotu.

➜ Vikan var viðburðarík fyrir skáldkonuna Sigurbjörgu Þrastardóttur. Fyrst 
var hún valin bæjarlistamaður Akraness og síðan handleggsbraut Hreimur Örn 
Heimisson hana í góðgerðarfótboltaleik sem markvörðurinn David James dæmdi.

Ferðamenn borga 
stórfé til að dorga
Reykjavík er vinsæll ferðamannastaður og fjölmargt í boði fyrir ferðamenn. Tveir 
ævintýragjarnir ferðalangar komust að því þegar þeir leigðu stöng og fengu að 
dorga í höfninni. Búist er við miklum vinsældum leigunnar.

Það kostar sitt fyrir ferðamenn að dorga í höfninni. Verðið er eftirfarandi:
Hálftími kostar 1.500 krónur.
Klukkustund kostar 3.000 krónur.
Tvær klukkustundir kosta 4.990 krónur.

➜ Leiguverð á stöngum hjá Rent a rod

SJÓSTÖNG Í LANDI  Reykjavíkurhöfn iðar af lífi þessa dagana og er fjölbreytt 
afþreying í boði fyrir nýjungagjarna ferðamenn sem og aðra sem vilja slaka á og 
njóta fegurðar sólarinnar þegar hún speglast á haffletinum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

   Þetta er sérstaklega 
gott fyrir þá sem eru 

sjóveikir og vilja veiða 
með fast land undir 

fótum. Áður hefðu ferða-
menn þurft að kaupa sér 

sína eigin stöng ef þeir 
vildu veiða í höfninni.

Fannar Örn Hafþórsson 
starfsmaður Rent a rod

TUNGLIÐ, TUNGLIÐ LESTU MIG 18
Tunglið nefnist nýtt bókaforlag sem ætlar að gefa út nýjar bækur 
á hverju fullu tungli. 

TÖLVAN ÞARFASTI ÞJÓNNINN 22
Friðgeir Jóhannesson hafði varla snert tölvu áður en hann missti 
sjón og heyrn í vinnuslysi. Nú er hún ómissandi í öllum þeim 
félagsstörfum sem hann sinnir.  

STÍGVÉLUÐU TÍSKULÖGGURNAR 24 
Gömlu góðu gúmmístígvélin hafa fengið uppreisn 
æru og þykja nú ekki síður ómissandi vegna útlits-
ins en notagildisins. 

LITLIR KAUPMENN SEM HUGSA STÓRT 26
Það sem ekki fæst hjá kaupmanninum í Mónakó 
Súpermarket á Bakkafirði veiða menn sjálfir. 

KRAKKASÍÐA 28
KROSSGÁTA 30

LEGGUR UNDIR SIG LISTAGIL 38
Aðalheiður S. Eysteinsdóttir sýnir hundruð verka á tíu sýningum sem marka 
endalok á sýningaröð sem staðið hefur yfir undanfarin fimm ár. 

EINI KATTADÓMARINN Á ÍSLANDI 
50
Marteinn Tausen flýgur út einu sinni í 
mánuði til að dæma kattaræktarsýningar.

BREYTTU SJOPPU Í 
HEILSUVERSLUN 50
Systurnar Jóhanna og Guðrún Kristjáns-
dætur reka verslunina Systrasamlagið.  

STJÓRNMÁL Sigurður Ingi Jóhannsson umhverfis-
ráðherra frestaði friðlýsingu í Þjórsárverum á síð-
ustu stundu á fimmtudagskvöld. Skrifa átti undir 
stækkun friðlandsins í Þjórsárverum með viðhöfn í 
gær. 

Stækkunin hefði slegið virkjanakosti eins og Norð-
lingaölduveitu út af borðinu. Því gerði Landsvirkjun 
athugasemdir við friðlýsinguna á fimmtudag og seg-
ist ekki hafa fengið upplýsingar um meðferð athuga-
semda sinna og telja málsmeðferðina ólögmæta.

Sigurður Ingi segir athugasemdirnar hafa borist 
mjög seint og það sé óheppilegt. Hins vegar sé betra 
að bregðast við með því að fresta undirritun en að 
fara of geyst og lenda í vanda seinna. 

Náttúruverndarsamtök Íslands gagnrýndu 
ákvörðun ina harðlega í gær. Svandís Svavarsdóttir, 
þingsflokksformaður Vinstri grænna og fyrrverandi 
umhverfisráðherra, gagnrýndi Sigurð Inga einnig 
harðlega í ræðustól Alþingis í gær. Hún sagði hann 
hlýða iðnaðar- og viðskiptaráðherra Sjálfstæðis-

flokksins, Ragnheiði Elínu Árnadóttur. Hann vísaði 
því á bug í fréttum Stöðvar 2 í gærkvöldi. „Fyrrver-
andi umhverfisráðherra var nú einu sinni dæmdur 
fyrir að ganga of langt og dæmdur í Hæstarétti 
fyrir embættisverk sín. Ég hef engan áhuga á því og 
vildi þess vegna skoða það betur. Umhverfisstofnun 
sem fer með málaflokkinn ákvað að fresta undir-
rituninni.“ - kk / sjá síðu 8

Sigurður Ingi segist ekki vilja brjóta lög eins og fyrirrennari hans:

Vill vanda sig við embættisverk
Fyrrverandi umhverfis-

ráðherra var nú einu sinni 
dæmdur fyrir að ganga of 

langt og dæmdur í Hæstarétti 
fyrir embættisverk sín. Ég hef 

engan áhuga á því og vildi 
þess vegna skoða það betur. 

Sigurður Ingi Jóhannsson 
umhverfisráðherra
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HAMFARIR Á INDLANDI
600 manns hafa farist í fl óðum á Indlandi. 4
BARN LÁTIÐ LJÚGA 
UM OFBELDI
Forsvarskona Vörn fyrir börn lét barnabarn 
sitt ljúga kynferðisbroti upp á föður þess í 
forræðisdeilu. 6
FRIÐLÝSING 
ÞJÓRSÁRVERA Í SALT
Umhverfi sráðherra hefur frestað stækkun 
friðlands í Þjórsárverum. Forstjóri 
Umhverfi s stofnunar viðurkennir að ásakanir 
séu í bréfi  frá Landsvirkjun.  8

„Framvinda verkefna er ekki jafngóð og áætlun gerir ráð 
fyrir. Framkvæmdum hefur seinkað um eina og hálfa viku.“ 8

Bergþóra Kristinsdóttir, verkefnastjóri hjá Efl u, um malbikun í Reykjavík.
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Garðhúsgögn  Garðverkfæri  Grill
Viðarvörn  Útimálning  Garðleikföng

Búsáhöld

Tax Free af öllum vörum í Blómavali og 
einnig af eftirfarandi vörufl okkum 

í Húsasmiðjunni: 

Tax Free tilboð jafngildir 20,32% afslætti. Afsláttur gildir ekki 
af vörum merktum „Lægsta lága verð Húsasmiðjunnar“ 
og Weber grillum. Að sjálfsögðu stendur Húsasmiðjan 
skil á virðisaukaskatti til ríkissjóðs.

ALLAR VÖRUR Í BLÓMAVALI

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI 
SÍÐAN 1956

HLUTI AF BYGMA

TVÖFALT 
TAX FREE 

AF TRJÁPLÖNTUM, 

ÁVAXTATRJÁM 

OG RUNNUM! 

SUMAR

40,64%
AFSLÁTTUR

TAX 
FREE

ALLT FYRIR 

PALLINN OG 

GARÐINN!

LÝKUR UM HELGINA!
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ÍSLENDINGAR 
hafa veitt 15.158 
stórhveli frá 1948.

ÍSLENSKA LÝÐVELDIÐ 
varð 69 ára hinn 17. júní.

23%

86,9%
Fasteignamat 86,9% 
fasteigna hækkar um 

áramótin.

23% alls fi skafl a í 
ríkjum ESB er hent í 
sjóinn aft ur.

330330

ÓLAFUR 
STEFÁNSSON
lék 330 landsleiki fyrir 
íslenska landsliðið.

Gjaldtaka 
á helstu 
ferðamanna-
stöðum 
gæti skilað 
tekjum upp á 

3-5 
MILLJARÐA.

4.126 
íslensk hjón hafa 
slitið samvistir.

NEYTENDUR Verð á kjöti og eggjum 
hefur hækkað meira síðustu ár en 
sem nemur vísitölu neysluverðs, 
samkvæmt könnun Neytendasam-
takanna. Kannað var verð á nokkr-
um vöruflokkum á árunum 2010 til 
2013 en vísitalan hækkaði um 12,6 
prósent á tímabilinu.

Fram kemur á vef samtakanna 
að verð á nautakjöti hafi hækkað 
um tæp 40 prósent, kjúklingur 
um 29 prósent, svínakjöt um 28,7 
prósent og lambakjöt um 27 pró-
sent. Egg hækkuðu um 30,3 pró-
sent. Matur og drykkur hækkaði 
almennt um 14,7 prósent. Jóhannes 
Gunnarsson, formaður Neytenda-
samtakanna, segir hækkanirnar 
algerlega óásættanlegar.  - sv

Hækkaði mun meira í verði: 

Nautakjöt 40% 
dýrara í dag

HÆKKAÐI MEIRA EN ANNAÐ
 Kjöt og egg hafa hækkað mun meira í 
verði en aðrar matvörur.

SVÍÞJÓÐ Fleygja varð frjóvguðum 
eggjum þriggja para sem gengist 
höfðu undir tæknifrjóvgun á 
Sahlgrenska sjúkrahúsinu í Gauta-
borg. Eggjunum var fleygt vegna 
þess að starfsmenn voru ekki viss-
ir um hvort þau væru rétt merkt. 
Yfirlæknir á deildinni hefur lagt 
fram kæru vegna málsins.

Tilvonandi foreldrar voru strax 
látnir vita. Nóg var til af eggjum 
handa tveimur paranna en það 
þriðja þurfti að hefja meðferðina 
að nýju.  - ibs

Óvissa á sænsku sjúkrahúsi:

Frjóvguðum 
eggjum fleygt
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VEISLAN
Í Rekstrarlandi fæst mikið 

úrval af vörum fyrir brúðkaup, 

útskriftir, afmæli, grillveislur og 

aðrar uppákomur.

PAPP PPPADÚKUR
25x1,2m, vínrauðurx1,2m, vínrauður
Verð 5.490 kr. 

SERVÍETTUR
3ja laga 40x40 cm, 70 stk. í pakka
Verð 590 kr.

Veðurspá

Mánudagur
3-8 m/s

HÆGVIÐRI  á landinu um helgina. Skúrir V-til í dag en bjart víðast hvar á morgun. 
Þykknar upp V-til annað kvöld með dálítilli vætu. Bjart A-lands á mánudag. Hiti að 16 
stigum.

11°

2
m/s

11°

2
m/s

14°

4
m/s

10°

2
m/s

Á morgun 
3-8 m/s

Gildistími korta er um hádegi
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Snjólaug Ólafsdóttir
veðurfréttamaður

LÝÐHEILSA „Í ljós kom að stelpur 
vita meira um kynlíf um þrettán 
ára aldur en 
strákar. Við-
horf þeirra til 
kynlífs eru heil-
brigðari og þær 
eru almennt 
þroskaðri,“ 
segir Álfheiður 
Freyja Frið-
bjarnardóttir, 
sem lauk nýlega 
meistaraverk-
efni í lýðheilsuvísindum: Kynveru-
leiki í  ljósi kynheilbrigðis. 

Álfheiður skoðaði árangur af 
kynfræðslu í grunnskólum og lagði 
nafnlausa könnun fyrir nemendur 
í áttunda bekk fyrir og eftir kyn-
fræðslu. Könnuð var þekking, við-
horf, kynhegðun og samræður við 
foreldra um kynlíf.  - ósk

Könnun meðal nemanna:

Stelpur upplýst-
ari um kynlíf

ÁLFHEIÐUR 
FREYJA 

BJARGAÐ  Herinn 
hefur stjórnað 
öllum björgunar-
aðgerðum á 
hamfarasvæðinu 
síðustu daga. 
Aðstandendur 
hafa gagnrýnt 
seinagang en 
þyrlur sem hafa 
flutt fólk taka bara 
nokkra farþega í 
einu. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

INDLAND, AP Sex hundruð manns 
að minnsta kosti hafa látist vegna 
flóða og aurskriða í norðurhluta 
Indlands undanfarna daga. Yfir-
völd í Indlandi hafa sagt að líklega 
séu mun fleiri látnir, jafnvel nokk-
ur þúsund manns. 5000 manns var 
saknað þegar Fréttablaðið fór í 
prentun í gærkvöldi. 

Indverski herinn stjórnar 
umfangsmiklum björgunaraðgerð-
um á svæðinu en hafði í gærkvöldi 
ekki náð til allra þorpa sem urðu 
illa úti í hamförunum. Flugherinn 
hefur flogið  yfir rúmlega hundrað 
þorp og bæi og hermenn hafa því 

komist í þangað í fallhlífum. Einn-
ig hefur herinn komið mat og lyfj-
um í þorpin úr lofti. Innanríkis-
ráðherra landsins, Sushilkumar 
Shinde, segir að 33 þúsund manns 
hafi verið bjargað en enn séu um 
50 þúsund manns strand. Mik-
ill fjöldi fólksins sem er fast eru 
hindúar í pílagrímsferðum. 

Aðstandendur þeirra sem er 
saknað hafa margir hverjir gagn-
rýnt seinagang stjórnvalda í björg-
unaraðgerðunum, en flestra hefur 
verið saknað frá því síðastliðinn 
sunnudag. Hundruð mótmæltu 
seinaganginum í gær og gagn-

rýndu að litlar þyrlur flyttu fólk 
af verstu svæðunum. 

Landbúnaðarráðherra landsins 
hefur farið um svæðið og segir 
hamfarirnar þær verstu á þess-
ari öld. „Það mun taka okkur að 
minnsta kosti fimm ár að jafna 
okkur á þessum mikla skaða sem 
orðið hefur á öllum innviðum á 
Kedarnath-svæðinu, sem varð 
verst úti,“ sagði Harak Singh 
Rawat landbúnaðarráðherra. Hann 
sagðist vera í áfalli eftir að hafa 
séð hversu umfangsmikil eyðilegg-
ingin er. 

 thorunn@frettabladid.is

Yfir 600 látnir í aur-
skriðum og flóðum 
Mikil flóð og aurskriður hafa orðið yfir sex hundruð manns að bana í Indlandi 
síðustu daga. Þúsunda er enn saknað. Neyðargögnum er komið til innilokaðs fólks 
með flugi, en aðstandendur hafa gagnrýnt seinagang í björgunaraðgerðum. 

VIÐSKIPTI Tillaga stjórnar Orku-
veitu Reykjavíkur um að enginn 
arður verði greiddur fyrir síðasta 
rekstrarár var samþykkt á aðal-
fundi Orkuveitunnar í gær. Frá 
þessu er greint á vef Viðskipta-
blaðsins.

Tillagan um að sleppa arð-
greiðslu er sögð í samræmi við 
aðgerðaáætlun félagsins frá því í 
mars 2011. Einnig var samþykkt 
tillaga um stjórnarlaun, 125 þús-
und krónur á mánuði fyrir aðal-
mann og tvöföld sú fjárhæð fyrir 
formann stjórnarinnar. 

Haraldur Flosi Tryggvason 
stjórnarformaður flutti skýrslu 
stjórnar og lagði fram árskýrslu og 
umhverfisskýrslu fyrir síðasta ár.

  - óká

Orkuveitan hélt aðalfund:

OR greiðir ekki 
arð á þessu ári
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

Bílahúsið
Reykjanesbæ
www.bilahusid.is
421 8808

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

TOURER, SJÁLFSKIPTUR DÍS
3.890 þús. kr.

Þessi bíll kemur á óvart – líka þegar þú prófar. 
Ríkulegur stalbúnaður.

Fullvaxinn fjölskyldubíll sem fer
hringinn á einum tanki.

Eldsneytisnotkun frá 5,2 l/100 km*

Eldsneytisnotkun frá 3,7 l/100 km*

HQAI DÍSIL
.990 þús. kr.

Vinsælasti fjórhjóladrifni bíll landsins.

Eldsneytisnotkun frá 4,6 l/100 km*

RENAULT MEGANE SPORT

NISSAN QAS
4.

Vinsælasti fjórhjó

Eldsneytisnotkun frá

D DÍSIL

D

BÍLA     KAFFI

P
FRÍTT Í 
STÆÐI!

FRÍTT Í STÆÐI Á
MIÐBORGARSVÆÐINU

5.390 þús. kr.
Nýr sparneytinn Subaru með fullkomið fjórhjóladrif, 

bakkmyndavél og „start/stopp“ búnað á vél.
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Eldsneytisnotkun frá 5,5 l/100 km*

SILL

SUBARU XV SJÁLFSSKKIIPTUR

NNIIIIIIISSSSSSSSSSSSSSSSAANN JJUUKKEE
33..990 þús. kr.
Þessi bíll kemur á óvart – líka þegar þú 
Ríkulegur stalbúnaður.

Eldsneytisnotkun frá 5,2 l/100 km

D DÍSILPPPPPPPPPP
FRÍTTÍÍ Í 
STSS ÆTT ÐI!

FRÍTT Í STÆÐI Á
MIÐBORGARSVÆÐINU

N

S

Eldsneytisnotkun frá 5,5 l/100 km*

prófar. 

m*

OOPPIIÐÐ FFRRÁÁÁ 1122–1166
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Góði 
tannhirðirinn

Félag íslenskra tannfræðinga mælir með Zendium tannkremi. 

FÉLAGSMÁL Kristín Snæfells, stofn-
andi og forstöðukona samtakanna 
Vörn fyrir börn, sem nýverið opn-
aði þjónustu miðstöð fyrir börn 
sem orðið hafa fyrir kynferðis-
ofbeldi, tók þátt í því að láta ungt 
barn ljúga grófu kynferðisofbeldi 
upp á föður sinn í forræðisdeilu. 

Upp komst um ósannindin eftir 
áralangt rannsóknarferli opin-
berra aðila.

Hæstiréttur dæmdi föðurnum 
fulla forsjá eftir langt og erfitt 
ferli, en barnið dvaldi meðal ann-
ars um tíma í forsjá barnaverndar-
yfirvalda vegna álags og deilu for-
eldra.

Úrskurður sérfræðinga Barna-
húss var, eftir ítrekuð viðtöl, að 
ekkert saknæmt hefði átt sér stað. 
Í síðasta viðtali við Barnahús 
greindi barnið svo frá þeim þrýst-
ingi sem það sætti af hendi móður 
sinnar og Kristínar til að segja 
ósatt um föður sinn. Henni hefði til 
að mynda verið meinað að leika sér 
nema að svara erfiðum spurning-
um og þá þyrfti hún að skrökva til 
þess að sleppa. Einnig hefði móðir 
hennar sagt henni nákvæmlega 
hvað hún ætti að segja lögreglu.

Fréttablaðið greindi frá því í síð-
ustu viku að barnaverndaryfirvöld 
vöruðu sérstaklega við samtökun-
um Vörn fyrir börn. Þar færi ófag-
lært og reynslulítið fólk með mjög 
viðkvæman málaflokk sem öðrum 
en opinberum aðilum væri ekki 
heimilt samkvæmt lögum.

„Ég efast ekkert um að þeim 
gangi gott eitt til en þar sem 
samtökin eru komin langt 
út fyrir sínar heimild-
ir er það okkar hlut-
verk að bregðast 
við. Kynferðisbrot 
gegn börnum eru 
einn viðkvæm-
asti málaflokkur 

sem er til. Ófagleg vinnubrögð í 
svo erfiðum málum gætu mögu-
lega skaðað börn,“ segir Bragi 
Guðbrandsson, forstjóri Barna-
verndarstofu. 

Auk barnaverndaryfirvalda 
hefur embætti Ríkissaksókn-
ara einnig varað við starfsemi 
þjónustu miðstöðvarinnar Vörn 
fyrir börn vegna tilfella þar sem 

forsvarsfólk þjónustumiðstöðv-
arinnar hafi gert tilraunir til 
þess að fá gögn í máli ólög-
ráða einstaklinga á fölskum 
forsendum og án samþykk-
is forsjáraðila. Slíkt er ekki 
heimilt.  maria@frettabladid.is

Barn látið ljúga til 
um kynferðisofbeldi 
Forsvarskona samtakanna Vörn fyrir börn tók þátt í að láta barn ljúga kynferðisbroti 
upp á föður þess í forræðisdeilu. Samtöl við barnið í Barnahúsi leiddu hið sanna í 
ljós. Föðurnum var dæmd full forsjá í Hæstarétti eftir rannsókn sem tók tvö ár.

Frásögn föðurins sem borinn var röngum sökum 
Frásögn föðurins er nafnlaus til þess að vernda 
friðhelgi barnsins sem um ræðir. 

„Ég gat ekkert gert og mér leið eins og 
enginn hlustaði á mig. Mér leið illa að vera 
í kringum yngri dóttur mína einn af því ég 
var hræddur um að það yrði misskilið ef ég 
snerti hana. Seinni barnsmóðir mín gafst 
fljótlega upp á þessu og við hættum saman. 

Það hrundi allt. Fjárhagurinn, vinasambönd 
og jafnvel fjölskyldutengsl. Flestir trúðu því 
bara að ég væri barnaníðingur og ég gat ekkert 
gert. Svo var tilhugsunin um að barnið mitt væri 
í höndum einhvers sem vísvitandi var að nota 
það gegn mér var óbærileg. 

Ég reyndi að deyfa mig með djammi, en að 
lokum þá áttaði ég mig á að ég þyrfti að leggja 
allt í sölurnar og vera vel með á nótunum. Öðruvísi 
kæmist sannleikurinn ekki í ljós. Fyrst ásakaði hún 
mig og föður minn um að hafa beitt barnið ofbeldi. 
En dró síðar úr því og sagði það misskilning. Pabbi er enn þá miður sín og 
hefur gengið illa að ná sér eftir að hafa vera borinn svo þungum sökum. 
Hún kærði mig hins vegar og þá fer eðlilega allt í gang. Lögregluyfir-
heyrslur og skertur umgengnisréttur undir eftirliti. 

Ég er ekki besti gaur í heimi, ég veit það alveg, en ég 
hef aldrei meitt barnið mitt. Það gerðu þær hins 

vegar með því að  nota hana á þennan hátt, og 
láta hana ljúga.“ 

BRAGI 
GUÐBRANDSSON

STJÓRNMÁL Lögmaður forsvars-
manna undirskriftalista gegn 
lækkun veiðigjalds, Helga Vala 
Helgadóttir, segir að þeim 
hafi borist hótanir af hálfu 
sjávarútvegs ráðherra. 

Þeir Agnar Kristján Þorsteins-
son og Ísak Jónsson, sem settu af 
stað undirskriftasöfnunina fyrir 
helgi, mættu í gær til fundar 
með sjávarútvegsráðherra og 
skiptust á skoðunum við hann. 

Á fundinn mætti einnig 
Helga Vala og gerði alvar-
legar athugasemdir við 
það hvernig staðið var 
að fundarboðinu. Ærið 
tilefni hafi verið fyrir 
þá að hafa með sér 
lögmann. Agnar, sem 

starfar hjá Reiknistofnun Háskóla 
Íslands, fékk skilaboð um fundinn 
með tölvupósti, smáskilaboðum og 
talað var inn á talhólf hans en auk 
þess fékk yfirmaður hans afrit.  

„Það er ekki hægt að túlka þetta 
öðruvísi en hótun. Það er ekki allt-
af hægt að skýla sér á bak við það 
að um mistök hafi verið að ræða. 
Þegar boðað var til þessa fund-

ar var margbúið að 
hafa samband við 
manninn,“ sagði 

Helga Vala í við-
tali við Stöð 2 

eftir fund-
inn.  

Helga 
Sigurrós 
Valgeirs-

dóttir, aðstoðarmaður Sigurðar 
Inga Jóhannessonar sjávarútvegs-
ráðherra, var sú sem sendi skila-
boðin fyrir hans hönd. Á fundin-
um baðst hún afsökunar og sagði 
að um mistök hefði verið að ræða. Í 
yfirlýsingu sagðist hún hafa haldið 
að bæði netföngin tilheyrðu Agn-
ari og ætlunin hefði ekki verið að 
koma honum í vanda. „Maður leyf-
ir henni að njóta vafans, ég vissi 
ekki hvernig ég átti að túlka þetta 
en veit að allir geta gert mistök,“ 
segir Agnar um málið.  - kk

Yfirmaður Agnars Þorsteinssonar fékk afrit af tölvupósti frá ráðuneytinu: 

Verður að túlkast sem hótun
➜ Maður leyfir henni að njóta 
vafans, ég vissi ekki hvernig ég 

átti að túlka þetta en veit að 
allir geta gert mistök. 

ÍSAK 
JÓNSSON

AGNAR K.
ÞORSTEINSSON

REYKJAVÍK Skólayfirvöld í Reykja-
vík hyggjast tilkynna starfsmann 
frístundamiðstöðvar til Barna-
verndar svo að hún geti grafist 
fyrir um hvort hann hafi gerst brot-
legur við börn á heimilinu. Þetta 
kom fram í fréttum RÚV í gær.

Fréttablaðið sagði frá því í gær 
að Ríkissaksóknari hefði gefið út 
ákæru á hendur manninum, sem 
er rúmlega sextugur, fyrir vörslu 
barnakláms. Maðurinn var sendur 
í leyfi þegar málið kom upp.

Haft var eftir lögreglu í frétt-

um RÚV að ekki væru grun semdir 
um að maðurinn hefði brotið gegn 
börnum og að ekki stæði til að 
rannsaka það sérstaklega.

Valgerður Janusardóttir, starfs-
mannastjóri menntasviðs borgar-
innar, sagði við RÚV að eftir á að 
hyggja væri óheppilegt að skóla-
yfirvöld hefðu ekki verið látin vita í 
hvaða ferli málið væri hjá lögreglu. 
Barnavernd gæti hins vegar hjálp-
að til við að upplýsa hvort eitthvað 
hefði verið athugavert við störf 
mannsins með börnunum.

Fram kom í Fréttablaðinu í gær 
að foreldrum barna á frístunda-
heimilinu hefði ekki verið gert við-
vart um málið. - sh

Skólayfirvöld ósátt við meðhöndlun á máli starfsmanns frístundaheimilis:

Vilja rannsaka möguleg brot

Málið hófst þegar ráðist var 
á manninn í fyrrasumar, að 
sögn árásarmannanna vegna 
þess að hann væri „barna-
perri“. Þá var lagt hald á tölvu 
hans en hún ekki skoðuð fyrr 
en fimm mánuðum síðar.

Hófst með árás
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KLÚBB verð

Almennt verð 26.990 kr.
19.990kr.VnrVnrVnrVnVnVVnVnVnrVnrVnrVVnrVnrVVVVVVnrVVVVnrnVnVnVnrVVnVVnVVV r. 4. . 44. 4. 4. 44. 4. 4. 444444444444444444441621621621621622216222162162162216216216262161616162611162214214214222142214142144444000000000000000
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 39.990kr.

Vnnr. 53323130
Slááttuvél OY460P, 5,0 hestafla
fjóórgengismótor, 139cc, 2,3kw.

SLÁTTUBREIDD 46 CM

60 L SAFNPOKI

HÆÐARSTILLING 25–75 MM

Vnr. 50630082
EXCEL 200 gasgrill.
Eldunarsvæði 49,5x35 cm. 6,2 kW.

Vnr. 86363041-540
KJÖRVARI 12 pallaolía, glær, græn,
hnota, fura, rauðfura eða rauðviður, 4 l.

KLÚBB verð

Almennt verð 45.990 kr.
29.990kr.

TVÖFALDUR ÁLBRENNARI

NEISTAKVEIKJARI

GGGarGGararrG rððseðseðseeseseeeeett,tttttttttt,t,tttttt  4  4 stóstóstótóóllaaaalalaararaalalaaraaal , , ,,
borborborboborborbororbororrorooro ð oð oð oð oð oð oð oðð ooð oððððð oð oog sg g sg sg sg sg sssssg ólhólhólhólhólhólhólhhólhólhólhólhlhlhlhólhlhólhhólllólhóólóóóóóó líflíflíflíflílílíflífíflíílílílíflíílíflllíflíflíflíflí

Almennt verð 4.695 kr.
3.890kr.*

KLÚBB verð

VIÐARVÖRN NR. 1 Á ÍSLANDI

10 LÍTRAR

4 LÍTRAR

Almennt verð 13.290 kr.
9.990kr.

KLÚBB verð

Vnr. 86647583-8083
KÓPAL STEINTEX múrmálning, hvít,
marmarahvít, hrímhvít og silkigrá, 10 l.

NÝTTU GÓÐA VEÐRIÐ

*Gildir um helgina 21. - 23. júní.

Vnr. 500632105
MR GRRILL ferðagasgrill,
grillflöttur 30x37cm, efri
grind, hhitadreifiplata, 2,6 kW.9.990kr.

Verðvernd BYKO tryggir þér lægra verð. Sjá nánari upplýsingar og skilmála á www.byko.is.

facebook.com/BYKO.isf
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friðlandsins til suðurs. „Í tilfelli 
Norðlingaölduveitu, sem Alþingi 
veitti heimild til að reisa árið 
2003, telur Landsvirkjun eðlilegt 
að færi sé gefið á að endurskoða 
núverandi tilhögun, t.d. mis-
munandi rekstrarhæðir veitulóns. 
Áform um stækkun friðlandsins 
til suðurs myndi útiloka slíka 
breytta tilhögun. Lands virkjun 
hefur lagt áherslu á bæði nýt-
ingar- og verndarsjónarmið við 
útfærslu á Norðlingaölduveitu 
en sú friðlýsing, sem lögð er til, 
virðist koma í veg fyrir að slíkur 
kostur sé tekinn til skoðunar,“ 
segir í tilkynningu fyrirtækisins.

Bent skal á að unnið hefur 
verið að stækkum friðlands-
ins í Þjórsárverum samkvæmt 
náttúruverndar áætlun 2009-2013. 
Með stækkuninni hefði frið landið 
stækkað úr 375 ferkílómetrum 
eins og nú er, í 1.563 ferkílómetra.

Sigurður Ingi Jóhannsson, 
umhverfis- og auðlindaráðherra, 
ákvað í gær að fresta undir ritun 
vegna stækkunar friðlands í Þjórs-
árverum. Brást hann við eftir að 
forstjóri Landsvirkjunar sendi 
ráðuneytinu og Umhverfisstofn-
un skorinort bréf þar sem fyrir-
tækið áskilur sér rétt til að fara 
fyrir dómstóla ef málinu verði ekki 
frestað. 

Hörður Arnarson, forstjóri 
Landsvirkjunar, sendi Sigurði 
Inga bréf á fimmtudag þar sem 
hann lýsir yfir furðu sinni á boðs-
korti í nafni ráðuneytisstjóra 
umhverfisráðuneytisins og for-
stjóra Umhverfisstofnunar sem 
honum hafði borist daginn áður. 
Þar var honum, eins og um 70 
öðrum, boðið að vera viðstaddur 
undirritun friðlýsingu Þjórsárvera 
í félagsheimilinu Árnesi í Skeiða- 
og Gnúpverjahreppi. Þar segir að 
boðskortið hafi komið „verulega á 
óvart“, enda hafi fyrirtækið ekki 
fengið neinar upplýsingar að það 
stæði til að ganga frá stækkun frið-
landsins. 

Iðnaðarráðherra segir fréttir
Þrátt fyrir ákvörðun Sigurðar 
Inga fengust fyrst fréttir af því að 
hugsanlega yrði málinu frestað í 
viðtali mbl.is við Ragnheiði Elínu 
Árnadóttur, iðnaðar- og viðskipta-
ráðherra. Þar sagðist hún hafa 
farið fram á það við Sigurð Inga að 
hann frestaði undirritun og að hann 
færi betur yfir málið, en Lands-
virkjun hafði sent Ragnheiði afrit 
af bréfinu.

Kristín Linda Árnadóttir, for-
stjóri Umhverfisstofnunar, tekur 
undir það að í bréfi Lands virkjunar 
felist þungar ásakanir, að stjórn-
sýsluferlið standist ekki landslög. 
„En þar er að finna athugasemdir 
sem hafa ekki komið fram áður, 
svo við töldum rétt að skoða þær,“ 
sagði Kristín og bætti við að lög-
fræðingar umhverfis- og auðlinda-
ráðuneytis og Umhverfis stofnunar 
væru að fara yfir athugasemdir 
Landsvirkjunar sameiginlega.  

Alþingi
Í óundirbúnum fyrirspurnar-
tíma á Alþingi í gær tók Svandís 
Svavarsdóttir, þingmaður Vinstri 
grænna, málið upp og innti for-
sætisráðherra eftir afstöðu sinni 
til friðlandsins í Þjórsárverum og 
því á hverju þessi ákvörðun væri 
byggð - og duldist engum að fyrr-
verandi umhverfisráðherra var 
misboðið. Furðaði Svandís sig á 
því að upplýsingarnar komu fram 
í viðtali við iðnaðarráðherra, en 
ekki umhverfisráðherra sem 
málaflokkurinn heyrir undir. 
„Hér er enn eitt dæmið um það 
hversu undarlega umhverfismál-
um er skipað í nýrri ríkisstjórn, 
náttúruvernd mætir þar afgangi,“ 
sagði Svandís.

Sigmundur Davíð Gunnlaugs-
son sagði að vinna þyrfti mál fag-
lega og huga að samráði við aðila 
sem málinu tengjast. Hvað frið-
lýsinguna varðaði sagði forsætis-
ráðherra að Svandísi ætti að vera 
það ljóst að frestunin var tilkom-
in vegna athugasemda sem bár-
ust frá sveitarfélögum og Lands-
virkjun. Eðlilegt hefði verið talið 
að gefa hagsmunaaðilum tækifæri 
til að koma ábendingum sínum á 
framfæri.

Norðlingaölduveita
Árni Finnsson, formaður Náttúru-
verndarsamtaka Íslands, gagn-
rýndi ákvörðun Sigurðar Inga 
harðlega í viðtali við Vísi í gær. 
„Þetta er fordæmalaus uppákoma. 
Um er að ræða svæði sem er í 
verndarflokki samkvæmt ramma-
áætlun og Landsvirkjun hefur 
engar athugasemdir gert við þá 
samþykkt Alþingis að Þjórsárver 
væru í verndarflokki. Núna er 
greinilegt að Lands virkjun vill 
færa Þjórsárver úr verndarflokki 
í nýtingarflokk. Þá má segja að 
Landsvirkjun hafi rofið þann 
frið sem hefur náðst um ramma-
áætlun,“ sagði Árni.

Landsvirkjun sendi frá sér 
fréttatilkynningu síðdegis í gær 
vegna málsins. Þar kemur fram, 
eins og oft áður, mat fyrirtækis-
ins að Norðlingaölduveita sé með 
hagkvæmustu virkjunarkostum á 
landinu og langt utan núverandi 
friðlandsmarka Þjórsárvera, en 
innan fyrirhugaðrar stækkunar 
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Kerlingarfjöll

ÞÓRISVATN

Kaldakvísl

Kvíslaveita

Búðarháls 80 MW

Hrauneyjafoss 
210 MW

Vatnsfell 90 MW

Hágöngulón

Hágönguhraun
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Sigalda
150 MW

Norðlingaöldulón

Núverandi 
friðland

Tillaga að 
stækkuðu 
friðlandi

Friðlýsing Þjórsárvera lögð í salt
Umhverfisráðherra hefur frestað stækkun friðlands í Þjórsárverum. Landsvirkjun sendi yfirvöldum skorinort bréf og áskildi sér rétt til mál-
sóknar ef skrifað yrði undir friðlýsingarskilmála. Forstjóri Umhverfisstofnunar játar því að þungar ásakanir felist í bréfi Landsvirkjunar. 

➜ Málsmeðferð ólögmæt
Landsvirkjun hefur gert 
athuga semdir við drög að frið-
lýsingarskilmálum um friðland 
í Þjórsárverum og bent á að 
undirritun þeirra í dag [gær] 
hefði ekki staðist lög í ljósi 
verulegra annmarka á máls-
meðferð. Landsvirkjun er augljós 
hagsmunaaðili á svæðinu og 
skiptir fyrirtækið því miklu máli 
að máls meðferðin sé lögmæt, 
málefnaleg og vönduð. […] Sú 
málsmeðferð, að undanskilja 
Landsvirkjun sem hagsmunaaðila 
í þessu friðlýsingarferli, stenst 
ekki skoðun og því þarf að koma 
til kasta ráðuneytisins að fylgja 
lögbundinni málsmeðferð.

➜ Landsvirkjun styður stækkun 
friðlands Þjórsárvera
Landsvirkjun ítrekar að fyrir-
tækið styður stækkun friðlands 
Þjórsárvera og setur sig ekki á 
móti friðlýsingum, þvert á móti 
er friðlýsing studd þar sem það 
á við. 

Landsvirkjun hefur vakið 
athygli Alþingis á að fyrirtækið 
styðji þá stækkunartillögu sem 
samstarfshópur umhverfis-
ráðuneytis og viðkomandi 
sveitarfélaga náði samkomulagi 
um á árinu 2007 þar sem var lagt 
til að friðlandið verði stækkað til 
norðausturs og til vesturs en ekki 
til suðurs. 

Landsvirkjun styður stækkun friðlands

NORÐLINGAÖLDUVEITA OG TENGDAR VIRKJANIR

 Fréttatilkynning Landsvirkjunar í gær.

➜ Með Norðlingaölduveitu 
yrði vatni veitt úr Þjórsá við 
Norðlinga öldu um jarðgöng 
og skurði til Þórisvatns, sem er 
aðal miðlunarlónið á vatnasviði 
Þjórsár og Tungnaár. 

➜ Norðlingaöldulón yrði um fimm 
ferkílómetrar að stærð.

➜ Úr Þórisvatni fellur vatn um fjórar 
virkjanir; Vatnsfells-, Sigöldu-, 
Hrauneyjafoss- og Búðarhálsstöð. 

➜ Aukning orkuvinnslugetu Lands-
virkjunar með tilkomu Norð-
lingaölduveitu er áætluð um 720 
GWh/ári.

➜ Sú aukning jafngildir orku-
vinnslugetu Blönduvirkjunar 
á ársgrundvelli, en hún er 150 
megavött í uppsettu afli.

➜ Um nokkurt skeið hefur verið 
unnið að stækkun friðlandsins í 
Þjórsárverum en verin voru fyrst 
friðlýst árið 1981.

➜ Markmiðið með stækkun frið-
landsins er að tryggja víðtæka og 
markvissa verndun gróðurlendis, 
vistkerfa veranna, rústamýrar-
vistar, varpstöðva heiðagæsa, víð-
ernis, sérstakrar landslagsheildar 
og menningarminja, auk fræðslu 
til almennings um verndargildi 
svæðisins.

www.volkswagen.is

Fullkominn
ferðafélagi

Volkswagen Tiguan

Tiguan Sport & Style kostar frá

6.180.000 kr.

Volkswagen Tiguan er einn best búni 
sportjeppinn á markaðnum. Fullkomið 
leiðakerfi fyrir Ísland sér til þess að þú 
p j pp

ratir alltaf rétta leið. Svo getur komið 
sér vel að hafa rétta 
aukabúnaðinn.

Volkswagen Tiguan fáanlegur með lykillausu aðgengi

Eyðsla frá 5,8l/100 km
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Svavar 
Hávarðsson
svavar@frettabladid.is



Sumar sól
Almeria

2. eða 9. júlí 
í 2 vikur

Heimsferðir bjóða frábært tilboð í 14 nátta ferð 
til Almeria þann 2 eða 9.júlí. 

Hotel Colonial Mar 
Kr. 116.900 með allt innifalið
Netverð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í herbergi . 
Kr. 150.900 á mann m.v. tvo 2 fullorðna í herbergi. 
Sértilboð 2. eða 9. Júlí  í 2 vikur

Tenerife

    
3. júlí í 2 vikur

Heimsferðir bjóða frábært tilboð í tveggja vikna ferð til 
Tenerife þann 3 júlí

Villa Adeje Beach
Kr. 119.900 með allt innifalið
Netverð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð með 
einu svefnherbergi. 
Kr. 149.900 á mann m.v. tvo 2 fullorðna í studio íbúð. 
Sértilboð 3. júlí 2 vikur.

Krít

    
8. júlí í 10 nætur

Heimsferðir bjóða frábært tilboð í 10 nátta ferð til 
Krítar þann 8. júlí. Í boði er m.a. Omega íbúðarhótelið. 

Omega
Kr. 94.900
Netverð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð 
með einu svefnherbergi. 
Netverð kr. 115.900 á mann m.v. 2 fullorðna í 
studio íbúð. 

Billund

frá kr. 14.900
Heimsferðir bjóða ótrúlegt verð á völdum 
dagsetningum til Billund í sumar og haust.

Nú er tækifæri til að bregðast skjótt við og næla 
sér sæti á frábærum kjörum!

Flugsæti á mann aðra leiðina með sköttum.

Costa del Sol

1. júlí í 10 nætur
Heimsferðir bjóða frábært tilboð á síðustu sætunum 
1. júlí í 10 nætur. Önnur gisting í boði á ótrúlegum 
kjörum. 

Griege Mar
Kr. 99.900 - með allt innifalið
Netverð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í 
fjölskylduherbergi.
Netverð á mann mv. 2 fullorðna í herbergi  
kr. 119.900. 

Benidorm

25. júní eða 
2. júlí í viku

Heimsferðir bjóða frábært tilboð í 7 nátta ferð til 
Benidorm þann 25. júní eða 2. júlí 

Hotel Regente   
Kr. 79.900 - með hálfu fæði.
Netverð á mann m.v. 2 fullorðna og  2 börn í herbergi.
Netverð á mann mv. 2 fullorðna í herbergi kr. 104.900. 
Sértilboð 25. júní í viku.

Hotel Carlos I   
Kr. 78.700 - með fullu fæði.
Netverð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í herbergi.
Netverð á mann mv. 2 fullorðna í herbergi  kr. 99.200. 
Sértilboð 2. júlí í viku. Alicante – Allra síðustu sætin í júní.

frá kr. 23.900
Flugsæti á mann aðra leiðina með sköttum.
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EFNAHAGSMÁL Ársverðbólga hjaðn-
ar um 0,1 til 0,2 prósentustig milli 
maí og júní gangi spár greining-
ardeilda eftir. Greining Íslands-
banka birti í vikulokin spá um 0,4 
prósenta verðbólgu. IFS Greining 
hafði í vikunni spáð sömu hækk-
un og greiningardeild Arion banka 
0,3 prósenta aukningu.

Miðað við spá Greiningar 
Íslandsbanka og IFS verður árs-
verðbólga því 3,2 prósent, en 3,1 
prósent miðað við spá greiningar-
deildar Arion. Verðbólga í maí var 
3,3 prósent.

Í umfjöllun Greiningar Íslands-
banka er gert ráð fyrir að verð-
bólga flökti nokkuð út árið en 
verði að jafnaði á svipuðu róli og 
hún er núna. „Teljum við að verð-
bólga muni aukast heldur á næsta 
ári samfara auknum umsvifum í 
hagkerfinu,“ segir þar.

Greiningardeild Arion banka 
gerir hins vegar ráð fyrir að árs-
verðbólga hækki á ný á næstu 
mánuðum og verði 3,8 prósent 

í september. „Krónan er nú ríf-
lega fimm prósentum sterkari 
en í upphafi árs og áhrifin vegna 
þessa höfum við séð í síðustu 
verðmælingum Hagstofunnar en 
við áætlum að gengisáhrifin hafi 
verið um 0,5 til 0,6 prósent til 
lækkunar verðlags í mars apríl og 
maí.“ Ólíklegt sé að frekari áhrif 
eigi eftir að koma fram þar sem 
styrking krónunnar hafi gengið til 
baka að hluta í maí.

Hagstofa Íslands birtir verð-
bólgumælingu sína að morgni 27. 
júní næstkomandi.  - óká

Í VERSLUNARFERÐ  Sterkt samspil er milli gengis krónunnar og almenns verðlags í 
landinu. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Verðlækkanir sagðar komnar fram að fullu:

Telja aukna verð-
bólgu í vændum

Tólf 
mánaða 

verðbólga verður 3,1 
prósent í næstu mælingu 
gangi eft ir spá greiningar-
deildar Arion banka en 3,2 
prósent gangi eft ir spá frá 
Greiningu Íslandsbanka eða 
IFS Greiningu.

3,1%

FRAMKVÆMDIR Starfsmenn mal-
bikunarstöðvarinnar Höfða eru nú 
í óða önn að malbika götur Reykja-
víkurborgar. Framkvæmdir hófust 
í lok maí og eru áætluð verklok um 
miðjan september. 

Rigningardagar og slæmt veður 
í byrjun sumars hafa þó sett veru-
legt strik í reikninginn og endur-
nýjun gatna gengið talsvert hægar 
fyrir sig miðað við það sem hefð-

bundið getur talist. „Framvinda 
verkefna er ekki jafn góð og 
áætlun gerir ráð fyrir og hefur 
framkvæmdum seinkað um eina 
og hálfa viku,“ segir Bergþóra 
Kristins dóttir, verkefnastjóri hjá 
Eflu verkfræðistofu sem sér um 
eftirlit malbikunarframkvæmda 
hjá Reykjavíkurborg. 

„Ef þessi ótíð heldur áfram 
munu framkvæmdir líklega teygja 

sig lengra fram eftir sumri,“ segir 
Bergþóra, sem bendir þó á að enn 
sé vonast til að verkefnið klárist 
á þeim tíma sem upphaflega var 
lagt upp með. 

„Þetta fór illa af stað en með 
viðsnúningi í veðrinu undanfarna 
daga höfum við náð áætlun,“ segir 
Baldur Einarsson, tæknistjóri hjá 
Höfða sem sér um framkvæmdirn-
ar hjá borginni.  - le

Rigning og slæmt veður hafa haft talsverð áhrif á malbikun í borginni:

Framkvæmdir settar í fimmta gír

KRAFTAKARLAR  Strákarnir sem malbikuðu í Efstasundi í Reykjavík í gær byrjuðu daginn á því að bera á sig sólarvörn, enda 
ekki vanþörf á. Samkvæmt áætlun Reykjavíkurborgar á að malbika á 42 stöðum víðs vegar um borgina.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Reykjavíkurborg og Arkitektafélag Íslands efna til opinnar 
samkeppni um hönnun á viðbyggingu og útilaugasvæði við 

Sundhöllina í Reykjavík sem er friðuð bygging.

Markmið Reykjavíkurborgar með samkeppninni er 
að fá fram vandaðar tillögur að viðbótum við 
Sundhöll Reykjavíkur sem þjónað hefur íbúum og 
gestum Reykjavíkurborgar í ríflega 76 ár. Sérstök 
áhersla er lögð á að byggingarlist hússins, að innan 
sem utan, verði gert hátt undir höfði og að fullt tillit 
verði tekið til hennar við hönnun á viðbyggingu og 
við endurbætur Sundhallarinnar.

Gert er ráð fyrir að samið verði við höfunda fyrstu 
verðlaunatillögu um áframhaldandi hönnun á 
verkefninu til útboðs.

   Skilafrestur tillagna í samkeppnina 
   er 17. september 2013

Nánari upplýsingar er að finna í keppnislýsingunni, 
sem er aðgengileg á vefsíðum Reykjavíkurborgar og 
Arkitektafélagsins. Ítargögn fá þeir sem skrá sig til 
þátttöku.
www.hugmyndasamkeppni.is  
www.ai.is 

Afhommari kemur úr skápnum
1BANDARÍKIN Alan Chambers, forstöðumaður Exodus Inter-

national-safnaðarins, er kominn út úr skápnum. Söfnuður-
inn er þekktur fyrir að lækna fólk af samkynhneigð. Í bréfi sem 
Chambers skrifar játar hann að hafa laðast kynferðislega að 
karlmanni. Hann biðst jafnframt afsökunar á því að hafa kallað 
samkynhneigða sódómíska og að hafa valdið mörgum vanlíðan 
með orðum sínum og gjörðum. Söfnuðurinn hefur verið lagður 
af í kjölfar játninga Chambers.

Viagra-einkaleyfi útrunnið
2BRETLAND Einkaleyfi á stinningarlyfinu Viagra rann út í Bretlandi í gær. 

Lyfjafyrirtækið Pfizer hefur haft einkaleyfið hingað til en nú er búist við 
því að aðrir lyfjaframleiðendur muni hefja markaðssetningu á lyfinu sívinsæla 
á lægra verði.

Viagra-lyfið er notað við stinningarvandamálum um allan heim. Breskar 
heilbrigðisstofnanir greiddu jafnvirði sjö og hálfs milljarðs íslenskra króna 
fyrir lyfið á síðasta ári. Viðbúið er að mikið muni sparast þegar samkeppnis-
aðilar byrja að selja lyfið á lægra verði.

 
Níu meiddust þegar sirkustjald féll
3DANMÖRK Níu meiddust þegar stórt sirkustjald féll saman yfir hóp 

áhorfenda í miðri sýningu. Hinir slösuðu voru fluttir á sjúkrahús í 
nágrenninu, en enginn er talinn alvarlega slasaður. Talið er að sterkir vindar 
hafi orsakað atburðinn.

Hátt í fimm hundruð áhorfendur voru á staðnum þegar tjaldið féll saman, 
en lögreglan hefur enn ekki fengið nákvæma tölu yfir það hversu margir voru 
á staðnum, en sögðu þó að vel hefði tekist að koma fólkinu úr tjaldinu.

ALAN 
CHAMBERS

HEIMURINN

1
2 3



FERÐAVAGNAR

Sumarið er komið!
Útilegumaðurinn  - Þar sem grasið er grænna

Knaus DethleffsWeinsberg

75% lán

Knaus Sudwind 580 QS
Verð 4.785.000

Knaus Sport 500 EU
Verð 3.990.000

Knaus Sport 460 XB 
Verð 3.895.000kr.

Weinsberg CaraOne 400 LK
Verð 2.990.000

Weinsberg CaraOne 480 EU
Verð 3.590.000

Weinsberg CaraOne 740 UDF
Verð 4.890.000 kr.

Dethleffs Aero Style 470 DB 
Verð 4.998.000 kr.

Dethleffs Camper 470 FR
Verð 4.798.000 kr.

Dethleffs Nomad 560 RET ALDE
Verð 6.298.000 kr.

Rockwood

Sumarið er tíminn til að ferðast
um landið fagra og njóta 
samvista með fjölskyldu og 
vinum.

Á Íslandi er mikilvægt að geta 
elt sólina, góða veðrið, hátíðir
og samkomur.

Tími til að eignast ferðavagn
fyrir sumarið er runninn upp.

Útilegumaðurinn sérhæfir sig 
í þýskum gæða hjólhýsum 
og auðvitað hinum vinsælu 
Rockwood fellihýsum.

Í Útilegumanninum finnur þú
örugglega ferðavagn við þitt 
hæfi.

Uppseldur

Uppseldur

Sjáðu úrvalið í stærsta sýningarsal 
landsins í Korputorgi
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Sigurður Ingi Jóhanns-
son sjávar útvegsráðherra 
og Eygló Harðardóttir 
félagsmála ráðherra höfðu 

forgöngu um landsdómsákæruna í 
samvinnu við leiðtoga VG og Sam-
fylkingar. Ekkert eitt mál gróf meir 
undan siðferðilegum undirstöðum 
fyrri stjórnar. Seta ráðherranna 
tveggja veikir núverandi stjórn með 
sama hætti.

Deilur hafa staðið um frumvarp 
sjávarútvegsráðherra um lækk-
un  veiðigjalda. Minna umtal en 
meiri furðu vekur hins vegar að 
ráðherrann hyggst ekki afnema 
þá pottastjórnun í fiskveiðum 
sem vinstristjórnin kom á. Þær 

ákvarðanir voru 
sérhagsmuna-
gæsla fyrir fáa 
og rýrðu þjóð-
hagslega hag-
kvæmni veið-
anna. 

Vel má vera að 
LÍÚ sætti sig við 
þessa niðurstöðu 

til að halda frið. En hún er eftir sem 
áður andstæð almannahagsmunum. 

Allir flokkar boða há veiðigjöld 
þó að þrætt sé um hversu há þau 
eigi að vera. En gagnrýnivert er að 
útgjöldin skuli ekki lækkuð samtím-
is að sama skapi og álögurnar. Hitt 
er þó verra að ráðherrann fylgir 

líka á þessu sviði sömu hugmynda-
fræði og fyrri stjórn. Gjaldið verður 
í raun mishátt eftir afkomu, skuld-
um, tegundum og stærð fiskiskipa 
og er jafnvel lagt á fiskvinnslu. 
Þetta er eins konar pottastjórnun í 
skattheimtu sem verðlaunar óhag-
kvæman rekstur og skussa.

Miklu eðlilegra er að allar útgerð-
ir, stórar og smáar, greiði sama hlut-
fall af aflaverðmæti án nokkurra 
undantekninga. Sú aðferð er rétt-
látari og enn fremur til þess fallin 
að örva hagkvæman rekstur. Hér 
eiga almannahagsmunir að ráða en 
ekki sérhagsmunagæsla fyrir ein-
staka hópa í sjávarútvegi eins og í 
tíð vinstristjórnarinnar.

Pottastjórnun í sjávarútvegi heldur áfram

Skipbrot vinstristjórnarinnar 
í sjávarútvegsmálum orsak-
aðist af hugmyndafræðileg-

um innri ágreiningi. Meirihluti 
beggja flokkanna kaus potta-
stjórn sérhagsmuna umfram 
almannahagsmuni. Frjálslynd-
ari armur Samfylkingarinnar 
vildi markaðslausnir með upp-
boði veiðiheimilda.

Uppboðsaðferðin getur þjón-
að almennum þjóðhagslegum 
markmiðum. Stóri gallinn er að 
hún veikir eiginfjárstöðu útgerð-
anna um of nema innleiðingin 
taki langan tíma. Sam fylkingin 

lokaði augunum fyrir þessu. Því 
varð pottahugmyndafræðin ofan 
á. Kostur við uppboðin er að sam-
keppnin ræður upphæð veiði-
gjaldanna. Þannig leysir atvinnu-
greinin þann vanda sjálfkrafa.

Sjávarútvegsráðherra hefur 
boðað að framtíðarskipan þess 
hluta veiðanna, sem fellur utan 
pottastjórnunar, verði með tíma-
bundnum samningum um veiði-
rétt. Þessi aðferð getur einnig 
þjónað almannahagsmunum að 
því gefnu að frjálst framsal hald-
ist. Hættan er sú að framsalið 
verði takmarkað. 

Frá sjónarhóli almannahags-
muna hefur ótímabundinn veiði-
réttur með frjálsu framsali 
reynst vel hér eins og annars 
staðar. Sé niðurstaðan aftur á 
móti sú að fórna hagkvæmasta 
kostinum og tímabinda veiði-
réttinn er spurning hvort betra 
er að nota uppboð eða samninga. 
Árlegt uppboð á 2,5 hundraðs-
hlutum veiðiréttarins gæti leitt 
til meiri stöðugleika og hag-
kvæmni en tuttugu ára nýting-
arsamningar. Hættan á sífelldum 
skattabreytingum eins og stefnir 
í yrði til að mynda minni.

Hver á framtíðarskipanin að vera?

Veiðigjöldin eiga fyrst og 
fremst að renna í ríkis-
sjóð til að standa undir 

stjórnun, rannsóknum, eftirliti og 
landhelgis gæslu. Því sem umfram 
kann að vera ætti að ráðstafa 
í verðjöfnunarsjóð, helst inni í 
fyrir tækjunum. Með því móti væri 
unnt að láta útgerðina áfram bera 
kostnaðinn af vissum en óreglu-
bundnum verð lækkunum fremur 
en almenning. Þetta er reyndar 
forsenda fyrir stöðugleika.

Sjávarútvegsráðherra sýn-
ist vera áhugalaus um þau efni 
eins og forverar hans í vinstri-
stjórninni. Hann kýs fremur að 

nota fullveldisréttinn til að láta 
almenning axla kostnaðinn af 
verðsveiflum með gengislækkun 
krónunnar. Það er ranglát pólitík 
og stríðir gegn þjóðhagslegri hag-
kvæmni.

Athygli vekur að sjávarútvegs-
ráðherra nefnir ekki hugmyndir 
um auknar kröfur til útgerðar-
fyrirtækja og takmarkanir á 
stærð þeirra. Full rök standa þó 
til að lækka hámarksveiðirétt ein-
stakra fyrirtækja og samstæðu 
fyrirtækja úr tólf í tíu hundraðs-
hluta. Það er eðlilegra jafnvægi 
milli stærðarhagkvæmni og dreif-
ingar á veiðirétti. 

Þá mætti enn fremur ræða að 
útgerðir, sem ráða yfir meir en 
til að mynda þremur hundraðs-
hlutum veiðiréttarins, yrðu að 
starfa eftir sömu reglum og skráð 
fyrirtæki á markaði. Það dró úr 
trausti á aflahlutdeildarkerfinu 
þegar útgerðar fyrirtækin hurfu 
af markaðnum. Loks má nefna 
að til álita ætti að koma að gera 
kröfur um verulega dreifða 
eignar aðild að útgerðum sem 
ráða meir en fimm af hundraði 
veiðiréttarins.  

Slíkar breytingar geta styrkt 
tengsl almannahagsmuna og fisk-
veiða. Það væri spor í rétta átt.

Sveifl ujöfnun og dreifð eignaraðild

Í 
Fréttablaðinu í síðustu viku sögðum við frá því að barna-
verndaryfirvöld væru að skoða samtökin Vörn fyrir börn, 
en þau gefa sig út fyrir að berjast fyrir hagsmunum barna 
sem orðið hafa fyrir kynferðisofbeldi. Það er Kristín Snæ-
fells sem fer fyrir samtökunum, en samkvæmt heimildum 

Fréttablaðsins tók hún þátt í því að láta ungt barn ljúga grófu 
kynferðisofbeldi upp á föður í forræðisdeilu. Þetta kom fram í 
viðtölum við barnið í Barnahúsi og var meðal annars notað til 
grundvallar úrskurði í forræðismáli þar sem faðirinn fékk fullt 
forræði.

Málið er alvarlegt og 
flóknara en svo að hægt sé að 
afgreiða það sem einskæra 
illgirni af hálfu Kristínar. Við 
erum öll fórnarlömb ofsóknar-
æðis þegar börn og kynferðis-
ofbeldi er annars vegar. Mikil 
vakning hefur átt sér stað í 

samfélaginu og því fylgja vaxtarverkir. Við erum enn að læra 
hversu langt við eigum að ganga en svo virðist sem umrædd 
forstöðukona Varnar fyrir börn gangi of langt.

Sjálf segist hún gefa lítið fyrir „kjaftasögur“ og að mikil 
aðsókn sé í þjónustumiðstöð samtakanna. Það er áhyggjuefni og 
hjá Barnaverndarstofu er varað við fúski í barnavernd. Samtök 
Kristínar eru sögð miðla röngum upplýsingum til almennings 
og við það eru gerðar alvarlegar athugasemdir. 

Mál föðurins sem sagt er frá í Fréttablaðinu í dag minnir 
um margt á bíómyndina Jagten sem sýnd var fyrir fullu húsi 
í kvikmyndahúsum í vetur. Þar var sögð saga sem byggði 
á sönnum atburðum. Starfsmaður leikskóla var vegna mis-
skilnings sakaður um kynferðisbrot gegn fjölda barna. Það var 
næstum því tilviljun að málið fékk farsælan endi vegna mis-
ræmis í frásögn barnanna.

Við tókum þá ákvörðun að birta ekki nafn föðurins sem var 
ranglega sakaður um kynferðisbrot gegn barni sínu í frétt 
Fréttablaðsins í dag. Það gerum við af tillitsemi við barnið og 
er sú ákvörðun í samræmi við siðareglur Fréttablaðsins. Þessi 
mál eru þau allra viðkvæmustu og mikilvægt er að börnin njóti 
vafans. Sem er einmitt það sem gerir þetta svo snúið. Þessi 
mál eru þannig vaxin að freistandi er að horfa í aðra átt. Eða 
þannig hefur það alltaf verið. Við sem samfélag höfum alltof 
oft brugðist börnum sem orðið hafa fyrir kynferðisofbeldi. Nú 
erum við hins vegar ákveðin í að rjúfa þögnina. Það er gott. 
Í raun alveg frábært og við eigum að halda því áfram. Við 
megum bara ekki fara fram úr okkur.

Þannig skrifaði Hermann Stefánsson rithöfundur grein í 
Fréttablaðið í lok síðasta mánaðar sem vakti mikla athygli. Þar 
ræddi hann um samtökin Blátt áfram sem hafa einnig tekið að 
sér það hlutverk að rjúfa þögnina um kynferðisofbeldi gegn 
börnum. Þau hafa samt gengið of langt í sjónvarpsauglýsinum 
og hvatt okkur til að vantreysta hvert öðru. Allt gert í góðum 
tilgangi. Vissulega. En leiðin til heljar er vörðuð góðum ásetn-
ingi.

Faðir ranglega sakaður um misnotkun:

Vörn fyrir börn 
og foreldra þeirra

Mikael 
Torfason

mikael@frettabladid.is



Njóttu Coke 
með Nizza

facebook.com/noisirius



   

LARAMLARAMIE fasett microfiber áklæði. 2 sæta sófi B:170 D:95 H:95 cm.  3 sæta  B:220 D:95 H:95 cm. i. 2 sæta sófi B:170 D:95 H:95 cm.  3 sæta  B:220 sófasett microfiber á
Stóll: B: 111 H: 95 B: 95 cm.  Stóll: B: 111 H: 95 B: 95 cm.  

AMERÍSKIR DAGAR!

LARAMIE Hornsófi. 
Brúnt microfiber. 
D: 95 H: 95 L: 250x250 cm.

BRROOMLEM Y sófa-
sett brúnt leður. sett b
Stóll: B: 111 H: 95 
B: 95, 2 sæta sófi 
B:170 D:95 H:95 
cm.  3 sæta  B:220 
D:95 H:95 cm. 

TTRAVAA IS Sófasett. set
Slitsterkt áklæði. æð
Stóll: B: 112 B: 95 : 9
2ja sæta sófi B:170 DB:170 D:95 cm.  
3ja sæta  B:225 D:95 H5 D:95 H:80 cm. 

2JA SÆTA

TRAVIS
BARA FÁANLEGUR

Á AKUREYRI

H Ú S G AG N A H Ö L L I N  O P I Ð  O G

LARAMIE 
HORNÓFI

Afb. á mán. m.v. 
12 mán. vaxtalaust lán

3,5% lántökugj.

RAMIIEE

112

AÐEINS

32.939
KRÓNUR

L RAMIEARA
2J2JA SÆTATT SÓFIFI

Afb. á mán. m.v.v.
2 mán. vaxtalaust lánaust lá

3,5% lántökugj.tökugj

AMIERA

12

AÐEINS

15.689
KRÓNUR

LLARAMIEERA
3JJAA SÆTAATT SSÓFIÓ

Afb. á mán. m.v. 
2 mán. vaxtalaust lán

3,5% lántökugj.

RAMIERA

12

AÐEINS

16.552
KRÓNUR

LARAMIE
STÓLL

Afb. á mán. m.v.
2 mán. vaxtalaust lán

3,5% lántökugj.

RAMIE

12

AÐEINS

13.102
KRÓNUR

BROMLEY
3J3JA SÆTATT SÓFI

Afb. á mán. m.v.
 mán. vaxtalaust lán2 mán
3,5% lántökugj.3,5% lántökugj.

OMLEY

12

AÐEINS

34.664
KRÓNUR

BBRROOMLEYY
STÓSTÓLL

Afb. á mán. m.v.
laust lán2 mán. vaxtalaust lán

% lántökugj.3,5% lán

OOMLEY

12

AÐEINS

22.589
KRÓNUR
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AÐEINS

13.964
KRÓNUR

TTRAAVA ISS
3JJAA SÆTÆ ATT SÓFI
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AAVAA ISS

12

AÐEINS

14.827
KRÓNUR

TRAVA IS
STÓLL

Afb. á mán. m.v.m.v.
2 mán. vaxtalaust lán

3,5% lántökugj.

AVAA IS

12

AÐEINS

11.377
KRÓNUR
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AATTICTTICAA HEIRLOOMS AMERÍRÍSSK EIKK EIKARLÍNNAA FRÁ BRROYO HILL
ATTICAA bakborð
Stærð: B:147 D:40 H:76 cm

A TICTTIAA sófaborð
Stærð: B:127 D:80 H:50 cmStærð: B:1

ATTICAA
hornborð 
með skúffu 
Stærð: B:58 D:68
H:60 cm

ATTICTTAA hornbborð eð hillum me
Stærð: B50 D:38 H: 68 cmærð: B50 D:38 H: 68 cm
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DANSKIR DAGAR!

Stærð: 310x240 H: 88 cm. 
Eikar-rammi og slitsterkt grátt áklæði. Einnig til í svörtu leðri.

449.990

LONDON
HORNSÓFI

Afb. á mán. m.v.
2 mán. vaxtalaust lán

3,5% lántökugj.

DON

12

AÐEINS

21.727
KRÓNUR

UUUUMMMMBBBBRRRRRIIIIAAAAA
HHORNN-TTTUUUUUNNNGGGUUUSSSSÓÓÓFFFFFIIIII

Afb. á mán. m.v. 
12 mán. vaxtalaust lán

3,5% lántökugj.
112

AÐEINS

32.077
KRÓNUR

Umbria sófarnir eru til í ótal 
útfærslum. 2ja og 3ja sæta, 
hornsófar og með eða án tungu. 
Þeir fást bæði í áklæði og leðri.

Orange, 
hvítt, ólífu-
grænt eða 
grátt áklæði

GAGA
HÆGINDASTÓLL

Með 
snúningi. 
Slitsterkt
áklæði

HAVAA AVV NA
HÆGINDASTÓLL

MARGAR GERÐIR HÆGINDASTÓLA Á TILBOÐI Á DÖNSKUM DÖGUM

Stærð: 3JA 212x80 H:80 cm. Svart leður á slitflötum
Einnig fáanlegur

DC 4200
3JA SÆTATT SÓFI

Afb. á mán. m.v.
2 mán. vaxtalaust lán

3,5% lántökugj.

200

12

AÐEINS

27.940
KRÓNUR

DC 3600
3JA SÆTATT SÓFI

3,5% lánntökugj.

00

AÐEINS

26.215
KRÓNUR

SSSSStSSSSSSSSSSS ærð: 3JA 202x80 H:80 cm. Ljósbrúnt leður á slitflötum.mmmmmmmmmmm
ærð 143x80 H:80 cm.
59.990

BRIGHTON
3JA SÆTATT SÓFI

Afb. á mán. m.v. 
2 mán. vaxtalaust lán

3,5% lántökugj.

GHTON

12

AÐEINS

24.314
KRÓNUR

Afb. á mánán. m.v. 
2 mán. vaxxtalaust lán

3 5% lánntökugj
12

AÐEINS

26.215

StStSttttSttttSttStærð: 3JJA 202x77 H:82 cm. Svart leður á slitflötuuuuuuummmmmm.mmmmmmmmm
Einnig fáanlegur 2ja sæta. Stærð 144x77 H:82 cm.

259.990

Á Á Ö Ö

r 2ja sæta. Stærð 252x80 H:80 cm.
279.990

E g g jinnig fáanlegur 2ja sæta. Stæ
25

MORRISON
borðstofuborð. 
B:100 L:200 H:73 cm. 
Stækkanlegt í 358 cm 
með þremur stækkunum 
sem fylgja.
Gegnheil sápuborin eik.

MORRISON
BORÐSTOFUBORÐ

Afb. á mán. m.v. Afb. á mán. m.v.
2 mán. vaxtalaust lán

3,5% lántökugj.

SON

12

AÐEINS

31.214
KRÓNUR

Einnig fáanlegur í áklæði.
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718 
MIÐVIKUDAGUR 19. JÚNÍ
Af hugarburði kvenna, spenni-
treyjum og öðrum gamanmálum
Sif Sigmarsdóttir pistlahöfundur

561 
LAUGARDAGUR 15. JÚNÍ
Veiðigjaldið er langhagkvæmasta 
tekjulindin
Jón Steinsson, dósent í hagfræði við 
Columbia-háskóla í New York

538 
ÞRIÐJUDAGUR 18. JÚNÍ
Skilaboð frá Snowden
Kristinn Hrafnsson, talsmaður Wikileaks

317 
LAUGARDAGUR 15. JÚNÍ
Tvær stefnuræður og ein í þunga-
vigt
Þorsteinn Pálsson pistlahöfundur

270 
MÁNUDAGUR 17. JÚNÍ
Opið bréf til Björns Zoëga og 
framkvæmdastjórnar LSH
Deildarlæknar á lyfl ækningasvið LSH

254 
MIÐVIKUDAGUR 19. JÚNÍ
Svart og hvítt
Ólafur Stephensen

„Eitt geta þó Íslendingar sjálfsagt 
verið sammála um. Það er að nú 

þurfi Evrópusambandið að sanna 
sig gagnvart Íslandi.“

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra í 
ávarpi sínu á Austurvelli 17. júní.

„Það er bagalegt að það komi fram athugasemdir á 
síðustu stundu, frá tveimur sveitarfélögum og einum 

fagaðila. Í ljósi þess er ekki hægt annað en að bregðast 
við.“

Sigurður Ingi Jóhannsson, umhverfi s- og auðlindaráðherra, í RÚV um þá ákvörðun að 
fresta undirritun skilmála um aukna friðlýsingu Þjórsárvera.

„Þá rann upp fyrir honum að hann gæti ekki verið með 
neina svona þvælu við mig og við skiptum þá fljótt um 

umræðuefni.“
Á Vísi var greint frá þeim ummælum Kyle Bass fj árfestis að Steingrímur J. Sigfússon 

hefði reynt að villa um fyrir honum.

Skoðun visir.is

UMMÆLI VIKUNNAR 
15.06.2013 ➜ 21.06.2013

Áhugi á liðinni tíð er 
hverjum manni nauðsyn-
legur. Sömuleiðis eru sam-
eiginlegar minningar for-
senda þess að fólk taki 
höndum saman og myndi 
samfélög, myndi þjóðir. 
Þess vegna er sjálfsagt að 
á hátíðarstundum minnist 
fólk sögunnar, ekki síst 
þess sem vel gekk og hafa 
má til eftirbreytni. Á hinn 
bóginn næst aldrei ein-
hugur í lýðræðislegu þjóð-
skipulagi um orsakir viðburða, 
hvað hafi skipt mestu máli og þar 
fram eftir götunum. Um þetta 
á fólk að takast, málefnalega og 
æsingalaust. Þannig miðar okkur 
fram á veg.

Annað skiptir líka miklu máli: 
Fullkomin hlutlægni er ekki til. 
Fólk á þó samt að reyna að hafa 
það sem sannara reynist, svo vitn-
að sé í þjóðmenningararfinn. Og 
þess vegna brennur við að þeir 
sem vilja einfaldlega skilja hvers 
vegna svo fór sem fór hverju sinni 
verða ósammála valdhöfum þegar 
þeir reyna að nota söguna til að 
styðja eigin rök í málefnum líð-
andi stundar. Bilið á milli verður 
einfaldlega of mikið.

Tökum dæmi: Þeir sem hafa 
kynnt sér sögu kreppuáranna 
á Íslandi til þess að skilja hana 
betur geta ekki verið sammála 
þeirri söguskoðun Sigmundar 
Davíðs Gunnlaugssonar forsætis-
ráðherra að þá hafi Íslendingar 

sýnt það göfuga fordæmi 
að leysa erfið úrlausnar-
efni í sameiningu, eins og 
heyra mátti í stefnuræðu 
hans við upphaf sum-
arþings. Sannara er að 
sjaldan hafa landsmenn 
verið eins sundurþykkir 
og í kreppunni miklu. Þar 
að auki var ríkið á vonar-
völ þegar harðærinu linnti 
loks á Íslandi með erlendu 
hernámi og skyndigróða. 
Bjargráðin komu að utan.

Brengluð söguskoðun
Á sama hátt hljóta þeir sem hafa 
kynnt sér sögu Íslendinga á nítj-
ándu öld að efast um þau orð for-
sætisráðherra í ávarpi sínu 17. 
júní að þá hafi þjóðin öll trúað því 
að hún ætti að vera sjálfstæð og 
njóta sama réttar og þau nýlendu- 
og herveldi sem heiminum réðu. 
Ekki einu sinni Jón Sigurðs son 
vildi rjúfa öll tengsl við Danmörku 
um sína daga og hér bjó ekki ein-
huga þjóð með einn draum og einn 
hag. Sé því haldið fram hverfur 
allur litur og allt líf úr sögunni. 
Einstaklingar verða aðeins hluti 
heildar, marserandi saman undir 
einum fána. 

Oft skiptir ólík sýn á sög-
una litlu sem engu máli í víðara 
ljósi. Almenningur getur þannig 
skemmt sér í sakleysi við að rök-
ræða sannleiksgildi Íslendinga-
sagna og fræðimenn deila gjarn-
an í sínum þrönga hópi um 

hugðarefni sem fáir aðrir hafa 
nokkuð álit á. En söguskoðun 
getur líka valdið skaða. Nú heyr-
ist því stundum fleygt að efna-
hagsvanda Íslendinga megi að 
meira eða minna leyti rekja til 
útlendinga. Þannig beindi for-
sætisráðherra spjótum sínum 
að Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og 
Evrópu sambandinu. Auð vitað 
var hann í fullum rétti til þess og 
ýmislegt má finna að framferði 
þeirra sem þar ráða ferðinni. 

En sögunni hefði alveg mátt 
fylgja að það voru íslensk stjórn-
völd sem leituðu til þessara stofn-
ana á sínum tíma. Það gerðist eftir 
stórkostlegt hrun á Íslandi. Bank-
ar hrundu, gjaldmiðillinn líka og 
ríkið rambaði á barmi greiðslu-
þrots. Hrun var það og hrun skal 
það heita. Og orsakir ófaranna var 
einkum að finna hér á landi. 

Þá má meðal annars nefna 
brenglaða söguskoðun og blint 
sjálfshól. Svokallað efnahags undur 
á Íslandi var rakið til meintra yfir-
burða Íslendinga í alþjóðaviðskipt-
um sem áttu síðan að eiga rætur 
sínar í arfleifð frjálsra víkinga, 
landkönnuða og skálda. Fátt var 
fjær sanni og dramb er falli næst. 
Sagan sýnir það.

Baráttan um söguna

„Raddirnar eru þagnaðar,“ 
skrifaði Ingimar Einars-
son í Fréttablaðið 6. júní 
síðastliðinn. Sjálf hef ég 
margoft komist í tæri við 
lokuð augu og eyru innan 
heilbrigðiskerfisins svo 
þetta varð ný opinberun 
fyrir mig. Við lestur grein-
ar hans kom í huga minn 
myndin af vitru öpunum 
þremur. Þeir eru kallaðir: 
Mizaru, sem heldur fyrir 
augun því hann vill ekki 
sjá neitt illt (see no evil), 
Kikazaru, sem heldur fyrir eyrun 
því hann vill ekki heyra neitt ljótt 
(hear no evil) og Iwazaru, sem 
heldur fyrir munninn því hann 
vill ekki segja neitt ljótt (speak no 
evil). Stundum er fjórða apanum 
einnig lýst, Shizaru, með kross-
lagðar hendur því hann vill ekki 
gera neitt illt (do no evil). Viskuna 
sem dregin er af apamyndinni má 
túlka á ýmsa vegu og algengasta 
túlkunin er að vera vel meinandi 
í hugsun, tali og  gjörðum. Í vest-
rænum menningarsamfélögum 
skírskotar spekin til siðferðilegs 
ábyrgðarleysis, þ.e. fólks sem neit-
ar að kannast við það sem er óvið-
eigandi, lítur undan þegar óþægi-
legir hlutir gerast og verða þar 
með fávísir (apar).

Snéru við blaðinu
Íslendingar urðu þeirrar gæfu 
aðnjótandi síðastliðinn vetur þegar 
þessi viska rann upp fyrir þjóðinni 
varðandi ofbeldi gegn börnum. 
Fjöldi barnaníðinga var sviptur 
skjólinu sem fylgir þögninni og 
valdníðslan stöðvuð. Margir gerðu 
sér grein fyrir að þeir höfðu tekið 
visku apanna of hátíðlega og snéru 
við blaðinu. Þetta þurfum við að 
muna svo við sofnum ekki aftur á 
verðinum. 

Sama opinberun þarf að eiga sér 
stað í heilbrigðiskerfinu því líkur 

eru á að um 500 manns 
verði fyrir varanlegu 
heilsutjóni í kjölfar mis-
taka ár hvert. Helmingur 
þessa hóps lætur lífið og 
hinn helmingurinn verður 
fyrir varanlegu tjóni, að 
ógleymdum hinum 2.000 
sem verða fyrir óhappa-
atvikum. Já, það bætast 
2.500 manns við ár hvert 
sem þjást vegna þessa, að 
ógleymdum  aðstandend-
um. Það vill enginn hafa 
þetta svona. Nú er beðið 

eftir niðurstöðu rannsóknar á 
þessari staðreynd því kerfið neit-
ar að trúa þessu. Neitar að trúa því 
að við séum á sama báti og aðrar 
þjóðir, neita að trúa að íslenskt 
heilbrigðisstarfsfólk sé ekki betra 
en annarra þjóða. Fyrstu niður-
stöður rannsóknarinnar sem hófst 
2010 hafa valdið rannsakendum 
vonbrigðum því niðurstöður stefna 
einmitt í þennan raunveruleika. 
Okkar heilbrigðiskerfi er ekki 
betra en heilbrigðiskerfi þjóða sem 
við berum okkur saman við, þrátt 
fyrir gott starfsfólk.

Hlusta þarf á sjúklinga
Á dögum Jesú voru það farísear 
og fræðimenn sem þoldu illa að 
hann gerði gott og læknaði fólk á 
hvíldar degi. Þeir ákváðu að túlka 
lögmálið sem heilagan sannleika 
og höfnuðu öllum undantekningum. 
Við vitum hvernig sú saga endaði. 

Kannski eru framkvæmda-
stjórnir stofnana og heilbrigðis-
yfirvöld í þessum sama ham, trúa 
apaviskunni sem heilögum sann-
leika án undantekninga. Ég myndi 
halda að það væri þess virði að 
opna eyru og augu fyrir því sem 
er að gerast og hlusta á sjúk-
lingana þótt þeir séu ekki spreng-
lærðir fræðimenn í sama skilningi 
og margt heilbrigðisstarfsfólk. 
Samkvæmt áðurnefndri grein 

Ingimars var það löggjafinn sem 
þaggaði endanlega niður radd-
ir almennings í heilbrigðisþjón-
ustunni, þvert á tilmæli Alþjóða-
heilbrigðisstofnunarinnar (WHO) 
með setningu laga nr. 40/2007.

Það þarf ekki að bíða eftir því 
að sett verði lög sem heimila heil-
brigðisstarfsfólki að hlusta. Það 
þarf heldur ekki að gera neinar 
vísindalegar rannsóknir um hvort 
taka eigi mark á sjúklingum held-
ur þarf að einbeita sér að því sem 
þeir hafa að segja. Almenningur 
og sjúklingar eiga að hafa form-
lega aðkomu að þróun og stjórnun 
heilbrigðisþjónustunnar. Annað 
er fornaldarlegt og úrelt þróun. 
Einnig þarf að koma sjónar-
miðum sjúklinga að í úrvinnslu 
atvika/kvartana og tryggja óháða 
og gagnsæja úrvinnslu slíkra 
mála. Stjórnendur og embættis-
fólk getur haft frumkvæði að 
því að koma slíku á laggirnar og 
skapað það rými sem þarf óháð 
Alþingi. Síðan þarf að tala saman 
á jákvæðum og uppbyggilegum 
nótum eins og allir vilja sjá ger-
ast. Það er enginn að leita að söku-
dólgi heldur þarf að búa til vett-
vang til að læra og gera betur. 
Það er bara spurning hvort heil-
brigðisstarfsfólk treysti sjúkling-
um til að taka þátt í slíku sam-
starfi. Sjúklingar eru neyddir til 
að treysta heilbrigðisstarfsfólki, 
þeir hafa ekkert val. Hvert geta 
þeir farið annað þegar heilsan 
bilar? Það er komið að því að við 
treystum almenningi og sjúkling-
um til að leggja til málanna. Þá 
fyrst verður hægt að tala um heil-
brigðiskerfi á heimsmælikvarða.

Vitru aparnir þrír

SAGA

Guðni Th. 
Jóhannesson
lektor í sagnfræði 
við HÍ

HEILBRIGÐIS-
MÁL

Auðbjörg 
Reynisdóttir
markþjálfi  og 
hjúkrunarfræðingur

➜ Fullkomin hlutlægni er 
ekki til. Fólk á þó samt að 
reyna að hafa það sem sann-
ara reynist, svo vitnað sé í 
þjóðmenningararfi nn.

➜ Það þarf ekki að bíða 
eftir því að sett verði lög 
sem heimila heilbrigðis-
starfsfólki að hlusta.

Save the Children á Íslandi



Slöngutengjasett
með úðabyssu Q303088

695

22..590

44444999999955555

888888884444444444455555555555
845845

2.790

1.490

890

HH 5050 c cm

HHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 5656656565656565656565656656565656565656566565656 cccccccccccc cccc c ccmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

B B BBBBB B BB 606060606060606060060 c ccc cccmmmmmmmmm H 33 cm

Neytendur athugið! Múrbúðin selur  al lar  vörur s ínar  á lágmarksverði  fyr ir  a l la ,  a l l taf .  Gerið verð- og gæðasamanburð!

Sími 412 2500  -  sala@murbudin.is  -  www.murbudin.is

– Afslátt eða gott verð?
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 10.995

Tréolía 3O, 3 lítrar á pallinn 
og annað tréverk

 2.690

fyrir alla

 1.333333333390

99901.99999999
7001.91 9999999999999999999999999999999999999999999999999777777777

110 cmcccccccccccmmmmmmmmmcccmcmccmccmccccccccccccccccccc110 1.390..............333333333

PVC húðað vírnet 50cmx15 metrar  

3.995
PlasPlasttppottar í úrvalipottar í úrvalip

Undirdiskar fylgja

Álstigi 2x12 þrepst g 2
1 m3.61-6,1

CLA-403p
Fjölnota trappaappa
stigi/pallur 4x3 þrep

 Pallur fylgir

1400W, 360 min/lit/klst
Þolir 50C heitt vatn
5 metra barki, sápubox

ack&Decker 
 háþrýstidæla 
 110 bar

 Bla
háþ1/2” slanga 15 metra 

með stút og tengjum
gg

1. 690

ngusamtengilönSSlSllSSSlSSSSSSSSSSSSSlSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

125
ð úrval tengja)kið(m(m(m(m(m(m(m((mm(m(m(m(m(m(m(m(m(m(mm(mm(m(m((m(m(m(m(m(m(m(m(m(m((m(m(m(mm(mm(m(mmm(mm(mm((m(m((m(mm(m(mmm(m(mmmmm(mmmm(mmmm(mm((m(mmm( iiiiiiikkkiiiiikiiiiiikkiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

1 gallonn og
5 gallonn5 gallonn

Steypugljáinn sem endist!

Reykjavík Kletthálsi 7 16Opið virka daga kl. 8-18, laug. 10-

Reykjanesbær Fuglavík 18 Opið virka daga kl. 8-18

Akureyri Furuvöllum 15 14Opið virka daga kl. 8-18, laug. 10-

Vestmannaeyjar Flötum 29 Opið virka daga kl. 8-18
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Tunglið kal lar á 
skáldskap og Tungl-
ið forlag svarar 
kallinu með útgáfu 
tunglbóka,“ segir í 
skáldlegri tilkynn-
ingu nýs bókafor-

lags. Fyrstu skáldverk þess koma 
út annað kvöld, Eilífar spegl-
anir eftir Kristínu Ómarsdóttur 
og Bréf frá Bútan eftir Ragnar 
Helga Ólafsson. Bækurnar eru 
gefnar út í 69 eintökum hvor og 
kosta 2.500 krónur en fást báðar 
saman á 4.500 og enginn posi er á 
staðnum. Boðið er upp á upplestur 
og léttar veitingar.

„Hugmyndin er að gefa út 
bækur á svolítið annan hátt en 
venjulega og ólíkar öðrum bæði 
að formi og innihaldi. Þetta 
eru bækur eins og okkur lang-
ar að lesa, hæfilega langar, af 
óræðri gerð sem eru í senn ein-
lægar og alvörulausar. Ein af 
ástæðum þess að við tengjum 
þær við tunglið er að við sjáum 
fyrir okkur að stærð þeirra sé að 
nokkru leyti í sömu hlutföllum 
og tunglið er við jörðina,“ segir 
Ragnar Helgi sem hefur tvo hatta 
í þessu verkefni, annars vegar 
sem útgefandi, ásamt Árna Þór 
Árnasyni og Degi Hjartarsyni, og 
hins vegar sem höfundur verks. 
„Við erum þarna með flotta bók 
eftir Kristínu Ómarsdóttur og svo 
mína,“ segir hann. „Bók Kristínar 
liggur á einhverjum mörkum og 
ætli mín sé ekki á milli formanna 
líka. Samt eru þær ólíkar og gefa 
til kynna breiddina sem við vilj-
um hafa á þessum útgáfulista.“

Ragnar Helgi er myndlistar-
maður. Skyldi hann skreyta sína 
bók? „Ekki í hefðbundnum skiln-
ingi,“ segir hann. „Hún inni-

heldur samt myndræn element. 
Maður situr alltaf uppi með sjálf-
an sig.“ En var hann í Bútan? „Nei 
– ja jú – í huganum. Þurfti ekki að 
fara í sprautur eða neitt. En það 
getur samt verið stórhættulegt að 
ferðast í huganum, kannski enn 
hættulegra en í alvörunni. Á end-
anum eru þetta samt ekkert svo 
ólíkar leiðir til að sjá heiminn.“ 

Með útgáfunni annað kvöld 
er sleginn upptaktur að ritröð 
Tunglsins því á næstu mánuð-
um má búast við tveimur nýjum 
bókum á hverju fullu tungli. „Við 
sjáum bara til hvenær við byrjum 
að mæðast,“ segir Ragnar Helgi. 
Hann tekur fram að einungis sé 
hægt að nálgast verk Tunglsins á 
Tunglkvöldunum og hvetur bók-
hneigða Íslendinga til að mæta 
stundvíslega vilji þeir verða sér 
úti um eintök.

Í fréttatilkynningunni frumlegu 
segir: „Tunglkvöld er ekki útgáfu-
hóf heldur óræður viðburður sem 
gleymir viljandi að virða mörkin 
milli listasviða sem og skilin milli 
lífsins og skáldskaparins – jarðar-
innar og fylgihnatta.“

Þegar Ragnari Helga er bent á að 
lítið beri á tunglinu á þessum bjarta 
árstíma svarar hann skáldlega. „Já, 
stundum vill himininn yfirskyggja 
tunglið en það er alltaf þarna. Það 
vakir yfir okkur. Hið föla skin 
tunglsins hlífir engum.“

 Hugmyndin er að gefa 
út bækur á svolítið annan 

hátt en venjulega og ólíkar 
öðrum bæði að formi og 

innihaldi. Þetta eru bækur 
eins og okkur langar að 
lesa, hæfilega langar, af 

óræðri gerð sem eru í senn 
einlægar og alvörulausar. 

Gunnþóra 
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

Tunglið vakir yfir okkur
Nýtt bókaforlag, Tunglið, efnir til síns fyrsta Tunglkvölds í Hljómskálanum annað kvöld klukkan 20, 
á fullu tungli á Jónsmessunótt. Tilefnið er útgáfa tveggja bóka í 69 eintökum sem aðeins fást þar 
og hvergi annars staðar. Þær eru eftir Ragnar Helga Ólafsson og Kristínu Ómarsdóttur.

Í lest í húsdýragarðinum

Hildur Gunnlaugsdóttir, arkitekt og 
umhverfi sfræðingur

Í dag ætlum við dóttir mín í Húsdýragarðinn. 
Við förum alltaf í lestarferð og sitjum 

í bleika vagninum. Síðan fer dóttir 
mín í pössun til ömmu sinnar þar 

sem ég er að fara í vinkonupartý 
og það er aldrei að vita nema 
maður kíki síðan eitthvað út 
á lífið.

SKÁLDIN  Kristín Ómarsdóttir og Ragnar Helgi eru höfundar fyrstu bóka Tunglsins.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Við ætlum að reyna að undir-
strika galdrana sem verða þegar 
gengið er frá borðinu og út á 
gólf,“ segir Halldór Halldórsson, 
öllu þekktari sem Dóri DNA. 
Dóri verður með námskeið á 
listahátíðinni Pólar Festival sem 
fram fer á Stöðvarfirði dagana 
12.-14. júlí, ásamt Tyrfingi Tyrf-
ingssyni. 

„Við munum leiðbeina fólki 
áfram í senuskrifum fyrir leikhús. 
Það eru margir sem hafa hæfileik-
ana og hafa vel það sem til þarf 
en það er svo margt teknískt við 
þetta allt saman, til dæmis hvern-
ig koma á texta í leikbært form,“ 
segir Dóri. 

Þeir Tyrfingur lærðu við náms-

brautina Fræði og framkvæmd í 
Listaháskóla Íslands. 

„Við vorum miklir mátar í skól-
anum og deildum sýn og skoðunum 
á leikhúsi. Síðan þá hefur Tyrfing-
ur verið að koma sér áfram sem 
höfundur og ég hef verið að vinna 
sem aðstoðarleikstjóri.“ 

Dóri segir þá félagana spennta 
fyrir helginni. „Það er alltaf 
gaman að koma út á land og finna 
nýjan kraft. Við vonum bara að 
sem flestir komi og verði með.“ 
 - ka

Reynsluboltar á Pólar Festival á Stöðvarfi rði
Dóri DNA og Tyrfi ngur Tyrfi ngsson kenna senuskrif fyrir leikhús á listahátíð fyrir austan í júlí. 

SPENNTUR FYRIR HELGINNI  Dóri 
DNA mun kenna sensuskrif fyrir 
leikhús á Pólar Festival ásamt Tyrfingi 
Tyrfingssyni.

Sólar sig í Nauthólsvíkinni

Þórunn Antonía Magnús-
dóttir, söngkona
Ég er að fara í tvær skírnarveislur og 
ætla að njóta sumarsins um helgina. 
Fara í Nauthólsvík í sóla mig, semja 
tónlist og kannski skreppa út í drykk 
með vinkonunum.

Hefðbundin helgi 

Björn Þór Sigbjörnsson, 
fyrrverandi rótari
Þetta verður hefðbundin helgi. Fjall-
ganga og sjósund á daginn, hvítvín og 
humar á kvöldin.

Allt lokað 

Atli Bollason, atvin-
nubóhem 
Ég verð líklegast bara heima alla 
helgina. Það er búið að loka öllum 
stöðunum sem mér fannst gaman að 
fara á.

Sigtryggur Berg Sigmarsson mynd-
listarmaður lóðsar gesti um um 
sýninguna Huglæg landakort - Manns-
hvörf á Listasafni Íslands á sunnudag. 

Sýningin er hluti af Listahátíð í 
Reykjavík 2013 og eiga 37 listamenn 
verk á sýningunni. Sýningin dregur 
upp mynd af hinni miklu fjölbreytni, 
sem finna má í nálgun listamanna 
frá smáríkjum Evrópu, þjóðum með 
innan við milljón íbúa, óháð land-
fræðilegri legu og stærð landa þeirra. 
Með blað- og bóklist að vopni takast 
þessir listamenn á við langa hefð ein-
stæðrar útgáfustarfsemi, sem miðlun 
skapandi samskipta.

Sigtryggur Berg mun fjalla um 
verk sitt á sýningunni og segja frá 
sýningunni í heild og reynslu sinni 
af þátttöku í verkefninu. Leiðsögnin 
hefst klukkan 14. 

Sigtryggur Berg Sigmarsson

Lóðsar gesti um 
Huglæg landakort

Flúðasiglingafyrirtækið Viking 
Rafting heldur sína fyrstu Jóns-
messuhátíð í Skagafirði nú um 
helgina. Að sögn Dagnýjar Ívars-
dóttur hjá Viking Rafting er þetta 
fyrsta árlega hátíðin á Íslandi 
sem helguð er straumvatns-
afþreyingu, á borð við „rafting“ 
og kajak róður.

„Þetta er fyrst og fremst til 
gamans gert og að sjálfsögu til 
að vekja athygli á straumvatns-
afþreyingu í Skagafirði,“ segir 
hún. 

Hátíðin var sett í gærkvöldi 
með miðnætursiglingu niður 
Jökulsá Austari og mun það hafa 
verið í fyrsta sinn sem farin var 
miðnætursigling niður ána. Í 
dag fer hins vegar fram keppni á 
kajak þar sem íslenskir og erlend-
ir ræðarar spreyta sig. 

„Fyrir þá sem hafa áhuga á 
að horfa á og hvetja verðum við 
með rútu sem keyrir með fram 
gljúfrinu,.“ 

Straumvatnshátíð í Skagafi rði

Vatnamenn ríða 
röft um 
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ÖNDUNARVÖÐLUR
Mikið úrval!

VATNSHELDIR 
VEIÐIJAKKAR

RON THOMPSON
NEOPRENVÖÐLUR

DAM TASLAN VÖÐLUR

VEIÐISTANGASETT
Mikið úrval.  20% afsláttur.

RON THOMPSON
BARNAVÖÐLUR

VEIÐIVESTI  

KASTSTANGIR
Mikið úrval!

FLUGUSTANGIR Á HÁLFVIRÐI
Mikið úrval!

SPÚNAR
Frábært úrval. 

FLUGUHJÓL
Gott úrval.

KASTHJÓL 
- í miklu úrvali.

VEIÐIKASSAR
 Bleikir, bláir og grænir.

LETINGJAR

VEIÐITÖSKUR
- á góðu verði

SÖKKENDAR Á HÁLFVIRÐI

FLUGULÍNUR FRÁ AÐEINS FLUGULÍNUR F

2.995,-

VÖÐLUSKÓR
Ýmsar gerðir.

ZPEY FLUGUSTANGIR OG PAKKAR

VERÐ FRÁ 
8.995,-

AÐEINS FRÁ  
14.995,-

AÐEINS FRÁ  
9.995,-

AÐEINS  
16.995,-AÐEINS  

12.995,-

AÐEINS  
9.995,-

FRÁ  
1.995,-

 
20% AFSLÁTTUR

ZPEY FLUGUSTANGIR OG PAKKAR 
30 TIL 50% AFSLÁTTUR

VERÐ FRÁ  
4.995,-

VERÐ FRÁ   
2.995,-

VERÐ FRÁ 
299,-

AÐEINS  
3.895,-

FRÁBÆRT VERÐ  
 895,-

VERÐ FRÁ 
1.995,-

MARKAÐUR MEÐ ÓDÝRAR OG ELDRI VEIÐIVÖRUR Í ALLT SUMAR

AÐAAÐAÐ

14 9954 9951144 999995514.99514.9951144..99995

ÖNDUNARVÖÐLUÖNDUNARVÖÐLU

EINS FRÁRÁEINS FRRÁÁ

9.99.999..99

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

ÓDÝRT!

ÓDÝRT!

ÓDÝRT!

ÓDÝRT!

ÓDÝRT!

ÓDÝRT!

ÓDÝRT!

LÆKKAÐ VERÐ

FRÁ  
4.995,-

LÆKKAÐ VERÐ

TINGJAR

895,-89895,-
ÓDÝRT!

BEITAN Í VEIÐIFERÐINA
ORMAR OG MAKRÍLL

ÓDÝRT!

ANGASETT

VESTI Á MYND KR. 4.995,-

SJÁÐU TILBOÐIN Á
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Systurnar vinna báðar 
í Blindraheimilinu við 
Hamrahlíð í sumar og þar 
hitti ég þær ásamt túlkum 
þeirra, aðstoðarmönnum 
og fleira fólki. Þrátt fyrir 

að þurfa að fara í gegnum túlkana 
gengur samtalið greitt fyrir sig og 
þær Snædís og Áslaug liggja ekk-
ert á skoðunum sínum. Hlátur-
inn er líka alltaf skammt undan 
og þær beinlínis ljóma þegar þær 
segja frá hugðarefnum sínum. 

Þær systur voru báðar heil-
brigðar til fimm ára aldurs en þá 
fór að bera á sjúkdómseinkennum 
sem smám saman leiddu til blindu, 
heyrnarleysis og hreyfihömlunar. 
Það hefur auðvitað markað allt líf 
þeirra en hvað hefur verið erfiðast 
við sjúkdóminn? 

Áslaug: „Þetta er góð spurn-
ing. Ég hugsa að það erfiðasta 
hafi verið að læra að lifa með 
honum. Ég lenti í ýmsum hindr-
unum og fann lausnir en þegar ég 
var í unglingadeildinni í Hlíða-
skóla fóru hormónarnir alveg með 
mig og af og til átti ég bágt. Svo 
reif ég mig upp og sagði við sjálfa 
mig að hætta þessu væli og líta á 
björtu hliðarnar. Sjúkdómurinn 
hafði áhrif á andlegt ástand mitt 
en ég ákvað að láta það ekki halda 
áfram.“

Snædís: „Erfitt að segja, ég held 
nú samt að það erfiðasta hafi verið 
að geta ekki talað beint við æsku-
vinina sem eru flestir heyrnar-
lausir, en ég get ekki talað tákn-
mál. Að hluta til er það þess vegna 
sem mér þykja hendurnar mikil-
vægastar.“

Hver eru áhugamál ykkar? 
Snædís: „Þau eru mörg. Mat-

reiðsla, íslenska – bókstaflega allt 
við hana nema framburður – garð-
yrkja og ýmislegt fleira. Stund-
um hefur verið sagt að ég sé með 
áráttu, ég ákveð kannski að ég hafi 
áhuga á einhverju og hætti ekki að 
hugsa um það fyrr en ég held að ég 
hafi lesið allt um það. Skipti síðan 
um áhugamál og held þessu áfram 
með það.“

Áslaug: „Ýmislegt. Ég elska 
góðar bækur, helst unglinga- og 
ævintýrasögur og vísindaskáld-
skap. Ég safna líka DVD-myndum 
og á meira en 100 myndir. Ég elska 
að ferðast um heiminn. Svo er ég 
tölvunörd.“

Stundum skildar út undan
Hafið þið orðið fyrir einelti vegna 
sjúkdómsins? 

Áslaug: „Nei, ekki ég. Af og 
til hef ég upplifað það að vera út 
undan en ég segi alltaf við sjálfa 
mig að það sé ég sjálf sem hafi 
komið mér í þá stöðu. Ég þarf bara 
að gera eitthvað til að vera með í 
stað þess að sitja hjá.“

Snædís: „Ekki í bókstaflegri 
merkingu en hins vegar höfum 
við báðar stundum verið skildar 
út undan af því að einhverjir – oft-
ast fullorðnir – halda að við getum 
ekki gert eitthvað. Mér finnst 

skrítið að einhverjum skuli detta 
í hug að bjóða mér með hópnum 
bara til þess að segja mér svo að 
ég megi ekki vera með. Til dæmis 
kom tvisvar sinnum fyrir að við 
systurnar fórum með krökkun-
um á Íshesta en fólkið hjá fyrir-
tækinu treysti sér ekki til að taka 
ábyrgð á jafnvægisskortinum, hélt 
kannski að það væri stórhættu-
legt að leyfa okkur á bak, en það 
bauð okkur samt að feta í hringi 
í hestagerðinu á meðan hópurinn 
fór í reiðtúr. Í annað skiptið sem 
þetta gerðist varð ég svo ofboðs-
lega reið og sár að ég þverneitaði 
að fara á hestbak.“

Snædís varð líka fyrir því á 
unglingsárunum í Hlíðaskóla að 
fá ekki að sitja inni í bekk heldur 
vera höfð í sérherbergi með sínum 
aðstoðarmanni. Það sat lengi í 
henni en hún hristi það af sér og 
segist virkilega njóta þess að vera 
í MH.

Péturs Pan-heilkennið
Áslaug segir að hlutirnir hafi verið 
auðveldari fyrir sig því Snædís 
hafi verið búin að ryðja brautina 
og þrátt fyrir ýmsa erfiðleika, 
eins og til dæmis slæmt aðgengi 
fyrir fatlaða að Háskóla Íslands, 
eru þær báðar harðákveðnar í að 
fara í framhaldsnám. Snædís seg-
ist reyndar helst vilja vera allt-
af í skóla, hún sé haldin því sem 
kallað hafi verið Péturs Pan-heil-
kennið: „Ármann Jakobsson skrif-
aði skemmtilega grein á Smuguna 
um þetta heilkenni. Hann sagði að 
helst hefði hann viljað skrifa heila 
bók um þetta efni en lýsti því svo 
yfir að hann skorti bæði tíma og 
vitsmuni til þess. Þetta heilkenni 
einkennist af mikilli námsgleði 
og eilífri skólagöngu. Nemendur 
með þetta heilkenni eru venjulega 
best lesnir og stundum klárari en 
sjálfur kennarinn. Ætli ég sé ekki 
með þetta?

Mig langar til að fara í háskóla 
og læra íslensku; bókmenntir, 
málfræði, þýðingarfræði og allt 
sem ég finn. Mig langar líka til að 
ferðast um heiminn og gera eitt-
hvað gagn en námið hefur algjör-
an forgang fyrst um sinn.“

Áslaug: „Ég stefni á nám í við-
skiptafræði eftir stúdentinn. Svo 
langar mig að klára mastersgráðu 
í háskóla í Bandaríkjunum sem 
heitir Gallaudet University og 
er í Washington. Þetta er háskóli 
fyrir heyrnarlausa og daufblinda 
og mér finnst það mjög spenn-
andi. Eftir það stefni ég að því 
að verða hótelstjóri og byggja 
hótel með algilda hönnun í huga, 
þ.e. aðgengi fyrir alla og topp-
þjónustu. Þegar ég lýk námi hef 
ég hugsað mér að feta mig rólega 
út á viðskiptabrautina og sjá til 
hvað ég get gert til að ná mark-
miði mínu. Ég hef nefnilega ekki 
hugmynd um hvernig aðstæður 
verða eftir tíu ár.“

Þú gafst út bók fyrir tveimur 
árum, langar þig ekkert að verða 
rithöfundur? „Já, ég gaf út bók-
ina Undur og örlög árið 2011. En 
ég vil ekki bara vera rithöfund-
ur, ég get alveg gert það líka, en 
það er ekki nóg. Hótelstjórinn er 
draumastarfið.“

Með vit og tilfinningar
Þær systur hafa líka mjög gaman 
að því að ferðast og seinna í sumar 
eru þær á leið í sumarbúðir fyrir 
daufblinda unglinga alls staðar 
af Norðurlöndunum í Finnlandi. 
Þær hlakka mikið til, ekki síst 
eftir að þær fengu leyfi fyrir not-
endastýrðri persónulegri aðstoð 
og gátu ráðið til sín aðstoðarmenn 
á eigin forsendum. Aðstoðar-
mennirnir þýða að foreldrar 
þeirra þurfa ekki að fara með í 
sumarbúðirnar, sem þeim eins og 
öðrum unglingum finnst auðvitað 
stór kostur. Hver vill hafa pabba 
og mömmu með sér í sumarbúð-
ir? Þær eru líka hjartan lega sam-
mála um það að þær séu ánægðar 
með að vera uppi á tölvuvæddum 
tímum þar sem þær geti aðstoðar-
laust haft samskipti við vini sína 
á samskiptamiðlum og í tölvupóst-
um. Það sé raunar í einu skiptin 
sem þær geti tjáð sig hjálparlaust. 

En hvað finnst þeim mikilvægast 
að fólk hafi í huga í samskiptum 
við daufblinda einstaklinga? 

Snædís: „Það mikilvægasta er 
kannski að sýna þolinmæði og 
skilning, enda verður oft misskiln-
ingur þegar átt er í samskiptum 
við daufblinda. Annað sem fólk 
þarf að hafa í huga er að tjáskipta-
aðferðir eins einstaklings eru ekki 

endilega þær sömu og einhvers 
annars. Svo er það færnin til að 
finna úrræðin og skilningur á því 
að það þýðir ekkert að vera feimin 
við að prófa nýjar leiðir.“

Áslaug: „Það er mikilvægast að 
fólk hugsi út í það að daufblindir 
eru einstaklingar með vit og til-
finningar. Daufblint fólk er ekki 
geimverur!“

Friðrika 
Benónýsdóttir 
fridrikab@frettabladid.is

Áslaug Ýr: „BVVL-heilkenni er taugahrörnunarsjúkdómur sem lýsir sér 
þannig að líkaminn tekur ekki við B2-vítamíni. Smám saman fer líkam-
anum að hraka en það er þó misjafnt hversu hratt það gerist og hvenær 
einkennin koma fram. Hjá sumum byrjar þetta strax í bernsku en hjá 
öðrum koma einkennin ekki fram fyrr en á fullorðinsárum. Það kemur 
fyrir að líkamanum hættir að hraka einn daginn en hjá öðrum gerist það 
ekki.“

Það var Charles Brown sem fyrstur greindi sjúkdóminn árið 1894 og 
fyrstu hundrað árin eftir það voru einungis skráð 59 tilfelli í heiminum 
öllum. Tilfellum hefur þó farið fjölgandi á síðustu árum og er það að hluta 
til skýrt með öflugri rannsóknartækni og markvissari greiningu.

Hvað er BVVL-heilkenni?

Daufblindir eru ekki geimverur
Systurnar Snædís Rán og Áslaug Ýr Hjartardætur eru báðar með sjaldgæfan taugahrörnunarsjúkdóm sem kallast BVVL-
heilkenni. Sjúkdómurinn veldur því að þær hafa báðar misst sjón, heyrn og jafnvægisskyn og þurfa að vera í hjólastólum. 
Þær láta það þó ekki stjórna lífi sínu, eru báðar í fullu námi í MH og dreymir stóra drauma um framtíðina. 

SYSTURNAR  Áslaug segir hlutina hafa verið auðveldari fyrir sig því Snædís hafi rutt brautina.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Samskiptaleiðir daufblinds 
fólks eru ótrúlega fjölbreyttar. 
Sumir nota aðeins eina aðferð 
en aðrir nota fleiri. Mjög
mikilvægt er að finna réttu 
leiðina fyrir daufblindan ein-
stakling og leyfa viðkomandi 
að prófa sig áfram.

MISMUNANDI SAMSKIPTALEIÐIR
Íslenskt táknmál
Táknmál er móðurmál 
heyrnarlausra. Það er 
sjálfstætt og hefur 
eigin málfræði.

Snertitáknmál
Mælandinn notar 
táknmál en dauf-
blindi hlustandinn 
leggur hendurnar 
ofan á hendur 
mælandans og 
finnur þannig fyrir 
táknunum.

Haptískt táknmál
Sérstakt kerfi þar 
sem mælandinn 
gerir tákn á líkama 
hlustandans, til 
dæmis klappar 
hann á upphand-
legg til að sýna að 
hann hlær.

Hluttákn
Gjarnan notað 
fyrir þá sem 
hvorki sjá né 
heyra nokkuð. 
Mælandinn notar 
hluti og leyfir 
hlustandanum að 
snerta þá.

Stafað í lófa eða 
aðra líkamshluta
Mælandinn 
stafar íslenska 
stafi í lófa eða á 
aðra líkamshluta 
hlustandans.

Tónmöskvar fyrir 
heyrnarskerta
Hægt er að tengja 
tæki sem magnar 
upp hljóð við 
heyrnartæki.

ALÞJÓÐLEGUR DAGUR FÓLKS MEÐ SAMÞÆTTA SJÓN- OG HEYRNARSKERÐINGU 27. JÚNÍ

Tölvusamskipti
Skrifað er á tölvu 
með hæfilega stóru 
letri svo daufblindi 
einstaklingurinn 
geti lesið á skjáinn.
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Friðgeir missti sjónina og stóran hluta af heyrn-
inni í vinnuslysi við byggingu Smáralindar árið 
1998, þá 52 ára gamall. Hann segir slysið hafa verið 
mikið áfall, ekki bara fyrir hann heldur alla fjöl-
skylduna. „Ég á konu, tvö börn og tíu barnabörn og 
slysið og afleiðingar þess hafa haft mikil áhrif á 
líf okkar allra. Það breyttist allt. Ég þurfti að læra 
nánast allt upp á nýtt. Ég er samt mjög sjálfbjarga 
og geri flest sem mig langar til. Ég er með blindra-
hund sem ég þjálfaði sjálfur en ég hef aldrei haft 
aðstoðar mann, hef ekki sóst eftir því, fjölskyldan 
hefur alfarið séð um að aðstoða mig. Mér hefur 
fundist að ég þyrfti ekki á 
aðstoðarmanni að halda en 
það er auðvitað mesti mis-
skilningur, ef maður er að 
fara eitthvert eða gera eitt-
hvað nýtt þarf maður aðstoð 
og kannski ekki hægt að 
ætlast til þess að fjölskyldu-
meðlimir hafi alltaf tíma 
þegar manni hentar. Það má 
eiginlega segja að þau séu í 
vinnu hjá mér á köflum við 
aðstoðina, eins og er reynd-
ar mjög algengt í fjölskyld-
um fatlaðra.“

Friðgeir er mjög virkur í félagsmálum, er í 
stjórn Fjólu, var í stjórn Blindrafélagsins og í haust 
verður hann forseti næststærsta Kiwanis-klúbbs á 
Íslandi. Hann segir tölvuna algjörlega ómissandi í 
öllu félagsmálavafstrinu, en áður en hann slasaðist 
hafði hann varla kveikt á tölvu. „Ég kunni ekki 
neitt en Arnþór Helgason tók mig strax í kennslu 
og það var sko ekkert elsku mamma, ég varð bara 
að standa mig. Fyrir það er ég óumræðilega þakk-
látur, það hefur algjörlega breytt öllum samskipta-
leiðum.“

Friðgeir segir blinduna þó ekki vera það sem 
íþyngir honum mest, hann eigi mun erfiðara með að 
sætta sig við heyrnarskerðinguna. En er hann búinn 
að sætta sig við afleiðingar slyssins? „Maður sættir 
sig aldrei við þær, nei. En maður lærir að lifa með 
þessu og gerir það besta úr hlutunum. Aðalatriðið er 
að einangra sig ekki heldur halda áfram að taka þátt 
í lífinu eins og áður, það gerir enginn fyrir mann.“  

Þurft i að 
læra nánast 
allt upp á nýtt
Friðgeir Jóhannesson hefur verið 
blindur og með skerta heyrn í 
fi mmtán ár eft ir vinnuslys. Hann lætur 
það þó ekki stoppa sig og segist gera 
nánast allt sem hann langar til.

Fjóla–  félag fólks með 
samþætta sjón- og heyrnar-
skerðingu, áður Dauf-
blindrafélag Íslands, var 
stofnað 15. mars 1994 og 
eru félagsmenn og styrktar-
félagar nú um 50 talsins. 
Tilgangur félagsins er að 
vinna að hvers kyns hags-
muna- og menningarmálum 
daufblindra. Gerður er 
greinarmunur á daufblindfæddum, 
síðdaufblindum og þeim sem verða 
daufblindir á gamals aldri, en sá 
hópur fer ört vaxandi.

„Ég held að þetta sé minnsta 
hagsmunafélag á landinu,“ segir 
Guðný Katrín Einarsdóttir, ráðgjafi 
hjá félaginu. „Aðalverkefni okkar 
núna í tengslum við alþjóðlegan 
baráttudag fólks með samþætta 

sjón- og heyrnar skerðingu 
þann 27. júní er að gera dauf-
blinda sýnilegri í samfélaginu 
og vekja athygli á málstað 
þeirra.“ 

Dagurinn verður nú hald-
inn hátíðlegur í þriðja sinn 
hér á landi með samkomu 
á vegum Fjólu. „Dagskráin 
verður í húsi Blindrafélagsins 
að Hamrahlíð 17 og hefst 

klukkan 16 með dagskráratriðum 
sem félagsmenn í Fjólu, félagi fólks 
með samþætta sjón- og heyrnar-
skerðingu hafa veg og vanda að. Þá 
tekur fyrirlesarinn Søren Holmgren 
við með einn af sínum stórskemmti-
legu fyrirlestrum,“ útskýrir Guðný.

Søren Holmgren er tvöfaldur 
Ólympíugullhafi í markbolta og hefur 
mikla reynslu úr keppnisíþróttum, 

þar sem hann bæði sem einstakling-
ur og hluti af liði hefur náð mark-
miðum sínum. Hann er menntaður 
tölvunarfræðingur og hefur unnið 
við hugbúnaðarþróun, menntunar-
mál, stjórnun og við sölustörf.

„Ástæða þess árangurs sem Søren 
hefur náð er sú ákvörðun hans á 
unglingsárum að láta ekkert hindra 
sig eða stöðva við það að vera virkur 
og láta drauma sína rætast. Grunn-
hugsun hans er að allt er mögulegt. 
Auk þess að vera vinsæll fyrir-
lesari og rithöfundur er hann virkur 
leiðbeinandi í jafningjafræðslu til 
dæmis með blindum börnum,“ 
heldur Guðný áfram. „Hann er einn 
vinsælasti hvatafyrirlesari heims 
og við hvetjum alla til að koma í 
Blindraheimilið þann 27. og hlusta 
á hann.“ 

Fjóla skipuleggur dagskrá alþjóðlegs dags fólks 
með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu

● Helen Keller kom í heimsókn til Íslands 
árið 1957 til að styðja og hvetja blinda 
og mállausa. Hún var sjálf bæði blind 
og heyrnarlaus og varð fræg fyrir 
réttindabaráttu sína.

● Hún fæddist 27. júní árið 1880 í Alabama í 
Bandaríkjunum. Þegar hún var einungis 19 
mánaða gömul veiktist hún hastarlega og 
í kjölfarið varð hún daufblind, það er bæði 
blind og heyrnarlaus. 

● Keller fékk kennara árið 1887. Kona að 
nafni Anne Sullivan tók það verkefni að sér 
en hún hafði sjálf skerta sjón. Sullivan var 
Keller til aðstoðar næstu 49 árin, allt þar til 
Sullivan lést árið 1936.

● Keller varð síðar fyrsti daufblindi 
einstaklingurinn til að útskrifast með 
B.A.-gráðu.

● Hún barðist meðal annars fyrir réttindum 
fatlaðra, ekki síst blindra.

● Kosningaréttur kvenna var Keller einnig 
hugleikinn, auk þess sem hún var 
mikill friðarsinni. Hún var meðlimur 
Sósíalistaflokksins bandaríska. Með baráttu 
sinni tókst henni að fá fatlaða lausa af 
hælum og fengu þeir þannig réttláta 
meðferð eins og aðrir borgarar.

● Keller lést 1. júní 1968, 87 ára gömul. 
Hún hlaut fjölmargar viðurkenningar 
fyrir mannréttindabaráttu sína, meðal 
annars Presidential Medal of Freedom. 
Þegar Gallup gerði könnun á því meðal 
bandarísks almennings hvaða persónu 
20. aldarinnar fólk mæti mest varð Helen 
Keller í 5. sæti.

BRAUTRYÐJANDINN HELEN 
KELLER
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   Ég kunni 
ekki neitt en 

Arnþór Helgason 
tók mig strax í 

kennslu og það 
var sko ekkert 

elsku mamma, ég 
varð bara að 
standa mig.

FRIÐGEIR JÓHANNESSON  Missti sjón og mikið af heyrn í vinnuslysi.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SØREN 
HOLMGREN

Samkvæmt norrænni skilgreiningu 
á daufblindu kallast sá einstaklingur 
daufblindur sem er með verulega 
mikla skerðingu á bæði sjón og 
heyrn. Þá er um að ræða það mikla 
samsetta sjón- og heyrnarskerðingu 
að hún veldur verulegum vanda í 
daglegu lífi. Sumir eru alveg blindir 
og alveg heyrnarlausir en flestir hafa 
heyrnar- og/eða sjónleifar. Samsetning 
fötlunarinnar gerir það þó að verkum 
að möguleikarnir á að nýta leifarnar 
minnka.

Daufblinda er alvarleg fötlun sem 
hefur veruleg áhrif á samskipti og 
aðgang að fréttum og öðrum upp-
lýsingum, ásamt því að komast á milli 
staða af eigin rammleik.

Að eiga samskipti er kjarninn í 
mannlegu eðli og starfi og ef hæfi-
leikinn til að geta það minnkar eða 
hverfur eykst um leið hættan á að 
missa sjálfræðið, þ.e. það að skapa sér 
sitt eigið líf á sínum eigin forsendum 
bæði með tilliti til lífstíls og atvinnu.    
 Heimild:  shh.is

Hvað er daufb linda?

 Síðustu dagar  
lagersölunnar! 

Frábært verð á úrvals Guess og 
Calvin Klein kvenfatnaði!

Lagersalan Faxafeni 12 
(Áður Pílu Gluggatjöld)
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VINSÆLIR FYLGIHLUTIR

Álfrún 
Pálsdóttir
alfrun@frettabladid.is Það er ekki hægt að segja annað en að útivist sé komin í tísku 

hjá landanum. Lopapeysurnar, anórakkarnir, vax jakkarnir, 
bakpokarnir og jafnvel gúmmítútturnar eru komin inn á 
tískuradarinn með fallegum lopasokkum. Það er ekki lengur 
hægt að klæðast hverju sem er í útilegunni og framleiðendur 
útivistarfatnaðar eru farnir að færa sig nær tískuheiminum 

á undanförnum árum. Sömuleiðis hafa fatamerki verið að hanna línur 
innblásnar af útivistarfatnaði.

Með tilkomu verslana eins og Geysis og Herrafataverslunar Kormáks 
og Skjaldar eru hinir klassísku vaxjakkar vinsælir meðal beggja kynja 
en þangað til fyrir nokkrum árum mátti helst tengja þá við hesta-
mennsku og veiði. Merki á borð við Varmá og Farmers Market hafa 
skotið íslensku ullinni ofarlega á tískubauginn og fallið vel í kramið 
hjá íslenskum sem og erlendum viðskiptavinum. Lopapeysumynstrið 
hefur einnig dúkkað upp á erlendum tískupöllum við góðar undirtektir. 
Gúmmístígvélin hafa fengið uppreisn æru með tilkomu merkja eins og 
Hunter, Viking og Ilse Jakobsen. Sjálfur fatahönnuðurinn Marc Jacobs 
er farinn að gera þau hluta af línunni sinni, sem segir manni að það þyki 
ekki lengur púkó að dröslast um á gúmmístígvélunum. 

Íslendingar tískumeðvitaðir 
Helstu framleiðendur útivistarfatnaðar hér á landi, 66° Norður og 
Cintamani, hafa bæði kveikt á þessari þróun. Nú í vor frumsýndi 

66° Norður samstarf sitt við fatahönnuðinn Munda á 
Reykjavík Fashion Festival en það kemur í verslanir 

með haustinu. Rún Gunnarsdóttir, yfir hönnuður 
hjá Cintamani, er sammála þessari þróun og segir 
Íslendinga vera með mikla tískuvitund en þurfa 
einnig að verja sig gegn kulda, vætu og vindi í 
leiðinni. 

„Við tölum um „functional fashion“ og stór 
hluti af línunni okkar tilheyrir þeim flokki. 
Þetta er fatnaður sem veitir góða vörn gegn 
náttúruöflunum en er jafnframt klæði-
legur og flottur. Margir þekktir hönnuðir 
úti í heimi hafa sótt innblástur til útivistar-
fatnaðar upp á síðkastið, eins til dæmis 

Issey Miyake í herralínunni fyrir 
vetur 2013,“ segir Rún og bætir við 

að útlendingar séu mjög hrifnir af 
litadýrðinni í útivistarfatnaðinum. 

Tískan á tjaldstæðinu
Nú er sá tími þegar borgarbúar stíga út fyrir bæjarmörkin en undanfarin 
ár hefur útivistarfatnaður verið að tengja sig meira við tískuheiminn 
enda vill enginn vera eins og útilegumaður í útilegunni. Gúmmítútturnar, 
lopasokkarnir og bakpokarnir eru vinsæl í fataskápum landans.

Gúmmítúttur

Geysir lopaslá

Litríkir lopasokkar

Litadýrðin í Cintamani fellur vel í kramið hjá 
útlendingum. 

Farmers MarketGúmmítúttur Litríkir lopasokkar

Nýr peysukjóll frá Farmers Market.

Farmers Market

Vinsældir íslensku ullar-
innar hafa aukist mikið 
á síðustu árum og er það 
ekki síst vegna tilkomu 
merkja á borð við Farmers 
Market, Varmá og Geysi. 
Litríkir ullarsokkar, húfur 
og fallegar prjónapeysur 
eiga bæði heima innan og 
utan borgarmarkana. 

Gúmmitútturnar og 
bakpokinn eru ómissandi í 
útileguna. Sænska merkið 
Fjällräven hefur gjarna 
verið tengt við fjallaferðir 
en eru vinsælar skóla-
töskur fyrir unga jafnt og 
aldna í dag. 

ISABEL MARANT

Barbour-vaxjakkarnir 
eru vinsælir hjá bæði 
konum og körlum. 

Tískuvikan í 
Mílanó, herra tíska
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LEITAÐU RÁÐA HJÁ SÖLUMÖNNUM

ÓDÝRT 
PALLAEFNI

205kr./lm*

185kr./lm*

Vnr. 0058324  
27x95 mm

Vnr. 0058254  
22x95 mm

210kr./lm*

279kr./lm*

Vnr. 0058325  
27x120 mm 

489kr./lm*

Vnr. 0058504  
45x95 mm

Vnr. 0058506  
45x145 mm

Fura, alheflað pallaefni, AB-gagnvarið.

165kr./lm*
Vnr. 0058224  
22x95 mm

185kr./lm*
Vnr. 0058274  
27x95 mm

Fura, alheflað pallaefni, gagnvarið, ECO-GR.
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1.190kr.

Vnr. 0251655
Blikkhólkar, Blikkhólkar
200 mm, 0,75 m.

Vnr. 0251658 
Blikkhólkar, 
315 mm, 0,75 m.

Vnr. 02551653 
Hólkur úúr endurunnu
plasti, 2220 mm, 0,7 m.

990kr.

1.690kr.

VAXTALAUST LÁN

VAXTALAUS LÁN 
TIL 12 MÁNAÐA

3,5% lántökugjald og 
340 kr. greiðslugjald á hverja borgun. 

Sjá nánar á www.byko.is

KLÚBB verð frá

Almennt verð frá 99.990 kr.
89.900kr.

eða 8.094 á mánuði
miðað við 12 mánaða vaxtalaus kortalán, alls 97.127 kr.
0% vextir / 3,5% lántökugjald / 340 kr. á hverja greiðslu

Vnr. 0291291820820
Barnahús, 
2,56 m2, 19 mm.

STYRKINGAR OG FESTINGAR FYLGJA

www.byko.is

VVnr. 0291700  
SSorpgeymsla, tvöföld, 
ggagnvarin.

49.900kr.

Vnr. 0291710  
DARIA blómapottur,
60x445x40 cm.9.990kr.

Vnr. 0291716  
EMMMA blómapottur, 
40x440x35 cm.4.690kr.

*Verð frá, mismunandi eftir lengdareiningum.

Verðvernd BYKO tryggir þér lægra verð. Sjá nánari upplýsingar og skilmála á www.byko.is.

facebook.com/BYKO.isf
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Það er engin minnimáttarkennd í nafni einu 
verslunarinnar á Bakkafirði þótt þorpið 
sé ekki stórt. Mónakó Súpermarket heitir 
hún. Þar sér Björn Guðmundur Björnsson 
bæjar búum fyrir nauðsynjavörum og hefur 
búðina opna síðdegis, milli 16 og 18, en rær 

til fiskjar fyrri part dagsins. „Stemningin? Hún er 
bara eðlileg,“ segir hann aðspurður. „Strandveiðin er 
í gangi og alltaf eitthvert líf í kringum hana.“ 

Íbúarnir á Bakkafirði eru innan við hundrað og 
sveitin að mestu í eyði því á Langanesströndinni er 
einungis búið á tveimur jörðum en þar eru 32 eyði-
býli. Björn telur svæðið þó eitt það snjóléttasta á 
landinu. „Ég hefði viljað sjá nokkur stór sauðfjárbú 
á Langanesströndinni. Þar er beit svo til allt árið,“ 
segir hann. 

Björn hefur rekið verslun sína frá árinu 2009. 
Sveitarfélagið skaffar honum húsnæðið og vörurn-
ar fær hann að mestu frá Vörulager Samkaupa en 
kveðst þurfa að bæta 18% við verðið til að hafa upp 
í flutningskostnað. „En það er líka dýrt fyrir fólk að 
fara langar leiðir í búð,“ bendir hann á. „Það borgar 
sig ekki að keyra héðan til Egilsstaða eða Akur eyrar 
bara til að versla í Bónus. Svo er annað mál hvort 
fólk vill reikna það dæmi. Það er eins og gengur. 
Sumir versla í heimabyggð og aðrir ekki.“

Björn selur ferskt grænmeti og ávexti en kjöt og 
fiskur er frystivara. Spurður hvort menn veiði sér 
ekki bara til matar á Bakkafirði svarar hann hlæj-
andi: „Jú, jú. Hér halda menn til sjávar ef vantar fisk 
og upp í heiði ef vantar lambakjöt!“ 

Í sólskininu á Bakkafirði getur fólk keypt sér ís úr 

krapavél því Björn flutti inn slíka vél frá Þýskalandi 
þar sem ekkert fyrirtæki vildi skaffa honum ísvél á 
svona lítinn stað. „Ég er hryllilegur með það að ef 
ég fæ neitun um einhverja þjónustu þá set ég hana 
af stað sjálfur,“ útskýrir hann. En hvað um nafnið á 
versluninni? „Mónakó er furstadæmið mitt,“ svarar 
hann hlæjandi. „Ég var, ásamt félaga mínum, með 
kartöflurækt í Öxarfirðinum, þar sem ég er upp-
alinn. Þá stofnuðum við fyrirtækið Mónakó. Svo 
hættum við í kartöflunum en ég notaði nafn félags-
ins og bætti Súpermarket við.“

Ekki kveðst Björn Guðmundur vera á útopnu 
að afgreiða ferðamenn. Þeir fari flestir fram hjá 
afleggjaranum á Bakkafjörð, þó sé þar fínt tjald-
stæði með ókeypis rafmagni. „En þegar við förum 
að dæla olíunni upp hér í Finnafirðinum þá verður 
fjör á Bakkafirði og ös í búðinni. Ég held bara að ég 
fari að huga að stækkun!“

Ég held bara að ég fari að huga að stækkun

VIÐ BÚÐARBORÐIÐ  „Þegar við förum að dæla olíunni upp hér í Finnafirðinum verður fjör 
á Bakkafirði og ös í búðinni,“ segir Björn Guðmundur, kaupmaður og sjómaður.

MÓNAKÓ SÚPERMARKET  Auk helstu nauðsynja er hægt 
að kaupa þar krapa og fá sér kaffisopa.

Á Raufarhöfn er verslunin Urð fastur 
punktur í tilveru bæjarbúa. Guðrún 
Rannveig Björnsdóttir hefur rekið hana 
í rúm átján ár og auk matvöru selur hún 

leikföng, gjafavörur, ritföng og prjónagarn, þó 
aðallega lopa. Líka raftæki. „Ég er með raftæki 
frá Ormsson, sem borgar flutningskostnaðinn 
svo þau eru á sama verði hér og í Reykjavík. 
Sama á við um nauðsynjavöruna. Birgjarnir 
taka yfirleitt á sig flutningskostnaðinn en þá 
fæ ég bara minni afslátt fyrir vikið,“ segir hún. 

Guðrún er frá Raufarhöfn og hefur sinnt 
verslunarstörfum frá fermingu. „Afi minn rak 
bókabúð Hólmsteins Helgasonar og ég byrjaði 
að afgreiða fyrir hann þegar ég var 14 ára. Svo 
var ég með búð í herbergi niðri hjá mömmu og 
pabba og þegar ég byggði var ég með vídeó-
leigu, gjafavöru, leikföng og meira að segja 
fatnað á tímabili í bílskúrnum.“

Fólki hefur fækkað á Raufarhöfn í áranna 
rás og þegar Guðrún er spurð um íbúafjöldann 
segir hún: „Ég vil nú helst ekki tala um hann. 
Hann er alveg kominn niður fyrir 200, sko. 
Eigin lega niður fyrir þolmörk.“ 

En nú er sumar á Raufarhöfn, miðnætursólin í 
algleymingi og Guðrún segir óðum að lifna yfir 
bænum. „Það er töluvert rennerí hingað,“ segir 
hún. „Heimskautsgerðið hefur mikið aðdráttar-

afl og svo er hér lítið kaffihús skáhallt á móti 
búðinni minni.“ 

Verslunin Urð er í gömlu húsi sem byggt 
var á síldarárunum og þar eru ýmis skot með 
aðskiljan legasta varningi. „Fólk fer hér hring 
eftir hring og finnur alltaf eitthvað sem það 
vissi ekki um,“ segir Guðrún hlæjandi og bætir 
við: „Aðkomufólki finnst ægilega gaman að 
koma hingað. Ég er óskipulagðasta manneskja 
í heimi og það er ekkert í röð og reglu hér held-
ur allt voða frjálslegt.“   - gun 

Ekkert í röð og reglu hér

GUÐRÚN RANNVEIG  Hún er Verslunarmaðurinn á Rau-
farhöfn og umboðsmaður fyrir N1, þannig að ef eitthvað 
bilar á bensínstöðinni handa götunnar þarf hún að endur-
ræsa græjurnar. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

VERSLUNIN URÐ  Hér er opið frá 10.30 til 18 yfir sumarið og frá 13 til 15 á laugardögum en lokað á sunnudögum.

Í 670 verslun á Kópaskeri stendur 
Ágúst Jónsson kaupmaður vaktina. 
Hann er fyrst spurður hvaða hugs-
un sé á bak við heiti búðarinnar, 670 

verslun. „Þetta er bara póstnúmerið 
okkar,“ segir hann glaðlega. 

Ágúst upplýsir að íbúar á Kópaskeri 
séu milli 100 og 120 en nú hilli undir að 
þeim fjölgi eitthvað. „Það er að koma 
nýtt fyrirtæki á staðinn, niðursuðuverk-
smiðja JS Seafood. Ég held að hún taki 
til starfa í ágúst af fullum krafti. Þar 
verður aðallega unnið með þorsklifur en 
jafnvel eitthvað fleira.“

Ferðamenn segir Ágúst fremur sjald-
séða á staðnum. „Þetta er minnst heim-
sótta pláss á landinu en alltaf eykst samt 
verslun aðeins á sumrin. Það eru samt 
fyrst og fremst íbúarnir sem við þjón-
um og sveitafólkið hér í kring.“ Hann er 
samt að lengja opnunartímann í takt við 
aukna umferð. „Við verðum með opið í 
sumar frá 9.30 til 20 á laugardögum og 
líklega frá 13 til 16 á sunnudögum.“

Ég hegg eftir að Ágúst segir alltaf 
„við“. „Já, við erum saman í þessu hjón-
in. Byrjuðum með rekstur hér 2009 en 
skiptum um kennitölu um síðustu ára-
mót því við lentum í smá brösum.“ Hann 
segir þau vera í miklu samstarfi við N1 
og fá flestar vörur í gegnum það fyrir-
tæki. Aðallega er um matvörur að ræða 
í 670 verslun en einnig er þar smá verk-
færahorn.

Þ ó að Ágúst sé skráður 
kjötiðnaðar maður í símaskránni er 
hann einn af fáum íbúum Kópaskers 
sem ekki starfa hjá Fjallalambi. „Ég 
hef unnið í Fjallalambi og við selj-
um að sjálfsögðu Fjallalambsvörur 
hérna,“ segir hann brosandi. Fleira 
er úr heimabyggð í búðinni, svo sem 
Sælusápur og kerti frá Lóni í Keldu-
hverfi. Stundum er drifinn þar upp 
markaður á laugardögum, síðasta 
laugardag var þar til dæmis sumar-
blómamarkaður. Svo er nammibar, 
Ágúst segir 50% afslátt af honum á 
laugardögum. 

Verslun 670 er sambyggð Póstinum 
og sparisjóðnum og þegar haft er orð 
á að allt sé á sama stað segir Ágúst 
kankvís. „Já, já, þetta er sko moll!“

Þetta er sko moll!

ÁGÚST JÓNSSON 
 „Þetta er minnst 
heimsótta pláss 
á landinu en 
alltaf eykst samt 
verslunin aðeins 
á sumrin,“ segir 
kaupmaðurinn.

ALLT Á SAMA STAÐ  670 verslun er sam-
byggð sparisjóðnum og Póstinum. 

Litlir kaupmenn sem hugsa stórt
Verslunarrekstur á litlum stöðum á landsbyggðinni er fremur í ætt við göfuga starfsemi en gróðabrall. Bráðnauðsynlegur er 
hann því allir þurfa að borða. Fréttablaðið heilsaði upp á kaupmenn í fámennum plássum á norðausturhorni landsins.

Gunnþóra Gunnarsdóttir
blaðamaður | gun@frettabladid.is

Pjetur Sigurðsson
ljósmyndari | pjetur@frettabladid.is



Acta er langstærsta lög-
mannsstofa landsins sem 
er eingöngu í eigu kvenna,“ 

segir Þyrí Steingrímsdóttir, hæsta-
réttarlögmaður og einn sex eig-
enda Acta. Þar starfa, auk eigenda, 
þrír starfsmenn; tveir fulltrúar og 
skrifstofustjóri.

„Acta verður tíu ára á næsta 
ári og frá stofnun 2004 hefur stof-
an vaxið jafnt og þétt. Umsvif eru 
að aukast, verkefnin að stækka og 
stærri viðskiptavinir að bætast 
við,“ upplýsir Þyrí um lögmanns-
stofuna sem tekur að sér öll al-
menn lögmannsstörf fyrir ein-
staklinga og fyrirtæki.

„Í dag eru sex konur eigendur 
Acta, þar af þrír hæstaréttarlög-
menn. Saman búum við yfir mik-
illi og fjölbreyttri reynslu í lög-
mennsku og þrjár eigendanna eru 
með yfir tuttugu ára starfsreynslu 
á sviði lögfræði. Þá höfum við setið 
í stjórnum fyrirtækja og erum með 
mikla reynslu úr atvinnulífi og 
stjórnsýslu,“ útskýrir Þyrí.

Acta opnar á Höfn í Hornafirði
Á síðasta ári flutti Acta lögmanns-
stofa í nýtt og glæsilegt húsnæði á 
fjórtándu hæð Turnsins í Kópa-
vogi. Stofan er því miðsvæðis 
með gott aðgengi og nóg af bíla-
stæðum.

Þyrí gerir grein fyrir sérsviði 
eigenda á Acta lögmannsstofu.

„Þær Berglind Svavars dóttir hrl. 
og Sigríður Kristinsdóttir hdl. hófu 
starfsferil sinn hjá sýslumanns-
embættum árið 1989. Berglind 
byrjaði á Húsavík og Sigríður á 
Höfn. Þar stofnuðu þær í kjölfarið 
eigin rekstur og ráku lögmanns-
stofu og fasteignasölu til fjölda 
ára. Verkefnin voru næg og afar 
fjölbreytt og lengi vel voru þær 
nær einu sjálfstætt starfandi lög-
mennirnir á svæðinu,“ útskýrir 
Þyrí um upphaf lögmennsku hjá 
Berglindi og Sigríði, sem hlutu 
mikla reynslu á sviði stjórnsýslu-
réttar og eignaréttar í verkefnum 
fyrir sveitarfélög. 

„Þær stöllur fóru í samstarf 
ásamt fleiri lögmönnum á lands-
byggðinni 2003 og báðar hafa 

mikla reynslu af skiptastjórn og 
hafa verið skiptastjórar fjölmargra 
þrotabúa, bæði stórra og smárra. Í 
dag er Berglind í slitastjórn Spari-
sjóðabankans og Sigríður með 
annan fótinn á Höfn þar sem Acta 
hefur opnað skrifstofu vegna vax-
andi þarfar á lögmannsþjónustu í 
smærri byggðum,“ upplýsir Þyrí. 
Þess má geta að Acta lögmanns-
stofa á Höfn er á Krosseyjarvegi 
17, þar sem opnunartími er eftir 
samkomulagi.  

Mynda saman öflugt teymi
Inga Lillý Brynjólfsdóttir hdl. 
varð eigandi á Acta lögmanns-
stofu árið 2012. Þá hafði hún 

starfað við lögmennsku frá árinu 
2007. Inga Lillý hefur sérhæft sig 
í verjenda störfum sem hún segir 
vera skemmtilegt og áhugavert 
svið innan lögfræðinnar og kalla á 
litla skjalagerð en þeim mun meiri 
málflutning. 

„Samstarfið á Acta gengur 
frábær lega og ekki við öðru að 
búast þegar svo öf lugar konur 
koma saman. Við myndum teymi 
um stærri verkefni, sem er nauð-
synlegt á sumum sviðum, eins 
og í félagarétti, samkeppnisrétti 
og fyrirtækjaráðgjöf,“ segir Inga 
Lillý, sem hefur talsverða reynslu 
á þeim sviðum, ásamt Ingu Björgu 
Hjaltadóttur hdl. Inga Björg starfar 

þó aðallega í vinnurétti og mann-
auðsstjórnun, en hún er einnig 
dómari í félagsdómi og einn eig-
enda í Attentus, mannauður og 
ráðgjöf, sem deilir húsnæði með 
Acta, útskýrir Inga Lillý.

Þ æ r  Þ y r í  o g  M a r g r é t 
Gunnlaugs dóttir hrl. sérhæfa 
sig einkum á sviði sifjaréttar en 
Margrét hefur jafnframt viða-

mikla reynslu á sviði réttargæslu.
„Hver eigandi Acta hefur sína 

sérhæfingu og því dekkum við 
nánast öll svið lögmennskunn-
ar,“ segir Þyrí.

Acta lögmannsstofa er á 14. 
hæð í Turninum á Smáratorgi 3, 
Kópavogi. Nánari upplýsingar á
www.acta.is og á Facebook-síðu 
Acta.

LÖGMANNSSTOFUR
LAUGARDAGUR  22. JÚNÍ 2013 Kynningarblað Acta, Íslenskir lögmenn, Lögmenn Sundagörðum, Land lögmenn, 

Traustar og ráðagóðar í áratug
Á Acta lögmannsstofu ráða konur ríkjum og búa yfir traustri þekkingu, reynslu og sérhæfingu á öllum sviðum lögmennsku. Þær 
sinna alhliða lögmannsþjónustu og ráðgjöf fyrir fyrirtæki, stofnanir, sveitarfélög og einstaklinga; bæði innlenda sem erlenda.

Acta verður tíu ára á næsta ári og frá stofnun 2004 hefur stofan vaxið jafnt og þétt. Umsvif eru að aukast, verkefnin að stækka og stærri viðskiptavinir að bætast við. MYNDIR/ANTON

Eigendur Acta lögmannsstofu. Frá vinstri: Inga Björg Hjaltadóttir hdl., Margrét Gunnlaugsdóttir hrl., Sigríður Kristinsdóttir hdl., Þyrí Steingrímsdóttir hrl., Berglind Svavarsdóttir hrl. og 
Inga Lillý Brynjólfsdóttir hdl. MYND/DAGUR GUNNARSSON

Samstarfið á Acta gengur frábærlega og ekki 
við öðru að búast þegar svo öflugar konur 

koma saman. Við myndum teymi um stærri verkefni 
sem er nauðsynlegt á sumum sviðum, eins og í 
félagarétti, samkeppnisrétti og fyrirtækjaráðgjöf.
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Lögfræðistofan Íslenskir lögmenn er stað-
sett á Reykjavíkurvegi 60 í Hafnarfirði 
og býður upp á almenna lögfræðiþjón-

ustu fyrir einstaklinga, fyrirtæki og stofn-
anir. Eigandi stofunnar er Þuríður B. Sigur-
jónsdóttir hdl. og segir hún sérsvið stofunnar 
vera fjölmörg og margbreytileg. „Helstu sér-
svið okkar snúa að stjórnsýslurétti, sifjamál-
um, barnavernd, sakamálum, erfðamálum, 
eignarréttarmálum, hvers konar samnings-
gerð og kröfurétti. Einnig má nefna skipulags- 
og byggingarmál en starfsmenn stofunnar 
búa einnig yfir mikilli þekkingu á því sviði.“

Þuríður, sem jafnframt er framkvæmda-
stjóri Íslenskra lögmanna, hefur mikla og 
fjölbreytta reynslu af lögfræðistörfum í 
gegnum tíðina. „Viðskiptavinir vilja skipta 
við reynslumikla lögmenn og sjálf bý ég yfir 
fjölbreyttri og yfirgripsmikilli þekkingu á 
ólíkum málefnum. Ég starfaði til dæmis í 
nokkur ár í fullnustudeild og sifjadeild hjá 
Sýslumanninum í Kópavogi. Þá var ég fram-
kvæmdastjóri vistheimila nefndar í tæp 
sex ár sem skilaði fjórum umfangsmiklum 
skýrslum þar sem meðal annars var fjallað 
um lögmæti vistunar barna á áður starfandi 
vistheimilum, hvernig opinberu eftir liti 
hefði verið háttað og hvort börn hefðu sætt 
illri meðferð eða ofbeldi. Nefndin rannsak-
aði starfsemi níu stofnana, meðal annars 
starfsemi vistheimilisins Breiðavík, Heyrn-
leysingjaskólans og Kumbaravogs. Í dag er ég 
nefndarmaður í vistheimila nefnd þar sem við 
könnum meðal annars starfsemi Kópavogs-
hælis. Ég starfaði einnig fyrir Rannsóknar-
nefnd Alþingis, sem rannsakaði orsak-
ir og aðdraganda falls íslensku bankanna.“ 
Þuríður hefur einnig starfað sem skrifstofu-
stjóri á umhverfissviði Kópavogsbæjar og hjá 
lögmannsstofunni Logos.  

Persónuleg þjónusta
„Við leggjum okkur fram við að veita persónu-
lega og góða þjónustu til viðskiptavina okkar 
enda eru þau málefni sem við vinnum að oft 
erfið og persónuleg fyrir viðkomandi aðila. 
Góð og traust samskipti skipta því eðlilega 

miklu máli og við leggjum okkur fram við að 
bjóða faglega og góða þjónustu.“

Íslenskir lögmenn vinna náið með lög-
mannsstofu Loga Egilssonar hdl. og lög-
mannsstofunni Lögmönnum Hafnarfirði 
en stofurnar eru staðsettar í sama húsi að 

Reykjavíkurvegi 60. „Samstarfið við stofurnar 
tryggir enn betri og fjölbreyttari þjónustu til 
viðskiptavina okkar. Þessi hópur telur fimm 
reynslumikla lögmenn sem til samans ná að 
dekka flest þau svið sem viðskiptavinir okkar 
þurfa aðstoð á.“

Þjónusta byggð á fagmennsku
Íslenskir lögmenn bjóða upp á almenna lögfræðiþjónustu fyrir einstaklinga, fyrirtæki og stofnanir. Mikil reynsla og fjölbreytt þekking 
er til staðar hjá starfsmönnum stofunnar, sem leggja sig fram við að veita viðskiptavinum sínum persónulega og góða þjónustu.

Eigandi og framkvæmdastjóri Íslenskra lögmanna, Þuríður B. Sigurjónsdóttir hdl., segir sérsvið stofunnar vera fjölmörg og margbreytileg. MYND/ANTON

Laganemar við Háskóla Ís-
lands hafa í rúmlega þrjá ára-
tugi veitt almenningi endur-

gjaldslausa lögfræðiaðstoð. Ora-
tor, félag laganema, hefur séð um 
skipulag aðstoðarinnar og hefur 
hún alla tíð verið eftirsótt af nem-
endum deildarinnar. Davíð Ingi 
Magnússon var einn þriggja fram-
kvæmdastjóra lögfræðiaðstoðar-
innar á síðasta ári og segir hann 
þörfina fyrir slíka aðstoð vera 
mikla. „Um 400 manns nýttu sér 
lögfræðiaðstoðina á síðasta ári, 
sem er sambærilegur fjöldi og 
undanfarin ár. Við veitum þessa 
þjónustu öll fimmtudagskvöld yfir 
skólaárið í tvo og hálfan tíma í senn 
og síminn stoppar ekki á meðan. 
Raunar stoppar síminn ekki allan 
daginn því fólk hringir strax inn 
um morguninn.“ Auk Davíðs Inga 
voru Gestur Gunnarsson og Gísli 
Logi Logason framkvæmda stjórar 
lögfræðiaðstoðarinnar á síðasta 
starfsári.

Tveir t i l þrír laganemar í 
masters námi sitja fyrir svörum 
og með þeim er ávallt reynslu-

mikill lögmaður. „Aðstoðin virkar 
þannig að almenningur hringir 
inn nafnlaust og ber undir okkur 
ýmis lögfræðileg álitaefni. Við 
setjum viðkomandi á bið á meðan 
við ræðum okkar á milli og stund-
um þurfum við að bera svörin 
undir lögmanninn þótt þess ger-
ist ekki alltaf þörf. Þeir sem starfa 
við lögfræði aðstoðina eru bundn-
ir þagnarskyldu og mjög mikilvægt 
er að allir viti það sem hringja inn, 
enda er oft um að ræða persónuleg 
og erfið mál. Flestir sem hringja 
inn eru líka að leita sér lögfræði-
aðstoðar í fyrsta sinn á ævinni.“

Fjölbreyttar fyrirspurnir
Eðli málsins samkvæmt eru fyrir-
spurnirnar mjög fjölbreyttar og 
koma úr öllum greinum lögfræð-
innar. „Fyrirspurnir í tengslum við 
fjölskyldumálin eru ávallt marg-
ar, einnig tengdar erfðarétti og 
nábýlis rétti. Eftir bankahrunið juk-
ust fyrirspurnir í tengslum við fjár-
málarétt en slíkum fyrir spurnum 
hefur þó fækkað undanfarið og 
þetta er að færast í sama farið og 

áður. Undanfarið hefur líka borið á 
ýmsum fyrirspurnum sem tengjast 
persónuverndarmálum, til dæmis í 
tengslum við tölvupóst fólks og nýja 
tækni eins og samfélagsmiðlana.“

Davíð segir það vera eftirsótt 
hjá laganemum að vinna við lög-
fræðiaðstoðina enda hljóti þeir 
þar mikilvæga reynslu eftir allan 
bókalesturinn. „Við erum þrír 
framkvæmdastjórar sem sjáum 
um að manna vaktirnar en um 
30 laganemar unnu þar á síðasta 
ári. Sumir tóku eitt kvöld en aðrir 
mættu nokkrum sinnum yfir vetur-
inn.“

Þótt símaþjónustan sé kjarninn í 
þjónustunni hafa laganemar próf-
að ýmsar nýjungar undanfarin ár. 
„Fyrir þremur árum síðan prófuð-
um við að veita lögfræðiaðstoð á 
bókasöfnum og í fyrra héldum við 
skattadaginn í fyrsta skiptið í sam-
vinnu við Deloitte. Þá gátu almenn-
ingur og aðilar með minni rekstur 
heimsótt okkur á lokadegi fyrir skil 
á skattskýrslu og fengið aðstoð frá 
laganemum, endurskoðendum og 
viðskiptafræðingum.“ 

Síminn 
hringir látlaust 
Félag laganema við Háskóla Íslands býður almenningi upp á ókeypis 
lögfræðiaðstoð gegnum síma. Fyrirspurnir í tengslum við fjölskyldumál, 
erfðarétt og nábýlisrétt eru fjölmennar. Laganemar hljóta um leið mikilvæga 
reynslu eftir allan bókalesturinn. 

„Fyrirspurnir í tengslum við fjölskyldumálin eru ávallt margar,“ segir Davíð Ingi 
Magnússon, einn þriggja framkvæmdastjóra lögfræðiaðstoðar Orators á síðasta ári. 

MYND/ANTON



HELLISGERÐI 90 ÁRA
Hellisgerði í Hafnarfirði verður 90 ára á morgun. 
Haldið verður upp á daginn með fjölbreyttri dagskrá 
og harmonikkuballi. Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, 
bæjarstjóri í Hafnarfirði, setur hátíðina kl. 14. Meðal 
þeirra sem koma fram eru Signal, TutTugu, Sara Blandon, 
Pollapönk og Jón Jónsson. 

ALÞÝÐLEGUR
Rúnar Þór spilar á al-
þjóðlega MND-deginum 
á Ingólfstorgi í dag, þar 
sem fram fer hjólastóla-
rall og fleira skemmti-
legt frá klukkan 14 til 18. 
Í kvöld spilar Rúnar Þór 
á balli á Brúnni, nýjum 
veitingastað í Grindavík.
MYND/VALLI

Nei, ég verð ekki sextugur í septem-
ber þótt tímatalið segi svo. Það 
tekur mig þrjú ár að lifa venjulegt 

ár og því er ég ekki nema 44 til 46 ára. 
Ég lifi hægar en aðrir og á réttum tíma,“ 
segir Rúnar, sem sleppir úr dögum einu 
sinni til tvisvar í mánuði.

„Með því að sleppa úr degi græðir 
maður aðra þrjátíu. Það finnur maður 
strax á heilsunni og mun öflugri orku. 
Mér líður því nákvæmlega eins og 45 ára 
en finnst á sama tíma sniðugt að verða 
sextugur á tímatalinu í haust og er fullur 
tilhlökkunar.“

Rúnar hefur spilað á böllum nánast 
allar helgar síðastliðin 28 ár. Hann spilar 
reglulega á Kringlukránni, Cafe Catalinu 
og víðar þar sem fólk vill skemmta sér.

„Já, ég trekki alltaf að. Annars væri 
þessu sjálfhætt. 28 ára spilamennska er 
gæðastimpill og liggur ljóst fyrir að eitt-
hvað er vel unnið þegar fólk er í sömu 
vinnu svo lengi; sama hver vinnan er,“ 
segir Rúnar, sem á böllum spilar allra 
handa tónlist; eigin lög og annarra.

„Ætli aðsóknin sé ekki góð vegna þess 
að ég spila ekki eingöngu fyrir sjálfan 
mig. Ég spila ekki hátt og ég spila 

HUGGULEGUR MAÐUR
EINSTAKUR  Rokkarinn Rúnar Þór Pétursson hefur mætt með 
gítarinn og ráma rödd sína til að skemmta landsmönnum um nær 
hverja helgi í brátt 30 ár. Hann verður ekki sextugur í haust.

fyrirbyggjandi fæðubótarefni
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hvaða lag sem er því það sem 
öðrum þykir hallærislegt er hall-
ærislegra að segja. Sá sem vogar 
sér að segja ákveðið lag vera lé-
legt er á sama tíma að viðurkenna 
að hann sjái ekki lengra nefi sínu. 
Góður flytjandi getur gert hvaða 
lag sem er gott.“

SJARMERANDI REGLUMAÐUR
Rúnar á sér stóran hóp aðdáenda 
og þar er konur í meirihluta.

„Tónlistarmaður er eins og 
verslun; ef enginn kemur að 
kaupa er búðinni lokað. Ég get 
svo ekki útskýrt hvers vegna 
konur fylgja mér eftir en er ég 
ekki bara huggulegur maður? 
Konur fylgja gjarnan tónlistar-
mönnum eftir en ég hef líka séð 
þær sniðganga menn í hljómsveit-
um. Það er alltaf einn og einn með 
þessa útgeislun og kannski er það 
röddin eða það að maður drekkur 
hvorki né reykir. Það er meira 
varið í það. Reyklaus maður finn-
ur ólykt af reykingafólki og enginn 
heilbrigður maður hefur áhuga 
á drukkinni konu lengi og öfugt,“ 
svarar Rúnar.

Hann segir marga hafa fylgt 
sér lengi en að nýir áheyrendur 
bætist líka í hópinn.

„Unga kynslóðin þekkir mig í 
gegnum foreldra sína og kemur 
stundum til að biðja um óskalag 
sem það heyrði heima. Það þykir 
mér vænt um og alltaf gaman þeg-
ar fólk miðlar tónlist minni áfram. 
Það eru forréttindi að fá að starfa 
svona lengi í tónlist og það er 
aldrei leiðinlegt. Fyrst og fremst 
er þetta vinna og mér þykir 
skemmtilegast að fá útborgað en 
líka einstakt að hafa getað keyrt 
um landið þvert og endilangt í 
hartnær þrjá áratugi. Það hefur 
mér alltaf þótt skemmtilegast; að 
gefa sér tíma, keyra, stoppa og 
skoða. Ég fer yfirleitt nokkrum 
dögum fyrr af stað þegar ég spila 
úti á landi til að geta verið einn 
eða með fleirum úti í náttúrunni.“

SKRAPP SUÐUR Í 40 ÁR
Rúnar er sjö barna faðir og virkur 
sem slíkur.

„Ég á oftast frí virka daga og 
því iðulega að keyra og skutla 
alla vikuna. Það besta sem ég 
veit er einmitt að skutla, fara 
á bílasölur, horfa á íþróttir og 
góðar bíómyndir og synda í Sund-
höll Reykjavíkur. Þegar maður 
elst upp á Ísafirði endar maður í 
öllum íþróttum og fram til sextán 

ára æfði ég sund, fótbolta og 
skíði og var nokkuð góður í því 
öllu. Fyrir tveimur árum þurfti 
ég að hætta í boltanum vegna 
ónýts hnés en hafði fram að því 
spilað fótbolta með gömlum Ís-
firðingum. Við höldum árlegt 
Púkamót fyrir vestan aðra helgina 
í júlí og þá spila ég á balli og fer 
eitthvað aðeins inn á völlinn,“ 
segir Rúnar, sem er Liverpool-
maður og fer iðulega til Englands 
á fótboltaleiki. „Ég gæti þó þurft 
að halda með Cardiff í vetur því 
Aron Einarsson landsliðsfyrirliði 
er hálfbróðir sonar míns og spilar 
með liðinu sem er komið í úrvals-
deild.“

Rúnar á íbúð á Ísafirði en hefur 
verið búsettur í höfuðstaðnum 
undanfarin fjörtíu ár.

„Ég fer aldrei nógu oft á Ísa-
fjörð en er sáttur hvar sem ég er 
og ekki mikið í sálarflækjum. Það 
er hægt að búa hvar sem er í tón-
list en ég skrapp til Reykjavíkur 
þegar ég var tvítugur og er ekki 
enn lagður af stað heim.“

UNGLEGUR NÁTTHRAFN
Rúnar hefur aldrei átt vekjara-
klukku og fer aldrei í háttinn fyrr 
en undir morgun. 

„Fólki finnst það kannski skrýt-
ið en ekki ef ég væri næturvörður. 
Ég fæddist klukkan hálfþrjú að 
degi til og finnst best að vakna 
hálfþrjú. Ég áttaði mig fyrir löngu 
á því að vilji maður eldast vel á 
maður að vakna á fæðingartíman-
um. Þar stillist klukkan og af þeim 
sökum eldist fólk misjafnlega. Ég 
horfði upp á fertuga félaga mína 
verða gamla fyrir aldur fram af 
því þeir höfðu vaknað á vitlaus-
um tíma alla ævi. Ef allir gerðu 
rétt mundi lífið ganga einfaldar 
fyrir sig, færri vera á götunum og 
í búðunum og þannig mun þetta 
allt enda. Við erum lengi að átta 
okkur á hvað lífið er.“

Eitt af því sem Rúnar gerir sér 
til skemmtunar á nóttunni er að 
rúnta með vini um bílasölur.

„Þegar ég hætti að drekka 
nennti ég ekki lengur að rúnta 
niður Laugaveg og upp Hverfis-
götu. Við breyttum þeim stutta 

og þreytandi rúnti því yfir í bíla-
sölurúnt. Þangað er lengra á milli 
staða, meiri ró og mun skemmti-
legra að skoða bíla en drukkið 
fólk á Laugaveginum.“

EKKI Í VINSÆLDAKEPPNI
Rúnar verður á Hólmavík um 
aðra helgi og fyrstu helgina í júlí 
fer hann með öll börnin sín á 
hestbak og til að veiða hjá frænda 
sínum í Finnstungu í Húnaveri.

„Sumarið verður endalaust 
gaman og svo spila ég áfram og 
áfram og er bókaður fram í febrú-
ar. Við Megas og Gylfi (Ægis) í 
GRM höfum verið í fríi undan-
farið hálft ár og svo er ég í gömlu 
skólahljómsveitinni Trap sem 
spilar á árlegum árgangsböllum 
á Ísafirði. Þá koma brottfluttir Ís-
firðingar heim, fara í berjamó og 
hitta gamla félaga og við spilum 
bara tónlist frá árunum 1968 
til 1975. Það dregur fólk aftur í 
tímann og alltaf fullt hús og mikið 
stuð.“

Rúnar hefur ekki gefið út sóló-
plötu síðan 1996 og segist ekki 
vita hvort hann nenni meiri út-
gáfu en sem nemur einu og einu 
lagi. Nóg er þó til af efni.

„Ég á ekkert uppáhaldslag með 
sjálfum mér og tek undir orð 
Ingimars Eydals heitins sem sagði 
þetta allt eitt lag en misjafnlega 
útsett,“ segir Rúnar og þvertekur 
fyrir að hafa verið utangarðs í ís-
lenskri tónlistarumfjöllun.

„Ég hef alltaf fengið mjög fína 
spilun og góðar móttökur. Ég er 
hins vegar ekki oft í fjölmiðlum 
þótt ég gæti verið reglulega í við-
tölum og setið við tölvuna heima 
að kjósa lag með sjálfum mér á 
vinsældalistann eða fengið vini til 
þess eins og gert er á Face book. 
Það kalla ég ekki vinsældalista en 
svoleiðis hefur þetta alltaf verið 
á Íslandi. Menn hafa gert sig vin-
sæla og mörg lög sem landsmenn 
syngja hástöfum voru gerð vinsæl 
en áttu í raun ekkert erindi frekar 
en önnur lög. Ég er því með nógu 
mikla útvarpsspilun og finnst 
ekkert varið í að vera stanslaust 
í spilun.“

 ■ thordis@365.is  

MAÐUR FÓLKSINS Rúnar Þór segir fólk alltaf vera eins, sama hvernig árin líða. Þó hafi bjórinn gert að verkum að fólk sé rólegra nú 
en áður fyrr á böllum. MYND/VALLI

UPPSKRIFT AÐ EILÍFRI ÆSKU
„Ég fæddist klukkan hálfþrjú að degi til og finnst best að vakna 
hálfþrjú. Ég áttaði mig fyrir löngu á því að vilji maður eldast vel á 
maður að vakna á fæðingartímanum. Þar stillist klukkan og af þeim 
sökum eldist fólk misjafnlega.“

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður aug-
lýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi 
viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum 
auglýsingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal 
Sölumenn: Jónína María Hafsteinsdóttir, jmh@365.is, s. 512 5473  
Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512 5432
Elsa Jensdóttir, elsaj@365.is, s. 512-5427 | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir 

Hreims-
borgarar

Hreima er best!

Hreimur, Magni, Vignir Snær
og Erna Hrönn

Laugardaga kl. 9 – 12 í allt sumar

Save the Children á Íslandi
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BÍLAR &
FARARTÆKI

BMW M6. Árgerð 2007, ekinn 39 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 13.900.000. 
Rnr.125316. Uppl síma 517-1111 eða 
696-1001 Glæsilegur bíll.

PORSCHE Cayenne s 351 hö. 
Árgerð 2004, ekinn 89 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Tilboðsverð 3390 þús. 
Glæsilegur bill uppl 517-1111 eða 
696-1001

FORD F150 Supercrew 4x4 king ranch 
. Árgerð 8/ 2007, ekinn 70 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 3.390.000. 
Rnr.133219. Er staðnum uppl síma 
517-1111 eða 696-1001

TOYOTA Land cruiser 200 vx. 
Árgerð 2008, ekinn 52 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 8.900.000. 
Rnr.123660. Glæsilegur bíll. uppl 517-
1111 eða 696-1001 Er á staðnum

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík

Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

TOYOTA Corolla s/d terra. Árgerð 
2007, ekinn 92 Þ.KM, dísel, 5 gírar. 
Verð 1.950.000 Tilboð 1.750.000. 
Rnr.221169. Uppl. í síma 570-5220 
Toyota Kletthálsi

Notaðir bílar Kletthálsi
Kléttháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 570 5220
Opið virka daga 9-18, lau 12-16.

www.toyotakletthalsi.is

Fiat Ducato p200 Elnacg, árg.2003. 
ekinn:32þkm. Verð:4780. Raðnr. 
119521

Ford Transit Rimor. Árg. 2006. Ekinn. 
35.km, verð 8900. Raðnr 119459

Ford Transit Rimor Arf. Árg 2005. 
Ekinn: 43.km. verð:5700. Raðnr 
118974

Hobby 495 ul Exellent. Árg 2012, Nýtt. 
Tilboðsverð: 3850.rað. 123304. Gott 
úrval af nýjum hjólhýsum á staðnum.

Dethleffs Exclusiv Emotion Vip 
515DB. Árg 2009. Verð 4200 . raðnr. 
119423

Dethleffs Exclusiv Emotion Vip 
515DB. Árg 2009. Verð 4200 . raðnr. 
119423

OPIÐ Í DAG 10-14 !
Fellihýsi og tjaldvagnar í góðu úrvali.

Bílasalan Bílás Akranes
Smiðjuvöllum 17, 300 Akranes

Sími: 431 2622
www.bilas

FRÁBÆRT VERÐ!
Range Rover Sport. Umboðsbíll. Árg. 
‚06 Ekinn 111 þús. Verð 3590þús 
Bílasalan Bílfang s. 567-2000.

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Til Sölu Hymer HSP 465, 2011, 
Sólarsella og Markísa, Flott hýsi. Skipti 
á ódýrara kojuhýsi. Verð 4.190 þús.

Honda CIVIC 1.8I ES. Ssk. 2006. ek. 99 
þús. Topplúga, geisladiskamagasín og 
hiti í sætum. Verð 1.490 þús. Flottur 
í sumar.

Palomino iColt, 2009, Fortjald. Gott 
hýsi.. Skipti á ódýari tjaldvagni allt að 
700 þús. Verð 1.450 þús. Á staðnum.

Ferðavagnamarkaður
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík

Sími: 445 3367
Sérhæfum okkur í ferðavögnum.

www.ferdavagnamarkadur.is

Ford F150 SUPER CREW Árgerð 2004 
Ekinn 120.þ.m Verð 1750.þús Camper 
1700.þús Bíll og camper 3450.þús

bifreidar.is
Réttarháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 577 4777
Óskum eftir vinnuvélum og 

bifreiðum á skrá.
http://www.bifreidar.is

Nýr Dodge Durango Citadel Metan / 
Bensín, V6, 290hö, eyðsla 11 l/100km 
í blönduðum akstri, Citadel er með 
öllum hugsanlegum lúxus og tækni 
búnaði, Stór glæsilegur jeppi á 
frábæru verði, Verð 10.490þ.kr, Er í 
salnum, komdu og skoðaðu úrvalið, 
rnr 130078 ,

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 12-16
http://www.isband.is

Jötunn - Vélar ehf
Austurvegi 69, 800 Selfoss

Sími: 480 0400
http://www.jotunn.is

TOYOTA Avensis wagon sol. Árgerð 
2005, ekinn 125 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 1.690.000 uppl 588-
5300 Netbílar ehf

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

AUDI A8 QUATTRO W12 06/2005, 
ekinn aðeins 71 Þ.km, sjálfskiptur, 
leður ofl. ofl. Einn eigandi, umboðsbíll! 
Vill skipta í Toyota LC200 (bensín/
diesel) Verð 5.990.000. Rnr.251082 - 
Er í salnum!

FLEETWOOD AMERICANA CHEYENNE 
06/2007, Fortjald, sandskeifur, 
útisturta, ferðasalerni, geymslukassi 
ofl. Verð 1.790.000. Rnr.250867 - Er í 
salnum! Sumarið er tíminn!

BMW 320i Coupe E46. 08/2001, ekinn 
134 Þ.KM, sjálfskiptur, sportsæti, 
sóllúga ofl. Mjög flott eintak! Verð 
1.490.000. Rnr.251116 Er á staðnum!

BMW 760I. Árgerð 2003, ekinn 
198 Þ.Km, sjálfskiptur með öllu. 
Verð 4.690.000. Skoðar ýmis skipti! 
Rnr.283213 á www.bilo.is

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA 
SELJA BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar 
sem þú getur keypt eða selt bíl á 
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu 
þér málið. www.bilauppbod.is Sími 
522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

- NOTAÐIR BÍLAR -

www.bilaland.is

BMW X5. Nýskr. 03/05, ekinn 150 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.  
VERÐ 2.990.000. Rnr.170309.

HYUNDAI Santa Fe 4x4. Nýskr. 
01/06, ekinn 128 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. VERÐ 1.490.000. 
Rnr.201233.

OPEL Zafira Comfort. Nýskr. 10/03, 
ekinn 171 Þ.KM, bensín, sjálf-
skiptur. VERÐ 590.000. 100% VISA/
EURO lán mögulegt. Rnr.141600.

NISSAN QashqaiSE. Nýskr. 06/11, 
ekinn 52 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
VERÐ 4.190.000. Rnr.151477.

MMC Pajero V6. Nýskr. 09/98, 
ekinn 235 Þ.KM, bensín, sjálf-
skiptur. VERÐ 690.000. 100% VISA/
EURO lán mögulegt. Rnr.270292.

TOYOTA Yaris Terra. Nýskr. 05/05, 
ekinn 143 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
VERÐ 990.000. 100% VISA/EURO 
lán mögulegt. Rnr.141586.

SSANGYONG Korando. Nýskr. 
01/99, ekinn 121 Þ.KM, bensín, 5 
gírar. VERÐ 590.000. 100% VISA/
EURO lán mögulegt. Rnr.141616.

ORGINAL Club Car hleðslutæki fylgja rafbílunum
Club Car umboðsaðili á Íslandi

Club Car 
Precedent 
Golfbílar 
Nýir eða notaðir    

Bensín eða rafbílar  
4ra ára ábyrgð á rafgeymum

Vetrarsól ehf., Askalind 4, Kóp.  Sími 5641864

til sölu
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Actavis  Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfirði 
s 550 3300 f 550 3301 @ actavis@actavis.is w www.actavis.is 

Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is,  
undir Störf í boði fyrir 30. júní nk. 
Einungis er tekið á móti umsóknum á heimasíðu Actavis.   
Nánari upplýsingar um starfið veitir  
Jenný Sif Steingrímsdóttir, jsteingrimsdottir@actavis.is.          

Sérfræðingur  
í reikningsskilum

Starfið tilheyrir alþjóða samstæðu- og reikningsskiladeild (Global Consolidation 
and Reporting) Actavis sem sér meðal annars um uppgjör á samstæðu Actavis, Inc.  

sem er skráð félag á hlutabréfamarkaði í Bandaríkjunum.

Helstu verkefni:
 

      uppgjöri alþjóðafyrirtækis og greiningu  
      stjórnendaupplýsinga

      Innleiðing á nýju samstæðuuppgjörskerfi
      Önnur verkefni tengd fjármálasviði samstæðunnar

      Samskipti við dótturfélög Actavis víðsvegar um heiminn

Við leitum að einstaklingi
      með háskólamenntun á sviði viðskipta
      með reynslu af uppgjörsvinnu
      með reynslu af störfum á endurskoðunarskrifstofu (æskilegt)
      með þekkingu á bandarískum reikningsskilastöðlum  

        (US GAAP) (kostur)
      með góða þekkingu á reikningsskilum tengdum sköttum  

        (Tax accounting) (kostur)
      sem býr yfir hæfni í mannlegum samskiptum og er góður í hópi
      sem sýnir frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
       sem er skipulagður og lausnamiðaður

Actavis 
er alþjóðlegt 

fyrirtæki sem sérhæfir sig 
í þróun, framleiðslu og sölu 

hágæðasamheitalyfja. Fyrirtækið 
er með starfsemi í yfir 60 löndum. 

Hjá Actavis á Íslandi starfa 
tæplega 800 starfsmenn  

á ýmsum sviðum.

 

Hjá Actavis bjóðum við upp á:

fjölskylduvænt starfsumhverfi
góðan starfsanda

gott mötuneyti
fræðslu og þjálfun
iðjuþjálfa, hjúkrunarfræðinga og lækni  

    sem sinna heilsuvernd starfsmanna
árlegan styrk til íþróttaiðkunar  

    auk fræðslustyrks
öflugt starfsmannafélag

 

Landsvirkjun starfar eftir jafnréttisáætlun og leggur
áherslu á að gæta fyllsta jafnréttis milli kvenna og karla.
Mannauðsstefna fyrirtækisins byggir á gagnkvæmu  
trausti, tillitssemi og virðingu.

Stöðvarvörður  
á Blöndusvæði

Landsvirkjun leitar að vélfræðingi í starf stöðvarvarðar  
við Blöndusvæði með starfsstöð í Laxárstöð. Í starfinu 
felst eftirlit, viðhald og rekstur aflstöðvarinnar og  
annarra veitumannvirkja í Laxá.

Við leitum að fjölhæfum einstaklingi:

>  Þekking á viðhaldi búnaðar; loft-, kæli-,  

 vökva- og rafkerfum.

>  Reynsla af verkefnum á sviði gæða- og    

 öryggisstjórnunar.

>  Frumkvæði, skipulag, sjálfstæð vinnubrögð og hæfni  

 til að tileinka sér nýjungar.

>  Lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til   

 kynningar á starfi og starfsumhverfi. 

Sótt er um starfið á vef Capacent 
Nánari upplýsingar veitir Auður Bjarnadóttir  
(audur.bjarnadottir@capacent.is) og Þóra Pétursdóttir 
(thora.petursdottir@capacent.is). 
Umsóknarfrestur er til og með 30. júní2013.

atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

SÖLUFULLTRÚAR 
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426
Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441
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ICELANDIC
TOURIST

STOFA

BOARD

Geirsgata 9 | 101 Reykjavík | Sími 535 5500 | Fax 535 5501

Strandgata 29 | 600 Akureyri | Sími 535-5510 | Fax 535 5501
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Starfssvið m.a.:

• Fagleg þjónusta fyrir hönd Ferðamálastofu 

við stjórn Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða, 

ásamt rekstrarstjóra og skjalaverði.

• Umsagnir um þingmál og önnur erindi er  

varða starfssvið umhverfisstjóra og berast  

frá stofnunum og öðrum aðilum.

• Mat á umsóknum til Ferðamálastofu um  

styrki sem varða starfssvið umhverfisstjóra.

• Umsjón með útgáfu- og fræðslumálum 

Ferðamálastofu er snerta umhverfismál.

• Gerð og umsjón með umhverfisstefnu 

Ferðamálastofu.

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun eða sambærileg menntun  

er nýtist í starfi.

• Framhaldsmenntun á sviði umhverfismála 

er æskileg.

• Reynsla af framkvæmd umhverfisverkefna  

er æskileg.

• Reynsla af styrkúthlutunum og eftirfylgni  

við styrkúthlutanir æskileg.

Leitað er að hæfum einstaklingi, karli eða konu,  

sem hefur til að bera frumkvæði, sjálfstæði, hæfni  

í mannlegum samskiptum, nákvæmni í vinnubrögðum 

og forystu- og skipulagshæfileika. 

Gott vald á íslensku máli í ræðu og riti og hæfni  

í framsetningu upplýsinga er skilyrði. Góð kunnátta 

í ensku og a.m.k. einu norðurlandamáli er æskileg, 

sem og góð tölvuþekking, bæði til öflunar og úrvinnslu 

upplýsinga.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ólöf Ýrr Atladóttir, 

ferðamálastjóri, (olof@ferdamalastofa.is) en upplýsingar 

um starfsemi Ferðamálastofu er að finna á samskipta-

vef stofnuninnar www.ferdamalastofa.is.

Umsóknarfrestur er til 15. júlí 2013 og er óskað eftir 

því að viðkomandi einstaklingur hefji störf hið fyrsta. 

Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil 

skulu berast með tölvupósti til rekstrarstjóra, Sólrúnar 

Önnu Jónsdóttur (solrun@ferdamalastofa.is) eða á 

skrifstofu Ferðamálastofu, Geirsgötu 9, 101 Reykjavík 

og vera merktar starfinu. Ekki er um sérstök umsóknar-

eyðublöð að ræða, en öllum umsóknum verður svarað 

þegar ákvörðun um starfið hefur verið tekin.

Ferðamálastofa óskar eftir að ráða umhverfisstjóra í  100% starf. 
Umhverfisstjóri starfar á skrifstofu Ferðamálastofu í Reykjavík og heyrir beint undir 
ferðamálastjóra. Laun eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna.

UMHVERFISSTJÓRI FERÐAMÁLASTOFU

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Deildarstjóri

Staða deildarstjóra við Öldutúnsskóla  
er laus til umsóknar.

Öldutúnsskóli er heildstæður grunnskóli þar sem rúmlega 
500 nemendur stunda nám.  Leitað er að metnaðarfullum 
einstaklingi sem er tilbúinn til að taka þátt í að stjórna 
og leiða áfram gott faglegt samstarf í skólanum og hafa 
að leiðarljósi að gott skólastarf má ávallt bæta.  Skólinn 
hefur í áraraðir haft á að skipa góðu fagfólki og þar ríkir 
jákvæðni og góður starfsandi.

Mikil áhersla er lögð á samvinnu, teymisvinnu og skap andi 
hugsun og starfsgleði.  Í skólanum er unnið samkvæmt 
SMT-skólafærni.  Umsækjandi þarf að hafa leiðtoga-
hæfileika og góða og víðtæka þekkingu á skólastarfi og 
metnaðarfulla skólasýn. Um er að ræða deildarstjórn við 
yngsta stig skólans.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Kennarapróf,  kennslu- og stjórnunarreynsla
• Framhaldsmenntun eða reynsla á sviði 
 stjórnunar æskileg.
• Frumkvæði og samstarfsvilji.
• Góðir skipulagshæfileikar.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Sé reiðubúinn til að leita nýrra leiða í skólastarfi.
• Reynsla og/eða þekking á SMT-skólafærni æskileg

Allar upplýsingar um stöðuna veitir Valdimar Víðisson, 
aðstoðarskólastjóri í síma 664 5898 eða í gegnum  
netfangið valdimar.vidisson@oldutunsskoli.is  

Einnig er að finna upplýsingar um skólann á  
http://oldutunsskoli.is

Umsókn má skila á tölvutæku formi  
(valdimar.vidisson@oldutunsskoli.is) eða á Skólaskrifstofu 
Hafnarfjarðar, Linnetsstíg 3, 220 Hafnarfjörður.   
Umsóknarfrestur er til 3. júlí 2013.

Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar 
jafnt sem konur hvattir til að sækja um stöðuna.  Laun 
og kjör eru samkvæmt samningum KÍ og launanefndar 
sveitarfélaga.
    Sviðsstjóri fræðsluþjónustu 
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Múrara og múrarnemar óskast
Múrara óskast, mikill vinna. Mælingarvinna í boði.  
Einnig vantar múraranema.
Upplýsingar veita Gylfi síma 693-7300 eða Hörður í 
síma 693-7320, einnig á gylfi@bygg.is

STARFSMAÐUR 
ÓSKAST Í LAKKDEILD

Gæði, reynsla og gott verð!

Hæfniskröfur:

Viðskiptafræðingur - upplýsingatækni

Nánari upplýsingar um starfið veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 1. júlí nk.  Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is.  Farið verður með allar fyrirspurnir sem 
trúnaðarmál.  Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá.

Öflugt og leiðandi upplýsingatæknifyrirtæki óskar að ráða viðskiptafræðing til starfa. Starfið felst í ráðgjöf og þjónustu til viðskiptavina 
við að hámarka ávinning af notkun upplýsingakerfa með áherslu á viðskiptahugbúnað.

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir
Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Menntunar- og hæfniskröfur

Háskólamenntun í viðskiptafræði eða sambærileg menntun
Bókhaldsþekking og góð færni í upplýsingatækni
Ánægja af mannlegum samskiptum

Ungur einstaklingur, t.d. á aldrinum 25-30 ára, kemur vel til greina. Í boði er fjölbreytt starf með miklum framtíðartækifærum.

Metnaður til að veita framúrskarandi þjónustu
Hæfileiki til að læra nýja hluti
Dugnaður, nákvæmni og samviskusemi

 

Hugbúnaðarþróun veflausna

Upplýsingatæknideild leitar að öflugum starfsmanni í upplýsingatæknideild en Reykjavíkurborg rekur eitt stærsta og  
fjölbreyttasta upplýsingatækniumhverfi landsins.
Leitað er að einstaklingi sem hefur áhuga á að vinna í öflugum hópi starfsmanna við að leysa fjölbreytt verkefni.

Upplýsingatæknideild

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

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið 
• Þróun veflausna hjá Reykjavíkurborg
• Vefþróun í Drupal vefumsjónarkerfi
• Tengingar við önnur kerfi
• Þarfagreining og ráðgjöf varðandi veflausnir
• Samskipti og ráðgjöf við svið og stofnanir borgarinnar

Menntunar- og hæfniskröfur
• Tölvunarfræði eða sambærileg menntun
• Starfsreynsla við hugbúnaðargerð og vefforritun
• Reynsla af forritun í PHP, CSS og Java Script nauðsynleg
• Þekking á HTML5 og SQL fyrirspurnum
• Haldgóð þekking á gagnagrunnum
• Þekking á vefþjónustum og gagnatengingum
• Þekking og reynsla af Linux/Unix og opnum hugbúnaði
• Þekking og reynsla af Drupal og virkni vefumsjónarkerfa
• Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi

Upplýsingatæknideild fer með forystuhlutverk í upplýsingatæknimálum borgarinnar. Hún gegnir þjónustuhlutverki við  
viðskiptavini sína sem eru svið og stofnanir Reykjavíkurborgar og er ætlað að annast rekstur og þróun upplýsingatækni- 
búnaðar borgarinnar.

Nánari upplýsingar um starfið veitir og María Guðfinnsdóttir þróunarstjóri upplýsingatæknideildar,  
maria.gudfinnsdottir@reykjavik.is í síma 411 1900. Umsóknafrestur er til 1. júlí 2013. 

Sækja skal um starfið á vefsíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is, undir “Laus störf”.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.

Íslensk hjón með þrjú börn, á aldrinum þriggja til sjö ára, 
leita að Au-Pair til starfa í Sviss.  
Ráðningartími er frá ágúst/september og til eins árs. Þetta 
er tækifæri fyrir einstakling sem hefur áhuga á að vinna 
með börnum og dvelja erlendis. Góð aðstaða og ýmis 
tækifæri fyrir réttan aðila. 
Áhugasamir hafið samband við Fjólu í síma 534-5001 eða 
fjola_steingrimsd@hotmail.com

         Starf hjá fjölskyldu í Sviss

Kjosavik AS er i forsvari fyrir heildsölufyrirtækið Norengros á Rogalandssvæðinu, 
en fyrirtækið spannar allan Noreg og er leiðandi í heildsölu á m.a. skrifstofu og 
tölvuútbúnaði, húsgögnum, ræstingarbúnaði, hjúkrunar- og heilsuvörum. Starfs-
mannavelta fyrirtækisins árið 2012 var ca 376 mill. NOK við starfsemi þess í 
Haugesund, Stavanger og Sandnes. Fyrirtækið er meðeigandi í tveimur apótekum 
og Straen Sykepleiesenter AS sem sérhæfir í hjúkrunarvörum. Áætluð velta fyrir-
tækisins árið 2013 er ca 2,9 milljarðar NOK.

Heilbrigðis-tæknideild Norengros  
Kjosavik leitar eftir verkfræðingi  

og tæknimanni með reynslu í 
 viðgerðum og viðhaldi á raftækjum  

fyrir heilbrigðisþjónustu. 
Deildin er samsett af 12 áhugamiklu og hæfu 

starfsfólki með ólíkan bakgrunn á þessu sviði. 

Nánari starfslýsingu, menntunar- og hæfniskröfur 
má finna á:
www.Norengros.no undir „Ledige Stillinger“.
• Verkfræðingur við heilbrigðis-tæknideild (Ingeniør til   
 Medisinsk-teknisk avdeling)
• Tæknimaður við heilbrigðis-tæknideild (Tekniker til   
 Medisinsk-teknisk avdeling)

Æskilegt er að viðkomandi kunni norsku eða sé viljugur að 
sækja námskeið í tungumálinu, þar sem öll vinna fer fram á 
norsku.
Umsóknir og nánari upplýsingar:
Leiv Kåre Myre, deildarstjóri heilbrigðis-tæknideildar,  
símanúmer: +47 924 98 525
leiv.kare.myre@norengros.no
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Seltjarnarnesbær

Laus störf

Leikskóli Seltjarnarness auglýsir 
eftir deildarstjóra og leikskóla-

kennurum til starfa í nýrri deild fyrir 
yngstu börn skólans

Leikskóli Seltjarnarness er sameinuð fag- og rekstrareining 
með um 195 börnum. Leikskólinn starfar í þremur 
starfsstöðvum. 

Á Seltjarnarnesi er lögð rík áhersla á metnaðarfullt 
leikskólastarf þar sem velferð og hagur barna er hafður 
að leiðarljósi og að skólastarf í bænum standist ávallt 
samanburð við það sem best er hverju sinni. 

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru konur 
jafnt sem karlar hvött til að sækja um stöðuna.
Nánari upplýsingar veita Soffía Guðmundsdóttir 
leikskólastjóri soffia@nesid.is og Anna Harðardóttir 
aðstoðarleikskólastjóri annaha@nesid.is í síma 5959-280/290

Umsóknarfrestur er til 30. júní 2013.

Fræðslusvið Seltjarnarnesbæjar

 www.seltjarnarnes.is

VERKEFNASTJÓRI STJÓRNENDANÁMS HR

www.hr.is

og kraaftmg mmtmikluum ey ja aug ýs e á ugasö u ogavík auglýsir eftir áhugas kraaftsömum og aftmikluumkólinn í HáskH ReykjaReykjavík auglýsir eftirásHásHHásHHásH
t starf.efnastjóerkeve óra í fullt starf.ferkeve

S FSTARFT - OG ÁBBYRGÐ RSVIARSVIÐ:Ð:
a sérsniðinSala nna fræðslulausnaa sérsniSala

ð innri og ytri viðskiptavini viðskiptavinimskipti viðmskipti viðSamSam ð innri og ytri ð innri og ytri viðsk
un nýrra viÖflu ðskiptavinaÖfl
fagreiningÞarf  og þróun sérsniðinna lausna

gpulagning Skip viðburða og 
arrar þekkann kingarmiðlunararrar þekkann k

ókUm restuur er til og með 12. júlí 2013.knarfrmsókUm
skal skilað til Háskólans í Reykjavík á vefnum knum smsókUm orfru.is/laussto .
rnir og umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.rirspurlar fyAl

ýsinngar veitir: upplýánariNá
@hr.issas@máradóttir, forstöðumaður stjórnendanáms HR | gudmundaunda Smuðmuunda SuðmuGu

HÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK | Menntavegi 1 | 101 Reykjavík | Sími  599 6200

HÆFNISKRÖFUR:
Reynsla af sölustöörfumm og viðskiiptateengngsluumReynsla
Háskólamenntun sHáskólamenntun ssem sem nýtist í stanýtist í staarfiarfi

a  og sskipulagshæfæfniFramúrskarandi saamskkipta- og sskipulagshæf i
mkvææði Drifkraftur og frumDrifkraftur og fru
ku ogg enskuku ogg enskuGóð færni í íslensk

VILTU SELJA ÁRANGUR?
// ERUM AÐ LEITA AÐ ÖFLUGUM SÖLURÁÐGJAFA

Umsjón með ráðningum hefur Jón Jósafat Björnsson, framkvæmdastjóri 
Dale Carnegie. Umsækjendur eru beðnir að senda umsóknir sínar á 
netfangið josafat@dale.is (í subject: Starfsumsókn). Óskað er eftir ferilskrá 
og kynningarbréfi þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni
viðkomandi í starfið. Umsóknarfrestur er til og með 3. júlí 2013.

// Dale Carnegie er 100 ára alþjóðlegt fyrirtæki sem starfar í 86 löndum. 
Markmið Dale Carnegie er að auka hæfni fólks og bæta árangur. Alls 
hafa 20.000 Íslendingar hlotið þjálfun bæði á eigin vegum og á vegum 
fyrirtækja. Í dag starfa um 20 manns hjá fyrirtækinu.

Ármúla 11 ı 108 Reykjavík ı Sími: 555 7080 ı www.dale.is

Dale Carnegie  leitar að kraftmiklum og 
lífsglöðum söluráðgjafa (sölumanni/ 
viðskiptastjóra)

Helstu verkefni:

Hæfniskröfur:

Dale Carnegie  leitar að kraftmiklum og 
lífsglöðum söluráðgjafa (sölumanni/
viðskiptastjóra)
Starfið felur í sér ráðgjöf og sölu á þjálfun til 
fyrirtækja. Hlutverk  söluráðgjafa er að afla 
nýrra viðskiptavina og halda góðum tengslum 
við núverandi viðskiptavini. Viðkomandi þarf 
að búa yfir þrautseigju, vera opinn og hafa 
gaman af samskiptum við aðra. Starfið er að 
hluta afkomutengt og býður upp á góða tekju-
möguleika. Mikil starfsþjálfun í boði.

Helstu verkefni:
– Öflun nýrra viðskipta
– Sala og ráðgjöf til núverandi viðskiptavina
– Samvinna við bakvinnslu
– Samskipti við Dale Carnegie & Associates

Hæfniskröfur:
– Reynsla af viðskiptastjórnun og sölu
   til fyrirtækja er skilyrði
– A.m.k. 3 ára reynsla úr viðskiptalífinu er skilyrði
– Framhaldsmenntun æskileg
– Hæfni til tjáningar í ræðu og riti
– Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
– Kunnátta í Microsoft Office og CRM
– Gott vald á íslensku og ensku

// SÖLURÁÐGJAFI

 

Við leitum að einstaklingi með mikla reynslu af offsetprentun
og frágangi. Viðkomandi flarf að hafa mjög ríka þjónustu-

lund, góða hæfileika í mannlegum samskiptum 
og getað unnið hratt. 

Í boði er skemmtilegt og fjölbreytt starf í 
fyrsta flokks umhverfi.

Umsóknir sendist á tölvupósti á hlynur@prentun.is
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Prentun.is / Stafræna prentsmiðjan er 12 ára gamalt fljónustufyrirtæki í fremstu röð í 
prentiðnaði og hefur vaxið ört síðustu ár. Hjá fyrirtækinu starfa nú 8 manns í 

skemmtilegu umhverfi með nýjum og öflugum tækjabúnaði til prentunar.  

PRENTARI
óskast

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is
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við framkvæmda- og tæknisvið Háskóla Íslands

Bygginga- og tæknideild framkvæmda- og tæknisviðs Háskóla Íslands 
óskar eftir rafvirkja.

Bygginga- og tæknideild hefur umsjón með endurbótum og viðhaldi bygginga og lóða Háskóla Íslands, 
umsjón með kerfum s.s. raf-, hita-, loftræsti- og stýrikerfum, sér um innkaup og viðhald á húsgögnum 
og búnaði ýmiskonar, auk þess að sjá um rekstur á trésmíða-, véla- og rafmagnsverkstæði.

Í starfi rafvirkja felst m.a. viðhald á raflögnum og almennum rafbúnaði. Leitað er að traustum, 
ábyrgum og reglusömum rafvirkja með góða almenna kunnáttu sem getur unnið sjálfstætt og hefur 
góða tölvukunnáttu. Þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum eru nauðsynlegir eiginleikar 
í þessu starfi.

Umsóknarfrestur er til 7. júlí 2013.

Nánari upplýsingar veitir Ingólfur Aðalbjörnsson 
byggingastjóri í síma: 525-4757, gsm: 898-1433, 
netfang: ingoa@hi.is.

Nánari upplýsingar um starfið má finna á 
www.hi.is/laus_storf og www.starfatorg.is Helstu verkefni og ábyrgð

Hjúkrunarfræðingurinn ákveður, skipuleggur og veitir
hjúkrunarmeðferð í samráði við skjólstæðinga og ber ábyrgð
á meðferð, samkvæmt starfslýsingu.

Hæfnikröfur
» Íslenskt hjúkrunarleyfi
» Faglegur metnaður og ábyrgð í starfi
» Góð samskiptahæfni
» Reynsla af geðhjúkrun er æskileg en ekki skilyrði
» Áhugi á geðhjúkrun skilyrði

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið 
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. 
Nánari upplýsingar um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 6. júlí 2013.
» Starfið veitist frá 1. september 2013 eða eftir samkomulagi. 
» Upplýsingar veita Ína Rós Jóhannesdóttir, hjúkrunar-

fræðingur, netfang inaros@landspitali.is, sími 543 
4030 og María Einisdóttir, mannauðsráðgjafi, netfang
mariaein@landspitali.is, sími 543 4034.

Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa á móttökugeðdeild 
32A. Starfshlutfall er 80-100%, hátt hlutfall morgunvakta
mögulegt og helgarvinna eftir samkomulagi. 

Nýráðnum hjúkrunarfræðingum verður boðið að taka 
þátt í starfsþróunarári þar sem áherslur eru á markvissa 
fræðslu, handleiðslu og skipulagða innleiðingu í starf sem 
miðar að því að efla fagmennsku. 

Deild 32A er 18 rúma deild. Starfsfólk hennar sinnir mót-
töku, greiningu og meðferð sjúklinga með geðraskanir.
Deildin sérhæfir sig m.a. í greiningu og meðferð á 
einstaklingum sem kljást við átraskanir.

MÓTTÖKUGEÐDEILD
Hjúkrunarfræðingur  

Við viljum tvo hörkuduglega 
veitingastjóra til starfa á 
Eldsmiðjunni við Suðurlandsbraut. 
Þurfa að búa yfir skipulagshæfni, 
eldmóði og félagslyndi. Um er að 
ræða 100% vaktavinnustarf.

Ef þú hefur gaman af fólki og góðum 
mat, ert eldri en 25 ára og vilt vinna 
hjá traustu og skemmtilegu fyrirtæki 
með einstakan starfsanda, hikaðu þá 
ekki við að sækja um.

Sæktu um hér:
atvinna@foodco.is — umsokn.foodco.is

Vilt þú vera í 
sólbaði 15 daga 
mánaðarins?

Óskum eftir að ráða duglega konu í þrif á litlum veitinga-
stað í 101. Um er að ræða dagleg þrif sem þarf að vera 
lokið fyrir kl 9:30. Leitum að húsmæðraskólagenginni eða 
eldri konu sem kann til verka og er vandvirk, nákvæm, 
heiðarleg,  þrifin og hress. Um framtíðarstarf er að ræða. 
Áhugasamar sendið póst á arna@bbp.is
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Fjármálafyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða fræðslustjóra.

Upplýsingar veita:
Rannveig J. Haraldsdóttir 
rannveig@hagvangur.is  

Inga Steinunn Arnardóttir 
inga@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 30. júní nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Helstu verkefni
• Þarfagreining fræðslu.
• Gerð fræðsluáætlunar.
• Skipulagning og umsjón með fræðslu 
    og námskeiðum.
 • Þátttaka í ýmsum mannauðsverkefnum.

Hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í þessu starfi. Framhaldsmenntun er æskileg.
 • Brennandi áhugi á fræðslu- og starfsþróunarmálum.
• Reynsla af starfi á sviði fræðslumála.
• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.

Fræðslustjóri

Starfssvið:
• Greining, hönnun og forritun 

• Innleiðing kerfa hjá viðskiptavinum 

• Stuðningur við öflugt þjónustunet Marel 

Hæfniskröfur:
• Tölvunarfræði, verkfræði, kerfisfræði eða sambærileg menntun

• Reynsla í forritun og hugbúnaðargerð með Visual Studio, C# og MS SQL Server

• Góð enskukunnátta er mikilvæg

• Hæfni í samskiptum og teymisvinnu

Skoraðu á þig í hugbúnaðargerð

www.marel.com

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki  
í fararbroddi í þróun og framleiðslu tækja, 
hugbúnaðar og lausna fyrir matvælaiðnað. 
Hjá fyrirtækinu starfa um 4000 manns  
í fimm heimsálfum, þar af um 500 á Íslandi.

Við bjóðum upp á góða vinnuaðstöðu, skil-
virka starfsþjálfun, sveigjanlegan vinnutíma, 
mötuneyti, barnaherbergi, framúrskarandi 
íþróttaaðstöðu og gott félagslíf.

Marel leitar að öflugum forritara í Innova vörusetur fyrirtækisins. Ef þú hefur reynslu af hugbúnaðargerð, 
hefur áhuga á tækni og þróun og vilt starfa í teymisvinnu í alþjóðlegu umhverfi gæti þetta verið tækifærið.  

Innova er einn öflugasti hugbúnaður sem notaður er fyrir framleiðslueftirlit og framleiðslustýringu í 
matvælaiðnaði. Hugbúnaðurinn er í notkun í helstu matvælafyrirtækjum um allan heim. Nú starfa yfir 60 
manns við þróun, sölu og þjónustu á Innova hugbúnaðinum hér á landi, í Danmörku, Hollandi og Úrúgvæ.  
Í Innova hópnum er mikil áhersla lögð á samvinnu og fer öll hugbúnaðargerð fram í Scrum teymum.

Þar sem viðskiptavinir okkar eru um allan heim getur starfið falið í sér ferðalög utanlands.

Umsóknarfrestur er til og með 30. júni nk. Einungis er tekið við umsóknum á heimasíðu Marel,  
www.marel.com/jobs.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Björn Þorvaldsson, bjorn.thorvaldsson@marel.com. 
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Vík í
Mýrdal

Fjölskylduvænt
samfélag í fallegu

umhverfi.

Mýrdalshreppur er um 500 
manna sveitarfélag.  Í Vík er 
öll almenn þjónusta og frábær 
aðstaða til allrar almennrar 
íþróttaiðkunar.

Náttúrufegurð er rómuð í Vík 
og nágrenni og samgöngur 
greiðar allt árið

Við Víkurskóla í Vík, sem er sameinaður leik-, grunn-,og 
tónskóli, er laus til umsóknar staða:

Deildarstjóra leikskóladeildar
• 100 % staða deildarstjóra við leikskóladeild Víkurskóla  er laus til umsóknar frá og með 1. september 2013. 

Laun skv. kjarasamningum Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.  
Umsóknarfrestur er til 4. júlí n.k. 

Nánari upplýsingar veitir:
Ragnhildur Einarsdóttir skólastjóri S. 487 1242 eða 8454270  ragnhildur@vik.is

Mýrdalshreppur  - Austurvegi 17  - 870  - Vík 

Sjúkraliðar 
Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts óskar eftir sjúkraliðum til starfa á heimili fyrir börn, Móvaði. Á heimilinu búa fimm 
börn/ungmenni með mismunandi líkamlegar og andlegar fatlanir. Sólarhringsþjónusta er veitt á heimilinu. Þjónustan miðast við 
að efla færni, auka sjálfstæði og auka lífsgæði. Starfshlutfall er eftir samkomulagi.

Velferðarsvið

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

Helstu verkefni:
• Stuðningur og aðstoð við börn/ungmenni með fötlun við   
 allar athafnir daglegs lífs. 
• Sértæk umönnun.
• Markmiðið er að stuðla að eðlilegu lífi, aukinni félagsfærni  
 og þátttöku í samfélaginu.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Sjúkraliðamenntun.
• Starfsreynsla sem sjúkraliði. 
• Reynsla af starfi með fötluðum æskileg.
• Sjálfstæð vinnubrögð og lipurð í mannlegum samskiptum. 
• Frumkvæði, jákvæðni og sjálfstæð vinnubrögð.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Sjúkraliðafélags Íslands.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Stefanía Björk Sigfúsdóttir í síma 533-1125 eða með því að senda fyrirspurnir á netfangið: 
stefania.bjork@reykjavik.is

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.  
Umsóknarfrestur er til 30. júní n.k.

Um Icewear: Icewear var stofnað 1972 og starfaði í 
ullar iðnaði. Á undanförum árum hefur fyritækið þróðað 
útvistarlínu sem er seld í erslunum í Evrópu og Norður 
Amríku undir vörumerkjunum Icewear og Norwear.  
Víkurprjón er alfarið í eigu Drífu ehf. 

Sálfræðingur
Laust er til umsóknar starf sálfræðings hjá Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts. Um er að ræða 100% starf. 

Velferðarsvið

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

Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts býður upp á:
• Tækifæri til að taka þátt í og hafa áhrif á uppbyggingu og   
 mótun þjónustunnar.
• Þverfaglega samvinnu með metnaðarfullu starfsfólki.
• Gott vinnuumhverfi.
• Sveigjanlegan vinnutíma.
• Handleiðslu.

Helstu verkefni:
• Sálfræðilegar athuganir og greiningar á börnum  
 og unglingum.
• Ráðgjöf við foreldra og starfsfólk skóla.
• Þverfaglegt starf á Þjónustumiðstöð Árbæjar  
 og Grafarholts

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Löggilding til að starfa sem sálfræðingur.
• Þekking á þroska og þroskafrávikum barna.
• Reynsla af sálfræðilegri greiningu og ráðgjöf vegna barna   
 er æskileg.
• Leikni í mannlegum samskiptum.
• Skipulagshæfileikar, sjálfstæði og frumkvæði. 
• Áhugi á þróun sálfræðiþjónustu og þverfaglegs starfs 
 innan miðstöðvarinnar.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Sálfræðingafélags Íslands. Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Þorgeir Magnússon deildarstjóri í síma 411 1200 / 664 7756 eða með því að senda fyrirspurnir á netfangið:  
thorgeir.magnusson@reykjavik.is

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf   

Umsóknarfrestur er til 8. júlí n.k.

Námsráðgjafa/sérkennara/
kennara vantar

Til starfa í Valsárskóla vantar námsráðgjafa , sérkennara 
og kennara til kennslu yngri barna. Um er að ræða heila 
stöðu en til greina kemur að skipta henni. Sérstaklega er 
leitað eftir kennara sem hefur lokið námi í námsráðgjöf og 
sérkennslu og hefur reynslu af kennslu yngri barna  
og byrjendalæsi.

Nánari upplýsingar gefur Einar Már Sigurðarson skóla-
stjóri í síma 8631739 eða í tölvupósti ems@valsar.is.
Umsóknir sendist í tölvupósti á netfangið ems@valsar.is.
Umsóknarfrestur er til 5. júlí 2013.

Valsárskóli er fámennur grunnskóli með samkennslu 
nemenda. Lögð er áhersla á einstaklingsmiðaða kennslu-
hætti, áætlun Olweusar og uppbyggingarstefnunni er fylgt 
og skólinn er á grænni grein.

Svalbarðsstrandarhreppur er við austanverðan Eyjafjörð 
og íbúafjöldi um 400. Skólinn er staðsettur á Svalbarðseyri 
um 12 km frá Akureyri. Sveitarfélagið hefur mikinn metnað 
fyrir hönd skólans og er vel að honum staðið.

Skólastjóri.
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Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Björn Ragnarsson í síma 590 2063. 
Umsókn ásamt ferilskrá sendist á tölvutæku formi til bjorn@benni.is 
Umsóknarfrestur er til og með 1. júlí n.k.

Þjónustu- og 
söluráðgjafi 
Bílabúð Benna óskar eftir að ráða framsækinn 
einstakling í starf þjónustu - og söluráðgjafa 
Porsche bifreiða.

Helstu verkefni:

Menntunar- og hæfniskröfur:

Landslagsarkitekt

VSÓ Ráðgjöf býður starfsmönnum sínum samkeppnishæf kjör,  góða vinnuaðstöðu,   fjölskylduvænan vinnustað,  góða vinnufélaga     
og fjölbreytt verkefni.  Fyrirspurnir og umsóknir skulu sendast á netfangið umsokn@vso.is  fyrir 15. júlí 2013.

Sérfræðingur í skipulagsmálum

A NEW EXCITING
Food production company is looking for experienced 
chef assistants and sushi production staff.

Please e-mail inquires enclosed with cv and details on 
experience to info@sushigo.is

Skipstjóri óskast
Skipstjóri með vélgæsluréttindi óskast í sumar á 24 tonna 
farþegaskip sem siglir stuttar ferðir frá gömlu höfninni í 

Reykjavík. Nánari upplýsingar veitir Erna Jóna  
í síma 666 1101, netfang: erna@naturreisen.is

Múrara og múrarnemar óskast
Múrara óskast, mikill vinna. Mælingarvinna í boði.  
Einnig vantar múraranema.
Upplýsingar veita Gylfi síma 693-7300 eða Hörður í 
síma 693-7320, einnig á gylfi@bygg.is
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Pípulagningamenn og 
menn vanir pípulögnum 

óskast í vinnu. 

Nánari upplýsingar í síma 566 7001 
frá 8:30 – 16:00 og eða pipulagnir@alhlida.is

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 600 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

·       

kopavogur.is

Kópavogsbær

· Leikskólinn Álfatún óskar eftir 
leikskólakennara í sérkennslu

· Leikskólinn Efstihjalli óskar eftir
leikskólakennara

· Leikskólinn Kópasteinn óskar eftir
aðstoðarmatráð

· Smáraskóli óskar eftir dönskukennara

· Smáraskóli óskar eftir stundakennara í forföll

Fleiri störf og nánari upplýsingar er að finna á
vef Kópavogsbæjar

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

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Tölvunarfræðingur, kerfisfræðingur Þjóðskjalasafn Íslands Reykjavík 201306/063
Lögfræðingur Skipulagsstofnun Reykjavík 201306/062
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnunin Blönduósi Blönduós 201306/061
Sérfræðingur í innheimtu Tryggingastofnun Reykjavík 201306/060
Sérfræðingur í vef- og kynningarm. Tryggingastofnun Reykjavík 201306/059
Doktorsnemi í hagfræði HÍ, framkvæmda- og tæknisvið Reykjavík 201306/058
Rafvirki HÍ, framkvæmda- og tæknisvið Reykjavík 201306/057
Lektor í tannfyll.- og tannsj.dóm.fr. HÍ, heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201306/056
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, móttökugeðdeild 32A Reykjavík 201306/055
Deildarlæknir Landspítali, nýrnalækningar Reykjavík 201306/054
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæsla höfuðborgarsv. Reykjavík 201306/053
Félagsliði Heilsugæsla höfuðborgarsv. Kópavogur 201306/052
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæsla höfuðborgarsv. Reykjavík 201306/051
Skrifstofustjóri Atvinnuvega- og nýsköpunarráðun. Reykjavík 201306/050
Íslenskukennari, fulltrúi á skrifstofu Kvennaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201306/049
Kennari, starfsmaður Fjölbrautaskólinn í Breiðholti Reykjavík 201306/048

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

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

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

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

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

RESEARCH LAWYER
The EFTA Court in Luxembourg invites applications for the 
position of a research lawyer which is expected to fall va-
cant from 1 January 2014 for a period of one year, with the 
possibility of prolongation. 

The post involves providing advice on both substantive and 
procedural points of law arising in cases before the EFTA 
Court, preparing drafts of judgments and procedural docu-
ments, as well as contributing to the deliberations of the 
Court through written notes.

Applicants should be qualified to practise law or have 
taught law at university level, be fluent in English (the 
Court’s working language), and be fully conversant with 
European Union law. Familiarity with the EEA legal system 
would be an asset, as would significant relevant experi-
ence of legal practice or teaching - in particular working 
experience or traineeship at the Court of Justice of the  
European Union.

This is an important post that involves a high degree of  
responsibility. Competitive salary and working conditions 
are guaranteed accordingly.

Applications shall include the application form  
(available on the Court’s website - under “the Court” / 
“vacancies”), a letter of motivation and copies of diplo-
mas, together with the names and addresses of one or 
two referees who have experience of the applicant’s work 
over the past years. They should be submitted by email to  
application@eftacourt.int and will be treated in strict confi-
dence. Further details about conditions of employment are 
available on request. 

Deadline for receipt of applications: 31 August 2013. 
Questions regarding the Court or the post may be ad-
dressed to Philipp Speitler, at +352 42 10 83 23, or philipp.
speitler@eftacourt.int
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Tölvumaður óskast
Landbúnaðarháskóli Íslands óskar eftir tölvumanni í 100% starf í notendaþjónustu á Hvanneyri

Meginverkefni: Aðstoð við starfsfólk og nemendur, ásamt viðhaldi og uppsetningu á tölvubúnaði.  Önnur verkefni á þessu 

Æskileg menntun, reynsla og hæfni:
eða töluverð reynsla á þessu sviði. Góð þekking á tölvum og  Microsoft hugbúnaði. Ábyrgð, vandvirkni, frumkvæði og 

Vinnustaður: Landbúnaðarháskóli Íslands, Hvanneyri.

Launakjör

Upplýsingar: Nánari upplýsingar veitir Guðjón Helgi Þorvaldsson

 
Umsóknarfrestur
starfsferilskrá og prófskírteinum skal senda til: 

 

Einhamar Seafood ehf. leitar að  
verkstjóra í bolfiskvinnslu fyrirtækisins
Starfssvið:
• Dagleg stjórnun vinnslu og aðstoðarmaður framleiðslustjóra.
• Staðgengill framleiðslustjóra. 
• Eftirlit með mótteknu hráefni og framleiðsluafurðum.
• Úrvinnsla mælinga og önnur gagnavinnsla.
• Önnur tilfallandi verkefni í fiskvinnslunni.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Reynsla og þekking af sjávarútvegi nauðsynleg.
• Reynsla af verkstjórn nauðsynleg.
• Þekking á Marel búnaði og kerfum- Innova, mikill kostur.
• Lyftararéttindi skilyrði
• Góð almenn töluvkunnátta nauðsynleg.
• Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum nauðsynleg.
• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði skilyrði.
• Geta til að vinna undir álagi.

Upplýsingar gefur Alda Gylfadóttir, viðskiptastjóri félagsins í 
síma 867-0370. Umsóknir sendist á alda@einhamarseafood.is.

Umsóknarfrestur er til og með 1.júlí 2013

Leikskólakennarar
Stöðunni svipar til stöðu deildarstjóra í kjarasamningi leikskólakennara við sveitarfélögin en kjörin 
eru að mati Félags leikskólakennara töluvert betri. Núna starfa a.m.k. þrír leikskólakennarar á 
öllum þingum (deildum) í Aðalþingi, því mun væntanlegur þingforseti vinna með stórum hópi 
kennara og hafa verulegan faglegan stuðning. 

Hæfniskröfur:
Leitað er að einstaklingi með starfsréttindi leikskólakennara, farsæla 
reynslu af stjórnun og framhaldsmenntun á sviði stjórnunar og eða 
uppeldis- og kennslumála. Jafnframt er gerð krafa um færni í 
vinsamlegum samskiptum og að viðkomandi hafi áhuga á að vinna í 
leikskóla sem vill starfa í anda Reggio Emilia og hafi brennandi áhuga 
á að læra meira með okkur.

Umsóknarfrestur er til 30. júní. Nánari upplýsingar eru á www.adalthing.is
Áhugasamir eru hvattir til að hafa samband við Hörð Svavarsson skólastjóra
í síma 515 0930 eða á netfangið hordur@adalthing.is 

Þingforseti óskast til starfa á þing fjögurra ára barna 
(næst elstu börnin) í Aðalþingi

LEIKSKÓLINN 
AÐALÞING

Ef að kjöri, starfsandi og 
fagmennska

skipta máli....

       FORVAL
Grindavíkurbær óskar eftir verktökum til að taka þátt í lokuðu útboði vegna 
nýbyggingu íþróttamiðstöðvar Grindavíkur með tengingu við núverandi 
íþróttahús, sundlaugarbyggingu og knattspyrnuvöll. 

Íþróttamiðstöð Grindavíkur verður nýtt hjarta íþróttaiðkunar í Grindavík. 
Hún er hugsuð sem viðbót við íþróttamannvirkin á svæðinu og mun tengja 
saman núverandi íþróttahús, sundlaug og knattspyrnuvöll. Byggingin er 
áfangi í uppbyggingu svæðisins og þarf að geta tengst frekari uppbyggingu 
sem líkleg er á svæðinu í náinni framtíð. Byggingunni er ætlað að mæta 
aukinni þörf á félags- og skrifstofurými fyrir Ungmennafélag Grindavíkur, 
auk búningsaðstöðu. Öll starfsemi mun í framtíðinni tengjast um anddyri og 
forsal byggingarinnar. Heildarstærð verður um 1.730m².
Áætlað er að verk geti hafi st 2. september 2013 og er áætlaður verktími 16-
18 mánuðir.

Forvalsgögn verða send á tölvutæku formi til þeirra er þess óska frá og með 
mánudeginum 24. júní 2013.  Áhugasamir skulu senda upplýsingar um fyrir-
hugaðann bjóðanda ásamt tengilið, síma og netfangi til Sigmars B. Árnason-
ar byggingafulltrúa á netfangið bygg@grindavik.is  eða í síma 420-1100.

Gögnum skal skila til: Byggingafulltrúi Grindavíkurbær, Víkurbraut 62, 240 
Grindavík fyrir kl. 15:00 mánudaginn 1. júlí 2013 

Að loknu forvali verða 5 aðilar valdir til að taka þátt í lokuðu útboði.

GRINDAVÍKURBÆR

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS
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Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Til hvers að auglýsa ?

Með starf
fyrir þig

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is
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Sími: 537-9988 • Bíldshöfða 14 •110 Reykjavík •  www.vtfasteignir.is
 Viðskiptatengsl eru okkar fag

Kristinn Tómasson   
Lögg. fasteignasali

820-6797

VT Fasteignir kynna Brimstaði

Höfum kaupendur að eftirtöldum flokkum eigna:
• Sérbýli í Seljahverfi, Mosfellsbæ eða Álftanesi á verðbilinu  
 35-45 millj. í skiptum fyrir fjögurra herbergja íbúð í Seljahverfi.
• Sérbýli að kr. 45 millj. með 4 svefnherbergjum + á svæðum  
 103,104,105 eða 108 fyrir kaupanda sem búinn er að selja.
• Þriggja til fjögurra herb. íbúð með lítilli eða engri útborgun,  
 staðsetning skiptir ekki öllu máli.
• Þriggja herbergja íbúð á miðsvæðis fyrir fjársterkan aðila sem  
 hyggst nýta sér skiptigengisleiðina.  

Um er að ræða 155,8 ha. sjávarjörð í Flóahreppi í einungis 10 mínútna 
akstursfjarlægð frá Selfossi. Nýlegt 73,3 fm. einbýlishús fylgir jörð-
inni, reist árið 2007. Húsið stendur neðan vegar á ca. 50 ha. landi milli 
þjóðvegar og sjávar. Ofan vegar er um 106 hektara frábært beitarland 
sem hólfað hefur verið niður.   
Hægt er að kaupa beitarlandið sér, allt eða að hluta. 
Ýmis skipti koma til greina.  Verð kr. 57,5 millj. 

Laugavegi 170, 2. hæð  •  Opið virka daga kl. 9:00-17:00
Sími 552 1400  •  Fax 552 1405  •  www.fold.is  •  fold@fold.is

Fold fasteignasala minnir á 
opin sumarhús í dag frá 12-17 

Að Dagverðarnesi 48, Möðruvöllum 14 og Hlíð 3 Kjós,  
í Eyrarskógi 97 og Eyrarskógi 64, Hvalfjarðarsveit, Birkilundi. 6, 

Veiðilundi á Þingvöllum og  í Húshólsbraut 3,  
Öndverðarnesi, Grímsnesi  

Sjá nánar fold.is og  á dagatali yfir opin hús á fasteignir.is

Viðar Böðvarsson 
viðskiptafræðingur 
og lögg. fast.

Útboð
Skólaakstur

    
Húnaþing vestra óskar eftir tilboðum í skólaakstur fyrir 
skólaárin 2013/2014 og 2014/2015. 
Um er að ræða skólaakstur til og frá skólanum á 
Hvammstanga á leið 6 um Vatnsnes, daglegan akstur 
samkvæmt útboðsgögnum.

Hægt er að nálgast útboðsgögn á vefslóðinni  
http://hvammstangi.ismennt.is/skolaakstur.pdf.

Útboðsgögn verða einnig afhent á skrifstofu Húnaþings 
vestra, Hvammstangabraut 5. Tilboðum skal skilað á 
skrifstofu Húnaþings vestra í síðasta lagi 10. júlí 2013.

Tilboðin verða opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda sem 
þess óska á skrifstofu Húnaþings vestra Hvammstanga-
braut 5, þann 15. júlí, kl. 11:00

Umsjónaraðili útboðs fyrir hönd Húnaþings vestra er 
Sigurður Þór Ágústsson, skólastjóri. 
Netfang: siggi@hunathing.is, sími: 861-2921.

Þekkt fyrirtæki í gluggatjaldagerð 
Til sölu rótgróið fyrirtæki með eigin innflutning 

og framleiðslu á vandaðri og þekktri vöru. Miklir 
framtíðarmöguleikar fyrir hendi. Gott verð.

Nánari upplýsingar í síma 773-4700 og á atv.is

Fyrirtækjasala Ísl. S: 520-3500 www.atv.

Hollvinir Núpsskóla
Aðalfundur 2013 verður haldinn í Kvennaskólanum í 

Reykjavík fimmtudaginn 27. júní kl. 17.
Stjórnin

Sama árgjald og sl. ár  má greiða á sama reikning.

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Upphitun strætóbiðstöðva 2013, Hringbraut og  
 Kringlan - útboð nr. 13066.

• Seljahverfi – tengistígar. Stígagerð -  útboð nr. 13073.

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

Innkaupadeild

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

SÖLUFULLTRÚI ÓSKAST 
Trausti fasteignasala óskar eftir að ráða sölufull-
trúa til starfa.
Hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um.
Umsóknir sendist á kristjan@trausti.is, hægt að fá 
nánari upplýsingar í síma 867-3040
Trausti.is

Dalvíkurbyggð

AUGLÝSING
um aðalskipulagsbreytingu í 

Dalvíkurbyggð
Sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar samþykkti 18. júní 2013  breytingu á 
aðalskipulagi Dalvíkurbyggðar 2008-2020. Breytingin felur í sér að 
íbúðasvæði nr. 313 fellur út, svæði fyrir þjónustustofnanir minnkar 
til austur og opið svæði til sérstakra nota nr. 402 stækkar til norðurs 
sem nemur fyrrgreindum breytingum á svæðum 313 og 401. 
Tillagan verður send Skipulagsstofnun til lokaafgreiðslu sbr. grein 
4.8.3 í skipulagsreglugerð nr. 90/2013.
Þeir sem óska nánari upplýsinga um tillöguna og niðurstöðu 
sveitarstjórnar, geta snúið sér til byggingafulltrúa, Ráðhúsinu, 
Dalvík, sími 460-4920

Skipulagsstofnun mun auglýsa tillöguna í Stjórnartíðindum B og 
öðlast þá aðalskipulagsbreytingin gildi.

Dalvíkurbyggð, 19. júní 2013

Börkur Þór Ottósson
byggingafulltrúi Dalvíkurbyggðar

RÁÐGJÖF RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR 
Að gera betur í dag en í 
gær er drifkraftur nýrra 
hugsana og betri árangurs

Réttir starfsmenn í réttum 
hlutverkum ræður mestu 
um árangur fyrirtækja

Rannsóknir auka       
þekkingu og gera        
ákvarðanir markvissari

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

Síðumúla 5 
108 Reykjavík
Sími 511 1225    
www.intellecta.is

til leigu

skipulag

fundir

útboðtil sölu fasteignir

TIL LEIGU – LAUFÁSVEGUR 
Um er að ræða góða 3-4 herb. íbúð við Laufásveg
Í Reykjavík. Íbúðin er í fallegu húsi og með 
sérinngangi. Mánaðarleiga kr. 240.000,- 

Upplýsingar í síma 896-2822.

ÚTBOÐ

GARÐATORG 7 GARÐABÆ 
Garðabær, óskar eftir tilboðum í frágang lóðar vegna 
framkvæmda við Garðatorg 7 Garðabæ. Verkið nær 
til fullnaðar frágangs lóðar.

Helstu magntölur eru: 

      Stoðveggir   215 m2

 Malbikun 454 m2

 Grasþakning  560 m2

 Trjáplöntur  1.085 stk 

Verkinu skal vera lokið eigi síðar en 6.september 2013.

Útboðsgögn verða afhent rafrænt á verkefnavef 
verksins, lykilorð að útboðsgögnum veitir Karl Ásgrímur 
Ágústsson sími 840–1640 karl@thg.is. Einnig er hægt 
að fá gögnin afhent á geisladisk frá kl. 13:00 
mánudaginn 24. júní n.k. Í þjónustuveri Garðabæjar.  

Tilboð verða opnuð á bæjarskrifstofum Garðabæjar,
Garðatorgi 7, 210 Garðabær þriðjudaginn 1. júlí 2013 
kl. 14:00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess 
óska. 

Save the Children á ÍslandiSavSSave te the he ChiCh ldrren á Íá slas n
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TIL SÖLU EYJA Á BREIÐAFIRÐI

Til sölu er eyjan Barkarnautur á Breiðafirði. Eyjan sem er 
ca. 25 ha. að stærð er ca. 7 til 8 mílur frá Stykkishólmi og 
tekur ca. 30 mínútur að sigla þangað. Ekki eru mannvirki 
á eyjunni en þar er lítilsháttar æðarvarp sem hægt er að 
auka.   Sjá má myndir og nánari upplýsingar um eyjuna 
á heimasíðu fasteignasölunnar: www.fasteignsnae.is. 
Verð kr. 17.000.000,-. 

Fasteigna- og skipasala Snæfellsness
Pétur Kristinsson, hdl. löggiltur fasteigna- og skipasali.

Sími 438-1199, netfang pk@simnet.is
Heimasíða: www.fasteignsnae.is

Suðurlandsbraut 20

Sími 533 6050

Faxnr. 533 6055

www.hofdi.is

Hraunbær 103, Íbúð 0203, fyrir eldri borgara

Sogavegur 162 - Reykjavík

Opið hús í dag laugardag kl. 14-15
Sérlega hugguleg 68,9 fm. 2ja herb. íbúð á 2. hæð í húsi fyrir 
eldri borgara. Yfirbyggðar svalir og mikil þjónusta fyrir eldri 
borgara í húsinu. Til sýnis í dag laugardag kl. 14-15.   
Verð kr. 25,3 millj.   
Uppl. veitir Runólfur á Höfða s. 892 7798. 

Opið hús í dag laugardag og sunnudag kl.15-16 

Vorum að fá í sölu sérlega vel skipulagt parhús á tveimur 
hæðum á þessum eftirsótta útsýnisstað. Hvor hæð er 68,5 fm 
að grunnfleti. Húsið verður afhent fullbuið að utan, og tilbúið til 
innréttinga að innan eða lengra komið í samráði við kaupanda. 
Stutt er í afhendingu. Malbikað plan er fyrir framan. Lóð grófjöf-
nuð.  Verð 43 millj. Ásmundur Skeggjason fasteignasali 
verður á staðnum í dag með allar frekari upplýsingar 
ásamt teikningum af eigninni. S: 895 3000.-

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Upplýsingar Kristinn B. Ragnarsson 
lögg. fasteignasali sími 898 4125, á skrifstofunni

Síðumúli 29 108 Reykjavík, Sími 565 1233

SNYRTISTOFA – LAUGAVEGUR
Höfum fengið í sölu glæsilega innréttaða snyrtistofu

við Laugaveg. Nýleg tæki og áhöld af bestu gerð. Rúmgott 
húsnæði er uppfyllir allar kröfur fyrir slíka starfsemi.

Austurbyggð 3  

Glæsilegt einbýli, í Laugarási í Bláskógabyggð Biskups-
tungum,  hannað og teiknað af ABS teiknistofu. Húsið  
stendur á  einum glæsilegasta útsýnisstað á Suðurlandi. 
Húsið er afar vandað á einni hæð með útsýnisturni. 
Þetta er eign sem vert er að skoða.
Allar upplýsingar veita Pétur í GSm 897-0047 og Daniel í  
GSM 897-2593 

Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 • berg@berg.is
www.berg.is • GSM 897 0047

Pétur Pétursson lögg. fasteignasali
Petur@berg.is 

Aðalheiður Karlsdóttir
Lögg.fast.fyrirt.og skipasali

Falleg íbúð á góðum stað á Spáni
Stórglæsileg 4ra herb. 110 fm. íbúð á 4. og efstu hæð í nýlegu lyftuhúsi 
í Los Alcazares, fallegum spænskum strandbæ um 60 mín. akstur 
í suður frá Alicante á Spáni. Þrjú svefnherbergi, tvö baðherbergi, 
rúmgóð stofa og borðstofa. Fullbúin fallegum húsgögnum. Rúmgóðar 
svalir og stórar þaksvalir.  Stór og fallegur lokaður sundlaugagarður. 
Sér stæði í bílakjallara. Stutt á ströndina og á fjölmarga golfvelli. 
HÆGT AÐ GREIÐA Í ÍSLENSKUM KRÓNUM. Verð kr. 33M.
Upplýsingar gefur Aðalheiður Karlsdóttir, löggiltur fasteignasali. 
GSM 893 2495, adalheidur@stakfell.is

Til sölu

Upplýsingar veitir Kristinn B. Ragnarsson 
viðsk.fr./lögg. fasteignasali í síma 8984125

Síðumúli 29 108 Reykjavík, Sími 565 1233

Sléttahraun 18, Hafnarfirði.
Opið hús sunnudaginn 23. júni frá kl. 16:00-16:30
Sýnum í dag húseignina nr. 18 við Sléttahraun í Hafnarfirði alls 287 
fermetrar að stærð. Falleg eign á góðum stað. Húsið getur verið laust 
fljótlega.

OPIÐ HÚS

GÓÐUR FJÁRFESTINGARKOSTUR Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR

Erum með í einkasölu 6 stórglæsilegar íbúðir, í 7 íbúða húsi í Þingholtunum ásamt 1 verslunarhúsnæði
í sömu götu.Íbúðir og húseign hafa algjörlega verið endurnýjaðar á mjög vandaðan hátt og sama má
segja um verslunarhúsnæði. Allar einingar eru í útleigu með góðum leigutekjum.
Eitt félag sem á þessar eignir sem mögulegt er að kaupa.

Upplýsingar veitir: 
Sveinn Eyland lögg.fasteignasali
sveinn@landmark.is

SVEINN EYLANDS
Löggiltur fasteignasaliL
Sími: 6900 820S

Verð:  42,0 millj.

OPIÐ HÚS
Sunnudag 23. júní 16:00 - 17:00

Rauðalækur 13

Falleg vel skipulögð sérhæðFalleg vel skipulögð sérhæð

Alls 152 fm með fullbúnum bílskúr

Nýlega standsett eldhús, góð alrými

4-5 svefnherbergi, gott skipulag

Eftirsóttur staður miðsvæðis í Rvk
Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Allar nánari upplýsingar gefuur

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

sími: 899-1178
atli@miklaborg.is

Blaðberinn bíður þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..
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Eigum EL-GO rafmagnsvespurnar til 
afgreiðslu strax, ekkert próf og ekkert 
bensín. Sama lága verðið kr.148.900,-

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

HONDA CRF 150 R. Árgerð 2008, 
4 strokka, 23hö, umboðshjól í 
topp standi, Ásett verð 390.000. 
Rnr.117979. Er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

YARIS TIL SÖLU!!
Toyota Yaris Blue (1300 vél) árg 2004, 
ekinn 126 þús. Einn eigandi,mjög 
vel farinn. Ásett verð 890 þús. Uppl. í 
síma 771-3366.

Toyota Landcruiser 80VX, 4,2 dísel, 38” 
dekk, leður. Árg. ‚94 Ek. 424.000km. 
Auka tankur. Læstur að framan og 
aftan. 4:88 hlutföll. Loftdæla, loftkútur 
o.fl. Verð 2.190.000 kr Uppl. s: 697 
4540.

Til sölu þessi glæsilegi Mercury 
Cougar XR-7 árg‘1971 uppgerður og 
glæsilegur. upplýsingar í síma: 895-
0967

Toyota Corolla árg, 04 ek 102 þús km. 
skoðaður 2014. Sjálfskiptur vel með 
farinn bíll. vetrardekk fylgja. Verð 1,1 
millj. Uppl í síma 898-1433

MERCEDES BENZ C 200 class 
árg.2002. Mjög fallegur, vel með 
farinn, reyklaus, ekinn tæpa 117 þús 
km. Uppl. Í síma 899-2919.

Til sölu Golf Trendline árg 2004 ekinn 
140 þús. Nýyfirfarinn og í góðu lagi og 
nýskoðaður 2014. Upplýsingar í síma 
858 5410.

Ford Transit ‚05 14 manna (er skráður 
8 manna en sæti fylgja). Mikið 
yfirfarinn. Tilboð 2 millj. Uppl. í s. 
699 4329.

VW Golf ‚03 árg. ek. 212þ. Ný 
sumar+vetrardekk á felgum fylgja. V. 
690þ. S:779 2760

Hyundai Elantra ‚96. Sjálfskiptur. Ek. 
143 þús. Einn eigandi. Skoðaður ‚14. 
Sumar- og vetradekk. Verð 150 þús. 
Uppl. í s. 893 9354.

Nissan Almera ‚99. Ek. 170 þús. 
Beinskipt. Ný kúpling, dekk, bremsur 
og fl. Skoðaður ‚14. Ásett verð 360 
þús. Uppl. í s. 896 3044.

3000GT VR4 TWINTURBO
MMC 3000GT Vr4 árg ‚92 ekinn 
130þ.m. 4WD. Mikið endurnýjaður 
og þarfnast smá lagfæringa. Verð 
790.000. Upplýsingar í síma 846-5672.

Til sölu Mercedes Benz 1975 Z 
280, beinskiptur. Verð 550þús Sími 
6615219 og 896 8906

GOLFBÍLL
Golfbíll ca. 6-7ára. Fallegur og vel 
útlítandi ekki 100% lagi. V. 299þ. 
S:864 4611.

1989 FORD MUSTANG GT
Ford Mustang GT 5.0l, beinsk. m/ 
Tremec T-56 kassa, Paxton Nuvi 2000 
blásara, 495hp @ 4200rpm. Frekar 
Uppl. 663 4493

Nærri 50% lægra verð. Nissan Leaf 
frá Kr. 2.995.000 heimkomið með 
öllu. Prufukeyrðu hann! Útvegum 
nýja og nýlega bíla frá öllum helstu 
framleiðendum, sýningarbíla, 
eftirársbíla og útsölutilboð. Rafbílar, 
Metanbílar, Metanbreytingar, Bensín 
og Díselbílar. Höfum selt hundruði bíla 
til Íslands. www.islandus.is S. 5522000.

MERCEDES BENZ C200
 ÁRG 2000

Skutbíll, bensínbíll, sjálfskiptur, 
nýskoðaður gott viðhald, Kjarakaup 
kr 370.000. Ekinn 325 þús km Uppl. Í 
síma 693 2527

LAND CRUISER TIL SÖLU
Toyota Land Cruiser 90. Árgerð 2002. 
Upphækkaður 32”. Ekinn 321 þús. 
Einn eigandi frá upphafi. Topp viðhald. 
Mjög góður bíll. Uppl. í s. 863 0700 
eða 617 7026.

EINN GÓÐUR
MMC Lancer árgerð 2005, ekinn 
140þús km. Vel með farið eintak. 
Tilboðsverð 750.000 stgr. Skoða skipti 
á dýrari jeppling. Uppl. í s. 695-2545 
Helgi.

Citroen C5 ‚02 ek. 245þús. Mikið 
endurnýjaður nýskoð. Mjög gott 
eintak. kr. 420þús s: 8988103

Til sölu Honda CRV 2001. Ek. 115þús. 
Vínrauður. Uppl. í S. 862 6660

 250-499 þús.

Toyota Avensis ‚02 til sölu. Ek. 168þ, 
Ásett 630þ,TILBOÐ499ÞÚS. Tómas 
781-8086

 Bílar óskast

!!! VANTAR ÓDÝRAN BÍL !!!
Fyrir allt að 200þús. staðgreitt, 

árgerð ‚98 - ‚03. Má alveg 
þarfnast smá lagfæringa.

Nánari upplýsingar í s. 777 3077.

BÍLL ÓSKAST
 Á 25-250ÞÚS.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 
615 1815 eða sendu sms.

Óska eftir golfbíl og og kerru undir 
bílinn. Uppl. í síma 8928511

!!! 0-250ÞÚS STAÐGREITT !!!
Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 
250þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða 
skoðunar, helst ekki eldri enn ‚98, 
skoða allt. Uppl. í S. 691 9374.

 Jeppar

TILBOÐ 2.490 ÞÚS
LEXUS LX470 árg 2002 ek. 160 þús, 
nýsk 2014 Leður ,lúga álfelgur, krókur, 
8 manna FLOTTUR BÍLL. TILBOÐ 
2.490, áhvílandi 2.200 þús, skoða 
skipti. Uppl 693-0053

 Pallbílar

Til sölu Mitsubishi L200 bíll árgerð 
2003, hann var skoðaður í apríl 2013. 
Bílinn er með úrbrædda vél en í góðu 
lagi að öðru leiti. Upplýsingar í síma 
897-0830.

 Sendibílar

Ford Transit T350 með kassa, árg 
9.2010, ek. 66þ, 140hp Dísel, 6 gíra, 
rúmgóður kassi 240 H x 4.20 L . 
glæsilegur bill. Uppl í s: 892 1116

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Hópferðabílar

TIL SÖLU GLÆSILEGUR IVECO 
19 MANNA RUTA ARGERÐ 2005 
SKOÐAÐUR HOPFERÐALEYFI 
BILLINN ER MEÐ LOFTKÆLUNGU 
OLIUMIÐSTÖÐ LESLJÓSUM 
HÁTALARAKERFI EINHVER VINNA 
GETUR FYLGT UPPLYSINGAR GEFUR 
ALBERT SIMI 866 6684.

 Vörubílar

Man 18-350 LL ,ek. 115þ, loft framan 
og aftan, beiksk, slétt gólf, 400l tankur, 
ný dekk, gáma grind, bíllinn er eins 
og nýr, skráist sem nýr á götuna. Gott 
verð. Uppl í s: 892 1116

 Húsbílar

VW Transporter árg.2002 ek.128þ 
bensín 5g innrétting m. ýmsum 
aukahlutum, miðstöð, WC, gaseldavél, 
vaskur ofl. Verð 1300þ. Uppl. í 690 
1138.

HÚSBÍLL
Chevrolet Express ‚05 ek. 68þús. 
Skráður f. 4. 4,3lítra vél, sparneytinn. 
Nýtt fortjald. Skoðaður ‚14. 2.390þús. 
ATH skipti á hjólhýsi. Uppl. í S. 892 
0066

 Mótorhjól

Til sölu Suzuki RV125 árg. 2008. Ekið 
2000 km. Verð 540 þús. Uppl. Í síma 
864 4612.

Kawasaki Vulcan 2000 árg. 2006 Eins 
og nýtt og hlaðið aukabúnaði. Sjón er 
sögu ríkari. Engin skipti, tilboð 1200 
þús. Upplýsingar í síma 894 4363

YAMAHA XVS 1100A DragStar Classic. 
Árgerð 5/2009. Ekið 10.000 km. Vel 
með farið, glæsilegt hjól. Ásett verð 
kr. 1250 þús. Staðgreiðsluverð 950 
þús. Skipti möguleg á ódýrum smábíl. 
Upplýsingar í síma 863 5868.

Til sölu gullfallegt og vel með farið 
Honda CBR 1000rr. Árg. 06, ekið 
14þús. km. fæst á 800 þús. stgr. Uppl. í 
síma 868-6111.

BMW F650 GS, árgerð 2008. Frábært 
ferðahjól, jafnt á malbiki sem möl. 
800cc mótor. ekið 25þús km. Til 
sýnis í Reykjavik Motor Center. Sími. 
5109090, verð 1.250 þús.

HONDA VT 1100 C2 SHADOW SABRE 
árgerð 2005 Tilboðsverð stgr. 690.000 
nýtt framdekk, nýr geymir. Fleiri 
myndir á bilasalaislands.is Raðnúmer 
178331. Sími 820-4206.

Til sölu húsaberg 550 endro árg‘ 07, 
ekið 115 tíma, fullt af aukadóti dekk 
o.fl. uppl. S.898-4004

 Vespur

Traffico rafmagnsvespa til sölu, lítið 
notuð. V. 99þús hjálmur fylgir. uppl í 
s: 852-5887

 Reiðhjól

 Hjólhýsi

LMC Dominant 560 árg.2007. 
velmeðfarið, Alde gólfhitakerfi, 
fortjald , margísa, sólarsella, 
bakkmyndavél,stór ískápur m/frystir, 
grjótgrind,mikið af aukabúnaði. uppl. 
Í s: 842-5887.

til sölu

LAUGARDAGUR  22. júní 2013 5



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

 Hjólhýsi

HJÓLHÝSI MEÐ ÖLLU 
TILHEYRANDI - HELGAR 

EÐA VIKULEIGA
Einnig heimagisting og bílaleiga. 
Gistiheimilið Njarðvík. Uppl. S. 661 
7069 www.gistiheimilid.is

HJÓLHÝSI TEC-TRAVEL KING 
ÁRGERÐ 2008

Frábært fjölskyldu hjólhýsi til sölu, 
565 TKM. Hýsið er eitt með öllu, 
sniðið að þörfum fjölskyldunnar. Verð 
3,4 millj. Uppl: Elín s. 698-6136.

Mjög vel með farið LMC Munsterland 
hjólhýsi til sölu árg. 2007. Markísa og 
sjónvarp fylgja. Uppl. í síma 696-3130 
/893-3599

Til sölu Hobby 540 UL prestige tvö 
rúm árg 2011 mjög lítið notað sem 
nýtt TILBOÐ 3.100.000. S.663 2333.

 Fellihýsi

Til sölu Rockwood Freedom fellihýsi 
árgerð 2008. Vel með farið og lítið 
notað fellihýsi. Fellihýsið er með 
sólarsellu, fortjaldi, rafmagni, heitu og 
köldu vatni, dvd spilara, gaseldavél, 
ískáp. Verð 1.690.000 kr. Sími 856-
2779

Palomino Colt árgerð 2005 Mjög 
gott eintak. Sólarsella, ískápur, 
truma-miðstöð, 2 gaskútar og 
grjótgrind. Eggjabakkadýnur og 
svefntjöld. Ný yfirfarið og alltaf geymt 
inni. Tilboðs verð: 750.000,- stgr. Uppl. 
í s. 825 5802.

Clipper Fellihýsi 9 fet árg 2008 til sölu. 
Heitt vatn.Wc.Sólarsella og Ísskápur. 
Skoðað 2014. Verð 1300 þúsund. 
Nánari uppl 821 4046

 Tjaldvagnar

Holiday Camp Ægisvagn með fortjaldi 
til sölu. Lítið notaður. Árg. 2011 Verð 
790.þús. Uppl. í síma 8640662

 Vinnuvélar

Til sölu Nifty 170, 2007 í góðu standi. 
Verð 2,8 m/vsk. Uppl. í síma 821-5389.

 Lyftarar

LYFTARI TIL SÖLU
Still R60-25 rafmagnslyftari 
gámagengur árg. 2005 í mjög góðu 
standi til sölu. Lyftigeta 2,5tonn, 
lyftihæð 4,48mtr, þrískipt mastur 
og hliðarfærsla. Verð kr. 2,1 milljón 
Nánari upplýsingar í síma 660-6470

Til sölu skotbómu lyftarar netvelar.is 
892-0566

KÖRFUBÍLALEIGA
Ódýr og góð þjónusta. NÝ vinnuhæð 
35 metrar.   S. 893 3573.

 Hjólbarðar

FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ
Ný og notuð dekk í miklu úrvali. 
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S: 
567 6700.

 Varahlutir

FELGUR
Nýjar og notaðar felgur í miklu úrvali. 
VAKA S:567 6700.

SMÁPARTAR.IS
Eigum mikið úrval af varahlutum í 
Subaru árg. ‚97 til ‚02, Skoda Octavía 
árg. ‚00 til ‚07. Honda CR-V árg. ‚05.W 
Polo ‚07 Passat ‚01. Suzuki Baleno 
árg. ‚00. Smápartar.is Sími 5675040-
7785040.

Vantar Framstuðara á Nissan Terrano 
ll, árg‘ 1998 S. 772-0620

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.
Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315

 Hreingerningar

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

Flutningsþrif, Gólfbónun, 
Teppahreinsun og Gluggaþvottur. 
Gerum verðtilboð. www.
hreingerningar.is S. 772 1450

 Garðyrkja

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á 
utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar, 
sláttuorf, sláttutraktorar, 
jarðvegsþjöppur, Gokartþjónusta, 
keðjusagir, rafstöðvar, einnig viðgerðir 
á fjórhjólum. JS Vélaverkstæði. S. 554 
0661.

Tökum að okkur allt sem viðkemur 
garðinum, auk allrar almennrar 
smíðavinnu - lögg. húsasmíðameistari. 
Vanir menn, snör handtök. S. 824 
1238.

ÓDÝR GARÐSLÁTTUR
Ódýr og mjög vandaður garðsláttur 
trjáklippingar fyrir húsfélög og 
einstaklinga. Engi ehf, sími 615-1605.

SANDUR & MOLD
Vantar sand-mold-grús? 6Ton Ferðin 
9.900kr+vsk Höfb.sv Líka með BobCat. 
S. 896 1933.

 Bókhald

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og 
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð 
á sanngjörnu verði. Bókhald og 
þjónusta ehf. Sími 511 2930.

 Málarar

EINSTAKLINGAR/HÚSFÉLÖG
Málningar þak og sprungu viðgerðir. 
Uppl. í síma 854 0222 flottverk@
hotmail.com

MÁLARAMEISTARI
Tek að mér alla almenna 
málningarvinnu f. húsfélög, 
einstaklinga og fyrirtæki. Fagmennska 
og sanngjarnt verð. Egill s. 868 5171 & 
egillsverris@gmail.com

Getum bætt við okkur inni- og 
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og 
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. 
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758.

REGNBOGALITIR 
MÁLNINGARÞJÓNUSTA

Getum bætt við okkur verkefnum. 
Uppl. s. 891 9890. malarar@simnet.is

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 899-4254.

TRÖPPUVIÐGERÐIR
Múrviðgerðir, málun og 
tröppuviðgerðir (hitastrengur). Hinrik, 
s. 892 9499.

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. 
málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. 
S. 616 1569.

MÚRVIÐHALD SÍMI 770 
4520 HÚSAVIÐHALD - 

NÝBYGGINGAR
Allar múrviðgerðir - steining 

- múrar - 
áratuga reynsla. 

Smiðir - málarar - háþrýstiþvottur 
- píparar.

Netfang: murvinna@gmail.com

 Nudd

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Zanna Volkova.

 Spádómar

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

AH-RAF
 LÖGGILDIR 

RAFVERKTAKAR.
Dyrasímakerfi, töfluskipti og öll 
almenn raflagnavinna. Tilboð/
tímavinna ahraf@ahraf.is Hermann s: 
845-7711 Arnar s: 897-9845.

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. Rafneisti@
gmail.com

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki. 
straumblik@gmail.com

 Trésmíði

INNRETTINGAR.IS
Sérsmíðum innréttingar eftir þínum 
hugmyndum. Sérsmíði ehf s. 587 
0777.

 Önnur þjónusta

Ódýr blekhylki í flesta prentara, ný 
verslun í Hagkaup Smáralind, einnig á 
Fjarðargötu 11 Hf og í síma 517-0150.

ÚTSALA-ÚTSALA
 CAPRI COLLECTION/GREEN-

HOUSE
 Fallegur og vandaður fatnaður 
á konur á frábæru verði. Erum 
með fallegar vörur fyrir heimilið . 
Opið í dag laugardag frá 10-14 og 
þriðjudaga frá 13-18. Verið velkomin 
Langholtsvegur 112B S:6952285

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

Góður og bjartur 3xTrimo gámar til 
sölu, glæsilega viðarklæddur með 
eldhúsinnréttingu og salerni. Getur 
nýst sem td. sumarhús, veiðihús eða 
vinnuaðstaða. Upplýsingar 660-6111

til sölu

22. júní 2013  LAUGARDAGUR6



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

NÝTT FARARTÆKI Á 
ÍSLANDI

Til sýnis að Aðalstræti 2, 101 RVK. Sjá 
nánar á robstep.is

Trampólin og öryggisnet á frábæru 
verði. Allar frekari upplýsingar á 
trampolin.is

ÓDÝR HEIMILSTÆKI
Þvottavélar, þurrkarar, ísskápar og fl. 
Ábyrgð fylgir. S. 845 5976.

Til sölu frystigámar 20 og 40ft í 
toppstandi. Uppl. í s. 897 5554

Til sölu Hobart kjötsög í toppstandi. 
Uppl. í s. 897 5554

FALLEGAR 
TÆKIFÆRISGJAFIR!

Saltkristalslampar í miklu úrvali Ditto 
ehf, Smiðjuvegi 4 (græn gata), 200 
Kópavogi. Opið mán-fös 14-18. Lau 
12-15. www.ditto.is

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM GULL, 
DEMANTA OG ÚR.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu!
 www.kaupumgull.is

Opið alla daga 11-18, 
Kringlan - 3. hæð 

( Hagkaupsmegin )

Upplýsingar í síma 661 7000.

KAUPI GULL !

Ég, Magnús Steinþórsson 
gullsmíðameistari, kaupi gull, gull 
peninga og gull skartgripi. Kaupi 

allt gull, nýlegt, gamalt og illa 
farið. Leitið til fagmanns og fáið 

góð ráð.

Uppl. á demantar.is í s. 699 8000 
eða í Pósthússtræti 13

 ( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

 Hljóðfæri

Úrval af harmonikum fylgihlutum 
og harmonikudiskum. Diskurinn 
Rætur kominn í Verslanir. EG-tónar S. 
8247610 & 6601648

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

 Vélar og verkfæri

Til sölu tvívirk lítið notuð 3,5 tonna 
sliskjulyfta sem er útbúinn fyrir 
hjólastillingar en án hjólastillingar 
tækjum. S: 860 1860.

Til sölu 80 tonna Durmazlar lokkur 
2007 árg. S: 860 1860.

 Til bygginga

Efni til mynstursteypugerðar 
(Bomanite/stimpilsteypa) 13 bretti/17 
tonn ymsir litir tilboð óskast í hluta 
eða allt. Uppl. í s. 840-1540/893-9531

Einingahús frá Litháen. Íslensk 
hönnun, Einföld í uppsetningu. 
Gestahús, Garðhús, Sumarhús, 
Einbýlishús, Bílgeymslur, Fjárhús, 
Hesthús, Iðnaðarhús, Hóteleiningar. 
Mjög hagstæð verð. Leitið upplýsinga 
housefactory.lt kjartan@housefactory.
lt haraldur@housefactory.lt Sími 
7705144 Kjartan

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

Flugnanet fyrir 
glugga og hurðir 

Varanleg lausn fyrir  
heimilið og sumarhúsið.  

Snyrtilegt og sérsmíðað eftir máli.

SBD ehf. Sími 895-9801
oskar@sbd.is – www.sbd.is

Ál hjólapallar / veggjapallar 

Akralind 8
Sími: 564 6070www.kvarnir.is

Veðurnet / Öryggisnet
Áltröppur / stigar

ÍLAÞJÓNUSTA     JARKA ehf
alhliða bílaviðgerðir
Tímapantanir s: 445 4540/697 4540

bilathjonustabjarka@gmail.com
http//www.facebook.com/bilathjonustabjarka

viðarhöfði 2   110 reykjavík   sími 445 4540 / 697 4540

Save the Children á Íslandi

Save the Children á Íslandi
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 Verslun

WE-VIBE II OG III
Unaðstæki ársins fyrir pör mörg 
ár í röð!! Tökum millifærslu og 
greiðslukort. NÝTT kortatímabil. Við 
sendum um allt land www.hush.is

 Ýmislegt

Kaupi innbú og þrotabú, sé um 
pökkun og flutning, fljót og góð 
þjónusta. S: 822 0311.

HEILSA

 Heilsuvörur

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

Árangur næst með Herbalife. Frítt 
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662 
Edda Borg & www.lifsstill.is

GREEN PEOPLE - ORGANIC 
LIFESTYLE

Breyttu um lífstíl og notaðu lífrænt 
vottaðar snyrtivörur. Dömu, herra, 
unglinga og barnalína. Sala og 
dreifing: Ditto ehf, Smiðjuvegi 4 (græn 
gata), 200 Kópavogi. Opið mán-fös 
14-18. Lau 12-15. S 517-8060, www.
ditto.is

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is

 Nudd

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með 
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir 
pör, konur og karla. 112 Reykjav. S. 
698 8301 www.tantra-temple.com

Slökunarnudd og heilsunudd. S. 561 
6254 Nuddstofan opin frá kl. 9-21.

 Þjónusta

Dóra Dröfn Skúladóttir 
hjúkrunarfræðingur er með opna 
samtalsmeðferðarstofu að Skipholti 
50b. Með áherslu á Hugræna 
atferlismeðferð. Viðtalspantanir alla 
daga í S. 841-7010. hamir@simnet.is.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Flug

Við kennum þér að fljúga Flugkennsla 
síðan 1964 Simi 5510880 / 8959028 
Flugskóli Helga Jónssonar

 Ökukennsla

WWW.AKSTURINN.IS 
 S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að 
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515 
Haukur Vigfússon.

Kenni allan daginn Toyota 2011, 
hjálpa við endurtökupróf og 
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 
7493.

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. 
S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

HEIMILIÐ

 Húsgögn

NÝ OG VÖNDUÐ HÚSGÖGN
Ný og mjög vönduð húsgögn til sölu 
vegna flutninga. Ljóst leðursófa sett, 
sófaborð, borðstofuborð og stólar, 
lampar, rúm, ísskápur og ýmisleg 
önnur húsgögn. Áhugasamir hafi 
samband í síma 618-9080.

 Dýrahald

TILBOÐSDAGAR Í 
DÝRALANDI

30-50% afsláttur af öllum kattaklórum
 Dýraland Mjódd s.587-0711 
 Dýraland Kringlan 7 s.588-0711 
 Dýraland Spöngin 23 s.587-0744.

TILBOÐSDAGAR Í 
DÝRALANDI

Tilboð á svörtum grindarbúrum 
 Stærð 61 cm verð 5.990,- 
 Stærð 76 cm verð 7.990,- 
 Stærð 91 cm verð 9.990,- 
 Stærð 107 cm verð 10.990,- 
 Stærð 122 cm verð 13.590,-
Dýraland Mjódd s.587-0711 
Dýraland Kringlan 7 s.588-0711 
Dýraland Spöngin 23 s.587-0744

LANGAR ÞIG Í HUND?
Hundaræktarfélag Íslands er eina 
hundaræktarfélagið á Íslandi, sem 
er aðili að FCI, alþjóðasamtökum 
hundaræktarfélaga. Hundaræktarfélag 
Íslands stuðlar að réttri meðferð, 
aðbúnaði og uppeldi hunda og góðum 
samskiptum milli hundeigenda, 
yfirvalda og almennings. Leitaðu 
upplýsinga á vefsíðu HRFÍ, www.hrfi.is

TÓMSTUNDIR 
& FERÐIR

 Fyrir veiðimenn

Heimavík ehf. S. 892 8655 www.
heimavik.is

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Room for rent in downtown is 
available now S. 778 8702.

Íbúð/herbergi B&B við Lund/Malmö í 
Svíþjóð. Golfvellir nálægt. Bíll S. 499 
2072.

LEIGJENDUR, TAKIÐ EFTIR!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

LEIGA.IS
Leigusali auglýstu Frítt 
Leigjandi leitaðu Frítt 
s:450 5544

 Húsnæði óskast

Óska eftir 4 herb. Íbúð helst í 
Grafarvogi til leigu frá 1 september 
ath leita eftir langtímaleigu Meðmæli 
ef óskað er Uppl. í síma 772-6658.

Stæði í bílageymslu á höfuðborgarsv. 
óskast til leigu. Uppl. í s. 896 9694

Óska eftir 3-4 herb. íbúð. Reglusemi, 
skilvísar greiðslur og meðmæli ef 
óskað er. Uppl. í s. 661 8216.

 Sumarbústaðir

Sumarhúsalóðir á einum besta stað á 
suðurlandi til sölu. Uppl. gefur Kristín 
í S. 822 2158.

Til sölu garðhús á leigulóð í Grímsnesi 
56oo fm. Vatnssalerni. Rafmagn, kalt 
vatn. Heitt vatn í lóðarmörkum. Hobby 
hjólhýsi excelsior m sólarsellu og 
markísu. Uppl isdal@simnet.is

 Atvinnuhúsnæði

VERSLUNARHÚSNÆÐI 
MIÐSVÆÐIS Á 

HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
Nýbýlagegi 6 og 8 (gamla 
Toyotahúsinu) Til leigu 

150 - 2000 fm verslunar eða 
þjónustuhúsnæði hentar vel 

fyrir verslanir, veitingastarfsemi, 
hárgreiðslustofur og fleira, greið 
aðkoma að húsnæðinu, frábært 

auglýsingagildi, matvöruverslanir, 
veitinga og kaffihús í göngufæri.

Allar nánari uppl. veitir 
Sverrir í s. 661-7000

127fm verslunar eða iðnaðarpláss 
með innkeyrsludyrum við auðbrekku 
til leigu. Uppl. í S. 894 2339

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.COM
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

GEYMSLULAUSNIR.IS
Búslóðageymsla og flutningar. Gott 
verð, sækjum og sendum. S. 615-5005.

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

ATVINNA

 Atvinna í boði

N1 óskar eftir kraftmiklu og 
áreiðanlegum starfsfólki í fullt starf 
til framtíðar á nýrri og glæsilegri 
þjónustustöð félagsins í Borgarnesi. 
Nánari upplýsingar veitir Sigurður 
Guðmundsson, stöðvarstjóri í síma 
440 1333. Áhugasamir sæki um á 
www.n1.is

KJÖTSKURÐARMAÐUR
Kjötskurðamann vantar í 

afleysingar í 30-45 daga. Mikil 
vinna í boði.

Nánari upplýsingar í síma 
690 3408 eða á 

hrefna@hrefna.is

STARFSKRAFTUR ÓSKAST 
Í VEIÐIBÚÐ .

Sumar starfskraftur óskast í 
veiðibúð

frá júní - sept, þekking á 
stangveiði,

stundvísi og góð framkoma 
skilyrði .

Upplýsingar sendast á 
zircon@simnet.is

Starf/umsjón með bændamarkaði/
upplýsingamiðstöð á laugarvatni í 
sumar. S.696 9696

Smiðir og verkamenn óskast, á 
höfuðborgarstæðinu og í keflavík. Góð 
verkefni. Uppl. Halli 894 0048/Arnar 
771 8141.

Óska eftir duglegum starfsmanni við 
aðstoð við húsaviðgerðir og múrverk. 
uppl. 897-6655.

ÞAKVINNA
Verktakafyrirtæki óskar eftir 
aðstoðarmönnum sem fyrst. Góð laun 
í boði. Hörður. S. 892 5085.

Apartment hotel in 101 RVK, seeks 
applicants for housekeeping. Both 
part and fulltime positions available. 
Please send applications to job@
apartmentk.is / Íbúðarhótel í miðborg 
RVK óskar eftir starfsfólki í þrif. 
Hlutastörf + full störf. Umsóknir 
sendast á job@apartmentk.is

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA EÐA 

JÁRNABINDINGAMENN?
Höfum á skrá menn sem óska 

eftir mikilli vinnu. 
Geta hafið störf nú þegar.

Proventus starfsmannaþjónusta 
S. 776-7080 Proventus.is

TILKYNNINGAR

 Einkamál

50 ára kona vill kynnast karlmanni á 
svipuðum aldri eða eldri með góða 
tilbreytingu í huga. Rauða Torgið, s. 
905-2000, 535-9920, augl.nr. 8223.

Karlmaður með góða aðstöðu til 
stefnumóta kvölds og nætur vill 
kynnast samkynhneigðum eða 
tvíkynhneigðum karlmanni, 35-45 ára. 
Rauða Torgið, s. 905-2000, 535-9920, 
augl.nr. 8954.

KONA, LEITAR ÞÚ ÁSTAR?
Tilbreytingar? Afþreyingar? Ertu 
nuddari? Auglýstu frítt. Rauða Torgið, 
s. 555-4321

ERT ÞÚ NUDDKONA?
Íslenskar nuddkonur auglýsa frítt á 
Rauða Torginu Stefnumót, s. 535-9922.

Snyrtilegur klæðnaður áskilin • Heimilismatur í hádeginu  virka daga • Boltatilboð •Hamborgaratilboð • Veislusalur til útleigu

til sölu

Blaðberinn bíður þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..
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Við sérhæfum okkur til 
dæmis í skattarétti og 

að endurskipuleggja fyrirtæki 
fjárhagslega. Við hjálpum 
einstaklingum í skuldavanda en 
sinnum líka öllum almennum 
lögfræðistörfum.

Stofan er byggð á grunni annarra lög-
fræðistofa sem sameinuðu krafta sína 
árið 2013 undir nýju nafni; Lögmenn 

Sundagörðum. „Aðaláhersla okkar er á að 
veita víðtæka þjónustu á sviði lögfræði,“ segir 
Sævar Þór Jónsson, héraðsdóms lögmaður 
og einn af lögmönnum stofunnar. „Við sér-
hæfum okkur til dæmis í skattarétti og að 
endurskipuleggja fyrirtæki fjárhagslega. 
Við hjálpum einstaklingum í skuldavanda, 
en sinnum líka öllum almennum lögfræði-
störfum.“ 

Ólík sérsvið
Hjá stofunni starfa níu lögfræðingar sem hafa 
ólík sérsvið, þar af fimm héraðsdómslögmenn 
og tveir hæstaréttarlögmenn; þeir Björn Þorri 
Viktorsson og Karl Georg Sigurbjörns son. „Við 
reynum að tryggja að við höfum sérfræðinga 
á flestum sviðum. Verkefnin skiptast á milli 
þeirra sem hafa mestu reynsluna og þeirra 
sem hafa mestu sérhæfinguna á hverju sviði 
fyrir sig,“ segir Sævar. 

Persónuleg þjónusta
Lögmenn Sundagörðum leggja mikla áherslu 
á faglega og persónulega þjónustu og segir 
Sævar mikilvægt að viðskiptavinir séu vel 
upplýstir um framgang mála sinna. „Við 
veitum sólarhringsþjónustu þegar áhugi er 
á slíku,“ segir hann. „Persónuleg tengsl við 
umbjóðendur okkar skipta höfuð máli. Það er 
mikilvægt að þeir séu með í ferlinu og með-
vitaðir um gang mála.”

Sævar segir stofuna leggja metnað í sann-
girni gagnvart umbjóðendum. „Við gerum 
þeim grein fyrir stöðunni og reynum að 
taka tillit til aðstæðna þeirra, eftir því sem 
það á við. Lögfræðistörf eru persónu leg og 
traust milli aðila er grundvallaratriði. Við 
úrvinnslu verkefna er fundinn sá aðili sem 
er hæfastur til að leysa úr því máli.“ Þannig 
tryggir stofan faglega úrvinnslu hvers verk-
efnis fyrir sig. „Þótt einn sérfræðingur hafi 

yfirumsjón með málinu þá felst sérstaða 
stofunnar í reynslu starfsmannanna á ólík-
um sviðum sem hjálpar þá við úrvinnslu 
verkefna. Fleiri geta því komið að málinu ef 
svo ber undir.“

Sinna málum af öllu tagi
Sævar segir stofunni hafa vegnað vel að vinna 
úr skuldavanda fyrirtækja og einstaklinga. 

„Við höfum verið framarlega í að reka mál 
fyrir dómstólum á sviði verðtrygginga og 
gengislána en höfum einnig verið mjög víð-
tæk á sviði skattaréttar,“ segir Sævar. „Eins 
höfum við verið í ýmsum fjárfestingar-
verkefnum fyrir erlenda aðila á sviðum orku 
og matvælaframleiðslu.“ Hann bætir við að 
þrátt fyrir að þetta séu stærstu svið stofunnar 
sinni hún málum af öllu tagi.

Sérfræðingar á flestum 
sviðum lögfræðinnar
Lögmenn Sundagörðum var stofnuð árið 2013, en að baki henni standa lögfræðingar með áratugareynslu af lögmannsstörfum. Þar 
er boðið upp á faglega og persónulega þjónustu, þar sem sanngirni og traust er haft að leiðarljósi. 

Á myndinni eru fimm af níu lögmönnum stofunnar; Jónas Örn Jónsson, Guðbrandur Jóhannesson, Hildur Rós Guðbjargardóttir, Hlynur Ingason og Sævar Þór Jónsson.
 MYND/ANTON BRINK

Arnar Kristinsson lögfræðingur hefur sér-
hæft sig í neytendarétti á fjármála markaði 
auk samninga- og kröfuréttar með sér-
stakri áherslu á verð- og gengis tryggingu. 
Arnar hefur einnig stundað ítarlegar rann-
sóknir á þeim sviðum Evrópuréttar sem 
lúta að viðskiptum við fjármálafyrirtæki, 
meðal annars í samstarfi við dr. Elviru 
Mendes-Pinedo, prófessor við Háskóla Ís-
lands.

ARNAR KRISTINSSON
lögfræðingur

Aðalsteinn Sigurðsson viðskipta-
lögfræðingur sérhæfir sig í neytenda-
rétti, Evrópurétti og samninga- og kröfu-
rétti. Hann hefur unnið að neytendavernd 
og var meðal annars skipaður í nefnd á 
vegum forsætisráðuneytisins sem gerði 
úttekt á neytendavernd á fjármálamark-
aði. Evrópu réttur tengist flestum þáttum 
lögfræðinnar og sérstaklega þegar kemur 
að viðskiptum, hvort sem er neytendavið-
skipti eða viðskipti á milli fyrirtækja. Að-
alsteinn er sérfræðingur í lánasamning-
um og skuldabréfum og málum sem varða 
gengistryggingu og verðtryggingu.

AÐALSTEINN SIGURÐSSON
viðskiptalögfræðingur

Guðbrandur Jóhannesson héraðsdóms-
lögmaður hefur sérhæft sig í fullnustu- og 
skuldaskilarétti. Síðastliðin ár hefur hann 
jafnframt unnið í skaðabóta- og fasteigna-
kaupamálum, ásamt því að sinna stjórnar-
setu félaga og aðstoðað við útgáfu lög-
fræðilegra rita. 

Önnur sérsvið eru sakamálaréttur og 
stjórnsýsluréttur.

GUÐBRANDUR JÓHANNESSON 
héraðsdómslögmaður

Jónas Örn Jónsson héraðsdóms lögmaður 
sérhæfir sig í félagarétti og fasteigna-
kauparétti og hefur áralanga reynslu af 
þessum réttarsviðum og situr í stjórn 
fjölda fyrirtækja. Hann hefur að auki starf-
að í yfir tíu ár í Danmörku sem ráðgjafi 
fyrir fjölda íslenskra og danskra fyrir-
tækja. 

Enn fremur hefur hann yfirgripsmikla 
þekkingu og reynslu af sölu fyrirtækja og 
fjárhagslegri endurskipulagningu fyrir-
tækja, þar með talið fjármögnun. Þessu 
tengt einnig ráðgjöf til fyrirtækja í fjár-
hagslegum erfiðleikum, svo sem við nauða-
samningsumleitanir og samninga við 
kröfuhafa. 

Önnur sérsvið eru skaðabótaréttur, 
samninga- og kauparéttur, kröfuréttur og 
málflutningur. 

JÓNAS ÖRN JÓNSSON 
héraðsdómslögmaður
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Blaðamaður settist niður 
með eigendum Land lög-
manna og fór yfir helstu 

áherslumál stofunnar með þeim. 
Það varð strax greinilegt að við-
skiptavinurinn er í fyrsta sæti hjá 
þeim. „Við viljum að honum líði 
vel þegar hann kemur til okkar,“ 
segir Atli og bætir við að lögmenn 
stofunnar veiti viðskiptavinum 
alltaf persónulega þjónustu. „Það 
felst meðal annars í því að við 
tökum tíma með þeim og förum 
vandlega yfir hvert mál fyrir sig. 
Þá geta þeir alltaf náð í okkur,“ 
segir Eiríkur og leggur áherslu 
á að sá lögmaður Land sem þú 
ræðir við sé sá sem vinni persónu-
lega í þínu máli sem eykur traust á 
milli aðila. „Við erum metnaðar-
full og sníðum lausnir að þörfum 
viðskiptavina okkar til að ná ár-
angri í þeirra þágu.“

Ingibjörg segir lögmenn Land 
setja sér afar háan gæðastaðal. 
„Við vitum að trúnaður og gæði 
er það sem skiptir okkar umbjóð-
endur miklu máli,“ segir hún og 
bætir við að Land lögmenn veiti 
góða þjónustu fyrir sanngjarnt 
verð.

„Þrátt f yrir að við tökum 
verkefnin og vinnuna alvar-
lega tökum við okkur sjálf ekki 
of alvarlega, það er alltaf stutt í 
húmorinn eins og viðskiptavin-
ir okkar kannast við.” segir Ingi-
björg glaðlega. „Við förum líka 
saman í ræktina,“ skýtur Atli 
inn í og segist reyna eftir fremsta 
megni að reka lögmenn stofunn-
ar áfram í ræktinni. 

Fjölbreytt reynsla og verkefni
Að sögn Eiríks eru á meðal við-
skiptamanna Lands einstakling-
ar, fyrirtæki, opinberar stofnan-
ir og ráðuneyti, bankar, alþjóðleg 
fjárfestingarfyrirtæki og alþjóða-
stofnanir. „Við búum yfir fjöl-
breyttri reynslu af flestum svið-
um lögfræðinnar,“ upplýsir Sig-
urður, sem mætir beint í viðtalið 
úr málflutningi, en hann hefur 23 
ára reynslu úr lögmennsku og þar 
af hefur hann starfað í rúm 16 ár 
sem hæstaréttarlögmaður. Ingi-
björg bendir á að Land lögmenn 
hafi meðal annars starfað á sviði 
alþjóðlegra fjárfestinga, alþjóða-
viðskipta, við gerð fríverslunar-
samninga, endurskipulagningar 
fyrirtækja og á sviði félagaréttar. 

Sigurður hefur unnið að þjóð-
lendumálum allt frá 1999 og þekk-
ir því vel til þeirra mála. Hann 
bendir á að ákveðin viðleitni sé 
til staðar í samfélaginu að horfa 
fram hjá réttindum landeigenda 
og gera almannarétti hærra undir 
höfði. 

Atli segir að verkefni stofunn-
ar séu meðal annars ráðgjöf á 

Viðskiptavinum á að líða vel
Land lögmenn er ný og fersk lögmannsstofa með aðsetur á Smáratorgi 3, 12. hæð, Turninum í Kópavogi. Eigendur Land búa yfir 
fjölbreyttri reynslu af flestum sviðum lögfræðinnar og þjónusta þeirra er bæði persónuleg og á sanngjörnu verði. Stofan leggur 
áherslu á að fólki líði vel enda vísar nafn hennar meðal annars til þess að viðskiptavinir hafi ávallt fast „land“ undir fótum.

„Við vitum að 
trúnaður og gæði 
er það sem skiptir 
umbjóðendur 
okkar miklu máli,“ 
segir Ingibjörg. 
Hér er hún 
ásamt meðeig-
endum sínum 
á lögmanns-
stofunni Land, 
þeim Sigurði 
Jónssyni, Atla Má 
Ingólfssyni og 
Eiríki Gunnsteins-
syni.  MYND/STEFÁN

Auk þess að hafa starfsstöð á 12. hæð í Turninum í Kópavogi eru Land lögmenn með útibú og fasteignasöluna 
Stað á Selfossi. Land lögmenn halda einnig uppi þjónustu fyrir íbúa á sunnanverðum Vestfjörðum með reglu-
legum ferðum á Patreksfjörð.
Sigurður Jónsson hrl. hóf störf sem dómarafulltrúi árið 1983, var sýslumannsfulltrúi 1986-1989 og sýslumaður í 
Strandasýslu árið 1987. Sigurður var aðstoðarmaður dóms- og kirkjumálaráðherra 1989-1991. Hann hefur starfað 
sem lögmaður frá árinu 1991 og var einn eigenda Lögmanna Suðurlandi 1991-2002, Lögmanna Vestmannaeyja 
2002-2007 og síðar Lögmanna Árborgar 2007-2012. 
Eiríkur Gunnsteinsson hrl. hóf störf 2001 hjá sýslumanninum í Reykjavík. Hann var lögmaður hjá Fulltingi og 
Gjaldheimtunni 2002-2009 og rak eigin lögmannsstofu 2010-2012. 
Ingibjörg Ólöf Vilhjálmsdóttir, hdl., LL.M, hóf störf 1998 sem fulltrúi hjá sýslumanninum á Seyðisfirði og var 
deildarstjóri lögfræðideildar landbúnaðarráðuneytisins 1999-2006. Hún starfaði sem lögfræðingur hjá viðskipta-
deild EFTA í Sviss 2006-2008, var yfirlögfræðingur hjá Inventages í Sviss 2008-2010 og starfaði sjálfstætt sem 
ráðgjafi í Sviss árin 2011-2012.
Atli Már Ingólfsson, hdl., MBA, hóf störf hjá Héraðsdómi Reykjaness árið 2000. 
Hann var lögfræðingur hjá Íslenskri Erfðagreiningu 2001-2002 og deildarstjóri lög-
fræðideildar landbúnaðarráðuneytisins 2002-2007. Atli starfaði sem lögmaður á fyrir-
tækjasviði og við endurskipulagningu eigna hjá Landsbankanum árin 2007-2012.

ÞETTA ERUM VIÐ!

Til frekari upplýsinga benda lögmenn Land á netföng sín sem eru þessi:
Atli Már Ingólfsson: atli@landlogmenn.is | Eiríkur Gunnsteinsson: eirikur@landlogmenn.is | Ingibjörg Ólöf Vilhjálmsdóttir: iov@landlogmenn.is | Sigurður Jónsson: siggi@landlogmenn.is

sviði samningaréttar, alþjóð-
legra fjárfestinga, fjármálaréttar, 
gjaldeyris mála, alþjóðaviðskipta, 
félagaréttar, eigna- og auðlinda-
réttar, hjúskapar og forsjármála 
auk málf lutnings fyrir héraðs-
dómstólum og Hæstarétti. „Við 
sérhæfum okkur enn fremur í ráð-
gjöf til fyrirtækja sem vilja nýta 
sér ákvæði fríverslunarsamninga 
sem Ísland er aðili að,“ segir Ingi-
björg. Svo eru bændur og málefni 
þeirra í hávegum höfð á stofunni, 
bætir Sigurður við.

Áhugi á fjárfestingum á Íslandi
Ýmis önnur verkefni koma inn á 
borð lögmannanna á Land. „Við 
höfum til dæmis orðið vör við 
að enn þá ríkir töluverð óvissa 

varðandi fjármál einstaklinga og 
fyrirtækja vegna erlendra lána. 
Við reynum að greiða úr þeim 
málum fyrir umbjóðendur okkar,“ 
skýrir Atli frá. „Þá aðstoðum við 
einnig einstaklinga og fyrirtæki 
við að nýta sér gjaldeyrisútboð 
Seðlabanka Íslands,“ segir Eiríkur 
en Lögmenn Land leiðbeina inn-
lendum og erlendum aðilum sem 
vilja fjárfesta hér á landi. 

Að sögn Sigurður hefur ráðgjöf 
til handa forsjárlausum feðrum 
við að ná fram réttindum sínum 
aukist mikið á síðustu árum.   

Eiríkur bendir á að verkefnin 
séu mjög fjölbreytt enda búa eig-
endur Land yfir ólíkri reynslu. 
„Það er okkar styrkleiki hvað við 
erum ólík og höfum margvíslega 

reynslu. Viðskiptavinir okkar fá 
alltaf þjónustu hjá þeim lögmanni 
sem er sérfræðingur í þeim mála-
flokki sem um ræðir. Yfir flókin 
mál setjumst við öll og ræðum í 
sameiningu,“ upplýsir Atli.  

Ingibjörg telur að mikill áhugi 
sé á Íslandi í hinu alþjóðlega við-
skiptaumhverfi en erlendir fjár-
festar séu farnir að horfa til Ís-
lands í auknum mæli. „Það virðist 
vera ákveðin bjartsýni ríkjandi,“ 
segir hún. 

„Það er gaman að sjá hug-
myndir frumkvöðla verða að 
veruleika og við höfum aðstoðað 
mörg sprotafyrirtæki við að koma 
lagalegu umhverfi sínu í þann 
búning sem hentar best hverju 
sinni,“ segir Atli að lokum. 

Þrátt fyrir að við 
tökum verkefnin 

og vinnuna alvarlega 
tökum við okkur sjálf 
ekki of alvarlega, það er 
alltaf stutt í húmorinn 
eins og viðskiptavinir 
okkar kannast við.
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Bókaormur vikunnarBókaormur vikunnar
Teikningar og texti Bragi Halldórsson

49

Þar sem Konráð, Lísaloppa og Kata voru á gangi í kjarri brá 
þeim ofboðslega þegar allt í einu flaug upp fugl rétt við 
fætur þeirra. „Úff, ég fékk bara næstum fyrir hjartað mér 
brá svo,“ dæsti Konráð. Þau horfðu á fuglinn fljúga lágflug 
yfir kjarrið og lenda svo nokkru fjær og hverfa þeim sjónum. 
„Hvaða fugl var nú þetta?“ spurði Kata. „Hann hefði getað 
drepið okkur með því að gera okkur svona bilt við.“

Veist þú hvað 
þessi fugl heitir? 
Heitir hann:

A  Fasani

B  Hæna

D Rjúpa

Hvað ertu gamall, Daði? „Ég 
er nýbúinn að eiga átta ára 
afmæli.“

Segðu mér frá myndlistar-
áhugamálinu þínu.  „Já, ég er 
búinn að fara á tvö myndlistar-
námskeið. Það voru sömu kenn-
arar á báðum, Gunnar Jónsson 
og Ólöf Dómhildur. Á fyrra nám-
skeiðinu vorum við krakkarnir 
að teikna og mála inni en nú 
vorum við úti að gera listaverk. 
Við teiknuðum til dæmis myndir 
úti á Silfurtorgi og settum trefil 
sem Ólöf hafði prjónað utan um 
ljósastaur á miðju torginu.“ 

Fóruð þið eitthvað út fyrir 
bæinn? „Já, við fórum inn í 
Tungudal. Þar bjó ég til styttu úr 
snjó. Við tókum mynd af henni 
og settum hana í glerbúr á sýn-
ingu sem við erum með þar.“

Hvar er Búrið? „Það er á milli 
stjórnsýsluhússins og hótelsins. 
Öðru megin við það er sjórinn 
og hinum megin er Silfurtorg.“ 

Verða listaverkin lengi í 
Búrinu? „Í svona einn mánuð 
og allir sem koma til Ísafjarðar 
á þeim tíma geta séð þau.“

„Hvað gerir þú núna þegar 
námskeiðið er búið? „Nú 
teikna ég bara myndir heima. 
Ég á mörg stór blöð og glans-
pappír líka sem er aðeins stærri 

en venjulegur pappír. En ég 
má eiginlega ekki vera að því 
að tala lengur því ég er að fara 
út. Ég ætla að fara á bak við 
snjóflóðavarnargarðinn og tína 
kristalla. Þarf svona aðeins að 
fara aðeins upp í klettana. Ef 
ég væri að tala við þig í Skype 
þá gæti ég sýnt þér garðinn.“ 
 - gun 

Úti að gera listaverk
Daði Hrafn Þorvarðarson hefur gaman af að teikna og mála. Hann var nýlega 
á myndlistarnámskeiði á Ísafi rði sem hét Litað út fyrir gluggann. Nú eru verk 
nemendanna sýnileg öllum á Ísafi rði í Búrinu, minnsta galleríi Evrópu.

DAÐI HRAFN  „Nú teikna ég bara myndir heima.“  MYND/HALLDÓR SVEINBJÖRNSSON

VIÐ BÚRIÐ  Benedikt Hrafn Guðnason, Margrét Inga Gylfadóttir, Sigríður Magnús-
dóttir, Jón Ingi Sveinsson, Embla Kleópatra Atladóttir og Daði Hrafn Þorvarðarson 
sýna í Búrinu ásamt þremur öðrum. 

Borgarbókasafnið og Reykjavík Bókmenntaborg 
UNESCO efna til sumarlesturs fyrir börn á öllum aldri. 
Börnin koma við í einu af sex söfnum Borgarbókasafns 
þegar bók hefur verið lesin og skrifa nafn sitt, aldur, 

heiti bókar og símanúmer á blað í formi steinvölu 
sem síðan mynda vörðu. Í hverri viku er einn bóka-
ormur dreginn úr vörðunni. Sá fær bók að launum frá 
Forlaginu. Hér er fyrsti bókaormur sumarsins.

Hvað heitir þú fullu nafni? „Ég 
heiti Helena Mirra Stefánsdóttir 
og er að verða 12 ára.“
Ertu mikill lestrarhestur? „Ég 
les mikið af bókum og lærði að 
lesa snemma í 1. bekk.“
Hvað er skemmtilegt við að 
lesa bækur? „Að maður fer bók-
staflega í annan heim. Þegar ég 
les er ég gjörsamlega horfin. Það 
finnst mér skemmtilegast.“
Manstu eftir fyrstu bókinni 
sem var í uppáhaldi hjá þér? 
„Já, það var Harry Potter.“
Hvers konar bækur höfða helst 
til þín? „Það eru fantasíur, ævin-

týri og spennubækur.“
Hvaða bók lastu síðast og 
hvernig var hún? „Sú bók sem 
ég kláraði síðast var Eragon. Hún 
er vel skrifuð og skemmtileg.“
Í hvaða hverfi býrð þú? „Ég bý 
í Stóra-Skerjafirði og er í Mela-
skóla.“
Hvaða námsgrein er í upp-
áhaldi? „Þær námsgreinar 
sem mér þykja skemmtilegast-
ar eru lestur og náttúrufræði 
og kannski smá stærðfræði og 
enska.“
Hver eru þín helstu áhugamál? 
„Skátar, leiklist og lestur.“

HELENA MIRRA  Hún fékk bókina 
Spádómurinn eftir Hildi Knútsdóttur.

SUMAR  Alex-
andra Dóra 
Sæmundsdóttir 
og Tinna Rán 
Kristjánsdóttir 
sendu okkur þessa 
mynd. Þær eru 
báðar átta ára. 
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KROSSGÁTA

VEGLEG VERÐLAUN

LAUSNARORÐ
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtast samfélagsbætandi samtök. Sendið 
lausnarorðið í síðasta lagi 26. júní næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt „ 22. júní“.

Vikulega er dregið er úr inn-
sendum lausnarorðum og fær 
vinningshafi eintak af bókinni 
Rutt úr vegi eftir Lee Child frá 
Forlaginu. Vinningshafi síðustu 
viku var Sigurbjörn Guðmunds-
son, Reykjavík.

Lausnarorð síðustu viku var
N I Ð U R S U Ð U V A R A

LÁRÉTT
1. Grunnþjónusta dælir lífsvökva landsbyggðar 

(10)
5. Reglu ráðið fyrir upplausnina (9)
11. Hélt prentvélum fjölmiðils gangandi vegna 

flugbeitts (13) 
13. Bröndunögl af stærri gerðinni ruglar gól tíkur 

(8) 
14. Keilustakkur er fastur fyrir (13) 
15. Heimafólk flutt að utan (8)
16. Liðlegur limur á léttfættri (7)
17. Hringaðir þá sem þú stóðst að lygum (8)
18. Leita ástands meðal náttúru (5)
22. Þá féll Valur enda óstöðugri (7) 
23. Nýtist veitu fróðleiksmola af öllu tagi (11) 
27. Unaðsmixtúra er ávanabindandi (9)
28. Göslast gegnum seinni slátt þótt það kosti 

læti (10)
32. Stjórn mun kanna hvort byggingar leysi 

vandamálin (11) 
34. Hef dvalið meðal dauðra fyrir sár og bæna-

gjörð (10)
36. Hraunvölur og skriðugrjót (12)
37. Fágun eins og fyrir vandvirka (10)
39. Torfuskörungur gengur lengra (11) 
40. Málmleiðslur geyma frumefni í jörð (8)
41. Tóm dvelji með vini Sveppa (6)
42. Snúum töðu með steikum (6)

LÓÐRÉTT
1. Áburður í aukastofu 6 (9)
2. Villist á geirvörtunni og greiðslunni (13)
3. Hugmynd um stöðu á gangstíg (13)
4. 180° súkkulaði frá Sviss (9) 
6. Aðkomuþursinn veitir vel (10)
7. Há eru ánægð með fiskinn (7)
8. Ysta lag er ofan fjalar (8)
9. Hinn dapri kynni nýjung utan við gröf (8)
10. Býður þjóðlegt bakkelsi og bílavarahluti (9)
12. Herða skal á því er minna vægi hefur (11)
19. Notalegt að sofa hjá Lúðvík (5)
20. Tónverk sem vill gefa skít í tóninn? (6)
21. Gata knýr verkstæði (12)
24. Syrgðu endilega þann er oft syrgir (11)
25. Fara íslenskar krónur útlendinga í að taka 

Snæ af lífi? (10)
26. Spann vef fyrir saur á ótroðnum slóðum (7)
29. Skýt skjali inn í gamaldags tjáskiptaform 

(9)
30. Nón gæti ruglað þann sem ekki passar sig 

(7)
31. Sá sem ekki komst á blað vill að von stýri 

för (7)
33. Fljót, togið í áklæðið (7)
35. Ruglum og snertum (6) 
38. Raða í hina sem eru í rugli (4)
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Smellurækjur, stundum nefndar byssurækjur, er safnheiti yfir um 600 
rækjutegundir sem allar eiga það sameiginlegt að nota gríðarlega óhefð-
bundna aðferð til að veiða sér til matar. Rækjur af þessari gerð eru um 
þrír til fimm sentímetrar að lengd og það sem einkennir þær er risavaxin 
kló, sem er meira en hálf líkamsstærð þeirra.

Klóin er ekki notuð eins og aðrar rækjur nota sínar klær, heldur sem 
eins konar byssa. Rækjan smellir kló sinni saman á ofurhraða og býr með 
því til örlitla loftbólu sem í kjölfarið skýst frá klónni á um 100 kílómetra 
hraða og myndar hljóð sem getur orðið 218 desibel, með því á þetta 
smáa krabbadýr í harðri samkeppni við hvali á borð við mjaldur og sjálfa 
steypireiðina um titilinn „háværasta dýr sjávar“.

Þessi loftbóla getur drepið litla fiska, enda kannski ekki að furða, loftið 
inni í henni getur orðið allt að 5.500 gráðu heitt, sem er svipað og hitinn á 
yfirborði sólarinnar. Við þessa hegðun rækjunnar myndast meira að segja 
lítill ljósgeisli, og er þetta eina dæmið um að dýr skapi ljós úr engu.

Smellurækjurnar eru líka merkilegar fyrir þær sakir að sumar tegundir 
hennar eiga í nánu samlífi við gúbbífiska. Í þeim tilfellum búa rækjurnar 
til heimkynni beggja og halda þeim við, á meðan gúbbífiskarnir sjá um að 
verja heimkynnin, litlar holur í sjávarbotninum. Þegar hvorki rækjurnar 
né gúbbífiskarnir eru heima eiga rækjurnar í samskiptum við fiskana í 
gegnum fálmara sína og fiskarnir láta rækjurnar á móti vita af yfirvofandi 
hættu með því að hreyfa sporðinn á tiltekinn hátt. - sh

Skýtur fiska til bana með 
brennheitum loftbólum

VINIR  Smellurækjan og gúbbífiskurinn eiga í nánu samlífi, deila húsnæði og eiga í 
fjarsambandi þegar hvorugt er heima.

DÝR VIKUNNAR
Smellurækja



Nú eru tímamót í íslenskri sjónvarpssögu. Með OZ-appinu getur þú horft á Stöð 2, Stöð 2 Bíó, Stöð 2 
Krakkar, Gull, PoppTíví, Stöð 2 Sport og Stöð 2 Sport 2 í iPad, iPod eða iPhone, iOS 6 eða nýrra. Njóttu 
þess að horfa á notendavænan og þægilegan máta, hvar og hvenær sem er.

Upplifunin hefst á stod2.is

Stöð 2
hvar sem er

Horfðu á útsendinguna

Útsending Stöðvar 2 er nú aðgengileg 
fyrir áskrifendur í Apple-spjaldtölvum 
og í iPhone. 
Nú getur þú horft á Stöð 2 hvar og 
hvenær sem er. 

Spólaðu aftur í tímann

Með einum smelli er hægt að spóla 
allt að eina klukkustund aftur í 
tímann. Misstirðu af byrjuninni 
á uppáhaldsþættinum? Ekkert mál, 
þú smellir bara á byrjun og missir 
ekki af neinu. 

Taktu upp dagskrárliði
og safnaðu þínum þáttum

Merktu við uppáhaldsþættina og appið sér 
um að taka þá upp. Þú getur svo horft á þá 
í safninu þínu þegar þér hentar. 

Speglaðu á sjónvarpið

Þeir sem eiga Apple TV geta speglað 
myndina yfir á sjónvarpsskjáinn. 
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Fáðu þér áskrift  |  512 5100  |  stod2.is  

Skráðu þig á stod2.is
 stýrikerfið iOS 6 eða nýrra. 
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Guðrún Gunnars var að bakka bíln-
um sínum í stæði á Árskógsströnd-
inni þegar í hana náðist í síma í gær. 
Hún kvaðst vera þar á ferðinni með 
dætrum sínum í ágætis verði. „Þetta 
er mæðgnaferðalag, alveg frábært,“ 
sagði hún. „Akkúrat núna erum við að 
bíða eftir ferjunni til Hríseyjar. Syst-
ir hans pabba býr þar og við ætlum 
að heilsa upp á hana því auk þess að 
vera saman erum við mæðgur að heim-
sækja frændfólk og vini í þessari ferð. 
Ég dvaldi mikið í Hrísey sem barn, 
við fórum alltaf þangað á sumrin, fjöl-
skyldan.“ 

Ertu að norðan? „Nei, ég er úr Kópa-
voginum en hef alltaf verið tengd 
Norðurlandi. Hef unnið mikið fyrir 
norðan og átti heima á Akureyri í tvö 
ár og kann vel við mig þar.“

Muntu eitthvað að syngja opinber-
lega í ferðinni? „Nei, ég ætla alveg að 
vera laus við það.“ 

En takið þið mæðgur ekki lagið í 
bílnum? „Jú, jú, jú. Við höfum það 
ótrúlega skemmtilegt saman. Gæti 
ekki verið betra.“

Hversu margar eruð þið? „Við erum 
fjórar saman. Ég og dæturnar Ólöf 
Jara, Elísabet og Anna Hjördís. Svo 
á ég eina fósturdóttur sem heitir Eva 
Lilja. Hún býr úti í Danmörku og ég 
hitti hana síðar í sumar.“

Ætlar þú þá út? „Nei, hún kemur 
heim. Ég vil bara vera á Íslandi á 
sumrin. Það er lang best. Ég er löngu 
hætt að fara út á sumrin að eltast við 
sólina. Þá er svo gott að vera heima. 
Svo er hægt að fara til útlanda á öðrum 
árstímum.“ 

En hvað ætlarðu að gera í tilefni 
afmælisins? „Þá ætla ég að fara út að 
borða með dætrum mínum og mannin-
um mínum, Hannesi Friðbjarnarsyni. 
Hann er að koma norður að hitta okkur. 
Það verður yndislegt.“

Gefurðu upp hvar það verður? „Nei, 
nei. Við ætlum bara að fá okkur eitt-
hvað gott. Ég nennti ekki að halda 
stóra veislu. Mér finnst þetta miklu 
skemmtilegra.“

Hefurðu einhvern tímann haldið 
slíka veislu í tilefni eigin afmælis? 
„Nei, aldrei. En ef við værum ekki dug-
leg að fara út og hitta fólk, bjóða heim 
og fara í matarboð þá hefði ég kannski 
viljað hafa veislu. Annars finnst mér 
ekki gaman í risastórum veislum.“ 

En eru þér minnisstæð einhver 
afmæli þín úr æsku? „Nei, en ég tengi 
þau við litla kók og lakkrísrör. Það 
var alltaf áskorun í barnaafmælum að 
láta ekki gjósa upp úr flöskunni og ég 
var rosa stressuð yfir því. Svo man ég 
ofboðslega góðar kökur hjá mömmu 

minni. Bestu kökur í heimi.“
Eru stór verkefni fram undan hjá 

þér á söngsviðinu? „Nei, aldrei þessu 
vant. Yfirleitt er nóg að gera á öllum 
vígstöðvum en ég tók mér svolítið gott 
frí í sumar í tilefni tímamótanna.“ 
 gun@frettabladid.is

TÍMAMÓT
22. júní 2013  LAUGARDAGUR

Innilegar þakkir til þeirra fjölmörgu sem sýnt 
hafa fjölskyldunni samúð og kærleik við 
andlát og útför elskulegrar móður okkar, 

tengdamóður, ömmu og langömmu,

GUÐNÝJAR ÞORSTEINSDÓTTUR
Efstaleiti 14,

og heiðrað minningu hennar á margvíslegan 
hátt. Sérstakar þakkir til Brynjars Viðarssonar sérfræðilæknis 
í blóðlækningum á Landspítalanum og starfsfólks hjúkrunar-
heimilisins Ísafoldar í Garðabæ fyrir alúð og nærgætni.

Halldóra Sigurðardóttir Viðar Símonarson
Anna Sjöfn Sigurðardóttir Guðmundur Páll Ásgeirsson
Ólafur Njáll Sigurðsson Birna Bergsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Þökkum innilega auðsýnda samúð og 
hlýhug við andlát eiginmanns míns, föður 

okkar, tengdaföður, afa og langafa,

EGGERTS BERGSSONAR
húsasmíðameistara,

Daltúni 36, Kópavogi.

Hugheilar þakkir fyrir einstaka umönnun og hlýtt viðmót til 
starfsfólks heimahjúkrunar í Kópavogi og á deild 12-G á 
Landspítalanum við Hringbraut. 

Ingunn Jónsdóttir
Bergdís I. Eggertsdóttir       Grettir Sigurðarson
Pálína S. Eggertsdóttir         Nikulás Kr. Jónsson
Sonja Eggertsdóttir
Hlynur Eggertsson

afa- og langafabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og 
hlýhug við andlát elskulegs eiginmanns 

míns, föður, tengdaföður, afa og langafa,

VIGNIS GÍSLA JÓNSSONAR 
Skógarflöt 23,

Akranesi.

Sérstakar þakkir til heimahjúkrunar, A- 
og E-deildar Sjúkrahúss Akraness og 
dagdeildar Höfða. Guð blessi ykkur öll.

Sigríður Eiríksdóttir
Eiríkur Vignisson Ólöf Linda Ólafsdóttir
Katrín Björk Þórhallsdóttir Sindri Már Atlason
Vignir Gísli Eiríksson
Eiríkur Hilmar Eiríksson
Ólafur Atli Sindrason

Eiginmaður minn, faðir okkar,  
tengdafaðir og afi,

BIRGIR GÍSLASON  
Þórólfsgötu 19a, 

Borgarnesi,

andaðist á Landspítalanum í Fossvogi 
þriðjudaginn 18. júní. Útförin fer fram frá 
Borgarneskirkju fimmtudaginn 27. júní kl. 14.00.

                    
Lilja Jónasdóttir

Hulda Birgisdóttir Jón Jakobsson
Jónas Heiðar Birgisson

og afabörn.

Tengi æskuafmælin við 
litla kók og lakkrísrör
Söngdívan Guðrún Gunnarsdóttir nýtur lífsins á Norðurlandi í dag á fi mmtugsafmælinu 
sínu. Þar er hún í góðum hópi þriggja dætra og eiginmanns og ætlar út að borða með 
þeim í kvöld en kýs eðlilega að halda staðnum leyndum fyrir lesendum. 

GUÐRÚN GUNNARS  „Ég nennti ekki að halda stóra veislu. Mér finnst þetta miklu 
skemmtilegra,“ segir hún þar sem hún er á ferðinni um Norðurlandið.

Jón Magnússon forsætisráðherra varð 
bráðkvaddur þann 23. júní árið 1926 
austur á Norðfirði. Þar var hann á heim-
leið frá því að fylgja dönsku konungs-
hjónunum, Kristjáni X og Alexandrínu 
drottningu, um Norður- og Austurland. 
Hann var 67 ára að aldri. 

Jón og kona hans Þóra Jónsdóttir 
höfðu þegið boð konungshjónanna um 
að fara með þeim á konungsskipinu 
norður og austur um land. Frá Seyðis-

firði hélt kóngafólkið heimleiðis en 
forsætisráðherrahjónin stigu um borð 
í herskipið Geyser. Á leið suður með 
landinu fékk Jón skipið til að koma 
við í Norðfirði svo hann mætti líta 
æskustöðvar sínar að Skorrastað, sem 
hann hafði ekki séð í 45 ár. Hann fór 
einn í land og heimsótti þar séra Jón 
Guðmundsson en hafði ekki dvalið hjá 
honum nema stutta stund þegar hann 
hné niður örendur.

ÞETTA GERÐIST: 23. JÚNÍ 1926

Forsætisráðherra varð bráðkvaddur



SKRÁNING OG NÁNARI UPPLÝSINGAR

LJÓSMYNDUN STÍL ISTANÁMFÖRÐUNARNÁMSKEIÐ
Dag- og kvöldnámskeið

FRAMKOMU- OG 
FYRIRSÆTUNÁMSKEIÐ

NÆSTU TÍSKUNÁMSKEIÐ HEFJAST 26. ÁGÚST

NNáámmsskkeeiiiððin eru kkeennnnd sammhhhhhlliiðða oogg eerr rííkkr kk ááhhheeerrrssslllaaa lllööögggððð ááá sssaaammmvvinnnuu mk áhersla lögð á samvinnu mmilli deildddaa ooggg m
að nemeendur vvvinni aað raauuunnveerruulleegguumm oogg llv iiffaanndddii vveerrkkkeefffnnuumm.. MMaarrkkmmiiððlifandi verkefnum. Markmiðið er aaaað kkeeeennnnnnaað

nemmendumm ssiitttt eeiigggiiiððð ffaagg,, ssaammssppil grreinn nnaannnnaa og hvernig tískubraannnanna og hvernig tískubransssinn virrrrkkkkar.s

NÝJAR R ANANNNINIR HEFJFJASASASASASTT T Í ÍÍ ÁGÁGÁ ÚÚST T -- - NÓÓÓÓÓVVVVEMBMBERERRRR - MMM MMARA S
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FRFRF AMAMHAHALDDSSSSKÓÓK LASTIGI

NÁMSSHÆHÆFTTF  HHJÁJÁ LLÍNÍNÍN

NNÁÁMM ÍÍÍ SSSSNNNNYYYRRRTIFRRRÆÆÆÆÆÐII
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Innilegar þakkir til þeirra sem heiðruðu 
minningu hjartkærs eiginmanns míns, föður 

okkar, tengdaföður, afa og langafa, 

ANTONS GUÐLAUGSSONAR 
Dalvík.

Við þökkum öllum þeim sem sýndu okkur 
vinarhug og hlýju með nærveru sinni, 
blómum og kveðjum. Við þökkum enn 
fremur alla veitta aðstoð og sérstakar þakkir fá gamlir félagar úr 
Karlakór Dalvíkur. 

Sigurlaug Sveinsdóttir
Guðbjörg Antonsdóttir
Elín Antonsdóttir Skafti Hannesson               
Anna Dóra Antonsdóttir Sveinn Sveinsson    
Arna Antonsdóttir
Þórólfur Antonsson Hrönn Vilhelmsdóttir            
Árdís Antonsdóttir
barnabörn, langafabörn og langalangafabarn.

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

STEINGRÍMUR GARÐARSSON
Birkihlíð 5,

550 Sauðárkróki,

lést á Heilbrigðisstofnuninni á Sauðárkróki 
fimmtudaginn 20. júní. Jarðarför auglýst 
síðar.

Baldvina Þorvaldsdóttir
Sigurlaug Steingrímsdóttir Guðmundur Gíslason
Garðar Haukur Steingrímsson Halla Rögnvaldsdóttir
 Kári Gunnarsson
Sigríður Steingrímsdóttir Þorsteinn Einarsson
Þorvaldur Steingrímsson Svanhvít Gróa Guðnadóttir
Sævar Steingrímsson Ingileif Oddsdóttir
Friðrik Steingrímsson Steinvör Baldursdóttir
Bylgja Steingrímsdóttir Auðunn Víglundsson
Steingrímur Steingrímsson Sæunn Eðvarðsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi, 
langafi og langalangafi, 

NÍELS MARÍUS BLOMSTERBERG

 „BLOMMI“
kjötiðnaðarmeistari,

hjúkrunarheimilinu Eir, áður Lambastekk 
2, lést að morgni 9. júní sl. Útför fer fram 
mánudaginn 24. júní kl. 13.00 frá Bústaðakirkju.

Fyrir hönd aðstandenda,
Emma Þórunn Blomsterberg Ómar Kristvinsson
Hans Pétur Blomsterberg Sigrún Hafsteinsdóttir
Birgir Bogi Blomsterberg Bryndís Halldóra Jónsdóttir
Sesselja María Blomsterberg Gunnsteinn Halldórsson

Ástkær móðir mín, tengdamóðir,  
amma og langamma, 

JÓNÍNA GEIRLAUG ÓLAFSDÓTTIR
Strandaseli 3,

lést á heimili sínu miðvikudaginn 19. júní 
síðastliðinn. Hún verður jarðsungin frá 
Fossvogskapellu fimmtudaginn 27. júní  
kl. 13.00.

Björn Lúðvíksson           Vigdís Sigurðardóttir                      
barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartans þakkir fyrir hlýjar samúðarkveðjur 
við andlát og útför elskulegs  

eiginmanns míns,

ROLFS MARKAN,
Lækjasmára 8, Kópavogi.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk líknardeildar 
Landspítalans fyrir alúð og frábæra 
umönnun.

Fyrir hönd aðstandenda,
Sofie Marie Markan

Hjartans þakkir fyrir samúð og  
hlýhug við andlát okkar ástkæra

STEFÁNS JÓNSSONAR
vélvirkja,

Stapaseli 17, Reykjavík.
  

Guðný Helgadóttir Blöndal
Jón Þór Stefánsson Vilborg Linda Indriðadóttir
Helgi Már Stefánsson Þorgerður Sigurbjörnsdóttir
Stefán Örn Stefánsson
Alexander Stefánsson
Dagný Jónsdóttir Pétur V. Hafsteinsson 
Guðný H. Jónsdóttir
Ásta Björk Eiríksdóttir

og barnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför 

frænda okkar,

HREGGVIÐS JÓNSSONAR
fyrrverandi alþingismanns,

Starengi 26, Reykjavík.

Fyrir hönd aðstandenda,
Símon Páll Steinsson
Sigurlína Steinsdóttir

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is. 

„Ég var að koma úr afar skemmti-
legum bíltúr. Við hér í Keili erum að 
fara af stað með tækni- og vísinda-
smiðju fyrir krakka í júlí og ég fór 
með umsjónarmönnum smiðjunnar til 
að skoða það sem HS-orka hefur upp 
á að bjóða og Þekkingarsetrið í Sand-
gerði. Þangað verður farið í vettvangs-
ferðir með krakkana og ég get lofað því 
að þær verða áhugaverðar. Aðalkennsl-
an verður það líka. Hún fer fram hér í 
Tæknifræðideild Keilis. Tveir af leið-
beinendunum eru í námi hér og þekkja 
innviðina vel. Sá þriðji kemur úr líf-
efnafræði í Háskóla Íslands með nýjan 
vinkil.“ Þetta segir Sigrún Svafa Ólafs-
dóttir, verkefnisstjóri námskeiða hjá 
Keili, um nýju sumarnámskeiðin. 

Fyrsta tækni- og vísindanám skeiðið 

af fjórum hefst 8. júlí og stendur í 
viku. Sigrún Svafa segir leiðbeinend-
urna ætla að tengja námið við daglegt 
líf og sjá til þess að það verði ekki of 
flókið en samt til að auka skilninginn 
í víðu samhengi. „Það er alltaf verið 
að kalla eftir tæknimenntuðu fólki og 
því þarf að huga að grunninum svolítið 
snemma,“ segir hún.

Flugbúðirnar byrja líka 8. júlí. Það 
er fjögurra daga námskeið fyrir ung-
linga. „Á þessum fjórum dögum fá 
nemendurnir að fleyta rjómann af 
því spennandi flugtengda námi sem 
er í boði hjá Keili því hér er kennsla í 
einkaflugi, atvinnuflugi, flug virkjun, 
flugumferðar stjórn og flugþjónustu. 
Krakkarnir kynna sér sitt lítið af 
hverju; veðurfræði, flugfræði og fleira. 

Svo koma góðir gestir, millilanda-
flugmaður, flugumferðastjóri og 
flugvirki og meiningin er að fara í 
vettvangs ferðir á ýmsa flugtengda 
staði sem venjulegt fólk fær aldrei að 
heimsækja. Svo er kynningarflug með 
flugkennara rúsínan í pylsuendanum.“

Sigrún Svafa segir Keili kraftmikinn 
skóla í mikilli sókn og lofar fjölbreytt-
um námskeiðapakka með haustinu 
undir heitinu Viskubrunnur. Það verða 
bæði kvöldnámskeið og netnámskeið. 
En var mikið verk að koma þessum 
sumarnámskeiðum á koppinn? „Nei, 
það hefur gengið mjög vel,“ svarar hún. 
„Hér innanhúss er mjög öflugt fólk sem 
tengist öllum þessum geirum svo undir-
búningurinn hefur snúist um að ýta á 
réttu hnappana.“ gun@frettabladid.is 

Fá að fl eyta rjómann 
Háskólabrú Keilis í Reykjanesbæ býður í fyrsta skipti upp á sumarnámskeið fyrir 
unglinga. Annars vegar fl ugbúðir og hins vegar tækni- og vísindasmiðju. Sigrún Svafa 
Ólafsdóttir er verkefnisstjóri námskeiðanna og fræðir okkur um hvað fram undan er.

SIGRÚN SVAFA  Hún segir leiðbeinendur á námskeiðunum ætla að tengja námið við daglegt líf og sjá til þess að það verði ekki of flókið en 
samt til að auka skilninginn í víðu samhengi.

Ferðafélag Íslands stendur fyrir kynningu á nýjum varan-
legum ratleik í Heiðmörkinni á morgun, sunnudaginn 25. júní, 
klukkan tvö.
 Til að komast á staðinn er best að aka Rauðhólamegin inn 
í Heiðmörkina, þar til komið er að bílastæði þar sem skilti 
Ferðafélagsins blasir við. Þaðan verður lagt af stað undir 
leiðsögn Bjarkar Sigurðardóttur, kennara við Ísaksskóla, en 
hún er höfundur ratleiksins.  

Ratleikurinn er hannaður fyrir börn, unglinga og full-
orðna og stendur allt árið. Þeir sem vilja spreyta sig á eigin 
spýtur geta því hafið ratleikinn hvenær sem er. Þátttakendur 
geta verið einn eða fleiri og ekki er um kapphlaup að ræða. 
Í leiknum reynir á ratvísi, hugmyndaflug, skynjun og styrk 
þátttakenda því lesa þarf í skýjafar, vindátt, plöntu- og trjá-
tegundir og sólúr. Einnig er spáð í sögulegan fróðleik ásamt 
því að leggjast í hengirúm. 

Nálgast má útskýringar á ratleiknum ásamt korti í póst-
kassa í grennd við skilti Ferðafélagsins í Heiðmörk og skila 
skal lausnum á sama stað. Einnig má nálgast eintak á skrif-
stofu og heimasíðu Ferðafélags Íslands og Ferðafélags 
barnanna á fi.is og allirut.is.

Fólk er hvatt til að taka með sér penna, lesgleraugu og 
nesti. Þátttaka er ókeypis. - gun

Reynir á ratvísi og hugmyndafl ug
Ratleikur sem hefur verið komið fyrir í Heiðmörk verður kynntur á morgun klukkan 14.

Á LEIÐ Í RATLEIK  Þátttakendur ná sér í útskýringar og kort. 
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Smiðjuvegi 2, Kópavogi  |  S. 554 0400  |  Við hliðina á BÓNUS  |  grillbudin.is

Eina sérverslun landsins  
með grill og garðhúsgögn

Garðhúsgögn í  
hæsta gæðaflokki

Frá Þýskalandi

www.grillbudin.is

S iðj i 2 Kó i | S 554 0400 | Við ð hlið

Komdu og fáðu ráðleggingar
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Myndasögur

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1
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SPAKMÆLI DAGSINS

PONDUS Eftir Frode Øverli

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Við þurfum 
að fara að 

drífa okkur í 
ræktina að 

lyfta.

Já, engar 
afsakanir lengur. 

Nú skulum við 
stækka vöðvana.

Ok, seg jum 
þriðju-
daginn.

Þá þarf ég að 
kaupa mér nýja 

tegund af tann-
þræði. Hvað með 
fimmtudaginn?

Þá borga ég 
reikningana mína 
í einkabankanum. 
Þessir reikningar 
eru að drepa mig. 

Hvað með 
föstudag?

Nei, ég held svo 
mikið áfram 

að svitna eftir 
æfingar. Ég 

vil ekki borða 
taco í einhverju 

svitakófi.

Næsta 
vika?

Já, næsta 
vika, engin 
spurning. 

Klósett-
skálin Treystu mér, 

Marta. Þú átt 
eftir að elska 
þennan stað.

Vá, mamma skar 
þetta súkkulaði 
akkúrat í tvennt.

Þetta er 
fullkomið.

Stykkin eru 
nákvæmlega 

eins.

Ég sé 
engan mun 

á þeim.

Sjáðu! Það eru meira að 
seg ja jafnmargar hnetur 

í þeim.

Ótrúlegt!

Þetta drepur alveg 
matarlystina.

Ef við getum 
ekki rifist yfir 
þessu, er þá 
hægt að líta 
á þetta sem 

eftirrétt?

Grand Prix mót kvenna fer þessa 
dagana fram í Dilijan í Armeníu. 
Indverska skákkonan Humpy Koneru 
vann laglegan sigur á hinni rússnesku 
Tatiönu Kosintsevu í 4. umferð. 
Hvítur á leik 

„Ekki dvelja við fortíðina, ekki láta ykkur dreyma um fram-
tíðina, einbeitið ykkur að núinu.“

Búdda

SUDOKU

LAUSN 
SÍÐUSTU 
SUDOKU

Þrautin felst í því að fylla út 
í reitina þannig að í hverjum 
3x3 reit birtist tölurnar 1-9. 
Í hverri níu reita línu, bæði 
lárétt og lóðrétt, birtast einnig 
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka 
neina tölu í röðinni.
Lausnin verður birt í næsta 
tölublaði Fréttablaðsins.

LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

7 6 2 8 9 5 4 1 3
4 8 3 7 1 6 2 5 9
5 1 9 2 3 4 6 7 8
9 2 8 5 4 3 1 6 7
6 4 1 9 7 8 5 3 2
3 5 7 6 2 1 8 9 4
8 9 4 1 6 7 3 2 5
1 7 5 3 8 2 9 4 6
2 3 6 4 5 9 7 8 1

7 5 9 4 6 1 2 8 3
8 4 2 9 7 3 1 5 6
1 6 3 5 2 8 7 9 4
9 7 4 1 3 5 6 2 8
2 8 1 6 9 4 5 3 7
5 3 6 7 8 2 9 4 1
6 2 7 3 4 9 8 1 5
3 9 5 8 1 7 4 6 2
4 1 8 2 5 6 3 7 9

8 2 9 3 5 6 4 1 7
3 1 6 7 8 4 2 5 9
7 4 5 9 1 2 3 6 8
5 7 1 8 2 9 6 3 4
2 9 4 1 6 3 7 8 5
6 8 3 5 4 7 9 2 1
9 3 8 2 7 5 1 4 6
1 6 2 4 9 8 5 7 3
4 5 7 6 3 1 8 9 2

2 9 8 5 6 3 1 7 4
4 1 5 7 2 9 8 3 6
6 7 3 8 4 1 5 9 2
5 2 1 9 7 4 6 8 3
3 8 4 6 1 5 7 2 9
7 6 9 2 3 8 4 5 1
8 4 2 1 9 7 3 6 5
9 3 7 4 5 6 2 1 8
1 5 6 3 8 2 9 4 7

3 7 8 9 1 5 4 2 6
9 4 6 2 3 8 7 5 1
1 2 5 4 6 7 8 3 9
7 5 2 1 8 3 9 6 4
8 9 4 5 2 6 1 7 3
6 1 3 7 4 9 2 8 5
2 3 1 6 7 4 5 9 8
4 6 9 8 5 2 3 1 7
5 8 7 3 9 1 6 4 2

4 6 8 2 3 9 5 7 1
9 5 7 8 1 4 2 3 6
1 2 3 6 5 7 8 9 4
2 4 1 9 6 3 7 8 5
3 8 6 7 4 5 9 1 2
7 9 5 1 8 2 4 6 3
6 7 4 3 2 8 1 5 9
5 1 9 4 7 6 3 2 8
8 3 2 5 9 1 6 4 7

LÁRÉTT
2. læra, 6. skammstöfun, 8. málmur, 
9. fæðu, 11. karlkyn, 12. bani, 14. 
einkennis, 16. frá, 17. skammstöfun, 
18. hár, 20. tveir eins, 21. leiktæki.

LÓÐRÉTT
1. tilraunaupptaka, 3. tveir eins, 4. 
eyja, 5. rölt, 7. vatnafló, 10. tími, 13. 
skip, 15. þekking, 16. for, 19. tveir 
eins.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. lesa, 6. eh, 8. 
eir, 9. mat, 11. kk, 12. ólífi, 
14. aðals, 16. af, 17. rek, 
18. ull, 20. yy, 21. róla. 

LÓÐRÉTT: 1. demó, 3. ee, 
4. sikiley, 5. ark, 7. halafló, 
10. tíð, 13. far, 15. skyn, 
16. aur, 19. ll.

20. Re4! Snjöll hróksfórn sem tryggir 
hvítum gjörunna stöðu. 20...Hxd1+ 
21. Hxd1 Bxd1 22. Rf6+ Dxf6 (ef 22...
Kf8 hefði 23. Rd5! gert út um skákina 
þegar í stað) 23. Bxf6. Drottningu 
yfir vann hvítur sigur örfáum leikjum 
síðar.
www.skak.is Tvær síðustu umferðir 
minningarmótsins um Tal fara fram um 
helgina. Teflt er einnig á Ströndum.

Fáðu þér áskrift
512 5100
stod2.is

20:00
VILTU VINNA MILLJÓN

Einn vinsælasti spurningaleikur Íslands fyrr og síðar.
Stjórnandi þáttarins er Þorsteinn J.

19:25 
PÖNK Í REYKJAVÍK

Skemmtilegir og fróðlegir þættir um Jón Gnarr sem gerðir 
voru í aðdraganda borgarstjórnarkosninganna.

Með áskrift að Stöð 2 fylgja:

21:20
THE KILLING

Æsispennandi sakamálaþættir sem byggja á dönsku 
verðlaunaþáttunum Forbrydelsen.

20:35 
RIZZOLI & ISLES

Spennandi dramaþáttaröð með rannsóknarlögreglukonunni 
Jane Rizzoli og lækninum Mauru Isles.

FYRSTI
 ÞÁTTUR

7:00-20:00
BARNAEFNI ALLA DAGA

Vandað talsett barnaefni og skemmtilegir þættir fyrir yngstu 
áhorfendurna alla daga á Stöð 2 Krakkar. 
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SLAZENGER POLO 

SKYRTUR

1.590KR

KAUPTU EINN

FÁÐU ANNAN
ÓKEYPIS

SLAZENGER 

STUTTERMABOLIR 

HERRA

1.190 KR

KAUPTU EINN

FÁÐU ANNAN
ÓKEYPIS 9.590KR

NIKE AIR MAX SKYLINE LONSDALE BENN

HERRASKÓR

VAR
 5.590KR

3.990KR

ÚTSALA
ALLT VERÐUR AÐ F ARA!
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„Það er auðvitað mjög 
gott að sjá fyrir endann 
á þessu. Þegar maður 
setur sér stór markmið 
og nær þeim má leyfa sér 
að vera svolítið ánægð-
ur með sig,“ segir Aðal-
heiður S. Eysteinsdóttir 
myndlistarmaður, sem 
opnar sýningu í Flóru í 
Hafnarstræti á Akureyri 
í dag. Á sama tíma opnar hún alls tíu 
sýningar í Listagilinu á Akureyri, 
það er í öllum sýningarsölum Sjón-
listamiðstöðvarinnar, í sal Mynd-
listarfélagsins, Populus Tremula, 
Mjólkur búðinni. 

Sýningarnar marka lokin 
á verkefninu Réttardagur, 50 
sýninga röð sem staðið hefur 
yfir síðan júní 2008 og verið 
sett upp víða um land og utan 
landsteinanna. Útgangspunkt-
ur sýninganna er sauðkindin 
og sú menning sem skapast 
um og út frá sauðkindinni. 

Þetta er risavaxið verk-
efni og telja verkin á sýning-

unum – skúlptúrar og lágmyndir – 
nú mörg hundruð. Var hún aldrei 
nálægt því að fallast hendur? „Nei, 
en það hvarflaði vissulega nokkrum 
sinnum að mér hvað ég hefði eigin-
lega verið að hugsa að ráðast í svona 

stórt verkefni,“ segir hún og hlær. 
En hvað er næst á dagskrá? „Ég 

ætla að leyfa mér að vera í lausu 
lofti í nokkra mánuði. Það er kær-
komið að sjá öll verkin samankom-
in, þá áttar maður sig betur á hvað 
þetta er og hvort maður vilji halda 
áfram á sömu nótum. Verkefninu 
Réttardegi er lokið, ég hef feng-
ið nægju mína af þessu þema, en 
á hugsanlega eftir að vinna áfram 
með svipuð efnistök.“ 

En hvað verður um öll verkin sem 
urðu til? „Ég er ekki einu sinni farin 
að hugsa út í það. Það er seinni tíma 
vandamál.“

 bergsteinn@frettabladid.is

Leggur undir sig Gilið
Aðalheiður S. Eysteinsdóttir opnar tíu sýningar í Listagili og í Flóru í Hafnar-
stræti á Akureyri í dag. Þetta er fi mmtugasta og jafnframt lokasýningin í 
sýninga röðinni Réttardagur, sem Aðalheiður hefur unnið að undanfarin fi mm ár. 

RÉTTARDAGUR  Aðalheiður hefur unnið að verkum sem tengjast íslensku sauðkindinni á sýningaröðinni Réttardagur. Verkin 
skipta nú hundruðum en Aðalheiður veit ekki hvað hún ætlar að gera við þau. 

AÐALHEIÐUR 
EYSTEINSDÓTTIR

Allmargar bækur hef ég lesið oftar 
en einu sinni og sumar oftar en það. 
Aðeins ein kemst þó nálægt því að 
hafa breytt lífi mínu enda hefur 
hún verið lesin í ræmur. Raunar er 
villandi að tala um lestur í þessu 
sambandi, líklega er réttara að tala 
um rýni eða skoðun.

Ég er sem sagt að tala um 
Landabréfabókina sem ég fékk í 
fimmta bekk Mýrarhúsaskóla. Ég er 
ekki að reyna að vera fyndinn 
eða krútt, þessi bók opnaði 
fyrir mér heiminn í 
bókstaflegri merkingu. 
Fyrstu vikurnar 
eftir að ég eignaðist 
þessa gersemi lá ég 
tímunum saman í 
herberginu mínu og 
rýndi í kortin. Gilti þá 
einu hvort um var að 
ræða jarðfræðikort af 
Íslandi eða heimskort 
um vinnslu málma og 
annarra náttúruauðlinda. 
Með bókina í fanginu gat ég 
allt í einu geyst um landið 
þvert og endilangt og heims-
horna á milli.

Síðast en ekki síst varð 
allt í einu miklu skemmti-
legra að horfa á sjónvarpsfréttirnar 
(um miðbik níunda áratugarins var 

ekki annað í boði en 
að horfa á þær). 

Víglínan í stríði 
Íraks og Írans 

stóð mér ljós-
lifandi fyrir 
sjónum og 
uppreisnin 
gegn 
Marcos, 
forseta 
Filippseyja, 

öðlaðist aðra 
merkingu 

þegar hægt var 
að skoða þennan 

fjarlæga eyjaklasa í 
fanginu á sér. 
Í dag hef ég að atvinnu 

að fjalla um alþjóða-
mál og ég er ekki frá 
því að rauða landa-

bréfabókin mín hafi átt örlítinn þátt í 
að stýra mér inn á þær brautir.

BÓKIN SEM BREYTTI 
LÍFI MÍNU

Sveinn H. Guðmarsson
fréttamaður 

 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Landabréfabókin

Fendt Diamant VIP 700 luxus Hjólhýsi með öllu staðsett að  Hellishólum í 
Fljótshlíð, fortjald sem er 3x7,5  m pallurinn er ca 120 m2 + 30 m2 hellulagt 
undir húsinu, það eu 2 sjónvörp, 2 dvd, flottar græjur, arinn og leður, þetta 
er hlaðið aukabúnaði sem allt of langt er að telja upp eins og td sturta 
sem er 120x120cm 2 vatnshitarar 2x14l og húsið er hlaðið aukahlutum sem 
er of langt að telja upp td  þá er heitt vatn á pallinum og úti vaskur með 
vatnshitara sem skilar 60 l af 80 stiga heitu vatni á per mín sem er nóg í úti
pott ,það er búið að dúlla við þetta undafarið ár og þetta er drauma að-
staða fyrir fólk sem vill njóta þess besta, þarna er einn flottasti golfvöllur 
landsins að Hellishólum í Fljótshlíð,veitingahús stutt í allar fallegustu 
perlur landsins og einungis 60 mín frá Reykjavík.
Upplýsingar í síma 895-0967

Luxus hjólhýsi til sölu

STEINÞÓR GUÐBJARTSSON 
MORGUNBLAÐIÐ

MMMMMMAAAAARRRGFFFÖÖÖÖÖLLLLDDDD

MMMMEEETTTTTSSSSSÖÖÖÖÖLLLUBBBÓÓÓÓÓKKK

2. PRENTUN
VÆNTANLEG

Save the Children á Íslandi
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Safnaðu þeim öllum

Tvær nýjar 
Tinnabækur 

í safnið

HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?
LAUGARDAGUR 22. JÚNÍ 2013 

Fræðsla
15.00 Bryndís Pétursdóttir jarðstrauma-
könnuður fræðir gesti í Sesseljuhúsi á 
Sólheimum um áhrif jarð- og rafstrauma á 
heilsu fólks og til hvaða aðgerða er hægt 
að grípa til að minnka áhrif þeirra. Allir 
velkomnir. 

Tónlist
14.00 Lay Low leikur á á tónleikum í Sól-
heimakirkju. Allir eru velkomnir og er 
aðgangur ókeypi 
15.00 Kvintett Jóhönnu Þórhallsdóttir leikur 
á fjórðu tónleikum sumardjasstónleikarðar 

veitingastaðarins Jómfrúarinnar við Lækjar-
götu. Á efnisskránni eru djassperlur gömlu 
meistaranna. Aðgangur er ókeypis. 
22.00 Ljótu hálfvitarnir halda tónleika á 
Café Rosenberg.  Aðgangseyrir kr. 2.500.
23.00 Techno í sínu hreinasta formi á öðru 
„Bitte Schön“ kvöldinu á Volta við Tryggva-
götu. DJ Yamaho, Árni Skeng, Jon Edvald 
og Bear/Lion þeyta sínum hörðustu skífum. 
Frítt inn. 

Myndlist
14.00 Guðrún Kristjánsdóttir verður við 
verk sitt Götur guðanna, Fjölskyldutengsl 
guðanna í hverfinu, að Nönnugötu 4 við 
Baldurstorg. Verkið er hluti af sýningunni 
Undir berum himni - list í Þingholtunum og 
á Skólavörðuholtinu.
14.30 Magnea Ásmunds verður við verk sitt 
Græn spor, að Baldursgötu 14 við Baldurs-
torg. Verkið hluti af sýningunni Undir 
berum himni - list í Þingholtunum og á 

Skólavörðuholtinu. 
15.15 Þór Elís Pálsson verður við verk sitt á 
horni Baldursgötu og Laufásvegar klukkan 
15.15. Verkið hluti af sýningunni Undir 
berum himni - list í Þingholtunum og á 
Skólavörðuholtinu. 
20.00 Sigurður Ámundason opnar „xxx-
rated“ sýningu í gallerínu Kunstschlager 
Kunstschlager við Rauðarárstíg.
22.00 Aðalheiður S. Eysteinsdóttir opnar 
10 sýningar samtímis í Listagilinu á Akur-
eyri, þ.e. í öllum sýningarsölum Sjónlista-
miðstöðvarinnar og sal Myndlistafélagsins, 
Populus Tremula, Flóru og Mjólkurbúðinni. 
Um er að ræða lokin á verkefninu Réttar-
dagur - 50 sýninga röð sem staðið hefur yfir 
síðan júní 2008. Sýnd verða nokkur hundr-
uð verk eftir Aðalheiði unnin á síðustu 5 
árum auk verka 15 annarra listamanna sem 
eru gestalistamenn á sýningunum.

Upplýsingar um viðburði sendist
á hvar@frettabladid.is

HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?
SUNNUDAGUR 23. JÚNÍ 2013 

Hátíðir

14.00 Hollvinafélag Hellisgerðis 
heldur í samvinnu við Hafnarfjarðarbæ 
veglega afmælishátíð í Hellisgerði í 
Hafnarfirði í tilefni af 90 ára afmæli 
garðsins. Guðrún Ágústa Guðmunds-
dóttir bæjarstjóri setur hátíðina. Síðan 
flytja tónlist White Signal, TutTugu, 
Sara Blandon, Pollapönk og Jón 
Jónsson. Í lokin verður síðan slegið 
upp harmonikkuballi með hljómsveit 
Svenna Sigurjóns í anda vinsælla Jóns-
messuhátíða sem haldnar voru í garð-
inum um árabil. Allir eru velkomnir. 
15.00 Árleg Jónsmessugleði Félags 
eldri borgara á Árbæjarsafni, 23. júní. 
Skrúðganga, fjöldasöngur og þjóðlaga-
tónlist eru m.a. á dagskrá, sem stendur 
til klukkan 17.00. Allir eru velkomnir. 
20.00 Jónsmessuvaka í Gamla bænum 
Laufási í Eyjafirði. Dagskráin hefst í 
kirkjunni í Laufási þar sem Bjarni Guð-
leifsson, rithöfundur, náttúrufræðingur 
og prófessor, verður með erindi um 
þjóðareinkenni Íslendinga. Tónlistar-
fólkið Birgir Björnsson, Snorri Snorra-
son og Jónína Björt Gunnarsdóttir taka 
lagið og dansfélagið Vefarinn stígur 
dans á hlaðinu í klæðnaði sem hæfir 
Jónsmessunni. Aðgangseyrir kr. 900. 

Uppákomur

22.30 Hin árvissa Jónsmessunætur-
ganga Árbæjarsafns verður farin um 
Elliðaárdal. Lagt er af stað frá safninu.

Dansleikir

20.00 Dansleikur Félags eldri borgara 
í Reykjavík, Stangarhyl 4. Danshljóm-
sveitin Klassík leikur létta danstónlist 
til kl 23.00. Aðgangseyrir fyrir félaga 
FEB í Reykjavík er kr. 1.500 og kr. 
1.800 fyrir aðra gesti.

Tónlist

17.00 Andrea Jónsdóttir leikur og 
kynnir lög af hljómplötum á Ob-La-Dí-
Ob-La-Da, Frakkastíg 8.

Myndlist

12.00 Sýningunni Art=Text=Art lýkur 
í Hafnarborg nú um helgina. Á sýn-
ingunni eru verk eftir hátt í fimmtíu 
alþjóðlega myndlistarmenn, sem allir 
eiga það sameiginlegt að hafa sjón-
ræna eða hugmyndalega tengingu við 
texta og ritað mál.
12.00 Bandaríska myndlistarkonan Jo 
Yarrington opnar sýninguna „Beating 
Time“ í Hallgrímskirkjuturni. Sýning 
er unnin sérstaklega fyrir Listvinafélag 
Hallgrímskirkju.
14.00 Myndlistarmaðurinn Sigtryggur 
Berg Sigmarsson verður með leiðsögn 
um sýninguna Huglæg landakort - 
Mannshvörf sem nú stendur yfir í 
Listasafni Íslands við Fríkirkjuveg. Sig-
tryggur Berg mun fjalla um verk sitt 
á sýningunni og segja frá sýningunni 
í heild og reynslu sinni af þátttöku 
í verkefninu. Sýningin er hluti af 
Listahátíð í Reykjavík 2013 og eiga 37 
listamenn verk á sýningunni 
15.00 Anja Ísabella Lövenholdt og 
Fríða Dís Guðmundsdóttir, listfræði-
nemar leiða smiðju fyrir alla fjölskyld-
una í tengslum við sýninguna Íslensk 
myndlist 1900-1950: Frá landslagi til 
abstraktlistar. Frítt er fyrir börn undir 
18 ára aldri og handhafa menningar-
kortsins.

Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@
frettabladid.is 

LJÓTU 
HÁLFVITARNIR
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Önnur breiðskífa Umma Guðjóns-
sonar lítur dagsins ljós á næstu 
vikum og í tilefni af því hefur hann 
gefið út myndband við fyrsta smá-
skífulag plötunnar, Bergmálið.

Myndbandið var tekið upp á 
heimaslóðum Umma við strendur 
Djúpavogs í maí og fangar nátt-
úru staðarins vel. „Lagið Berg-
málið hefur mjög sterk tengsl 
við náttúruna og var samið í eins 
konar transi meðan hugurinn var 
að reika um æskustöðvarnar á 
Búlandsnesinu,“ segir Ummi, sem 
var búinn að ganga með hugmynd-
ina lengi í maganum að gera mynd-
bandið á Djúpavogi.  

Myndband við 
Bergmálið 

UMMI  Tónlistarmaðurinn Ummi hefur 
gefið út nýtt myndband.
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Ofurfyrirsætan Miranda Kerr lenti í heldur óskemmtilegu atviki á 
dögunum þegar maður að nafni Steven C. Swanson frá Massachusetts 
í Bandaríkjunum hótaði að fljúga til Los Angeles og myrða hana.

Samkvæmt erlendum fréttaveitum hringdi Swanson sjálfur í lög-
regluna og útlistaði hvernig hann ætlaði að „bjarga“ fyrirsætunni, sem 
hann vill meina að sé sálufélagi sinn.

Þegar lögreglan handtók Swanson á heimili hans kom í ljós að hann 
hafði þakið íbúð sína með myndum af Kerr. Einnig gerði lögreglan upp-
tæka loftbyssu á heimilinu.

Svo virðist sem maðurinn gangi ekki heill til skógar en verjandi 
hans segir hann þjást bæði af geðhvörfum og geðklofa og hafa hætt 
að taka lyfin sín.

Fyrirsætan Miranda 
Kerr með eltihrelli
Geðsjúklingur sagði fyrirsætuna vera sálufélaga sinn. 

OFSÓTT  Miranda Kerr glímir við elti-
hrelli. NORDICPHOTOS/GETTY

Hin 43 ára Jennifer Lopez var 
klædd eins og sannkölluð kvik-
myndastjarna þegar hún pós-
aði fyrir framan stjörnuna sína 
í Hollywood. Söngkonan sýndi 
miklar tilfinningar, grét og þurrk-
aði tárin þegar hún tók við við-
urkenningunni en aðeins heims-
frægt fólk fær nafnið sitt steypt í 
gangstéttina, sem á ensku kallast 
Hollywood Walk of Fame. Heiðurs-
gestir athafnarinnar voru börnin 
hennar Max og Emme, sem eru 
fimm ára, en tvíburana eignaðist 
hún með fyrrverandi eiginmanni 
sínum, Marc Anthony. Jennifer 
Lopez þakkaði fjölskyldunni sinni 

og aðdáendum á Twitter og skrifaði 
einnig: „Stjarnan mín og ég. Nú er 
ég þakklát lítil stelpa frá Bronx.“

J-Lo fær stjörnu

SKÆLBROSANDI  Jennifer Lopez var 
að vonum ánægð með stjörnuna sína. 
 NORDICPHOTOS/GETTY 

Slúðurpressan hefur verið að velta 
sé mikið upp úr því hvaða nafn 
hin vikugamla dóttir stjörnu-
parsins Kim Kardashian og 
Kanye West mun hljóta og flestir 
veðjað á að nafnið muni hafa 
upphafstafinn K. Slúðurvefur-
inn TMZ blés á þær sögusagnir 
í gær og uppljóstruðu að stúlkan 
hefði fengið nafnið North West, en 
þeir segjast vera með fæðingar-
vottorðið undir höndunum því til 
sönnunar. Hvorki Kardashian né 
West hafa tjáð sig um nafnið enn 
þá, en mæðgurnar eru ný komnar 
heima af spítalanum. Stúlkan 
fæddist síðasta laugardag, rúmum 
fjórum vikum fyrir tímann. 

Búið að nefna

KOMIN MEÐ NAFN  TMZ hefur 
heimildir fyrir því að dóttir Kim 
Kardashian og Kanye West hafi fengið 
nafnið North West.  NORDICPHOTOS/GETTY
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Stundum virðist áhuginn á sviðs-
ljósinu vera fólki í blóð borinn og 
eru stundum heilu fjölskyldurnar í 

skemmtanabransanum. Fréttablaðið 
tók saman nokkur systkin sem hafa 
gengið veg listagyðjunnar. 

Listin rennur
í blóðinu
Sumar fj ölskyldur leita ekki langt yfi r skammt og 
leggja stund á sömu iðn.

Leikstjórinn Sam Taylor-Johnson 
mun leikstýra kvikmyndaútgáfu 
bókarinnar 50 Shades of Grey. 
Johnson leikstýrði sinni fyrstu 
stórmynd árið 2009 en það var 
kvikmyndin Nowhere Boy sem 
fjallaði um yngri ár Johns Lennon. 

50 Shades of Grey fór eins og 
eldur í sinu um heiminn og var 
lengi á toppnum yfir söluhæstu 
bækur bæði í Bretlandi og Banda-
ríkjunum. Sagan segir frá sam-
bandi hins 27 ára gamla milljarða-
mærings Christians Grey og 
háskólanemans Anastasiu Steele. 
„Sam hefur einstakan hæfileika til 
að draga fram flókið samspil ástar, 
tilfinninga og kynferðis legrar 
spennu. Hún er því leik stjórinn 
sem mun ná að glæða samband 
þeirra Christians og Anastasiu 
lífi,“ sagði framleiðandinn Michael 
De Luca. 

Leikstýrir 50 Shades of Grey

HUGGULEG HJÓN  Sam Taylor-Johnson 
giftist aðalleikara kvikmyndarinnar 
Nowhere Boy, Aaron Taylor-Johnson, 
í fyrra. Aaron er 23 árum yngri en 
eiginkonan.

1 FANNING-SYSTURNAR Dakota 
og Elle Fanning eru báðar leikkonur 

og þrátt fyrir ungan aldur beggja hafa 
þær leikið í fjölda kvikmynda. 

2 DESCHANEL-SYSTUR Emily og 
Zooey eru báðar leikkonur. Emily 

er eldri og leikur í þáttunum Bones, 
Zooey leikur Jess í New Girl. Foreldrar 
systranna, þau Caleb og Mary Jo, eru 
einnig viðloðandi kvikmyndaiðnaðinn. 
Hann er tökumaður og leikstjóri og 
hún er leikkona.

3 HEIMSWORTH-BRÆÐURNIR 
Áströlsku bræðurnir Liam og Chris 

Hemsworth hafa báðir slegið í gegn í 
Hollywood. Þriðji bróðirinn, Luke, er 

einnig leikari og er hvað þekktastur 
fyrir hlutverk sitt í sjónvarps-
þáttunum Nágrönnum.

4  OLSEN-SYSTUR Tvíbur-
arnir Mary-Kate og Ashley 

slógu í gegn á unga aldri og 
hafa verið í sviðsljósinu allt sitt 

líf. Yngri systir þeirra, 
Elizabeth, hefur einnig 

lagt leiklistina fyrir 
sig og þykir mjög 

efnileg leikkona. 

JONAS-BRÆÐURNIR  Joe, Nick og Kevin hafa verið saman í hljómsveit frá árinu 
2005. Þá var Nick 13 ára gamall, Joe 16 ára og Kevin 18 ára gamall. 

1

2

3 4
 NORDICPHOTOS/GETTY
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BAKÞANKAR 
Karenar 
Kjartansdóttur

Ein systra minna er með sítt rautt hár, 
mjótt mitti, ávalar mjaðmir, boga-

dregnar augabrúnir og fallegar beinar 
tennur. Væri hún hryssa fengi hún hátt 
fyrir byggingu og gang en skaparinn gaf 
henni ekki aðeins fagurt sköpulag heldur 
líka gáfur og það sem meira er – hún er 
listakokkur. Já, nú hugsa sér eflaust marg-
ir gott til glóðarinnar og spyrja sig: ,,Er 

þessi kona lofuð?“ Því miður verð ég að 
hryggja þá með því að fyrir nokkru 
gekk hún að eiga bónda á Suðurlandi 
af einni helstu Framsóknarfjölskyldu 
landsins en það var nú ekki það sem 
ég ætlaði að nefna. Þannig er að þessi 
systir mín hefur að undanförnu æft 
sig fyrir mikla baksturskeppni sem 

haldin verður á Suðurlandi nú 
um helgina. Hún hefur full-
komnað keppnis uppskriftina, 
uppskriftina get ég ekki gefið 
en ég get sagt ykkur að hún er 
þynnri en þær hefðbundnu svo 
baksturinn tekur skemmri 
tíma og hægt er að gera fleiri 
kökur úr hráefninu. Auk þess 
er smá leynikryddi laumað í 
sem gleður bragðlaukana en 
ekki þó svo að íhaldssömum 

bakkelsisunnendum bregði of mikið í brún. 
Ég gæti ekki fjallað um þetta mál í fréttum 
því ég væri algjörlega vanhæf. Hún gerir 
einfaldlega bestu og gylltustu pönnukökur 
landsins. Nú verð ég samt að hætta að 
hrósa henni því eflaust hugsar hún mér 
þegjandi þörfina við þennan lestur.

ÉG ætlaði líka að ræða mikilvægt mál – 
nefnilega stjórnmál. Þannig er að ég hafði 
trú á þessari nýju ríkisstjórn vegna þess 
að stjórnarmyndunarviðræðurnar áttu sér 
allar stað um leið og leiðtogarnir mauluðu 
dásemdar kaffibrauð. Slík vinnubrögð 
þóttu mér bara lofa svolítið góðu. Ég viður-
kenni þó að undanfarið hefur mér brugðið 
í brún. Væri hinn ágæti Sunnlendingur 
Sigurður Ingi Jóhannsson atvinnuvega-
ráðherra að keppa í pönnukökubakstri væri 
hann búinn að brenna nokkrar illa, pannan 
væri allt of heit, deigið of þykkt og liturinn 
ójafn og ljótur. Þið þekkið svona pönnsur, 
þær eru svartskellóttar öðru megin og hálf 
harðar á hinni hliðinni með skörpum hörð-
um brúnum. Formaður hans Sig mundur 
Davíð, sem ég veit að kann að meta gott 
bakkelsi, þyrfti að leiðbeina honum mjúk-
lega en þó með styrkri hendi áfram við 
baksturinn. 

Bakkelsi og svekkelsi

Gerard Butler er hættur með 
kærustu sinni, Madalina Ghenea, 
en parið hafði verið saman í rúmt 
ár. Butler sagðist, á þýskri kvik-
myndavefsíðu, vera kominn aftur á 
markaðinn en að hann vonaðist til 
þess að geta fundið hina einu réttu 
síðar meir. Hin rúmenska Madal-
ina var eitt sinn kennd við hjarta-
knúsarann Leonardo DeCaprio 
en hóf samband við Butler í maí í 
fyrra. Stuttu síðar sagðist hún vera 
tilbúin í barneignir og að Butler 
væri fyrsta sanna ástin í lífi sínu. 
Gerard Butler er mikið kvennagull 
en hann hefur áður verið orðaður 
við leikkonuna Jennifer Aniston.

Gerard Butler aft ur 
orðinn einhleypur
Hætti með kærustunni og leitar að hinni einu réttu.

KVENNAGULL  Leikarinn Gerard Butler 
þykir með myndarlegri mönnum í 
Holly wood.

Johnny Depp hefur verið nánast 
alveg blindur á vinstra auga 
síðan hann fæddist. Lone Ranger-
leikarinn er einnig nærsýnn á 
hægra auga. 

Í viðtali við 
tímaritið Roll-
ing Stone sagði 
hann að öll gler-
augun sem hann 
notar og hefur 
verið myndaður 
með hafi verið 
fengin í gegnum 
augnlækni. „Allt er mjög, mjög 
þokukennt. Ég hef aldrei haft 
almennilega sjón,“ sagði Depp. 
Hann bætti því við að hann gæti 
aðeins séð örstutt frá sér ef hann 
er að leika persónu sem notar 
ekki gleraugu eða sólgleraugu. 

Nánast blindur 
á vinstra auga

JOHNNY DEPP

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ 5%5%

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS

BYGGT Á 
SANNSÖ GULEGUM 

ATBURÐUM

„GLÆSILEG OFURHETJUMYND“  “SPECTACULAR”

MAN OF STEEL                    KL. 4 - 7 - 10 12
MAN OF STEEL 3D     KL. 1 (TILBOÐ) - 5 - 6 - 8 - 9 -11 12
MAN OF STEEL 3D LÚXUS   KL. 1 - 5 - 8 - 11 12
THE INTERNSHIP  KL. 5.30 - 8 - 10.35 7
EPIC 2D Í ÍSL.TAL                   KL. 1 (TILBOÐ) - 3.10 L
EPIC 3D ÍSL.TAL                   KL. 1 (TILBOÐ) - 3.20 L
THE CROODS 2D ÍÍSL.TAL     KL. 1 (TILBOÐ) L

THE ICEMAN                     KL. 5.40 - 8 - 10.20 16 
THE INTERNSHIP              KL. 3 (TILBOÐ) 5.25 - 8 - 10.35 7
AFTER EARTH                    KL. 8 - 10.15  12
EPIC EPIC 3D ÍSL.TAL                KL.3.30 ÍSL TAL KL 3 30

ARTH                    KL. 8  1AR
(TILBOÐ) - 5.455 45 L

EPIC 2D Í ÍSL.TAL                KL.3.15 
ÍSL.TAL                KL.3.30ÍS

(TILBOÐ) L
THE GREAT GATSBY          KL. 6 - 9   12
THE CROODS 2D ÍSL.TAL   KL.3.30

BY          KL. 6  9BY
(TILBOÐ) L

THE INTERNSHIP             KL. 5.40 - 8 7
FAST & FURIOUS 6          KL. 5.40  12  
THE ICEMAN  KL. 8 - 10   16   /  AFTER EARTH KL. 10.20    12
EPIC 2D / 3D KL. 3:40 (TILBOÐ) 12

H.S.S – MBL. EMPIRE

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KRINGLUNNI
KEFLAVÍK

AKUREYRI
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NEW YORK DAILY NEWS
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EÐA MIÐASÖLU SAMBÍÓANA

SPARBÍÓ
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ÍSLENSKU
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THE ICEMAN 8 - 10.20
THE INTERNSHIP 2 - 5.30 - 8 - 10.30
EPIC 2D 2 - 5
EPIC 3D 2 - 5
FAST & FURIOUS 8 - 10.30Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu.

BYGGT Á SANNSÖGULEGUM ATBURÐUM
UM LEIGUMORÐINGJANN RICHARD KUKLINSKI
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BORGUNARBIKAR 2013 
8-LIÐA ÚRSLIT
ÍBV - KR  
Grótta - Fram  
Fylkir Stjarnan  
Víkingur - Breiðablik  
Leikirnir fara fram 7. eða 8. júlí. 

Eiríkur Stefán
Ásgeirsson
eirikur@frettabladid.is

FÓTBOLTI Stjörnumenn nýttu 
sér tæknina út í ystu æsar 
í leik sínum gegn FH á 
fimmtudag. Þeir voru þá 
með iPad á bekknum og 
notuðu hann til þess að horfa 
á leikinn, sem var í beinni 
útsendingu á Stöð 2 Sport.

Með OZ-appinu er hægt 
að spóla til baka og það 
nýttu Stjörnumenn sér á 
bekknum. Þeir mega það ekki 
lengur.

KSÍ gaf út í gær að 
hvers kyns búnaður sem 
getur tekið á móti beinum 

útsendingum frá viðkomandi 
knattspyrnuleik sé bannaður í 

boðvangi.
KSÍ-menn voru í fyrstu 

ekki vissir um hvort 
þetta væri ólöglegt en 
síðar fengu þeir stað-
festingu frá Alþjóða 
knattspyrnusamband-
inu, FIFA, að þetta 
væri bannað. 
Einnig kemur fram í 

yfirlýsingu frá KSÍ í gær að 
það sé í verkahring dómara 
að ganga úr skugga um að 
bannið sé virt.   - hbg

Bannað að vera með iPad á bekknum
FÓTBOLTI Liverpool virðist vera búið 
að finna sinn framtíðarmarkvörð því 
samkvæmt heimildum Sky er félagið 
búið að ná samkomulagi við Sunder-
land um kaup á Simon Mignolet.

Samkvæmt heimildum Sky greiðir 
Liverpool ellefu milljónir punda, eða 
rúma tvo milljarða íslenskra króna, 
fyrir markvörðinn. Fastlega er búist 
við því að hann fari í læknisskoðun 
og gangi frá félagaskiptunum eftir 
helgi.

Mignolet er 25 ára gamall Belgi og 
aðalmarkvörður belgíska landsliðsins 
sem er á stöðugri uppleið. Hann 
er 193 sentímetrar á hæð og hefur 

verið í herbúðum Sunderland síðan 
árið 2010. Hann kom þangað frá Sint-
Truiden í heimalandinu.

Sunderland greiddi aðeins 2 millj-
ónir punda fyrir hann á sínum tíma 
þannig að gróðinn er ansi mikill.

Það hefur verið rætt í talsverðan 
tíma að Spánverjinn Pepe Reina sé 
á förum frá Liverpool. Hann hefur 
meðal annars verið orðaður við 
Barcelona en Victor Valdes mun leika 
þar í eitt ár í viðbót. 

Það ku ekki vera spurning um 
hvort heldur hvenær hann heldur til 
Spánar og þá verður Mignolet klár að 
taka við.   - hbg

Mignolet á leiðinni til Liverpool

SIMON MIGNOLET  Framtíðar-
markvörðurinn á Anfield. 
 NORDICPHOTOS/GETTY
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FÓTBOLTI Tonny Mawejje, Úganda-
maðurinn í liði ÍBV, er þekkt nafn 
í íslenskri knattspyrnu enda á sínu 
fimmta tímabili hér á landi. Þessi 
öflugi 26 ára miðvallar leikmaður 
er þekktur af góðu einu í Vest-
mannaeyjum og lofaður af liðs-
félögum sínum og þjálfurum sem 
einstakt ljúfmenni.

„Mér fannst allt of kalt á Íslandi 
þegar ég kom hingað fyrst,“ rifjar 
hann upp þegar Fréttablaðið hitti á 
hann í vikunni. Þá var hann stadd-
ur í höfuðstaðnum fyrir leik gegn 
Val í Pepsi-deildinni. Hann skor-
aði í 1-1 jafntefli og það var viðeig-
andi því það var hans 100. leikur í 
deildar- og bikarkeppni fyrir ÍBV.

„En ég vandist því og kann vel 
við íslenskt veðurfar í dag. Ég 
þarf svo að venjast hitanum þegar 
ég kem aftur heim. Það tekur yfir-
leitt um viku fyrir líkamann að 
aðlagast honum.“

Hetja með landsliðinu
Tonny er einmitt nýkominn aftur 
til landsins eftir ferð til Úganda, 
sem er í austurhluta Afríku, vegna 
tveggja landsleikja í undankeppni 
HM 2014. Úgandamenn þurftu að 
vinna þá báða til að eiga enn mögu-
leika á sæti í úrslitakeppni HM 
2014. Okkar maður gerði sér lítið 
fyrir og skoraði sigurmark beggja 
leikja.

„Það var virkilega góð tilfinn-
ing að skora sigurmark fyrir 
framan 45 þúsund manns,“ segir 
hann brosandi en fótbolti er vin-
sælasta íþrótt Úganda, þjóðar 
með 36 milljónir íbúa. „Þetta voru 
jafnir leikir og ég er mjög þakk-
látur fyrir sigrana. Nú eigum við 
úrslitaleik gegn Senegal í septem-
ber um sigur í riðlin-
um. Þetta er útileikur 
en það góða er að hann 
fer fram á hlutlaus-
um velli, vegna óláta 
stuðningsmanna Sene-
gal í síðasta leik.“

Úganda hefur 
aldrei komist í 
lokakeppni HM 
en ef liðið vinnur 
Senegal kemst 
það í umspils-
r i m mu u m 
farseðilinn 
til Brasilíu. 
Tonny er einn 
fárra leikmanna 
landsliðsins sem spila utan heima-
landsins og yrði það magnað afrek 
ef liðinu tækist að fara alla leið.

Fótbolti fyrir Krist
Alls hafa fjórir leikmenn frá 
Úganda spilað með ÍBV frá 
árinu 2006. Fyrstur kom varnar-
maðurinn Andrew Mwesigwa sem 
spilaði í Eyjum í fjögur ár. 

Upphaflega kom tengingin við 
hann í gegnum bandarískan leik-
mann sem spilaði með ÍBV á þeim 
árum, Jonah Long. Hann var 
tengdur inn í keppni sem nefnist 
Football for Christ, fótbolti fyrir 
Krist, en allir Úgandamennirnir 

sem hingað hafa komið eru mjög 
trúræknir.

Eftir það byrjaði boltinn að rúlla 
og Tonny kom til Eyja eftir að 
Heimir Hallgrímsson, þáverandi 
þjálfari ÍBV, fór til Úganda og sá 
hann spila með landsliðinu.

„Þeir hafa alltaf haft fulla trú 
á okkur,“ segir Tonny um þjálf-
ara sína og landa sinna hjá ÍBV í 
gegnum árin. „Þess vegna komum 
við allir fjórir. Reynslan mín hefur 
verið virkilega góð og ég veit með 
vissu að hér hef ég bætt mig mikið 
sem knattspyrnumaður.“

Hann dreymir, eins og alla 
knattspyrnumenn, um að komast 
að í stærri deild og hjá stærra liði. 
„Fyrst þegar ég kom sagði Heimir 
mér að einbeita mér og spila vel, 
því það eru alltaf lið hér og þar að 
fylgjast með íslenska boltanum. Ég 
er enn ungur og á mér enn þennan 
draum. Ég mun því halda áfram að 
gera mitt besta fyrir ÍBV.“

Lánsamur í æsku
Tonny fæddist í suðurhluta lands-
ins og ólst upp í bæ sem heitir 
Masaka. Hann byrjaði að spila fót-
bolta samhliða skólagöngu fimm 
ára gamall og æfði reglulega með 
skólaliði sínu frá þrettán ára aldri.

Eftir útskrift komst hann strax 
að hjá Masaka LC, liði í efstu deild. 
Þaðan fór hann til höfuðborgarinn-
ar Kampala þar sem hann spilaði 
með KCC og síðar Police og URA. 
Hann náði að verða meistari í 
heimalandinu áður en hann var 
keyptur til ÍBV árið 2009.

Hann er úr stórri fjölskyldu 
og á sex bræður og fjórar systur. 
Hann er yngstur bræðranna og 
átti góða æsku. „Ég var það lán-
samur að mig skorti aldrei neitt. 
Fjölskyldan mín var hvorki rík né 
fátæk en gat alltaf séð fyrir okkur 
systkinunum. Það er ekki sjálf-
gefið í Afríku.“

Hann á kærustu heima fyrir og 
eiga þau nú von á sínu fyrsta 
barni. „Ég hlakka mikið til að 

takast á við það hlut-
verk,“ segir 

hann 
brosandi 
en móðir-
in verðandi 
á von á sér um 

það leyti sem 
tímabilið klárast 

í Pepsi-deildinni í 
haust.

Kýr í gullverðlaun
Úganda var bresk 
nýlenda en hlaut 
sjálfstæði árið 
1962. Borgara-
styrjaldir hafa 
sett svip sinn á 
þjóðlífið í land-
inu og Tonny 

segir að það hafi hindrað fram-
gang knattspyrnunnar þar.

„Það hafa verið átök í norður-
hluta landsins en ég vonast auð-
vitað eftir friði fyrir landið mitt. 
Úganda er fallegt land, kallað 
perla Afríku og landið er vinsælt 
hjá ferðamönnum.“

Hann segir stéttaskiptingu 
mikla þar eins og í öðrum Afríku-
ríkjum. „Vel stæðar fjölskyld-
ur búa í fallegum hverfum sem 
minna á evrópskt umhverfi. En 
fátæktin er oft mikil og það getur 
verið erfitt að vinna sig upp úr 

henni.“

Tonny hefur lagt sitt af mörk-
um til samfélagsins og lýkur við-
talinu á skemmtilegri sögu af móti 
sem hann skipulagði í fæðingarbæ 
sínum.

„Ég vildi gera eitthvað fyrir 
fólkið heima og skipulagði þetta 
mót svo að ungir knattspyrnumenn 
gætu auglýst sig og kannski kom-
ist að hjá knattspyrnuliðum. Þetta 
var um síðustu jól og því fannst 
mér tilvalið að kaupa stóra kú 
og gefa sigurliðinu. Fólkið þurfti 
kjöt vegna hátíðahaldanna. Liðið 
sem varð í öðru sæti fékk fótbolta-
treyjur,“ segir hann og hlær dátt.

Úgandska þjóðhetjan í Eyjum
Tonny Mawejje hefur spilað á Íslandi í rúm fj ögur ár en hann kemur langt að, alla leið frá Úganda. Hann er 
hetja í heimalandinu um þessar mundir eft ir afrek sín með landsliðinu og sagði Fréttablaðinu sögu sína.

EYJASTRÁKUR  Tonny Mawejje hefur spilað slétta 100 leiki í deild og bikar fyrir ÍBV 
og skorað í þeim ellefu mörk, síðast gegn Val á mánudagskvöldið. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Eignarhald nokkurra liða í efstu deild í 
Úganda er með óvenjulegasta móti. 
Police FC er til að mynda í eigu lög-
reglunnar þar í landi og URA í eigu 
skattsins, en URA stendur fyrir Uganda 
Revenue Authority. Tonny Mawejje lék 

með báðum þessum liðum.
Herinn á líka sitt lið en athyglisverðasti 

eigandinn er líklega eigandi liðsins Bu-
namwaya sem varð meistari fyrir þremur árum. 
Félagið, sem breytti nýverið um nafn og heitir 
í dag Vipers, er nefnilega í eigu formanns 
knattspyrnusambands Úganda. Sá heitir 
Lawrence Mulindwa og hefur greinilega 
litlar áhyggjur af hagsmunatengslunum.

Skatturinn gegn löggunni

FÓTBOLTI Dregið var í átta liða 
úrslit Borgunarbikarsins í gær 
en stórleikurinn er án efa viður-
eign ÍBV og KR í Vestmanna-
eyjum annaðhvort 7. eða 8. júlí.

Bjarni Guðjónsson, fyrirliði 
KR, hræðist ekki einn erfiðasta 
útivöll landsins.

„Þetta verður mjög erfiður 
leikur en það er ekkert gefins 
úti í Eyjum. Það er markmið 
félagsins að vinna alla titla sem 
í boði eru og þetta er eitt skef að 
því markmiði.“

Stutt í þann stóra
„Þetta er í raun stysta leiðin að 
stórum titli og það hefur gengið 
vel hjá okkur í þessari keppni 
undanfarin ár. Það væri gaman 
að vinna þriðja árið í röð.“

„Bikarúrslitadagurinn er 
virkilega skemmtilegur og við 
viljum gera allt til þess að kom-
ast þangað.“

Setja pressa hvern á annan
„KR er þannig lið að menn vilja 
vera með mikla pressu á sér og 
leikmenn gera ákveðnar kröfur 
til liðsins. Þessi hópur er nægi-
lega góður til þess að vinna alla 
titla sem í boði eru.“

Framarar fara síðan í heim-
sókn á Seltjarnarnesið þar sem 
liðið mætir 2. deildarliði Gróttu. 
Fylkismenn fá sjóðheitt lið 
Stjörnunnar í heimsókn í Laut-
ina og Blikar fara í Fossvoginn 
til að etja kappi við Víking.  - sáp

Stórleikurinn 
í Eyjum 

ENDURKOMA Kjartan Henry að koma 
til baka eftir meiðsli og verður líklega í 
eldlínunni gegn ÍBV.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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A-RIÐILL
LEIKIÐ Í HERNING
DANMÖRK
TÉKKLAND
MAKEDÓNÍA
AUSTURRÍKI

B-RIÐILL
LEIKIÐ Í ÁLABORG
SPÁNN
ÍSLAND
UNGVERJALAND
NOREGUR

C-RIÐILL
LEIKIÐ Í ÁRÓSUM
SERBÍA
FRAKKLAND
PÓLLAND
RÚSSLAND

D-RIÐILL
LEIKIÐ Í KAUPMANNAHÖFN
KRÓATÍA
SVÍÞJÓÐ
HVÍTA-RÚSSLAND
SVARTFJALLALAND

HANDBOLTI Framkvæmdastjórn 
Handknattleikssambands Evrópu, 
EHF, ákvað á fundi sínum í gær 
að þýsku stórliðin Hamburg og 
Füchse Berlin mættust í hreinni 
úrslitarimmu um laust sæti í 
Meistaradeild Evrópu.

Þetta eru liðin sem höfnuðu 
í fjórða og fimmta sæti þýsku 
úrvalsdeildarinnar en Hamburg 
er ríkjandi Evrópumeistari eftir 
sigur í Meistaradeildinni í síðasta 
mánuði.

Í stað þess að veita Hamburg 
beinan þátttökurétt fyrir sigur-
inn í Meistaradeildinni var 
ákveðið að láta þessi tvö lið spila 
tvo leiki, heima og að heiman, um 
eitt laust sæti, þar sem Füchse 
Berlin varð ofar í þýsku deildinni 
í vor.

Fjögur lið keppa svo í sérstöku 
umspilsmóti um eitt laust sæti 
til viðbótar. Þau eru Montpellier 
frá Frakklandi, Pick Szeged frá 
Ungverjalandi, Metalurg frá 
Makedóníu og Wisla Plock frá 
Póllandi. Sigurvegari mótsins fer 
í Meistara deildina en hin þrjú í 
EHF-keppnina.  - esá

Úrslitaleikir 
hjá Füchse

DAGUR SIGURÐSSON  Lærisveinar hans 
fá krefjandi verkefni.
 NORDICPHOTOS/BONGARTS

HANDBOLTI „Það er óhætt að segja 
að þetta sé hörkuriðill. Þarna eru 
sterkustu þjóðirnar úr hverjum 
styrkleikaflokki. Það má því segja 
að þetta sé dauðariðillinn,“ segir 
Aron Kristjánsson landsliðsþjálf-
ari eftir dráttinn fyrir EM í gær.

„Auðvitað er þetta þannig í 
þessu móti að það eru öll lið erfið 
en það var samt hægt að fá auð-
veldari andstæðinga. Þarna voru 
lið eins og Austurríki og Hvíta-
Rússland til að mynda sem við 
hefðum getað mætt. Það þýðir ekki 
að fást um það.“

Ísland var næstum því lent í A-
riðli með Dönum, sem munu spila 
fyrir framan 14 þúsund manns í 
Herning. Ísland gat aðeins lent í A- 
eða B-riðli. Var dregið fyrst upp úr 
pottinum og endaði í Álaborg.

„Það hefði verið mjög gaman 
og heillandi að spila í Herning. 
Þar verður rosaleg stemning. Við 
eigum líka alltaf fín tækifæri gegn 
Dönum. Þetta verður samt gríðar-
lega erfitt verkefni og við förum 
til Herning ef okkur tekst að kom-
ast áfram í mótinu sem er að sjálf-
sögðu okkar markmið.“

Aron segist hafa mestar áhyggj-
ur af því í dag að allir nái fullri 
heilsu fyrir mótið.

„Ef við náum öllum heilum þá 
getum við gert góða hluti. Það 
munar um hvern mann.“

Landsliðsþjálfarinn var lengi 
þjálfari í Danmörku og líst ágæt-
lega á að spila í Álaborg.

„Það verður fullt af Norðmönn-
um þarna og vonandi munu Íslend-
ingar fjölmenna líka. Þarna verða 
bara hörkuleikir og okkur mun 
ekki veita af stuðningnum.“

 - hbg

Sterkustu liðin í hverjum fl okki
Strákarnir okkar verða í dauðariðlinum á EM sem fer fram í janúar á næsta ári.

ERFITT  Aron segir að allir leikir í dauðariðli EM verði gríðarlega erfiðir.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

fiykkvabæjar
forso›nar grillkartöflur
e›a kartöflusalat
me› hrásalati.

Einfalt og gott!
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DAGSKRÁ
22. júní 2013  LAUGARDAGUR

ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 Kaninn 

FM 102,2 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

STÖÐ 2

SKJÁREINN

19.00 Friends (19:24) 

19.25 Simpson-fjölskyldan (20:25) 

19.50 The Cleveland Show (9:22) 

20.15 Glory Daze (10:10) 

21.00 Sons of Tucson (12:13) 

21.25 Brickleberry (8:10) 

21.50 Funny or Die (10:10)

22.15 The Secret Circle (9:22) 

22.55 The Secret Circle (10:22) 

23.40 The Cleveland Show (9:22) 

00.05 Glory Daze (10:10) 

00.50 Sons of Tucson (12:13) 

01.15 Brickleberry (8:10) 

01.40 Funny or Die (10:10) 

02.10 Tónlistarmyndbönd frá Popp-
tíví

08.00 Morgunstundin okkar
10.30 Enginn má við mörgum (4:7) 
(Outnumbered 4) (e)
11.00 Nýsköpun - Íslensk vísindi (4:12) 
11.30 Hart í Bak
13.25 Útsvar (Ísafjarðarbær - Garðabær) 
14.25 Tony Robinson í Ástralíu (2:6) 
(Tony Robinson Down Under) (e)
15.20 Karlakórinn Þrestir (2:2) (e)
16.15 Eins og við værum (e)
16.45 Hvað veistu? - Dönsk geim-
flaug (Viden om: Dansk raket og styr på 
vejret) (e)
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Poppý kisuló (21:52) (Poppy Cat)
17.40 Teitur (31:52) (Timmy Time)
17.51 Skotta Skrímsli (23:26) (Molly 
Monster)
18.00 Stundin okkar (8:31) 
18.25 Græn gleði (2:10) (Grønn glede) 
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Íslendingar:  Stefán Íslandi 
20.30 Ljósmóðirin (Call the Midwife II) 
 Breskur myndaflokkur um unga ljós-
móður í fátækrahverfi í austurborg 
London árið 1957. 
21.25 Íslensk bíósumar - Svo á jörðu 
sem á himni  
23.30 Brúin (1:10) (Broen)  Dansk/
sænskur myndaflokkur. 
00.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

18.00 Golfið 18.40 Álfukeppni upphitun 18.50 
Nígería-Spánn Álfukeppnin í knattspyrnu 20.50 
Álfukeppni samantekt 21.15 Úrúgvæ-Tahítí 
Álfukeppnin í knattspyrnu 23.10 360 gráður

06.00 ESPN America 06.10 Travelers 
Championship 2013 (3:4) 10.40 Golfing World 
11.30 Travelers Championship 2013 (3:4) 16.00 
The Open Championship Official Film 1990 
17.00 Travelers Championship 2013 (4:4) 22.00 
US Open 2013 (4:4) 01.00 ESPN America

06.00 Pepsi MAX tónlist
12.55 Dr. Phil
13.40 Dr. Phil
14.25 Dr. Phil
15.10 Shedding for the Wedding 
(8:8)
16.00 How to Be a Gentleman (6:9)
16.25 Parenthood (11:18)
17.15 Royal Pains (7:16)
18.00 Common Law (6:12)
18.45 Blue Bloods (17:23)
19.35 Judging Amy (18:24)  
20.20 Top Gear Australia (1:6)  
21.10 Law & Order (9:18)  
22.00 Leverage (4:16) 
22.45 Lost Girl (13:22) 
23.30 Elementary (24:24)  
00.20 The Mob Doctor (6:13)
01.05 Flashpoint (1:18)
01.55 Excused
02.20 Leverage (4:16)
03.05 Lost Girl (13:22)
03.50 Pepsi MAX tónlist

07.00 Strumparnir
07.25 Villingarnir 
07.50 Hello Kitty 
08.00 Algjör Sveppi
09.40 Grallararnir
10.00 Tasmanía 
10.25 Hundagengið 
11.10 Xiaolin Showdown 
12.00 Nágrannar Endursýndir þættir 
liðinnar viku.
13.25 Besta svarið (2:8) 

14.05 Grillað með Jóa Fel (4:6) 

14.40 The Kennedys (5:8) 

15.25 Mr Selfridge (5:10) 

16.15 Suits (11:16) 

17.00 Hið blómlega bú
17.35 60 mínútur
18.23 Veður 
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Frasier (3:24) 

19.25 Pönk í Reykjavík (1:4)  Skemmti-
legir og fróðlegir þættir um Jón Gnarr 
sem eru gerðir í aðdraganda borgar-
stjórnarkosninganna og Jóni og félögum 
hans í Besta flokknum er fylgt eftir í 
skrautlegri kosningabaráttu. Einnig verð-
ur farið ofan í ævi Jóns og viðtöl við 
samferðamenn hans, á borð við móður 
hans og Sigurjón Kjartansson, sem 
hjálpa til við að varpa ljósi á Jón Gnarr. 
19.50 Harry‘s Law (5:22) 

20.35 Rizzoli & Isles 
21.20 The Killing (3:12) Þriðja þátta-
röðin af þessum æsispennandi saka-
málaþáttum.
22.05 Mad Men (11:13) 

22.55 60 mínútur 
23.40 The Daily Show: Global Editon 
(20:41) 

00.10 Suits (11:16) 

00.55 Boss (1:10) 

01.50 Kingdom of Plants
02.35 Breaking Bad
03.20 Gentlemen Prefer Blondes
04.50 Harry‘s Law (5:22) 

05.35 Pönk í Reykjavík (1:4) 

06.00 Fréttir

09.20 Serious Moonlight
10.45 I Don‘t Know How She Does It
12.15 Agent Cody Banks 
13.55 The Seven Year Itch
15.40 Serious Moonlight
17.05 I Don‘t Know How She Does It
18.35 Agent Cody Banks
20.15 The Seven Year Itch
22.00 Extremely Loud & Incredibly 
Close
00.10 Sea of Love
02.10 Volcano
03.55 Extremely Loud & Incredibly 
Close
 

20.00 Viltu vinna milljón? 
20.50 Pushing Daisies (7:13) 

21.35 Men in Trees (15:17) 

22.15 Krøniken (21:22) 

23.15 Ørnen (21:24) 

00.15 Viltu vinna milljón? 
01.05 Pushing Daisies (7:13) 

01.50 Men in Trees (15:17) 

02.30 Krøniken (21:22) 

03.30 Ørnen (21:24) 

04.30 Tónlistarmyndbönd frá Popp-
tíví 

07.00 iCarly 07.25 iCarly 07.45 Njósnaskólinn 
08.10 Njósnaskólinn  08.35 Victourious 08.55 
Big Time Rush 09.20 Svampur Sveinsson 09.45 
Svampur Sveinsson 10.05 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 10.30 Áfram Diego, áfram! 10.55 
Dóra könnuður 11.20 Dóra könnuður 11.40 Lína 
langsokkur 12.05 Doddi litli og Eyrnastór 12.15 
Doddi litli og Eyrnastór 12.25 Strumparnir 12.50 
Brunabílarnir 13.15 UKI 13.20 Ævintýraferðin 
13.30 iCarly 13.55 iCarly 14.15 Njósnaskólinn 
14.40 Njósnaskólinn 15.05 Victourious 15.30 
Big Time Rush 15.50 Svampur Sveinsson 16.15 
Svampur Sveinsson 16.35 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 16.55 Áfram Diego, áfram! 17.20 
Dóra könnuður 17.45 Dóra könnuður 18.05 Lína 
langsokkur 18.30 Doddi litli og Eyrnastór 18.40 
Doddi litli og Eyrnastór 18.50 Strumparnir 19.15 
Brunabílarnir 19.40 UKI 19.50 Ævintýraferðin

16.45 Stoke - Chelsea
18.25 Chelsea - Wigan
18.55 Manstu
19.40 Premier League World 
2012/13
20.10 Chelsea - Barcelona 
20.40 Season Highlights 1997/1998
21.35 Stuðningsmaðurinn: Willum 
Þór Þórsson 
22.05 Leikmaðurinn:  Eiður Smári 
Guðjohnsen
22.45 Chelsea - Arsenal

14.00 Frumkvöðlar 14.30 Golf fyrir alla 15.00 
Eldhús meistaranna 15.30 Suðurnesjamagasín 
16.00 Hrafnaþing 17.00 Með 17.30 Móti 18.00 
Björn Bjarnason 18.30 Tölvur, tækni og kennsla 
19.00 Veiðin og Bender 19.30 Á ferð og flugi 
20.00 Hrafnaþing 21.00 Auðlindakistan 21.30 
Siggi Stormur 22.00 Hrafnaþing 23.00 Motoring 
23.30 Eldað með Holta

11.45 Stjarnan - FH
14.00 Borgunarmörkin 2013
15.05 Kraftasport 2013
16.00 Sumarmótin 2013
16.45 Þór - Stjarnan BEINT frá leik 
Þórs og Stjörnunar í Pepsídeild karla.
19.00 Miami - San Antonio
20.50 Enski deildabikarinn: Chelsea 
- Man. Utd
23.10 Þór - Stjarnan

SUNNUDAGUR
Bylgjan kl. 12.20
Bjarni Ara
Bjarni Arason 
stendur vaktina 
á Bylgjunni alla 
sunnudaga frá kl. 
12.20 til 16. 
Það er ljúf 
stemning hjá 
Bjarna, sem 
er enginn 
nýgræðingur 
í útvarpinu.

Marily Monroe 
„Hollywood er staður 
þar sem þeir greiða þér 
þúsund dali fyrir koss 
og fi mmtíu sent fyrir 
sál þína.“
Marily Monroe leikur í kvik-
myndinni The Seven Year Itch 
sem er á dagskrá Stöðvar 2 
Bíó kl. 20.15 í kvöld. Í myndinni 
má sjá eitt frægasta atriði kvik-
myndanna þegar heitt loft  úr 
götu rist blæs hvítum kjól Marilyn 
upp öllum að óvörum.

Stöð 2 kl. 19.25
Pönk í Reykjavík
Stöð 2 hefur nú sýningar á skemmtilegum og fróðlegum þátt-
um um Jón Gnarr, borgarstjóra Reykjavíkur. Þættirnir 
voru gerðir í aðdraganda borgarstjórnarkosninganna 
og Jóni og félögum hans í Besta fl okknum er fylgt 
eft ir í skrautlegri kosninga baráttu. Einnig verður 
farið ofan í saumana á ævi Jóns og viðtöl tekin við 
samferðamenn hans, á borð við móður hans og 
Sigurjón Kjartansson, sem hjálpa til við að varpa 
ljósi á Jón Gnarr. Brot úr því besta úr gamansögu 
Jóns Gnarr koma einnig við sögu, meðal annars 
úr Fóstbræðrum.

Fáðu þér áskrift
512 5100
stod2.is

 SUNNUGSKVÖLD KL. 19:25

PÖNK 
Í REYKJAVÍKÍ
Þegar Jón Gnarr var pönkari sem hékk á Hlemmi 
átti hann ekki von á því að verða borgarstjóri einn 
daginn. Þættirnir eru fjórir talsins og voru gerðir
í aðdraganda borgarstjórnarkosninganna.
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ATHUGIÐ AÐ ALMENN VERÐSKRÁ GILDIR Í GARÐINN, SJÁ NÁNAR Á MU.IS 

Á SÉRTILBOÐI!

Í ANDA STRUMPANNA

ÓKEYPIS

AFMÆLISDAGUR PEYOS, SKAPARA STRUMPANNA, 

HALDINN HÁTÍÐLEGUR UM ALLAN HEIM Í DAG!



DAGSKRÁ
22. júní 2013  LAUGARDAGUR

ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 Kaninn 

FM 102,2 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

STÖÐ 2

SKJÁREINN

19.00 Friends (18:24) 
19.25 Simpson-fjölskyldan (19:25) 
19.50 Hart of Dixie (7:22) 
20.35 The Lying Game (19:20) 
21.20 Arrow (23:23)
22.05 The Vampire Diaries (7:22) 
22.45 The Vampire Diaries (8:22) 
23.30 Hart of Dixie (7:22) 
00.15 The Lying Game (19:20) 
01.00 Arrow (23:23) 
01.45 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

08.00 Morgunstundin okkar
10.15  Týndir tónar
10.30 360 gráður (4:30) (e)
10.55 Gengið um göturnar (Siglu-
fjörður) (e)
11.25 Sporbraut jarðar (2:3) (Orbit - 
Earth‘s Extraordinary Journey) (e)
12.25 Basl er búskapur (2:7) (Bonde-
røven) (e)
12.55 Fagur fiskur í sjó (9:10) (Lúrur 
og grallarar) (e)
13.25 Á meðan ég man (2:8) (e)
13.55 Járnkrossar - Ættargrafreitur-
inn á Mýrum (e)
14.45 Eva Maríu og Þórunn Helga-
dóttur (Þórunn Helgadóttir í Kenía) (e)
15.25 Fjársjóður framtíðar II (3:6) 
(Sprautunálar, óværa og lyf ) Textað á 
síðu 888 í Textavarpi. (e)
15.55 Popppunktur 2009 (3:16) 
(Sprengjuhöllin - Ljótu hálfvitarnir) (e)
16.45 Skólahreysti (3:6) (e)
17.30 Ástin grípur unglinginn (65:85) 
(The Secret Life of the American
Teenager V)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Golfið (3:12) (e)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.35 Veðurfréttir
19.45 Álfukeppni - stofa
20.00 Álfukeppnin í fótbolta (Ítalía 
- Brasilía) BEINT frá seinni hálfleik leiks 
Ítala og Brasilíumanna.
20.55 Átök og ástir (All‘s Faire in Love) 
Samkeppnin er hörð á milli tveggja leik-
flokka sem setja upp miðaldasýningar. 
Bandarísk bíómynd frá 2009.
22.45 Tortímandinn: Hjálpræðið 
(Terminator Salvation) Atriði í myndinni 
eru ekki við hæfi ungra barna.
00.40 21
02.40 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

18.00 Mótorsport 18.40 Álfukeppni 
upphitun 18.50 Ítalía-Brasilía Álfukeppn-
in í knattspyrnu 20.50 Álfukeppni sam-
antekt 21.15 Japan-Mexíkó Álfukeppnin í 
knattspyrnu 23.10 Golfið

06.00 ESPN America
07.25 Travelers Championship 2013 (2:4)
10.25 Inside the PGA Tour (25:47)
10.50 Travelers Championship 2013 (2:4)
13.50 PGA TOUR 2013: 7 Days (1:1)
14.50 LPGA Highlights (7:20)
16.10 Golfing World
17.00 Travelers Championship 2013 (3:4)
22.00 US Open 2013 (3:4)
01.00 ESPN America

06.00 Pepsi MAX tónlist
13.30 Dr. Phil
14.15 Dr. Phil
15.00 Judging Amy (17:24)
15.45 Psych (6:16)
16.30 The Office (11:24)
16.55 The Ricky Gervais Show (9:13)
17.20 Family Guy (9:22) 
17.45 Britain‘s Next Top Model (2:13)
18.35 The Voice (13:13)
21.05 Shedding for the Wedding (8:8)
21.55 Beauty and the Beast (19:22)
22.40 For Your Eyes Only Tólfta James 
Bond myndin og skartar Roger Moore í 
hlutverki njósnarans 007.
00.50 First Family (1:2)
02.20 NYC 22 (2:13)
03.10 Excused
03.35 Beauty and the Beast (19:22)
04.20 Pepsi MAX tónlist08.10 Taken From Me: The Tiffany 

Rubin Story
09.40 Make It Happen
11.10 Charlie and the Chocolate Factory
13.05 The King‘s Speech
15.00 Taken From Me: The Tiffany 
Rubin Story
16.35 Make It Happen
18.05 Charlie and the Chocolate Factory
20.00 The King‘s Speech
22.00 The Nines
23.40 Drunkboat
01.20 Into the Blue 2: The Reef
02.50 The Nines

20.00 Evrópski draumurinn (3:6)
20.35 Réttur (6:6) 
21.20 X-Factor (13:20)
22.45 Fringe (1:20) 
00.05 Evrópski draumurinn (3:6) 
00.40 Réttur (6:6) 
01.25 X-Factor (13:20) 
02.50 Fringe (1:20) 
04.10 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

07.00 iCarly 07.25 iCarly 07.45 Njósna-
skólinn  08.10 Njósnaskólinn  08.35 
Victourious 08.55 Big Time Rush 09.20 
Svampur Sveinsson 09.45 Svampur 
Sveinsson 10.05 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar  10.30 Áfram Diego, áfram!  
10.55 Könnuðurinn Dóra 11.20 Dóra 
könnuður 11.40 Lína langsokkur 12.05 
Doddi litli og Eyrnastór 12.15 Doddi litli 
og Eyrnastór 12.25 Strumparnir 12.50 
Brunabílarnir 13.15 UKI 13.20 Ævin-
týraferðin  13.30 iCarly 13.55 iCarly 
14.15 Njósnaskólinn  14.40 Njósnaskól-
inn  15.05 Victourious 15.30 Big Time 
Rush 15.50 Svampur Sveinsson 16.15 
Svampur Sveinsson 16.35 Mörgæsirn-
ar frá Madagaskar  16.55 Áfram Diego, 
áfram!  17.20 Dóra könnuður 17.40 
Dóra könnuður 18.05 Lína langsokk-
ur 18.30 Doddi litli og Eyrnastór 18.40 
Doddi litli og Eyrnastór 18.50 Strump-
arnir 19.15 Brunabílarnir 19.40 UKI 
19.45 Ævintýraferðin

09.00 Croatia Zagreb - Füchse Berlin
10.20 Stjarnan - FH
12.10 Borgunarmörkin 2013
13.15 Miami - San Antonio
15.05 Stjarnan - Keflavík
16.55 Leikmaðurinn: Guðni Bergsson
17.40 Sumarmótin 2013
18.25 NBA - Þáttur þar sem fjallað er 
um Michael Jordan
19.15 Ben Curtis á heimaslóðum
20.00 Spænski boltinn: Getafe - 
Barcelona
21.40 Spænski boltinn: Real Madird 
- Deportivo
23.20 Box: Dawson - Stevenson

17.00 Chelsea - Aston Villa
18.40 Chelsea - Barcelona 
19.10 Leikmaðurinn: Eiður Smári 
Guðjohnsen Guðmundur Benediktsson 
stýrir þætti um ensku stórliðin. 
19.50 Stuðningsmaðurinn: Willum 
Þór Þórsson
20.20 Chelsea - Wigan 
20.50 Goals of the Season 2000/2001
21.45 PL Classic Matches: Totten-
ham - Chelsea (2001)
22.15 Manstu  
23.00 Fulham - Chelsea 

17.00 Motoring
17.30 Eldað með Holta
18.00 Hrafnaþing
19.00 Motoring
19.30 Eldað með Holta
20.00 Hrafnaþing
21.00 Með
21.30 Móti
22.00 Björn Bjarnason
22.30 Tölvur, tækni og kennsla
23.00 Veiðin og Bender
23.30 Á ferð og flugi
00.00 Hrafnaþing

06.15 Fréttir og Ísland í dag
07.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Bold and the Beautiful Endur-
sýning á þáttum vikunnar.
13.25 One Born Every Minute (6:8) 
14.25 Tossarnir
14.55 ET Weekend
15.40 Íslenski listinn
16.10 Sjáðu 
16.40 Pepsi mörkin 2013
17.55 Latibær
18.23 Veður 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 Fréttastofa 
Stöðvar 2 flytur fréttir í opinni dagskrá.
18.50 Íþróttir 
18.55 Heimsókn Sindri Sindrason 
heimsækir sannkallaða fagurkera sem 
opna heimili sín fyrir áhorfendum.
19.10 Lottó 
19.20 The Neighbors (6:22) Bráð-
skemmtilegur gamanþáttur um Weaver-
fjölskylduna, sem flytur í nýtt hverfi í 
New Jersey sem að hennar mati er lík-
astur paradís á jörð. Smám saman kemst 
Weaver-fjölskyldan að því að hún sker sig 
talsvert úr í nýja hverfinu, þar sem hún 
er einu íbúarnir sem ekki eru geimverur.
19.40 Wipeout Stórskemmtilegur 
skemmtiþáttur þar sem buslugangurinn 
er gjörsamlega botnlaus og glíman við 
rauðu boltana aldrei fyndnari. Hér er á 
ferð ómenguð skemmtun sem ekki nokk-
ur maður getur staðist og er því sannkall-
aður fjölskylduþáttur.
20.25 Shut Up & Sing Skemmtileg 
heimildarmynd um hljómsveitina Dixie 
Chicks, og fárviðrið í kjölfar ummæla 
þeirra á tónleikum þar sem George W. 
Bush og stefnu hans var mótmælt harð-
lega.
21.55 Prometheus Magnaður vís-
indatryllir með Noomi Rapace, Charlize 
Theron og Michael Fassbender í aðalhut-
verkum. Hópur af landkönnuðum leggja 
upp í lífshættulegan leiðangur sem á 
endanum gæti svarað spurningunni um 
það hvernig mannkynið varð til.
23.25 Hot Tub Time Machine Fynd-
in ævintýramynd um fjóra vini sem eru 
orðnir leiðir á lífinu og ákveða að ferðast 
aftur til áttunda áratugarins í mjög sér-
stakri tímavél.
01.05 Walk the Line
03.15 Pride and Glory
05.20 The Neighbors (6:22) 
05.45 Fréttir

Bylgjan kl. 9
Hreimsborgarar
Stjórnandi þáttarins er Hreimur Örn 
Heimisson, söngvari og lagasmiður, 
en með honum eru Magni 
Ásgeirsson söngvari, Vignir 
Snær Vigfússon gítarleikari 
og Erna Hrönn Ólafsdóttir 
söngkona. Þátturinn snýst 
ekki bara um tónlist 
heldur fj allar um 
allt milli himins og 
jarðar og kemur 
allri fj ölskyldunni 
af stað inn í frá-
bæran laugardag.

 Ég get verið algjör sjón-
varpsfíkill og þá sér-

staklega fyrir góðum 
sjónvarpsseríum. Mér 
skilst að ég hafi  eytt 
einni viku, einum 
degi og þremur 
klukkustundum í að 
horfa á Jack 
Bauer í 24.

1 Modern Family
Þetta eru einfald-
lega fyndnustu 

þættir síðan Friends-
þættirnir voru og hétu. 
Ég get horft  á þá aft ur 
og aft ur og smelli alltaf 
nokkrum þáttum á 
iPadinn fyrir fl ug.

2New Girl 
New Girl eru í 
þvílíku upphá-

haldi hjá mér. Sjúklega 
fyndnir og svo er ég 
rosa skotinn í Zooey 
Deschanel.

3Storage Wars 
Þetta er kannski 
ekki þriðji uppá-

halds þátturinn en ég 
bara varð að koma 
honum að. Ég dett 
mjög auðveldlega inn í 
þennan þátt.

Stöð 2 kl. 21.50
Prometheus 
Stórmyndin Prometheus, sem var að 
stórum hluta tekin upp á Íslandi, 
verður sýnd á Stöð 2 í kvöld. 
Þetta er magnaður vísindatryllir 
með Noomi Rapace, Charlize 
Theron og Michael Fassbender 
í aðalhlutverkum. Hópur af 
landkönnuðum leggur upp 
í lífshættulegan leiðangur 
sem á endanum gæti svarað 
spurningunni um það hvernig 
mannkynið varð til.

 HARALDUR LEVÍ GUNNARSSON HLJÓMPLÖTUÚTGEFANDI
Á HVAÐ ERTU AÐ HORFA? 

STÖÐ 2 STÖÐ 2 HISTORY CHANNEL

App sem
þú þarft
Nýtt í spjaldtölvuna og snjallsímann

Nú er komið app fyrir Fréttablaðið:

Fáðu Fréttablaðið ókeypis í spjaldtölvuna og snjall-
símann með nýja Fréttablaðsappinu. Nú er hægt að 
nálgast Fréttablaðið hvar sem er, á hverjum morgni. 
Sláðu inn Fréttablaðið á Google Play eða í App store 
og náðu í appið. 
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„Hann er í raun 
ein af jákvæðustu 
persónum sem ég 
hef nokkru sinni 
leikið.“
SAGÐI LEIKARINN 
MADS MIKKELSEN UM 
PERSÓNUNA HANNIBAL 
LECTER. MIKKELSEN 
LEIKUR ILLMENNIÐ 
FRÆGA Í SJÓNVARPS-
ÞÁTTUNUM HANNIBAL 
SEM HÓFU NÝVERIÐ 
GÖNGU SÍNA Á SJÓN-
VARPSSTÖÐINNI NBC.

„Mér fannst vanta borð sem næði 
yfir sófann. Það er nú kannski til 
að ýta undir leti en það er svo 
þægilegt að þurfa ekki að halla 
sér fram eða standa upp þegar 
maður situr í sófanum og vill 
leggja eitthvað frá sér,“ segir 
húsgagnahönnuðurinn Erla Sól-
veig Óskardóttir sem hannaði 
innskotsborðin „Hyrna“. 

Erla Sólveig lærði iðnhönnun 
í Danmarks Design Skole Dan-
mörku en segir að mikil áhersla 
hafi verið lögð á húsgagnahönn-
un í náminu. Að sögn Erlu Sól-
veigar hannaði hún borðin eftir 
að hafa hannað sófa sem henni 
fannst vanta borð við. „Þetta eru 

borð sem fer lítið fyrir og er bæði 
hægt að stafla saman og hafa 
hvort í sínu lagi. Það er einnig 
hægt að fella þau saman í þunn-
an kassa og því auðvelt að ferðast 
með þau.“

Borðin eru framleidd í Vogun-
um og segir Erla að hún hafi verið 
heppin að fá góða iðnaðarmenn í 
verkið. „Framleiðsla hefur mikið 
færst út fyrir landsteinanna og 
það er ekki gefið að fá iðnaðar-
menn sem eru tilbúnir til að taka 
að sér svona verk og gera það vel.“

Borðin eru seld í Kraumi og 
fást í eik. Hugmyndin er að í 
framtíðinni verði hægt að fá þau 
í fleiri litum.

Flott borð eft ir 
íslenskan hönnuð
Erla Sólveig Óskarsdóttir húsgagna- og iðnhönnuður 
hannaði falleg innskotsborð sem nefnast Hyrna.

HÖNNUN  Erla Sólveig Óskarsdóttir, húsgagna- og iðnhönnuður, í sófa og við 
innskots borð sem hún hannaði. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

„Við systur erum aldar upp hérna 
á þessum bletti. Skúrinn hefur 
staðið tómur í einhvern tíma og 
við ákváðum bara að taka af skar-
ið og opna litla verslun,“ segir 
Jóhanna Kristjánsdóttir, annar eig-
andi Systrasamlagsins sem opn-
aði síðastliðinn laugardag við hlið 
sundlaugarinnar á Seltjarnarnesi.
Verslunina rekur Jóhanna ásamt 
Guðrúnu systur sinni en í Systra-
samlaginu er hægt að fá allt frá líf-
rænu kaffi og heilsusamlegu góð-
gæti til jógafatnaðar og snyrtivara. 

„Þetta hefur gengið alveg ljóm-
andi vel. Fólk er rosalega forvitið 
og fyrir suma er þetta bara eins 
og viss upplifun, það býst kannski 
ekki við svona verslun hér,“ segir 
Jóhanna. Skúrinn við sundlaug-
ina hýsti áður fyrr Skara-sjoppu, 
en þar gat fólk gætt sér á pylsu og 

kók eftir sundferðirnar eða svo-
kölluðum Sundsamlokum með osti 
og kokkteil sósu. Jóhanna segir hins 
vegar að tími gömlu sjoppanna sé að 
líða undir lok þar sem sífellt fleiri 
snúi sér að heilsusamlegra líferni. 
„Ég held að þessar sjoppur séu bara 

búnar. Allavega þær sem eru stað-
settar fyrir framan líkamsræktar-
stöðvar. Fólk er rosalega ánægt með 
að fá einhvern annan kost. Heilsu-
vörurnar hafa líka batnað síðustu 
árin og eru nú mun bragðbetri en 
þær voru jafnvel í upphafi.“  - ka

Opnuðu heilsuhof í gamalli 
sundlaugasjoppu á Seltjarnanesi
Systurnar Jóhanna og Guðrún Kristjánsdætur reka verslunina Systrasamlagið.

VARABORGARFULLTRÚI 
Á VON Á BARNI
Eva H. Baldursdóttir, lögfræðingur 
hjá efnahags- og viðskiptaráðuneytinu 
og varaborgarfulltrúi Samfylkingar-
innar, á von á barni með kærasta sínum 
Benedikt Smára Skúlasyni í byrjun 
janúar á næsta ári. Eva, sem hefur 

verið áberandi innan 
Samfylkingarinnar, til-
kynnti um fjölgunina 
á Facebook-síðu 
sinni í gær. 
Fjölmargir óskuðu 
Evu og Benedikt 
til hamingju með 
fjölgunina, þar á 
meðal Dagur B. 
Eggertsson.
 - hó

Marteinn Tausen, framkvæmda-
stjóri Hverfisgallerís við Hverfis-
götu, er mikill kattavinur og fer 
einu sinni í mánuði til útlanda til 
að dæma kattaræktarsýningar.

„Upphafið að þessu er að ég tók 
þátt í að stofna Kynjaketti, katta-
ræktarfélag Íslands, árið 1990,“ 
segir Marteinn. 

Í framhaldinu gengu Kynja-
kettir inn í stærsta alþjóðlega 
kattaræktarsamband heims, FIFe, 
sem stendur fyrir kattaræktar-
sýningum víða um heim, og fór 
Marteinn í þjálfun hjá samtökun-
um til að verða dómari. „Það er 
langt og strangt ferli og dýrt. En 
þar sem ég er með ástríðu fyrir 
þessu ákvað ég að gera þetta og 
í framhaldinu fékk ég réttindi til 
að dæma á sýningum þessara sam-
taka.“

Aðspurður segist Marteinn oft-
ast fara einu sinni í mánuði til 
útlanda. Mest fer það eftir því 
hvernig stendur á hjá honum í 
vinnunni. Hann er eini katta-
dómarinn á Íslandi enda segir 
hann ekki mikla hefð fyrir sýning-
um sem þessum hér. Þó eru haldn-
ar hér tvær sýningar á ári. Um 
tíma voru kattadómararnir 
reyndar tveir, þegar Svíi sem 

var búsettur hér á landi dæmdi 
einnig erlendis.

Kattadómgæsl-
an er fyrst og 
fremst áhuga-
mál hjá Mar-
teini en hann 
lagði engu að 
síður mikið á 

sig til að verða 
alþjóðlegur dóm-
ari. „Ég var í ein 
fimm ár í þess-
ari þjálfun. 
Ekki stans-

lausri en með því að fara út á sýn-
ingar og námskeið.“

Marteinn hóf rekstur á Hverfis-
galleríi í febrúar síðastliðnum og 
segir hann starfsemina hafa geng-
ið mjög vel. Galleríið er í sam-
starfi við tólf listamenn. Tíu þeirra 
eru starfandi og það selur einnig 
verk úr tveimur dánar búum. Í dag 
lýkur sýningu á verkum Magnús-
ar Kjartanssonar og næsta sýning 
hefst á fimmtudaginn þegar verk 
belgísku listakonunnar Jeanine 
Cohen verða sýnd. 

 freyr@frettabladid.is 

Dæmir alþjóðlegar 
kattaræktarsýningar 
Marteinn Tausen, framkvæmdastjóri Hverfi sgallerís, er mikill kattavinur og 
dæmir kattaræktarsýningar erlendis. Hann er eini kattadómarinn á Íslandi.

KATTADÓMARI  Marteinn Tausen, framkvæmdastjóri Hverfisgallerís, dæmir á 
kattaræktar sýningu einu sinni í mánuði. Annar af köttunum hans heitir Romsa.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

HOLLUSTAN Í 
FYRIRRÚMI
 Systurnar 
Jóhanna 
og Guðrún 
Kristjánsdætur 
reka verslunina 
Systrasamlagið. 
Þar er meðal 
annars hægt að 
fá heilsusamlegt 
góðgæti og jóga-
fatnað.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

➜ Marteinn á tvo ketti. 
Þeir eru af tegundinni Cornish Rex 

og heita Sveskja og Romsa. 

SVALI Í LEIÐSÖGUNÁM
Útvarpsmaðurinn 
knái Sigvaldi Kalda-
lóns, betur þekktur 
sem Svali, hefur 
skráð sig í Leiðsögu-
skóla Íslands í leið-

sögunám. Svali, 
sem stjórnar 
morgunþætti 
á Kananum 
ásamt Svavari 
Erni hár-
greiðslu-
manni, 
mun læra 
fararstjórn á 
ensku sam-
hliða útvarps-
starfinu. 
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Trúlofunarhringar
Okkar hönnun og sérsmíði. 

FAGNAÐI ARFTAKANUM
Einar Bárðarson deildi á Facebook-
vef sínum í gær frétt DV um að Árni 
Johnsen hætti með með brekkusönginn 
á Þjóðhátíð í Eyjum og skrifaði við 
„Tvo miða á þjóðhátíð takk“. Eitthvað 
hefur þetta farið öfugt í fólk því þremur 
tímum síðar bætir hann við útskýringu 
um að hann hafi alls ekki verið að 
gleðjast yfir því að Árni væri að hætta. 
„Ég hef oft hlýtt á hann, bæði viljandi 
og óviljandi og við erum ágætis 
vinir,“ segir Einar. 
Hann hafi hins 
vegar viljað fagna 
þeim sem við taki 
af Árna, Selfyss-
ingnum Ingólfi 
Þórarinssyni. 
 - sh



(SUMAR 2013) 
Tilvalinn sumaráfangastaður fyrir alla fjölskylduna í 
hjarta Andalúsíu!

(SUMAR OG VETUR 2013-14) 
Fegurst allra á Kanarí! 

(SUMAR 2013) 
Úrval Útsýn býður nú uppá frábæran valkost í 
sólarlandaferðum, Costa Brava ströndina á Spáni. 
 

(SUMAR 2013) 
Benidorm sameinar notalegt strandlíf og fjörugt 
næturlíf. 

(SUMAR OG VETUR 2013-14) 
Gott verðlag, fallegar strendur og sólarsæla í allan 
vetur!

(SUMAR 2013) 
Staður sóldýrkenda, sá vinsælasti í Evrópu. 
 

(SUMAR 2013) 
Ein fallegasta borg Evrópu, heillandi heimsborg
sem iðar af lífi.

(HAUST OG AÐVENTUFERÐ 2013)
Allir hafa gaman af því að heimsækja þessa 
sögulegu stórborg. Tilvalið fyrir hópa! 

(HAUST 2013)
Dublin er ein af liflegustu borgum Evrópu. 

(HAUST 2013)
Helgarferð til Liverpool í Englandi sem býður upp á 
margt fleira og annað en fótbolta.

(AÐVENTUFERÐ 2013)
Jólamarkaðir eru út um alla borg,og þar má finna 
jólaskraut, gjafavöru, handverk og góðgæti af ýmsu 
tagi.

 

(HAUST 2013)
Vinsælasti áfangastaðurinn okkar á Alicante 
svæðinu til margra ára.

(HAUST 2013)
Glæsilegar íbúðir við fallegan skógarvöll, 5 mín 
akstur frá flugvelli og allt innifalið.  

(HAUST 2013)
Öll umgjörð er hin glæsilegasta og einnig er örstutt 
að skjótast með leigubíl niður í Benidorm í verslanir,
veitingahús og næturlíf.

(VETUR 2014)
Í boði eru 3 skipulagðar viku ferðir með íslenskum 
fararstjóra.

(ÁGÚST 2013) 
Enn sem fyrr býður Úrval Útsýn upp á heillandi og 
fjölbreyttar gönguferðir til OBERSTDORF

(SEPT 2013) 
Gönguferð um nágrenni Oberstdorf í Ölpunum, á 
Landamærum Þýskalands og Austurríkis, er upplifun 
sem er engu lík.

(HAUST 2013)
Spennandi ferð fyrir Úrvalsfólk til Tenerife í haust!

(HAUST 2013) 
Hinar vinsælu heldri borgaraferðir á Gran Hotel Bali 
á Alicante svæðinu hafa slegið í gegn. 

(HAUST 2013)
Hinar vinsælu heldri borgaraferðir á Gran Hotel Bali 
á Alicante svæðinu hafa slegið í gegn. 

(ÁGU 2013)
12 daga draumaferð þar sem farið verður um 
margar af þekktustu perlum landsins.

(SEPT 2013) 
Hvernig væri að skella sér í Móseldalinn og njóta 
allrar dýrðarinnar, fræðast um vínmenningu og 
mannlíf og meira til?

(SEPT 2013) 
Stórbrotin náttúra, mikil saga, magnaðir kastalar og 
miklu meira til í þessari spennandi vikuferð.

(JAN 2014) 
Einstök vikuferð til Dubai í janúar, burt úr kulda 
og vetri í sól og sumar þar sem allt milli himins og 
jarðar er í boði.

(60+)

(ÁGÚST-SEPT 2013)
Róm - Sikiley – Aþena – Ephesus – Rhodos - Santorini – Mykonos – Napoli og Róm

(NÓV2013)
Áfangastaðir: Ft. Lauderdale – Bahamas – St. Thomas – St. Maarten – Ft. Lauderdale

(OKT-NÓV 2013)
Orlando - Port Canaveral - Laberdee - Jamaika – Grand Cayman - Cozumel - Orlando

ÚRVAL ÚTSÝN  |  LÁGMÚLI 4 108 RVK  |  S. 585 4000  |  MEIRA Á URVALUTSYN.IS
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EIGINKONA Ragnhildur Eiríksdóttir
BÖRN Kristófer 21 árs, Kolfinna 17 ára 
og Þorlákur Helgi 13 ára.
Þorgrímur var í vikunni útnefndur borgar-
listamaður Reykjavíkur 2013.

Þorgrímur 
Þráinsson
rithöfundur

NÆRMYND

„Hann bauð mér í bíó og ég fór, en mér 
fannst hann ekkert sætur og gat aldrei 
munað nafnið hans. Samt var nú eitthvað 
þarna því við erum búin að vera saman í 
26 ár. Helsti kostur hans er 
umburðarlyndið gagnvart 
mér en það er reyndar 
gagnkvæmt, við sýnum 
lífi hvort annars fulla 
virðingu. Mesti galli hans 
er að hann kann ekki að 
njóta þess góða í lífinu. 
Kann ekki einu sinni að 
borða ís.“ 
Ragnhildur Eiríks-
dóttir eiginkona

„Hann er algjör stríðnispúki. Sat fyrir aftan 
mig í 3. bekk í MR og var alltaf að stinga 
mig í rassinn með sirkli. Við urðum samt 
góðir vinir og erum enn, enda er hann 
óskaplega heilsteypt manneskja og traustur 
vinur. Alltaf samkvæmur sjálfum sér. Það 
lýsir honum eiginlega best að segja hann er 

drengur góður, eins og sagt 
er í Íslendinga sögunum. 

Hann er enn sami 
stríðnis púkinn, en hefur 
lært að fara betur með 
það. Ég held ekki að 
hann myndi stinga 
mig í rassinn í dag.“ 

Sigurlaug Halldórs-
dóttir vinkona

„Toggi er náttúrulega Valsari sem þýðir 
að hann er yndislegur maður. Hress og 
skemmtilegur, oftast nær, en á sér líka aðra 
hlið sem er innhverfari og vill oft draga sig 
í hlé og vera einn með sjálfum sér. Svo er 
hann náttúrulega fjallmyndar-
legur, helvítis maðurinn, og 
á ákaflega auðvelt með að 
hrífa fólk með sér, enda 
ákafur og einlægur í því sem 
hann tekur sér fyrir hendur.“
Guðni Bergsson vinur

Eftir höfund
Góða nótt, 
yndið mitt

Hörku- 
spennandi  

saga 

Nú er 
opio allan 

sólarhringinn 
í Engihjalla
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