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STÓRSIGUR 
HINSEGIN
MANNRÉTTINDA-
BARÁTTU 20

REYKDALSSYSTUR

MEÐ LISTINA
Í BLÓÐINU

Systurnar Nanna, Hadda 
Fjóla og Hlín Reykdal hafa 
allar náð langt í lista- og 
hönnunar geiranum. Faðir 
þeirra, Jón Reykdal lista-
maður, lést í byrjun árs. 
Hann var þeirra helsti 
ráðgjafi  og mikill vinur.  26

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Opið til

18

markaður
Götu-

8.-11. ágúst

BÍLHÁTALARAR HLJÓMBORÐ

ÚTVÖRPBÍLTÆKI SJÓNVÖRP

Sjá allt 
úrvalið 
á ht.is

OPIÐ Lau. 11-16
OPIÐ Sun. 13-17

ALLT AÐ 75% AFSLÁTTUR

MEIRA EN 1000 VÖRUTEGUNDIR MEÐ ÓTRÚLEGUM AFSLÆTTI
DVD SPILARAR HEYRNARTÓL
HÁTALARAR

FERÐATÆKI
MP3 SPILARAR

MAGNARAR
ÞRÁÐLAUSIR SÍMAR

MYNDAVÉLAR

ÍSSKÁPAR
FRYSTIKISTUR

SUÐURLANDSBRAUT 26 - REYKJAVÍK - SÍMI 569 1500

INNREIÐ RÚSSNESKU 
TÍSKUMAFÍUNNAR

GLEÐIGANGAN Í DAG
Gleðigangan fer af stað í dag kl. 14 frá Vatnsmýrarvegi. Gengið verður um Sóleyjargötu, Fríkirkjuveg, Lækjargötu og fram hjá Arnarhóli þar sem útitónleikar eru haldnir. Eins og fyrri ár má búast við litskrúðugri göngu með söng og gleði þar sem Páll Óskar skín eins og sönn stjarna.

SKÁPURINN ALLTAF
 

MYND/GVA

EKKI HRIFIN 
AF STIMPLUM 

Svandís Anna segist ekki 
vera hrifin af stimplum 

samfélagsins en tekur þá á 
sig í nafni baráttunnar.

Fjölbreyttir tímar þar sem bæði er r
dansað ZUMBA Fitness og ZUMBA Toning.
Einföld og skemmtileg dansspor.

Hefst 13. ágúst
Þri. og fim. kl. 16:30
Þjálfari: Hjördís Zebitz
Verð kr. 13.900.- 

í form!

0 000
TAXI

Góð þjónusta í 90 ár

Gengið verður um S
og fram hjá Arnarhó
Eins ogs og fyrri árEins  má b
og glg gleðleðiði þar semog g  Pál

SKÁPURINN

Fjölbreyttir tímar þar sem bæði er r
ddansað ZUMBA Fitness og ZUMBA Toning.
EEinföld og skemmtileg dansspor.

HHefst 13. ágúst
Þri. og fim. kl. 16:30
ÞÞjálf j ebitari: Hjördís Zebitz
VerVerð kr. 13.900.-  kr. 13.900.- 

í form!

000 0000
TAXITAXI

Góðóó  þjónusta í 90 árðð
Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða metnaðarfullan og öflugan stjórnanda í stöðu sviðsstjóra 

Umhverfis og framkvæmda. Sviðsstjóri heyrir undir bæjarstjóra.

Upplýsingar veita:

Elísabet Sverrisdóttir

elisabet@hagvangur.is

Kristín Guðmundsdóttir

kristin@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á  

www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  

með 24. ágúst. 

Með umsókn þarf að fylgja ítarleg 

starfsferilskrá og kynningarbréf 

þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 

umsóknar og rökstuðningur fyrir  

hæfni viðkomandi í starfið.

Með vísan í jafnréttisstefnu  

Hafnarfjarðarbæjar eru konur  

jafnt sem karlar hvattar til að 

sækja um starfið.

Menntunar- og hæfniskröfur

í kfræði tæknifræði, viðskiptafræði eða önnur 

Sviðsstjóri

Undir Umhverfis- og framkvæmdasvið heyrir Fasteignafélag Hafnarfjarðar, umhverfis- og 

hönnunardeild, vatnsveita og fráveita. Umhverfis- og framkvæmdasvið annast verkefni er snúa 

að mannvirkjagerð, eignarekstri, veitustarfsemi, umhverfismálum, sorphirðu, umferðarmálum og 

málefnum sem falla undir stjórn Sorpu bs. og stjórn Strætó bs.  

Meginhlutverk sviðsstjóra er að hafa yfirstjórn og bera ábyrgð á allri starfsemi sem heyrir undir sviðið, 

hafa yfirsýn yfir heildarverkefni og tryggja framgang þjónustu sviðsins við íbúa og atvinnulíf.

atvinna
Allar atvinnuauglýsingar 

vikunnar á visir.is
SÖLUFULLTRÚAR 

Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426

Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Allt um nýjustu 
stjörnurnar í 
tískuheim-
inum. 28

RAGNHILDUR STEINUNN 
Á KVIKMYNDAHÁTÍÐ 
Heimildarmynd hennar keppir 
á Nordic Panorama. 62

Tónleika sumarið 2013 
VIÐ KEYPTUM ÁTJÁN 

ÞÚSUND MIÐA 22
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TRÚMÁL Tveir 
prestar í Þjóð-
kirkjunni taka 
þátt í að bjóða 
hinum umdeilda 
Franklin Gra-
ham á Hátíð 
vonar. Graham 
verður aðalræðu-
maður hátíðar-
innar en hann 
er þekktur fyrir 
umdeildar skoð-
anir sínar á sam-
kynhneigðum.

„ Þ a ð  v a r 
aldrei ætlunin 
að særa neinn,“ 
segir séra María 
Ágústsdóttir, 
héraðsprestur í 
Reykjavíkurprófastsdæmi vestra, 
en hún situr í nefnd sem fer fyrir 
hinum svokallaða Friðrikskapellu-
hópi, sem stendur fyrir heimsókn 
hins umdeilda predikara.

Séra Kjartan Jónsson, sóknar-
prestur Ástjarnarkirkju, er einnig 
í hópnum. 

„Markmiðið er að boða trú og 
von,“ segir María. 

„Hér er hann kominn til að vera 
ræðumaður á þessum samkomum 
og boðar þar sátt og fyrirgefningu. 
Það ætla ég að vona – og tryggja.“ 

Hún segir erfitt að svona 
umræða fari í gang um hátíðina, 
sérstaklega í ljósi Hinsegin daga. 
Þeir ná hápunkti sínum í dag þegar 
tugir þúsunda taka þátt í gleði-
göngunni.

Árni Svanur Daníelsson, verk-
efnisstjóri á Biskupsstofu, segir 
að starf prestanna tveggja með 

Friðrikskapelluhópnum sé ekki á 
vegum Þjóðkirkjunnar.

Þjóðkirkjan sem slík kemur ekki 
að Hátíð vonar að öðru leyti en að 
Agnes M. Sigurðardóttir biskup 

verður meðal ræðumanna. Hún 
sagði í samtali við Stöð 2 í gær-
kvöldi að hún íhugaði að hætta við 
að halda ræðu á hátíðinni.

 nannae@365.is

Dala Feta fyrir þá 
sem gera kröfur

ms.is

Þjóðkirkjuprestar á 
bak við Hátíð vonar
Tveir prestar úr Þjóðkirkjunni eru í forsvari fyrir samtökin sem bjóða Franklin 
Graham á Hátíð vonar. Umdeild ummæli hans um samkynhneigð hafa vakið reiði 
á Íslandi. Agnes biskup átti að halda erindi á hátíðinni en íhugar að hætta við.  

MARÍA 
ÁGÚSTSDÓTTIR

ÁRNI SVANUR 
DANÍELSSON

Friðrikskapelluhópurinn hóf að biðja saman í ágúst 2008 eftir að einn úr 
hópnum fékk spámannleg skilaboð um að eitthvað slæmt væri yfirvofandi 
hér á landi. Nú hittist hópurinn einu sinni í viku og að honum kemur fólk 
úr hinum ýmsu söfnuðum og kirkjum. 

Í nefndinni sem er í forsvari fyrir hópnum eru, auk fyrrnefndra presta, 
Friðrik Schram, prestur íslensku Kristskirkjunnar, séra Vörður Traustason, 
forstöðumaður Fíladelfíusafnaðarins, og Ómar Kristjánsson leikmaður.

Biðja saman eftir spámannlega vitrun

FIMM Í FRÉTTUM  FORSETAFRÚIN Á HESTBAKI 
Koma Franklins Graham, bandarísks predikara, til 
landsins hefur vakið mikla athygli og reiði margra. 
Ástæðan er sú að Graham er þekktur fyrir andúð 
sína á samkynhneigð en var boðið hingað til lands á 
Hátíð vonar, þar sem hann mun flytja boðskap sinn. 
Þykir tímasetningin óheppileg þar sem hinsegin 
dagar fara nú fram í Reykjavík með pompi og prakt. 

➜ Sigríður Margrét Oddsdóttir, forstjóri fyrirtækisins Já, fékk úrskurð Persónuverndar í 
hendurnar í vikunni. Þar kemur fram að Já skuli afmá andlit og bílnúmer á myndum sem 
teknar voru fyrir verkefni þeirra Götusýn. Þetta gæti reynst þrautin þyngri þar sem Já býr 

ekki yfir slíkum búnaði en þó segir Sigríður þau halda ótrauð áfram með verkefnið.

Ingólfur Þórarinsson var áberandi 
síðastliðna helgi, sérstaklega á 
sunnudagskvöld, þar sem hann 
stjórnaði Brekkusöngnum á Þjóð-
hátíð í Eyjum með miklum ágætum 
að mati flestra. Þótti þó sumum 
hann hafa sungið helst til hratt.

Guðmundur Ingi Þóroddsson, höfuð-
paurinn í stóra amfetamínmálinu í 
Danmörku, var vinsælt fréttaefni í 
vikunni. Samverkamenn hans fóru 
fyrir dóm í Kaupmannahöfn og þótti 
ljóst að þeir voru annað og meira
en bara burðardýr.

Dorrit Moussaieff stal senunni á 
Heimsmeistaramóti íslenska hestsins 
í Berlín. Reið hún í gegnum Branden-
borgar-hliðið klædd í landsliðsbúning 
Íslands. Einnig segir sagan að hún 
hafi heillað Klaus Wowereit, borgar-
stjóra Berlínar, upp úr skónum.

SKÁLMÖLD LIGGUR BEINT VIÐ 18
Tónlistarhátíðin Pönk á Patró er haldin í fi mmta sinn á Patreksfi rði um helgina.

VISSU ALLIR HVER ÉG VAR 20
Hörður Torfason söngvaskáld viðurkenndi samkynhneigð sína fyrstur manna opinberlega 
hér á Íslandi árið 1975.

HÆFILEIKARÍKAR SYSTUR 28
Þær Nanna, Hadda Fjóla og Hlín Reykdal hafa allar haft  listir að aðalstarfi  og segja sína 
helstu fyrirmynd hafa verið pabba sinn. 

ÁHRIFAVALDARNIR Í 
TÍSKUNNI 30
Nýjar „stjörnur“ hafa rutt sér til rúms í 
tískuheiminum undanfarin ár.

DRAMAÐ ER SYKURINN Í 
LÍFINU 32
Ólafur Jóhannesson kvikmyndaleikstjóri 
er kominn á fullt við tökur á Borgríki II, 
sjálfstæðu framhaldi Borgríkis. 

ÁTJÁN ÞÚSUND TÓN-
LEIKAMIÐAR SELDIR 48
Íslendingar keyptu um átján þúsund 
miða á tónleika með erlendum 
poppurum í sumar.

BLAM! SLÆR Í GEGN 62
Leiksýningin Blam! fær hvern fi mm 
stjörnu dóminn á fætur öðrum á 
Edinborgarhátíðinni. UMDEILDUR  Predikarinn Franklin Graham segir að samkynhneigðir geti ekki lifað 

eðlilegu fjölskyldulífi.

Samstarf tæknifyrirtækjanna Emerald Net-
works og Vodafone var innsiglað í Hörpu í gær. 
Með samningnum tryggir Vodafone sér afnot 
af nýjum og afar öflugum sæstreng sem  lagður 
verður á haustmánuðum næsta árs, frá New 
York til meginlands Evrópu.

Philip Magiera, fjármálastjóri Emerald Net-
works, sagði í kvöldfréttum Stöðvar 2 í gær að 
með tilkomu sæstrengsins væri Ísland í ein-
stakri stöðu á heimsvísu þegar kemur að rekstri 
gagnavera. Það vakir því meira fyrir fyrir-
tækinu.

Rúm 15 ár eru síðan sæstrengur var lagð-
ur milli Norður-Ameríku og Evrópu. Magiera 
 bendir á að þeir strengir sem nú eru til staðar 
eigi í verulegum vandræðum með að svara eftir-
spurn eftir gagnaflutningi, sérstaklega með til-
komu snjallsíma, samskiptamiðla og skýtækni.

„Afkastagetan er að hverfa,“ segir Magiera. 
„Þessi nýi sæstrengur svarar þessari eftirspurn 
en um leið fær Ísland tengingu við umheiminn 
sem á sér ekki fordæmi í heiminum.“

 - khn

Vodafone semur við bandarísk fyrirtæki um lagningu á öflugum sæstreng:

Fyrsti strengurinn í fimmtán ár

SKRIFAÐ UNDIR  Forsvarsmenn fyrirtækjanna héldu blaðamanna-
fund í Hörpu í gær.

TÓMT STUNDAGLAS 16
Brýnasta úrlausnarefnið þegar sem við 
kemur lífeyrissjóðunum er að afl étta af þeim 
gjaldeyrishöft unum.

 

EKKI EINN HÁSKÓLA EÐA SPÍTALA 20
Ekki á að fækka sveitarfélögum frekar, heldur jafnvel 

fj ölga þeim, skrifar Ómar Kristmundsson. 

AÐHAFAST EKKI 4
Fjarskiptafyrirtækin ætla ekki að loka fyrir 
ólöglegt niðurhal nema að yfi rvöld fari 
sérstaklega fram á að það verði gert.

LESA FYRIR HUNDA 6
Verkefni sem gengur út á að láta lesblind 
börn lesa fyrir hunda hefur gefi st vel og aukið 
lestraráhuga barnanna.

SÓLARHRINGUR SEM GLEYMIST 
SEINT 54
Kristinn Jónsson klúðraði víti og féll úr 
Evrópukeppni með Blikum á fi mmtudagskvöldið 
en var síðan valinn í íslenska landsliðið aðeins 
fj órtán klukkutímum síðar.
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SKOÐUN 12➜16

HELGIN 18➜32

SPORT 54➜56

MENNING 44➜62



ÁVÍSUN
Á LÆGRA VERÐ
Í HÚSASMIÐJUNNI

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI 
SÍÐAN 1956

HLUTI AF BYGMA

HANDBÓK HÚSASMIÐJUNNAR 
er komin heim til þín
3.000 kr. ávísun fylgir á bakhlið.
Ávísun gildir sem innborgun í Húsasmiðjunni og 
Blómavali þegar verslað er fyrir 10.000 kr. eða meira.

Ó Ú
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RÓSIR
7 stk. 

999kr

LUKTIR
OG KERTI

mikið úrval

20%
afsláttur

Beka pottar

mikið úrval

verð frá

5.499kr

Hleðslu

borvél 12V

2 rafhlöður 

13.995kr



10. ágúst 2013  LAUGARDAGUR| FRÉTTIR | 4

11 Hátíðin Reykjavík 
Dance Festival flautar 
til leiks í ellefta sinn í 
næsta mánuði.

439,83
Tóbaksgjald ríkisins á hvern síga-
rettupakka nemur 439,83 krónum í 
ár. Í fyrra var gjaldið 365,64 krónur 
á hvern pakka.

35 Fyrirhugaðir IPA-styrkir sem 
áttu að koma frá Evrópu-
sambandinu í verkefni hér á 
landi vegna áranna 2012 til 

2013 nema um 3,5 milljörðum króna. Ekki 
verður þó samið um frekari styrki. 

50
Hinn 5. október verða stórtónleikar í Eld-
borgarsal Hörpu í tilefni þess að 50 ár 
eru liðin frá því að hin ástsæla hljómsveit 
Hljómar kom fram á sínu fyrsta balli.

4.475
Íslendingar þiggja sérstakar húsaleigu-
bætur frá sveitarfélögum en þær eru 
ætlaðar leigjendum sem búa við erfiðar 
félagslegar og fjárhagslegar aðstæður.

50 Alþjóðagjaldeyris-
sjóðurinn telur að 
Ísland get skorið 
niður um 50 millj-

arða í íslenska heilbrigðiskerfinu.

22Uppgefið mínútugjald 
símfyrirtækja 

hér á landi er 
hærra en í 22 

ESB-ríkjum.

5.000
Vefsíðan Deildu.net hóf að 
leyfa niðurhal á íslensku 
myndefni í vikunni og nú hafa 
yfir 5.000 manns sótt mynd 
Baltasars Kormáks, Djúpið. 

FJARSKIPTI „Virkasta aðferðin til 
að hindra dreifingu á hugverki 
Íslendinga hratt og vel er ef fjar-
skiptafyrirtækin myndu loka fyrir 
aðgengi að síðum eins og Deildu.
net. Málið er þungt fyrir yfirvöld ef 
forsprakkar slíkra síðna flýja land 
með starfsemina,“ segir Tómas 
Þorvaldsson, lögmaður Sambands 
íslenskra kvikmyndagerðarmanna.

Í vikunni tóku eigendur skráar-
skiptasíðunnar Deildu.net þá 
ákvörðun að byrja að deila íslensku 
myndefni, en það hefur ekki verið 
leyfilegt á síðunni áður. Í kjölfarið 
hafa þúsundir manna sótt íslenskt 
efni á netinu, án leyfis, en talið er 
að það geti haft veruleg áhrif á 
 íslenskan kvikmyndaiðnað.

Í byrjun árs 2012 var starfsemi 
síðunnar kærð til lögreglu en málið 
hefur ekki enn verið leyst. „Það er 
skýrt brot á lögum að deila efni sem 
höfundar hafa ekki gefið leyfi til og 
það er því miður allt of oft í íslensku 
þjóðfélagi að yfirvöld aðhafast ekki 
í málum þó að um augljóst lögbrot 
sé að ræða,“ segir Tómas en  bendir 
þó á að málið sé erfitt. „Vefsíðan er 
vistuð erlendis, sem gerir það að 
verkum að erfitt er fyrir yfirvöld 
að leita uppi forsprakka  síðunnar.“ 
Tómas  bendir á að fjarskipta fyrir-
tækin geti sýnt ábyrgð í verki 
og lokað fyrir aðgengi notenda á 
Deildu. 

Gunnhildur Arna Gunnars dóttir, 
upplýsingafulltrúi Símans, segir 
að fyrirtækið geti ekki tekið slíka 
ákvörðun nema fullvíst sé að það 
standist lög. „Það er nauðsynlegt að 
yfirvöld taki af skarið í þessu máli 
og við hjá Símanum höfum þegar 

óskað eftir því,“ segir Gunnhildur 
og bætir við að ef lagaramminn 
væri skýr væri ekkert því til fyrir-
stöðu að verða við beiðni rétthafa. 
„Þegar Síminn lokaði aðgangi að 
síðunni Slembing í kjölfar beiðni frá 
lögreglu og barnayfirvöldum var sú 
ákvörðun kærð.“

Hrannar Pétursson, upplýsinga-
fulltrúi Vodafone, segir að fyrirtæk-
ið geti ekki aðhafst í málinu án þess 
að fá skýra skipun frá yfir völdum. 
„Vodafone þekkir ekki fordæmi 
þess að fjarskiptafyrirtæki nokk-
urs staðar í heiminum ákveði upp á 

sitt einsdæmi að loka fyrir síður án 
skýrra lagaheimilda eða úrskurða 
frá eftirlitsstofnun eða dómstóli.“

Tómasi þykir ummæli fjar-
skiptafyrirtækjanna ekki standast 
yfirlýsingar þeirra í viðskiptasátt-
málum. „Þar stendur beinlínis 
að þau áskilji sér rétt til að loka 
aðgengi og stöðva umferð efnis 
sem ekki stenst lög og reglur.“

Hann segir að vefsíður á borð 
við Deildu hafi mjög skaðleg áhrif 
á skapandi greinar og að tjónið 
nemi tæplega tveimur  milljörðum 
á ársgrundvelli. „Það er meðal 
annars vegna sinnuleysis stjórn-
valda.“ 
 lovisa@frettabladid.is

Loka ekki Deildu fyrr en 
eftir tilmæli frá yfirvöldum
Sérfræðingur í höfundarétti telur að vænlegasta leiðin til að stöðva starfsemi Deildu.net sé að fjarskiptafyrir-
tækin í landinu loki fyrir aðgang að síðunni. Síminn og Vodafone telja lagaheimild til þess hins vegar óljósa.

GUNNHILDUR 
ARNA 
GUNNARSDÓTTIR

HRANNAR 
PÉTURSSON

ÚR DJÚPINU  Kvikmynd Baltasars Kormáks hefur verið halað niður oftar en fimm þúsund sinnum á Deildu. Baltasar segir að 
þar með sé forsendan fyrir DVD-sölu myndarinnar brostin.

03.08.2013 ➜ 09.08.2013

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–  AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is  ALMENNAR SÍMI 512-5401: Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is,  Örn 
Geirsson orn.geirsson@365.is  FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Elsa Jensdóttir elsaj@365.is, Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Sigrún Kristinsdóttir sigrunp@365.is, Sigurjón Viðar Friðriksson sigurjon@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is  FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir 
elin@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Steinunn Sandra Guðmundsdóttir ssg@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is 

TÖK Á TILVERUNNI – 
námskeið við athyglisbresti og kvíða

• Átt þú erfitt með að einbeita þér? 
• Ertu gleyminn og utan við þig?
• Eru áhyggjur að plaga þig?
• Átt þú erfitt með að halda utan  

um allt sem þú þarft að gera?
• Gætir þú gert svo miklu betur?

Á þessu námskeiði lærir fólk aðferðir 
til að einfalda lífið, bæta einbeitingu, 
draga úr frestun, óskipulagi og öðrum 
afleiðingum athyglisbrests. Jafnframt 
lærir fólk leiðir til að minnka áhyggjur 
og kvíða með aðferðum hugrænnar at-
ferlismeðferðar. Stjórnendur námskeiðs 
eru Sigríður D. Benediktsdóttir og Sóley 
D. Davíðsdóttir sálfræðingar. 

Sigríður D. 
Benediktsdóttir

Sóley D.  
Davíðsdóttir

Námskeiðið hefst  
22. ágúst og verður á 
þriðjudögum frá 15-17,  
alls 7 skipti.  

Skráning  fer fram á  
kms@kms.is og nánari  
upplýsingar á www.kms.is

Veðurspá

Mánudagur
Fremur hægur vindur.

BLAUTT Í FYRSTU  en styttir upp. Rigning með köflum NV- og V-til á landinu í dag 
en sést til sólar A-til. Dregur frá á morgun S- og V-lands en lítilsháttar rigning N- og 
NA-lands á morgun. Bjart um allt land á mánudag. Hiti 7-16 stig.

10°

6
m/s

10°

4
m/s

12°

6
m/s

11°

4
m/s

Á morgun 
5-10 m/s, en hægari SA- og A-til.

Gildistími korta er um hádegi

13°

10°

12°

14°

13°

Alicante
Basel
Berlín

30°
29°
24°

Billund
Frankfurt
Friedrichshafen

22°
25°
24°

Gautaborg
Kaupmannahöfn
Las Palmas

23° 
23°
28°

London
Mallorca
New York

22° 
35°
30°

Orlando
Ósló
París

31° 
23°
23°

San Francisco
Stokkhólmur

17° 
22°

9°

3
m/s

13°

3
m/s

15°

3
m/s

11°

3
m/s

13°

2
m/s

9°

3
m/s

7°

3
m/s

12°

8°

12°

11°

8°

Snjólaug Ólafsdóttir
veðurfréttamaður

BYGGINGAR Harpan hefur verið til-
nefnd til verðlauna sem opinber 
bygging ársins í menningargeira 
af LEAF, sem eru alþjóðleg samtök 
arkitekta í Evrópu. Hún er meðal 
fjögurra annarra bygginga sem 
eru tilnefndar. 

Harpan er einnig tilnefnd til 
verðlaunanna WAN Performing 
Spaces Awards. Auk þess hlaut 
Harpa fyrir skemmstu evrópsku 
arkitektúrverðlaunin sem kennd 
eru við Mies van der Rohe, en það 
eru ein virtustu byggingarlista-
verðlaun heims.  - jse

Tilnefnd til verðlauna:

Harpan heillar
arkitektana

HARPAN  Hún hefur náð athygli arki-
tekta sem tilnefna hana og verðlauna.
  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

NÁTTÚRA Gróður í Surtsey er 
gróskumikill eftir vætuna í sumar 
og er það ólíkt því sem áður hefur 
verið þegar þurrkar hafa leikið 
eyjuna grátt. Þetta er niðurstaða 
sumarleiðangurs líffræðinga og 
jarðfræðinga Náttúrufræðistofn-
unar Íslands sem farinn var seint í 
júlí. Fuglavarp ýmissa tegunda var 
þó minna en stundum áður. Mávar 
voru færri og má kenna fæðu-
skorti úr hafi um það. Aðeins fáein 
pör af ritum voru í eynni og ekki 
sáust neinir ungar eða egg. Fýlar 
virtust þó með fleira móti. Niður-
stöðurnar verða kynntar á 50 ára 
afmæli Surtseyjar, 12. til 15. ágúst.
 - nej 

Sumarleiðangrar líffræðinga:

Gróður grósku-
mikill í Surtsey



Snjallir
              hjá Nova!

Samsung Galaxy S4

5.990 kr. / 18 mán.  
Fullt verð: 109.990 kr.

99.990 kr. stgr.

Samsung Galaxy SII Plus

3.690 kr. / 18 mán.  

59.990 kr. stgr.

Samsung Galaxy S4 Active

6.390 kr. / 18 mán.  

104.990 kr. stgr.

Tilboð!

1 GB á mán.
í 12 mánuði
fylgir!

1 GB á mán.
í 12 mánuði
fylgir!

1.000 kr.
notkun á mán.
í 6 mánuði
fylgir!

iPhone 5 16 GB 

7.290 kr. / 18 mán.  

119.990 kr. stgr.

iPhone 4S 16 GB 

5.990 kr. / 18 mán.  

99.990 kr. stgr.

99.990 kr.rr stgr.

h

2

1

5.990 kr.rr /18 mán.
Fullt verð: 109.990Fullt verð: 109.990 kr.

hone 5 16 GB

290 kr.rr /18 mán.

19.990 kr.rr stgr.

2.000 kr.
notkun á mán.
í 12 mánuði
fylgir!

1.000 kr.
notkun á mán.
í 12 mánuði
fylgir!
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EVRÓPUMÁL „Þessi atburðarás er 
afskaplega bagaleg fyrir starf-
semi fyrirtækisins og markmið 
um aukna verðmætasköpun í 
kringum matvælaframleiðslu,“ 
segir Sveinn Margeirsson, for-
stjóri Matís, um nýlega  ákvörðun 
Evrópusambandsins (ESB) um 
að ekki verði undirritaðir fleiri 
samningar um svokallaða IPA-
styrki frá sambandinu. 

Matís átti von á 240 milljóna 
króna styrk frá ESB í formi 
IPA-styrkja vegna þriggja verk-

efna sem stofn-
unin sótti um 
á síðasta ári. 
Nú liggur hins 
vegar fyrir að 
ekkert verður 
af styrkveiting-
unni.

Sveinn segir 
að nú verði 
óneitanlega 

mun erfiðara fyrir fyrirtækið að 
fylgja eftir markmiðum sínum. 
„Það sem við vorum að stefna að 

í öllum þessum verkefnum var 
að byggja upp og þróa nýja mat-
vælaframleiðslu og til þess þarf 
fjármagn,“ bætir Sveinn við en 
honum þykir staðan sem nú er 
komin upp afar óheppileg.

Verkefnin þrjú snúa að þör-
ungaræktun á Suðurlandi, vöru-
þróun með uppsjávarfisk á 
Austur landi og vistvænni nýsköp-
un á Vestfjörðum. 

„Það var lögð mjög mikil vinna 
í undirbúning þessara verkefna,“ 
útskýrir Sveinn.

Undirbúningur verkefnanna 
þriggja hefur staðið í um það bil 
ár og verkefnin eru mikilvægur 
hluti af áætlaðri starfsemi fyrir-
tækisins til ársins 2014 að sögn 
Sveins.

Sveinn segist ekki vera bjart-
sýnn á að hægt verði að keyra 
verkefnin áfram í óbreyttri 
mynd án styrkjanna. en ætlar 
þó ekki að gefast upp. „Þetta er 
hindrunar hlaup. Nú er komin 
ein hindrun í veginn sem þarf að 
leysa.“  - le

Forstjóri Matís segir að ákvörðun ESB um að setja IPA-styrki í salt setji fyrirtækið í bagalega stöðu:

Eins árs undirbúningsvinna í súginn

SVEINN 
MARGEIRSSON

Öllum þeim sem glöddu okkur með nærveru sinni, eða 
sendu okkur kveðjur þann 1. júní s.l., þegar við héldum upp 
á skemmtilega lífsáfanga, þökkum við af heilum hug. 
Það gladdi okkur sérstaklega hve vel þið brugðust við ósk 
okkar um að láta Söfnunarsjóð um kaup á aðgerðaþjarka 
fyrir Landspítalann njóta gjafmildi ykkar, en þessu brýna 
málefni lögðuð þið lið með 916 þúsund krónum, og við  
í minningu foreldra okkar, hækkuðum í eina milljón.
Söfnunarkassa, sem við létum hanna sérstaklega fyrir 
afmælishófið, höfum við gefið söfnunarsjóðnum.  
Ef einhverjir vilja nýta hann í þágu söfnunarinnar, er hann til 
reiðu, endurgjaldslaust, og má nálgast hann hjá KPMG 
 í Borgartúni 27, Reykjavík.

 
Söfnunin heldur áfram: Reikningsnúmerið  

er 0515-14-408005, kt.470313-1370, og framlög, stór  
og smá, til þessara byltingarkenndu  

tækjakaupa, vel þegin. 
 

Kærar þakkir.
Þuríður Steingrímsdóttir og Óli H. Þórðarson 

Þakkir, kæru vinir!

FÓLK Verkefni þar sem börn með 
lestrarörðugleika lásu fyrir hunda 
sló í gegn á Seltjarnarnesi í vetur.

„Við fengum helstu upp lýsingar 
um persónuleika barnanna og 

Brynja Tomer, 
sem er algjör 
hundasérfræð-
ingur, paraði 
hunda og börn 
samkvæmt 
því,“ segir Mar-
grét Sigurðar-
dóttir, æsku-
lýðsfulltrúi og 
forstöðu maður 

félagsmiðstöðvarinnar Selsins á 
Seltjarnarnesi. Margrét, ásamt 
Brynju, fór af stað með verkefnið 
í samstarfi við yfirvöld Valhúsa-
skóla eftir að henni barst til eyrna 
að slíkt hefði gefist vel í Banda-
ríkjunum. Fjögur börn, fjórir 
hundar og hundaeigendur voru 
fengin til þátttöku.

„Við vinnum þetta verkefni á 
þeim forsendum að það sé ekki 
verið að leiðrétta barnið.“ Þegar 
barn er sífellt leiðrétt myndast 
stress við að ná hverju einasta 
orði réttu og skilningur á sam-
hengi textans týnist. 

„Þetta er svo dásamlegt. Hund-
arnir mæna bara á börnin. Þeir 
eru ekkert að leiðrétta heldur dá 
þau,“ útskýrir Margrét. Hunda-
eigendurnir voru einnig lykil-
aðilar í verkefninu. Ef upp kom 
orð sem ekki telst í orðaforða tíu 
ára barns útskýrði það, með hjálp 
eigandans, merkingu orðsins fyrir 
hundinum.

„Það er lestrarskali í skólum 
sem öll börn eru mæld eftir og öll 
börnin fjögur höfðu færst ofar á 
honum,“ segir Margrét um niður-
stöður verkefnisins. 

„Eitt barn sem vildi aldrei lesa 
heima þegar við byrjuðum í þessu 
var í lok verkefnisins  byrjað 

að fara upp í rúm og lesa sjálft. 
Annað barn, sem átti annað gælu-
dýr heima en hund, var byrjað að 
lesa fyrir það gæludýr.“  

„Ég er mjög stolt af þessu og 
af hópnum okkar öllum. Ég hefði 
aldrei getað gert þetta ein.“

Margrét segir afar mikilvægt, 
ef fleiri hafa áhuga á að ráðast í 
slíkt verkefni, að það fari í gegn-
um samtökin Vigdís, vinir gælu-
dýra á Íslandi, til þess að rétt sé 
að því staðið. „Verkefnið kemur 
frá samtökum að nafni R.E.A.D., 
Reading Education Assistance 
Dogs, sem hefur haldið námskeið 
fyrir okkur,“ útskýrir hún.  

„Þetta var svo fallegt verkefni, 
ég var alltaf með gæsahúð,“ segir 
Margrét og bætir við að það séu 
engar ýkjur. „Börnin komu yfir til 
okkar í félagsmiðstöðina á handa-
hlaupum.“

Til stendur að halda áfram með 
verkefnið í haust. nannae@365.is

Lesblind börn læra 
lestur með hundum
Nýstárlegt verkefni, sem felur í sér að börn með lestrarörðugleika lásu með hund 
sér við hlið, jók lestraráhuga barnanna.   

ÓHEFÐ-
BUNDIÐ 
 „ Markmiðið 
er að auka 
áhuga 
barnanna og 
ánægjuna 
sem þau fá 
út úr því að 
lesa,“ segir 
Margrét 
Sigurðardóttir, 
sem færði 
verkefnið 
á íslenska 
grundu.

MARGRÉT 
SIGURÐARDÓTTIR

SAMFÉLAGSMÁL Það hefur eflaust 
komið fyrir í Ráðhúsinu að 
 hjólað sé í menn en það er sjald-
gæfara að sjá þar menn á  hjólum. 
Það gerðist þó í gær en þar var 
Jón Gnarr borgarstjóri hjól-
andi, fremstur í flokki hjólreiða-
garpa sem ætla að hjóla hring-
inn í kringum landið til styrktar 
krabbameinssjúkum börnum. 

Borgarstjóranum þvarr hins 
vegar þróttur fljótlega og lét sex-
menningunum hringferðina eftir. 
Þeir eru Bárður Hertervig Finsen 
Ísleifsson, Helgi Hrafn Björns-
son, Helgi Ragnar Jensson, Rafn 

Erlingsson, Þórir Ingi Ólafsson 
og Róbert Þórhallsson. Sá síðast-
nefndi hjólaði hringinn aleinn í 
fyrra fyrir sama málstað.   

Þeir munu allir hjóla í einu og 
gefa sér tólf daga til ferðarinnar. 

Með þeim í för er kvikmynda-
tökufólk en Sölmundur Ísak 
Steinarsson og félagar munu 
gera heimildarmynd um ferðina.

Þeim sem vilja styrkja mál-
efnið er bent á söfnunarsímana 
sem eru: 903-3001 fyrir 1.000 
krónur 903-3003 fyrir 3.000 
krónur og 903-3005 fyrir 5.000 
króna styrk.  - jse

Hjóla hringinn í kringum landið til styrktar krabbameinssjúkum börnum:

Hringferðin hefst í Ráðhúsinu

MEXÍKÓ, AP Alræmdur fíkniefna-
barón í Mexíkó verður látinn laus 
eftir að hafa setið 28 ár í fangelsi. 
Upphaflega hljóðaði dómurinn 
upp á 40 ára fangelsi.

Rafael Caro Quintero var 
dæmdur fyrir hrottalegt morð en 
ekki er vitað hvort hann verður 
nú framseldur til Bandaríkjanna, 
þar sem hann er eftirlýstur fyrir 
margvíslega glæpi.

Dómstóll komst í gær að þeirri 
niðurstöðu að ekki hefði verið 
rétt staðið að upphaflegu mála-
ferlunum.

 - gb

Fíkniefnabarón fær frelsið:

Laus eftir nærri 
30 ár í fangelsi

SJÁVARÚTVEGUR Starfsmenn Arctic 
Odda á Flateyri hafa fengið að upp-
lifa að fljótt skipast veður í lofti 
í sjávarútveginum. Um síðustu 
mánaðamót var þremur sagt upp 
og margir hafa farið í sumar frí, 
meðal annars til Póllands. 

En skyndilega náðust samningar 
við fyrirtækið Port-Ice um flokkun 
og frystingu á makríl. Þá voru 
góð ráð dýr því finna þurfti fólk 
til vinnu. Bryndís Sigurðardóttir 
framkvæmdastjóri segir að hver 
sem vettlingi geti valdið hafi verið 
kallaður til á Flateyri og unnið sé 
fram á nótt.                                   - jse 

Fjör hjá Arctic Odda:

Úr ládeyðu í 
makrílævintýri

BRUNI Gestir í Smárabíói urðu 
varir við reyk um klukkan sjö 
í gærkvöldi. Upptökin fundust 
fljótlega, en þau voru spennir í 
tæknirými sem brann yfir. Rýma 
þurfti húsið en allt féll fljótlega 
aftur í ljúfa löð og hægt var að 
reykræsta húsið.  - jse

Rýma þurfti Smárabíó:

Spennir brann

BÍÓGESTIR Í SMÁRABÍÓ  Spennan var 
eflaust helst til raunveruleg fyrir smekk 
flestra í gær. MYND/DANÍEL

BORGARSTJÓRINN Á HJÓLI  Það er 
ekki oft farið um Ráðhúsið á hjóli.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI



VINSÆL ÍSLENSK

TÓNLIST!
VINSÆL ÍSLENSK

TÓNLIST!

Sveppi og Villi búa til plötu

Einnar nætur gaman með Sigga HlöAcoustic IcelandBarnagull

Ljótu hálfvitarnirBubbi · StormurinnKK & Maggi Eiríks · Úti á sjó

Fjölskyldualbúmið

KR. 2.799
3CD

KR. 3.199

5CD
KR. 3.699 KR. 2.799

3CD
KR. 2.999

KR. 2.999KR. 2.799KR. 2.799
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MYNDARLEGUR
www.landrover.is

NÝR LAND ROVER DISCOVERY 4 
VERÐ FRÁ 10.990.000 KR.

Land Rover Discovery 4 er einn glæsilegasti jeppi sem til er. 211 hestafla dísilvél sem eyðir aðeins 
8,3 l/100 km í blönduðum akstri*, ný 8 þrepa sjálfskipting með takkaskiptingu í stýrinu og loftpúðafjöðrun 
á öllum hjólum sem tengd er Terrain Response stillanlega fjöðrunarkerfinu.

Þú færð allar nánari upplýsingar um verð og búnað á www.landrover.is

OPIÐ Í DAG FRÁ 12-16

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

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

                            

Ráðstefna föstudaginn 16. ágúst 2013  
í Háskóla Íslands í Stakkahlíð

Dagskrá
 
08:30       Skráning 
09:00       Setning 
                Illugi Gunnarsson mennta- og menningarmálaráðherra  
09:10       Framtíðarsýn Heilsueflandi skóla
                Dagur B. Eggertsson forseti borgarstjórnar Reykjavíkur 
09:30       Gagnrýnin hugsun í skólastarfi 
                Henry Alexander Henrysson heimspekingur 
10:00       Hvað er verið að gera í Heilsueflandi grunnskólum? 
10:30       Morgunhressing  
10:50       Kynning á nýjum leiðbeiningum í heilsuvernd grunnskólabarna                 
             Jórlaug Heimisdóttir verkefnisstjóri hjá Embætti landlæknis
11:10      Nýjar áherslur á tannvernd í skólum 
               Hólmfríður Guðmundsdóttir tannlæknir hjá Embætti landlæknis 
11:30      Öryggi nemenda og slysavarnir í skólum 
               Herdís Storgaard verkefnisstjóri slysavarna hjá Embætti  
               landlæknis
11:50      Handbók Heilsueflandi grunnskóla og gagnvirk heimasíða 
               Ingibjörg Guðmundsdóttir verkefnisstjóri Heilsueflandi               
               grunnskóla
12:10     Fyrirspurnir og umræður 
12:30     Afhending viðurkenningar 
12:40     Hádegismatur
13:30     Málstofur um áhersluþætti Heilsueflandi grunnskóla 
16:00     Ráðstefnulok

Fundarstjóri: Ólöf Kristín Sívertsen lýðheilsufræðingur og fagstjóri
heilsuskóla Skóla ehf. 
Skráning og nánari upplýsingar á www.landlaeknir.is, verð 3.900 kr.
Innfalið er morgunhressing, léttur hádegisverður og síðdegishressing.

FERÐAMÁL Pétur Ágústsson, fram-
kvæmdastjóri Sæferða, segir aug-
ljósa fylgni á milli vinsælda kvik-
myndarinnar Brúðguminn og 

farþegafjölda 
Baldurs til Flat-
eyjar á sumrin. 

Myndin, sem 
kvikmynduð var í 
Flatey, var frum-
sýnd í ársbyrjun 
2008 en sumarið 
þar á eftir rauk 
farþegafjöldinn 
upp og sú þróun 

náði síðan hæstu hæðum sumarið 
2009 þegar hróður myndarinnar 
hafði farið enn víðar. Hún var til að 
mynda framlag Íslendinga til for-
vals Óskarsverðlaunanna.

 Sumarið 2010 fækkaði sumar-
farþegum til Flateyjar á ný og hélt 
svo áfram að fækka árin 2011 og 
2012. „Svo er Brúðguminn sýndur í 
sjónvarpinu síðastliðið vor og ég er 
nokkuð viss um sumarið nú verði 
mun betra en það síðasta,“ segir 
Pétur. 

Ólafur Egill Egilsson, annar 
handritshöfunda að myndinni, 
segist kátur yfir þessum áhrifum 
myndarinnar. Hann segir hana 
minna okkur Íslendinga á að það 
er engin leið að flýja sjálfan sig og 
hvergi sé betra að undirstrika það 
en í Flatey. - jse

Fylkjast út í Flatey 
eftir Brúðgumann
Farþegafjöldinn til Flateyjar rís og hnígur með vinsældum Brúðgumans. Far-
þegum fjölgaði um mörg þúsund á þremur árum. Þeim fjölgaði mjög eftir frum-
sýningu og aftur eftir að kvikmyndin var sýnd í sjónvarpinu síðastliðið vor. 

ÚR BRÚÐGUMANUM  Hér er Hilmir Snær hálflíflaus í senu í kvikmyndinni Brúð-
guminn en sú mynd hefur heldur betur hleypt lífi í ferðamennskuna í Flatey.

Farþegafjöldi frá Stykkishólmi til Flateyjar 
frá júní til september 2006-2012

PÉTUR 
ÁSGEIRSSON
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Brúðguminn 
frumsýndur

7.953

10.564

13.428

16.319

15.513

14.064

12.702



F plús fjölskyldutrygging nær til allra fjölskyldugerða 

og er hreint ótrúlega víðtæk. Í F plús er meðal 

annars heimilistrygging, slysatrygging í frítíma, 

farangurstrygging og ferðarofstrygging. 

Kynntu þér ótvíræða kosti F plús og tryggðu öryggi 

fjölskyldu þinnar.

Gleðjumst saman örugg og áhyggjulaus.

VÍS - þar sem tryggingar snúast um fólk.

VÍS   |   ÁRMÚLA 3   |   108 REYKJAVÍK   |   SÍMI 560 5000   |   VIS.IS

VÍS ÓSKAR HINSEGIN FÓLKI TIL HAMINGJU MEÐ DAGINN!

Maður gæti náttúrlega alltaf 
misstigið sig í gleðigöngunni
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FERÐAÞJÓNUSTA Um 33 þúsund 
Íslendingar fóru utan í júlí á þessu 
ári samkvæmt nýjum tölum frá 
Ferðamálastofu. Það eru um 1.700 
færri heimamenn en í júlí í fyrra. 

Frá áramótum hafa 203 þúsund 
Íslendingar farið til útlanda, eða 
um 2.200 færri en á sama tímabili 
árið 2012, en fækkunin nemur 1,1 
prósenti milli ára.

Einnig kemur fram í upplýs-
ingum frá Ferðamálastofu að um 
123 þúsund erlendir ferðamenn 
hafi farið frá landinu um Flug-
stöð Leifs Eiríkssonar í nýliðnum 

júlímánuði, eða um 11.400 fleiri 
en í júlí í fyrra. Um er að ræða 
10,4 prósenta aukningu milli ára.

Flestir ferðamenn sem heim-
sóttu landið í júlí eru frá Banda-
ríkjunum eða um 14,9 prósent. 
Þjóðverjar fylgja fast á eftir og 
voru 12,2 prósent af öllum ferða-
mönnum í júlí.

Frá áramótum hafa tæplega 
450 þúsund erlendir ferðamenn 
farið frá landinu, eða um 78 þús-
und fleiri en á sama tímabili í 
fyrra. Nemur aukningin um 21,8 
prósentum milli ára.  - le

Um 2.200 færri Íslendingar á ferðalagi milli ára:

Íslendingar ferðast 
minna til útlanda

LEIFSSTÖÐ  123 þúsund farþegar fóru þar í gegn í júlí. 

ÚTSALA

20-50%
afsláttur
af öllum vörum

ÚTSALA Í BETRA BAKI!
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Allt að

50%
afslátturLevanto hægindastólar

20% afsláttur

Kr. 111.840
Fullt verð kr. 139.800

LEVANTO leður 

    hægindastóll  

      með skemli

Fæst í svörtu, hvítu  
og rauðu leðri.

Einnig til í mörgum  
litum í áklæði.

Verðdæmi

Levanto hægin

20% af

K
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Svefnsófar  
margar gerðir

15%-35% afsláttur

SENSEO svefnsófi 

Afsláttarverð kr. 267.800
Fullt verð kr. 412.000

Verðdæmi

Dýnustærð 140x200 cm

Stillanleg heilsurúm í sérflokki!
20%-45% afsláttur

HOLLANDIA
stillanlegt að þínum þörfum!

SKÓLAMÁL Gagnvirkur upplýs-
inga- og fræðsluvefur ætlaður 
kennurum hefur verið settur upp.

Tilgangurinn með vefsíðunni 
er að auka neytendafræðslu í 
skólum. Síðan var unnin í sam-
starfi við kennara og er sérstak-
lega ætluð neytendafræðslu fyrir 
12 til 18 ára nemendur. Hún er 
hugsuð sem eins konar mið lægur 
gagnagrunnur þar sem  kennarar 
um alla Evrópu geta miðlað 
reynslu sinni og skipst á kennslu-
efni. Þar er að finna alls kyns 
fræðsluefni tengt réttindum neyt-
enda og tilbúið kennsluefni.  -nej

Fræðsluvefur á vegum ESB:

Neytendavefur 
fyrir kennara

SAMSTARF  Vefurinn gerir kennurum 
um alla Evrópu kleift að skiptast á efni.

BANDARÍKIN, AP „Bandaríkin hafa 
engan áhuga á því að njósna um líf 
almennings,“ sagði Barack Obama 
Bandaríkjaforseti á blaðamanna-
fundi í gær, þar sem hann kynnti 
hert eftirlit með þeirri víðtæku 
njósnastarfsemi sem leyniþjónusta 
Bandaríkjanna hefur orðið uppvís 
að.

„Það er ekki nóg að ég sem forseti 
hafi trú á þessum kerfum  heldur 
þarf almenningur í Bandaríkjunum 
að bera traust til þeirra líka.“

Ákvörðun Obamas um að afboða 
leiðtogafund með Vladimír Pútín í 
næsta mánuði er talin bera merki 
þess að Obama sé ósáttur við að 
Rússar hafi veitt uppljóstraranum 
Edward Snowden tímabundið hæli.

Það var Snowden sem upplýsti 
heimsbyggðina um að banda rískir 
leyniþjónustumenn stunda víðtækt 
eftirlit með sím tölum og netsam-
skiptum einstaklinga.

Viðbrögð Obamas í gær benda til 
þess að hann hafi áttað sig á því hve 

skaðlegar þessar njósnir eru ímynd 
Bandaríkjanna, jafnt heima fyrir 
sem erlendis.

Obama boðar nú endurskoðun á 
þessu eftirliti og segir að for sendur 
þess verði gerðar opinberar og 
gegnsæi verði í hávegum haft.

„Það er rétt að spyrja spurn-
inga um eftirlit, ekki síst þar sem 
 tæknin er að endurmóta allar 
 hliðar lífs okkar,“ sagði Obama á 
blaðamannafundinum í gær.

Aðspurður sagði hann þetta hins 
vegar engu breyta um afstöðu 
Bandaríkjanna gagnvart  Snowden. 
Bandaríkin hafa viljað fá hann 
framseldan og sóttan til saka.

„Nei, ég tel ekki að Snowden sé 
föðurlandsvinur,“ sagði Obama.

Þótt Obama hafi afboðað leið-
togafund með Vladimír Pútín í 
næsta mánuði hittust utanríkisráð-
herrar ríkjanna, þeir John Kerry 
og Sergei Lavrov, í Washington í 
gær.

Hvorugur þeirra fór í grafgötur 

með að samskipti ríkjanna væru í 
ákveðinni lægð en Lavrov sagði þó 
að menn þyrftu að haga sér eins og 
fullorðið fólk.

Meðal þeirra sem hafa fagnað 
ákvörðun Bandaríkjaforseta eru 
rússneskir stjórnarandstæðingar. 

„Pútín þrífst og dafnar á þessum 
sameiginlegu framkomum til að 
sýna kumpánum sínum að hann 
standi jafnfætis á alþjóðasviðinu,“ 
er haft eftir Garrí Kasparov á vef-
síðu vikuritsins Time.

 gudsteinn@frettabladid.is

Obama bregst við hneyksli
Bandaríkjaforseti boðar breytingar á njósnum bandarískra leyniþjónustumanna í beinu framhaldi af 
uppljóstrunum Edwards Snowden. Obama boðar strangara eftirlit þingsins með njósnunum og meira gagnsæi.

BARACK OBAMA  Afstaðan til Snowdens er óbreytt: Bandaríkin vilja enn fá hann 
framseldan. FRÉTTABLAÐIÐ/AP



Nú er skólastemning í 
Kringlunni. Allt sem þarf 
fyrir skólann á einum stað. 

kringlan.is
facebook.com/kringlan.is
Opið sunnudag 13–18

AFSLÁTTARHEFTI KRINGLUNNAR
Stútfullt af frábærum tilboðum á nýjum vörum.*

*Afsláttarhefti Kringlunnar var dreift á öll heimili 
á höfuðborgarsvæðinu 10.ágúst. Vanti þig eintak 
getur þú nálgast það á þjónustuborði Kringlunnar.

TTARHEFTI KRINGLGL

AFSLÁTTARHEFTI
Gildir til 25.ágúst 

OPIÐ 10-18  Í  DAG
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SPOTTIÐ

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

M iklar ákvarðanir bíða 
ríkisstjórnarinnar og 
aðila vinnumarkaðar-
ins í lífeyris málum. 

Það er til marks um styrkleika 
lífeyriskerfisins að einungis 
 Hollendingar eiga meiri hlutfalls-
legan lífeyrissparnað en við. En á 
hinn bóginn verður augunum ekki 
lokað fyrir margs konar brota-
lömum sem við blasa. 

Eitt viðfangsefnið er ójöfn 
staða almenna vinnu markaðarins 
gagnvart opinbera kerfinu. Annað 
er að þrátt fyrir mikinn sparnað 
dugar hann ekki fyrir framtíðar-
skuldbindingum. Þriðja er að 
verði gjaldeyrishöftunum ekki 

aflétt í bráð 
þrengjast fjár-
festingarkost-
irnir svo að ekki 
verður komist 
hjá alvarlegum 
skaða.

Fyrr í sumar 
var greint frá 
árangri í við-

ræðum launafólks og vinnu-
veitenda um leiðir til að jafna 
aðstöðumuninn í kerfinu. En 
þar er hægara um að tala en í að 
 komast. Ástæðan er sú að ráð-
stafanir í þá veru þrengja að 
sama skapi möguleika á launa-
hækkunum. Menn geta ekki á 

sama tíma geymt kökuna og 
 borðað hana. 

Fjármálaeftirlitið birti á dög-
unum skýrslu um stöðu sjóðanna. 
Í vor kom einnig út doktorsrit-
gerð Ólafs Ísleifssonar hagfræð-
ings sem dregur fram á skýran og 
afdráttarlausan hátt bæði styrk-
leika og veikleika kerfisins. Öll 
gögn liggja því fyrir. Þau geyma 
allar spurningarnar sem þarf að 
svara. Og það sem meira er: Í 
þeim má finna efni í flest svörin. 

Ákvarðanir á þessu sviði eru 
vissulega í hæsta þrepi pólitísku 
erfiðleika- og viðkvæmnivísi-
tölunnar. Verkurinn er að stunda-
glas afsakana er nú tæmt. 

Tómt stundaglas

Vandamál lífeyriskerfisins 
ber misjafnlega brátt að. 
Sum þeirra bíta ekki fyrir 

en eftir áratugi. En eðli lífeyris-
sparnaðar er fyrirhyggja. Af 
sjálfu leiðir að breyttar aðstæður 
kalla á fyrirhyggju í ákvörðunum. 
Um seinan er að taka óþægilegar 
ákvarðanir þegar vandinn hefur 
breyst úr spá í veruleika.

Sum viðfangsefnin lúta að ný-
legum breytingum á aðstæðum. 
Önnur hafa hlaðist smám saman 
upp af því að menn hafa ekki 
horfst í augu við þau í tíma.

B-deild lífeyrissjóðs opinberra 
starfsmanna tæmist á næsta ára-
tug. Verði þeim vanda áfram 

 skotið á frest verður hann með 
öllu óviðráðanlegur. Það var einn 
veikleikinn í fjármálastjórn fyrri 
ríkisstjórnar að hún steig engin 
skref til lausnar á þessum vanda 
og hélt honum utan við allar áætl-
anir og mat á stöðu ríkissjóðs. Að 
sama skapi verður það prófsteinn á 
nýja ríkisstjórn hvernig hún tekur 
á þessu viðfangsefni í fjárlögum 
fyrir næsta ár. 

Gjaldeyrishöftin hindra lífeyris-
sjóðina í að dreifa áhættu eins og 
nauðsynlegt er með fjárfestingum 
utan íslenska hagkerfisins. Þegar 
lífeyrissjóðirnir verða háðir ríkis-
sjóði um kaup á skuldabréfum og 
ríkissjóður verður að sama skapi 

háður lífeyrissjóðunum um lán 
rennur áhætta þeirra saman. Þá 
er voðinn vís.

Gangi mál fram á þennan veg 
er hætt við að fótunum verði kippt 
undan söfnunarkerfinu. Fyrir-
hyggjan heyrði þá sögunni til. 
Þetta er í eðli sínu svipaður vandi 
og varð bönkunum að fótakefli 
þegar áhætta þeirra og eigendanna 
rann saman. Sparnaðarkerfið 
getur þá breyst í gegnumstreymis-
kerfi á skömmum tíma án þess að 
nokkur taki eiginlega ákvörðun um 
það. Afleiðingin yrði veikara vel-
ferðarkerfi og ótraustara hagkerfi.

Allra brýnast er því að losa 
gjaldeyrishöftin af sjóðunum.

Bráðavandinn

Sjóðirnir urðu fyrir miklu 
tjóni í hruninu. En hvað sem 
því líður komu þeir betur út 

úr því en ætla hefði mátt. Taki 
menn ákvarðanir um framtíðina í 
tíma getur kerfið því áfram  þjónað 
landsmönnum sem ein helsta 
undir staða velferðar í landinu. 

Skipulag og stjórnun sjóðanna 
hefur sætt gagnrýni sem er á 
litlum rökum reist. Sannleikurinn 
er sá að núverandi skipan þeirra 
mála er ein af meginforsendum 
þess að kerfið virki og sjóð félagar 
geti treyst á að það sé rekið af 

ábyrgð og fyrirhyggju. Hitt er 
ekki í mannlegu valdi að koma í 
veg fyrir allt tjón.

En afstaða margra stjórnmála-
manna og reyndar sumra verka-
lýðsforingja sýnir hversu var-
hugavert er að færa kerfið nær 
pólitíkinni eða öðrum sams konar 
vettvangi þar sem lýðskrum er oft 
og einatt sterkara en fyrirhyggja. 
Þeim sem gert er að hugsa í kjör-
tímabilum hættir til að gerast 
fingralangir við lausn á skamm-
tímavanda ef þeir hafa of greiðan 
aðgang að söfnunarsjóðum.

Þannig reyndi fyrri ríkisstjórn 
að koma hluta af pólitískum vanda-
málum sínum yfir á lífeyris-
sjóðina. Núverandi félagsmála-
ráðherra talar líka þannig. Þessi 
bráðahætta sýnir glöggt hversu 
mikilvægt er að varðveita sjálf-
stæði sjóðanna.

Á sinni tíð var það meiriháttar 
sigur verkalýðshreyfingarinnar 
að fá samtök atvinnurekenda til að 
axla sameiginlega ábyrgð á þess-
ari undirstöðu velferðarkerfisins. 
Óskynsamlegt væri að leysa þau 
undan þeirri virku ábyrgð. 

Óráð að leysa atvinnurekendur frá ábyrgð

M
argir sem vilja þjóðkirkjunni vel hafa sjálfsagt 
brugðizt eins við og Sigríður Guðmarsdóttir, sóknar-
prestur í Guðríðarkirkju, þegar hún sá að kirkjan 
legði nafn sitt við svokallaða Hátíð vonar, sem 
verður haldin í Laugardalshöllinni í næsta mánuði. 

„Fokk“ skrifaði presturinn á Facebook-síðuna sína.
Þjóðkirkjan mátti engan 

veginn við axarskaftinu sem í því 
fólst að auglýsa Vonarhátíðina á 
vef kirkjunnar, þar með talinn 
aðalræðumanninn Franklin Gra-
ham, bandarískan sjónvarpspre-
dikara og trúboða.  Graham hefur 
talað eindregið gegn mannrétt-
indum samkynhneigðra vestra. 

Hann segir reyndar að honum sé ekkert illa við samkynhneigða. 
Honum finnst samt hneigðir þeirra og lífsstíll ógeðslegur, er 
sannfærður um að samkynhneigð sé synd og telur að hjónaband 
samkynhneigðra og „samkynhneigð hegðun“ í sjónvarpinu stefni 
Bandaríkjunum fram af „siðferðilegu hengiflugi“. 

Tímasetningin var enn klaufalegri en ella af því að tilkynn-
ingin birtist á miðjum hinsegin dögum, þar sem Íslendingar fagna 
í sameiningu sigrum í réttindabaráttu samkynhneigðra og fagna 
fjölbreytileika mannlífsins. Á þessu áttuðu forsvarsmenn þjóð-
kirkjunnar sig, tóku tilkynninguna um hátíðina út og birtu afsök-
unarbeiðni, þar sem samstaða kirkjunnar með samkynhneigðum 
og réttindabaráttu þeirra var ítrekuð.

Þjóðkirkjan er eftir sem áður þátttakandi í Hátíð vonar eftir 
að hafa þekkzt boð þar um og ýmsir söfnuðir hennar tóku þátt í 
skipulagningu og fjármögnun hátíðarinnar í samstarfi við aðrar 
kirkjudeildir. Agnes Sigurðardóttir biskup sagði í Fréttablaðinu í 
gær að kirkjan hygðist ekki endurskoða þátttöku sína í samkom-
unni. „Kristið fólk á Íslandi tilheyrir mörgum kirkjudeildum og er 
ekki sammála um allt en við getum sameinast í bæn fyrir landi og 
þjóð. Það er markmiðið með Hátíð vonar,“ sagði biskup.

Samstarf ólíkra trúfélaga er af hinu góða því að nóg er af hinu; 
að alið sé á hatri og illdeilum, jafnvel út af blæbrigða mun í biblíu-
túlkun. Og auðvitað er útilokað að kristin trúfélög verði sammála 
um allt; kristin kirkja skiptist einmitt í ólíkar deildir af því að 
fólk er ósammála. En á samkirkjulegri samkomu ætti þá að leggja 
áherzlu á það sem menn geta sameinazt um, sem er kærleiks- og 
gleðiboðskapur kristninnar. Gaur eins og Franklin Graham hefur 
hann vissulega á vörum, en boðar líka hatur og útilokun á til-
teknum samfélagshópi. Þjóðkirkjan hefði aldrei átt að taka í mál að 
taka þátt í viðburði þar sem sá maður er í aðalhlutverki.

Nú vitum við vel að í þjóðkirkjunni er fólk sem er í grundvallar-
atriðum sammála Franklin Graham. En þá kemur kannski að 
jákvæðu hliðinni á þessari umræðu; okkur er hollt að rifja upp að 
lengi vel réð það fólk ferðinni hjá kirkjunni, sem gat ekki tekið af 
skarið um að viðurkenna hjónaband samkynhneigðra. Eftirfarandi 
málsgrein í yfirlýsingu upplýsingafulltrúa kirkjunnar hefði verið 
nánast óhugsandi eða alltént valdið hatrömmum deilum fyrir 
fáeinum árum: „… þjóðkirkjan hvikar hvergi frá samstöðu sinni 
með samkynhneigðum, réttindabaráttu þeirra og hjónabandi sam-
kynhneigðra.“ Nú heyrast engin andmæli.

Þannig að þrátt fyrir allt hefur margt breytzt í kirkjunni. Agnes 
biskup ætti að undirstrika það með því að sniðganga Franklin 
 Graham og hátíðahöldin í kringum hann. Og skella sér í gleði-
gönguna í dag með sem flesta hempuklædda kollega sína með sér. 

Þjóðkirkjan á ekki að leggja nafn sitt 
við boðun haturs og útilokunar samkynhneigðra:

Fokk – og þó

Ólafur Þ. 
Stephensen

olafur@frettabladid.is

Embætti framkvæmdastjóra 
Lánasjóðs íslenskra námsmanna

Staða framkvæmdastjóra Lánasjóðs íslenskra 
námsmanna er laus til umsóknar. 

Auglýsing fyrir stöðuna með lýsingum á 
menntunar- og hæfnikröfum hefur verið birt í 

Lögbirtingablaðinu, á Starfatorgi og á vef mennta- og 
menningarmálaráðuneytisins. 

Umsóknarfrestur er framlengdur til  og með 26. ágúst 2013. 

menntamálaráðuneyti.is
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ALLTAF KÁTT Í HÖLLINNI!
HÆGINDASTÓLAR

219.990
FULLT VERÐ: 269.990

DURANGO
HORN- TUNGUSÓFI

Stærð: 273x199 H81,5 cm cm. 
Hægri eða vinsti tunga. Dökkgrá tt slitsterkt áklæði.

Afb. á mán. m.vv.
2 mán. vaxtalaustt lán

3,5% lántökugj.

NGO

12

AÐEINS

19.139
KRÓNUR

239 .990
FULLT VERÐ: 299.990

OREGON
HORNSÓFI M. HVÍLD

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

3,5% lántökugj.

N

12

AÐEINS

20.864
KRÓNUR

FULLT VERÐ: 219.990
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Afb. á mán. m.v. 

12 mán. vaxtalaust lán
3,5% lántökugj.
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112

AÐEINS

16.293
KRÓNUR

H Ú S G AG N A H Ö L L I N  O P I Ð  V i r k a  d a g a  1 0 - 1 8 ,  l a u g a r d .  1 1 - 1 7  o g  s u n n u d .  1 3 - 1 7  O

B 310 D 240 H 88 cm.
(hægt að fá með tungu hægra og vinstra megin)

Litur: svart slitsterkt áklæði. Krómlappir.

119.990
FULLT VERÐ: 139.990

GHOST
HÆGINDASTÓLL

Grátt,
blátt, 

og  fjólu_
blátt

ákæði

149.990
FULLT VERÐ: 169.990

GYRO
HÆGINDASTÓLL Hvítt, 

rautt
eða 

svart
leður

19.990
VERÐ: 23.990

DALLAS barstóll,
krómlappir. Litir:
svart og hvítt.

11.990
VERÐ: 15.990

DUMPLING 
barstóll,
krómlappir.
Litir. Svart,
rautt og
hvítt.

13.990
VERÐ: 17.990

CECILE 
eldhússtóll.
Svart leður.

JULIE borð-
stofustóll, 
krómlappir.
Litur: svart.

13.590
VERÐ: 16.990

Svart 
leður og 

svart 
áklæði.

169.990
FULLT VERÐ: 199.990

ROLAND
LYFTISTÓLLLL
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– fyrir lifandi heimili –

FULL BÚÐ AF NÝRRI SMÁVÖRU
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OPINEL fjölskyldusófi. B 347 D 101 H 85 cm. 
(hægt að fá með 45° horn hægra og vinstra megin).

Litur: grátt slitsterkt áklæði.

LÍF OG FJÖR Á husgagnahollin.is

og með vinum okkar á 

39.990
FULLT VERÐ: 49.990

IBIZA
BORÐSTOFUBORÐ

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

3,5% lántökugj.
12

AÐEINS

3.614
KRÓNUR

IBIZA borð-
stofuborð

Stærð: 110 
þvermál. 

Hæð: 74.5 
Til í mögum 

litum á 
borðplötu.

129.990
FULLT VERÐ: 159.990

STORY
3JA SÆTATT SÓFI

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

3,5% lántökugj.
12

AÐEINS

11.377
KRÓNUR

G O P I Ð  V i r k a  d a g a  k l  1 0 – 1 8  o g  l a u g a r d a g a  1 1 - 1 6  E I T T  S Í M A N Ú M E R  5 5 8  1 1 0 0

STORY sófar. Ljóst áklæði. L Stærð 3ja sæta 210x86 H: 81 cm.
Stærð 2ja sæta 171x86 H: 81 cm. Verð 2ja sæta 129.990 TILBOÐ 99.990

219.990
FULLT VERÐ: 299.990

OPINEL
SÓFI

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

3,5% lántökugj.

EL

12

AÐEINS

19.139
KRÓNUR
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Fram hafa komið raddir um að sam-
eina þyrfti háskóla á Íslandi í einum 
skóla. Hugmyndir af þessu tagi 
koma oftar og oftar fram og á fjöl-
mörgum sviðum, svo sem að reka 
eigi bara einn spítala á landinu. Og 
vissulega er einhvers konar aftur-
hvarf frá NPM (Nýskipan í ríkis-
rekstri, m.a. með áherslu á dreif-
stýringu) í gangi hér á landi, þannig 
að menn keppast um yfirboð sem 
ganga gegn lausnum þeirrar stefnu. 
Nú eru það stóru einingarnar sem 
heilla.

Fylgismenn þessara sjónarmiða 
horfa gjarnan til Norðurlandanna og ann-
arra nágrannaríkja og segja að einn háskóli 
á Íslandi yrði alls ekki stór í alþjóðlegu 
ljósi og einn ríkisspítali alls ekki stærri 
en sjúkrahús af lágmarksstærð í öðrum 
 ríkjum.

En hér með er ekki öll sagan sögð og í 
þessari grein er vakin athygli á sjónar-
miðum sem ætti að hugleiða í þessu sam-
hengi.

Samanburður og fjölbreytni
Þótt ágætt sé að koma fram með alþjóð-
legan samanburð á stærð stofnana þarf 
að hafa fleira í huga. Einnig er mikilvægt 
að hafa í landinu samanburð milli tveggja 
aðila sem stunda á einhvern hátt sambæri-
legan rekstur, ef því verður við komið. Svo 
er t.d. á framhaldsskólastiginu. Það getur, 
ásamt öðru, verið svo mikilvægt að eðli-
legt getur talist að stofnanir hérlendis séu 
smærri en víða erlendis, jafnvel þótt ekki 
sé um eiginlega samkeppni að ræða (en hún 
hefur skilgreind skilyrði), heldur einhvers 
konar form fákeppni.

Samanburður er mikilvægur í mörgu til-
liti, bæði rekstrarlega og faglega. Ef við 
lítum til framhaldsskólastigsins sem fyrir-
myndar þá kemur vel í ljós að mismunandi 
áherslur og þjónusta skólanna koma mjög 
vel út fyrir samfélagið.

Sterk staða gagnvart ríkinu
Þá er óhjákvæmilegt að nefna að 
einn háskóli og einn spítali hefðu 
afar sterka stöðu gagnvart  ríkinu. 
Slíkur aðili hefði nánast fjár-
kúgunar aðstöðu gagnvart opinberu 
valdi og við þekkjum þetta vel hér 
á landi, t.d. í fjarskipta- og tölvu-
geiranum og fleiri geirum. Óneitan-
lega vekja vikulegar fréttir í sjón-
varpi af hörmungum Landspítalans 
ekki góðar hugrenningar.

Ef til vill er orsök slyss eins og 
launahækkun forstjóra Landspítal-
ans á sl. vetri einmitt þessi; að helstu 

ráðgjafar velferðarráðherra hafi verið fyrr-
verandi nánustu samstarfsmenn eða undir-
menn forstjórans og tæplega hæfir til þess 
að taka ákvarðanir um launakjör hans. Það 
gæti verið stjórnsýslulegur fylgifiskur eins 
stórs aðila á málefnasviði.

Sterk staða gagnvart starfsfólki
Staða einnar stofnunar á málefnasviði 
verður mjög sterk gagnvart stéttarfélögum 
starfsfólks og aukin hætta verður á því að 
launakjör þróist ekki í samræmi við alþjóð-
lega þróun heldur í takt við styrkleika 
þessara aðila, og þá kæmi samkeppnin um 
starfsfólk aðeins erlendis frá.

Þá verður staða einnar stofnunar gagn-
vart einstökum starfsmönnum með sér-
staka fagþekkingu mjög sterk; þeir gætu 
ekki fengið atvinnu hjá neinum öðrum aðila 
ef yfirmönnum stofnunar mislíkar eitt-
hvað. Þetta þekkja margir íslenskir sér-
fræðingar og svona var staðan hjá sumum 
háskólasérfræðingum meðan einn háskóli 
starfaði.

Millistjórnsýslustig
Besta formið til þess að reka fleiri en 
eina stofnun á hverju málefnasviði er að 
þróa millistjórnsýslustig sem tekur við 
 verkefnum frá ríkinu. Þau mættu gjarnan 
taka mið af landshlutum og byggja mætti 

upp kjarna sem gætu raunverulega veitt 
byggðaþróuninni eitthvert viðnám. En 
 jafnvel þótt bara væri um tvö stjórnvöld að 
ræða, t.d. höfuðborgarsvæðið annars vegar 
og landsbyggðina hins vegar, myndi  skapast 
allt önnur aðstaða við rekstur helstu 
 stofnana ríkisins en nú er stefnt að. Þá á ég 
við að háskólar, sjúkrahús og framhalds-
skólar verði rekin af millistjórnsýslustigi, 
auk mögulega margra fleiri málaflokka.

Í ljósi þess að kröfur hafa komið fram um 
að sveitarfélög verði afar fá væri eðlilegt að 
skoða millistjórnsýslustig af alvöru. Ekki 
virðist raunhæft að fækka sveitarfélögum 
frá því sem nú er, en þau þurfa að vera 
nálægt íbúum. Jafnvel þyrfti að fjölga þeim 
aftur.

Lokaorð
Það hefur óneitanlega vakið undrun margra 
að framkvæmdir við háskólasjúkrahúsið 
skuli ekki hafa verið stöðvaðar alveg með 
tilkomu nýrrar ríkisstjórnar. Telja verður 
sennilegt að bygging eins stórs miðlægs 
ríkissjúkrahúss beri með sér alla þá galla 
sem hér eru raktir og gæti orðið erfitt að 
vinda ofan af slíkum stórfelldum mistökum 
í stjórnun heilbrigðismála.

Hér er varað með almennum rökum við 
þeirri leið að ríkið feli einum aðila rekstur 
á og umsjón með heilum málefnageira og 
bent á að tiltölulega litlar stofnanir gætu 
verið nauðsynlegar og viðeigandi í litlu 
samfélagi.

Ekki einn háskóla eða spítala
STJÓRNSÝSLA

Ómar H. Krist-
mundsson
prófessor í stjórn-
sýslufræðum

➜ Í ljósi þess að kröfur hafa komið 
fram um að sveitarfélög verði afar fá 
væri eðlilegt að skoða millistjórnsýslu-
stig af alvöru. Ekki virðist raunhæft að 
fækka sveitarfélögum frá því sem nú 
er, en þau þurfa að vera nálægt íbúum. 
Jafnvel þyrfti að fjölga þeim aftur.

AF NETINU
Kínverska útrásin

Íslenska útrásin náði til Kína 
svo það er ekki óeðlilegt að 
kínverska útrásin nái til Íslands. 
Það ætti ekki að koma neinum 
á óvart.

Kínverska útrásin er hins 
vegar engin kjánaútrás eins og 
sú íslenska var.

Lykilinn að kínverskri útrás 
er gjaldeyrir. Kínverjar eiga 
stærsta gjaldeyrisforða í heimi 
og hann er hornsteinn í þeirra 
útrás. Í langflestum löndum er 
meiri eftirspurn eftir gjaldeyri 
en framboð og þetta ójafnvægi 
er dragbítur á hagvöxt og lífs-
kjör, eins og Íslendingar ættu að 
þekkja vel.

Kínverjar eiga því það sem 
flestar þjóðir þrá meir en 
nokkuð annað–  nógan gjald-
eyri. Það er erfitt fyrir stjórn-
málamenn úti um allan heim að 
standa í vegi fyrir kínverskum 
fjárfestingum sem lofa betri 
tíð og blóm í haga fyrir hinn 
almenna launamann. Þetta vita 
Kínverjar og nota óspart til að 
koma ár sinni fyrir borð.

Og hvergi er þessi strategía 
auðveldari í framkvæmd en 
í yfirskuldugum löndum sem 
búa við lélegt lánstraust, lítið 
aðgengi að erlendum fjár-
málamörkuðum og gjaldeyris-
höft. Og ekki spillir fyrir þegar 
lönd hafna ESB-aðild og evru 
og eiga í stríði við sína nánustu 
nágranna.

Fyrir Kínverja að eiga banka 
í slíku landi er eins og að vera 
sjáandi í landi hinna blindu og 
kröfuhafar Íslandsbanka munu 
njóta þess.

blog.pressan.is/andrigeir
Andri Geir Arinbjarnarson

w w w . s i d m e n n t . i s
Siðmennt styður opið, víðsýnt og fjölbreytt samfélag

Til hamingju með daginn!
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„Margir landsmenn hafa aldrei  stigið 
fæti inn í þennan sögufræga sal þar 
sem Þjóðfundurinn fór fram, og þar 
var ég sjálf meðtalin, svo þetta er frá-
bært tækifæri og eins fyrir ferðamenn,“ 
segir Margrét Kristín Sigurðardóttir, 
söngkonan Fabúla, sem kemur fram 
á tónleikaröð nú í ágúst í hinum sögu-
fræga Þjóðfundarsal í Mennta skólanum 
í Reykjavík. Fyrstu tónleikarnir eru í 
kvöld, laugardag, en fimm í viðbót fylgja 
í kjölfarið þann 12., 14., 17., 19. og 21. 
þessa mánaðar.

Aðspurð segist Margrét hafa viljað 
sviðsetja tónleika á nýjan leik eins og hún 

hefur gert nokkrum sinnum áður, meðal 
annars í Borgarleikhúsinu árið 2005, 
og bjóða áheyrendum upp á óvenjulega 
upplifun, eins og hún orðar það. „Snorri 
Freyr Hilmarsson leikmyndahönnuður 
sviðsetti tónleikana mína í Borgarleik-
húsinu og endurtekur leikinn í MR, en 
núna vinn ég í fyrsta sinn með mynd-
listarmönnunum Helenu Harsitu Stef-
ánsdóttur og Arnari Steini Friðbjarnar-
syni og hef mikla ánægju af. Þau hafa 
gert myndbandsverk við mörg laganna, 
sem eru samspil íslenskrar náttúru og 
abstrakt verka, og verður þeim varpað 
á veggi og loft og umlykja tónleikana,“ 

útskýrir Margrét. „Andrúmsloftið í 
 salnum er dularfullt og sögulegt, og þar 
munum við skapa saman ævintýraheim.

Með Fabúlu leika Unnur Birna Bassa-
dóttir á fiðlu, Karl Jóhann Bjarna-
son á selló, Birkir Rafn Gíslason á 
gítar,  Jökull Jörgensen á bassa og 
Scott McLemore á slagverk. Miðar 
eru seldir í ferðamannamið stöðvunum 
Bankastræti 2 og Aðalstræti 2 og við 
innganginn á meðan húsrúm leyfir. 
Tónleikarnir hefjast klukkan 20.

Fabúla heldur tónleikaröð í sögufrægum sal
Margrét Kristín Sigurðardóttir, tónlistarkonan Fabúla, tekur sviðsetta tónleika alla leið í Þjóðfundarsalnum.

Skálmöld liggur afar beint við á Pönk á 
Patró þar sem þessi hljómsveit hefur 
heldur betur slegið í gegn, ekki síst 
hjá yngri kynslóðinni, en sést hefur til 
heilu leikskólanna í Skálmaldarbolum 

syngjandi með lögum hljómsveitarinnar. Það 
er því gleðiefni að sveitin hafi gefið kost á 
sér í þetta verkefni, auk þess sem hún hefur 
aldrei áður spilað á sunnanverðum Vest-
fjörðum,“ segir Jóhann Ágúst Jóhannsson, 
skipuleggjandi hátíðarinnar Pönk á Patró 
sem er haldin í fimmta sinn á Patreksfirði 
um helgina.

Hátíðin hófst gær með sundlaugarpartíi í 
sundlaug Patreksfjarðar þar sem hin ellefu 
ára gamla Una Margrét Reynisdóttir, eða DJ 
Una, þeytti skífum fyrir gesti. Í dag er komið 
að aðalatriði hátíðarinnar, hljómsveitinni 
Skálmöld, sem bregður sér í hin ýmsu líki.

Pönk á Patró fór fyrst fram árið 2010, 
en hátíðin í ár er sú fimmta í röðinni þar 

sem hún var haldin tvisvar sinnum fyrsta 
 sumarið. Frá upphafi hefur hátíðin byggst 
á því að ein hljómsveit stígi á stokk og haldi 
tvenna tónleika, eina fyrir börn og aðra fyrir 
fullorðna, en kynni jafnframt tónlist sína og 
sjái um tónlistarsmiðjur fyrir unga fólkið.

„Skálmaldarmeðlimir verða með þrjár tón-
listarsmiðjur fyrir krakkana í ár. Ásláttur 
verður viðfangsefni einnar þeirra, önnur 
snýst um rímur og rímnakennslu og í þeirri 
þriðju verður farið yfir lög og plötur sveitar-
innar og sögusviðið sem textarnir byggja á.

Á þennan hátt gefst unga fólkinu tækifæri 
til að njóta gæðastundar og taka þátt í mark-
vissri vinnu með hljómsveitinni,“ útskýrir 
Jóhann og tekur fram að frítt sé fyrir alla 
undir sextán ára aldri á hátíðina. Tónlistar-
smiðjurnar hefjast klukkan 13, svo verður 
boðið upp á hressingu á undan tónleikunum 
fyrir krakkana klukkan 15 og í kvöld verða 
svo fullorðinstónleikar klukkan 21, en miða-
verð á þá tónleika er 2.500 krónur. Engin 
sérstök skráning fer fram fyrir börn og ung-
linga í tónlistarsmiðjurnar og á tónleikana 
og er nóg að mæta á svæðið, en Sjóræningja-

húsið á Patreksfirði sér um forsölu miða á 
fullorðinstónleikana.

Jóhann fékk hugmyndina að hátíðinni 
þegar hann heimsótti Sjóræningjahúsið 
sumarið 2008 og Pönk á Patró hefur verið 
haldið við með styrkjum síðustu fjögur ár, 
en starf Jóhanns er unnið í sjálfboðavinnu. 
Hann gegnir einnig starfi framkvæmda-
stjóra Kraums tónlistarsjóðs og segir álagið 
í kringum Pönk á Patró aukast þegar stytt-
ist í hátíðina. „Þegar maður er orðinn vanur 
því að fylla út og fara yfir umsóknir gengur 
þetta skjótt fyrir sig.“

Skálmöld liggur beint við
Tónlistarhátíðin Pönk á Patró er haldin í fi mmta sinn á Patreksfi rði um helgina. Jóhann Ágúst Jóhannsson, 
stofnandi hátíðarinnar, segir mikið gleðiefni að hin vinsæla Skálmöld gefi  sér tíma til að sinna unga fólkinu.

Spurður hvaða hljómsveit, innlenda eða erlenda 
og lífs eða liðna, Jóhann myndi velja til að koma 
fram á Pönk á Patró í framtíðinni fengi hann frítt 
spil er skipuleggjandinn ekki í nokkrum vafa. 
„Led Zeppelin, engin spurning. Það er kannski 
skrýtið að nefna Led Zeppelin frekar en Bítlana 
en svona er þetta. Ég hugsa að Jimmy Page 
myndi slá í gegn í tónlistarsmiðjunni“.

Myndi velja Led Zeppelin

PÖNK  Jóhann 
Ágúst Jóhanns-
son skipuleggur 
Pönk á Patró þar 
sem börnum 
og fullorðnum 
gefst færi á 
gæðastund með 
hljómsveitinni 
Skálmöld í dag.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

FABÚLA  Margrét Kristín kemur fram í 
Mennta skólanum í Reykjavík.

Ágúst Már Garðarsson 
matreiðslumaður

Pönnukökur í 
hádeginu
Ég ætla að bjóða í pönnu-
kökur í hádeginu í dag og 
fara svo í Gay pride-gönguna. 
Restina af helginni ráða 
börnin svo ferðinni.

Margrét Gauja Magnús-
dóttir bæjarfulltrúi

Afmæli gulldrengs
Ég ætla að taka þátt í Gay 
pride-göngunni ásamt sam-
starfsfélögum hjá Hafnar-
fjarðarbæ. Svo verð ég að 
undirbúa þriggja ára afmæli 
gulldrengsins Breka sem 
verður á morgun.

Bryndís Loftsdóttir 
bóksali

Kíkja á kartöfl uupp-
skeruna
Draga fram pollagallann ef 
með þarf og vinna í garðinum. 
Svo vona ég að maðurinn 
minn grilli eitthvað gott fyrir 
okkur og hver veit nema ég 
prófi að taka upp kartöflur.

Georg Hólm 
tónlistarmaður

Mamma í heimsókn
Ég er í fríi heima hjá mér og ætla 

að gera sem allra minnst. Reyndar er 
mamma að koma í heimsókn svo ætli 

það verði ekki bara matarboð.

Kjartan
Guðmundsson
kjartan@frettabladid.is

Tónleikar Í lystigarði ljúfra kála er 
yfirskrift tónleika sem haldnir verða 
að Engi í Biskupstungum bæði í dag 
og á morgun. Tinna Sigurðardóttir 
söngkona, Svanhvít Lilja Ingólfs-
dóttir blokkflautuleikari og Svanur 
Vilbergsson gítarleikari munu flytja 
þar íslensk og erlend lög um garða 
og gróður. Hægt verður að sjá, snerta, 
lykta af og bragða á jurtunum sem 
sungið er um.

Tónleikarnir hefjast klukkan 15 
báða dagana.

Sungið innan um kálið

Veisla fyrir 
skilningarvitin

GÍTARLEIKARINN  Svanur Vilbergsson 
er einn þeirra sem koma fram í 
völundarhúsinu að Engi.

Myndlist Listakonan Hrafnhildur 
Inga Sigurðardóttir er með málverka-
sýningu í Gallerí Ormi, Sögusetrinu 
Hvolsvelli. Sýningin ber heitið Útsýni 
og stendur langt fram í september. 
Upplagt er að kíkja þar við þegar 
brunað er um Hvolsvöll.

Sýning í sögusetrinu Hvolsvelli

Útsýni í Ormi

LIST  Ein myndanna á sýningu Hrafn-
hildar Ingu.
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Það var ekki fyrr en ég var 
farin að misnota áfengi að 
ég þurfti að fara að hugsa 
minn gang. Ég lokaði á 
kenndir mínar til kvenna 
voða lengi en vissi þó 

af þeim í menntaskóla. Svo á ein-
hverjum tímapunkti sprakk ég og 
hugsaði: Ég verð að gera það sem 
mér finnst rétt að gera – fyrir mig.“ 
Þannig lýsir Guðrún Arna Krist-
jánsdóttir því þegar hún kom út úr 
skápnum árið 2010. Þá bjó hún með 
manni og á með honum tvo drengi, 
Andra Snæ og Birki Ísar. 

Nú er Guðrún hamingjusamlega 
gift Ólöfu Þorsteinsdóttur, sem 
kom inn í líf hennar fljótlega eftir 
skilnaðinn, og þær hjálpast að við 
uppeldi strákanna. Saman tekur 
þessi litla fjölskylda á móti útsend-
urum Fréttablaðsins í fallegri íbúð 
á Álftanesi. Þangað flutti hún frá 
Grindavík og kann ljómandi vel við 
sig. „Hér er svolítið „úti á landi“-
stemning og allir hafa tekið okkur 
rosalega vel. Auðvitað er alltaf 
 erfitt fyrir börn að flytja en strák-
arnir hafa komið sér vel fyrir og 
eiga orðið félaga. Þeir hafa ekkert 
orðið fyrir aðkasti fyrir að búa með 
tveimur mömmum,“ segir Guðrún 
Arna. Eru bara himinlifandi að eiga 
þrjár mömmur og einn pabba.“ 

Hugsaði um þetta í tvær mínútur
Að litla fjölskyldan sækist eftir 
„úti á landi“-stemningu kemur 
ekki á óvart þegar uppruninn er 
 skoðaður. Guðrún Arna átti lengi 
heima í Nesjahverfi, nærri Höfn 
í Hornafirði, og Ólöf er frá Sól-
heimum í Mýrdal. Hún var sex 
sumur að vinna í Skaftafelli og ber 
sterkar taugar til staðarins. Hún var 
í Menntaskólanum á Laugarvatni 
og flutti svo í bæinn 1996. En hve-
nær vissi hún að hún væri samkyn-
hneigð? „Á unglingsárunum fóru 
þær hugsanir aðeins að láta á sér 
kræla. Annars var engin umræða 
um svona hluti í sveitinni. Ég man 
eftir því þegar ég heyrði fyrst um 
samkynhneigð. Ég var að ryksuga 
heima og það var verið að tala um 
homma og lesbíur í útvarpinu. Ég 
gleymi því aldrei. Þá var eins og 
hringdi einhverjum bjöllum hjá mér. 
Ég var alltaf skotin í stelpum í skól-
anum en ekki strákum. Svo kemur 
togstreitan innra með manni. Nei, 
þetta er ekki rétt – og svona.“ 

Spurð út í strákamálin hlær hún: 
„Það fór minna fyrir þeim. Ég á 
engin sambönd á bak við mig, ekki 
við karlmenn að minnsta kosti, 
 heldur fór beint í djúpu laugina 
þegar ég flutti í bæinn.“ 

Viðbrögðum fjölskyldunnar við 
fregnum um að hún væri lesbía 
telur hún best lýst með því sem 
bróðir hennar hafi sagt: „Ég hugsaði 
um þetta í tvær mínútur og fannst 
þetta svo allt í lagi.“ „Það var ekkert 
flókið. Ef mér líður vel þá eru allir 
sáttir,“ segir Guðrún Arna. 

Í dag eru allir ánægðir 
En hvernig skyldi umskiptunum í 
lífi Guðrúnar Örnu hafa verið tekið 
í fjölskyldu hennar? „Þau voru auð-
vitað frekar erfið fyrir fólkið mitt. 
Sumir voru lengur að meðtaka það 
en aðrir að ég væri lesbía. Það tekur 
allt tíma. Maki minn var til dæmis 
talsverðan tíma að jafna sig á því, 
sem eðlilegt var. Hann hélt að ég 
vissi ekki hvað ég vildi, væri bara 
að prófa eitthvað nýtt. En ég get 
sagt eins og Ólöf að í dag eru allir 
ánægðir af því ég er hamingjusöm 
og drengirnir líka. 

Ég var auðvitað búin að vera 
lengi í gagnkynhneigðu sambandi 
og það er von að fólk hugsi: Bíddu, 
hvað varstu að gera allan þennan 
tíma? En ég er víst ekki ein um að 
haga lífi mínu svona. Það vissi ég 
ekki fyrr en löngu eftir að ég kom 
út úr skápnum að margar konur 
fara þessa leið. Átta sig seint. Von-
andi verður því einhvern tímann 
tekið líkara því þegar gagnkyn-
hneigt fólk skilur og tekur saman 
við aðra gagnkynhneigða maka. 
Mér finnst að þetta ætti að geta 
verið jafn eðlilegt. Auðvitað eru 
alltaf einhver særindi í sambandi 
við skilnaði. Þeir eru skipbrot. En 
ástæðan fyrir því að ég var svona 
lengi inni í skápnum var kannski 
sú að litla systir mín kom út úr 
 skápnum fyrir nokkuð  mörgum 
árum. Mér fannst það mjög  skrýtið 

ef við værum tvær systurnar 
lesbíur, en komst svo að því að það 
er ekkert óalgengt.“

Byrjuðu á Facebook
Nú eru þær Guðrún Arna og Ólöf 
búnar að vera saman í tæp þrjú ár. 
En hvar hittust þær? „Við byrjuðum 
að spjalla saman á Facebook og hitt-
umst síðan á kaffihúsi,“ byrjar Guð-
rún. „Já, svo vatt það aðeins upp á 
sig,“ skýtur Ólöf inn í hlæjandi.

„Málið var að þegar við hittumst 
fyrst var það vegna þess að ég ætl-
aði að fá ráðleggingar hjá annarri 
lesbíu. Ég vissi af Ólöfu og  ástæðan 
fyrir því er sú að móðir mín býr 
með bróður hennar,“ segir Guðrún 
Arna hikandi. 

Ólöf kemur henni til hjálpar. „Já, 
móðir hennar og bróðir minn eru 
búin að búa saman í 16 ár og við 
Guðrún Arna höfðum aðeins sést 
tvisvar með margra ára millibili 
áður en við hittumst á kaffihúsinu.“  
„Það er auðvitað ekki um nein blóð-
tengsl milli okkar að ræða en þetta 
er samt ekki það fyrsta sem við 
segjum fólki þegar það spyr  hvernig 
við höfum kynnst,“ áréttar Guðrún 
Arna. 

Þær héldu brúðkaupið 27. júlí 
síðast liðinn. „Við giftum okkur í 
Vík í Mýrdal. Þetta var sveitabrúð-
kaup af bestu gerð – skemmtilegheit 
frá föstudegi til sunnudag. Alveg 
dásamlegt,“ segir Ólöf brosandi og 

bætir við að margir hafi hjálpað til 
við undirbúninginn, meðal annars 
drengirnir Andri og Birkir.

„Við brutum blað í sögu Víkur-
kirkju,“ segir Guðrún. „Við viss-
um það þó ekki fyrr en á giftingar-
daginn að við værum fyrsta 
samkynhneigða parið sem gifti sig 
þar, að sögn okkar ágæta prests, 
séra Haraldar Kristjánssonar. Við 
fengum líka rosa gott veður, logn og 

28 stiga hita.“ „Já, besti dagur sem 
hefur komið í Vík í Mýrdal í einhver 
hundruð ár!,“ grínast Ólöf.

Veislan var í félagsheimilinu 
Leikskálum í Vík. Þar voru um 100 
manns og dansað fram á nótt. „Þeir 
síðustu fóru heim klukkan sex. Þetta 
var alvöru,“ segir Ólöf hlæjandi. 

Alltaf saman
Þær Guðrún Arna og Ólöf búa 
ekki bara saman heldur starfa þær 
saman líka, á skrifstofu Sóma. „Við 
erum mikið saman. Búum saman, 
vinnum saman, förum í ræktina 
saman og spilum blak saman. Við 
höfum voða gaman af því að vera 
bara lítil fjölskylda, gerum lítið af 
því að tjútta en erum dálítið í úti-
legum og ferðalögum. Oftast förum 
við í Mýrdalinn. Þar er gróðurreitur 
sem fjölskyldan mín á og við tökum 
þátt í að rækta,“ upplýsir Ólöf.

„Já, Ólöf er rosalega mikil hús-
móðir og strákarnir kunna alveg 
að meta það. Hún er mjög dugleg að 
baka og elda og sér bara eiginlega 
um þá deild. Ég er alltaf svo upp-
tekin,“ segir Guðrún Arna, sem auk 
vinnunnar er í stjórn Samtakanna 
‘78 og ströngu námi. „Ólöf hefur 
stjórn á hlutunum þannig að dreng-
irnir búa við reglur, ég er svona 
mildari týpan og sveigi stundum 
aðeins fram hjá þeim. En þeir eru 
dásamlegir drengirnir og finnst 
þetta allt svo eðlilegt.“

Gunnþóra 
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

„Ég varð fyrir miklum ofsóknum eftir 
að ég sagði frá því í viðtali í tímaritinu 
Samúel að ég væri samkynhneigður. Var 
bara heppinn að sleppa lifandi. Enda flúði 
ég land um tíma,“ segir Hörður Torfason 
söngvaskáld, sem hóf baráttu samkyn-
hneigðra á Íslandi með því að koma opin-
berlega út úr skápnum árið 1975. Hann 
kannast þó ekki við að vera hugrakkari 
en annað fólk, enda hafi hann hvorki farið 
í viðtalið kaldur né yfirvegaður. „Þetta 
kostaði átök og ég þurfti að fórna miklu. 
En það skilaði sér.“ 

 Hörður gerði plötuna Tabú árið 1983, þá 
búsettur í Danmörku, en árið 1991 tók hann 
ákvörðun um að reyna að búa á Íslandi. Þá 
voru Samtökin ´78, sem hann átti þátt í að 
stofna, farin að skila árangri og fordóm-
arnir gagnvart samkynhneigðum voru 
í rénun. „Danir stofnuðu svona samtök 

árið 1948 en íslensku samtökin náðu meiri 
árangri á mánuði en hin norrænu samtökin 
á áratugum. Meðal annars vegna þess að á 
Íslandi vissu allir hver ég var, því ég var 
orðinn eftirsóttur söngvari. Þess vegna 
varð slagkrafturinn meiri,“ segir hann. 

Hörður hefur verið í föstu sambandi í 15 
ár og er hamingjusamlega giftur maður. 
„Ég lifi góðu lífi og mín barátta hefur 
vakið athygli víða um heim. Mér er boðið 
víða til að halda fyrirlestra um aðferðir 
mínar. Þeir standa yfir í tvo tíma, ég tala í 
klukkutíma og svo svara ég fyrir spurnum. 
Jafnvel harðsvíruðustu andstæðingar 
samkynhneigðra hafa sýnt mér þá virð-
ingu að borða með mér og taka í höndina á 
mér. Víða er landlægur mórall eins og var 
hér fyrir 30-40 árum. Baráttan liggur í því 
að breyta þessum móral. Það gerist ekki á 
einni nóttu.“ 

Vissu allir 
hver ég var

Hörður Torfason 
söngvaskáld viður-

kenndi samkynhneigð 
sína fyrstur manna 

opinberlega hér á 
 Íslandi árið 1975.

SÖNGVASKÁLDIÐ  
„Jafnvel harð-
svíruðustu and-
stæðingar samkyn-
hneigðra hafa sýnt 
mér þá virðingu 
að borða með 
mér,“ segir Hörður 
Torfason.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Sveitabrúðkaup af bestu gerð
Guðrún Arna Kristjánsdóttir hafði verið í sambúð með karlmanni í tíu ár og eignast tvo syni þegar hún áttaði sig til fulls á að 
hún væri lesbía. Fljótlega féll hún fyrir Ólöfu Þorsteinsdóttur. Nú búa þær með drengjunum og geisla af gleði, enda nýgiftar.

ANDRI SNÆR, ÓLÖF, GUÐRÚN ARNA OG BIRKIR ÍSAR  „Við höfum voða gaman af því að vera bara lítil fjölskylda, gerum lítið af því að tjútta en erum dálítið í útilegum og 
ferðalögum.“ FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR 

27. JÚLÍ 2013  „Þetta var besti dagur 
sem hefur komið í Vík í Mýrdal í ein-
hver hundruð ár.“ MYND/HALLDÓR INGI

  Ég var auðvitað búin að 
vera lengi í gagnkynhneigðu 

sambandi og það er von að fólk 
hugsi: Bíddu, hvað varstu að 

gera allan þennan tíma?
Guðrún Arna



Vintage Resort Hotel
Hótelið er staðsett efst í fjallaþorpi Winter Park. Öll 
128 herbergin voru endurnýjuð árið 2012 og einnig 
eru á hótelinu íbúðir sem flestar eru með arni og 
eldhúskrók. Á hótelinu eru heitir pottar, veitinga- 
staður og bar.

Fraser Crossing 
Fraser Crossing / Founders Pointe íbúðahótelið í 
fjallaþorpi Winter Park býður upp á rúmgóðar og 
vandaðar íbúðir. Íbúðirnar eru allar með arni. Stutt er 
að ganga í lyfturnar.

Winter Park er þekkt fyrir afbragðs púðursnjó og nægan snjó langt fram í apríl. Skíðasvæðið samanstendur af fimm 
samliggjandi fjöllum: Winter Park, Mary Jane, Parsenn Bowl, Vasquez Cirque og Vasquez Ridge. Samtals 1.521 hektari, 
142 skíðaleiðir og 25 lyftur. Rúsínan í pylsuendanum er 490 hektarar af "off piste" skíðasvæði fyrir þá hörðustu. 
Fjallaþorpið í Winter Park er stórskemmtilegt og barnvænt, með fjölda kaffihúsa, veitingastaða og verslana til að njóta 
eftir ánægjulegan dag á skíðum.

Zephir Mountain Lodge 
Zephir Mountain Lodge er „ski in ski out„ íbúðar- 
hótel í hjarta fjallaþorpsins í Winter Park. Íbúðirnar 
eru rúmgóðar og allar með arni. Frá hótelinu eru 
aðeins nokkrir metrar í Zephir Express lyftuna, sem 
er sex sæta "high speed" stólalyfta.

frá kr.159.000-* frá kr.184.000-* frá kr. 189.000-*

WINTER PARK COLORADO
FJÓRÐA STÆRSTA SKÍÐASVÆÐI COLORADO
      AÐEINS 90 MÍNÚTUR FRÁ DENVER

Bókaðu skíðaferðina þína á www.gbferdir.is eða í síma 534 5000

Bókaðu skíðaferðina
snemma í ár..

og kynna:

* Í öllum herbergjum eru svefnsófar og því geta því a.m.k. tveir til viðbótar gist í hverju herbergi án auka gjalds.  Tilboðin gilda til 1.september.
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Alþingi samþykkti 
ný lögræðislög þar 
sem sjálfræðisaldur 
var hækkaður úr 
16 árum í 18 og 
Björk Guðmunds-
dóttir tók við tón-
listarverðlaunum 
Norðurlandaráðs.

Biskup Íslands, 
herra Ólafur 
Skúlason er 
sakaður um 
kynferðislega 
áreitni og konur frá Stígamótum mættu 
á prestastefnu íklæddar kuflum. 

Berglind Ásgeirsdóttir varð fyrst 
kvenna til að gegna embætti 
ráðuneytisstjóra og Guðrún 

Helgadóttir fyrsta konan 
sem kosin var forseti 

sameinaðs þings. Bjórfrum-
varpið varð að lögum.

Tónleikar Megasar, 
Drög að sjálfsmorði, 
voru haldnir í Mennta-
skólanum við Hamra-
hlíð og Jóhanna 
Sigurðardóttir settist 
á þing að afloknum 
kosningum þar sem Alþýðuflokkurinn 
bætti við sig 13 prósentustigum og níu 
þingsætum. 

RÉTTINDABARÁTTA 
SAMKYNHNEIGÐRA

Berg
k

s

Hörður Torfason 
opinberaði sam-
kynhneigð sína í 

blaðaviðtali, fyrstur 
manna á Íslandi.

Sameinuðu þjóðirnar 
tileinkuðu konum árið 

1975. Þann 24. október 
var kvenna frídagur á 
Íslandi í fyrsta sinn og 
25.000 konur mættu á 
útifund á Lækjartorgi.

Á sjötta hundrað manns beið í ofvæni 
víð Snæfellsjökul í kulda og trekki eftir 
að geimverur lentu þar. Þær höfðu 
boðað komu sína en létu svo ekki sjá sig. 

Lög um 
staðfesta 

samvist 
að norrænni 

fyrirmynd voru 
samþykkt á 

Alþingi. 

Fyrsta kynleiðréttingarað-
gerðin var framkvæmd á Ís-

landi. Áður voru aðgerðirnar 
gerðar í Noregi og var Anna 

Kristjánsdóttir annar 
Íslendingurinn til að undir-

gangast slíka aðgerð.

Samkynhneigð pör í staðfestri samvist 
öðluðust rétt til að ættleiða barn 

maka síns, svonefndri stjúpættleið-
ingu og fyrsta gleðigangan, 

Gay pride, var farin. Þá mættu 
5.000 manns í miðborgina. 

 Gangan hefur verið árviss við-
burður síðan og orðið sífellt 

fjölmennari auk þess sem dagskrá 
Hinsegin daga hefur lengst og eflst.

Ekki færri en sex íslenskar kvikmyndir 
voru frumsýndar á árinu og Draumar á 
jörðu eftir Einar Má Guðmundsson var 
vinsælasta bókin í jólabókaflóðinu. 

Félagið 
Trans Ísland 

var stofnað. 
Ugla Stefanía 
Jónsdóttir er 

formaður þess. 

Árið einkennd-
ist af gífur-
legum fram-
kvæmdum 
og ótaminni 
kaupgleði hjá 
Íslendingum. 
Það var 2007! 

Lög sem eiga að tryggja einstak-
lingum með kynáttunarvanda jafna 

stöðu fyrir lögum á við aðra voru 
samþykkt á Alþingi Íslendinga.

1975

1980

1990

2010

1988

1993

1996

1997

2000

2007

2012

2013

1975-2013

GLEÐIN RÍKIR Í DAG!

Samtökin ´78 voru stofnuð í Reykjavík 2. maí. 
Stofnfundinn sátu rúmlega tveir tugir karlmanna og 
fyrsti formaður var kjörinn Guðni Baldursson. Undir-
heiti félagsins var í fyrstu „félag hómósexúal fólks á 
Íslandi“ en árið 1981 var því breytt í „félag lesbía og 

homma á Íslandi“.

Samtökin ´78 hlutu í fyrsta 
sinn opinberan styrk frá 

Reykjavíkurborg. 

Fyrsta ganga Samtakanna ´78 
var farin en hún var ekki gleðiganga á sama hátt og síðar 

varð. Gleðin var einfaldlega ekki komin til sögunnar. 

„Það hefur alltaf verið skrifað um sam-
kynhneigð. Ást karla til karla og kvenna 
til kvenna. Það er þekkt frá tímum 
Persa, Rómverja og Grikkja til forna. Oft 
var ástin höfð í flimtingum og textinn 
var fullur af fordómum,“ segir Baldur 
Þórhallsson stjórnmálafræðingur. Hann 
er staddur úti á flugvelli þegar haft er 
samband við hann en ekki stendur á 
svörum.

„Það urðu ákveðin þáttaskil eftir 
fyrri heimsstyrjöldina í hinum vest-
ræna heimi þegar lýðræðisöfl komu til 
sögunnar. Þriðji áratugurinn var tímabil 
frjálslyndis, í París og Berlín var fjöldi 
samkomustaða fyrir samkynhneigða en 
með valdatöku fasista í Evrópu á fjórða 

áratugnum var samkynhneigð ekki aðeins barin niður heldur sendu 
nasistar fjölda samkynhneigðra í útrýmingarbúðir. 

Eftir seinni heimsstyrjöld náðu íhaldssöm öfl undirtökunum og 
fjölskyldugildin kristölluðust í eiginmanni, eiginkonu, börnum, bíl og 
gæludýri. Churchill var við völd í Bretlandi, Adenauer í Þýskalandi 
og Eisenhower í Bandaríkjunum. Það var ekki fyrr en með valdatöku 
Kennedys á sjöunda áratugnum að unga kynslóðin í hinum vestræna 
heimi fékk rödd. Viðhorfin tóku að breytast með hippatímanum og 
kvennabyltingunni og ákveðin þáttaskil urðu þegar lögreglan gerði 
rassíu á Stonewall-bar í New York, þar sem fólk var að syrgja Judy 
Garland 27. júní 1969, og draggdrottningarnar tóku af sér hælas-
kóna og börðu lögregluna til baka. Eftir það varð ekki aftur snúið. Við 
erum komin inn í nútímann.“ 

Leiðin til nútímans
Ótrúlega stutt er síðan ást fólks af sama kyni var 
viðurkennd og einangrun samkynhneigðra rofi n. 

BALDUR ÞÓRHALLSSON  
Hann segir réttindabaráttu 
samkynhneigðra oft rakta til 
Stonewall-uppreisnarinnar 1969.

„Ég kom út úr skápnum fyrir sjálfum mér og fólk-
inu í kringum mig árið 1988. Árið 1991 birtist 
viðtal við mig í helgarblaði Þjóðviljans um ung-
liðahreyfingu sem ég og fleiri stofnuðum innan 
Samtakanna ´78. Þetta var fyrsta gay viðtalið 
sem ég fór í,“ segir söngvarinn Páll Óskar.

Umrætt viðtal dró dilk á eftir sér heima 
hjá Páli Óskari. „Pabbi brjálaðist. Hljóp um 
allar hæðir Útvegsbankans, þar sem hann 
vann, safnaði öllum helgarblöðum Þjóðvilj-
ans saman og setti í tætarann. Hringdi í 
mömmu á hennar vinnustað, Landspítalann, 
og skipaði henni að gera blaðið upptækt þar. 
Eftir það keyrði hann í allar sjoppur í 101 og 
107 og keypti öll helgarblöð Þjóðviljans sem 
hann fann.“ 

Páll Óskar segir samband sitt og föðurins ekki 
hafa verið upp á marga fiska á þessum árum. „Við 
pabbi áttum í miklu reiptogi og eftir viðtalið hótaði 
hann að henda mér út en þá steig mamma fram. 
Hún var svolítið eins og Clint Eastwood, sagði fátt 
en það sem hún sagði skipti öllu máli og þarna setti 
hún pabba mörk. Sagði þetta í fyrsta sinn sem eitt-
hvert sjö barna þeirra væri gagnrýnt út frá kyn-
hneigð og ef ég vildi koma með kærasta heim væri 
hann velkominn að borða sama sunnudagslærið með 
sömu grænu baununum og sömu brúnu sósunni og allir 
hinir. Í þessari setningu rammaði hún inn allt það sem 
réttindabarátta okkar samkynhneigðra gengur út á. Að 
fá að sitja við sama borð og aðrir.“

Sitja við sama borð
Þegar fyrsta gay viðtalið birtist við Pál 
Óskar Hjálmtýsson söngvara reyndi faðir 
hans að gera blaðið upptækt. 

„Ég tel að ég hafi ekki verið inni 
 skápnum, ég hafi einfaldlega verið týnd,“ 
segir Margrét Pála Ólafsdóttir leikskóla-
stjóri um það þegar hún áttaði sig á því að 
hún væri lesbía. Árið var 1984 og hún var 
26 ára gift kona með barn.

Skömmu eftir að Margrét Pála gerði 
þessa uppgötvun kveðst hún hafa 
fjallað um málefni samkynhneigðra 
í viðtali við Mannlíf án þess að ræða 
eigin kynhneigð. „Ég var virðulegur 
forstöðumaður hjá Reykjavíkurborg 
og óttaðist um vinnuna mína. Eftir 
það hef ég borið höfuðið hátt og hvergi 
 kinokað mér við að leggja málstað sam-
kynhneigðra lið, meðal annars sem for-
maður Samtakanna ´78, enda hef ég 
ekki þurft að gjalda fyrir kynhneigð 
mína mjög lengi.“ 

Margréti Pálu þykir vænt um að vera treyst fyrir börnum í 
þúsunda vís. Hún telur að því hefði enginn trúað fyrir aldarfjórðungi 
þegar hún var fyrsti kennarinn sem kom úr felum í skólakerfinu. 
„Ég er einstaklega stolt af íslenskri þjóð sem kemur ekki til hugar 
 lengur að það sé eitthvað athugavert við það að uppalandi sé lesbía 
eða hommi. Íslendingar eru svo miklir snillingar þegar þeir vilja það 
við hafa.“

Stolt af íslenskri þjóð
Margrét Pála Ólafsdóttir var fyrsti kennari íslenska 
skólakerfi sins sem viðurkenndi samkynhneigð. 

MEÐ HUNDINN ÁRNA  „Ég var 
gift og með barn þegar ég áttaði 
mig á að ég var ósköp venjuleg 
 manneskja með tilfinningar eins og 
allir aðrir. Ég var bara lesbía,“ segir 
hún. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

1978

Þóra Arnórs-
dóttir frétta-
maður komst 
nær því en áður 
hefur gerst að 
velta sitjandi 
forseta Íslands 
úr embætti í 
forsetakosn-
ingum. 

PÁLL ÓSKAR 
 „Mamma var 
svolítið eins og 
Clint Eastwood. 
Sagði fátt en það 
sem hún sagði 
skipti öllu máli.“
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79.900 kr.*
á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í 

íbúð með einu svefnherbergi 
og hálfu fæði. 

Verð frá 99.837 kr á mann m.v. 
2 fullorðna í bókun. 

Brottför: 27. ágúst - 7 nætur.

FRÁ:

Hotel Neptuno

64.900 kr.*
á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í 
íbúð með tveimur svefnherbergjum. 

Verð frá 79.800 kr á mann m.v. 2 
fullorðna í bókun. 

Brottför: 27. ágúst - 7 nætur.

FRÁ:

Pierre Vacances
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95.400 kr.*
á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn 
í tvíbýli með morgunmat. Verð frá 
118.640 kr á mann m.v. 2 fullorðna 

í bókun. 
Brottför: 28. ágúst - 7 nætur.

FRÁ:

La Siesta

79.100 kr.*
á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í 
íbúð með einu svefnherbergi. Verð 

frá 98.200 kr á mann m.v. 2 fullorðna 
í bókun. 

Brottför: 28. ágúst - 7 nætur.

FRÁ:

Los Alisios

* Innifalið: Flug, skattar, gisting og íslensk fararstjórn. 
Verð miðast við að bókað sé á netinu. Birt með fyrirvara um prentvillur.

SÓLAR
Tilboð á síðustu sætin í ágúst!
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Brottfarir:
Tenerife: 

21. & 28. ágúst.
Almería: 

20. & 27. ágúst



MEIRA EN 1000 VÖRUTEGUNDI
ALLT AÐ 75% 

NOKKUR VERÐDÆMI

Útlitsgallaðar vörur og síðustu eintök með miklum afslætti
Sléttujárn og krullujárn í miklu úrvali frá 995 kr. 
AIDA búsáhöld með 50% afslætti
Sjónvörp með allt að 150.000 kr.  afslætti
Heimabíókerfi með allt að 40% afslætti
Frystikistur frá 44.995 kr. 

HÁFAR

ÚÚTVÖRP
BÍLMAGNARAR

BÍLHÁTALARAR

ELDAVÉLAR

UUPPÞVOTTAVÉLARHRÆRIVÉLAR ÖRBYLGJUOFNAR

ÞVOTTAVÉLARFRYSTIKISTUR ÞURRKARAR

OFNAR

SAMLOKUGRILL

BLANDARAR VÖFFLUJÁRN

OPIÐ ALLA HELGINA Á SUÐURLANDSBRAUT
LAUGARDAG 11-16 OG SUNNNUDAG 13-17

OPIÐ!
ALLA HELGINA



TAKMARKAÐ MAGN
Fyrstur kemur – fyrstur fær!

IR MEÐ ÓTRÚLEGUM AFSLÆTTI

% AFSLÁTTUR
Ofnar og helluborð með allt að 50.000 kr. afslætti
40“ Philips sjónvörp frá 109.995 kr. 
Uppþvottavélar með allt að 40.000 kr. afslætti
Nikon myndavélar með allt að 38% afslætti
Bluetooth hátalarar með miklum afslætti

Sjá allt 
úrvalið 
á ht.is

SUÐURLANDSBRAUT 26 - REYKJAVÍK - SÍMI 569 1500

BÍLTÆKI

HEYRNARTÓL

DDVD SPILARAR
MP3 SPILARAR

MAGNARARHLJÓMBORÐ

HÁTALARAR

I

FERÐATÆKI

REIKNIVÉLAR

ÞRÁÐLAUSIR SÍMAR

KAFFIVÉLAR

STRAUJÁRN
HELLUBORÐ

MYNDAVÉLAR

S ÓSJÓNVÖRP

ÍSSKÁPAR
RYKSUGUR

RAKVÉLAR



Góður kostur fyrir alla almenna tölvuvinnslu 
eins og netið, tölvupóstinn, ritvinnslu og 
þetta helsta.  Intel Dual Core örgjörvi, 4GB 
vinnsluminni og 500GB harður diskur. 

Ein sú heitasta í úrvalinu.  
Glæsileg hvít 15,6” fartölva 
með 8GB vinnsluminni og 
stórum 750GB hörðum diski.  
Hraðari gagnaflutningur 
með USB3 og HDMI til 
að tengja við sjónvarp 
eða skjá. 

Allir sem versla fartölvu hjá Tölvulistanum í ágúst og september 
fá í kaupbæti ávísun á fræðandi og skemmtilegt Windows 8 
námskeið sem haldið er í samstarfi við Promennt sem sérhæfa sig 
í fjölbreyttu tölvunámi.  Á þessu vinsæla námskeiði fara Microsoft 
sérfræðingar Promennt yfir nýtt viðmót Windows 8 og hvernig 
best er að fullnýta möguleika þess.  Gagnlegt og fræðandi 
námskeið sem viðskiptavinir hafa verið mjög ánægðir með.  

L
Toshiba Intel i3 ffartölvu með 15,6” 
skjá.  Stór 750GBB harður diskur.



Kraftmikil og 
glæsileg í senn.  
Flott hvít umgjörð og 
fjögurra kjarna AMD A8 örgjörvi.  
Öflugt 1 GB Radeon HD 7640G skjákort, 
8GB vinnsluminni og stór 1TB harður diskur. 

Bestu kaupin í Toshiba línunni í ár.  
Intel i7 örgjörvi fyrir þunga vinnslu 
eða leiki.  Öflugt 1GB nVidia 
GeForce GT740M skjákort, 
stækkanlegt vinnsluminni í 
16GB, 750GB harður diskur, USB3 og HDMI. 

Ein af okkar vinsælustuEi f kk
eg í eg í kskólól tatölölvum.  MMeðfðfærilileg íí 

“ skjá“ skkjá og skólann með 13,3“ skjá
3 örgj3 örgjörvaa. Intel Core i3 örgj

vinnvinnnsluminni og 6GB vinn
hehellinggur af plássi á 11TB he
hörðumm diski.

Hörkuflott tölva með kraftmikla 
fjögurra kjarna AMD A10 
örgjörvanum og Radeon HD7670M 
skjákorti.  8GB vinnsluminni og stór 
1TB harður diskur. Frábær kaup.
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Systurnar þrjár, Nanna, Hadda 
Fjóla og Hlín Reykdal, eru önnum 
kafnar þegar blaðamann og ljós-
myndara ber að garði. Hadda 
Fjóla er að leggja lokahönd á upp-
setningu einkasýningar sinnar, í 
fallegum sýningarsal á Listasafni 
ASÍ, og hinar systurnar huga að 
börnunum og virða fyrir sér verk 
Höddu Fjólu. Þær eru með þrjú 
ungabörn með sér en systurnar 
eignuðust allar barn á árinu. And-
rúmsloftið er létt og skemmtilegt 
og er ljóst að þær taka sig ekki of 
alvarlega.

Nanna, sem er grafískur hönn-
uður að mennt, býr ásamt eigin-
manni sínum, Magnúsi Eðvaldi 
Björnssyni, og fjórum börnum í 
úthverfi Boston í Massachusetts-
fylki í Bandaríkjunum, þar sem 
hann starfar sem tölvunarfræð-
ingur. Nanna er nú komin heim, 
meðal annars til að vera viðstödd 
opnun einkasýningu systur sinnar.

Hadda Fjóla, sem er myndlistar-
kona, hefur síðastliðinn áratug 
búið í Gautaborg í Svíþjóð ásamt 
eiginmanni sínum, Snorra Einars-
syni, og börnum, en er nýflutt 
til Íslands þar sem hún segir 
 ræturnar sterkar.

Hlín er skartgripahönnuður og 
yngst systranna. Hún býr í Vestur-
bænum ásamt eiginmanni sínum, 
Hallgrími Stefáni. Hún segist 
ánægð með að fá þær báðar heim 
því það gerist ekki nægilega oft að 
þær séu allar saman á einum stað.

Einn af fáum læknum á leið til 
Íslands
Hadda Fjóla: „Þegar við  fluttum 
til Gautaborgar stóð alltaf til 
að flytja aftur heim. Þegar við 
vorum flutt út leið okkur vel og 
við  byggðum upp fjölskyldu og líf. 
Svo rann bara upp sú stund að við 
þurftum að ákveða okkur, hvort 
við ætluðum að vera eða fara. 
Við hugsuðum með okkur að við 
þyrftum allavega að prófa að fara 
heim áður en við yrðum hreinlega 
að Svíum. Það er erfið ákvörðun, 
þegar manni líður vel í útlönd-
um, að flytja heim. Hún snýst 
ekki bara um mig, heldur um fjöl-
skylduna alla. Segja má að maður-
inn minn sé einn af fáum læknum 
sem eru að flytja heim! En hann 
er kvensjúkdómalæknir með frjó-
semi sem sérgrein.“

Hlín: „Hann er kominn til að 
fjölga Íslendingum!“

Hadda Fjóla: „Svo veiktist 
pabbi í júlí í fyrra og þá fluttum 
við heim. Það var erfið ákvörðun 
en sjálfsögð fyrir okkur.“

Áfall að missa pabba
Jón Reykdal, faðir systranna, var 
listmálari og lektor í myndmennt 
við menntavísindasvið Háskóla 
Íslands. Hann var frumkvöðull í 
íslenskri grafíklist. Síðustu þrjá-
tíu árin voru að mestu helguð mál-
verkum, ljósmyndun og kennslu, 
en hann lagði mikið upp úr því að 
rækta sambandið við fjölskylduna.

Nanna: „Pabbi var greindur með 

krabbamein í heila í júlí í fyrra. 
Þetta gerðist rosalega hratt og 
fyrir mitt leyti kom þetta eins og 
þruma úr heiðskíru lofti.“ 

Hadda Fjóla: „Hann var allt-
af svo hress og skemmtilegur og 
hugsaði vel um sig.“

Nanna: „Já, hann hugsaði um 
mataræðið og hreyfði sig. Hann 
var virkur í félagslífi og lífs-
glaður maður. Svo greinist hann 
með þennan skæða sjúkdóm og 
hrakaði svakalega hratt. Hann fór 
á þessum tíma í aðgerð sem tókst 
vel og allt leit betur út, en það var 
ekki lengi. Hann var dáinn hálfu 
ári síðar. Þetta er eitt stærsta áfall 
sem ég hef orðið fyrir í lífinu, það 
hrikti einhvern veginn í öllu.“

Hlín: „Pabbi var líka svo mikil 
fyrirmynd fyrir okkur systur.“

Nanna: „Já, það er alveg rétt. 
Við fjölskyldan fórum til dæmis öll 
í Myndlista- og handíðaskólann, en 
við höfum farið okkar eigin leiðir 
eftir það.“

Hadda Fjóla: „Auðvitað, og 
vonandi finnst öllum pabbi sinn 
dásamlegur. En við vorum rosa-
lega heppnar með okkar pabba. 
Hann hafði alltaf tíma fyrir okkur 
og var okkar helsti ráðgjafi og 
mikill vinur. Og já, eins og Hlín 
segir, okkar fyrirmynd.“

Nanna: „Þetta var líka gríðar-
lega mikið áfall fyrir mömmu. 
Þarna fór hennar lífsförunautur, 
maðurinn sem hún hafði verið 
með í 49 ár. Hann var hennar besti 
vinur, stuðningsmaður og gagn-
rýnandi í listinni. Þau voru alla 
tíð mjög náin.“

Samheldin fjölskylda
Þrátt fyrir að lönd og höf hafi 
verið á milli hefur fjölskyldan 
alltaf haldið miklu sambandi. 
Systurnar áttu meðal annars allar 
þrjár barn á árinu og leggja mikið 
upp úr því að börnin fái að  kynnast 
vel.

Nanna: „Já, það verður eigin-
lega að segjast að tilfinningin um 
að flytja heim hefur aldrei verið 
sterkari. Við Hadda vorum allt-
af einhvern veginn samsekar í 
útlegðinni en nú er hún komin 
heim og það lætur mann óneitan-
lega hugsa um að koma heim líka. 
Það er svo fyndið að í Bandaríkj-
unum eru allir svo óvanir því að 
fólk flytji aftur heim þegar það er 
á annað borð komið til Bandaríkj-
anna. Það eru allir rosalega hissa á 
að ég sé að pæla í því að fara aftur 
heim. En ræturnar eru sterkar.“

Hadda Fjóla: „Já, það var líka 
þannig í Svíþjóð. Hérna býr fjöl-
skyldan manns í göngufæri og það 
er svo mikill samgangur. Okkur 
vantar bara Nönnu heim!“

Hlín: „Ég er sú eina sem hefur 
bara verið hér heima. Ég reyndar 
náði í manninn minn, nýlentan á 
Íslandi úr verkfræðisérnámi. Þá 
var ég í Listaháskólanum í fata-
hönnun, sem ég einmitt sótti um 
eftir hvatningu frá pabba. Þegar 
módelin mín voru að ganga eftir 
pöllunum á útskriftarsýningunni 
minni var ég uppi á fæðingardeild 
að eignast okkar fyrsta barn. Svo 
eignuðumst við annað barn fyrir 
mánuði.“ 

Hadda Fjóla: „Ég eignaðist mitt 
fyrsta barn líka þegar ég var að 
halda útskriftarsýninguna mína!“

Systurnar hlæja innilega þegar 
þær rifja upp góða tíma.

Það kom aldrei neitt annað til 
greina
Hlín: „Fljótlega eftir útskrift fór 
ég að þróa merkið mitt og búa 
til skartgripi. Fylgihlutir í tísku 
hafa alltaf verið mitt aðaláhuga-
mál. Halli, maðurinn minn, missti 
vinnunna í kreppunni eins og svo 
margir byggingaverk fræðingar. 
Daginn eftir kom hann upp á 
vinnustofu til mín að hjálpa mér og 
hefur ekkert farið síðan. Ég leyfði 
honum það hreinlega ekki. Við 
vinnum svo vel saman, ég sleppi 
honum ekki úr þessu. Hann kom 
með tækni inn í þetta. Verkfræði í 
skartgripahönnun er alveg málið. 
Hann er vandvirkur og spáir í 
hlutum sem ég kannski geri ekki. 
Fólk heldur að ég sé sú vandvirka 
og sjái um að hnýta og þetta sem 
allir halda að konur geri betur, en 
hann er ekkert síðri, ef ekki betri.“

Hadda Fjóla: „Ég pældi í því að 
fara í sálfræði eða hjúkrun. Þess 

á milli var ég á kvöldnámskeiðum 
í módelteikningu og ég vissi allt-
af að listin yrði á endanum ofan 
á. Það var aldrei neitt annað sem 
kom til greina, í raun og veru. Ég 
myndi ekki vilja vinna við neitt 
annað en myndlist.“

Nanna: „Það var aldrei nein 
pressa á okkur að fara í listnám. 
Alls ekki. En við erum einhvern 
veginn öll með þetta í blóðinu. 
Maður reynir auðvitað að vera 
sjálfstæð manneskja og ég tók 
frönsku í Háskóla Íslands. En á 
lokaárinu mínu þar fór ég í inn-
tökuprófið í Myndlista- og hand-
íðaskólanum og það var aldrei 
spurning um neitt annað. Þaðan 
fór ég svo til Bandaríkjanna og 
lærði grafíska hönnun.“

Samviskusamir listamenn
Foreldrar stelpnanna voru alla 
tíð iðin við list sína og kenndu 
 systrunum að ekkert gerðist án 
þess að vinna að því.

Hadda Fjóla: „Við lærðum það 
af mömmu og pabba að maður er 
ekkert að bíða eftir því að andinn 
komi yfir mann. Maður þarf bara 
að vinna að listinni og vera sam-

viskusamur. Minn vinnudagur 
hefst hálf níu til níu. Ef ég er mætt 
eftir það þá er ég pirruð út í sjálfa 
mig fyrir að vera sein.“

Hlín: „Ég hef aldrei skilið að það 
að vera listamaður sé frá brugðið 
öðrum störfum í þjóðfélaginu. 
Maður er auðvitað eigin yfirmaður 
en oft er það þannig að maður þarf 
að vinna meira þegar svoleiðis er.“

Nanna: „Það kemur enginn andi 
yfir mann nema að maður byrji 
bara. Maður þarf að kunna að 
meta ferlið.“

Ég kveð þær systur þegar eigin-
mennirnir byrja að streyma að 
með afkvæmin. Þær taka kátar á 
móti fjölskyldu sinni og standa upp 
allar í einu. Það er greinilega mikil 
samheldni og gleði á  þessum bæ.

➜ Við vorum rosalega 
heppnar með okkar pabba. 
Hann hafði alltaf tíma fyrir 

okkur og var okkar helsti 
ráðgjafi og mikill vinur.

Ólöf 
Skaftadóttir
olof@frettabladid.is

Hadda Fjóla Reykdal er mynd-
listarkona og hefur síðastliðinn 
áratug verið búsett í Gautaborg 
í Svíþjóð ásamt fjölskyldu 
sinni.

Hadda útskrifaðist úr Mynd-
lista- og handíðaskóla Íslands 
sem sameinaðist Listaháskóla 
Íslands árið 1998. Hún hefur 
alla tíð síðan starfað við mynd-

list sína og meðal annars sýnt í virtum galleríum 
í Stokkhólmi, Gautaborg, Kaupmannahöfn, 
Malmö og Reykjavík svo eitthvað sé nefnt.

Hlín Reykdal hefur getið sér gott orð fyrir skartgripa-
hönnun sína. Kúluhálsmen Hlínar hafa á stuttum tíma 
orðið gífurlega vinsæl á Íslandi. Hún gerir hálsmenin 
í nánu samstarfi við eiginmann sinn, Hallgrím Stefán 
Sigurðsson, og engin tvö eru eins. Hún segir hjólin fyrst 
hafa byrjað að snúast almennilega þegar hann kom inn 
í framleiðsluna, en hann er menntaður verkfræðingur.

Hlín útskrifaðist sem fatahönnuður úr Listaháskóla 
Íslands árið 2009. Hugmyndin að hálsmenunum varð 
til út frá útskriftarlínu hennar og hefur sífellt verið í 

þróun síðan. Markmiðið er að stækka merkið og gera töskulínu í náinni 
framtíð. Einnig stefna þau hjón á að koma skartgripum sínum í sölu í 
útlöndum, meðal annars í New York-borg fyrir lok ársins.

Nanna Reykdal flutti til Bandaríkjanna 
með manni sínum árið 1996, en hún 
hafði þá lokið prófi frá Myndlista- og 
handíðaskólanum. Hún fór í sérnám til 
Bandaríkjanna og lærði grafíska hönnun.

Nanna vann við grafíska hönnun í 
Bandaríkjunum um tíma, eða þar til 
atvinnuleyfi hennar rann út. Þá sneri 
hún sér að barneignum og heimilinu. 
Systurnar Hlín og Hadda Fjóla segja fáa 

leggja jafn mikið í heimili sitt og Nönnu. Hún tók núna 
síðast próf í einkaþjálfaranum og segist sjálf óhrædd við 
að skipta um skoðun. 

HADDA FJÓLA REYKDALHLÍN REYKDAL NANNA REYKDAL

Með listina í blóðinu
Þær Nanna, Hadda Fjóla og Hlín Reykdal eru dætur Jóns Reykdals myndlistarmanns og Jóhönnu Þórðardóttur, 
myndhöggvara og kennara. Stelpurnar hafa allar haft listir að aðalstarfi og segja pabba sinn hafa verið sína helstu fyrirmynd. 
Jón Reykdal lést í janúar á þessu ári eftir skammvinna baráttu við krabbamein í heila. Systurnar segja andlát föður þeirra 
hafa verið þeim mikið áfall. Þær eru heima á Íslandi, allar þrjár, í fyrsta skipti í langan tíma vegna einkasýningar Höddu Fjólu.

SYSTUR  Nanna, Hadda Fjóla og Hlín eignuðust allar barn á árinu. Hér í bakgrunni sjást verk eftir Höddu Fjólu sem eru til sýnis
á Listasafni ASÍ. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR
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13.
ÁGÚST

FÖGNUM ÞVÍ AÐ 
VERA TIL OG NJÓTUM 

DAGSINS!

Til hamingju með

Tryggðu þér miða á www.hhi.is, í síma 563 83OO eða hjá næsta umboðsmanni. Vænlegast til vinnings

DRÖGUM 

ÁGÚST

Einn fallegasti dagur ársins er runninn

upp þar sem við fögnum jafnrétti og

mannréttindum.
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Við minnum á hinn Stóra daginn sem er

þriðjudaginn 13. ágúst. Vinningurinn í 

Milljónaveltunni er kominn í 70 milljónir g gog enginrr

ástæða til annars en að halda gleðinni áfram.
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➜ Strákarnir

➜ Rússneska „tískumafían“ ➜ Þær ítölsku

➜  Bandarísku spekingarnir

➜ Skandinavísku áhrifinÁhrifavaldarnir 
í tískunni

Bryan Boy  
 Tískubloggarinn 
er frá Filipps-
eyjum. Hann 
er gríðarlega 
vinsæll bloggari 
og útnefndi New 
York Post hann 
í hópi heitustu 
net-stjarna heims 
fyrir skömmu. 

Scott Schuman  
 Bandaríski bloggarinn heldur úti 

vefsíðunni The Sartorialist ásamt 
kærustu sinni. Hann var áður inn-

kaupastjóri en hóf að mynda götu-
tísku er hann var í barneignarleyfi.

Justin 
O’Shea  
 Ástralinn er 
innkaupastjóri 
fyrir vefversl-
unina MyTher-
esa.com. Hann 
þykir einn sá 
flottasti í brans-
anum í dag. 

Vika Gazinskaya og Ulyana Serjeenko 
 Gazinskaya og Serjeenko eru þekktir fatahönnuðir 

í heimalandi sínu og tilheyra rússnesku „tísku-
mafíunni“ svonefndu. 

Anya 
Ziourova 

 Stílistinn hóf 
feril sinn hjá 
bandaríska Vogue 
en starfar nú hjá 
rússneska Allure. 
Hún er oft mynduð 
á tískuviðburðum 

og tilheyrir einnig 
„tískumafíunni“.

Miroslava Duma  
 Er fyrrverandi ritstjóri rússneska 
Harper‘s Bazaar og rússnesk 
„It“ stúlka.

Anna Dello Russo  
 Hinn ítalski ritstjóri japanska 
Vogue er vinsælt myndefni 
þeirra sem mynda götutískuna, 
enda klæðavalið litríkt.

Giulia Tordini  
 Tordini-systurnar eru tíðir gestir á 
tískuvikunum í Mílanó.

Giorgia 
Tordini  
 Ítalski 
fatahönn-
uðurinn 

lifir og 
hrærist 
í ítölsku 
tískusen-
unni. 

Elisa Nalin  
 Nalin er fædd í Veróna á Ítalíu og starfar 
sem stílisti fyrir tímarit á borð við I-D, 
Dazed and Confused og Harper´s Bazaar.

Natalie Joos  
 Hin bandaríska Joos er 
bloggari og umboðs-
maður og heldur úti 
athyglisverðri bloggsíðu. 

Taylor Tomasi Hill  
 Tomasi Hill vann lengi 
hjá bandaríska Marie 
Claire og var eitt sinn 

músa hönnuðarins 
Prabals Gurung. Hún 

hefur heimsótt Ísland í 
tengslum við Reykjavík 

Fashion Festival. 

Marianne 
Theodorsen  
 Hin norska 
Marianne er 
bloggari á upp-
leið. Hún fær 
nú boð á allar 
helstu tískuvik-
urnar og þykir 
hafa einstakan 
fatastíl og hár.

Hanneli Mustaparta 
 Hanneli er einnig norsk og ásamt því 

að starfa sem fyrirsæta heldur hún 
úti vinsælu tískubloggi. 

Elin Kling  
 Hin sænska 
Kling hefur lengi 
bloggað um 
tísku og gefur nú 
út eigið tísku-
tímarit. Hún er 
jafnframt fyrsti 
bloggarinn 
sem hannað 
hefur línu fyrir 
fatarisann H&M.

Tískan er hverful en innan hennar 
þrífst þó fólk sem nær bæði að 

tolla í tískunni og hafa áhrif á hana 
ár eftir ár. Þeir frægustu eru ein-

staklingar á borð við kattavininn Grace Codd-
ington og hina goðsagnakenndu Önnu Wintour. 
Nýjar „stjörnur“ hafa þó rutt sér til rúms og hér 

er farið á hundavaði yfir bakgrunn þeirra. 

NORDICPHOTOS/GETTY

Sara 
McMahon
sara@frettabladid.is

NÝ ÍSLENSK
FRAMLEIÐSLA
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Það er hægara sagt en gert að 
ná Ólafi í viðtal, dag skráin 
er þétt og unnið fram á 
nætur. Það tekst þó loks 
einn sólríkan eftirmiðdag 
í vikunni, enda hefur hann 

gefið nokkurra daga frí frá tökum 
„til að fólk geti aðeins andað“, eins og 
hann orðar það. „Þetta er eins og hver 
önnur vertíð,“ segir hann. „Gífurlegt 
álag en góður mórall, enda góður og 
sam hentur hópur.“

Borgríki II – Blóð hraustra manna 
er sjálfstætt framhald Borgríkis 
og sami hópur sem stendur að gerð 
 hennar. „Fyrri myndin var gerð sam-
kvæmt gömlu kaupfélagshugsjóninni 
og fólk vann þar mjög svo undir launað, 
margir gáfu jafnvel vinnu sína. Það 
voru bara allir að verða brjálaðir á 
þessu eilífa hruntali þannig að við 
gerðum svona pínu fokkjú við heim-
inn, lokuðum okkur inni í þrjá mánuði 
og gerðum bíó saman. Nú er fólk hins 
vegar að fá laun en það er líka meira 
álag á mannskapnum.“

Borgríki er í endurgerðarferli í 
Bandaríkjunum, þar sem sögu sviðið 
verður Chicago og Ólafur kemur að 
gerð hennar sem ráðgjafi. „Það er 
verið að skrifa handritið og þetta lítur 
bara vel út. Góður leikstjóri, James 
Mangold sem gerði meðal annars Walk 
the Line og Wolverine, og góðir fram-
leiðendur. Mér líst mjög vel á þetta en 
maður þorir aldrei að treysta neinu 
í þessum bransa fyrr en tökur eru 
 hafnar.“

Kann ekki að elska
Stórskotalið íslenskra leikara fer 
með hlutverkin í Borgríki II, þeir 
sömu og í Borgríki; Ágústa Eva 
Erlends dóttir, Ingvar E. Sigurðsson, 
 Sigurður Sigur jónsson, Zlatko Kric-
kic. Að auki  leikur Darri Ingólfsson 
nýjan  karakter. Ólafur segir skemmti-
legustu vinnuna fólgna í því að vinna 
með þeim við sköpun karakteranna. 
„Það eru persónurnar og sagan sem 
skipta öllu máli. Því tæknivæddari og 
flinkari sem við verðum í kvikmynda-
gerð því meira áberandi  verður að 
eini gjaldmiðillinn sem eftir er gagn-
vart áhorfendunum er hvort þeir 
tengja við persónurnar eða ekki. Ég 
tengi við þessar persónur að því leyti 
að þetta er fólk sem kann ekki að 
elska og setur endalausar hindranir í 
veg fyrir sjálft sig eins og við gerum 
allan daginn til að fá eitthvert drama 
í lífið og finna fyrir tilveru okkar. 
Mér finnst líka svo fallegt að skoða 
það óhreina í mannlegu eðli. Við erum 
svo frumstæð þegar betur er skoðað.“

Þetta svar býður upp á persónulega 
spurningu. Þú talar um fólk sem kann 
ekki að elska, ert þú einn af þeim? „Já, 
ég held við séum það flest að einhverju 
leyti. Maður sér bara sjálfan sig svo 
illa að maður þarf að setja hitamælinn 
í fólkið í kringum sig til að skoða þetta. 
Ég skauta almennt voðalega mikið yfir 
lífið og finnst óþægilegt ef ég festist 
einhvers staðar. Ég hef alltaf verið 

haldinn höfnunarótta, eins og allir, og 
spilað mig sjálfsöruggan út á við. Það 
er ákveðin fötlun í því. Heimurinn er 
nefnilega alltaf að segja þér það sama, 
hvert sem þú lítur: Haltu kjafti og opn-
aðu hjarta þitt hundrað prósent. Mér 
finnst áhugavert að skoða hvers vegna 
okkur tekst það svona sjaldan. Dramað 
er nokkurs konar sykur í lífinu og við 
erum flest sykursjúk.“

Lífið breyttist þegar pabbi dó
Ólafur ólst upp í Búðardal til fimm-
tán ára aldurs og verður sárhneyksl-
aður þegar hann er spurður hvernig 
áhuginn á kvikmyndum hafi  kviknað, 
hvort það sé einu sinni bíóhús í Búð-
ardal. „Þetta er afar móðgandi spurn-
ing, auðvitað er bíóhús í Búðardal, 
en ég er reyndar af vhs-kynslóðinni 
og lá yfir vídeóinu öllum  stundum. 
Ég átti bara svona týpíska, frábæra 
íslenska æsku í algjöru frelsi í sveit-
inni. Var alltaf góði strákurinn og 
stóð mig vel í skóla og svona, en hætti 
því svo og fór að gera eitthvað annað. 
Um tvítugt lagðist ég í mikið þung-
lyndi, heimurinn var virkilega að 
farast mörgum sinnum á dag. Þá sá 
ég í sjónvarpinu útsendingu frá free-
style-danskeppni í Tónabæ þar sem 
stelpan sem vann var spurð hver væri 
uppskriftin að sigrinum. Hún svar-
aði með þessari gömlu klisju um að 
maður þyrfti bara að hlusta á hjarta 
sitt og vera maður sjálfur og ég greip 
þetta á lofti og ákvað að fylgja bara 
þessu ráði.

Svo breyttist lífið mikið þegar pabbi 
dó. Þá var ég 25 ára að byrja í kvik-
myndagerð og dauði hans mótíveraði 
mig mikið. Sársaukinn dýpkar mann 

þannig að maður kemst nær því að vita 
hvað mann virkilega langar til að gera. 
Maður fattar að lífið er stutt og svona 
áföll skerpa á þorstanum eftir því að 
lifa til fulls. Ég ákvað að taka enga 
fanga og fara þessa kvikmyndaleið af 
fullri alvöru, sem ég hef gert síðan. 
Kannski hef ég meira að segja verið of 
afkastamikill. Hins vegar getur maður 
ekkert einn og þetta snýst um að finna 
rétta fólkið til að vinna með, fólk sem 
stendur með þér alla leið. Mér hefur 
tekist það og á núna mjög góða vinnu-
fjölskyldu.“

En þú ert ekki fjölskyldumaður? 
„Nei, það var innifalið í þessu með 
að taka enga fanga. Þegar maður var 
yngri stóð manni til boða að fara þá 
leið, en var bara of óþroskaður. Egó-
dýrið inni í manni sagði að maður yrði 
að velja annaðhvort vinnu eða fjöl-
skyldu en eftir á fattar maður að það 
er alveg hægt að gera hvort tveggja. 
Maður fattar samt að það skiptir 
kannski ekki máli hvor vegurinn er 
tekinn, lífsfyrirbærið hefur sitt lag 
við að láta mann læra lexíurnar sama 
hvað.“

Borgríki II verður frumsýnd 2014, er 
eitthvað fleira í kortunum? „Ég er ekki 
kominn með neina aðra mynd í kollinn, 
nei. En út af endurgerðinni á Borg-
ríki fékk ég umboðsmann og teymi í 
Bandaríkjunum og hef verið að fara 
þangað annað slagið að skoða handrit, 
mæta á meik-leikfundi og svona, sem 
er mjög gaman. Það er búið að tengja 
mig við nokkrar myndir, en svo er allt 
annað mál hvort þær verða nokkurn 
tíma gerðar, þannig að ég hef mikinn 
fyrirvara á því og hugsa ekki mikið 
um það.“

   Ég hef 
alltaf verið 

haldinn höfnun-
arótta, eins og 
allir, og spilað 

mig sjálfsör-
uggan út á við. 
Það er ákveðin 

fötlun í því. 
Heimurinn er 

nefnilega alltaf 
að segja þér það 
sama, hvert sem 

þú lítur: Haltu 
kjafti og opnaðu 

hjarta þitt 
hundrað 
prósent.   

Friðrika 
Benónýsdóttir 
fridrikab@frettabladid.is

Það eru engar smástjörnur í hlutverkunum í Borgríki II eins og sjá má á meðfylgjandi myndum sem teknar voru á tökustað.

BORGRÍKI II–  BLÓÐ HRAUSTRA MANNA

Dramað er sykurinn í lífinu
Ólafur Jóhannesson kvikmyndaleikstjóri, eða Olaf de Fleur eins og hann kallar sig nú, er kominn á fullt við tökur á Borgríki 
II, sjálfstæðu framhaldi Borgríkis. Fyrri myndin er komin í endurgerðarferli í Bandaríkjunum og um leið opnast ýmsar nýjar 
dyr fyrir Ólafi. Hann er þó ekkert að stressa sig á því heldur vill bara segja góðar sögur með persónum sem höfða til fólks.

Orkan í Hollywood
Er það samt draumurinn að meika 
það í Hollywood? „Það var draumur-
inn fyrir tíu árum en ekki lengur. Það 
er svo merkilegt að maður fær alltaf 
það sem maður vill um leið og mann 
hættir að langa í það. Sem er mjög 
gott. Ef maður hefur mikla löngun í 
eitthvað setur maður sig í undirstöðu 
sem krumpar mann gagnvart því. Um 
leið og þú tekur löngunina út úr jöfn-
unni verðurðu þúsund prósent  hæfari 
til að framkvæma verkið. Hollywood 
er líka svo skrítinn staður. Þú  finnur 
myglulyktina af draumum fólks sem 
staðurinn hefur haldið í gíslingu 
árum saman. Fólk sem er heltekið af 
draumnum um frama og heldur alltaf 
að stóra tækifærið birtist á morgun. 
En þetta er líka ofsalega skemmti-
legur staður, kreisí orka, færasta kvik-
myndagerðarfólk í heimi og spennandi 
tækifæri, þannig að ég hefði ekkert á 
móti því að vinna þar einhvern tíma.“

Þegar þú ert að gera myndirnar 
þínar hugsarðu þær þá fyrir alþjóð-
legan markað eða miðarðu við 
íslenska áhorfendur? „Það er ekkert 
hægt að vera að einblína á það. Maður 
er bara að reyna að segja sögur sem 
höfða til fólks, hlusta á hjarta sitt og 
vera einlægur. Reyna sitt besta en vera 
um leið svolítið villidýr. Það fer mikil 
vinna í að koma sér frá hugsunum um 
framleiðsluna og einbeita sér að því 
að finna orku hverrar senu og skila 
henni. Það er mikil áskorun. Ekki það 
að kvikmyndagerð sé endilega eitthvað 
merkilegri vinna en hvað annað, en 
það er gaman á þessari vertíð og þegar 
árangurinn er góður er það virkilega 
góð tilfinning.“

LEIKSTJÓRI  Olaf de Fleur 
segir drauminn hafa verið 

að sigra Hollywood fyrir tíu 
árum en ekki lengur.

 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN



FRÁVIKIÐ
„Hæfni 
gagnkynhneigðra 
er aldrei dregin 
í efa, þeir eru 
viðmiðið og 
hinsegin fólk er 
frávikið.“

GLEÐIGANGAN Í DAG
Gleðigangan fer af stað í dag kl. 14 frá Vatnsmýrarvegi. 
Gengið verður um Sóleyjargötu, Fríkirkjuveg, Lækjargötu 
og fram hjá Arnarhóli þar sem útitónleikar eru haldnir. 
Eins og fyrri ár má búast við litskrúðugri göngu með söng 
og gleði þar sem Páll Óskar skín eins og sönn stjarna.

Baráttan stendur á krossgötum. Það 
er tímabært að hinsegin hreyf-
ingin komi saman, skoði hvar við 

stöndum og hvað við viljum gera næst,“ 
segir Svandís Anna Sigurðardóttir, 
kynjafræðingur og ritari Samtakanna 
´78. Hún segir lagaleg réttindi vera í höfn 
og að almenn sátt og samþykki ríki í 
samfélaginu um að hinsegin fólk eigi að 
njóta sömu réttinda og aðrir. Rökin fyrir 
réttindunum segir hún þó hafa verið 
niðurlægjandi. „Baráttan hefur verið háð 

með þeim rökum að við séum alveg eins 
og hinir, þess vegna eigum við réttindin 
skilið. Við höfum þurft að sanna okkur 
sem venjuleg til þess að fá réttindin. Það 
er niðurlægjandi. Auðvitað eigum við að 
vera jöfn, hvernig sem við erum.“

Réttindin sem Svandís vísar í eru til 
dæmis rétturinn til að ganga í hjóna-
band og lög um réttarstöðu transfólks 
sem voru samþykkt í fyrra. Hún segir þó 
enn langt í land. „Þrátt fyrir að formleg 
réttindi séu í höfn er fólk enn lagt í 

SKÁPURINN ALLTAF
ENDURSKAPAÐUR
BARÁTTA Á TÍMAMÓTUM  Svandís Anna Sigurðardóttir, kynjafræðingur og 
ritari Samtakanna ´78, segir að baráttu hinsegin fólks sé hvergi nærri lokið.

 MYND/GVA

EKKI HRIFIN 
AF STIMPLUM 

Svandís Anna segist ekki 
vera hrifin af stimplum 

samfélagsins en tekur þá á 
sig í nafni baráttunnar.

Fjölbreyttir tímar þar sem bæði er r
dansað ZUMBA Fitness og ZUMBA Toning.
Einföld og skemmtileg dansspor.

Hefst 13. ágúst
Þri. og fim. kl. 16:30
Þjálfari: Hjördís Zebitz
Verð kr. 13.900.- 
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einelti í skólum. Menn eru kallaðir 

hommar í niðurlægingarskyni og enn 
þykir furðulegt að vera trans. Nú þarf að 
taka á hugmyndafræðilegu og félagslegu 
baráttunni.“

KYNVITUNDARSKALI
Svandís segir mismunandi skoðanir ríkja 
innan hinsegin samfélagsins á stöðu 
mála. Sumir séu sáttir við núverandi að-
stæður en aðrir séu mjög ósáttir, enda 
standi ekki allir jafnfætis. „Ég tel að 
transfólk eigi mest undir högg að sækja 
í dag. Þá á ég einnig við transfólk sem er 
ekki transsexual fólk heldur transgender 
fólk sem vill kannski ekki fara í leiðrétt-
ingaraðgerð, eða upplifir sig hvorki al-
gjörlega sem karl né konu. Þetta er mjög 
lítill hópur á Íslandi en hann er líka eigin-
lega alveg ósýnilegur,“ útskýrir Svandís. 
„Transgender er í raun regn hlífar hugtak 
yfir marga hópa. Þar á meðal er trans-
sexual fólk sem hefur verið mest í opin-
berri umræðu á Íslandi. Svo er fullt af 
fólki undir trans-regnhlífinni sem er ekki 
transsexúal, heldur upplifir sig á skjön 
við kynjakerfið og vill brjóta upp kynja-
hugtakið.“ 

Hún bætir við að eflaust mætti hugsa 
sér kynvitund fólks á ákveðnu rófi, líkt 
og kynhneigð. „Ákveðinn hluti fólks er 
algjörlega gagnkynhneigður, annar hluti 
alveg samkynhneigður en flestir eru á 
einhverju gráu svæði þar á milli. Það 
þyrfti eiginlega að teikna upp sambæri-
legt róf fyrir kynvitund.“

TEKUR STIMPLINUM FYRIR BARÁTTUNA
En er transfólk enn þá trans eftir kyn-
leiðréttingaraðgerð? „Það er flókið mál. 
Sumir transeinstaklingar líta svo á að 
þeir hafi fæðst trans og verði því alltaf 
trans,“ segir Svandís og bætir við að 
þessir einstaklingar haldi gjarnan for-
skeytinu eftir kynleiðréttingarferlið, en 
aðrir vilji það ekki. „Það er gott og gilt 
en auðvitað er erfitt fyrir baráttu trans-
fólks ef fólkið hverfur allt eftir ferlið.“ 
Svandís segist skilja báða póla vel, 
því sjálfri leiðist henni stimplar sam-
félagsins. 

„Ég tek þá að mér í nafni einhvers 
konar baráttu og til einföldunar fyrir 
fólk sem skilur ekki annað. Ef maður 
stendur upp og segir: „Ég vil frelsi frá 
stimplum og kynhneigð, þetta skiptir 
ekki máli!“ þá hættir fólk einfaldlega að 
skilja um hvað maður er að tala,“ segir 
hún og hlær. „Ég vil gjarnan berjast gegn 
þessu kynjakerfi en þetta er flókið mál. 
Að lokum fær maður alltaf sömu spurn-
inguna: „Ertu samkynhneigð, eða ertu 
tvíkynhneigð? Ertu þá lesbía?““ Hún 
bætir við að kynhneigðir séu flóknari en 
gagnkynhneigð, tvíkynhneigð og sam-
kynhneigð. „Til er fólk sem er asexual, 
pansexual og fleira. Það er ekki mikið í 
umræðunni hér.“

Svandís segir að mikilvægt sé að byrja 
fræðslu á yngri stigum samfélagsins en 
svo virðist sem ákveðin hræðsla ríki við 
að ræða um kynhneigð við börn. „Við-
mótið er gjarnan á þá leið að best sé 
að gera ráð fyrir að allir séu gagnkyn-
hneigðir, því það sé svo eðlilegt og nátt-
úrulegt, og svo komi bara í ljós ef svo er 
ekki,“ segir Svandís. 

AÐ VERA HINSEGIN EÐA EINS?
Svandís segir að nú sé tími til kominn að 
beina kastljósinu af minnihluta hópnum 
yfir á meirihlutann, eða „ normið“. Hún 
segir samfélagið stöðugt krefjast þess 
að hinsegin fólk svari fyrir sig og telur 
baráttuorðin „við erum öll eins“ vera 
tvíeggja sverð. „Fólk sem vill ekki smella 
sér í eitthvert gagnkynhneigt form, 
 eignast sín tvö börn og líta eins út og 
allir aðrir verður að hafa frelsi til þess. 
Sumir vilja það náttúrulega og það er allt 
í lagi.“ 

Hún ítrekar að réttindin verði að 
vera til staðar en ekki megi gleyma 
frelsinu til að fara eigin leiðir. „Varðandi 
hjóna bandið finnst mér það ekkert 
æsi spennandi stofnun en ef hún er til 
staðar þá á hún ekki að vera bara fyrir 
einhvern afmarkaðan hóp. Baráttan 
hér á landi hefur þó að mínu mati 
verið  dálítið gagnrýnislaus á þessar 
 stofnanir.“ 

ENDURSKÖPUN SKÁPSINS
Svandís skrifaði mastersritgerðina 
sína í kynjafræði um kynjaflækju 
hinsegin mæðra. Hún segir 
rannsóknir á hinsegin fjölskyldum 
langt frá því að vera hlutlausar. 
„Rannsóknarspurningin virðist 
yfirleitt vera hvort að hinsegin fólk 
ali börnin sín „rétt“ upp eða „vel“ 
upp og hvernig þeim vegnar í lífinu. 
Rannsóknin miðar þannig að því að 
athuga hvort samkynhneigt fólk sé 
jafngott og gagnkynhneigt fólk. Hæfni 
gagnkynhneigðra er aldrei dregin í efa, 
þeir eru viðmiðið og hinsegin fólk er 
frávikið.“ Hún segir því að hætta sé á 
að hinsegin foreldrar keppist við að 
fullvissa hið gagnkynhneigða samfélag 
um að börn sín séu í lagi, að uppeldið 
sé sambærilegt. Markmiðið segir hún 
vera að börnin verði í kynjanorminu, 
gagnkynhneigð og ekki trans. „Það 
virðist vera mikil hræðsla við að 
hinsegin fólk ali upp hinsegin börn. 
Skilyrðin virðast vera að við föllum 
vel inn í og endurtökum það sem er til 
staðar fyrir, ekki breyta of miklu.“

Í mastersritgerðinni skoðaði Svandís 
hvort lesbíur og hinsegin konur endur-
skapa skápinn fyrir börn sín. „Það er 
auðvelt að falla í þá gryfju að segja: 
„Jú, við gerum allt eins og börnin okkar 
verða venjuleg“, en hver er þá sigur-
inn? Ein kunningjakona mín sem á lítinn 
strák setti mynd af honum á Facebook 
um daginn þar sem hann lék sér með 
brúðu. Margir skrifuðu athugasemdir 
og „lækuðu“ en svo kom ein athuga-
semd þar sem stóð „Já, allt í lagi með 
þetta, en um leið og þið setjið hann í 
fimleika þá segi ég stopp,“ og manni 
fallast hendur. Hvað gerist ef hann fer 
í fimleika? Verður hann þá kvenlegur, 
eins og mæður sínar? Eða verður hann 
samkynhneigður, eins og mæður sínar? 
Þetta eru fordómar sem fólk gerir sér 
ekki einu sinni grein fyrir. Það er alveg 
ótrúlegt hvernig þessi endursköpun á 
hinu gagnkynhneigða normi er stöðugt í 
gangi,“ segir Svandís. „Vissulega höfum 
við það gott hér miðað við hvernig 
 staðan er í mörgum öðrum löndum en 
það þýðir ekki að við eigum að staðna.“

RÓTTÆKI SUMARHÁSKÓLINN
Þeir sem hafa áhuga á umræðunni um 
hinsegin baráttuna er bent á námsstofu 
sem haldin verður næstu helgi í Reykja-
víkurakademíunni. Námsstofan kallast 
„Pallíettubyltingin – hinsegin aktívismi á 
tímamótum“.  ■ halla@365.is

KYNJAFLÆKJA
Í mastersritgerð sinni 
skoðaði Svandís Anna 
hvernig samfélagið setur 
hinsegin foreldrum regl-
urnar varðandi barna-
uppeldi.
MYND/GVA

ALLIR ERU 
Á RÓFINU
„Ákveðinn hluti af 
fólki er algjörlega 
gagnkynhneigður, 
annar hluti er alveg 
samkynhneigður 
en flestir eru á ein-
hverju gráu svæði 
þar á milli. Það 
þyrfti eiginlega að 
teikna upp sam-
bærilegt róf fyrir 
kynvitund.“

Eru flugur, flær eða
maurar að ergja þig 
og bíta?

áhrifaríkur 
og án 
allra 
eiturefna.

 

Allt að 
8 tíma 
virkni.

gj þ
og bíta?

hrifaríkur 
g án 
llra
iturefna.

Allt að 
8 tíma 
virkni.

Fæst í flestum apótekum, 
heilsubúðum og hjá N1

www.gengurvel.is

Save the Children á Íslandi

HELGINHELGIN

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 
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir 
Sölumenn: 
Bryndís Hauksdóttir, 
bryndis@365.is, s. 512 5434 
Sverrir Birgir Sverrisson, 
sverrirbs@365.is, s. 512 5432 
Kolbeinn Kolbeinsson, 
kolli@365.is, s. 512-5447

Lengi getur 

nýju fólki
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Jóhanna segir að hún hafi nánast liðið út af þegar hún fékk ristilkrampa og var lengi að ná sér á eftir. „Ég 
kveið því að fara á mannfögnuði og í matarboð því ég var hrædd um að fá ristilkrampakast. Ég ræddi þetta 
við lækna sem vissu ekki hvers vegna ég fékk köstin og áttu engin sérstök ráð handa mér. Vinkona mín 
benti mér á að prófa Bio-Kult Candéa og ég fann strax mun eftir að ég byrjaði að taka inn hylkin. Ég hef 
ekki fengið ristilkrampa síðan eða í tvö ár eftir að ég byrjaði að taka Bio-Kult Candéa og get því sannarlega 
mælt með því.“  

FANN MIKINN MUN
Íris Guðmundsdóttir tekur í sama streng. „Í nokkur ár hef ég verið með ítrekaðan ristilkrampa og forðaðist 
að fara úr húsi strax eftir máltíð, eða hreinlega að sleppa því að fá mér að borða þegar ég var ekki heima 
hjá mér. Yfirleitt komu köstin eftir að ég hafði borðað. Ég var búin að fara í gegnum allt mataræðið hjá mér 

og taka út bæði mjólkurvörur og minnkaði glútenneyslu, en ekkert virtist virka. Ég rakst 
á auglýsingu og reynslusögur um Bio-Kult Candéa og sá að ég 
hefði engu að tapa með að prufa þetta, ég trúði eiginlega ekki 
hvað þetta gerði mikið fyrir mig. Strax á fyrstu vikunni fann ég 

mikinn mun á mér og eftir þrjár vikur fann ég ekki fyrir 
þessum kvilla sem hafði hrjáð mig í nokkur ár. Bio-Kult 
Candéa virkar mjög vel á mig.“

ÖFLUG VIRKNI 
Bio-Kult Candéa er öflug blanda af vinveittum 
gerlum, hvítlauk og þrúgukjarnaþykkni (e. grape 
seed extract). Það virkar sem öflug vörn gegn 
Candida-sveppasýkingu í meltingarvegi kvenna og 
karla. Sveppasýking getur lýst sér á mismunandi 
hátt og komið fram með ólíkum hætti. Einkenni 
sveppasýkingar geta meðal annars verið munn-
angur, fæðuóþol, pirringur, skapsveiflur, þreyta, 
meltingartruflanir, brjóstsviði, verkir í liðum, 
mígreni og alls kyns húðvandamál. Bio-Kult 
Candéa-hylkin henta vel fyrir alla, einnig fyrir 
barnshafandi konur, mjólkandi mæður og 
börn. 

Bio-Kult Candéa fæst í öllum apótekum, 
heilsuverslunum og heilsuhillum stór-
markaðanna. Hægt er að nálgast ítar-
legar upplýsingar í íslenskum bæklingi á 
heimasíðu Icecare, Icecare.is.

LAUS VIÐ RISTILKRAMPA
  Jóhanna Þorvaldsdóttir kvaldist af sársaukafullum ristilkrampa. Hún prófaði 
að taka Bio-Kult Candéa og fann strax mun á sér, meltingin varð miklu betri.

Mín upplifun af notkun Femarelle er mjög 
góð. Þótt ég sé ekki enn orðin fimmtug er 
ég búin að glíma við ýmiss konar vanda-

mál varðandi blæðingar og tíðahvörf í mörg ár. 
Þetta byrjaði með gríðarlegri fyrirtíðaspennu 
þegar ég fór að nálgast fertugt,“ segir Ásdís Lára 
Runólfsdóttir. „Samhliða mjög slæmum skap-
sveiflum og andlegri vanlíðan þá jókst tíðni 
mígrenikasta gríðarlega. Ég fékk alltaf mígreni 
daginn sem ég byrjaði á blæðingum,“ segir hún 
enn fremur. 

„Ég prófaði allt, breytti mataræðinu, tók 
inn ýmiss konar vítamín og bætiefni en ekkert 
 virkaði. Síðastliðin þrjú ár hef ég prófað mig 
áfram í gegnum úrvalið af því sem hefur verið í 
boði vegna einkenna tíðahvarfa. 

Ekkert virkaði nógu vel og á sama tíma fór 
meira að bera á einkennum sem gátu eingöngu 
átt við tíðahvörf. Það tók mig langan tíma að átta 
mig á að ég væri að fara inn í tíðahvörf því eldri 
konur í minni fjölskyldu hafa ekki þekkt þetta 
vandamál. Í lok síðasta árs prófaði ég hormóna-
töflur í þrjá mánuði með slæmum árangri, þá leið 
mér enn verr,“ segir Ásdís. 

„Þegar Femarelle kom á markaðinn var ég 
alveg komin að því að gefast upp. Hitaköstin 
urðu stöðugt verri og verri. Ég vissi ekki hvernig 
ég átti að klæða mig lengur. Svefnlausar nætur 
vegna nætursvita og hitakasta. Mér leið eins og 
ég logaði innan frá. Það tók Femarelle um það 
bil tvær vikur að virka, á þriðju viku fann ég ekki 
fyrir neinum einkennum. Nú líður mér mjög vel 
bæði andlega og líkamlega. Ég þarf ekki lengur 
að rífa mig úr fötunum þegar ég sit í sófanum á 
kvöldin vegna óbærilegs hita og sef mjög vært í 
langerma náttkjólum á næturnar.“

HÆTTI Á HORMÓNUM
Kristín Bjarnadóttir fór í aðgerð þar sem þurfti 
að fjarlægja móðurlíf og báða eggjastokka árið 
2000. „Þar sem ég var aðeins 44 ára á þeim tíma 
var mér ráðlagt af kvensjúkdómalækni mínum 

að fara á hormónalyf sem ég hef tekið síðan,“ 
segir hún. „Um síðustu áramót fór ég að velta 
fyrir mér að hætta að taka hormón. Ég var samt í 
vafa því ég hafði áhyggjur af hvernig mér mundi 
líða án þeirra og eins hvað ég mundi geta tekið 
í staðinn til þess að draga úr einkennum breyt-
ingaskeiðs. Þegar mér var bent á Femarelle ákvað 
ég að prófa það og sé ekki eftir því. Ég komst að 
því að ég hafði verið með miklar aukaverkanir 
af hormónunum. Mér líður miklu betur að öllu 

leyti eftir að ég byrjaði að taka 
 Femarelle, verkir í stoðkerfi 
hafa  minnkað stórlega og 
svæsnum og þrálátum höfuð-
verkjaköstum hefur fækkað 
en þau stóðu oft yfir í nokkra 
daga. Í dag líður mér miklu 
betur að öllu leyti, þökk sé 
Femarelle. Takk fyrir að bjóða 
upp á Femarelle.“

FEMARELLE ER ÖRUGGUR KOSTUR
ICECARE KYNNIR  Loksins er komin á markaðinn náttúruleg lausn fyrir konur á breytingaaldri. Femarelle er úr jurtaefnum og slær á 
einkenni tíðahvarfa.

ALLT ANNAÐ LÍF
Ásdís Lára finnur mikinn 
mun á sér eftir að hún 
byrjaði að taka inn 
Femarelle. 
MYND/GVA

FEMARELLE 
Femarelle er nátt-
úrulegt jurtaSERMi 
(Selective Estrogen 
Receptor Modula-
tor) gert úr jurta-
efnum. Innihald 
hylkjanna er: 322 
mg DT56a (tofu 
extract) og 108 mg 
hörfræjaduft. 
FEMARELLE ER 
EKKI HORMÓN OG 

INNIHELDUR 
EKKI 
ÍSÓFLAVÓNÍÐA.
Fæst í öllum 
apótekum, 
heilsuvöru-
verslunum og 
í heilsuhillum 
stórmarkaða.
UPPLÝSINGAR 
www.ice-
care.is og 
Femarelle á 
Facebook.

Bio-Kult Pro-Cyan, inniheldur þrívirka formúlu, sem hefur verið 
vísindalega þróuð og staðfest. Trönuber hindra að E. coli-bakterían 
nái fótfestu í slímhúð þvagrásar og bakteríunni skolar út með þvag-
inu. Hlutverk gerlanna og A-vítamíns í Bio-Kult Pro-Cyan hjálpar 
líkamanum að viðhalda eðlilegu bakteríumagni í þörmum og einnig 
að viðhalda eðlilegri starfsemi í þvagrásarkerfinu. Háþróuð þrívirk 
formúla sem tryggir heilbrigða þvagrás.

Hylkin innihalda: 
■ Trönuberjaþykkni (Cranberry extract 36mg PACs)
■ Mjólkursýrugerla (Lactobacillus acidophilus PXN 35 og Lacto-
bacillus plantarum PXN 47, Styrkur: 1 milljarður)
■ A-vítamín 320µg (900 iu, 40% af RDS)

Notkunarleiðbeiningar*: 
Tvö hylki einu sinni til tvisvar á dag með mat til að fyrirbyggja þvag-
færasýkingu. 
Á meðgöngu: 
Bio-Kult Pro-Cyan er 
sérstaklega hannað 
fyrir barnshafandi 
konur.
Áður en inntaka 
hefst er alltaf mælt 
með því að ráðfæra 
sig við fagfólk. 
Börn undir 12 ára: 
Mælt er með hálfum 
skammti af ráðlagðri 
skammtastærð fyrir 
fullorðna. 
*Ef fagfólk ráðleggur 
þér aðra skammta-
stærð, þá skal fylgja 
því.

TRYGGIR HEILBRIGÐA 
ÞVAGRÁS



Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða metnaðarfullan og öflugan stjórnanda í stöðu sviðsstjóra 
Umhverfis og framkvæmda. Sviðsstjóri heyrir undir bæjarstjóra.

Upplýsingar veita:
Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is

Kristín Guðmundsdóttir
kristin@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 24. ágúst. 

Með umsókn þarf að fylgja ítarleg 
starfsferilskrá og kynningarbréf 
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur fyrir  
hæfni viðkomandi í starfið.

Með vísan í jafnréttisstefnu  
Hafnarfjarðarbæjar eru konur  
jafnt sem karlar hvattar til að 
sækja um starfið.

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

Starfssvið
• Ábyrgð á stjórnun, rekstri og þjónustu sviðsins 
• Ábyrgð á samræmingu verkefna og vinnulags sviðsins 
• Ábyrgð á miðlun upplýsinga og eftirfylgni ákvarðana  
   Umhverfis- og framkvæmdaráðs
• Ábyrgð á stefnumótun og frumkvæði að þróun nýjunga  
   í þeim málaflokkum sem falla undir sviðið
• Ábyrgð og umsjón með upplýsingagjöf og skýrslugerð
• Sviðsstjóri situr í framkvæmdastjórn Hafnarfjarðarbæjar

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Háskólapróf í verkfræði, tæknifræði, viðskiptafræði eða önnur 
    sambærileg menntun sem nýtist í starfi
 • Framhaldsmenntun æskileg
• Þekking og reynsla af stjórnun, fjármálum, framkvæmdum og rekstri
• Menntun og/eða reynsla af umhverfismálum er kostur
 • Rík samstarfs- og samskiptahæfni og þjónustulund
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri 
• Reynsla af opinberri stjórnsýslu æskileg

Sviðsstjóri

Undir Umhverfis- og framkvæmdasvið heyrir Fasteignafélag Hafnarfjarðar, umhverfis- og 
hönnunardeild, vatnsveita og fráveita. Umhverfis- og framkvæmdasvið annast verkefni er snúa 
að mannvirkjagerð, eignarekstri, veitustarfsemi, umhverfismálum, sorphirðu, umferðarmálum og 
málefnum sem falla undir stjórn Sorpu bs. og stjórn Strætó bs.  

Meginhlutverk sviðsstjóra er að hafa yfirstjórn og bera ábyrgð á allri starfsemi sem heyrir undir sviðið, 
hafa yfirsýn yfir heildarverkefni og tryggja framgang þjónustu sviðsins við íbúa og atvinnulíf.

Upplýsingar veita:
Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is

Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is  

Umsóknir óskast fylltar 
út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til  
og með 20. ágúst nk.  

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Háskólamenntun á sviði viðskiptafræði  
 • Faggilding í innri endurskoðun er kostur
 • Jákvæðni og rík þjónustulund
 • Metnaður til að ná árangri í starfi
 • Skipulagshæfni, frumkvæði og vönduð vinnubrögð

Starfs- og ábyrgðarsvið
 • Innri endurskoðun 
 • Ráðgjöf til viðskiptavina
 • Önnur tilfallandi störf  

Starfsmenn á endurskoðunarsvið 

Innri endurskoðandi

Starfs- og ábyrgðarsvið 
• Ytri endurskoðun
• Reikningsskil og skattframtalsgerð
• Ráðgjöf til viðskiptavina
• Önnur tilfallandi störf 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði viðskiptafræði
• Ástundun í meistaranámi í reikningsskilum og endurskoðun  
   er góður kostur  
• Jákvæðni og rík þjónustulund
• Metnaður til að ná árangri í starfi
• Skipulagshæfni og vönduð vinnubrögð 

PwC á Íslandi er framsækið og traust fyrirtæki sem veitir sérfræðiþjónustu á sviði fyrirtækja-, skatta- og 
lögfræðiráðgjafar, endurskoðunar og reikningsskila. Fyrirtækið er íslenskt og er hluti af alþjóðlegu neti 
sjálfstæðra fyrirtækja. Fyrirtækið er þekkingarfyrirtæki sem aðstoðar viðskiptavini við að auka verðmæti, 
stjórna áhættu og bæta árangur. Gildi PwC eru fagmennska, þekking og samvinna.

PwC á Íslandi ætlar að bæta við starfsmannahópinn vegna aukinna umsvifa.  
Störfin krefjast þekkingar og reynslu á fjölmörgum sviðum. Fagmennska, metnaður  
og starfsgleði einkennir starfsmannahóp PwC. Fyrirtækið býður starfsmönnum 
starfsþróun og tækifæri bæði hér heima og erlendis. 

Fleiri verkefni kalla á aukinn mannskap 

atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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



| ATVINNA | 

GLÆSIBÆ KRINGLUNNI SMÁRALIND utilif. is

ÚTILÍF ER ÖFLUGT SMÁSÖLUFYRIRTÆKI Á SVIÐI ÍÞRÓTTA- OG ÚTIVISTAR. 

Fyrirtækið rekur í dag þrjár stórglæsilegar verslanir á höfuðborgarsvæðinu, í Glæsibæ, Kringlunni og Smáralind. 

Útilíf er gæðafyrirtæki þar sem þjónusta við viðskiptavini er í fyrirrúmi. 

Við leggjum áherslu á liðsheild í skemmtilegu og eftirsóknarverðu starfsumhverfi þar sem samvinna er lykilatriði. 

Hjá Útilíf fá nýir starfsmenn þjálfun til þess að takast á við starf sitt og við veitum þeim grunnþekkingu og fræðslu um vörumerki 
og deildir fyrirtækisins. Lykillinn að velgengni í starfi hjá Útilíf  eru framúrskarandi þjónustuhæfileikar og góð mannleg samskipti.

Við leggjum metnað okkar í að mennta starfsfólk á þessum sviðum.

VerSlunarstjóri
öflugur liðsmaður ÓSkast til að taka að sér 
verslunarstjórn í einni af verslunum ÚTILÍFS

Hæfniskröfur:

  (til dæmis verslunarstjórn frá Bifröst).

Umsóknir og frestur:

ítarlegri ferilskrá til Harðar Magnússonar, 
hordur@utilif.is fyrir 19. ágúst.

Starfið felst í stjórnun á líflegum vinnustað þar sem allt byggist 
á ánægjulegri upplifun allra viðskiptavina. Verslunarstjóri þarf því 
að vera skipulagður, samviskusamur, heiðarlegur, jákvæður, lipur 
í mannlegum samskiptum og þjónustulundaður.
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Laus störf í leikskólum hjá  
Skólum ehf

Allir leikskólar Skóla ehf. starfa eftir Heilsustefn- 
unni og leggja ríka áherslu á heilsueflingu, 
jákvæðan skólabrag og öflugt lærdómssamfélag 
þar sem samvinna og gleði ríkir. Því leitum við að 
samstarfsfólki sem: 

• Er tilbúið til að tileinka sér starfsaðferðir 
 leikskólans 
• Hefur áhuga á heilsueflingu, umhverfismennt og  
 umhyggjusömum samskiptum 
• Er tilbúið til að taka þátt í öflugri starfsþróun 
• Er stundvíst, samviskusamt og leggur sig fram  
 um að velja sér jákvæð viðhorf í dagsins önn. 

Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um!

Ungbarnaleikskólinn Ársól  
í Reykjavík

Auglýsir eftir: 

• Leikskólakennara og/eða uppeldismenntuðum  
 starfsmanni í 100% stöðu 

Ungbarnaleikskólinn Ársól er 2ja deilda leikskóli 
með 48 börn.

Nánari upplýsingar veitir:
Berglind Grétarsdóttir leikskólastjóri,  
sími 563-7730.

Rafrænar umsóknir er hægt að leggja inn á 
http://www.leikskolinn.is/arsol/

Heilsuleikskólinn Kór í Kópavogi

Auglýsir eftir:

• Þroskaþjálfa eða leikskólakennara í 100% stöðu  
 eða hlutastarf
• Deildarstjóra í 100% stöðu
• Leikskólakennara og/eða uppeldismenntuðum  
 starfsmanni í 100% stöðu.

Heilsuleikskólinn Kór er sex deilda leikskóli með 
um 120 börn.

 

Nánari upplýsingar veitir:
Bjarney K. Hlöðversdóttir, skólastjóri,  
í síma 570-4940.

Rafrænar umsóknir er hægt að leggja inn á  
http://skolar.is/Starf/

Heilsuleikskólar Skóla eru:
Hamravellir Hafnarfirði, Háaleiti Ásbrú

Reykjanesbæ, Kór Kópavogi, Krókur Grindavík og
Ungbarnaleikskólinn Ársól Reykjavík.

Óskað er eftir starfsmanni á rafhjólaverkstæði. Helstu verkefni  
eru viðhald og viðgerðir á hjólum ásamt samsetningu á nýjum  
rafhjólum.Um er að ræða fullt starf mán. – fös. kl. 8:00 – 16:00. 
Gerðar eru kröfur um að umsækjandi sé bæði stundvís og 
reyklaus. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
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Sérvöruverslun í miðbænum óskar 
eftir starfskrafti frá kl. 13-18.

Upplýsingar í síma 823 4095
Verkefnisstjóri

Reykjavíkurborg auglýsir lausa stöðu verkefnisstjóra á skrifstofu þjónustu og reksturs -  upplýsingatæknideild. Skrifstofan  
skiptist í þrjár deildir, þjónustudeild, skjaladeild og upplýsingatæknideild. Verkefnastjóri mun vinna með skrifstofustjóra  
upplýsingatæknideildar að ýmsum úrbótaverkefnum í deildinni, en deildin hefur yfirumsjón með upplýsingatæknimálum  
Reykjavíkurborgar. Starfið er fjölbreytt og felur í sér mikil samskipti við bæði  innlenda og erlenda aðila.  
Um er að ræða tímabundna ráðningu til 12 mánaða með möguleika á framlengingu.

Skrifstofa þjónustu og reksturs

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:
• Umsjón og eftirfylgni umbóta- og breytingarverkefna 
• Umsjón með gerð rekstrarhandbókar
• Útfærsla, uppsetning, undirbúningur og eftirfylgni 
 breytingaráætlunar deildarinnar
• Vinnsla samanburðar- og viðmiðunarskýrslna

Menntunar og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun er nýtist í starfi, framhaldsmenntun
• Yfirgripsmikil þekking á upplýsingakerfum og upplýsinga- 

tækni. Viðkomandi þarf að þekkja helstu hugtök, virkni, 
samspil og uppbyggingu í upplýsingatækni. Reynsla af 
rekstri og/eða högun upplýsingakerfa æskileg

• Góð ensku og íslenskukunnátta bæði skrifleg og munnleg.
• Þekking á verkefnastjórnun og/eða breytingastjórnun
• Góð tök á töflureiknum og/eða verkefnisstjórnunarhug-

búnaði
• Góð tök á ritvinnslu og framsetningu efnis á tölvutæku sniði
• Drifkraftur, frumkvæði og metnaður
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 25. ágúst 2013

Umsækjendum er bent á að sækja um starfið á heimasíðu borgarinnar www.reykjavik.is/storf
Nánari upplýsingar um starfið veitir Óskar J. Sandholt (oskar.j.sandholt@reykjavik.is) í síma 4 11 11 11
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Upplýsingatækni
Borgun leitar að öflugum sérfræðingum á Upplýsingatæknisvið

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um störfin á www.borgun.is.  
Nánari upplýsingar um störfin veitir Rakel Ýr Guðmundsdóttir mannauðsstjóri í síma 560 1561.  
Umsóknarfrestur er til og með 19. ágúst nk.

Helstu verkefni: 

Þátttaka í innleiðingu tölvukerfis

Uppbygging þekkingar á kerfi  
og kortaviðskiptum

Greining á viðskiptaþörfum

Skipulagning og umsjón með 
prófunum

Tengiliður Upplýsingatækni sviðs  
við Viðskiptasvið Borgunar

Samskipti við erlenda birgja  
og samstarfsaðila

Menntunar- og hæfniskröfur:

Háskólamenntun sem nýtist  
í starfi

Áhugi og góður skilningur  
á tæknimálum

Góð enskukunnátta í töluðu  
og rituðu máli

Hæfni í mannlegum samskiptum og 
reynsla af teymisvinnu

Sjálfstæði, skipulagshæfileikar  
og frumkvæði í starfi

Helstu verkefni: 

Þátttaka í innleiðingu tölvukerfis

Uppbygging þekkingar á innviðum 
kerfisins og skilum þess við  
önnur kerfi

Aðlögun kerfisins að þörfum 
Borgunar

Undirbúningur og framkvæmd  
á uppfærslum kerfisins

Samskipti við erlenda birgja  
og samstarfsaðila

Menntunar- og hæfniskröfur:

Háskólapróf í tölvunarfræði, 
kerfisfræði eða sambærileg 
menntun

Reynsla af Oracle umhverfi, SQL, 
PL/SQL, Java, JavaScript, SQL 
Server og .NET

Góð enskukunnátta í töluðu  
og rituðu máli

Hæfni í mannlegum samskiptum  
og reynsla af teymisvinnu

Sjálfstæði, skipulagshæfileikar  
og frumkvæði í starfi

Sérfræðingur - Business Analyst Sérfræðingur - Technical Expert 
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Traust og framsækið fyrirtæki leitar af duglegum 
og heiðarlegum söluráðgjafa, með einstaka hæfni 

í mannlegum samskiptum. 
Frumkvæði , drifkraftur og skipulögð vinnubrögð 
eru góðir eiginleikar. Þarf að geta unnið í hóp á  
vandkvæða.

Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál.

Umsóknir ásamt Starfsferilsskrá sendist á 
trausti@sparnadur.is

Rafvirki óskast!
Við leitum að vönum 

rafvirkja til framtíðarstarfa.

Síðumúli 34 • 108 Reykjavík • Sími 553 5600 
www.rafsol.is • rafsol@rafsol.is

Áhugasamir sendi inn umsóknir 
á netfangið rafsol@rafsol.is

Viltu bætast 
í hópinn?

Leikskólinn Sjáland leitar eftir 
skemmtilegu og jákvæðu fólki

Leikskólinn Sjálland hefur skýra stefnu og framtíðarsýn. 
Við erum skóli í þróun og metum mikils áhuga og 
metnað starfsmanna okkar. Við erum Grænn skóli með 
áherslu á umhverfismennt og græn gildi. Við vinnum 
eftir skýrri skólastefnu sem byggir á fjölgreindunum 
og einstaklingsmiðuðu námi. Leiðarljós okkar í 
starfsmannahópnum er „að samskipti séu opin, góð og 
gagnrýnin, og byggja á jákvæðni, nákvæmni og virðingu“.

Umsóknarfrestur er til 22.maí n.k. Frekari upplýsingar 
veitir Ída Jensdóttir leikskólastjóri í síma 578-1220 eða á 
netfangið; ida@sjaland.is Einnig er hægt að sækja um á 
verfslóðinni www.sjaland.is 

Leikskólinn Sjáland er einkarekinn leikskóli í Garðabæ staðsettur 
í sannkallaðri náttúruperlu við fjöruna í Sjálandshverfi. 
Leikskólinn opnaði í ágúst 2005 og er því nánast nýr og öll 
aðstaða til fyrirmyndar. Áhersla er á hollustu og heilbrigði og 
því er leikskólinn reyklaus vinnustaður.

Menntunarkröfur:
Leikskólakennari

Önnur 
uppeldismenntun

Hæfniskröfur:
Frumkvæði
Sjálfstæði
Stundvísi

Jákvæðni og gleði

Ertu leikskólakennari? 
Og langar að verða 
deildarstjóri?

Laus er til umsóknar  
staða deildarstjóra.

Enn fremur eru lausar stöður fyrir  
leikskólakennara og starfsfólki með  

aðra uppeldismenntun eða reynslu af starfi.

Sjáland er einkarekinn leikskóli sem starfar eftir  
Fjölvísistefnunni með áherslu á sjálfstæði og  
styrkleika hvers og eins. Enn fremur vinnur hann  
með áherslu á græn gildi og umhverfismennt.

Nánari upplýsingar veitir Sara Hrund Finnbogadóttir  
mannauðsstjóri í síma 578-1220 eða á netfangið; 
sarahrund@sjaland.is 

Umsóknarfrestur er til 16. ágúst n.k.

www.gardabaer.is

Heimilið Sigurhæð
Forstöðuþroskaþjálfi

Heimilið Krókamýri
Starfsfólk á heimili fyrir fatlað fólk

Íþróttamiðstöðvar í Garðabæ
Starfsfólk í vaktavinnu

Hofsstaðaskóli
Skólaliðar
Leiðbeinendur í tómstundaheimili

Flataskóli
Skólaliði
Umsjónarmaður tómstundaheimilis
Leiðbeinendur í tómstundaheimili

Sjálandsskóli
Kennari á miðstigi
Sérkennari
Þroskaþjálfi

Álftanesskóli
Leiðbeinendur í tómstundaheimilinu  

  Frístund
Heimilisfræðikennari

Leikskólinn Akrar
Leikskólakennarar

Leikskólinn Bæjarból
Sérkennslustjóri

Hjúkrunarheimilið Ísafold
Hjúkrunarfræðingar
Starfsfóllk í aðhlynningu og ræstingar

Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is
 

STÖRF HJÁ GARÐABÆ
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Linux sérfræðingur

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) hjá Intellecta í 
síma 511 1225. Umsóknarfrestur er til og með 19 ágúst nk. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is.  Farið verður með allar 
fyrirspurnir sem trúnaðarmál. Umsókn um starfið þarf að fylgja starfsferilskrá.

Starfssvið

Við leitum að öflugum og sjálfstæðum einstaklingi sem þrífst í krefjandi Linux umhverfi.                 
Lögð er rík áhersla á áreiðanleika og vönduð vinnubrögð. Áhugavert tækifæri í boði.

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Hæfniskröfur

Ritari í umhverfis- og auðlindaráðuneytið

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Helga Rún Runólfsdóttir (Helga@intellecta.is) í síma 511 1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 26. ágúst nk.  Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is.  Farið verður með allar umsóknir og 
fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað.  Umsókn um starf þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð 
er grein fyrir ástæðu umsóknar.

Ráðuneytið fer með mál er varða m.a. 
náttúruvernd, friðlýsingar, veiðistjórn, 
mengunarvarnir, loftslagsmál, líffræðilega 
fjölbreytni, skógrækt, landgræðslu, 
skipulagsmál og fræðslu á sviði umhverfis-
mála.Starfsmenn umhverfis- og auðlinda-
ráðuneytisins eru 40 og skiptist starfsemi 
þess í fjórar skrifstofur: skrifstofu 
landgæða, skrifstofu hafs, vatns og 
loftslags, skrifstofu umhverfis og skipulags 
og skrifstofu fjármála og rekstrar. Nánari 
upplýsingar um ráðuneytið má finna á                          
www.umhverfisraduneyti.is

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið óskar eftir að ráða starfsmann í starf ritara fyrir sameiginleg 
verkefni á skrifstofu landgæða og skrifstofu hafs, vatns og loftslags.  

UMHVERFIS- OG AUÐLINDARÁÐUNEYTIÐ

Samkvæmt jafnréttisstefnu Stjórnarráðsins eru 
konur jafnt sem karlar hvattar til að sækja um.   

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Helstu verkefni

Almenn skrifstofu- og ritarastörf 
Skráning, afgreiðsla erinda og frágangur skjala
Önnur verkefni sem heyra undir ritara hverju sinni

Menntunar- og hæfniskröfur

Stúdentspróf er skilyrði, háskólapróf er æskilegt
Nákvæm vinnubrögð og skipulagshæfileikar
Góð íslensku- og almenn tölvukunnátta (ritvinnsla)
Góð samskiptahæfni, sveigjanleiki og þjónustulund
Góð kunnátta í ensku er nauðsynleg og kunnátta í 
norðurlandamáli er æskileg

Akureyri - Egilsstaðir - Hella - Ísafjörður - Mývatn
Patreksfjörður - Reykjavík - Snæfellsnes - Vestmannaeyjar

Sjá nánari upplýsingar  
um Umhverfisstofnun á  
umhverfisstofnun.is

Umhverfisstofnun leitar að starfsmanni með 
áhuga á umhverfisvottun og hvernig fjölga 
megi Svansvottuðum fyrirtækjum á Íslandi. 

Í boði er krefjandi starf í frjóu umhverfi sér-
fræðinga, þar sem áhersla er lögð á opin sam-
skipti, þverfaglega vinnu, erlent samstarf og 
möguleika á að hafa áhrif á þróun starfs.

Helstu verkefni sérfræðingsins tengjast aðallega 
rekstri á umhverfismerkinu Svaninum. Í því felst 
m.a. ýmis konar kynning á Svaninum, meðferð 
umsókna, samskipti við leyfishafa og framkvæmd 
eftirlits.

Ítarlegri upplýsingar um starfið og hæfniskröfur 
til þess er að finna á starfatorg.is og umhverfis-
stofnun.is/storf-i-bodi/

Umsóknir skulu sendar til Umhverfisstofnunar, 
Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík eða á net-

fangið umhverfisstofnun@umhverfisstofnun.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 19. ágúst 2013
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Helstu verkefni og ábyrgð
 » Skipuleggja fjölbreytta hjúkrun kvenna m.a. fyrir og 
eftir aðgerðir og bera ábyrgð á störfum samkvæmt 
starfslýsingu

 » Vinna að þróunar- og gæðaverkefnum sem stuðla að 
faglegri uppbyggingu á deildinni

Hæfnikröfur
 » Íslenskt hjúkrunarleyfi
 » Faglegur metnaður í starfi
 » Góð hæfni í mannlegum samskiptum

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 24. ágúst 2013. 
 » Starfshlutfall er 60-80%
 » Störfin veitast frá 1. október 2013 eða eftir samkomulagi. 
 » Upplýsingar veitir Hrund Magnúsdóttir, deildarstjóri, 
hrundmag@landspitali.is, sími 825 3752.

Laus eru til umsóknar störf hjúkrunarfræðinga við 
kvenlækningadeild 21A. 

Deildin, sem er 24 rúma, er í senn dagdeild og sólar-
hringslegudeild fyrir konur með bráða kvensjúkdóma og 
konur sem þurfa skurðaðgerð vegna góðkynja eða illkynja 
sjúkdóma í grindarholi og brjóstum. 

Leitað er eftir áhugasömum hjúkrunarfræðingum um 
hjúkrun kvenna og fjölskyldna þeirra. 

Viðkomandi þarf að hafa sterka faglega sýn og hafa 
áhuga á að taka þátt í faglegri uppbyggingu á deildinni. 
Umsækjendur verða að geta tekið allar vaktir og hafið störf 
sem fyrst eða frá 1. október 2013.

KVENLÆKNINGADEILD
Hjúkrunarfræðingar

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Að veita einstaklingshæfða hjúkrun, ráðgjöf og stuðning 
til sjúklinga með langt gengna sjúkdóma og aðstandenda 
þeirra.

Hæfnikröfur
 » Íslenskt hjúkrunarleyfi
 » Góð samskiptahæfni
 » Faglegur metnaður 

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 31. ágúst 2013. 
 » Starfshlutfall er 50-100%, unnið er í vaktarvinnu og er 
vinnufyrirkomulag samkomulagsatriði.

 » Starfið veitist frá 1. október 2013 eða eftir samkomulagi. 
 » Upplýsingar veita Dóra Halldórsdóttir,  deildarstjóri, 
dorahal@landspitali.is, sími 543 6604 og Þórdís 
Ingólfsdóttir, mannauðsráðgjafi, thoring@landspitali.is, 
sími 825 5480.

Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa við líknardeildina 
í Kópavogi frá og með 1. október 2013 eða eftir sam-
komulagi. 

Á deildinni eru 12 legurými, öflug dagdeild og á næstu 
vikum verða opnuð fjögur 5 daga pláss. Starfsemin er 
byggð á hugmyndafræði líknarmeðferðar. Áhersla er lögð 
á fjölskylduhjúkrun og teymisvinnu. Starfið er fjölbreytt og 
krefjandi. Boðið er upp á fræðslu og starfsaðlögun með 
reyndum hjúkrunarfræðingum.

LÍKNARDEILD
Hjúkrunarfræðingar

Lausar stöður í Foldaskóla

Eftirfarandi stöður er lausar í Foldaskóla 
skólaárið 2013-2014.

• Umsjónarkennari í 7. bekk
• Sérkennari á unglingastigi
• Ráðgjafi við fardeild ( 78% starf til eins árs)
• Þrjár 70% stöður stuðningsfulltrúa í einhverfudeild og á  
 unglingastigi.

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um störfin á heima-
síðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Vakin er athygli á stefnu Reykjavikurborgar um jafnan hlut kynja í 
störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það  

margbreytilega samfélag sem borgin er.

Skóla- og frístundasvið

Í MAÍ VORU SKRÁÐ

Í SKJALASAFN ANR

Skjalasafnið er miðpunkturinn í atvinnuvega- og nýsköpunar-
ráðuneytinu. Öll mál eiga þar upphaf og endi, allir starfsmenn 
ráðuneytisins koma við sögu og skjalasafnið gegnir 
lykilhlutverki í samskiptum við aðila utan ráðuneytisins.

Hér eru því ótal tækifæri fyrir metnaðarfullan einstakling  
til að leiða framúrskarandi skjalasafn til enn frekari sigra.

Nánari upplýsingar um starfið og helstu menntunar- og hæfniskröfur er að finna á starfatorg.is 

og á vefsvæði ráðuneytisins atvinnuvegaraduneyti.is/raduneyti/laus-storf/

Umsjón með ráðningu hefur Guðrún Gísladóttir, skrifstofustjóri innri þjónustu og rekstrar 

gudrun.gisladottir@anr.is. Umsóknum skal skila inn á postur@anr.is. Með umsókn skal 

fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf  þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 

rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Umsóknarfrestur er til og með 17. ágúst nk. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Öllum umsóknum verður svarað  

þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. 

 Tækifæri til að láta að sér kveða

 Faglega spennandi 

 Ábyrgð

 Skemmtilegur vinnustaður
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Óskað er eftir framkvæmdastjóra  
listahátíðarinnar Listar án landamæra  
sem haldin er árlega, að vori.

Starfið er fjölbreytt og skapandi og er starfshlutfall 
breytilegt yfir árið. Starf framkvæmdastjóra felur m.a. 
í sér skipulagningu og mótun dagskrár, sýningarstjórn, 
fjáröflun, kynningarmál og framkvæmd hátíðarinnar. 

Umsækjendur mega gjarnan hafa: Þekkingu og áhuga 
á málefnum fatlaðs fólks, listrænan  bakgrunn, góða 
samskiptahæfni, ríkt frumkvæði, metnað, sveigjanleika og 
reynslu af skipulagningu og fjármögnun viðburða. 
 
Umsóknir sendist á netfangið:  
listanlandamaera@gmail.com til og með 19. ágúst.

Frekari upplýsingar fást í síma 691-8756, www.listin.is 
eða listanlandamaera@gmail.com
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Upplýsingar veita:
Rannveig Jóna Haraldsdóttir  
rannveig@hagvangur.is

Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 21. ágúst nk.

Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar 
starfsferilskrár og kynningarbréf á 
ensku og íslensku, þar sem gerð 
er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
settur fram rökstuðningur fyrir hæfni  
viðkomandi í umræddu starfi. 

Við hvetjum jafnt konur og karla  
til að sækja um störfin.

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

Brammer Group er leiðandi fyrirtæki í Evrópu sem dreifingaraðili á iðnaðar-
rekstrarvöru, með yfir 50 ára reynslu. Brammer er þekkt fyrir hágæða vörur og 
sveigjanlega þjónustu. Framúrskarandi þjónustu okkar ber fyrst og síðast að 
þakka góðu starfsfólki.

Brammer á Íslandi starfrækir vöruhús á svæði Alcoa Fjarðaáls í Reyðarfirði. 
Brammer sér um innkaup og lagerhald, ásamt tæknilegri ráðgjöf fyrir Alcoa 
Fjarðaál og veitir 24 tíma þjónustu allt árið um kring. Einnig starfrækir Brammer 
verslun í Hafnarfirði og skrifstofu í Reykjavík. Brammer er ört stækkandi fyrirtæki 
á Íslandi með um 40 starfsmenn.

Brammer leitar að starfsmönnum í innkaup, vörustjórnun og sölu á 
starfsstöð fyrirtækisins í Reykjavík.

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi
 • Reynsla af innkaupum og vörustjórnun
 • Góð greiningarhæfni
 • Góð samskiptafærni á íslensku og ensku
 • Mjög góð tölvu- og enskukunnátta
 • Þekking á rekstrarvörum í iðnaði
 • Áhugi á teymisvinnu

Helstu verkefni
 • Innkaup, vörustjórnun og sala á vörum 
 • Samskipti við innlenda og erlenda birgja
 • Eftirlit með framlegð og veltuhraða 
 • Greiningar og ferlavinna
 • Samskipti við vörustjóra
• Svörun fyrirspurna og eftirlit með birgðastöðu 
   og veltuhraða í samstarfi við yfirmann

Brammer leitar að starfsmanni á starfsstöð 
fyrirtækisins á Grundartanga

Innkaupafulltrúi

Tæknilegur ráðgjafi

Óskað er eftir vélaverkfræðingi eða einstaklingi með sambærilega menntun. Starfið felst í tæknilegri ráðgjöf um viðhald og 
endurnýjun véla og tækja með það að markmiði að leita hagkvæmustu leiða í innkaupum. Mikilvægt er að viðkomandi sé 
lausnamiðaður og eigi gott með að vinna í hóp og deila upplýsingum. Markmiðið er að finna lausnir sem draga úr kostnaði 
viðskiptavina fyrirtækisins, en tæknilegur ráðgjafi vinnur náið með stjórnendum og sölumönnum þess. 

Helstu verkefni
• Samskipti við viðskiptavini
• Viðhalda tengslum við viðskiptavini Brammer
• Fylgja eftir söluverkefnum
• Vinna að tæknilegum lausnum með viðskiptavinum
• Finna leiðir til að spara viðskiptavinum kostnað
• Halda utan um skráningar á sparnaði og þeim 
   verkefnum sem tengjast honum

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun í vélaverkfræði
• Þekking og reynsla af vélum og tækjum skilyrði
• Þekking og reynsla af rafmagni, loftþrýstingsfræði og vökvafræði kostur
• Reynsla úr iðnfyrirtækjum og/eða framleiðslufyrirtækjum kostur
• Góð almenn tölvukunnátta, s.s. í Excel
• Góð enskukunnátta
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Hugmyndaauðgi og frumkvæði
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Ás styrktarfélag óskar eftir þroskaþjálfa til starfa í 100% 
starf. Vinnutíminn er frá 8.30-16.30 og staðsetning er  
Stjörnugróf 7-9. Æskilegt er að umsækjendur geti hafið 
störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi.

Um er að ræða vinnu- og virknitilboð fyrir fullorðið fólk 
með fötlun og tekur starfsmaður þátt í fjölbreyttum og 
spennandi verkefnum í samvinnu við góðan starfsmanna- 
hóp í skemmtilegu vinnuumhverfi. 

Upplýsingar veitir Valgerður Unnarsdóttir í síma 414-0540 á 
virkum dögum. 

Atvinnumsókn sendist á valgerdur@styrktarfelag.is. 

Upplýsingar um félagið má nálgast á heimasíðu þess 
www.styrktarfelag.is.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum.

spennandi og fjölbreytt starf við dagþjónustu
Þroskaþjálfar

Seltjarnarnesbær

Laus störf

Leikskóli Seltjarnarness  
auglýsir eftir leikskólakennurum 
og leiðbeinendum til starfa með 

yngri börnum skólans 

Leikskóli Seltjarnarness er sameinuð fag- og rekstrar-
eining með um 195 börnum.  
Leikskólinn starfar í þremur starfstöðvum. 

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 störf. 

Nánari upplýsingar veita Soffía Guðmundsdóttir 
leikskólastjóri soffia@nesid.is og Anna Harðardóttir 
aðstoðarleikskólastjóri annaha@nesid.is í síma  
5959-280/290

Umsóknarfrestur er til 18. ágúst 2013.

Fræðslusvið Seltjarnarnesbæjar

 www.seltjarnarnes.is

Ert þú með rétta 
talandann?
Söluráðgjafar
óskast.

Við bjóðum

• Góð laun fyrir góða söluráðgjafa
• Sveigjanlegan vinnutíma
• Skemmtilegan starfsanda

Í boði er fullt starf sem og hlutafstarf.

Menntun og hæfniskröfur

• Farsæl reynsla af sölu er skilyrði
• Brennandi áhugi á sölu er skilyrði
• Sannfæringarkraftur og hæfni í mannlegum samskiptum               
   eru nauðsynleg
• Keppnisskap og metnaður til að ná árangri í starfi
• Almenn tölvufærni
• Frumkvæði, drifkraftur og skipulagshæfni eru skilyrði
• 20 ára og eldri

Starf söluráðgjafa er 
fyrir árangursdrifna 
einstaklinga með 
reynslu af sölustörfum. 

Starfið felst í að fjölga 
nýjum viðskiptavinum 
Tals. 

Söluráðgjafar Tals 
leggja áherslu á að 
veita faglega ráðgjöf 
í samræmi við 
fjarskiptaþarfir 
viðskiptavina. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.
Vinsamlegast fyllið út umsókn um starfið og látið ferilskrá 
fylgja á www.tal.is/atvinna

Frekari upplýsingar um starfið veita:

Arthúr Vilhelm Jóhannesson 
forstöðumaður sölusviðs í síma 445 1646 
eða á arthur@tal.is 

Hrafnhildur Aradóttir 
verkefnastjóri á sölusviði í síma 445 1766 
eða á hrafnhildura@tal.is

Um er að ræða fullt starf og unnið er á 12 tíma vöktum.
Starfið felst m.a. í símsvörun, móttöku viðskiptavina og 
almennri afgreiðslu.

Leitað er eftir einstaklingi sem er gæddur þjónustulund
og er lipur í mannlegum samskiptum.

Góð íslensku- og enskukunnátta.
Snyrtimennska og stundvísi.

Umsóknir skulu sendast á starf@grand.is

Grand Hótel Reykjavík / Sigtúni 38 / 105 Reykjavík / grand.is

STARFSMAÐUR
Í RÁÐSTEFNUMÓTTÖKU

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is

sími: 511 1144
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Lausar stöður á Skagaströnd
Grunnskólakennara vantar í 100% stöðu við Höfðaskóla 
einnig leitar leikskólinn Barnaból eftir leikskólakennara

Allar helstu upplýsingar um skólastarfið má sjá á heima-
síðum skólanna, http://hofdaskoli.skagastrond.is  og   
http://www.leikskolinn.is/barnabol 

Barnvænt umhverfi, gott samstarfsfólk og lág húsaleiga!

Nánari upplýsingar veita Hildur Ingólfsdóttir grunnskóla-
stjóri, vs. 452 2800, gsm 849 0370 og Þórunn Bernódusdóttir 
leikskólastjóri vs. 452 2706. 

Hægt er að senda umsóknir á netföngin 
hofdaskoli@skagastrond.is  og barnabol@skagastrond.is 

Umsóknarfrestur er til 16. ágúst.

Laus staða við Súðavíkurskóla
Súðavíkurhreppur er sveitarfélag við Ísafjarðardjúp, og er kauptúnið 
Súðavík við Álftafjörð þéttbýlasti hluti hreppsins. Hreppurinn skartar 
einstaklega fallegri og ósnortinni náttúru og er veðursæld mikil. Einungis 
er 10 mínútna akstur á Ísafjarðarflugvöll og tekur um 40 mínútur að fljúga 
til Reykjavíkur.Skólahúsnæðið er glæsilegt og vel búið. Skólinn er einsetinn 
með fámennum aldursblönduðum bekkjardeildum, vel búinn tækjum og 
góðri vinnuaðstöðu. Leikskólinn er gjaldfrjáls í 6 tíma eða frá 8:00 til 14:00.

Vegna óviðráðanlegra orsaka er laus staða umsjónarkennara 
á unglingastigi. Um er að ræða almenna kennslu í íslensku, 
stærðfræði, náttúrufræði, uppl-og tæknimennt, lífsleikni og 
ensku í 8.-9.-10.bekk og íþróttir á öllum  
skólastigum.  Unnið er í anda Uppbyggingar til ábyrgðar 
og lögð er áhersla á fjölbreytta og sveigjanlega kenns-
luhætti, einstaklingsmiðað nám, vellíðan nemenda og 
samvinnu starfsmanna. Súðavíkurskóli samanstendur af 
þremur skólagerðum þ.e. grunn- leik- og tónlistarskóla. 
Súðavíkurhreppur greiðir laun eftir kjarasamningi KÍ  
og Sambandi íslenskra sveitarfélaga.  
 
Umsóknarfrestur er til 14.ágúst n.k. meðmæli óskast með 
umsókn. Nánari upplýsingar veitir 
Anna Lind Ragnarsdóttir skólastjóri í gsm: 893-4985, 
annalind@sudavik.is

Grunnskóli Raufarhafnar  
auglýsir eftir kennurum

Grunnskóli Raufarhafnar er samrekinn grunn- og leikskóli 
með 13 nemendur þar sem Uppbyggingarstefnan er höfð að 
leiðarljósi. Skólinn nýtur mikils stuðning frá samfélaginu og 
leggjum við áherlsu á samvinnu sem og jákvæðni.

Við leitum að áhugasömum, fjölhæfum og jákvæðum kennara 
í bekkjarkennslu á yngsta stigi þar sem þekking á byjrenda- 
læsi er mikilvæg. Um fullt starf er að ræða.

Einnig leitum við að íþróttakennara sem og list-og verkgreina- 
kennara í hlutastarf en möguleiki er á fullu starfi. 

Upplýsingar veitir Frida Elisabeth Jörgensen skólastjóri  
í síma 694-9063 og frida@raufarhofn.is

Umsóknarfrestur er til 21. ágúst 2013.

Lausar kennarastöður við 
grunnskóla Norðurþings:

Norðurþing er öflugt sveitarfélag sem einkennist af fjölbreyttu 
mannlífi og miklum sköpunarkrafti manns og náttúru.

Hópkaup er fyrirtæki sem vinnur að því að auka viðskipti 

samstarfsaðila sinna með vinsælustu tilboðsaðferð heimsins 

í dag og er Hópkaup stærsta fyrirtækið á sínum vettvangi á 

Íslandi. Vilt þú vera í sigurliðinu?

Áhugasamir sendi umsókn strax á umsokn@hopkaup.is.

Umsóknarfrestur er til 25. ágúst

Hæfniskröfur:

Hressleiki

Hæfni í mannlegum samskiptum

Áhugi á markaðsmálum

Sjálfstæði

Söluhæfileikar

Suðurlandsbraut 22 - 108 Reykjavík - hopkaup.is - Sími 520 1030í krafti fjöldans

Ert þú sniðug/ur, hress og hefur áhuga á markaðsmálum?Ert þú sniðug/ur, hress og hefur áhuga á markaðsmálum?

Við getum kennt þér að selja, en við getum ekki kennt þér að vera hress.
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Hópkaup auglýsir eftir 
viðskiptastjóra
Hópkaup auglýsir eftir 
viðskiptastjóra

10. ágúst 2013  LAUGARDAGUR10



| ATVINNA | 

Ég er fertug kona búsett í Mosfellsbæ og stunda nám í fötlunarfræði 
við Háskóla Íslands. Ég er hreyfihömluð kona og þarf aðstoð við  
ýmsar athafnir daglegs lífs. Er að leita að aðstoðarkonum á aldrinum 
20 - 45 ára í hlutastarf (40 - 60%) um dag, kvöld og helgar. Starfið 
felst í að vera persónuleg aðstoðarkona og byggir á hugmynda-
fræðinni um sjálfstætt líf, sem má kynna sér á heimasíðu NPA  
miðstöðvarinnar, www.npa.is.
 
Mikilvægt er að umsækjandi sé reyklaus og hafi bílpróf. Umsækjandi 
þarf að geta hafið störf sem fyrst. Fyrirspurnir og umsókn ásamt 
ferilskrá og meðmælendum sendist á  
netfangið www.npastarf@gmail.com fyrir 19. ágúst 2013.

Aðstoðarkonur óskast í hlutastarf!

Öldutúnsskóli í Hafnarfirði auglýsir eftir:
 
 • Umsjónarkennara á yngsta stig.
 • Kennara í námsver á unglingastigi.
 
Upplýsingar um störfin gefur Valdimar Víðisson, 
skólastjóri, í síma 664-5898 eða í gegnum netfangið 
valdimar.vidisson@oldutunsskoli.is
 
Umsóknarfrestur til 19. ágúst.
 
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um 
störfin.
 

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði.
 

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.:

Jarðvísindadeild Háskóla Íslands
er ein sex deilda Verkfræði- og 
náttúruvísindasviðs Háskóla Íslands.

Við deildina stunda um 250 stúdentar 
nám í jarðfræði, jarðeðlisfræði og 
jarðefnafræði.

Jarðvísindastofnun er faglega og 
fjárhagslega sjálfstæð stofnun innan 
Raunvísindastofnunar Háskólans.

Markmið Jarðvísindastofnunar er að 
vera metnaðarfull alþjóðleg 
rannsóknastofnun á sviði jarðvísinda.

 

VERKFRÆÐI- OG NÁTTÚRUVÍSINDASVIÐ

PIPA
R

\TBW
A

• SÍA
 • 132141

Akademísk störf í jarðvísindum við 
Verkfræði- og náttúruvísindasvið 
Háskóla Íslands

Sjá nánar um störfin
á starfatorg.is
og hi.is/laus_storf.

Þrjú störf kennara við Jarðvísindadeild og starf 
fræðimanns við Jarðvísindastofnun Háskólans

Lektor í jarðefnafræði
Tilgangur starfsins er að efla rannsóknir og kennslu í jarðefnafræði og 
tengist það meistaranámi á sviði endurnýjanlegrar orku við Verkfræði- og 
náttúruvísindasvið. Starfið er sett á fót með stuðningi Landsvirkjunar.
Lektorinn mun kenna á grunn- og framhaldsstigi auk þess að stunda rannsóknir 
í jarðefnafræði, meðal annars á sviði jarðhita. Umsækjendur skulu hafa lokið 
doktorsprófi í jarðefnafræði.

Lektor í jarðfræði
Starfið er hluti af eflingu grunnrannsókna og kennslu í jarðvísindum og er 
styrkt af Aldarafmælissjóði Háskóla Íslands. Lektorinn mun kenna á sviði 
almennrar jarðfræði á grunn- og framhaldsstigi ásamt því að stunda rannsóknir 
í jarðfræði. Æskilegt er að lektorinn hafi sérþekkingu á einu eða fleiri eftirtaldra 
sviða: Höggunar og jarðhniks, jarðlagafræði, bergfræði og/eða steindafræði. 
Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi í jarðfræði.

Dósent við Jarðvísindadeild 
Fræðimaður við Jarðvísindastofnun 
– hafeðlisfræði og hafefnafræði
Um er að ræða tvö akademísk störf á sviði haffræði sem laus eru til umsóknar, 
annað við Jarðvísindadeild og hitt við Jarðvísindastofnun. Verður annað starfið 
á sviði hafefnafræði og hitt á sviði hafeðlisfræði. Störfin eru þáttur í eflingu 
rannsókna og kennslu í haffræði. Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi 
í hafefnafræði, hafeðlisfræði eða skyldum greinum og sýnt fram á árangur í 
rannsóknum á fagsviði sínu að loknu doktorsprófi. 

Umsóknarfrestur er til 1. september 2013
Nánari upplýsingar um störfin veita Magnús Tumi Guðmundsson forseti 
Jarðvísindadeildar, mtg@hi.is og Þóra Árnadóttir formaður stjórnar 
Jarðvísindastofnunar, thora1@hi.is, sími: 525 4800.
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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

Kerhólsskóli, leik- og grunnskóli

Umsjónakennari 3-4 bekk,  
verkmenntakennari og leikskólakennari 

óskast til starfa.

Starfsmenn óskast í stöðu leikskólakennara, verkmennta- 
kennara og umsjónakennari í 3-4 bekk  frá og með næsta 
skólaári. Staða verkmenntakennara og umsjónakennara eru 
til eins árs með möguleika á áframhaldandi ráðningu.

Starfshlutföll er 90 - 100% og umsækjendur þurfa að hafa 
grunn – og/eða leikskólakennaramenntun. Fáist ekki grunn – 
og/eða leikskólakennari verða ráðnir inn starfsmenn í stöðu 
leiðbeinanda.

Kerhólsskóli er sameinaður leik- og grunnskóli með heildar-
fjölda 50 nemendur á aldrinum 1. árs upp í 8. bekk. Skólinn 
er Grænfánaskóli og leggur áherslur á einstaklingsmiðað 
nám, umhverfismennt- og náttúrufræði, útikennslu, list- og 
verkgreinar.

Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og umsagnaraðila 
berist til skólastjóra ekki síðar en mánudaginn 12. ágúst nk.
Nánari upplýsingar gefur Sigmar Ólafsson skólastjóri í síma 482-2617, 
863-0463 eða sigmar@kerholsskoli.is; 
Heimasíða skólans: http:/www.kerholsskoli.is
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Markaðs- og  
menningarfulltrúi

Fjallabyggð óskar eftir að ráða drífandi og metnaðarfullan 
einstakling til starfa. Megin viðfangsefnið er stefnumörkun  
í kynningar- og markaðsmálum, upplýsinga- og almanna- 
tengslum -, ferða- og menningarmálum  sem og á sviði 
atvinnumála.
Markaðs- og menningarfulltrúi  starfar undir stjórn deildar- 
stjóra stjórnsýslu og fjármála.

1. Helstu verkefni.
 1.1. Kynningar og markaðsmál
 Umsjón og skipulagning á kynningar- og markaðs-  
 málum sveitarfélagsins.
 Annast samskipti við fjölmiðla.
 Stefnumótun í upplýsingamálum í samráði við   
 stjórnendur.
 Umsjón með heimasíðu bæjarfélagsins.
 Móttaka gesta og skipulagningu ráðstefna og funda.
 Skipulagningu viðburða í samstarfi við stjórnendur.
 Veitir ráðgjöf í málaflokkum sem tengjast starfinu. 
 1.2. Upplýsingamál og almannatengsl
 Sér um fréttir af vettvangi sveitarfélagsins og miðlun  
 þeirra til fjölmiðla.
 Umsjón með gerð kynningarefnis og auglýsinga á   
 vegum sveitarfélagsins.
 Aflar upplýsinga sem tengjast starfinu og vinnur úr  
 þeim.
 Veitir upplýsingar til aðila sem tengjast starfinu.
 1.3. Menningarmál
 Umsjón með menningartengdum viðburðum   
 á vegum sveitarfélagsins og stýrir verkefnum sem   
 varða samræmingu og samþættingu á milli stofnana.  
 Fjallabyggðar á sviði menningar.
 Tengist þáttum í rekstri náttúrurgripasafns, listaverka- 
 safns, bókasafns og menningarhúss. 
 Kemur að undirbúningi funda og samvinnu við menn- 
 ingarnefnd í samráði við yfirmann.
 1.4. Atvinnu- og ferðamál
 Er til ráðgjafar vegna eflingar atvinnulífs, þ.m.t.   
 eflingu ferðamannaiðnaðar.
 Tengist þáttum í rekstri upplýsingamiðstöðva ferða- 
 mála og tjaldsvæða.
 Kemur að undirbúningi funda og samvinnu við   
 atvinnu- og ferðamálanefnd í samráði við yfirmann.
 1.5. Teymisvinna
 Starfar náið með starfsmönnum á sinni deild.
 Stýrir verkefnum eftir ákvörðun yfirmanns.
 1.6. Samskipti
 Við aðila sem vinna að markaðs- og ferðamálum.
 Við aðila vegna upplýsingamála- og almannatengsla.
 Við aðila sem tengjast ferða- og menningarmálum.
 Við aðila á sviði atvinnumála.
 Við ráðuneyti og aðra opinberra aðila.
 Við aðila og gesti sem og erlenda aðila sem tengjast  
 starfinu.
 1.7. Önnur verkefni
 Verkefnastjórnun í tilfallandi verkefnum.
 Önnur verkefni sem yfirmaður felur honum.
2. Hæfni og samstarfsmarkmið
 2.1. Menntun þekking og reynsla
 Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
 Reynsla af markaðs- og kynningarmálum.
 Þekking á ferða- og menningarmálum.
 Reynsla og/eða þekking á atvinnumálum.
 Þekking á stefnumótun og hópavinnu.
 Góð málakunnátta.
 Þekking á fundarstjórnun. 
 Þakking á helstu upplýsingakerfum.
 Þekking á málefnum sveitarfélaga æskileg.
 2.2. Hæfni  
 Skipulags- og samskiptahæfileikar.
 Sjálfstæði í vinnubrögðum.
 Hæfni í mennlegum samskiptum.

Markaðs- upplýsinga og menningarfulltrúi heyrir undir 
deildarstjóra stjórnsýslu og fjármála Fjallabyggðar sem 
ber ábyrgð á innleiðingu breytinga sem standa yfir og eru 
framundan. Æskilegt er að viðkomandi hefji störf sem fyrst. 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands ísl. 
sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélags.  
Starfshlutfall er 100%.

Umsóknir skulu hafa borist bæjarskrifstofum Fjallabyggðar 
að Gránugötu 24, Siglufirði 580 eða Ólafsvegi 4,  
Ólafsfirði 625, eigi síðar en föstudaginn 16. ágúst 2013.

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar 
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfi.

Frekari upplýsingar um starfið veitir Ólafur Þór Ólafsson, 
deildarstjóri stjórnsýslu- og fjármála,  
netfang olafur@fjallabyggd.is  sími 464 -9100  
eða Sigurður Valur Ásbjarnarson, bæjarstjóri ,  
netfang sigurdur@fjallabyggd.is .

Verkefnisstjóri Jafnréttisskóla Reykjavíkur

Skóla- og frístundasvið

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir starf verkefnisstjóra Jafnréttisskóla Reykjavíkur laust til umsóknar. Leitað 
er að öflugum og metnaðarfullum einstaklingi til að koma á fót og leiða starfið. Markmið Jafnréttisskólans er að efla jafnréttis-
starf í skóla- og frístundastarfi Reykjavíkurborgar, sbr. aðalnámskrár leik- og grunnskóla, 23. grein laga nr. 10/2008 um jafna 
stöðu og rétt kvenna og karla sem og mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar. Verkefnisstjóri mun starfa á fagskrifstofu  skóla- 
og frístundasviðs Reykjavíkurborgar í samstarfi við Mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar.  Næsti yfirmaður verkefnsstjóra 
Jafnréttisskólans er skrifstofustjóri á fagskrifstofu skóla- og frístundasviðs.

Um laun og starfskjör fer samkvæmt kjarasamningum Reykjavíkurborgar við viðeigandi stéttarfélag. 

Umsóknarfrestur er til og með 26. ágúst  nk. 

Umsækjendur eru beðnir að sækja um starfið á starfsumsóknavef Reykjavíkurborgar: www.reykjavik.is/storf  
Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir 
hæfni viðkomandi í starfið.

Nánari upplýsingar veitir Hildur Skarphéðinsdóttir skrifstofustjóri og Ragnheiður E. Stefánsdóttir mannauðsráðgjafi 
í síma 4111111. 

Helstu verkefni:
• Að skapa vettvang og leiðir fyrir jafnréttis- og kynjafræðslu  
 í skóla- og frístundastarfi í anda laga og mannréttinda -  
 stefnu borgarinnar.
• Veita ráðgjöf, fræðslu og stuðning til starfsmanna í leik-  
 skólum, grunnskólum og frístundamiðstöðvum um  
 jafnréttisfræðslu.
• Taka þátt í miðlægri stefnumótun á skóla- og frístundasviði     
 og stefnumótun á starfsstöðum þess er tengist jafnréttis-  
 fræðslu.
• Þróa og viðhalda vef um jafnréttisfræðslu kynjanna.
• Fylgjast með nýjungum á sviði jafnréttisfræðslu og  
 í kynjafræði.
• Eiga samstarf við sérfræðinga í jafnréttis- og kynjafræðum   
 innan og utan skóla- og frístundasviðs. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólanám í kynjafræði eða sambærileg menntun.
• Reynsla af  jafnréttisverkefnum æskileg.
• Kennsluréttindi eru æskileg og/eða reynsla af starfi með      
 börnum og ungmennum. 
• Reynsla af verkefnisstjórn og innleiðingu verkefna æskileg.
• Góð íslenskukunnátta ásamt færni til að tjá sig í  
 ræðu og riti.
• Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður til að ná árangri í starfi.
• Skipulagshæfni, nákvæmni og öguð vinnubrögð.
• Lipurð í samskiptum.

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

www.hagvangur.is

FABRIKKAN HÖFÐATORGI LEITAR AÐ STARFSFÓLKI
MEÐ �NGTÍMASAMBAND Í HUGA 

VILTU BYRJA MEÐ OKKUR?

Á ÞETTA VIÐ UM ÞIG? 
e heiðarle /u Hom Sapiens
he jákvæt viðhor ti lífsins
ný þes a n áran ri!
e Manneskjumanneskj (ensk People person)

Mé þyki væn u anna fólk
ÞÁ SKALTU SÆKJA UM  STARF Á FABRIKKUNNI.

VAKTSTJÓRI Í SAL
Vaktstjóri í sal er fyrirliðinn á 
vaktinni og þarf að vera 
hvetjandi og jákvæður orkubolti.

Æskilegheit:
Framúrskarandi samskiptahæfni
Reynsla af vaktsjórn í veitin-

gasal
20+ ára  

Umsóknir ásamt mynd sendist á 
atvinna@fabrikkan.is merkt 
„Fabrikkan Höfðatorgi 
- Vaktstjóri í sal“
 

ÞJÓNN Í SAL – 60%
Fabrikkan leitar að ábyrgum þjón 
í sal sem einnig getur leyst af 
hendi ýmis önnur verkefni, s.s. 
innslátt innkaupareikninga. Um er 
að ræða 60% starf í dagvinnu 
með möguleika á aukavöktum.

Æskilegheit:
Reynsla af þjónustustörfum
Reynsla af Excel
Framúrskarandi samskiptahæfni
Bílpróf
25+ ára  

Umsóknir ásamt mynd sendist á 
atvinna@fabrikkan.is merkt 
„Fabrikkan Höfðatorgi 
-  Þjónn í sal - 60%“  
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Lausar stöður í Foldaskóla

Eftirfarandi stöður er lausar í Foldaskóla 
skólaárið 2013-2014.

• Umsjónarkennari í 7. bekk
• Sérkennari á unglingastigi
• Ráðgjafi við fardeild ( 78% starf til eins árs)
• Þrjár 70% stöður stuðningsfulltrúa í einhverfudeild og á  
 unglingastigi.

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um störfin á heima-
síðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Vakin er athygli á stefnu Reykjavikurborgar um jafnan hlut kynja í 
störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það  

margbreytilega samfélag sem borgin er.

Skóla- og frístundasvið

 

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst.

NETTÓ GRANDA
ÓSKAR EFTIR VÖNU VERSLUNARFÓLKI TIL STARFA SEM FYRST!

 

VIÐ LEITUM AÐ ÖFLUGU STARFSFÓLKI TIL LIÐS VIÐ OKKUR
FULLT STARF - HLUTASTARF

Kræsingar & kostakjör

www.netto.is

Viljum ráða vana mótasmiði,  
verkamenn og kranamann

Áhugasamir hafi samband við Jón Ágúst 
í síma 897 8678 eða á non@nonbygg.is

BYGGINGAFÉLAG

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is

Lipurð í mannlegum samskiptum ásamt hæfni til að starfa 
með öðrum eru nauðsynlegir eiginleikar sem og hæfni til 
að koma upplýsingum/þekkingu til skila á skipulagðan og 
aðgengilegan hátt.

STARFSLÝSING: 
¬ Rennismiður óskast til starfa á renni- & 

  fræsiverkstæði KAPP ehf í Garðabæ.

¬ Viðkomandi verður að búa yfir þekkingu á  
 nýjustu tækni eða geta tileinkað sér hana  
 fljótt og vel.

¬ Góð vinnuaðsta, góð framleiðslutæki í  
 lifandi starfsumhverfi.

¬ Góður vinnuandi – um framtíðarstarf er  
 að ræða.

HÆFNISKRÖFUR: 
¬ Viðkomandi hafi menntun og/ eða reynslu  

 á sviði rennismíði & fræsivinnu.

¬ Viðkomandi geti unnið sjálfstætt.

¬ Áhersla er lögð á nákvæmni og vandvirkni  
 í vinnubrögðum.

Upplýsingar veitir Freyr Friðriksson, framkvæmdastjóri  
í síma 864 0305 eða freyr@kapp.is. Umsóknir þurfa að  
berast fyrir 12. ágúst 2013. Farið verður með allar  
umsóknir sem trúnaðarmál.

KAPP ehf.  
Miðhrauni 2 ¬ 210 Garðabær
Sími: 544 2444 ¬ Fax: 544 2445
kapp@kapp.is ¬ www.kapp.is

Rennismiður – CNC
Aðili vanur rennismíði og  
fræsivinnu óskast til starfa.
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Vinsamlegast athugið - hentar ekki með skóla

Café Mezzo leitar að skemmtilegu og vinnusömu starfsfólki í 
hlutastörf fyrir veturinn, einkum um kvöld og helgar. Sveigjanlegt 
vaktafyrirkomulag. Reynsla af afgreiðslu á kaffihúsi eða veitingarstað 
æskileg. Ferilskrá sendist á mezzo@mezzo.is merkt “Mezzo 101”.

Velmerkt skiltagerð óskar eftir vönum starfsmanni í 
uppsetningu. Um er að ræða framtíðarstarf og þarf 
viðkomandi að vera orðinn 25 ára eða eldri. 
100% starfshlutfall.
 
Starfið felst í frágangi og upplímingum á merkingum skilta, 
bíla, glugga ofl. Stundvísi, vandvirkni og reynsla 
af sambærilegu starfi æskileg.
 

Umsóknir ásamt ferilskrá sendast á:
velmerkt@velmerkt.is fyrir 25. ágúst 2013.

Starfskraftur óskast!

Velmerkt ehf // Dugguvogi 23, 104 Reykjavík // velmerkt.is

kopavogur.is

Kópavogsbær

Ráðið verður í starfið, sem er 100%, 
frá 1. janúar 2014. 
Skólinn verður 6 deilda með um 120 rými.
Frábært tækifæri fyrir fólk sem vill takast á 
við skemmtilegt og krefjandi verkefni.

Menntunar og hæfniskröfur
 Leikskólakennaramenntun og framhalds- 
menntun á sviði leikskólamála skilyrði

 Reynsla af starfi í leikskóla nauðsynleg
 Reynsla af stjórnun og rekstri mikilvæg
 Góð tölvukunnátta
 Forystuhæfileikar og góð samskiptahæfni 

Frekari upplýsingar
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og FSL. 
Starfað er skv. starfslýsingu Kópavogsbæjar og 
Félags stjórnenda leikskóla. 
Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá leikskólum 
Kópavogs þurfa að undirrita heimild til að afla 
uplýsinga af sakaskrá. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sesselja 
Hauksdóttir, leikskólafulltrúi, sesselja@
kopavogur.is  Sigurlaug Bjarnadóttir, 
leikskólaráðgjafi, sigurlaugb@kopavogur.is  
og Gerður Guðmundsdóttir leikskólaráðgjafi, 
gerdur@kopavogur.is  Sími á skrifstofu 
Kópavogsbæjar er: 570-1500

Umsóknarfrestur er til og með 1. september 2013.

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja 
um starfið.

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

Umsækjendur athugið að ekki er tryggt að 
umsókn hafi borist, nema þið fáið svar þess 
efnis að hún hafi verið móttekin.
 

Starf leikskólastjóra
við nýjan leikskóla
við Austurkór
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Björnsbakarí vesturbæ óskar eftir að ráða 
bakaranema og eða astoðarmann í framleiðslu.

viðkomandi þarf að tala íslensku og vera morgunhress. 

Vinsamlega sendið svar á bjornsbakari@bjornsbakari.is 

Öllum umsóknum verður svarað.

Auglýsum eftir starfsfólki við bílaþrif. Bæði fullt starf  
og hlutastarf í boði.Áhugasamir sendi tölvupóst með  
upplýsingum á splass@splass.is 

Starfsfólk 
óskast 

Ans óskar eftir að ráða trésmiði til starfa
Einnig kemur til greina að semja við undirverktaka
Upplýsingar gefur Ívar Þór Þórisson í síma 840 0955 
eða á ivar@ans.is

SMIÐIR

Traust og framsækið fyrirtæki leitar af duglegum 
og heiðarlegum söluráðgjafa, með einstaka hæfni 

í mannlegum samskiptum. 
Frumkvæði , drifkraftur og skipulögð vinnubrögð 
eru góðir eiginleikar. Þarf að geta unnið í hóp á  
vandkvæða.

Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál.

Umsóknir ásamt Starfsferilsskrá sendist á 
trausti@sparnadur.is

Akureyri - Egilsstaðir - Hella - Ísafjörður - Mývatn
Patreksfjörður - Reykjavík - Snæfellsnes - Vestmannaeyjar

Sjá nánari upplýsingar  
um Umhverfisstofnun á  
umhverfisstofnun.is

Umhverfisstofnun leitar að starfsmanni með 
áhuga á umhverfisvottun og hvernig fjölga 
megi Svansvottuðum fyrirtækjum á Íslandi. 

Í boði er krefjandi starf í frjóu umhverfi sér-
fræðinga, þar sem áhersla er lögð á opin sam-
skipti, þverfaglega vinnu, erlent samstarf og 
möguleika á að hafa áhrif á þróun starfs.

Helstu verkefni sérfræðingsins tengjast aðallega 
rekstri á umhverfismerkinu Svaninum. Í því felst 
m.a. ýmis konar kynning á Svaninum, meðferð 
umsókna, samskipti við leyfishafa og framkvæmd 
eftirlits.

Ítarlegri upplýsingar um starfið og hæfniskröfur 
til þess er að finna á starfatorg.is og umhverfis-
stofnun.is/storf-i-bodi/

Umsóknir skulu sendar til Umhverfisstofnunar, 
Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík eða á net-

fangið umhverfisstofnun@umhverfisstofnun.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 19. ágúst 2013

Blue Water shipping er alhliða flutninga-, vörustjórnunar- og flutningsmiðlunarfyrirtæki.  Við sameinum þekkingu á heimamarkaði við kunnáttu á heimsvísu til 
að finna bestu lausnir fyrir viðskiptavini okkar.  Skrifstofur Blue Water Shipping eru yfir 60 víðs vegar um heiminn og starfsmannafjöldinn yfir 1000 manns.

Blue Water Shipping á Íslandi óskar eftir að ráða tvo öfluga starfsmenn. Fyrirtækið er staðsett í Hafnarfirði 
og hefur nú þegar markað sér sess í öflugu samkeppnisumhverfi. Sjá nánar á www.bws.dk.
 
 
 
Söluráðgjafi 
 
Starfs- og ábyrgðarsvið: 

 » Sala og ráðgjöf til fyrirtækja
 » Öflun nýrra viðskiptavina 
 » Viðhalda tengslum við viðskiptavini
 » Fylgja eftir söluverkefnum
 » Tilboðsgerð  

 
Þjónustufulltrúi  
 
Starfs- og ábyrgðarsvið: 

 » Almenn skrifstofustörf
 » Frágangur og eftirfylgni viðskipta
 » Samskipti og þjónusta við viðskiptavini
 » Upplýsingagjöf 

 
 
 
 
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 18. ágúst n.k.   

Upplýsingar veita: 
Elísabet Sverrisdóttir, elisabet@hagvangur.is
Kristín Guðmundsdóttir, kristin@hagvangur.is

2 NÝ STÖRF  
afnararfirði affnaarfifirðði

Umsóknir ó taar r úútút t áá www.hagvangur.is.r óskast fyllta át útúr artalltfyt fastkaóskir óknsóUm
Umsókn r titill oogg g mmeð 18. ágúst n.k. knarfrestur er t mg gol otilr terr etuestfrearfknsóUm

Up ta:a:Upplýsingar veitaa:taeir vgarngýsipplýUp
isdódótótttirr, , eelisabet@hagvangur.isElísabet Sverris e, irttiótdóisrrvet SbetísabElí

mununddsdsdódótótttir, kristin@hagvangur.isKristín Guðmu ttótdósddsunmuðmGuín GistíKr

Blue Water Shipping A/S  |  www.bws.dk

Menntun og hæfniskröfur: 
 » Reynsla af sölustörfum 
 » Góð kunnátta í ensku og excel 
 » Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum
 » Sóknarhugur og metnaður 
 » Kostur að hafa unnið á fyrirtækjamarkaði
 » Gott tengslanet 

 
 
Menntun og hæfniskröfur: 

 » Góð samskiptahæfni og söludrifni
 » Sjálfstæð vinnubrögð, metnaður og nákvæmni
 » Skipulagshæfni og sveigjanleiki 
 » Mjög góð ensku- og tölvukunnátta 
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ION Luxury Adventure Hotel er 
staðsett í stórbrotnu umhverfi á 
Nesjavöllum við Þingvallavatn. 
ION Hotel hefur hlotið umtalsverða 
viðurkenningu fyrir hönnun og 
áherslur sínar á sjálfbærni. Við hjá 
ION Hotel leggjum áherslu á metnað 
og fagleika í þjónustu. Við leitum að 
áhugasömu, drífandi og faglærðu 
fólki í neðangreind störf:

 Afgreiðslu í gestamóttöku

 Morgunverðarvakt í eldhús 
& þjónustu

 Yfirþernu & Þernur

 Yfirþjón & Þjóna

 Matreiðslumann

 Uppvaskara

 Bílstjóra

 Heilsunuddara

Öll umrædd störf eru unnin í 
vaktavinnu.

Nánari starfslýsingu er að finna á: 
www.ioniceland.is

Fyrir frekari upplýsingar varðandi 
störfin vinsamlegast sendið 
fyrirspurnir á job@ioniceland.is

Áhugasamir vinsamlegast 
sendið inn umsókn á:
job@ioniceland.is 
fyrir 13. ágúst.

·

kopavogur.is

Kópavogsbær

Lindaskóli óskar eftir:

· skólaliða í dægradvöl

· skólaliða í gangavörslu/ræstingar

Álfhólsskóli óskar eftir:

· stuðningsfulltrúa í sérdeild fyrir einhverfa

· sérkennari í sérdeild fyrir einhverfa

· matráð

· skólaliða

· skólaliða í dægradvöl

Kársnesskóli óskar eftir:

· matráð

· starfsmanni í dægradvöl

· skólaliða

Salaskóli óskar eftir:

· umsjónarkennara á miðstig

· skólaliðum í dægradvöl

· starfsmanni í mötuneyti

Kópavogsskóli óskar eftir:

· skólaliða

Hörðuvallaskóli óskar eftir:

· stuðningsfulltrúum/skólaliðum/
starfsmönnum í dægradvöl

Leikskólinn Marbakki óskar eftir:

· leikskólakennara/myndlistarkennsla

Leikskólinn Efstihjalli óskar eftir:

· leikskólakennara

Starfsfólk óskast á hæfingarstöð fyrir fatlaða

Þroskaþjálfi óskast á hæfingarstöð fyrir 
fatlaða

Starfsfólk óskast á heimili fyrir fatlaða

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

www.gardabaer.is

Heimilið Sigurhæð
Forstöðuþroskaþjálfi

Heimilið Krókamýri
Starfsfólk á heimili fyrir fatlað fólk

Íþróttamiðstöðvar í Garðabæ
Starfsfólk í vaktavinnu

Hofsstaðaskóli
Skólaliðar
Leiðbeinendur í tómstundaheimili

Flataskóli
Skólaliði
Umsjónarmaður tómstundaheimilis
Leiðbeinendur í tómstundaheimili

Sjálandsskóli
Kennari á miðstigi
Sérkennari
Þroskaþjálfi

Álftanesskóli
Leiðbeinendur í tómstundaheimilinu  

  Frístund
Heimilisfræðikennari

Leikskólinn Akrar
Leikskólakennarar

Leikskólinn Bæjarból
Sérkennslustjóri

Hjúkrunarheimilið Ísafold
Hjúkrunarfræðingar
Starfsfóllk í aðhlynningu og ræstingar

Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is
 

STÖRF HJÁ GARÐABÆ

sími: 511 1144
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Úthlutun byggðakvóta  
til sjávarbyggða

Með breytingu á lögum nr 116/2006 þann 25. júní 2013 samþykkti 
Alþingi að Byggðastofnun skuli næstu fimm fiskveiðiár hafa til 
ráðstöfunar aflaheimildir sem nema 1.800 þorskígildislestum til að 
styðja byggðarlög í alvarlegum og bráðum vanda vegna samdráttar 
í sjávarútvegi. 

Meginmarkmið verkefnisins er að auka byggðafestu í þeim sjávar-
byggðum sem: 
• standa frammi fyrir alvarlegum og bráðum vanda vegna skorts á 

aflaheimildum eða óstöðugleika í sjávarútvegi, 
• eru háðastar sjávarútvegi og eiga minnsta möguleika á annarri 

atvinnuuppbyggingu,
• eru fámennar, fjarri stærri byggðakjörnum og utan  

fjölbreyttra vinnusóknarsvæða.

Í því skyni er stefnt að uppbyggingu í sjávarútvegi sem: 
• skapar eða viðheldur sem flestum heilsársstörfum fyrir bæði 

konur og karla við veiðar, vinnslu og afleidda starfsemi í við- 
komandi sjávarbyggðum,

• stuðlar að sem öflugastri starfsemi í sjávarútvegi til lengri tíma og 
dregur sem mest úr óvissu um framtíð sjávar- 
byggðanna.

Byggðastofnun vinnur nú að nánari útfærslu og smíði reglna um 
úthlutun þessa byggðakvóta.  
Til athugunar er að við val á sjávarbyggðum sem til greina koma 
verði byggt á eftirfarandi þáttum:

• Íbúar sjávarbyggðarinnar séu 400 eða færri
• Íbúum hafi fækkað um a.m.k. 10% sl. 10 ár
• Akstursfjarlægð frá byggðakjarna sem telur meira en 1.000 íbúa 

sé a.m.k. 20 km.
• Sjávarbyggðin tilheyri vinnusóknarsvæði sem telur færri en  

10 þúsund íbúa.
• Hlutfall starfa við veiðar og vinnslu í sjávarbyggðinni sé a.m.k.  

20% allra starfa. 

Byggðastofnun óskar eftir ábendingum og athugasemdum við þetta 
fyrirkomulag, og annað sem þú telur máli skipta við ráðstöfun þes-
sara heimilda, áður en reglur verða settar um úthlutun þeirra. Þeim 
má koma á framfæri bæði skriflega, eða á netfangið  
byggdastofnun@byggdastofnun.is til og með 23. ágúst næst 
komandi.  

Ártorg 1, 550 Sauðárkrókur

Innritun nýrra nemenda fyrir skólaárið  
2013-2014 er hafin.

Innritaðir eru  nemendur á aldrinum 8-10 ára sem eru teknir 
beint í hljóðfæranám, án undangengins forskólanáms.  

Hægt er að komast að á eftirfarandi hljóðfæri:
 Strengjahljóðfæri, þ.e. fiðlu, víólu,  selló og gítar.
 Einnig er til takmarkað pláss á píanó og harmóníku.
 Einnig er innritað í fiðluforskóla (5-6 ára börn)
 Einnig er til takmarkað pláss á þverflautu, klarinett og  
 saxófón sem og ásláttarhljóðfæri (slagverk).

ATHUGIÐ AÐ FRAMBOÐ Á SKÓLAVIST ER TAKMARKAÐ.

Skrifstofa skólans á Lindargötu 51 er opin frá kl. 13:00-16:00
virka daga.  Síminn er 562-8477.

Það skal tekið fram að nauðsynlegt er fyrst að skrá nem-
endur í skólann með því að hafa samband við skrifstofuna.

Til að tryggja endanlega að innritun sé frágengin er 
nauðsynlegt að innrita nemandann einnig í Rafræna 
Reykjavík á heimasíðunum www.reykjavik.is eða 
www.grunnskolar.is á sama tíma og setja 
Tónmenntaskólann í 1. val.

Skólastjóri

Útboð HOL-01

Tengivirki Hólum
Jarðvinna og undirstöður

Landsnet óskar eftir tilboðum í jarðvinnu og gerð undir-
staða fyrir 132kV rafbúnað í tengivirkinu á Hólum við Höfn í 
Hornafirði samkvæmt útboðsgögnum HOL-01. 

Verkið felur í sér gröft fyrir undirstöðum, lagningu jarð-
skauta og ídráttarröra, gerð steinsteyptra undirstaða, 
fyllingu að undirstöðum og frágang yfirborðslags. Verkið er 
unnið innan tengivirkis þar sem viðkvæmur rafbúnaður er 
undir spennu. 

Helstu verkliðir eru:
• Gröftur fyrir undirstöður í fyllingu
• Lagning jarðskauta
• Lagning ídráttarröra
• Gerð steinsteyptra undirstaða
• Endurfylling
• Útlögn og frágangur yfirborðslags

Verkinu skal að fullu lokið 1. nóvember 2013. 

Væntanlegum bjóðendum er bent á að kynna sér grunn-
kröfur Landsnets til birgja sem finna má á heimasíðu 
fyrirtækisins, www.landsnet.is. 

Útboðsgögn verða afhent í móttöku Landsnets, Gylfaflöt 9, 
112 Reykjavík frá og með þriðjudeginum 13. ágúst 2013. 

Tilboðum skal skila til móttöku Landsnets, Gylfaflöt 9, 112 
Reykjavík fyrir kl. 14:00 miðvikudaginn 28. ágúst 2013 þar 
sem þau verða opnuð, að viðstöddum þeim bjóðendum sem 
þess óska. 

Til sölu glæsilegur veitingarstaður á Akureyri
Upplýsingar í síma 897 0236 Birgir

Tilboð óskast í leigu á húsnæði og 
rekstur fótaaðgerðastofu í félags mið-
stöðinni Gullsmára að Gullsmára 13 
í Kópavogi.  

Um er að ræða þjónustu við eldri borgara 
í Kópavogi. Mögulegt er að reka almenna 
stofu samhliða þjónustu við eldri borgara 
ef eftirspurn er ekki nægjanleg að mati 
tilboðsgjafa.
Tilboðsgjafi skal hafa réttindi til að starfa 
sem fótaaðgerðafræðingur samkvæmt 
reglugerð nr.184/1991. Einnig er æskilegt 
að tilboðsgjafi hafi viðurkennd réttindi til að 
starfa sem snyrtifræðingur eða geti boðið 
upp á slíka þjónustu.
Tilboðsblað og nánari upplýsingar skal 
nálgast hjá Þjónustuveri Kópavogsbæjar 
í síma 570 1500 eða hjá forstöðumanni 
Gullsmára í síma 665 2923. 
Tilboðum skal skilað í Þjónustuver 
Kópavogs, merkt „Félagsmiðstöðin 
Gullsmári – fótaaðgerða- og snyrtistofa“ 
eigi síðar en 21. ágúst 2013.

Rekstur 
fótaaðgerðastofu 
í félagsmiðstöðinni 
Gullsmára 

kopavogur.is

TIL KYNNIS- OG NÁMSFERÐA

Um er að ræða ferðastyrki til þeirra sem vinna að sam-
starfsverkefnum sem varða tvö af löndunum þremur hið 
minnsta. Hámarksstyrkur á hvern einstakling er 1.000 
danskar krónur vegna ferða milli Íslands og Grænlands 
annars vegar og Íslands og Færeyja hins vegar. Ekki eru 
veittir styrkir vegna gistingar og uppihalds. 

Sækja má um styrk til kynnis- og námsferða eftirtaldra:
 Skóla 
 Íþróttahópa
 Tónlistarhópa
 Annars menningarsamstarfs

TIL VERKEFNA Í FERÐAÞJÓNUSTU 

Allir sem starfa að eflingu ferðaþjónustu á milli 
landanna þriggja geta sótt um styrki til samstarfs-
verkefna á eftirfarandi sviðum ferðaþjónustu:

 Til sameiginlegra markaðssetningarverkefna
 Til nýsköpunar- og vöruþróunarverkefna
 Til þekkingarheimsókna og miðlunar 

 gagnkvæmrar reynslu milli ferðaþjónustuaðila 

   Til gæða- og umhverfismála innan 
 ferðaþjónustunnar

Hámarksstyrkur til verkefnis er 100 þúsund danskar 
krónur, eða að hámarki 50% kostnaðaráætlunar.

Styrkir frá NATA

NATA er samstarfssamningur ferðamálaráðuneyta í Færeyjum, á Grænlandi og á Íslandi. Markmið samningsins er að auka skilvirkni í samstarfi aðila er sinna ferðamálum 
í Færeyjum, á Grænlandi og á Íslandi með því að styrkja, samhæfa og tryggja framboð samvinnuverkefna aðildarlandanna á þeim sviðum ferðamála þar sem þau eiga 
einkum sameiginlegra hagsmuna að gæta.

Samstarf Íslands, Grænlands og Færeyja á sviði ferðamála

Ítarlegar upplýsingar ásamt umsóknareyðublöðum á ensku og dönsku er að finna á vef NATA 
www.nata.is.

Lokafrestur til að skila umsókn er 27. ágúst 2013  
og mun niðurstaða stjórnar NATA liggja fyrir í fyrri hluta október.

sími: 511 1144
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Einstakt atvinnutækifæri á Höfn í Hornafirði
Humarhöfnin,www.humarhofnin.is, vel rekið og stöndugt 

veitingahús í blómlegum rekstri er til sölu.
Humarhöfnin er staðsett í einu af eldri húsum Hafnar í 
sögufrægri byggingu Kaupfélags Austur Skaftfellinga.

Humarhöfnin er afar vinsæl og í hópi betri veitingastaða 
að mati notenda www.tripadvisor.co.uk

Allar frekari upplýsingar  
eru veittar á skrifstofu 
Fasteignasölunnar InnI 
www.inni.is, sími 580-7915
Snorri Snorrason, lögg, 
fasteigna- og fyrirtækjasali

RAÐHÚS Á EINNI HÆÐ Í KÓPAVOGI 
180 FM - AÐ AUSTURKÓR 49 TIL 61

Bolholt 4, 3. hæð
Sími 512 4900 

www.landmark.is

✓ Hægt að hafa 3 eða 4 svefnherbergi.
✓ Suðurgarðar - óbyggt svæði á baklóð 
  - stutt í náttúruna.

✓ Húsin afhendast fullbúin að utan og 
  rúmlega fokheld að innan skv. skilalýsingu.

✓ Byggingaraðili: Sóltún hf

Upplýsingar veita: 

Kristberg Snjólfsson, sölumaður 
í síma 892 1931 

Magnús Einarsson, löggiltur fasteignasali 
í síma 897 8266  
magnus@landmark.is

Magnús Einarsson, löggiltur fasteignasali 

Verð á miðjuhúsum 35.900.000 kr. - Verð á endahúsum 37.400.000 kr.
Afhending fyrstu húsa í lok ágúst - byrjun september 2013.

3 HÚS 
SELD

Stærð 322 fm
Fasteignamat 89.950.000
 
RE/MAX Borg og Eignamiðlun 
kynna stórt og glæsilegt 
einbýlishús á besta stað í 
Þingholtunum. Um er að 
ræða 322 fm. einbýlishús með 
tveimur auka íbúðum. Grunn-
flötur hússins er þó allt að 400 
fm. þar sem hluti af rishæð 
og kjallari telst ekki til birtra 
fermetra.
 
Þetta er eign í algjörri 
sérstöðu sem hefur verið 
mikið endurnýjuð á síðast-   
liðnum fimm árum.

Sóleyjargata 15

Þóra Birgisdóttir
Lggf. 
Sími:777 2882
thora@remax.is

Kjartan Hallgrímsson
Lggf. 

Sími: 824 9093
kjartan@eignamidlun.is

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
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SUNNUDAG kl. 15.45

Fáðu þér áskrift  |  512 5100  |  stod2.is

Nú fer leiktíðin að hefjast - og þá getur allt gerst . Eru skórnir númeri of stórir fyrir David Moyes? Mun Jose Mourinho ná sömu hæðum með 
Chelsea og fyrr? Hvað gerir Manuel Pellegrini nýr stjóri Man. City? Tekst Liverpool að koma sér aftur í toppbaráttu? En strákarnir okkar? Verður 
þetta árið hans Gylfa hjá Tottenham? Mun Aron Einar slá í gegn með Cardiff? Munu Arsenal-menn hlaða púðri í fallbyssuna og ná að krækja í 
titilinn? Hvað gerir Rooney? Hver mun sanna sig, hver mun koma á óvart og hverjir munu falla? Allt stendur opið - allt getur gerst.
Fylgstu með á Stöð 2 Sport 2 í leiftrandi háskerpu. 

11. ÁGÚST

ALLIR LEIKIR Í  BEINNI ÚTSENDINGUALLIR LEIKIR Í  BEINNI ÚTSENDINGU

Horfðu á leikina hvar sem er og
hvenær sem er með OZ appinu

380
leikir í beinni útsendingu!

SKY SPORT - 116 leikir
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BÍLAR &
FARARTÆKI

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

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

FORD TRANSIT CHALLENGER 192 
06/2004, ekinn 18 Þ.km, dísel, 5 
gíra. Stór geymsla (rými t.d. fyrir 2 
vespur), tvöfalt að aftan! Sami eigandi 
frá 2006, alltaf geymur inni! Verð 
8.650.000. Rnr.283578 á www.bilo.is

LÚXUSBÓN
Við þrífum bílinn þinn eftir ferðalagið 
eða daglega notkun. Þú verður 
ekki svikinn af vinnubrögðunum 
okkar. Tímapantanir í s. 844-8555 - 
Lúxusbón, Funahöfða 1.

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

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

TOYOTA Corolla 1,6 VVTI, Árg. 
11/2002, ek. 133 Þ.KM, bensín, sjálfsk, 
Fínn bíll á góðu verði, Ásett verð 
890.000. Rnr.150798. Er á staðnum.

AUDI A6 Dísel. Árg. 2/2008, ek. 94 
Þ.KM, dísel, sjálfsk, 140hö, S-line, 
lúga, 18” omfl, Mjög flottur og 
eyðslugrannur bíll, Verð 3.990.000. 
Rnr.192191. Er í salnum.

BMW 523IA e60. Árg. 9/2005, ek. 101 
Þ.KM, bensín, sjálfsk, 177hö, Mjög 
flottur og vel búinn umboðsbíll, Ásett 
verð 2.990.000. Rnr.116433. Er á 
staðnum.

CHEVROLET Tahoe Z71 4x4 Metan 
Off Road. Árg 1/2012, ek 18 Þ.KM, 
Mjög flottur, Einn með öllu, Fluttur 
inn nýr, Ásett verð aðeins 10.890.000. 
Rnr.117696. Er í salnum.

VW Golf Comfort. 4motion.. Árg. 
6/2005, ek. 147 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Ný tímareim ofl, sumar og vetrardekk. 
Fínn bíll. Ásett verð 690.000. 
Rnr.118280. 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

BÍLL DAGSINS
 SUZUKI LIANA 4WD ÁRG. 2002 ek. 
127 Þkm 5 gíra, krókur ofl. tilboðsverð 
nú 490 þús, 100% Vísalán í boði

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

 Bílar til sölu

Suzuki GSXR 600, árg. 2006, ek. 28þús, 
ný dekk, verð 800þús. S. 895-6848

Pontiac Grand Le Mans 1978 305 V8 
sjsk, nýskoðaður. Verð : 750.000 S: 
866 1135.

Ford explorer sporttrack árg.‘00, 
sjálfsk, ek.117 mílur. Ath skipti á 
ódýrari. Verð 790 þús. Uppl. í síma 
696-3867.

Toyota Hiace ‚05 ek. 494þ. Ssk, 8 
manna. Gott ástand, nýr alternator 
nýtt teppi og nýtt í bremsum. Verð 
tilboð. Uppl. í S: 868 0524.

Til sölu Toyota Avensis. Árg.‘00, 
ek,.142 þ. Verð 480 þ. Uppl.í s:663 
2479.

VW Golf station, 4motion, 2.0 bensín, 
beinsk. Árg 2004, ek. 130 þ.km. Nýlega 
skoðaður og lítur vel út. Verð 750.000 
kr. Uppl. í síma 849 8482

Til sölu Toyota Yaris 2004 árg. ek. 
aðeins 105.000 km. Ný smurður og 
vel með farinn. Ásett verð 810.000 kr. 
Uppl. í síma 849-0672.

Hyundai Santa Fe 12/2004 Ekinn 120 
þús 2.0 dísel, sjálfsk. næsta skoðun 
2014. Sumar- og ný negld vetrardekk. 
Verð 1.650 þús. Uppl. s. 856-6668.

Mitsubitshi Outlander 2003 til sölu, 
vel með farinn, 2 eigendur, keyrður 
152 þ. , nýbúið að yfirfara og lagfæra. 
Tilboð óskast s:860-6488.

TOYOTA COROLLA 98
Til sölu Toyota Corolla árg. 1998, 
ek. 191 þús. Verð 390 þús. Nánari 
upplýsingar í síma 856 6558.

Mercedes Benz Sprinter 318 CDI, 
árg.‘08. Ek.169þús. Uppl. í síma. 698 
4945.

Isuzu crewcap 3,1 td. Árg. 2001 35” 
breittur. Ásett verð 1250.000 í skiptum 
Eða góður staðgr. afsláttur Skoða öll 
skipti. Uppl í síma 6927353

Renault Megane Scenic árg. ‚03, 
ekinn 117 þ. km, mjög vel með farinn. 
Verðhugmynd 575 þ. Uppl. í S: 553 
2252.

Nissan Leaf frá Kr. 2.995.000 
heimkominn! Rafbílar og Evrópsk 
hleðslutæki fyrir alla rafbíla. Bjóðum 
allar gerðir nýrra og nýlegra bíla frá 
helstu framleiðendum, sýningarbíla, 
eftirársbíla og útsölutilboð. Rafbílar, 
Metanbílar, Metanbreytingar, Bensín 
og Díselbílar. Höfum selt hundruði 
bíla til Íslands. www.islandus.is - S. 
5522000.

Nizzan Patrol árg. ‚98, 35‘‘ breyttur, 
Ek. 275þ, Sk. ‚14. Leður, topplúga og 
rafmagn í öllu. V. 850þ. S:662 1800.

TOYOTA LANDCRUISER 120
Til sölu Toyota Landcruiser 120 - VX, 
árgerð 2003. Dísel, sjálfskiptur og 
ekinn 137þ. Leðraður og 8 manna. 
Einn eigandi. Ásett verð 3.490.000.- 
Nánari upplýsingar í síma 894-3348.

270.Þ ÚT OG 300.Þ 
Í AFSLÁTT.

 Til sölu 5 dyra Hyundai i 30 árg.‘08 
ek. 83.þ km ssk, topplúga, kastarar, 
bakkskynjarar, álfelfelgur ásett verð 
er 2,1m fæst á 1,8m sem er áhvílandi 
það þarf að borga 15% inná til að 
yfirtaka sem er 270.þ eftirstöðvar 
1.530.þ afb. ca 36.þ uppl. í síma 896-
5290.

M Benz Sprinter 316 
CDI,millilangur,sjálfsk. árg.‘05. Ek.266 
þús. Með Thermo King kælir. Hann 
hefur verið þjónustaður hjá Öskju frá 
því að hann var nýr,1 eigandi,verð 
2500 + vsk. Uppl. gefur Einar í 
7774977

Kia Shuma árg.‘02 ek.160. Sjálfsk. 
Vetrad. Verd. 290 þ. Uppl. í S: 896 
4850

Til sölu BMW 545i árg.‘04 ek. 156 þ. 
km. Verð 2.7 m.kr. eða tilboð. Ákv. um 
1.500 þús. ca. 57 þ. pr. mán. Skoðaður 
2014. Uppl. í S: 822 2904.

Austin Mini Cooper. Einn sá flottasti á 
landinu. Árg. ‚97. Ek. 73.þ.km. Vel með 
farinn og gott eintak. Sjón er sögu 
ríkari. Ásett verð 1.890.000. Tilboð 
óskast. Kalli 840 0051.

 Bílar óskast

Óska eftir að kaupa Toyota Corolla 
97-2007. Þriggja eða 5 dyra, má 
þarfnast lagfæringa. 7705144.

Óska eftir að kaupa bíl með krókheysi. 
7705144.

!!! STAÐGREIÐI 
ÓDÝRA BÍLA !!!

98-05”árg. á allt að 250þúsund.. 
Vantar þig pening STRAX ? eða 
þarfnast bíllinn þinn lagfæringa 

og þú vilt losa þig við hann 
STRAX ?

Hringdu Í 777 3077 
eða sendu sms

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 
eða sendu sms.

 Jeppar

TILBOÐ 2.190 ÞÚS
LEXUS LX470 árg. 2002 ek. 160 þús., 
nýsk 2014 Leður ,lúga álfelgur, krókur, 
8 manna FLOTTUR BÍLL. Verð 2990þ 
TILBOÐ 2.190, áhvílandi 1700 þús, 
skoða skipti. Uppl 693-0053.

til sölu

Lúxus bíll fyrir 4, 
með öllu (alltaf klár fyrir 4)
Ekinn 29.000km

Upplýsingar 
s: 698 2312. Aðalsteinn

Til sölu húsbíll. Hymer Mobil Classic 2006

Save the Children á Íslandi
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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
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 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vörubílar

Til sölu Man TGA 18-350 LL með 
gámagrind árg. 2006, ekinn 115 þ., er 
sem nýr og ónotaður, loftpúðafjöðrun, 
olíumiðstöð, einn með öllu. Uppl. í S 
892 1116.

 Húsbílar

 Hjólhýsi

Hobby Excellent Easy UFE 560, 2006. 
Mjög vel með farið utan sem innan. 
Markísa, sjónvarp, örbylgjuofn, tveir 
rafgeymar, tveir gaskútar. Svefnpláss 
fyrir 4-5. Mjög flott dekurhús. Ásett 
verð kr. 2.9 milljónir eða 2.4 milljónir 
staðgreitt. Einnig er möguleiki á 
skiptum á ódýrum ferðavagni eða 
góðum bíl. Þorsteinn s. 863 9305.

Til sölu vagn Tabbert 400 
árg.2013. Aukahlutir: Grjótgrind,TV 
+Loftnet,Lúga v/geymslurými. Gas-
Skynjari/Slökkvitæki Verð:3.8.millj./
Uppl.í GSM 8223811.

Til sölu KNAUS SUDWIND 500EU. 
Árg. ‚04. Aukahlutir: Fortjald, reyklaust 
ökutæki, sjónvarpsloftnet. Mjög vel 
með farið hús, alltaf geymt inni á 
veturna. Hægt að fá lóðina á Flúðum 
leigða út sumarið 2013. Uppl. í S:695 
4965.

 Vespur

SKELLINAÐRA TIL SÖLU: 
RIEJU MRX 50 2006

5700 km, tjúnað 80ccm, mjög gott 
hjól, endurnýjað á verkstæði, 250.000 
en tilboð skoðuð. Sími 869 2161.

 Tjaldvagnar

ÚTSALA! ÚTSALA! 399ÞÚS
Combi Camp árg. 2007. Ásettverð 
650þús. Uppl. í síma 899 9968.

EINN MEÐ ÖLLU
Til sölu Combi Camp Venezia með 
eldhúseiningu, fortjaldi, segli og 
geymslukassa. Svefnpláss fyrir að 
minnsta kosti 8. Nánari upplýsingar í 
S. 864 8042 eða 699 3095.

 Bátar

Til sölu plastbátur 6hp rassm, notk, ca 
50 timar 7705144.

 Bílaþjónusta

ER BÍLLINN ÞINN EKKI 
LENGUR Í NOTKUN?

Fjarlægi bílinnn þinn þér að 
kostnaðarlausu, 7705144.

 Hjólbarðar

FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ
Ný og notuð dekk í miklu úrvali. 
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S: 
567 6700.

 Varahlutir

SMÁPARTAR.IS
Eigum orðið mikið úrval notaðra 
varahluta í Subaru, Skoda, Suzuki, 
Nissan, Opel, Wolkswagen, Kyron, 
Mitsubishi, Honda, Peugeot, Renault, 
Ford Escepe. Uppl. á Smápartar.is eða 
í s. 567 5040/ 7785040

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.
Uppl. í s. 663 5315 & 699 6069.

 Hreingerningar

Karlmaður tekur að sér þrif í 
heimahúsum. 100% samviskusemi og 
heiðarleiki. Uppl. í S. 612 3876.

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

Tökum að okkur allt sem viðkemur 
garðinum, auk allrar almennrar 
smíðavinnu - lögg. húsasmíðameistari. 
Vanir menn, snör handtök. S. 824 
1238.

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á 
utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar, 
sláttuorf, sláttutraktorar, 
jarðvegsþjöppur, Gokartþjónusta, 
keðjusagir, rafstöðvar, einnig viðgerðir 
á fjórhjólum. JS Vélaverkstæði. S. 554 
0661.

GRÖFUÞJÓNUSTA 
AUBERTS.

Allar stærðir af gröfum með 
fleyg og jarðvegsbor, hlöðum 

grjótkanta og útvegum holtagrjót 
og allt fyllingarefni, jöfnum 
lóðir, gröfum grunna. Einnig 

endurnnýjun á drenn og 
klóaklögnum.

Sími 892 1663.

 Bókhald

Þekking, reynsla og þjónusta. Bókhald, 
ársreikningar, vsk, laun, ofl. Þegar 
árangur skiptir máli Guðmundur s. 
772 5533.

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og 
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð 
á sanngjörnu verði. Bókhald og 
þjónusta ehf. Sími 511 2930.

Tek að mér bókhald smærri fyrirtækja. 
Uppl. í síma 618 4804.

 Málarar

MÁLARAMEISTARI
Við tökum að okkur alla almenna 
málningarvinnu f. húsfélög, 
einstaklinga og fyrirtæki. Fagmennska 
og sanngjarnt verð. Uppl. í s. 861 1242 
& egillsverris@gmail.com

MÁLNINGARÞJÓNUSTA
Vönduð vinnubrögð og snyrtimennska 
í fyrirrúmi. Ágúst S:695-4464 
malningartjonusta@gmail.com

 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

MÚRVIÐHALD S. 770 4520
HÚSAVIÐHALD - 
NÝBYGGINGAR

Allar múrviðgerðir - Steining 
- Múrarar - 

Áratuga reynsla. 

Smiðir - Málarar - 
Háþrýstiþvottur.

GS múrviðhald ehf.
Netfang: murvinna@gmail.com

HÚSEIGNAÞJÓNUSTA
Lekaþéttingar, þakviðg. múrviðg. öll 
málningarvinna, háþrýstiþv. Uppl í s. 
892 1565

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav.  S. 899-4254.

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.

TRÖPPUVIÐGERÐIR
Múrviðgerðir, málun og 
tröppuviðgerðir (hitastrengur). Hinrik, 
s. 892 9499.

 Nudd

FEMINE
Heilnudd fyrir konur. fleiri upp.s 612-
2813 milli 09-22.

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Zanna.

 Spádómar

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki. 
straumblik@gmail.com

AH-RAF

Dyrasímakerfi, töfluskipti og öll 
almenn raflagnavinna. Tilboð/
tímavinna arnar@ahraf.is Arnar s: 
897-9845.

 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
Tveir fyrir einn af allri útsöluvöru í dag 
laugardag frá 10-14 og nk.þriðjudag 
frá 13-18. Komið og gerið góð 
kaup. Capri collection/Green-house 
Langholtsvegur 112B.

UPPSLÁTTUR
Byggingameistari getur tekið að sér 
stærri uppsteypu-verkefni. Er með 
steypumót, krana og allt sem til þarf. 
Föst verðtilboð. Hafið samband við 
Pál í s. 840 -6100.

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

Trampólin og öryggisnet á frábæru 
verði. Allar frekari upplýsingar á 
trampolin.is

Rafskutla Victory 10DX, vel með farin, 
2 ára gömul. Verð: 250 þ. Uppl. í s: 
861 6040.

GRÓÐURHÚS - 
RÝMINGARSALA

6fm með hertu gleri 190þ. 9fm með 
hertu gleri 290þ. KLIF ehf, S:552-3300.

TRAFFICO RAFSKUTLA
Til solu silvurlitud Traffico rafskutla. 
Keypt i fyrrasumar en nanast onotud. I 
mjog godu astandi. Tilbod: 90.000,- s: 
552-0424

KJARA KAUP
Tól og smávélar úr byggingariðn. 
Lyklasett og lausamunir. Skatthol, 
Skrifborð, skápar og ískista. Til sýnis 
og sölu eh. 10.8.13 og eftir samkomul. 
næstu daga. Sími: 861 1271 eða 553 
9181.

ÓDÝR HEIMILSTÆKI
Þvottavélar, þurrkarar, ísskápar og fl. 
Ábyrgð fylgir. S. 845 5976.

götuspyrna
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 Óskast keypt

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.

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

Er að leita að stórri Straurullu og 
Þvottavél 10 kg+. Uppl. í S: 692 7164, 
g.eysteins@gmail.com

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

Til sölu 42” United flatskjár. 3 ára 
gamalt. Uppl. í S. 864 5290.

 Vélar og verkfæri

MÚRARAR
Til sölu tvær múrvélar Putzmeister og 
Knauf PFT Uppl. í s. 840 -6100.

 Til bygginga

Til sölu steypumót, 58 l.m. ásamt 
öllum fylgihlutum, einnig til sölu 
undirsláttarefni. svo sem stoðir og 
bitar. Uppl. í s. 897 2459.

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

Árangur næst með Herbalife. Frítt 
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662 
Edda Borg & www.lifsstill.is

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

 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.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

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.

WWW.AKSTURINN.IS 
 S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að 
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515 
Haukur Vigfússon.

HEIMILIÐ

 Húsgögn

EAMES LOUNGE CHAIR
Vandaðar eftirgerðir. Hágæða 
ítalskt leður. Eames Lounge Chair, 
dökkbrúnn/svart leður, glæsilegur 
hægindastóll með skemil. 250 þ.kr.
Barceona stóll, króm/ dökkbrúnt leður. 
125.000 kr. Uppl. í síma 7717040.

 Dýrahald

BÚRADAGAR 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

BÚRADAGAR Í DÝRALANDI
Tilboð á fiskabúrum með ljósi, hitara 
og hreinsidælu.
 Stærð 40 cm verð 9.990,- án hitara 
 Stærð 60 cm verð 12.990,- 
 Stærð 80 cm verð 19.995,- 
Dýraland Mjódd s.587-0711 
Dýraland Kringlan 7 s.588-0711 
Dýraland Spöngin 23 s.587-0744

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

LANGAR ÞIG Í HUND?
Hundaræktarfélag Íslands er eina 
hundaræktarfélagið á Íslandi, sem 
er aðili að FCI, alþjóðasamtökum 
hundaræktarfélaga. Hundaræktarfélag 
Íslands stuðlar að góðri meðferð, 
aðbúnaði, uppeldi og heilsufari hunda 
ásamt góðum samskiptum milli 
hundeigenda, yfirvalda og almennings. 
Leitaðu upplýsinga á vefsíðu félagsins, 
www.hrfi.is

Hreinræktaðir labradorhvolpar tilbúnir 
á framtíðarheimili. Undan Klöru 
og Atlasi, frábærum veiðihundum, 
sem eru einnig mjög ljúfir og góðir 
heimilishundar. Upplýsingar í síma 
898 9400.

Fallegir ljúfir whippet hvolpar, 
yndislegir fjölskylduhundar, uppl. á 
www.whippet.is , gunnur@simnet.is og 
s:8603150.

TÓMSTUNDIR 
& FERÐIR

 Fyrir veiðimenn

Til sölu nýtýndir stórir feitir og 
sprækir laxa og silunga maðkar. 
Margra ára þjónusta. Geymið 
auglýsinguna. S: 864 5290.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Til leigu í Garðabæ björt og glæsileg 
118 fm. íbúð með fallegu sjávarútsýni. 
Leigist m. húsg. og tækjum frá 1.sept- 
1.júní ‚14. Engin gæludýr. Uppl. í S: 
863 4448.

Er með 1 laust herbergi til leigu frá 
1.Sept.2013 til 1.Júní 2014. í 2ja herb. 
íbúð í 105 Rvk. Verð á mán. 55.000 
Isk. upplýsingar í síma 618-0575.

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.

3 herbergja íbúð til leigu í Kópavogi. 
67fm. Laus strax. Uppl. kvleiga@gmail.
com

Til leigu ný og glæsileg 4 herbergja 
143fm útsýnisíbúð í lyftuhúsi á 
Norðurbakka í miðbæ Hafnarfjarðar. 
Stæði í bílageymslu. Leigist í amk 
12-18 mán. Leiga 230þ. Nánari uppl. í 
tölvup. á nordurbakki21@gmail.com.

 Húsnæði óskast

EINBÝLI- RAÐ EÐA PARHÚS
4 manna fjölskylda óska 

eftir húsnæði til leigu helst í 
Mosfellsbæ en skoðum allt. Erum 
með góð meðmæli, höfum leigt 
sömu eignina síðan 2009, erum 
með traustar tekjur og getum 
greitt tryggingu með reiðufé.
Upplýsingar veitir Svanlaug 
María í síma 896 1001 og 
svanlaugmaria@gmail.com

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

STERK LOK á alla heita potta. 
Eitt verð á öllum stærðum 

Framleiðum lokin eftir málum.

Sterkasta áklæðið á markaðnum 
sem þolir vel raka- klór 

og veðráttu.

Kristinn 899-6277 - 461-5077 Tjalda@simnet.is

Tjalda og Seglaþjónustan (Myndir á facebook)

• Tekur venjulegt GSM SIM kort.
• Hægt að panta mynd eða hlusta svæði.
• SMS og MMS viðvörun í síma og netf.
• Lætur vita ef rafmagn fer af og hiti breytist.
• Hægt er að tengja allt að 15 auka skynjara.
• Vöktun á heitum potti, raka, þrýstingi o.fl.
• Stýring á  hita, kveikja ljós, renna í pottinn.

Eftirlitsmyndarvél fyrir sumarbústaði og heimili.

Uppl. í síma 699-6869 og www.rafeindir.is

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

til sölu
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 Sumarbústaðir

Til sölu nýtt 21,6 fm heilsárs 
gestahús. Húsið er fullbúið að utan og 
einangrað og plastað að innan með 
frágengnu gólfi. Teikningar fylgja. 
Uppl. í S: 696 9638.

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu iðnaðarhúsnæði/
verslunarhúsnæði á jarðhæð í 
Dugguvogi. U.þ.b. 100 fm. Uppl. í S. 
862 0026 eða 898 3123.

 Geymsluhúsnæði

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

GEYMSLUR.COM
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

ATVINNA

 Atvinna í boði

VITABAR - HLUTASTARF
Starfskraft vantar alla virka daga 

frá kl. 10.00- 14.00. Kvöld og 
helgarvaktir einnig í boði.

Umsóknir sendist á: 
vitabar@internet.is

GRILLARI/PIZZABAKARI 
BBQ-GRILLER/PIZZABAKER

Skalli Ögurhvarfi óskar 
eftir vönum grillurum og 

pizzabökurum í fullt starf. 20 ára 
og eldri 

Skalli Ögurhvarfi is seeking 
experienced grillers and 

pizzabakers. 20 years or older.
Upplýsingar og staðnum. 

information at Skalli Ögurhvarfi.

HJÁ JÓA FEL 
HOLTAGARÐAR

Óskum eftir fólki í fullt starf til 
afgreiðslustarfa í bakarí okkar í 
Holtagörðum. Íslenskukunnátta 

skilyrði.
Vinsamlega sendið umsóknir á 

linda@joifel.is

MÖTUNEYTI Á 
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU 

ÓSKAR EFTIR 
EINSTAKLINGUM Í 

HLUTASTÖRF.
Þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Við leitum eftir : 

-Brosmildi 

-Jákvæðni 

-Góðri þjónustulund 

-Reynsla af veitingastörfum er 
kostur. 

Um er að ræða afleysingar frá 
8-16 og hins vegar fastar vaktir 

frá 16-20.
Uppl. sendist á thjonusta@365.is 

merkt „mötuneyti”

VEITINGAHÚS NINGS - 
FRAMTÍÐARSTARF

Veitingahús Nings óskar eftir 
þjónustuliprum og brosmildum 

starfsmönnum í fullt starf. 
Aðeins 20 ára og eldri og aðeins 

íslenskumælandi.
Áhugasamir setji inn umsókn á 

www.nings.is

Bilstjóri óskast til framtíðarstarfa, 
aðeins duglegur, heiðarlegur, stundvís, 
samviskusamur maður kemur til 
greina. 100% íslensku kunnátta 
skilyrði. Nánari uppl. á steinn@
svanhvit.is

Íbúðarhótel í miðborg RVK óskar 
eftir starfsfólki í þrif. Hlutastörf + 
full störf. Umsóknir sendast á job@
apartmentk.is

Handlaginn óskast í málningavinnu og 
þrif. Handyman. Bílpróf. Sendið uppl. á 
Santon@mi.is

Óskar eftir duglegu og hressu 
starfsfólki. Sækja um á castello@
simnet.is eða í s. 824 1221 á milli 
14-17.

Óskum eftir starfsmanni í fullt starf í 
eldhús og sal. 18 ára aldurstakmark. 
Áhugasamir sendið ferilskrá á 
rubytuesdayice@gmail.com Ruby 
Tuesday Höfðabakka & Skipholti.

Guesthouse in Reykjavík is requesting 
employee in housekeeping. Applicant 
must be well organized, discliplined 
and hard working. Driving license is 
desirable. Please send your application 
to: greatnorth@simnet.is

HÁRSNYRTIFÓLK
Hásnyrtifólk óskast á Klippistofu 
Jörgens. Uppl. gefur Jörgen 8662215.

Okkur vantar vana kokka á nýlegan 
stað í miðbænum og einnig vana 
dyraverði með skírteini, sendu okkur 
email á home101@simnet.is

VÉLSTJÓRI OG KOKKUR
Björgun óskar 2stigs vélstj. og kokk 
til afleysinga. Skilyrði eru slysavarnar 
námskeið. Uppl. sendist á johann@
bjorgun.is

BARÞJÓNAR ÓSKAST
Kaffi Zimsen óskar eftir vönum 
barþjónum. s. 7700543

Sólning óskar eftir lagerstarfsmönnum 
í komandi dekkjatörn. Um 
framtíðarstarf getur verið að ræða. 
Viðkomandi þarf að hafa bílpróf. 
Umsóknir sendist til einar@solning.is

Röska menn vantar á 
hjólbarðaverkstæði. Ekki verra að 
hafa reynslu af viðgerðum. Barðinn, 
Skútuvogi 2 S. 568 3080.

 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

Kona óskar eftir starfi eftir kl. 17 
virka daga og um helgar. Er á bíl. uppl. 
6122440.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

atvinna

Snyrtilegur klæðnaður áskilin • Heimilismatur í hádeginu  virka daga • Boltatilboð •Hamborgaratilboð • Veislusalur til útleigu

skemmtanir

Sprengi-
sandur

Sigurjón M. Egilsson

Sunnudagsmorgna kl. 10 – 12

Verslun. 
Sölumaður óskast í fullt 
starf við ráðgjöf við val á 
tölvubúnaði til viðskiptavina 
auk tilfallandi starfa í vers-
lun. Víðtæk og góð þekking 
 á tölvubúnaði skilyrði. 

Firmasvið. 
Söluráðgjafi óskast í fullt 
starf við ráðgjöf við val á 
tölvubúnaði fyrir fyrirtæki 
auk annara starfa. Víðtæk 
þekking á fyrirtækjalaus-
num skilyrði. 
 

Verkstæði. 
Tæknimaður óskast í traus-
tan hóp tæknimanna í fullt 
starf. Reynsla við fartölvu-
viðgerðir æskileg. Víðtæk 
þekking á PC tölvubúnaði 
skilyrði. 
 

Framleiðsla. 
Tæknimaður óskast í fullt starf 
við framleiðslu og prófanir á 
tölvubúnaði. Góð tölvuþekking 
og víðtæk þekking á Windows 
umhverfi skilyrði. 
 
Innkaup&Grafík.
Innkaupafulltrúi með reyns-
lu í Indesign og Photoshop 
óskast í fullt starf við  
vörustjórnun og  
innskráningu. Góð Excel 
kunnátta og víðtæk þekking 
á PC búnaði skilyrði.  

Tölvutek opnar stærstu  
og glæsilegustu tölvuverslun 
landsins við erum því að 
bæta við starfsfólki og  
hlökkum til að fá þig í 
hópinn:

Góð laun í boði. 
Fullum trúnaði heitið.  
Umsóknir sendist á 
starf@tolvutek.is 
 
hlökkum til að fá þig  
í hópinn:

Save the Children á Íslandi
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15 lítra taska, sundpoki,   
nestisbox og brúsi fylgja með. 
Góður stuðningur við bak. 
Verð 19.999 kr

15 lítra taska, sundpoki,   
nestisbox og brúsi fylgja með. 
Góður stuðningur við bak. 
Verð 19.999 kr

17 lítra taska, sundpoki,   
nestisbox og brúsi fylgja með. 
Góður stuðningur við bak. 
Verð 19.999 kr

17 lítra taska, sundpoki,   
nestisbox og brúsi fylgja með.
Góður stuðningur við bak. 
Verð 19.999 kr

18 lítra slitsterkur bak-
poki með mörgum hólfum. 
Góður stuðningur við bak.
kr 19.999

18 lítra taska, sundpoki,   
nestisbox og brúsi fylgja með.
Góður stuðningur við bak. 
Verð 19.999 kr

Slitsterkur bakpoki með 
mörgum hólfum.  

Verð 11.999 kr
 

Slitsterkur bakpoki með 
mörgum hólfum.  

Verð 9.999 kr

18 lítra slitsterkur bak-
poki með mörgum hólfum. 
Góður stuðningur við bak.
kr 19.999

Charmmy kitty

Spiderman

Slitsterk taska með tveimur 
vösum að framan.
 
Verð 13.999 kr

Hvernig á góð 
skólataska  
að vera?

Þyngd tösku með 
inNihaldi má ekKi 
vega meira en 10% 
af líkamsþyngd 
barnsins.

ÖlL bönd töskunnar  
eiga að vera  
breið, stilLanleg 
og auðvelt að 
herða og losa.

Taskan á að falLa 
þétT að hrygG 
barnsins og vera 
vel bólstruð að 
aftan.

Taskan má ekKi 
vera of breið  
þar sem það  
hindrar eðlilegar 
hreyfingar  
barnsins.

1.

2.

3.

4.

Ísafirði - Hafnarstræti 2

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Vestmannaeyjum - Faxastíg 36

PENNINN - Hallarmúla 4

Austurstræti 18

Skólavörðustíg 11

Kringlunni

Álfabakka 14b, Mjódd

Smáralind

Strandgötu 31, Hafnarfirði

Keflavík - Sólvallagötu 2

Akranesi - Dalbraut 1

Mikið úrval  
af skólatöskum

540 2000 | penninn penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

SJÁÐU
VERÐIÐ!
4.999

SJÁÐU
VERÐIÐ!
4.999

22 lítra slitsterkur bak-
poki með mörgum hólfum. 
Góður stuðningur við bak.
kr 12.999
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Teikningar og texti: Bragi Halldórsson
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„Þetta er nú meiri ruglings teningasúpan,“ sagði Róbert og 
það hnussaði í honum. „Það er ekki hægt að sjá neitt út úr
þessu. „Jú,“ sagði Konráð. „Hér eru teningar sem búið er að 
raða í form. Formunum hefur verið snúið allavega svo erfitt 
getur verið að sjá hvaða form eru eins. Þrjú formin eru eins, 
þótt þau snúi mismunandi, en það fjórða er öðruvísi.“

Getur þú séð hvaða form er öðruvísi en hin þrjú?

A B

D E

MERÍTA BRAVE  
Kristín Sól Vignisdóttir, 
sjö ára Kópavogsbúi, 
teiknaði þessa mynd 
og sendi okkur. 

Hvað ertu gamall og hvar áttu 
heima? „Ég er ellefu ára og á 
heima í Háholti 2b á Laugar-
vatni.“

Kepptir þú í mörgum  greinum á 
unglingalandsmótinu á Höfn? 
„Já, helling. Ég keppti á föstu-
deginum í 60m spretthlaupi 
og langstökki og varð í 5. sæti 
þar. Á laugardeginum fór ég í 
hástökk og varð í 3. sæti og svo 
í glímuna og gerði jafnglími um 
fyrsta sætið. Á sunnudaginn 
keppti ég í fyrsta skipti í mótor-
krossi og svo í 4x100m boð-
hlaupi sem við 11 ára félagarnir í 
HSK unnum. Mér fannst gaman 
að prófa margar greinar.“

Hefurðu keppt í glímu á móti 
áður? „Já, á Héraðsmóti HSK og 
Grunnskólamóti 2013.“ 

Hvenær byrjaðir þú að læra 
glímu og hver kenndi þér? 
„Ég man það eiginlega ekki. 
Við Kristbjörg systir vorum oft 
að fíflast og glíma saman og 
svo kenndi mamma mín mér. 
 Kjartan Lárusson var líka með 
glímu í skólaíþróttum.“

Eru margir í kringum þig sem 
þú getur glímt við? „Ekki mjög 
margir á mínum aldri. En við 
höfum farið á nokkrar æfingar í 
Reykholti hjá Helga Kjartans.“

Hvað heita glímubrögðin í 
íslensku glímunni? „Hæl krókar 
og sniðglíma, hnéhnykkur, 
mjaðmahnykkur, leggjabragð, 
klofbragð og krækja – svo man 
ég ekki meir.“

Hvert er uppáhalds glímu-
bragðið þitt? „Hælkrókur hægri 
á hægri.“

Áttu einhverja fyrirmynd í glím-
unni? „Já, mömmu mína, Krist-
rúnu Sigurfinnsdóttur, hún var 

fyrsti Íslandsmeistari kvenna í 
glímu.“

Sérðu oft íslenska glímu í sjón-
varpinu? „Nei, mér finnst að 
það mætti sýna meira af henni.“

Ætlar þú að halda áfram að 
æfa? „Já, ég ætla að reyna það. 
Það væri gaman að verða ein-
hvern tíma í framtíðinni glímu-
kóngur Íslands!“

Kann leggjabragð, 
klofb ragð og krækju
Finnur Þór Guðmundsson er nýkominn af unglingalandsmótinu á Höfn þar sem 
hann keppti í mörgum greinum. Hann er einn af glímuköppum Íslands.

Í SPRÖNGUNNI Í EYJUM   Finnur Þór er sprækur strákur, enda keppti hann í 
 mörgum greinum á unglingalandsmótinu en þó ekki í sprangi.  
 MYND/PÉTUR RÓBERT TRYGGVASON 

Hvað heitir þú fullu nafni og 
hvað ertu gamall? „Ég heiti Krist-
ján Dagur Gunnarsson og er átta 
ára.“

Ertu mikill lestrarhestur? „Já, 
eiginlega.“

Hvenær lærðir þú að lesa? 
„Þegar ég byrjaði í skóla.“

Hvað er skemmtilegt við að lesa 
bækur? „Það er bara gaman.“

Manstu eftir fyrstu bókinni sem 
var í uppáhaldi hjá þér? „Bókin 
heitir Albert.“

Hvers lags bækur þykja þér 
skemmtilegastar? „Mér finnst 
skemmtilegast að lesa teikni-
myndasögur.“

Hvaða bók lastu síðast og 
 hvernig var hún? „Ég las Hodja og 
töfrateppið og hún var skemmti-
leg.“

Í hvaða hverfi býrð þú? „Ég bý í 
Foldahverfi í Grafarvogi.“

Í hvaða skóla gengur þú? „Folda-
skóla.“

Hvaða námsgrein er skemmti-
legust? „Mér finnst skemmti-
legast í stærðfræði.“

Hver eru þín helstu áhugamál? 
„Mér finnst gaman að hjóla, spila 
fótbolta og veiða.“

KRISTJÁN DAGUR  Bókin Albert er 
alltaf í uppáhaldi.

Byrjaðu strax að spara. Skráðu kortin ykkar 
núna á www.stod2.is/vild

50%
50% afsláttur af Mongoose 

Switchback Expert 2013 hjóli*
- og 20% afsláttur af öðrum

Mongoose hjólum. 

Mongoose 
t 2013 hjóli*
ur af öðrum
hjólum. 
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*Aðeins 44.950

50%
50% afsláttur af ævintýra-minigolfi í Skemmtigarðinum í Grafarvogi. Þú borgar aðeins 600 kr. í stað 1.200 kr. fyrir 36 minigolf-brautir.



OPNUNARTILBOÐIN
HALDA ÁFRAM!

LÁGT VERÐ  
DAG & NÓTT

ÞÖKKUM 
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KROSSGÁTA

VEGLEG VERÐLAUN

LAUSNARORÐ
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist góður staður. Sendið lausnar-
orðið í síðasta lagi 14. ágúst næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt „10. ágúst“.

Vikulega er dregið er úr inn-
sendum lausnarorðum og fær 
vinningshafi eintak af bókinni 
Ærlegi lærlingurinn eftir Vikas 
Swarup frá Forlaginu. Vinnings-
hafi síðustu viku var Stefán M. 
Halldórsson Reykjavík

Lausnarorð síðustu viku var
K O S T N I N G A L O F O R Ð
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V O G A H V E R F I T V S A
I R J I U V E I Ð I G J A L D
S K Ó L A S K Y L D A G Ð Á B
T F L A L R A N A B J A L L A
A L G I L D R A R G A Ú L I
R E A B E F I Ð R I L D I N U
B E R G S T Á L I N U R N U D
Ö Ð T T K G A N O R M U M
N I E U N Á L A R F A R A Ó
D Ý R A F Ó R N I N M Á R G A N G A

M N Ý Æ S T I R A N L
K I N D A R L E G G S B N V I

S E A L J A F N A L D R I N N
E S P I L U N D U Ó U I N G

A G Ð I L S I G T D U L U
T B L Á S I N T E R I L S A M A R
O E M G U T E G G
M E I N D Ý R S N E I Ð M Y N D N
M D R D N S Ý L I R
A T R I Ð I Ð V A N N Ý T T I R R

LÁRÉTT 
1. Uppgötva sjóbíl er ákveðinn fiskur birtist 

(13) 
10. Beljurófa hittir hrossaskott í Kanada (7)
11. Hróstakki handa einni sem slapp (8)
12. Stúdentajörð frumbyggja (13)
13. Óttast sepa óskaplega (8)
14. Nýja Toyotan hans Sveinsa (7)
15. Æði rúmfötin í eitraða amínóbensenið (8)
16. Kvakaði svanni, lagviss mjög (8) 
17. Smeygi utan um fald og framlag (7)
18. Fljót passar að fínir birtist (6)
21. Telja sameiginleg móðurlíf vafasöm (9)
23. Litla ljósið sýnir tvíæran (5)  
25. Byggjum á ferðalögum (6)
26. Frelsa titil til að tryggja persónuvernd (9)
28. Þola töf við kerið (6)
29. Platið KA á kynningarspjaldið (8)
30. Hinn harði böggull (7) 
33. Í grauti sannast brenglað skelfingarand-

varp (13)  
36. Má segja að Írar bíði upp á ruglað flippið? 

(8)
37. Plata til að svekkja heimilistæki (9)
38. Heiði hindrar för og tindar í sjónmáli (11)
39. Sekk við brækur ekki síðar en víðar (9)
40. Lífsvökvi hins sæta vísar til hins sæta í 

lífsvökvanum (10)

LÓÐRÉTT 
1. Naut fyrir holuskúr og dembu (12)
2. Viðsjál ráða iðulega við kröfur gufuhvolfsins (10) 
3. Feiknaleir í rugli mun deila ranglega (10) 
4. Það er rugl að köfnunarefni dalaði við þátt-

tökuna (8) 
5. Gömul fá gamaldags leiði (9)
6. Heiti frætt og frægt (9)  
7. Blessið þá bröndóttu í einrúmi (13)
8. Afbrýði lofar lukkuleg (10)
9. Hefur hálflotin á herðar sér (10)
10. Skinnlínur lamdir (8)
15. Fjötra skort á hugmyndum (8)
18. Fljóttekin drögin (7)
19. Snæddi þar einn, væru söl í matinn (7)
20. Straumvarp gefur svelg og röst (7)
22. Svamla flóðið, það er fyrsta brotið gegn guði 

(11)
24. Kóngum ku þykja prýði að bognum stefnum Ara 

(11)
27. Dekk og felga enn á ný, þó ekki að framan (9)  
28. Bítur skerpa sjávar á þær sem kaldastar eru? (9) 
31. Sker Borgarbónda við 66°N (7) 
32. Hálslangur aðkomufugl gnæfir yfir Hallmundar-

hraun (7)
33. Komu að nálgun (6)
34. Rek slóð dusilmennis til hins austasta odda (6)
35. Skel eins og skot (6)

DÝR VIKUNNAR KVOKKI

Kvokkinn (Setonix brachyurus) er lítið pokadýr á stærð við heimiliskött.
Eins og önnur pokadýr, til dæmis kengúrur og vallabíar, er kvokkinn 

jurtaæta og fyrst og fremst næturdýr.
Kvokkarnir finnast á nokkrum smáum eyjum vestur af Ástralíu, sér-

staklega á Rottnest-eyju, við borgina Perth, og Bald-eyju nærri Albany.
Á meginlandinu búa kvokkar aðeins á litlu verndarsvæði skammt hjá 

Albany, suðvestast í Ástralíu.
Kvokkarnir, sem eru tvö og hálft til fimm kíló og geta orðið upp undir 

90 sentimetrar að lengd, voru meðal fyrstu áströlsku spendýranna sem 
urðu á vegi Evrópubúa. Hollenskur sjómaður sagði frá því árið 1658 að 
hann hefði séð „villtan kött“ á Rottnest-eyju. 

Þar ruglaðist svo landkönnuðurinn Willem de Vlamingh í ríminu 
árið 1696 og taldi kvokkann vera risavaxna rottu. Hann nefndi eyjuna 
„Rotte nest“, sem var afbökun á hollenska orðinu rattenest, sem þýðir 
rottuhreiður.

Þótt hann líti út eins og mjög lítil og kubbsleg kengúra getur kvokk-
inn klifrað í trjám og runnum.

Kvokkinn er alveg óhræddur við mannfólk og það er algengt að 
hann nálgist fólk að eigin frumkvæði. Hins vegar, vegna þess að staða 
tegundarinnar er býsna viðkvæm, er íbúum Rottnest-eyju óheimilt að 
snerta dýrið á nokkurn hátt. Við því liggur 300 dollara sekt. 

 - sh

Kubbsleg smákengúra 
eða risavaxin rotta?

EKKI SVO KLUNNALEGUR  Kvokkinn getur klifrað í trjám þótt hann líti ekki 
endilega út fyrir að vera mjög fimur.
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FEGRAÐU 
HEIMILIÐ
Glæsilegt blað er komið 
út, úrval af parketi, flísum, 
hreinlætistækjum og ljósum.
Allt til að fegra heimilið í nýja 
BYKO blaðinu.

GÆÐAVÖRUR Í MIKLU ÚRVALI!
9.995kr. 14.995kr.15.990kr.1.590kr. 25.990kr.

Vnr. 15332925
GROHE Eurosmart handlaugatæki.

Vnr. 15332204
GROHE Concette handlaugatæki.

Vnr. 15333202
GROHE Eldhústæki með H-sveiflu.

Vnr. 15328105
GROHE sturtubarki, 1500 mm.

Vnr. 13002330
GUSTAVSBERG salerni með harðri setu.

42.990kr.

7.990kr.9.995kr.

Vnr. 13002350/60
GUSTAVSBERG salerni með setu.

Vnr. 52215053
DALLAS loftljós frá COLORS, 
18 cm, G9 halógen. 
Fást í BYKO Breidd

Vnr. 52237026
TOUCH borðlampi, grænn, 
E14, 42W með snertidimmir. 
Fást í BYKO Breidd.

Skoðaðu á BYKO.is

4.990kr./m2

0113722 
STEIRER smelluparket, eik Country, 
þriggja stafa, 182x2200 cm, 14 mm.

1133..99900000kr.

Vnr. 522424804043 3
Loftljós hvíhv tt, 5050 cm cm.

69.995kr.

Vnr. 15327922
GROHE sturtusett, hitastýrt 
tæki með innbyggðum
skipti, ömmustöng, barka, 
handúðara og höfuðúðara.

222222222222222222222229999999999999999......9999999999990000000000000000000000000kr.kkr.kr.r.k

VnrVVnrVnrVnrVnrnnr. 1. 1. 1. 1533533533533333333333326626626666266662626266622663333
GROGROGROOGROHE EHE HE HE ConConCononCononcetceetcetto tototototo oototo elhelhelhelhelhelhelhústústústústústústúústækiækiæækiækiækiækiækiæækæki 
meðmeðmeðmeðmeðmeðmme  út út útt út útdradradraraddragangananganleglegleglegelegegegggum um um mum parparparparparpararparaparparka.ka.ka.ka.kaka.ka.a1122.90000kr.k

Vnr. 552242248048 22
ANANNAS loftljós.

Vnr: 01133450
KRONOSPPAN Saragossa plastparket,
eik, 192x11285 cm, 7 mm.

1.890kr./m2

2.490kr./m2

Vnr. 0113448
KRONOSPA ELEGANT plastparket,
eik, 8x192x1285 mm.
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Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug 
vegna fráfalls móður minnar, fósturmóður, 

tengdamóður, ömmu, langömmu og 
langalangömmu,

PETRÍNU JÓNU ELÍASDÓTTUR
frá Skógum í Mosdal, Arnarfirði.

Sérstakar þakkir til starfsfólks dvalar- og 
hjúkrunarheimilisins Grundar.

Hallveig Elín Indriðadóttir Ólafur Kristinsson
Steingrímur Guðni Pétursson  Sigríður Jónsdóttir Lepore
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Eiginmaður minn, faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,

HAUKUR SIGURJÓNSSON
Þinghólsbraut 1, Kópavogi,

lést föstudaginn 2. ágúst.  
Útförin fer fram frá Kópavogskirkju 
mánudaginn 12. ágúst kl. 15.00.

 Margrét Gísladóttir
Guðrún Hauksdóttir Hrólfur Egilsson 
Auður Hauksdóttir Jakob Þ. Guðmundsson
Hrönn Hauksdóttir Örn Isebarn
Gerður Hauksdóttir Guðmundur Magnússon
Brynja Hauksdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og 
hlýhug við andlát og útför okkar ástkæra 

föður, tengdaföður, afa og langafa,

SIGURÐS J. SIGURÐARSONAR
Þangbakka 10, Reykjavík.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki 
Droplaugarstaða fyrir umhyggju og hlýju.

Sigurður Sigurðsson Lilja Elsa Sörladóttir
Þórdís Sigurðardóttir Gunnar Pétur Pétursson
Ólafur Jóhann Sigurðsson Ólöf Ragnarsdóttir
Þuríður Ragna Sigurðardóttir Kristján A. Ólason
Margrét Sigurðardóttir Guðmundur Arason
Hrafnhildur Sigurðardóttir Barclay Anderson
Berglind Sigurðardóttir
og afabörnin.

Okkar ástkæri eiginmaður, faðir,  
afi, langafi og langalangafi,

KRISTJÁN LINDBERG JÚLÍUSSON 
Langholtsvegi 26, Reykjavík,

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi  
6. ágúst síðastliðinn. Jarðarför auglýst síðar.

 Aðalheiður L. Gunter
 Adolf Örn Kristjánsson Guðrún Ólafsdóttir
 Grétar Kristjánsson Svana Björnsdóttir
 Rut Kristjánsdóttir Jóhann Almar Einarsson
 Ósk Kristjánsdóttir

VirðingReynsla & Þjónusta
Allan sólarhringinn

571 8222 · 82o 3939 svafar · 82o 3938 hermann

www.kvedja.is

sttattVV

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og 
vinarhug vegna andláts og útfarar okkar 

ástkæra

SÓLBERGS BJÖRNSSONAR
Ásabraut 6, Akranesi.

Arnfríður Árnadóttir
Valdimar Sólbergsson Hulda Hafdís Helgadóttir
Sigurður B. Sólbergsson Sigríður Arnórsdóttir
Björn Steinar Sólbergsson Hrefna Harðardóttir
og afabörn.

Hjartanlegar þakkir sendum við öllum  
þeim sem veittu okkur stuðning og  
sýndu hlýhug við andlát og útför 

KRISTBJARGAR  
LOVÍSU EIRÍKSDÓTTUR. 

Jón Þorsteinsson
Sigríður Jónsdóttir Ólafur Örn Thoroddsen
Eiríkur Jónsson Petrína Sæunn Úlfarsdóttir
Margrét Jónsdóttir Aðalsteinn Þorgeirsson
Ingunn Jónsdóttir
Þórunn Jónsdóttir Enes Cogic

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
 amma og langamma,

SIGRÍÐUR HJALTALÍN JÓNSDÓTTIR
áður til heimilis í Háagerði 21,

lést á Hjúkrunarheimilinu Skógarbæ þann 
5. ágúst sl. Hún verður jarðsungin frá 
Grafarvogskirkju mánudaginn 12. ágúst kl. 13.00.

Ingibjörg Helgadóttir Eyjólfur Ingimundarson
Pálmi Helgason Hafdís Sigurðardóttir
Helga S. Helgadóttir Henning Andersen
Jóhann Helgason Halldóra Pétursdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur bróðir okkar, mágur og frændi,

FREYSTEINN V. HJALTALÍN
frá Brokey,

Laufásvegi 12, Stykkishólmi,

lést á Sjúkrahúsinu í Stykkishólmi 
mánudaginn 5. ágúst. Jarðarförin  
verður auglýst síðar.

Friðgeir V. Hjaltalín Salbjörg Nóadóttir
Laufey V. Hjaltalín Þorsteinn Sigurðsson
Guðjón V. Hjaltalín Ásta Sigurðardóttir
og frændsystkini.

„Ég er maðurinn á bak við tjöldin. Það 
er fínt að vera þar,“ segir Samúel Þór 
Smárason, sem titlaður er sýningar-
stjóri heimildarmyndahátíðarinnar 
Skjaldborg sem fram fer á Patreksfirði 
dagana 15. til 17. ágúst næstkomandi. 
Þetta er í sjöunda sinn sem hátíðin er 
haldin og er heimsókn á Patreksfjörð 
fyrir nokkru orðin að föstum lið hjá 
mörgu kvikmyndaáhugafólki.

Hingað til hefur Skjaldborgar hátíðin 
farið fram að vori til, um hvítasunnu-
helgina, en breyting var gerð á í þetta 
sinn. Samúel Þór segir íslenska tíðar-
farið ráða miklu þar um. „Við  ákváðum 
að prófa þessu nýju tímasetningu 
með það fyrir augum að  gestir gætu 
 tjaldað á Patreksfirði, sem er oft  erfitt 
í maí, og gistipláss er skiljan lega af 
skornum skammti í svona litlu bæjar-
félagi. Sumarið hefur varla látið sjá 
sig í ár fyrr en rétt  síðustu vikur en 

við vonum að veðrið leiki við okkur í 
næstu viku.“

Þetta er í þriðja sinn sem Samúel 
Þór kemur að Skjaldborgarhátíðinni, 
en hann safnar saman myndunum 
sem sýndar eru og ber ábyrgð á sýn-
ingum. „Ég bjó á Patreksfirði í eitt ár 
og sá þar meðal annars um vikulegar 
bíósýn ingar. Þannig var ég plataður út 
í þetta og hef verið í þessu síðan,“ segir 
Samúel Þór og bætir við að hann hafi 
kunnað vel við sig á Vestfjörðum.

Aðspurður segist sýningarstjórinn 
ávallt spenntastur fyrir flokknum Verk 
í vinnslu á hátíðinni, en í honum eru 
sýndir þriggja til fimm mínútna langir 
bútar úr heimildarmyndum í vinnslu 
og að því loknu ræða leik stjórarnir um 
verkin. „Umræðurnar sem  skapast í 
kringum þessi brot úr  myndunum 
verða oft ansi skemmti legar og svo 
er mjög gaman að sjá lokaútkomuna 

þegar myndirnar eru sýndar á hátíð-
inni ári eða tveimur árum síðar. Fyrir 
tveimur árum kynnti Herbert Svein-
björnsson myndina Ösku fyrir okkur 
og sýnir hana núna fullgerða á hátíð-
inni,“ segir Samúel Þór og  nefnir 
 einnig opnunarmynd hátíðarinnar, 
Could It Be Found, eftir Kristján Frí-
mann Kristjánsson, sem hugsanlegan 
hápunkt á hátíðinni. Myndin fjallar 
um gítarleikarann Björgvin Gíslason. 
„Svo er heiðursgestur hátíðarinnar 
auðvitað glæsilegur, sjálfur Friðrik 
Þór Friðriksson, og gaman að fá hann 
til okkar. Við sýnum meðal annars 
Kúreka  norðursins eftir Friðrik Þór 
á hátíðinni og líka Eldsmiðinn, sem á 
einmitt þrjátíu ára afmæli í ár.“

Nánari upplýsingar um dagskrá 
Skjaldborgarhátíðarinnar verður að 
finna á heimasíðunni Skjaldborg.com.

 kjartan@frettabladid.is

Fleiri sem tjalda á 
Skjaldborgarhátíð
Heimildarmyndahátíðin Skjaldborg hefst á Patreksfi rði næsta fi mmtudag en hátíðin 
hefur hingað til farið fram að vori. Sýningarstjórinn Samúel Þór Smárason segist sérlega 
ánægður með heiðursgestinn Friðrik Þór Friðriksson.

SKJALD-
BORG  
Samúel Þór 
Smárason, 
sýningarstjóri 
Skjaldborgar, 
var plataður í 
starfið þegar 
hann bjó á 
Patreksfirði 
fyrir þremur 
árum. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/

ARNÞÓR
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Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi, langafi og bróðir, 

BJÖRN J. BJÖRNSSON
Grenimel 45, Reykjavík,

andaðist í faðmi fjölskyldunnar  
á Landspítalanum Hringbraut  
miðvikudaginn 7. ágúst. 

Áslaug Halldórsdóttir Kjartansson
Elsa María Björnsdóttir Rafn Haraldsson
Kristján Georg Björnsson Guðrún Theódórsdóttir
Jón Kjartan Björnsson
Ragnar Ingi Björnsson
Halldór K. Björnsson Magnea Ólöf Guðjónsdóttir
Andrés Þór Björnsson Eva Ingimarsdóttir
Kolbrún Björnsdóttir

Ástkæri maðurinn minn, faðir okkar,  
sonur, tengdasonur og bróðir,

PÁLL STEINDÓR STEINDÓRSSON 
flugstjóri,

Pílutúni 2, Akureyri,

verður jarðsunginn frá Akureyrarkirkju 
miðvikudaginn 14. ágúst kl. 13.30.

Sigríður María Hammer
Guðný Birta Pálsdóttir
Sara Elísabet Pálsdóttir
Guðný Pálsdóttir Hafþór Rósmundsson
María Behrend Bjarni Hammer
Halldór Már Stefánsson
Hanna Kristín Steindórsdóttir
Hjörtur Steindórsson
Ólöf Kristín Daníelsdóttir

Ástkær móðir okkar, stjúpmóðir, 
tengdamóðir, amma, langamma  

og langalangamma,

GUÐRÚN ÞÓRARINSDÓTTIR
frá Bolungarvík,

Dalbraut 20, Reykjavík,

lést á Hrafnistu í Hafnarfirði föstudaginn 
19. júlí sl. Bálför Guðrúnar fór fram 
föstudaginn 26. júlí í kyrrþey að ósk hennar. Innilegar þakkir til 
allra fyrir auðsýnda samúð og vináttu. Sérstakar þakkir færum 
við starfsfólki deildar 4-B á Hrafnistu í Hafnarfirði fyrir góða 
umönnun.

Ásvaldur Jón Marísson Soffía Jacobsen
Páll Sigurð Marísson
Ágústa Katrín Marísdóttir Árni Júlíus Friðbjarnarson
Hafrún Valbjörg Marísdóttir Helgi Samsonarson
Marís Gilsfjörð Marísson
Guðrún Auður Marísdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Þökkum af heilum hug samúð og vináttu 
sem okkur var sýnd við fráfall 

HEIMIS ÞORLEIFSSONAR 
sagnfræðings. 

 
 
 
 
Steinunn Einarsdóttir, Kristrún Heimisdóttir,  
Reimar Snæfells. 

Innilegar þakkir til þeirra sem sýndu okkur 
samúð, hlýhug og vináttu við fráfall ástkærs 
eiginmanns míns, sonar, föður, tengdaföður 

og afa,

VIGFÚSAR VALS ANDRÉSSONAR
Lyngheiði 3, Selfossi.

Útför hefur farið fram í kyrrþey frá 
Selfosskirkju föstudaginn 9. ágúst. Við viljum senda sérstakar 
þakkir til Friðbjörns R. Sigurðssonar krabbameinslæknis.

Charlotta Halldórsdóttir
Guðleif Vigfúsdóttir
Magnús Helgi Vigfússon Úlfhildur Stefánsdóttir
Andrea Heidi Giljafoss Flemming Giljafoss
Hanna Vigfúsdóttir Roi Magnussen
og barnabörn.

Hjartkær fósturmóðir mín, tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma,

INGIBJÖRG BERGMANN  
HJÁLMARSDÓTTIR 

lést fimmtudaginn 1. ágúst. Hún verður 
jarðsungin mánudaginn 12. ágúst kl. 14.00 í Þingeyrarkirkju.

Bogey Ragnheiður Jónsdóttir  Sigfús Þórir Guðlaugsson
Viðar Guðmundur Arnarson
Leó Geir Arnarson
Guðlaugur Andri Sigfússon
Inga Rún Sigfúsdóttir 
Bára Huld Sigfúsdóttir
makar, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Fjölskyldujóga fer fram 
á túninu fyrir framan 
Viðeyjar stofu frá klukkan 13 
til 14 í dag undir stjórn Arn-
bjargar Kristínar Konráðs-
dóttur jógakennara.  Gerðar 
verða jógaæfingar, farið 
í leiki, sungið, hugleitt og 
slakað á við tóna  gongsins. 
Allir eru velkomnir. 

Á þriðjudaginn næsta, 13. 
ágúst, tekur svo rithöfund-
urinn Einar Már Guðmunds-
son á móti gestum á hlaðinu 
við Viðeyjarstofu og spjallar 
um eyna út frá skáldverkum 
sínum. Í þeim skáldsögum 
Einars sem tengjast Voga-
hverfinu er Viðey hluti af 
goðafræði hverfisins við 
Sundin og eyjan kemur 
einnig fyrir í nokkrum 
ljóða hans. Einar mun ræða 
um Viðey í þessu skáldlega 

samhengi og hvernig hún 
hefur leitað á huga hans, 
ekki bara sem raunveruleiki 
heldur líka sem skáldskapur 
og ævintýri.

Spjall Einars hefst  klukkan 
19.30. 

Einar Már í Viðey
Fjölskyldustund og rithöfundaspjall í stuttri 
fj arlægð frá höfninni.

Sigríður Ósk Kristjánsdóttir mezzó-
sópran og Hrönn Þráinsdóttir píanó-
leikari koma fram á stofutónleikum á 
Gljúfrasteini á morgun, sunnudaginn 
11. ágúst. 

Þar flytja þær kantötuna Ari-
anna a Naxos eftir Hayden, söng-

lög eftir Purcell og Hebreskar 
 melódíur eftir Ravel. Sigríður og 
Hrönn hafa starfað saman síðan 
árið 2010 og komið fram við ýmis 
tækifæri, meðal annars á  hátíðar-
tónleikum Rótarý í Reykjavík og í 
Eldborg í Hörpu. Einnig fluttu þær 

dagskrána  Norrænir tónar tan ta ra 
rei! í sumar tónleikaröð á Mývatni, á 
Stokkalæk og á Sigurjónssafni.

Tónleikarnir hefjast að venju 
klukkan 16 og er aðgangseyrir 1.000 
krónur. Allir eru velkomnir meðan 
húsrúm leyfir.

Melódíur á Gljúfrasteini
Sigríður Ósk Kristjánsdóttir og Hrönn Þráinsdóttir á stofutónleikum.

Upphitun fyrir Ólafsdalshátíð fer fram 
í dag en sjálf hátíðin á morgun, sunnu-
daginn 11. ágúst. 

Í dag frá klukkan 10 til 14  verður 
genginn hringur um Ólafsdal. Á 
 morgun kennir ýmissa grasa frá 
hádegi og fram eftir degi. Meðal ann-
ars gefst gestum kostur á að skoða 
nýja sérsýningu á 2. hæð skólahússins 
sem ber heitið Guðlaug og konurnar í 
Ólafsdal, auk þess sem fastasýningin 
Ólafsdalsskólinn 1880-1907 verður á 
sínum stað á 1. hæðinni. Þá fer fram 
fjölbreyttur handverksmarkaður þar 
sem lífrænt vottað Ólafsdalsgrænmeti, 
ostar, Erpsstaðaís, kræklingur, ber og 
fleira verður á boðstólum.

Leikhópurinn Lotta sýnir Gilitrutt 
klukkan 15, Sigríður Thorlacius söng-
kona og Guðmundur Óskar Guðmunds-
son bassaleikari stíga á svið og ávörp 
og erindi flytur meðal annarra Rögn-
valdur Guðmundsson, formaður Ólafs-
dalsfélagsins.

Illugi Gunnarsson, mennta- og 
menningarmálaráðherra, Kolfinna 
Jóhannes dóttir, skólameistari Mennta-

skóla Borgarfjarðar, og Halla Stein-
ólfsdóttir, bóndi og varaformaður 
Ólafsdalsfélagsins, mæta á svæðið.

Hestar verða teymdir undir börnum 
frítt, en einnig verður boðið upp á reið-
túra gegn gjaldi.

Blásið til veislu í Ólafsdal
Ýmissa grasa kennir á Ólafsdalshátíð sem fram fer um helgina.

ÓLAFSDALUR  Þessi ungmenni skemmtu sér hið besta á Ólafsdalshátíð á síðasta ári.

TÓNLEIKAR  Sigríður Ósk Kristjánsdóttir söngkona kemur fram á Gljúfrasteini.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

RITHÖFUNDASPJALL  Einar 
Már Guðmundsson tekur á móti 
 gestum á hlaðinu við Viðeyjar stofu 
á þriðjudaginn. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

PONDUS Eftir Frode Øverli

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

SPAKMÆLI DAGSINS

LÁRÉTT
2. íþrótt 6. úr hófi 8. efni 9. gyðja 11. 
kringum 12. bit 14. framvegis 16. tveir 
eins 17. iðka 18. eyrir 20. persónufor-
nafn 21. krukka.

LÓÐRÉTT
1. hryggð 3. pot 4. reiðufé 5. fát 7. 
fáskiptinn 10. gogg 13. útsæði 15. 
kviður 16. hald 19. óreiða.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. golf, 6. of, 8. tau, 9. rán, 
11. um, 12. glefs, 14. áfram, 16. tt, 17. 
æfa, 18. aur, 20. ég, 21. krús. 

LÓÐRÉTT: 1. sorg, 3. ot, 4. lausafé, 
5. fum, 7. fálátur, 10. nef, 13. fræ, 15. 
magi, 16. tak, 19. rú.

Hverf er haustgríma.
Hávamál

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.

5 4 7 9 8 3 1 2 6
6 3 9 5 1 2 8 4 7
8 1 2 7 6 4 5 9 3
1 7 5 4 2 9 6 3 8
2 6 8 3 5 1 9 7 4
3 9 4 8 7 6 2 5 1
9 2 1 6 3 7 4 8 5
4 8 3 1 9 5 7 6 2
7 5 6 2 4 8 3 1 9

5 2 8 9 1 4 6 3 7
3 7 1 2 5 6 8 9 4
4 6 9 7 3 8 1 5 2
8 9 3 1 6 7 2 4 5
6 4 2 8 9 5 7 1 3
7 1 5 4 2 3 9 6 8
9 8 7 5 4 1 3 2 6
1 5 6 3 7 2 4 8 9
2 3 4 6 8 9 5 7 1

6 3 9 5 7 8 1 2 4
1 4 7 2 3 9 5 6 8
2 8 5 1 4 6 9 3 7
7 5 1 4 6 2 8 9 3
8 9 2 7 1 3 6 4 5
3 6 4 8 9 5 7 1 2
9 1 8 3 5 4 2 7 6
4 2 6 9 8 7 3 5 1
5 7 3 6 2 1 4 8 9

7 9 8 5 6 2 4 1 3
2 1 3 8 7 4 5 6 9
4 5 6 9 1 3 2 7 8
6 8 1 3 9 5 7 4 2
3 7 2 6 4 1 8 9 5
5 4 9 2 8 7 1 3 6
8 6 4 7 2 9 3 5 1
9 3 7 1 5 8 6 2 4
1 2 5 4 3 6 9 8 7

7 4 9 8 5 1 3 2 6
2 8 1 6 3 9 4 7 5
5 3 6 2 4 7 8 9 1
8 5 2 7 1 4 6 3 9
9 6 7 3 8 5 1 4 2
3 1 4 9 2 6 5 8 7
6 2 8 5 9 3 7 1 4
4 7 3 1 6 2 9 5 8
1 9 5 4 7 8 2 6 3

8 4 7 5 6 9 3 1 2
6 2 9 1 7 3 4 5 8
1 3 5 2 4 8 6 9 7
4 9 2 8 1 7 5 6 3
3 8 6 9 5 4 7 2 1
5 7 1 6 3 2 8 4 9
2 5 4 3 8 1 9 7 6
9 6 8 7 2 5 1 3 4
7 1 3 4 9 6 2 8 5

Jæja. Til lukku 
með nýjan 
þjálfara. Aftur! 
Ég hélt alltaf 
að Kenny 
Rogers væri 
söngvari!

Ha ha! Nú 
byrjar bullið. 

Brendan 
Rodgers er 

rétti maður-
inn í starfið, 

amigo!

Ég hélt að þeir 
mundu kannski 

ráða þungavigtar-
mann í þetta sinn!

Ég er 
hættur 

að hlusta. 
Ég heyri 

ekki neitt.

Með fullri 
virðingu, þá 

hefðu þeir eins 
getað tekið 

upp símtólið og 
hringt í gamla, 

góða Sou...

NEI! 
Það má 
aldrei 

nefna hann 
á nafn!

NOOOOO! 
WE ARE 

DOOMED!

Souness?

Hvað ertu að 
lesa, Hannes?

Bóka-
safnsbók.

Hún heitir 
Drápsninju-

uppvakninga-
ofurhetjurnar 

utan úr 
geimnum. 

Ég vil að 
rólyndis-

stundir mínar 
séu fullar af 
adrenalíni.

Ungdæmið ehf.

l íf lengingarlyf

Sömu eigendur frá árinu 1883

Lenka Ptácníková (2242) yfirspilaði 
ísraelska alþjóðlega meistarann 
Boris Maryasin (2332) í 8. umferð 
Olomouc-mótsins sem er nýlokið.
Hvítur á leik

Fáðu þér áskrift
512 5100
stod2.is

Vertu með Stöð 2, 4 aukastöðvar og Netfrelsi
fyrir 265 krónur á dag.

7:00-20:00
BARNAEFNI ALLA DAGA

Vandað talsett barnaefni og skemmtilegir þættir fyrir yngstu 
áhorfendurna alla daga á Stöð 2 Krakkar. 

22:30
CROSSING LINES

Hópur þrautþjálfaðra rannsóknarlögreglumanna ferðast um 
Evrópu og rannsakar dularfull sakamál.

20:10 
RIZZOLI & ISLES

Spennandi dramaþáttaröð með rannsóknarlögreglukonunni 
Jane Rizzoli og lækninum Mauru Isles.

NÝR ÞÁTTUR

20:55
BROADCHURCH

Magnþrunginn spennuþáttur sem hefur notið mikilla vinsælda á 
Bretlandi.

26. Dxe6+! Dxe6 27. Bc4 Bxb4+ 28. 
Kd3 Dxc4+ 29. Kxc4 og svartur gafst 
upp. Lenka hlaut 6 vinninga í 9 
skákum og endaði í 11.-22. sæti.
www.skak.is Heimsbikarmótið í 
skák hefst í dag.
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SÝNINGARDAGAR:

Frumsýning: 19. 10. 2013
2. sýning: 25. 10. 2013
3. sýning: 2. 11. 2013

4. sýning: 10. 11. 2013
5. sýning: 16. 11. 2013
6. sýning: 23. 11. 2013

WWW.OPERA.IS

Hanna Dóra Sturludóttir · Sesselja Kristjánsdóttir · Kolbeinn Jón Ketilsson
Garðar Thór Cortes · Hrólfur Sæmundsson · Kristján Jóhannesson

Hallveig Rúnarsdóttir · Þóra Einarsdóttir · Bjarni Thor Kristinsson
Viðar Gunnarsson · Lilja Guðmundsdóttir · Valgerður Guðnadóttir 

Snorri Wium · Ágúst Ólafsson · Jóhann Kristinsson
Kór og hljómsveit Íslensku óperunnar

Hljómsveitarstjóri: Guðmundur Óli Gunnarsson · Leikstjóri: Jamie Hayes
Leikmynd: Will Bowen · Lýsing: Björn Bergsteinn Guðmundsson

Búningar: Helga I. Stefánsdóttir

„Augu leyna ei ef maður ann mey,“ 
syngur Þóra Einarsdóttir óperu-
söngkona með sinni silfurtæru 
röddu á æfingu óperunnar Ragn-
heiður þar sem hún fer með titil-
hlutverkið. Hún beinir orðum sínum 
til Eyjólfs Eyjólfssonar sem fer með 
hlutverk elskhuga hennar í verkinu, 
Daða Halldórssonar. Þau skötuhjúin 
látast vera í latínutíma á skólasetr-
inu þar sem einkamálin ber óvart 
á góma. Hinn finnski Petri Sakari, 
sem er hingað kominn til að stjórna 
flutningnum, stoppar söngvarana 
stöku sinnum og kemur með breyt-
ingartillögur og höfundar bæði tóna 
og texta, þeir Gunnar Þórðarson og 
Friðrik Erlingsson, fylgjast grannt 
með. 

„Ragnheiður er rosalega spenn-
andi verkefni,“ segir Þóra þegar hlé 
verður á söngnum. Hún kveðst hafa 
fengið fyrstu nóturnar fyrir rúmum 
tveimur árum og aðeins unnið með 
tónskáldinu Gunnari Þórðarsyni á 
tímabilinu. „Hann samdi hlutverk 
Ragnheiðar með mig í huga,“ segir 
hún brosandi. „Sagan er alveg ekta 
efni í óperu, það er varla hægt að 
finna betra efni í dramatíska sýn-
ingu.“

Ragnheiður verður frumflutt í 
Skálholtskirkju næsta föstudag, 16. 
ágúst, og tvær næstu sýningar eru 
á laugardag og sunnudag. „Núna er 
um tónleikauppfærslu með hljóm-
sveit og kór að ræða þar sem tón-
listin verður flutt í heild sinni. 
Síðan á þetta efni auðvitað heima á 
sviði í glæsilegri sviðsuppsetningu 

en það er heilmikið fyrirtæki að 
setja upp slíka sýningu,“ segir Þóra. 
„Þetta er svona fyrsta skrefið.“ 

Þóra segir Ragnheiði aðgengilegt 
verk með hinar dásamlega grípandi 
laglínur sem Gunnar hafi skrifað og 
fer líka fögrum orðum um texta og 
leikgerð Friðriks Erlingssonar. 

„Það er mikið verk að setja 
saman óperu sem er gott leikverk,“ 
segir hún. „Dramatísk uppbygg-
ing  skiptir svo miklu máli, að allar 
persónur séu þannig að áhorfand-
inn skilji þeirra innri baráttu, og 
það finnst mér takast mjög vel. 
Dramatíkin kemur skýrt fram bæði 
í texta og tónmáli. Ég er virkilega 
hrifin af þessu verki. Það er gaman 
að  takast á við það og dásamlegt að 
vinna með þessum snillingum sem 
að því standa.“ 

Viðar Gunnarsson verður í hlut-
verki Brynjólfs biskups og Bergþór 
Pálsson leikur Hallgrím Péturs-
son en þeir eru hvorugur á  þessari 
æfingu. Ekki heldur Björn Jóns-
son, eiginmaður Þóru sem fer með 
hlutverk Þórðar Þorlákssonar sem 
Ragnheiður átti að giftast. „Svona 
var íslenskur aðall á þessum tíma. 
Ragnheiður átti að giftast syni 
Hólabiskups sem Daði er síðan 
kærður fyrir að spilla,“ segir Þóra. 
Hún er viss um að gríðarleg stemn-
ing verði að flytja verkið í Skálholti 
– á söguslóðum. „Við förum þangað 
á mánudaginn að æfa,“ segir hún. 
„Þar eru leiði Ragnheiðar og son-
arins. Nú eru 350 ár síðan hún dó.“
 gun@frettabladid.is

Dramatík bæði í texta og tónmáli
Óperan Ragnheiður verður fl utt í konsertformi á þrennum tónleikum í Skálholtskirkju, dagana 16., 17. og 18. ágúst, undir stjórn Petri 
Sakari. Hún fj allar um mikil átök í lífi  biskupsdótturinnar Ragnheiðar Brynjólfsdóttur og hennar nánasta fólks á 17. öld.

Á ÆFINGU  Þóra, Erlingur og Gunnar á æfingu í húsakynnum tónlistarskóla FÍH.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

MENNING 10. ágúst 2013  LAUGARDAGUR



Segjum sögur á stærsta farsímaneti landsins

Vertu í sterkara sambandi

með Snjallpakka!
Snjallpakkinn er frábær áskriftarleið þar sem þú færð SMS, gagna magn

og innifaldar mínútur sem gilda í farsíma og heimasíma óháð kerfi. 

Engin upphafsgjöld eru af inniföldum mínútum.

Kynntu þér Snjallpakkana nánar á siminn.is

3 GB og 3000 SMS á mán. fylgja öllum snjallpökkum til 31. ágúst.
SUMARGLAÐNINGUR!

300 mín. | 300 SMS | 300 MB

SNJALLPAKKI SNJALLPAKKI

3.490 kr./mán.

300
500 mín. | 500 SMS | 500 MB

4.990 kr./mán.

500

1000 mín. | 1000 SMS | 1000 MB
3G aukakort í 12 mán.

7.990 kr./mán.

1000 1500
1500 mín. | 1500 SMS | 1500 MB

3G aukakort í 12 mán.

10.990 kr./mán.
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Þegar við spiluðum körfu í gamla daga var ég Larry Bird 

en litli bróðir minn vildi alltaf vera Michael Jackson. Auðvitað 

vissi ég að hann meinti Michael Jordan en ég vildi bara ekki 

eyðileggja stemninguna með því að leiðrétta hann.

Reykjavík, 2000, Fannar Ingi segir frá

Sjáðu 

Fannar

segja frá

Br   ðurnir  
Larry Bird 
og MJ

Br   ðurnir 
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HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?
10. ÁGÚST 2013 

Opnanir
14.00 Opnun ljósmyndasýningar 
 Daníels Starrasonar og Magnúsar 
Andersen fer fram í dag kl. 14 í Populus 
Tremula. Daníel og Magnús hafa tekið 
myndir af tónlistarfólki og sýna nú 
afraksturinn þessa einu sýningarhelgi. 
Sýningin er opin frá kl. 14 til 17 bæði 
laugardag og sunnudag. 

14.00 Sigrún Guðmundsdóttir opnar 
sýninguna Nætur(b)rölt í Flóru í 
Hafnarstræti í dag, laugardag, kl. 14. 
Sýningin er öllum opin á opnunartíma 
Flóru mánudaga til föstudaga kl. 11-18 
og laugardaga kl. 13-16 og stendur til 
laugardagsins 28. september 2013. 

Námskeið
13.00 Arnbjörg Kristín Konráðsdóttir 
jógakennari leiðir fjölskyldujóga á 
túninu fyrir framan Viðeyjarstofu í dag 
á milli klukkan 13 og 14. Allir eru vel-
komnir, bæði stórir og smáir, en miðað 
er við að börn séu orðin fimm ára til 
þess að geta tekið fullan þátt.

Tónlist
12.00 Björn Steinar Sólbergsson 

organisti spilar á næstsíðustu tón-
leikum Alþjóðlegs orgelsumars í Hall-
grímskirkju þetta sumarið. Tónleikarnir 
 hefjast kl. 12 og er miðaverð kr. 1.700. 

13.00 Pönk á Patró er haldið í Sjóræn-
ingjahúsinu á Patreksfirði í fimmta 
sinn. Skálmöld kemur fram.

15.00 Sænsk-íslenskur kvartett píanó-
leikarans Lars Jansson kemur fram á 
Jómfrúnni í dag kl. 15. Aðrir hljóðfæra-
leikarar eru Sigurður Flosason á saxó-
fón, Gunnar Hrafnsson á kontrabassa 
og Paul Svanberg á trommur. Tón-
leikarnir hefjast kl. 15 og er aðgangur 
ókeypis.

21.00 Tónleikar þar sem nokkrar 
norðlenskar hljómsveitir og tónlistar-
fólk flytja tónlist sína. Þar koma fram 
Þorsteinn Kári, Pitenz, Hindurvættir, 
Buxnaskjónar og Naught. 

23.00 Hljómsveitin Homo and the 
Sapiens heldur tónleika.

Myndlist

09.00 Sýningu á verkum Aðalheiðar 
Valgeirsdóttur í forkirkju Hallgríms-
kirkju á vegum Listvinafélags Hallgríms-
kirkju lýkur nú um helgina. Sýningin 
ber yfirskriftina Á grænum grundum og 
er opin til klukkan 21.

15.00 Guðrún Pálína Guðmundsdóttir, 
bæjarlistamaður Akureyrar 2013, opnar 
myndlistarsýninguna Rými, í Kartöflu-
geymslunni, efst í Listagilinu á Akureyri. 
Sýningin opnar í dag og er opin alla 
daga á milli klukkan 14 og 16. Sýningin 
stendur út mánuðinn.

15.00 Nú stendur yfir sýning á vatns-
litamyndum eftir Guðrúnu Ingibjarts-
dóttur á Eldofninum í Grímsbæ við 
Bústaðaveg.

LAUGARDAGUR

SUNNUDAGUR
HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?
11. ÁGÚST 2013 

Fræðsla
15.00 Ingunn Ásdísardóttir þjóðfræð-
ingur leiðir gesti um sýninguna Sagna-
brunnur–  Ásmundur og bókmenntir.
17.00 Andrea Jónsdóttir leikur og 
kynnir lög af hljómplötum.

Tónlist
16.00 Fram koma Sigríður Ósk 
Kristjánsdóttir mezzósópran og 
Hrönn Þráinsdóttir píanóleikari og 
munu þær flytja kantötuna Arianna 
a Naxos eftir Hayden, Purcell-sönglög 

og Hebreskar melódíur eftir Ravel. 
Aðgangseyrir 1.000 krónur.

17.00 Lokatónleikar Alþjóðlegs 
orgelsumars í Hallgrímskirkju. Björn 
Steinar Sólbergsson leikur efnisskrá 
tileinkaða dansinum. Miðaverð 2.500.

Leiðsögn
15.00 Boðið er upp á leiðsögn um 
sýningu Eiríks Smith í Hafnarborg, 
Tilvist, í fylgd með Ólöfu K. Sigurðar-
dóttur sýningarstjóra. Á sýningunni 
eru málverk og vatnslitamyndir frá 
árunum 1968 til 1982 skoðaðar.

Myndlist
13.00 Opið verður í Sveinssafni í 
Krýsuvík í dag frá klukkan 13 til 17 
en þar var málverkasýningin Sveins 
Björnssonar, Bréf frá Sveini, nýlega 
opnuð. Leiðsögn um sýninguna og 
húsið og kaffi á könnunni.

Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@
frettabladid.is 

Margir af fremstu tónlistar-
mönnum landsins hafa að undan-
förnu lagt leið sína á Hótel Eddu 
að Laugum í Sælingsdal og  spilað 
fyrir gesti hótelsins og heima-
menn. 

Segja má að hótelið hafi markað 
sér nokkra sérstöðu að þessu leyti 
og má upphafið rekja til þess að 
Tómas R. Einarsson, sem á rætur 
sínar að rekja til Dalasýslu, flutti 
verk sitt Streng í Gyllta salnum á 
hótelinu, en verkið tileinkar hann 
æskustöðvunum.

Auk þess að spila koma tónlistar-
mennirnir gjarnan með uppá-
haldsuppskriftina sína sem mat-
reiðslumaðurinn á hótelinu eldar. 
Tónleikagestir geta síðan gætt 
sér á herlegheitunum á meðan á 

tón leikunum 
 stendur. 

„Til dæmis 
bauð Tómas upp 
á kúb verskan 
saltfiskrétt 
sem vakti mikla 
lukku,“ segir 
Birkir Blær, 
starfsmaður á 
hótelinu.

Auk Tómasar hafa listamenn-
irnir Ellen Kristjánsdóttir, Eyþór 
Gunnarsson, Ife Tolentino og 
bræðurnir Óskar og Ómar Guð-
jónssynir leikið fyrir gesti hót-
elsins. Í þessari viku spilaði Skúli 
mennski og einnig komu Steindór 
Andersen og Kjartan Sveinsson úr 
Sigur Rós og kváðu rímur.

Hótelið er einnig eftirtektar-
vert fyrir þær sakir að stór hluti 
starfsfólksins er tónlistarfólk. 
Það kemur því fyrir að starfs-
mennirnir slá upp tónleikum eða 
stíga á stokk ásamt listamönnun-
um sem heimsækja hótelið. 

„Ætli þetta sé ekki menningar-
legasta hótelið,“ segir Birkir 
Blær. 
„Mér finnst frekar skemmtileg 
pæling að reka hótel og manna 
stöður með tónlistarfólki. Það 
vekur alltaf lukku þegar starfs-
maður sem er kannski nýbúinn að 
skúra gólfin vippar sér úr þjóna-
gallanum, tekur upp t.d. harmon-
ikku og flytur nokkur lög,“ segir 
Birkir Blær að lokum.
 olof@frettabladid.is

Tónlistarhótel í Dölum
Á hóteli í Dalabyggð er tónlist í fyrirrúmi og starfsmenn eru liðtækir á hljóðfæri.

TÓMAS R. EINARSSON   Tómas er kontrabassaleikari og 
tónskáld sem hefur ferðast víða um lönd og álfur, meðal 
annars til þess að flytja og semja tónlist. Hann hefur gefið út 
hátt á annan tug diska og hlotið fjölda viðurkenninga og lof 
gagnrýnenda fyrir. 

ÓMAR GUÐJÓNSSON GÍTARLEIKARI  Ómar er einn fremsti 
tónlistarmaður okkar Íslendinga. Hann er meðlimur í nokkrum 
hljómsveitum, þar á meðal Jagúar, ADHD og Tómas R. Einars-
son Latin Band. 

BIRKIR BLÆR

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Laugavegi 13, 101 Reykjavík,
Dunhaga 5, 107 Reykjavík,

sími 515 5800, rannis@rannis.is

www.rannis.is

KIRKJULISTAHÁTÍÐ
16.–25. ágúst         

HHaallllggrrrííímmssskkkiiirrrkkkjjjuuu íííí  RRReeeyyykkkjjjaaavvvvíííííkkkkk

Ólafur Jóhann Ólafsson

www.kirkjulistahatid.is



Gómsætir bitar úr 100% kjúklingabringu, kryddaðir 

með leyniuppskrit ofurstans. Engin bein, ekkert 

vesen. Frábærir einir og sér eða sem viðbót við 

máltíð. Fjórir bitar eru ein heil kjúklingabringa.
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BÍÓ ★★★ ★★

Only God Forgives
Leikstjóri:  Nicolas Winding Refn
Leikarar: Ryan Gosling, Kristin Scott 
Thomas, Vithaya Pansringarm og Rhatha 
Phongam.

Kvikmyndin Only God Forgives 
var frumsýnd í Cannes í vor við 
misjafnar viðtökur áhorfenda. 
Sumir létu óánægju sína í ljós með 
því að ganga út í myndinni miðri, 
aðrir klöppuðu leik stjóranum Nico-
las Winding Refn lof í lófa. Í nýlegu 
viðtali við Fréttablaðið viður-
kenndi leikstjórinn að hann væri 
ekki óvanur viðtökum sem  þessum. 
„Viðbrögðin við  myndunum mínum 
hafa alltaf verið svona og þetta var 
því ekkert nýtt fyrir mér. Ég tel 
það vera tákn um velgengni ef fólk 
elskar það sem aðrir hata, þá hefur 
maður gert eitthvað rétt í listsköp-
uninni,“ sagði hann.

Only God Forgives skartar Ryan 
Gosling og Vithaya Pansringarm 
í helstu hlutverkum. Gosling fer 
með hlutverk Julians, Bandaríkja-
manns sem búsettur er í Bangkok 

og rekur þar hnefaleikamiðstöð 
sem yfirskin fyrir eiturlyfjabrask 
sitt. Bróðir hans býr þar einnig 
og í upphafi myndarinnar  myrðir 
hann unga stúlku. Lögreglu-
maðurinn Chang er sendur á 
 staðinn og upphefst þá hin furðu-
legasta atburðarás. 

Leikurinn er góður og Chang 
er sérstaklega heillandi persóna, 
þrátt fyrir vafasamt siðferði sitt. 
Gosling er eins og Gosling á það 
til að vera: fámáll og heillandi. 
Miðað við viðtökurnar á Cannes 
vissi maður ekki við hverju mátti 
búast af myndinni en hún var 
 fallega skotin (minnti svolítið á 
hræring af Kill Bill, Twin Peaks 
og Drive) og lýsingin draumkennd. 
Manni leiddist aldrei og þótt sagan 
væri furðuleg varð hún aldrei það 
furðuleg að maður týndi sögu-
þræðinum. Myndin var þó  blóðug 
og ofbeldisfull og viðkvæmir 
(líkt og undirrituð) þurftu að loka 
 augunum nokkrum sinnum. 

 Sara McMahon

NIÐURSTAÐA: Áhugaverð mynd sem 
var listilega tekin en fullblóðug fyrir 
viðkvæma. 

Furðulega heillandi 
BLÓÐUGT  Kvikmyndin Only God Forgives skartar Ryan Gosling í aðalhlutverki. 

Blái naglinn leitar nú til félagasamtaka og íþró�afélaga sem vilja 
afla sér tekna með sölu Bláa naglans og vinna um leið til góðs.  

Blái naglinn stendur fyrir �áröflunarátaki dagana 13.–27. ágúst og 
safnar til kaupa á tækjum fyrir LSH sem nýtast við krabbameins-
meðferðir. 20% af söluandvirðinu rennur til söluaðila en afgangur-
inn til tækjakaupanna.

Skráning og nánari upplýsingar eru á blainaglinn@blainaglinn.is

www.blainaglinn.is

Tekjuöflun 
sem gerir gagn

Tónleikar með erlendum poppurum hér á landi hafa sjaldan eða aldrei verið jafnmargir og núna í sumar. 
Fréttablaðið tók saman áhorfendafjölda hverra tónleika fyrir sig en tónleikar Jeffs Beck og Chic og Nile 
Rodgers voru færðir í minni sal vegna dræmrar miðasölu. Flestir sáu Bandaríkjamanninn Frank Ocean 
í Laugardalshöllinni en fæstir sáu Daniel Johnston spila fyrir fullu húsi í Fríkirkjunni. Nákvæmur fjöldi 
seldra miða á Keflavík Music Festival liggur ekki fyrir hendi enn sem komið er en reiknað er með að hátt í 
2.500 manns hafi sótt hátíðina.  - fb

ÍSLENDINGAR KEYPTU 
ÁTJÁN ÞÚSUND MIÐA

Íslendingar keyptu um átján þúsund miða á tónleika með erlendum poppurum 
í sumar. Flestir sáu Bandaríkjamanninn Frank Ocean í Laugardalshöll í júlí.

FRANK OCEAN  Bandaríski tónlistarmaðurinn 
spilaði fyrir fullu húsi í Laugardalshöll. 

 NORDICPHOTOS/GETTY

BAND OF HORS-
ES  Söngvarinn 
Ben Bridwell 

og félagar 
í Band of 

Horses fóru 
á kostum í 

Eldborg.

FRANK OCE
spilaði fyrir f

 

ORS-
rinn 

well 
ar 
f 

u 
í 

DIONNE 
WARWICK 
 Bandaríska 
söngkonan 

flutti sín 
frægustu lög í 

Eldborg.

NICK CAVE
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All Tomorrow´s 
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Fyrsta breiðskífan, My World 
2.0, kemur út og gerði gott betur 

en stuttskífan á Billboard 
200 listanum en hún 

náði toppsætinu með 
283.000 seld eintök 
fyrstu söluvikuna. 

Bieber varð þá yngsti 
karlsöngvarinn til þess 

að tróna á toppi listans en 
Stevie Wonder átti fyrra 
metið frá árinu 1963. 

Fyrsta breið
2.0, kemur ú

en stutts
200

n

f
B

karls
að tróna
Stevie W
metið fr

Ungstirni á hraðri niðurleið
Justin Bieber var aðeins sextán ára þegar honum skaut á ógnarhraða upp á stjörnuhimininn árið 2010. Undanfarið hefur kappinn þó átt í 
erfi ðleikum með frægðina og sífellt berast fregnir af grasreykingum hans eða undarlegri hegðun. Er tími Justins Bieber að líða undir lok?

UNGUR OG SAKLAUS 
 Justin Bieber mætti í 

viðtal hjá fyrirsæ-
tunni Alexu 
Chung á MTV 
í september 
2009. 

BER AÐ OFAN  
Söngvarinn 
hélt tónleika í 
Staples Center 
fyrr á árinu 
ber að ofan 
og lét sjást í 
húðflúrin.

Á MEÐAN 
ALLT LÉK Í 

LYNDI  Justin 
Bieber og 

Selena Gomez 
byrjuðu saman 

árið 2011 en 
hættu saman 

nú í vor. 

Í KRÍSU  Í upphafi árs 
bárust fregnir af því 
að Bieber hefði verið 
myndaður við gras-
reykingar og stuttu síðar 
var hann sakaður um 
framhjáhald.

Umboðsmaðurinn Scooter 
Braun finnur myndband af 
hinum kanadíska Bieber 
á Youtube og ákveður 
samstundis að hafa 
uppi á drengnum og 
gera við hann plötu-
samning. Braun rekur 
plötuútgáfuna Raymond 
Braun Media Group með 
söngvaranum Usher. 
Fréttir af hinum hæfi-
leikaríka Bieber breiðast 
hratt út og reynir Justin 
Timberlake að semja við 
ungstirnið en ekkert varð 
af því samstarfi.

Stuttskífan My 
World kemur út 
í nóvember og 
náði sjötta sæti á 
bandaríska Billboard 
200 listanum yfir 
söluhæstu plötur í 
fyrstu söluvikunni, 
með 137.000 seld 
eintök. 

Bieber-æðið nær algjöru hámarki 
og út kemur þrívíddarmyndin 
Never Say Never. Hún sýnir undir-
búning söngvarans fyrir tónleika 
sína í Madison Square Garden en 
miðar á viðburðinn seldust upp 
á 22 mínútum. Síðar sama ár er 
Disney-stjarnan Selena Gomez 
kynnt sem kærasta Biebers og 
kvenkyns aðdáendur kappans ætla 
algjörlega að fara yfir um.

Hér fara hlutirnir 
smám saman að 
fara úrskeiðis hjá 
Bieber en fréttir 
berast af drykkju-
látum, hraðakstri 
og áflogum við 
ágenga ljós-
myndara. 

Strax í janúar er Bieber mynd-
aður reykjandi jónu og stuttu 
síðar fara þær sögusagnir á flug 
að söngvarinn hafi haldið fram 
hjá Selenu Gomez. Parið hættir 
og byrjar saman allnokkrum 

sinnum og í byrjun sumars stað-
festir Selena að sambandið sé 
endanlega búið. Bieber mætir svo 
tveimur tímum of seint á tónleika 
sína í London í mars og púuðu 
tónleikagestir vel og lengi. Í apríl 
fundu sænskir lögregluþjónar 
eiturlyf í tónleikarútu söngvarans 
og í júlí lét Bieber mynda sig þegar 
hann meig í fötu á veitingastað í 
New York. 

ur 

eð
k

ti 

un. Er tími Justins Bie

Í K
bá
a
m
re
va
fra

S

a
h
o

sin
fest
end
tve
sín
tón
fun
eit
og 
han
Ne

MEÐ USHER  Bieber 
skrifaði undir 
plötusamning fyrir 
útgáfufyrirtæki Ush-
ers, Raymond Braun 

Media 
Group, 
árið 

2007.

Rokksveitin Skepna hefur gefið 
út sína fyrstu plötu. Meðlimir eru 
þeir Hallur Ingólfsson, söngv-
ari og gítar leikari, Birgir Jónsson 
trommari og Hörður Ingi Stefáns-
son bassaleikari. 

Skepna hefur verið starfandi í um 
ár en ekki enn haldið tónleika. „Við 
erum búnir að vera inni í æfinga-
húsnæði að semja þessi lög. Þetta 
er allt gert í sameiningu hjá okkur 
félögunum,“ segir Hallur, sem hefur 
áður starfrækt sveitina XIII.

Markmið Skepnu er að semja 
hrátt og kraftmikið rokk sem fjallar 
um líf fólks í dag. Hallur segir 
hljómsveitina hafa viljað fanga 

kraftinn úr æfingahúsnæðinu á 
 plötunni. „Svona hljómar hljóm-
sveitin, gítar, bassi og trommur. Það 
er ekki verið að hlaða ofan á neitt 
eða búa til einhverja gítarveggi.“

Hallur tók plötuna upp og hljóð-
blandaði en Íslendingurinn S. Husky 
Höskulds hljómjafnaði í Groundlift 
Studios í Los Angeles. Smekkleysa 
sér um dreifingu.  
 -fb

Hrátt og kraft mikið 
Skepnurokk
Skepna hefur gefi ð út sína fyrstu plötu sem ber 
sama nafn og hljómsveitin.

➜ Útgáfutónleikar Skepnu 
verða á Bar 11 föstudaginn 

30. ágúst. 

SKEPNA  Rokksveitin Skepna hefur gefið út sína fyrstu plötu. 
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Arcade Fire mun semja tónlistina 
fyrir nýjustu kvikmynd leikstjór-
ans Spike Jonze, Her. Þar leikur 
Joaquin Phoenix hinn einmana 
Theodore sem verður ástfanginn 
af tölvuforriti í anda Siri.  

Hljómsveitin, sem er að undir-
búa útgáfu nýrrar plötu, hafði 
áður hljóðritað órafmagnaða 
útgáfu af laginu Wake Up fyrir 
mynd Jonzes, Where The Wild 
Things Are. Hann leikstýrði 
einnig þrjátíu mínútna mynd fyrir 

síðustu plötu Arcade Fire, The 
Suburbs.

Scarlett Johansson ljáir tölvu-
forritinu rödd sína í Her.

Semja fyrir kvikmynd
Arcade Fire semur tónlist við kvikmyndina Her. 

ARCADE FIRE  Hljómsveitin Arcade Fire 
semur tónlistina fyrir myndina Her.
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Alicante

Billund

Heimsferðir bjóða nú ótrúlegt 
verð til Alicante 15. ágúst. 
Einnig aðrar dagsetningar í 
ágúst á hagstæðu verði.

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

Netverð frá 

kr. 15.800 
Flugsæti á mann aðra leiðina 
með sköttum.

Heimsferðir bjóða nú ótrúlegt 
verð í beinu flugi til og frá 
Billund í Danmörku í ágúst.

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

Netverð frá 

kr. 11.900
Flugsæti á mann aðra leiðina 
með sköttum.

Ótrúlegt verð - frá kr. 15.800

Ótrúlegt verð - frá kr. 11.900
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DUNLOP VINNUBUXUR LA GEAR I/LK BUXUR KVENNA

GILDIR Á MEÐAN BIRGÐIR ENDAST

ADIDAS JOGGER UNGBARNA SKÓR

5.590KR

NIKE BACKBOARD BARNASKÓR

5.590KR

6.990KR

MARGIR
LITIR

LONSDALE
HETTUPEYSA 

KVENNA

3.390KR

DIDAS ESSENTIALAD
TUPEYSA HERRAHETT

9.190KR2.990KR

DONNAY CONDOR BARNASKÓR

1.190KR

DONNAY VANDAM BARNASKÓR

1.590KR

1.590KR

DUNLOP VINNUBUXUR

3.990KR6.990KR

MARGIRMARGIR 
LITIR

MARGIR
LITIR

MARGIR
LITIR

ARGIRMA
LITIR

MARGIR
TIRLIT

ÚTSALA
EAR FLÍSFÓÐRUÐLA GE

ÚLPA KVENNA

SLAZENGER BÓMULLARBUXUR

MARGIR
LITIR

1.390KR

LONSDALE
L BÓMULLARPEYSAL BÓM

KVENNA
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BAKÞANKAR 
Kolbeins Tuma
Daðasonar

Það er erfitt að útskýra það og ég hef 
á tilfinningunni að maður megi ekki 

segja það. Maður gæti verið stimplaður 
þjóðernissinni, orð sem fólk hefur ólíkan 
skilning á en yfirleitt neikvæðan, eða þá 
væminn. En stundum er maður ótrúlega 
stoltur yfir því að vera Íslendingur.

Í rigningu, roki og skítakulda var flautað 
til loka venjulegs leiktíma á Laugar-

dalsvelli á fimmtudagskvöldið. 
Karlalið Breiðabliks í knatt-
spyrnu hafði unnið 1-0 sigur á 
sterkasta liði Kasakstans og jafn-
aði metin í einvígi liðanna eftir 
1-0 tap ytra. Leikmenn réðu 
ráðum sínum, klæddu sig í úlpur 

og hlustuðu á þjálfara sinn enda 
framlenging fram undan. Fólk í 

stúkunni nuddaði lærin vegna 
kuldans, brosti vandræðalega 
hvert til annars og vissi ekki 
almennilega hvernig það 
átti að haga sér. Þá byrjaði 
lag að hljóma. Íslenskara 
gat það ekki verið. Þorp-
arinn með Pálma Gunn-
ars.

ÉG veit ekki hvað það var 
en í nokkrar sekúndur leið 
mér yndis lega í skítakuld-
anum á Laugardalsvelli. 
Fulltrúar litla Íslands áttu 

í fullu tré við frambærilegasta atvinnu-
mannalið sautján milljóna manna þjóðar 
úr fjarlægum heimi. Týpísk íslensk minni-
máttarkennd, en hvað sem því líður var til-
finningin góð.

ÞÓTT „aðeins“ 2.500 manns hafi mætt í 
Dalinn á risaleikinn þá létu vallargestir 
vel í sér heyra og eftir því sem spennan 
og vonin varð meiri fjölgaði Blikunum. Jú, 
einhverjir bættust í hópinn þegar byrjað 
var að hleypa frítt inn en eftir því sem 
áhorfendur urðu stoltari af strákunum 
inni á vellinum leyfðu þeir sér að hrópa og 
kalla í takt við harðasta kjarna stuðnings-
mannanna. Í nokkrar mínútur studdu allir 
vallargestir þá grænu og hvítu (svörtu). 
Á kvöldi sem þessu eru nefnilega allir 
íslenskir knattspyrnuunnendur Blikar.

SVO fór að Blikar urðu að játa sig sigr-
aða eftir dramatíska vítaspyrnukeppni. 
Hver Blikinn á fætur öðrum reyndi sig 
gegn markverði gestanna sem skellti í lás. 
Hetjulegri baráttu gegn atvinnumönn-
unum úr hinum enda álfunnar var lokið. 
Blikar lutu höfði, svekkelsið var mikið 
en innst inni vissu leikmennirnir og allir 
aðrir á Laugardalsvelli að Blikar höfðu 
staðið sig vel. Leikmennirnir voru stoltir 
þótt hund fúlir væru. Sömu sögu var að 
segja um stolta landa þeirra í stúkunni 
óháð því hvaða lið þeir allajafna hvetja til 
dáða.

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í BÍÓAUGLÝSINGUM 
SAMBÍÓA KR. 1000 Á GRÆNT OG KR. 750 Á APPELSÍNUGULT

SPARBÍÓ

AKUREYRI

KEFLAVÍK

CHICAGO SUN-TIMES

Á

ROGER EBERT

B R A D  P I T T

DV - S.Ö.B.

NEW YORK POST

NUTS

SPARBÍÓ

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ 5%5%

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS

THE TO DO LIST        KL. 1 (TILBOÐ) - 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20 )
STRUMPARNIR 3D ÍSL TAL D KL.1 (TILBOÐ) - 3.20 - 5.40
STRUMPARNIR 2D ÍSL TAL D KL.1 (TILBOÐ) - 3.20 - 5.40)
WOLVERINE 3D KL. 8 - 10.40 
WOLVERINE 3DLÚXUS KL. 2.40 - 5.20 - 8 - 10.40
GROWN UPS          KL. 1 (TILBOÐ) - 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20)
THE HEAT KL. 8 - 10.30 12

WAY WAY BACK  KL. 3.20 WAY WAY BACK KL. 3.20 (TILBOÐ)  5.40  8  10.20 - 5.40 - 8 - 10.20))
STRUMPARNIR 3D ÍSL TAL KL.3.20 (TILBOÐ) - 5.40
STRUMPARNIR 2D ÍSL TAL KL.3.20 (TILBOÐ) - 5.40
ONLY GOD FORGIVES KL. 8 - 10.10 
WOLVERINE 3D KL. 8 - 10.40 
GROWN UPS KL. 3.20 (TILBOÐ) - 5.40 - 8 
THIS IS THE END THIS IS THE END KL. 10.20 KL. 10.20

STRUMPARNIR 3D     KL. 6
ONLY GOD FORGIVES  KL. 8 - 10O GO O G S 8 0       /   WOLVERINE O 3D  KL. 10 0             
GROWN UPS 2           KL. 6 - 8           

-T.V., S&H - BÍÓVEFURINN

-T.V. BÍÓVEFURINN/VIKAN

-D.M.S. - MBL

Miðasala á: Miðasala á: ogog

THE WAY WAY BACK 5, 8, 10.10
ONLY GOD FORGIVES 10.10
STRUMPARNIR 2 2 3D
STRUMPARNIR 2 2, 5 2D
GROWN UPS 2 8
R.I.P.D. 8 3D
SKRÍMSLA HÁSKÓLINN 2, 5 2D
THE HEAT 10

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu.

-Empire

5%

DAGSKRÁIN ER Á WWW.BIOPARADIS.IS OG MIDI.IS

T I L B O Ð  í                  

KL. 13 SMÁRABÍÓ
KL. 15.20 HÁSKÓLABÍÓ

KL. 13 SMÁRABÍO Í 2D OG 3D
KL. 15.20 HÁSKÓLABÍÓ Í 2D OG 3D

KL. 15.20 HÁSKÓLABÍÓ   

KL. 13 SMÁRABÍO Í 2D OOOOOOOOOOOOOOGGGGGGGGGGGGG   3D
KL. 15

BÚIÐ YKKUR
UNDIR ÓÞEKKTIR!

KL. 13 SMÁRABÍÓ

3D
2D

KL. 13
Partý, strákar, kynlíf
...listinn er langur

Bliki í þrjár klukkustundir
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Landsliðshópurinn
Markverðir:
Hannes Þór Halldórsson, KR

Gunnleifur Gunnleifsson, Breiðabliki

Aðrir leikmenn
Birkir Már Sævarsson, Brann

Sölvi Geir Ottesen, FC Ural

Ragnar Sigurðsson, FC Kaupmannahöfn

Kári Árnason, Rotherham

Ari Freyr Skúlason, OB

Hjálmar Jónsson, IFK Gautaborg

Hallgrímur Jónasson, Sönderjyske

Kristinn Jónsson, Breiðabliki

Jóhann Laxdal, Stjörnunni

Gylfi Þór Sigurðsson, Tottenham

Birkir Bjarnason, Pescara

Rúrik Gíslason, FC Kaupmannahöfn

Helgi Valur Daníelsson, CF OS Belenenses

Emil Hallfreðsson, Hellas Verona

Ólafur Ingi Skúlason, SV Zulte Waregem

Jóhann Berg Guðmundsson, AZ Alkmaar

Kolbeinn Sigþórsson, Ajax

Alfreð Finnbogason, Heerenveen

Eiður Smári Guðjohnsen, Club Brugge

Arnór Smárason, Helsingborg IF

FÓTBOLTI Lars Lagerbäck, þjálf-
ari karlalandsliðs Íslands í knatt-
spyrnu, tilkynnti í gær  hverjir 
munu tilheyra hópnum sem 
mætir Færeyingum í æfingaleik 
á miðvikudagskvöld í Laugardal. 
Stjörnumaðurinn Jóhann  Laxdal 
er eini nýliðinn í hópnum en Lars 
valdi einnig Kristin Jónsson úr 
Breiðabliki í 22 manna hópinn 
sinn.

Landsliðsfyrirliðinn Aron Einar 
Gunnarsson er fjarverandi, enda 
enn að jafna sig á axlarmeiðslum 
sem hann hlaut í landsleik gegn 
Slóvenum í júní. Þá ríkir óvissa 
með þátttöku Birkis Más Sævars-
sonar þar sem kona hans á von á 
barni.

Leikurinn er sá eini sem lands-
liðið spilar í undirbúningi sínum 
fyrir leikina í undankeppni heims-
meistaramótsins 2014 í Brasilíu. 
Liðið á fjóra leiki eftir, heimaleiki 
gegn Albaníu og Kýpur og útileiki 
gegn Sviss og Noregi.

„Ef við vinnum þrjá leiki 
náum við pottþétt öðru sætinu 
í  riðlinum,“ sagði Lagerbäck. 
Fyrsta sætið í riðlinum gefur sæti 
í lokakeppninni en annað sætið 
gefur að öllum líkindum sæti í 
umspili.

„Það er ekki einu sinni víst að 
við þurfum að vinna þrjá leiki,“ 
sagði Svíinn. Lagerbäck var bjart-
sýnn á fundi með blaðamönnum í 
gær og sagði að möguleikinn á 
öðru sætinu væri svo sannarlega 
raunhæfur.

„Við viljum koma á óvart og 
fara til Brasilíu,“ sagði Lager-
bäck brosandi.

Hannes Þór Halldórsson 
hefur verið fyrsti kostur 
í stöðu markvarðar undir 
stjórn Lagerbäcks, sem 
hefur þó tekið vel eftir 
frábærri frammistöðu 
Gunnleifs Gunnleifsson-
ar með Blikum í sumar. 

Á sama tíma hefur Hannes verið 
 mistækur.

„Hannes ætti ekki að vera of 
öruggur með sæti sitt,“ sagði 
Lager bäck sem fagnar samkeppn-
inni. Hann hrósar einnig Gunnleifi 
sérstaklega fyrir fagmannlega og 
jákvæða framkomu þrátt fyrir 
mikla bekkjarsetu.

Lars ræddi sérstaklega Aron 
Jóhannsson, sem valdi bandaríska 
landsliðið á dögunum fram yfir 
það íslenska.

„Við vorum í samskiptum við 
hann nánast allt frá því ég tók við 
landsliðinu. Mér fannst samskiptin 
góð og ég hvatti hann til að velja 
Ísland,“ segir Lagerbäck. Nú hafi 
Aron hins vegar valið Bandaríkin 
og lítið sé hægt að gera við því.

Landsleikur Íslands og Færeyja 
fer fram á Laugardalsvelli á mið-
vikudagskvöldið klukkan 19.45.

  - ktd

Viljum fara til Brasilíu
Lars Lagerbäck er bjartsýnn á leikina fram undan.

JÓHANN LAXDAL  Eini 
nýliðinn í hópnum á móti 
Færeyjum.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FÓTBOLTI Kristinn Jónsson var 
einn af fjórum Blikum sem 
 klikkuðu á vítaspyrnum þegar 
Evrópuævintýri Blika endaði á 
Laugardalsvellinum á fimmtu-
daginn. Blikar voru grátlega 
nálægt því að komast áfram en 
góð spilamennska liðsins í sumar 
hefur ekki farið fram hjá lands-
liðsþjálfaranum sem valdi vinstri 
bakvörð liðsins í A-landsliðið í 
gær.

„Ég er hrikalega stoltur og það 
er mikill heiður fyrir mig að vera 
valinn í landsliðið,“ sagði Kristinn 
þegar Fréttablaðið heyrði í honum 
í gær. Hann var þá eins og aðrir 
aðeins nýbúinn að frétta að hann 
væri í landsliðshópi Lars Lager-
bäck á móti Færeyjum.

Enn þá í spennusjokki
„Ég frétti þetta bara rétt áður en 
þetta var tilkynnt. Þetta er búið að 
vera upp og niður hjá manni síð-
ustu klukkutímana og maður er 
enn þá í spennusjokki eftir gær-
daginn,“ sagði Kristinn og bætti 
við: „Þetta bætir skapið að ein-
hverju leyti en ég er enn þá hund-
fúll yfir gærdeginum,“ sagði 
Kristinn.

Liðsfélagi hans og fyrirliði 
Breiðabliks, Finnur Orri Mar-
geirsson, gladdist fyrir hönd 
félaga síns. „Ég er gífurlega 
ánægður með hann. Þetta er löngu 
orðið verðskuldað hjá honum og 
hann á þetta fyllilega skilið,“ sagði 
 Finnur. 

„Þetta er mikið tækifæri fyrir 
mig til þess að sýna hvað í mér 
býr,“ sagði Kristinn en annar bak-
vörður úr Pepsi-deildinni, Stjörnu-
maðurinn Jóhann Laxdal, kom 
einnig inn í hópinn í gær. „Okkur 
leiðist ekkert að fara upp væng-
inn og sækja. Ég veit ekki alveg 
hvernig taktík þjálfarans er en það 

getur vel verið að hann sé að fara 
að horfa meira til þess að vera 
með sókndjarfa bakverði,“ segir 
Kristinn.

„Ég mæti á æfingarnar, geri 
mitt besta og gef allt í þetta. Svo 
verður frábært ef ég fær ein-
hverjar mínútur í leiknum,“ sagði 
Kristinn en það eru fjögur ár 
síðan hann spilaði sinn fyrsta og 
eina A-landsleikinn.

„Ég spilaði æfingaleik á móti 
Færeyjum í Kórnum 2009. Ég 
man mjög vel eftir þessum fyrsta 
landsleik mínum. Þetta var 
 reyndar tapleikur, sem var hálf-
leiðinlegt fyrir fyrsta landsleik,“ 
segir Kristinn. 

Smá rússíbani
„Það hefur alltaf verið takmark í 
gegnum tíðina að komast í lands-
liðið en ég hef ekkert verið að 
einblína neitt sérstaklega á það 
núna heldur bara einbeita mér að 
því að spila vel hjá Breiðabliki og 
reyna að vekja einhvern áhuga 
 erlendis,“ sagði Kristinn en hann 
þarf aðeins meiri tíma til að jafna 
sig á tapinu á móti Aktobe.

„Ég sleiki sárin í dag og svo 
verð ég orðinn tilbúinn á  morgun 
fyrir leikinn á sunnudaginn,“ 
sagði Kristinn, sem gleymir 
 þessum sólarhring örugglega ekki 
í bráð.

„Ætli það nokkuð. Þetta er 
búinn að vera smá rússíbani,“ 
sagði Kristinn að lokum.
 ooj@frettabladid.is

Sólarhringur sem gleymist seint
Þeir gerast varla dramatískari sólarhringarnir en sá síðasti hjá Blikanum Kristni Jónssyni. Hann klúðraði víti og féll úr Evrópukeppni 
með Blikum á fi mmtudagskvöldið en var síðan valinn í íslenska landsliðið aðeins fj órtán klukkutímum síðar. 

EITT AF FJÓRUM VÍTAKLÚÐRUM BLIKA  Kristinn Jónsson lagði upp mark Blika á 
móti Aktobe en klikkaði á sínu víti í vítakeppninni.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Hreysti – Gleði – Vellíðan – Hreyfing – Styrkur – Samhæfing – Tækni – Túlkun

Vilt þú læra á listskauta?

Listskautanámskeið
Fyrir 5 – 16 ára
Fríir prufutímar!
Námskeiðin hefjast laugardaginn 31. ágúst og eru ætluð bæði strákum og 
stelpum.
Hægt er að velja 8 vikna námskeið (31. ágúst - 23. október) eða 15 vikna
 námskeið  (31. ágúst - 15. desember).

Æfingar fara fram í Egilshöllinni / Kennt er í litlum hópum þar sem skipt er eftir 
bæði getu og aldri.
Liðleiki, jafnvægi, þol, styrkur, snerpa, túlkun, samhæfing og tækni

Stundatafla
• Laugardagar: Svell kl. 12:20 – 13:00
• Miðvikudagar: Svell kl. 16:20 – 17:00 / Þrek kl. 17:20 – 18:00

Nánari upplýsingar varðandi námskeiðin veita:
•  Berglind Rós Einarsdóttir, yfirþjálfari s:  899-3058
•  Erlendína Kristjánsson, skautastjóri s:  697-3990
•  Kristrún Elva Jónsdóttir, gjaldkeri s:  849-6746
Skráning
www.bjorninn.com/Listskautar

Skráningardagar verða í Egilshöll (við skautasvellið á 2. hæð) laugardaginnn 
24. ágúst og laugardaginn 31. ágúst kl. 10 - 13 þar sem hægt verður að fá 
frekari upplýsingar varðandi námskeiðin, s.s. þjálfun, skráningu og annað 
sem viðkemur íþróttinni.

Einnig má senda tölvupóst á gjaldkerilist@bjorninn.com

Þjálfarar listskautadeildar:

Erlendína Kristjánsson, 
skautastjóri og þjálfari 

Clair Wileman,
 yfirþjálfari A og B deilda

Andrew Place, 
ólympíufari, yfirþjálfari C 
deildar

Berglind Rós Einarsdóttir,
 yfirþjálfari skautaskóladeildar
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Töltkóngurinn í stuði á HM íslenska hestsins í Berlín í gær HESTAR Jóhann R. Skúlason og 
Hnokki frá Fellskoti buðu upp á 
frábæra sýningu í forkeppni í tölti 
á HM íslenska hestsins í Berlín í 
gær. Jóhann og Hnokki fengu ein-
kunnina 9,20 og eru langefstir. Það 
fylgir sögunni á Hestafréttum.
is að stúkan hafi hreinlega tryllst 
þegar þeir fóru með glæsibrag um 
brautina á meðan „Then we take 
Berlin“ hljómaði í hátalarakerfinu.  

Jóhann er margfaldur heims-
meistari í tölti en menn sjá þó 
ekki svona stórglæsilega einkunn 
á hverjum degi á HM.

Með þessu var líka ljóst að þeir 
Jóhann og Hnokki frá Fellskoti 
voru orðnir heimsmeistarar í 
samanlögðum fjórgangsgreinum 
en úrslitin í töltinu eru síðan á 
lokadegi mótsins á morgun. - óój

MAÐUR DAGSINS  Jóhann R. Skúlason og Hnokki frá 
Fellskoti fengu einkunnina 9,20 í forkeppni töltsins og 
þeim var líka vel fagnað. MYNDIR/RUT SIGURÐARDÓTTIR

FÓTBOLTI Eyjólfur Sverrisson, 
þjálfari 21 árs landsliðs karla, 
tilkynnti í gær 18 manna hóp 
fyrir leikinn við Hvít-Rússa 
í undankeppni EM 2015 en 
leikurinn fer fram á Vodafone-
vellinum miðvikudaginn 14. 
ágúst og hefst kl. 17.00. 

Þrír nýliðar eru í hópnum; 
Frederik August Albrecht 
Schram, markvörður OB í 
Danmörku, FH-ingurinn Brynjar 
Ásgeir Guðmundsson og Blikinn 
Tómas Óli Garðarsson.

Íslenska liðið er sem stendur 
á toppi riðilsins með fullt hús 
stiga eftir tvo leiki en leikurinn 
við Hvít-Rússa er  fyrsti 
heimaleikurinn.   - óój

LANDSLIÐSHÓPURINN:
Markverðir: Rúnar Alex Rúnarsson (KR) og 
Frederik August Albrecht Schram (OB). Aðrir 
leikmenn:  Hörður Björgvin Magnússon (Spezia), 
Jón Daði Böðvarsson (Viking), Guðmundur 
Þórarinsson (Sarpsborg), Arnór Ingvi Traustason 
(Keflavík), Emil Atlason (KR), Andri Rafn Yeoman 
(Breiðablik),Brynjar Gauti Guðjónsson (ÍBV), 
Emil Pálsson (FH), Hólmbert Friðjónsson (Fram), 
Hjörtur Hermannsson (PSV), Kristján Gauti Emils-
son (FH), Sverrir Ingi Ingason (Breiðablik), Orri 
Sigurður Ómarsson (AGF), Gunnar Þorsteinsson 
(ÍBV), Brynjar Ásgeir Guðmundsson (FH) og Tómas 
Óli Garðarsson (Breiðablik).

Eyjólfur valdi 
þrjá nýliða

BRYNJAR ÁSGEIR  Hefur leikið vel með 
FH-liðinu í sumar. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

GOLF Guðmundur Ágúst Krist-
jánsson úr GR mun leika loka-
hringinn á Evrópumóti einstak-
linga í golfi í dag einn Íslendinga. 
Guðmundur Ágúst lék í gær 
á 72 höggum, kom inn á níu 
 höggum fyrir pari og er í 48. 
sæti á mótinu. Haraldur Frank-
lín  Magnús úr GR lauk leik tólf 
höggum yfir pari í 67. sæti og 
Axel Bóasson úr Keili endaði í 
127. sæti.   -óój

Einn komst í 
gegn á EM

GOLF Signý Arnórsdóttir úr 
Keili og Ólafur Björn Loftsson 
úr Nesklúbbnum eru efst eftir 
fyrsta daginn á fimmta móti 
sumarsins á Eimskipsmóta-
röðinni í golfi, Símamótinu, 
en mótið hófst á Leirdalsvelli í 
gærmorgun.  

Signý Arnórsdóttir lék á 72 
höggum í gær eða einu höggi 
yfir pari. Í öðru sæti er Íslands-
meistarinn Sunna Víðisdóttir úr 
GR sem lék á 73 höggum. 

Ólafur Björn lék á 70 höggum 
eða einu undir pari en í öðru 
sæti er Rúnar Arnórsson úr 
Keili sem lék á pari vallarins 
eða á 71 höggi. Það var ræst út 
í morgun frá klukkan 7.30 og 
mótinu lýkur svo á morgun. - óój

Signý og Ólafur 
Björn í forystu

SIGNÝ ARNÓRSDÓTTIR  Lék best af 
konunum.  MYND/GSÍMYNDIR.NET
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FÓTBOLTI Þegar aðeins vika er í að  flautað 
verði til leiks í ensku úrvalsdeildinni eiga 
mest spennandi leikmaður Bretlands, sá 
umdeildasti og von enska landsliðsins í 
 deilum við vinnuveitendur sína.

Gareth Bale, Luis Suarez og Wayne 
 Rooney vilja allir yfirgefa félög sín fyrir 
grasið græna hinum megin við lækinn. 
Allir hafa verið fjarri góðu gamni á undir-
búningstímabilinu og ýmist sagðir meiddir, 
ekki í réttu standi eða hreinlega meinað að 
æfa með aðalliðinu.

Gareth Bale, efnilegasti og besti leik-
maður síðasta tímabils, vill komast til Real 
Madrid. Spænski risinn er búinn að planta 
stjörnum í augu velska kantmannsins sem 
vill komast í sólina í höfuðborg Spánar. 
100 milljónir punda er verðmiðinn á Bale, 
sem yrði að dýrasta leikmanni í sögunni. 
Töluvert dýrari en Cristiano Ronaldo sem 
yfirgaf Manchester United fyrir spænska 
félagið sumarið 2009 eftir ekki ósvipaðan 
aðdraganda. Hvers vegna vill Bale fara til 
Real Madrid? Jú, hann vill spila í Meistara-
deild Evrópu.

Ef Daniel Levy, stjórnarformaður Totten-
ham myndi leita ráða hjá Luis Suarez, fram-
herja Liverpool, yrði svarið einfalt: „Leyfðu 
honum að fara.“ 

Óþekktarormurinn frá Úrúvgæ
Suarez, sem líkt og Bale framlengdi samn-
ing sinn við núverandi félag sitt á síðasta 
ári, vill nefnilega sjálfur komast í burtu frá 
Liverpool. Meistaradeildarfótbolti er  einnig 
afsökun vikunnar hjá  Úrúgvæjanum en 
áður var ósanngjörnum blaða mönnum um 
að kenna. Fleira mætti telja til hjá fram-
herjanum sem ómögulegt er að segja á 
hverju tekur upp á.

Liverpool hefur staðið með óþekktar-
orminum í gegnum storma og hríðir. Kyn-
þáttafordómar í garð andstæðings og 
tannárás er meðal þess sem Suarez hefur 
verið dæmdur í leikbann fyrir í ensku 
úrvalsdeildinni. Tennurnar höfðu áður 
verið  notaðar í reiðikasti í leik með Ajax í 
 Hollandi. Að læra af reynslunni hefur ekki 
verið sterkasta hlið Suarez. Úrúgvæinn 
verður einmitt í leikbanni í fyrstu fimm 
leikjum Liverpool í deildinni fyrir að hafa 
bitið Branislav Ivanovic fyrir framan hörð-
ustu stuðningsmenn Liverpool í leik gegn 
Chelsea í vor. 

Nýjasta útspil Suarez, fullyrðingar um 
loforð frá því í vetur um að mega yfirgefa 
félagið í sumar, var þó kornið sem fyllti 
mælinn hjá knattspyrnustjóranum  Brendan 
Rodgers. Norður-Írinn sagði Suarez hafa 
gengið of langt og sýnt félaginu og öðrum 
leikmönnum óvirðingu. Enginn leik maður 
væri stærri en félagið. Nú æfir Suarez einn 
og fullkomlega óvíst um framhaldið. Stuðn-
ingsmenn Liverpool hafa þó almennt öðlast 
aukna trú og virðingu á sínum unga stjóra 
eftir viðbrögð hans við nýjustu kröfum 
 Suarez.

 Við höfum rætt 
við Real Madrid, að 

þeirra frumkvæði, en 
einu skilaboð okkar 

eru þau að Gareth 
Bale sé ekki til sölu.

Andre Villas-Boas, stjóri Tottenham

 Suarez hefur 
sýnt félaginu algjöra 

óvirðingu. Félagi sem 
er eitt hið stærsta 
í sögunni og hefur 

gefið honum allt sem 
hann hefur óskað.

Brendan Rogers, stjóri Liverpool

Kolbeinn Tumi 
Daðason
kolbeinntumi@frettabladid.is

Stærstu bitarnir vilja komast í burtu
Manchester United mætir Wigan í leiknum um Samfélagsskjöldinn á morgun sem þýðir aðeins eitt. Vika er í að ballið byrji á nýjan leik 
í sterkustu deildarkeppni Evrópu, ensku úrvalsdeildinni. Mikil óvissa ríkir um framtíð þriggja skærustu stjarnanna í deildinni.

WAYNE ROONEY
 Aldur 27 ára
 Félag Manchester United
  402 leikir
  197 mörk
  102 stoðsendingar
 Verðmiði 40+ milljónir punda

LUIS SUAREZ
 Aldur  26 ára
 Félag  Liverpool
  96 leikir
  51 mark
  29 stoðsendingar
 Verðmiði  50 milljónir punda

GARETH BALE
 Aldur  24 ára
 Félag  Tottenham Hotspur
  203 leikir
  56 mörk
  58 stoðsendingar
 Verðmiði  100 milljónir punda

 Ég hef sagt það 
áður og félagið 

hefur sagt það áður. 
Wayne Rooney er 

ekki til sölu.
David Moyes, 

stjóri Manchester United

David Moyes, nýr stjóri Manches-
ter  United, glímir við svipað vandamál. 
Wayne Rooney, oft talinn fulltrúi Eng-
lands í hópi fremstu knattspyrnumanna 
heimsins, vill komast burt. Ekki í fyrsta 
 skiptið. Félagið sem virðist leiða kapp-
hlaupið um hann er einn aðalkeppi nautur 
United í úrvals deildinni, Chelsea. Jose 
Mourinho er  mættur aftur á Stamford 
Bridge. Nái hann að næla í Rooney væri 

stór sigur unninn. Félaga skiptin yrðu 
mikið áfall fyrir United og sérstaklega 
Moyes.

Yfirgefur Rooney Moyes á ný?
Skotinn er nýtekinn við 27 ára búi Sir Alex 
Ferguson og hefur um nóg að hugsa. Illa 
hefur gengið á undirbúningstímabilinu og 
stuðningsmenn liðsins eru áhyggjufullir. 
Nú fylgist heimsbyggðin með hvernig 

Moyes tekst að meðhöndla stjörnurnar í 
búningsklefanum og fýldan stjörnufram-
herja  liðsins. Moyes þurfti að horfa á 
eftir Rooney, þá átján ára og efnilegasta 
leikmanni ensku þjóðarinnar, til United 
 sumarið 2004. Missi Moyes Rooney aftur 
úr höndum sér mun það vafalítið setja 
stórt strik í reikning titilvarnarinnar sem 
fram undan er.  
 kolbeinntumi@365.is

Bændur og búalið
athugið!
Nú er Bóndabrie kominn 
í nýjar umbúðir. 
Gríptu hann með þér í 
næstu verslun.
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NÁNAR Á UU.IS

með Sigga & Ragga!
3.-19. desember

NÁNAR Á UU.IS

ÚRVAL ÚTSÝN  |  LÁGMÚLI 4 108 RVK  |  S. 585 4000

Bátsferð – Gay Sigling // Pikk Nikk 

// Gönguferð um gamla bæinn í Las Palmas 

// Verslunarferð í Las Palmas  

MEÐAL ANNARS VERÐUR BOÐIÐ UPP Á:

Í þessari sextán nátta ferð ætlar þeir Siggi og Raggi að leiða hópinn 

og bjóða upp á fjölbreytta og skemmtilega dagskrá. Íslendingar sækja

til Kanarí allan veturinn. Eyjan hefur verið vinsælasti vetraráfangastaður 

Íslendinga undanfarna áratugi. Flestir fara aftur og aftur enda erfitt að 

finna betri stað fyrir vetrarfríið. Allar nánari upplýsingar um ferðina eru 

að finna á urvalutsyn.is

Gist verður á íbúðarhótelinu Rouqe Nublo
sem er frábærlega staðsett á Ensku ströndinni
á Tirajana götunni. Yumbo Center er í næsta 
nágrenni en þar er fjöldinn allur af veitingar-
stöðum, kaffihúsum, börum og verslunum.
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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

14.00 Frumkvöðlar 14.30 Golf fyrir alla 15.00 
Eldhús meistaranna 15.30 Sædís í Gleym mér 
ei 16.00 Hrafnaþing 17.00 Eldað með Holta 
17.30 Móti 18.00 Árni Páll 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 Flugsafnið á Akureyri 22.00 Hrafnaþing 
23.00 Motoring 23.30 Eldað með Holta

07.00 Strumparnir
07.25 Villingarnir 
07.45 Hello Kitty
07.55 UKI
08.00 Algjör Sveppi
08.05 Barnatími Stöðvar 2
08.15 Algjör Sveppi
10.35 Hundagengið 
11.15 Xiaolin Showdown
11.40 Batman: The Brave and the bold 
12.00 Nágrannar
13.25 Bara grín (1:5) 
13.55 Go On (2:22) 
14.20 The Big Bang Theory (10:24) 
14.45 Mike & Molly (20:23) 
15.05 How I Met Your Mother (5:24) 
15.30 New Girl (21:25)
15.50 Grillað með Jóa Fel (5:6) 
16.25 Masterchef USA (5:20) 
17.05 Mannshvörf á Íslandi (5:8) 
17.35 60 mínútur
18.23 Veður 
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Frasier (10:24) 
19.25 Harry‘s Law (12:22) 
20.10 Rizzoli & Isles (10:15) Þriðja 
þáttaröðin um rannsóknarlögreglukonuna 
Jane Rizzoli og lækninn Mauru Isles sem eru 
afar ólíkar en góðar vinkonur.
20.55 Broadchurch (1:8) Magn þrunginn 
spennuþáttur sem fjallar um rannsókn á láti 
ungs drengs sem finnst í fjörunni í litlum 
smábæ. Fljótlega kemur í ljós að dauði hans 
var af manna völdum og liggja allir íbúar 
 bæjarins liggja undir grun. 
21.45 The Killing (10:12) Þriðja þátta-
röðin af þessum æsispennandi sakamála-
þáttum, sem byggja á dönsku verðlauna-
þáttunum Forbrydelsen.
22.30 Crossing Lines (5:10) Glæný saka-
málaþáttaröð sem fjallar um hóp þrautþjálf-
aðra rannsóknarlögreglumanna sem ferðast 
um Evrópu og rannsaka dularfull sakamál. 
23.15 60 mínútur 
00.00 The Daily Show: Global Editon  
00.30 Nashville (7:21)
01.15 Suits (2:15) 
02.00 The Newsroom (4:10) 
02.50 Boss (8:10) 
03.45 The Seven Year Itch 
05.30 Rita (6:8) 

19.00 Friends (20:24)
19.20 Two and a Half Men (13:24)
19.40 The Simpsons (4:21) 

20.05 Suburgatory (3:22) (4:22)
20.50 Hart of Dixie (19:22) 
21.35 The Carrie Diaries
22.15 The Carrie Diaries
23.00 Friends (20:24) 
23.20 Two and a Half Men (13:24) 
23.45 The Simpsons (4:21) 
00.05 Suburgatory (3:22) 
00.30 Suburgatory (4:22) 
00.50 The Carrie Diaries 
02.10 Tónlistarmyndb. frá Popptíví 

08.00 Morgunstundin okkar
10.20 Nýsköpun–  Íslensk vísindi (9:12)
10.50 Með okkar augum (6:6)
11.20 Sterkasti fatlaði maður heims
11.45 Persónur og leikendur: Róbert 
Arnfinnsson
12.30 Ljóskastarinn (1:5)
12.50 Tour de France (1:2)
13.45 Tour de France (2:2)
14.45 HM í frjálsum íþróttum  
Saman tekt.
15.00 HM í frjálsum íþróttum  BEINT 
frá heimsmeistaramótinu í frjálsum 
íþróttum í Moskvu.
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar (13:31)  Skotta 
ræður ríkjum í Stundinni okkar. (e)
18.25 Græn gleði (7:10) (Grønn glede) 
 Norsk þáttaröð um garðyrkju. 
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Söngvaskáld  Hjalti Þorkelsson 
flytur nokkur laga sinna. 
20.25 Paradís (6:8) (The Paradise) 
 Breskur myndaflokkur um unga stúlku 
sem vinnur í stórverslun og heillast af 
glysi tíðarandans.  
21.20 Íslenskt bíósumar–  Veðramót 
 Íslensk bíómynd frá 2007. Þrír  hippar 
taka að sér rekstur vistheimilis fyrir 
vandræðaunglinga en sjá fljótt að hug-
sjónir þeirra duga skammt í því starfi. 
23.00 HM í frjálsum íþróttum  
Saman tekt.
23.10 Brúin (8:10) (Broen)  Lík finnst á 
Eyrarsundsbrúnni, miðja vegu milli Sví-
þjóðar og Danmerkur. (e)
00.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
12.10 Dr. Phil
13.40 Last Comic Standing (7:10)
14.25 Men at Work (4:10)
14.50 Parenthood (18:18)
15.40 Royal Pains (14:16)
16.25 Bachelor Pad (2:6)
17.55 Common Law (13:13)
18.45 Monroe (1:6)
19.35 Murdoch (1:2)
20.25 Last Chance to Live (3:6) 
 Bandarískir þættir þar sem fylgst er með 
fjórum ólíkum einstaklingum sem allir 
eru orðnir lífshættulega þungir. 
21.10 Law & Order (16:18)  Banda-
rískur sakamálaþáttur. 
22.00 Leverage (11:16)  Bandarísk 
þáttaröð um Nate Ford og félaga hans 
í þjófagengi sem rænir bara þá ríku og 
valdamiklu sem níðast á minnimáttar.  
22.45 Lost Girl (20:22)
23.30 Nurse Jackie (7:10)
00.00 House of Lies (7:12)
00.30 The Mob Doctor (13:13)
01.15 Flashpoint (8:18)
02.05 Excused
02.30 Leverage (11:16) 
03.15 Lost Girl (20:22)
04.00 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America
09.40 PGA Championship 2013 (3:4)
15.40 Champions Tour - Highlights 
16.35 Inside the PGA Tour (31:47)
17.00 The Open Championship Of-
ficial Film 2002
18.00 PGA Championship 2013 (4:4)
05.00 ESPN America

07.15 Slaktaumatölt (T2) A-úrslit 
08.15 Tölt (T1) A-úrslit ungmenna 
09.15 Tölt (T1) A-úrslit 
10.00 Kynbótahross–  stóðhestar 
kynning 
10.45 Samantekt 
11.15 100 m fljúgandi skeið 
12.30 100 m fljúgandi skeið (P2) 
verðlaunaafhending 
13.00 Fjórgangur úrslit 
14.00 Heimsm. í hestaíþróttum 
14.50 Miami - San Antonio 
17.20 Samfélagsskjöldurinn 2013
19.00 FH - Breiðablik 
21.15 Samantekt 
22.00 Pepsi-mörkin 2013
23.15 FH - Breiðablik 
01.05 Pepsi-mörkin 2013

08.55 Napoli - Porto
10.35 Arsenal - Galatasaray
12.15 Samfélagsskjöldurinn 
12.45 Samfélagsskjöldurinn 2013 
BEINT frá leik Manchester United og Wigan.
15.15 Leicester - Leeds BEINT frá leik 
Leicester og Leeds í ensku B-deildinni.
17.30 Man. City - Arsenal
19.10 Samfélagsskjöldurinn 2013 Frá 
leik Manchester United og Wigan.
20.50 Club Friendly Football Matches
22.30 Leicester - Leeds

08.50 Lego: The Adventures of 
Clutch Powers
10.10 Love Happens
11.55 I Love You Phillip Morris
13.30 Bjarnfreðarson 
15.20 Lego: The Adventures of 
Clutch Powers
16.40 Love Happens
18.30 I Love You Phillip Morris
20.10 Bjarnfreðarson
22.00 Walk the Line
00.15 Any Given Sunday
02.40 Saving God
04.20 Walk the Line

20.00 Viltu vinna milljón? 
20.50 Men in Trees (7:19)
21.35 Grey‘s Anatomy
22.20 Lois and Clark (7:22) 
23.55 Men in Trees (7:19)
00.40 Grey‘s Anatomy
01.25 Lois and Clark (7:22) 

07.00 Latibær 07.25 Ævintýri Tinna  07.45 
Svampur Sveinsson 08.30 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 08.55 Áfram Diego, áfram!  
09.20 Dóra könnuður 10.05 Doddi litli 
og Eyrnastór 10.15 Ævintýraferðin 10.50 
Hello Kitty 11.00 Kalli kanína og félagar  
11.15 Lína langsokkur 11.40 Latibær  12.05 
Ævintýri Tinna 12.30 Svampur Sveinsson 
13.10 Mörgæsirnar frá Madagaskar  13.35 
Áfram Diego, áfram!  13.55 Dóra  könnuður 
14.45 Doddi litli og Eyrnastór  14.55 
Ævintýraferðin 15.05 Fjörugi teiknimynda-
tíminn 15.30 Hello Kitty 15.40 Kalli kanína 
og félagar 15.55 Latibær  16.15 Ævintýri 
Tinna 16.35 Svampur Sveinsson 17.20 
Mörgæsirnar frá Madagaskar 17.40 Áfram 
Diego, áfram!  18.05 Dóra könnuður 18.50 
Doddi litli og Eyrnastór 19.00 Ævintýraferðin 
19.10 Fjörugi teiknimyndatíminn 19.35 
Hello Kitty 19.45 Kalli kanína og félagar

Bylgjan kl. 12.20 - 16
Bjarni Ara
Bjarni Arason stendur vakt-
ina á Bylgjunni alla 
sunnudaga frá kl. 
12.20 til 16. Það er 
ljúf stemning hjá 
Bjarna á sunnu-
dögum en hann 
hefur verið í útvarpi 
um árabil.

Reese Witherspoon 
„Margir sem þekkja til tón-
listar Johnny Cash og vita um 
hjónaband hans vita ekkert 
það mikið um June Carter. 
Svo þegar ég kynntist því 
hvernig karakter hún var 
varð auðveldara fyrir mig 
að sýna fram á hvernig hún 
var í raun og veru.“
Reese Witherspoon leikur eigin-
konu Johnny Cash, June Carter, í 
Óskarsverðlaunamyndinni Walk 
the Line sem sýnd er á Stöð 2 
Bíó á sunnudagskvöld kl. 22.

Paradís
SJÓNVARPIÐ KL 20.25 Breskur 
myndafl okkur um unga stúlku sem 
vinnur í stórverslun og heillast af glysi 
tíðarandans.

Broadchurch
STÖÐ 2 KL 20.55 Magnþrunginn 
spennuþáttur sem fj allar um rannsókn 
á láti ungs drengs sem fi nnst í fj örunni 
í litlum smábæ. Fljótlega kemur í ljós 
að dauði hans var af manna völdum og 
liggja allir íbúar bæjarins undir grun.

Leverage
SKJÁR EINN KL 22.00 Bandarísk 
þáttaröð um Nate Ford og félaga hans 
í þjófagengi sem rænir bara þá ríku og 
valdamiklu sem níðast á minnimáttar.

Fáðu þér áskrift
512 5100
stod2.is

MAN. UTD.
WIGAN

FLAUTAÐ TIL LEIKS
Í ENSKA BOLTANUM  v

SUNNUDAG KL. 12:45

Englandsmeistarar Manchester United mæta bikarmeisturum 
Wigan Athletic í baráttunni um Samfélagsskjöldinn. Vinnur 
Manchester sinn fyrsta bikar undir stjórn David Moyes eða 
tekst Wigan að rísa úr öskunni og koma á óvart? Ekki missa 
af þessum toppleik í leiftrandi háskerpu á Stöð 2 Sport 
og Stöð 2 Sport 2!
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SENDUM 
FRÍTT HEIM 
STRAX Í 
KVÖLD

Innkaupalistar grunnskólanna eru komnir inn á Heimkaup.is. 
Það eina sem þú þarft að gera er að finna þinn skóla, þinn bekk, haka í réttu reitina 

og skóladótið er komið heim að dyrum. Þægilegt og áreiðanlegt. 

EINFALT OG ÞÆGILEGT HEIMADÆMI SEM ALLIR GETA LEYST.

*Sjá nánar um sendingarmöguleika og skilmála um heimsendingar á 
heimasíðunni, www.heimkaup.is
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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

17.00 Motoring 17.30 Eldað með Holta 18.00 
Hrafnaþing 19.00 Motoring 19.30 Eldað með 
Holta 20.00 Hrafnaþing 21.00 Eldað með Holta 
21.30 Móti 22.00 Árni Páll 22.30 Tölvur, tækni 
og kennsla 23.00 Veiðin og Bender 23.30 Á ferð 
og flugi 00.00 Hrafnaþing

19.00 Friends (19:24) 
19.20 Two and a Half Men (12:24) 
19.40 The Simpsons (3:21) 
20.05 Crusoe (2:13) 
20.50 Arrow (3:23) 
21.30 Arrow (4:23) 
22.15 Hellcats (3:22)
22.55 Hellcats (4:22) 
23.40 Friends (19:24) 
00.00 Two and a Half Men (12:24) 
00.25 The Simpsons (3:21) 
00.45 Crusoe (2:13) 
01.30 Arrow (3:23) 
02.10 Arrow (4:23) 
02.55 Hellcats (3:22) 
03.35 Hellcats (4:22) 
04.20 Tónlistarmyndbönd frá Popp-
tíví 

08.50 Curious George 2: Follow That 
Monkey
10.10 Dolphin Tale
12.00 The Break-Up
13.45 Two Weeks Notice
15.25 Curious George 2: Follow That 
Monkey 
16.45 Dolphin Tale 
18.35 The Break-Up 
20.20 Two Weeks Notice
22.00 The Killer Inside Me 
23.50 Into the Blue
01.40 Normal Adolescent Behaviour
03.15 The Killer Inside Me

20.35 Pressa (1:6)  21.20 X-Factor 
(20:20) 22.55 Fringe (8:20)  23.45 KF 
Nörd 00.25 Pressa (1:6)  01.10 X-Fac-
tor (20:20)  02.40 Fringe (8:20)  03.30 
Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

07.00 Slaktaumatölt (T2) B-úrslit 
08.00 Fimmgangur (F1) A-úrslit ung-
menna 
09.00 Tölt (T1) B-úrslit 
10.00 Kynbótahross–  yfirlitssýning 
stóðhestar 
11.30 Samfélagsskjöldurinn–  upphitun
12.00 Eldri hetjur–  sýning 
12.45 250 m skeið (P1) undanriðlar 
14.15 250 m skeið (P1) verðl. 
14.30 Kynbótahross–  hryssur kynning 
15.15 Samfélagsskjöldurinn 
15.45 Fjórgangur (V1) B-úrslit 
16.45 Fimmgangur (F1) B-úrslit 
17.30 ÍBV - FH
19.20 FH - Austria Vín 
21.00 Samantekt 
21.30 Pepsi-mörkin 2013
22.45 Spánn:  Valencia - Real Madrid
00.20 Samantekt 

09.40 Galatasaray - Porto
11.20 Arsenal - Napoli
13.00 Goals of the Season 2004/2005
13.55 Man. City - Arsenal BEINT frá leik 
Manchester City og Arsenal.
15.55 Club Friendly Football 
 Matches BEINT frá leik Liverpool og Celtic.
18.00 Manstu
18.50 PL Classic Matches: 
 Manchester Utd - Wimbledon, 1998 
19.25 Samfélagsskjöldurinn
20.00 Man. City - Arsenal 
21.40 Club Friendly Football 
 Matches: Liverpool - Celtic
23.20 Club Friendly Football 
 Matches: Arsenal - Galatasaray

07.00 Latibær 07.25 Ævintýri Tinna 07.45 
Svampur Sveinsson 08.30 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 08.55 Áfram Diego, áfram!  09.20 
Dóra könnuður 10.05 Doddi litli og Eyrnastór 
10.15 Ævintýraferðin 10.25 Fjörugi teiknimynda-
tíminn 10.50 Hello Kitty 11.00 Kalli kanína og 
félagar 11.15 Latibær 11.40 Ævintýri Tinna  
12.05 Svampur Sveinsson 12.45 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 13.10 Áfram Diego, áfram!  13.30 
Dóra könnuður 14.20 Doddi litli og Eyrnastór  
14.30 Lína langsokkur 14.55 Ævintýraferðin 
15.05 Fjörugi teiknimyndatíminn 15.25 Hello 
Kitty 15.30 Kalli kanína og félagar 15.45 Latibær  
16.10 Ævintýri Tinna 16.30 Svampur Sveinsson 
17.15 Mörgæsirnar frá Madagaskar 17.40 Áfram 
Diego, áfram!  18.05 Dóra könnuður 18.55 Doddi 
litli og Eyrnastór 19.05 Ævintýraferðin 19.15 
Fjörugi teiknimyndatíminn  19.35 Hello Kitty 
19.45 Kalli kanína og félagar

07.00 Strumparnir
07.25 Brunabílarnir
07.50 Elías
08.00 Algjör Sveppi
09.50 Scooby-Doo! 
10.15 Loonatics Unleashed
10.35 Ozzy & Drix 
11.00 Mad
11.10 Young Justice
11.35 Big Time Rush
12.00 Bold and the Beautiful Endur-
sýndir þættir liðinnar viku.
13.25 Beint frá býli (1:7) 
14.05 One Born Every Minute (8:8) 
15.05 ET Weekend
15.55 Íslenski listinn
16.25 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir allt það 
heitasta í bíóheiminum.
16.55 Pepsi-mörkin 2013 Mörkin og 
marktækifærin í leikjunum í Pepsi-deild karla 
í knattspyrnu.
18.10 Latibær Önnur þáttaröðin til þessa 
um Íþróttaálfinn, Sollu stirðu, Nenna níska, 
Glanna glæp og fleiri skemmtilega vini þeirra 
í Latabæ.
18.23 Veður 
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Íþróttir 
18.55 Ísland í dag–  helgarúrval 
19.10 Lottó 
19.20 The Neighbors (13:22) Bráð-
skemmtilegur gamanþáttur um Weaver-fjöl-
skylduna sem flytur í nýtt hverfi í New  Jersey 
sem að þeirra mati er líkast paradís á jörð. 
Smám saman kemst Weaver-fjölskyldan að því 
að hún sker sig talsvert úr í nýja hverfinu. Þau 
eru einu íbúarnir sem ekki eru geimverur. Það 
kemur þó í ljós að mannfólkið og geimverurnar 
eiga ýmislegt sameiginlegt.
19.45 Total Wipeout (12:12) Skemmti-
þáttur fyrir alla fjölskylduna. Hér er á ferð 
ómenguð skemmtun, gamall og góður buslu-
gangur með nýju tvisti sem ekki nokkur 
maður getur staðist.
20.50 Joyful Noise 
22.45 Source Code 
00.20 A Little Trip to Heaven
01.50 The Flock
03.30 Death Defying Acts
05.05 ET Weekend
05.45 Fréttir

06.00 ESPN America 08.20 PGA Championship 
2013 (2:4) 14.20 Inside the PGA Tour (31:47) 
14.45 The Open Championship Official Film 
1990 15.45 PGA Tour - Highlights (24:45) 
16.40 LPGA Highlights (11:20) 18.00 PGA 
Championship 2013 (3:4) 23.00 PGA 
Championship 2013 (3:4) 05.00 ESPN America

06.00 Pepsi MAX tónlist
12.50 Dr. Phil
15.05 Judging Amy (24:24)  
15.50 Psych (13:16)  
16.35 Britain‘s Next Top Model 
(9:13)  Breska útgáfa þáttanna sem farið 
hafa sigurför um heiminn.  
17.25 The Office (18:24)   
17.50 Family Guy (16:22)  Ein þekkt-
asta fjölskylda teiknimyndasögunnar 
snýr loks aftur á SkjáEinn.  
18.15 The Biggest Loser (7:19) 
 Skemmtilegir þættir þar sem fólk sem er 
orðið hættulega þungt snýr við blaðinu 
og kemur sér í form á ný. 
19.45 Last Comic Standing (7:10) 
 Bráðfyndin raunveruleikaþáttaröð þar 
sem grínistar berjast með húmorinn að 
vopni. 
20.30 Bachelor Pad (2:6)  Sjóð heitir 
þættir þar sem keppendur úr Bache-
lor og Bachelorette eigast við í  þrautum 
sem stundum þarf sterk bein til að taka 
þátt í. 
22.00 Tomorrow Never Dies  Bond er 
á hælum fjölmiðlarisa sem ætlar sér að 
koma á stríði milli Kína og Bretlands, allt 
í þeim tilgangi að tryggja tekjur af um-
fjöllun. 
00.00 NYC 22 (9:13)
00.50 Upstairs Downstairs (3:6)
01.40 Men at Work (4:10)
02.05 Excused
02.30 Pepsi MAX tónlist

08.00 Morgunstundin okkar
10.25 360 gráður (11:30) (e)
10.55 Ljóskastarinn  (e)
11.15 HM í frjálsum íþróttum  Saman-
tekt frá heimsmeistaramótinu.
11.30 HM í frjálsum íþróttum  Bein 
útsending frá heimsmeistaramótinu í 
frjálsum íþróttum í Moskvu.
16.40 Popppunktur 2009 (8:16) (múm 
– Árstíðir)  (e)
17.30 Ástin grípur unglinginn (70:85)  
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Landsmót UMFÍ   (e)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Draugarnir rísa upp (The Great 
Ghost Rescue)  Draugurinn Humphrey 
og fjölskylda hans eru hrakin af  heimili 
sínu.  
21.15 Vinir að eilífu (Nick and  Norah‘s 
Infinite Playlist)  Skólastrákur sem er 
í hljómsveit hittir stelpu sem er að 
fara í háskóla og biður hann að vera 
 kærastinn sinn í fimm mínútur. 
22.45 HM í frjálsum íþróttum  Saman-
tekt frá heimsmeistaramótinu í frjálsum 
íþróttum í Moskvu.
22.55 Rachel giftir sig (Rachel Getting 
Married)  Ung kona sem hefur verið með 
annan fótinn á meðferðarstofnunum 
í tíu ár kemur heim til að vera í brúð-
kaupi systur sinnar. 
00.45 Höfuðlausa konan (La mujer 
sin cabeza)  Í myndinni segir frá konu að 
nafni Vero sem ekur á eitthvað sem hún 
veit ekki hvað er og stingur af. Hún ótt-
ast að hún hafi orðið manni að bana og 
er ekki með sjálfri sér eftir atvikið. (e)
02.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

FM 957 kl. 18-20
Yngvi Eysteins
Yngvi brúar bilið frá Ís-
lenska listanum að 
Betri blöndunni 
með Topp FM 
Tónlist á laugar-
dagskvöldum frá 
kl. 18 til 20.

Stöð 2 kl 19.20
The Neighbors
Bráðskemmtilegur gaman-
þáttur um Weaver-fj ölskyld-
una sem fl ytur í nýtt hverfi  í 
New Jersey sem að hennar 
mati er líkast paradís á jörð. 
Smám saman kemst Weaver-
fj ölskyldan að því að hún sker 
sig talsvert úr í nýja hverfi nu. 
Þau eru einu íbúarnir sem ekki 
eru geimverur. Það kemur þó 
í ljós að mannfólkið og geim-
verurnar eiga ýmislegt sameigin-
legt.

GARÐAR GUNNLAUGSSON  FÓTBOLTAMAÐUR OG VIÐSKIPTAFRÆÐINEMI

ÞAÐ ERU NOKKRIR  
þættir sem ég er að 
horfa á um þessar 
mundir en það eru 
helst Breaking Bad, 
Sons of Anarchy og 
Rules of Engage-
ment. 

DRÖFN ÖSP SNORRADÓTTIR-ROSAZ  PISTLAHÖFUNDUR

1 Breaking Bad 
eru bestu þætt-
irnir sem eru í 

gangi. Þeir eru það 
góðir að ég byrjaði 
aft ur á fyrsta þætti í 
fyrstu þáttaröð því ég 
hafði ekki horft  á þá í 
langan tíma og hafði 
tapað þræðinum. 

2 Sons Of Anarchy 
hafa alltaf verið 
spennandi og 

ég horfi  aldrei bara á 
einn þátt heldur lendi 
ég alltaf í því að taka 
syrpur. Svo drápu þeir 
óvænt eina af aðal-
persónunum og urðu 
margir vonsviknir. 

3 Ég var að upp-
götva Rules of 
Engagement 

og fi nnst þeir mjög 
 fyndnir. Þetta eru 
ekki beint þættir sem 
maður festist í en samt 
vonar maður að það sé 
verið að sýna einn til 
tvo þætti í hvert skipti. 

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, Windows 
store eða í App store og náðu í appið. 

LAUGARDAGUR Á HVAÐ ERTU AÐ HORFA? 
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„Það er frábært hvað myndin hefur 
fengið góð viðbrögð, bæði hér og 
víðar,“ segir Ragnhildur Steinunn 
Jónsdóttir fjölmiðlakona. Heim-
ildarmynd hennar, Hrafnhildur, 
keppir á kvikmyndahátíðinni Nor-
disk Panorama í lok næsta mánaðar. 

Flokkurinn sem mynd Ragn hildar 
Steinunnar keppir í er  ætlaður 
ungum og upprennandi leik stjórum 
og kallast New Nordic Voices. Tvær 
aðrar íslenskar myndir keppa í 
flokknum: Ástarsaga eftir Ásu Hjör-
leifsdóttur og The Last Thing eftir 
Hörpu Fönn Sigurjónsdóttur.

Spurð hvort hún sé vongóð um 
sigur segir Ragnhildur Stein-
unn hlæjandi: „Maður krossar í 
það minnsta fingur. Ég held við 
séum um fimmtán til tuttugu sem 
 keppum í flokknum, þannig að við 
erum mörg. En það er mikill heiður 

fyrir ungan og óreyndan leikstjóra 
að komast inn á hátíðina, hvað þá 
að komast í keppnisflokk. Maður 
veit líka að erlendar sjónvarps-
stöðvar fylgjast náið með hátíðinni 
og ég vona bara að myndin fari sem 
 víðast.“

Ragnhildi Steinunni þykir leik-
stjórnarstarfið áhugavert og vildi 
gjarnan sinna því enn frekar í fram-
tíðinni. „Mér fannst rosalega gaman 
að gera Hrafnhildi, þá sérstaklega 
af því ég gerði hana nánast sjálf 
frá A til Ö. Þótt ég hafi ekkert lært 
í kvikmyndagerð hef ég fengist við 
mjög ólíka dagskrárgerð á RÚV og 
sú reynsla nýttist vel í þessu ferli.“

Fjölmiðlakonan á von á sínu öðru 
barni eftir tvær vikur og hyggst 
nýta barneignafrí sitt í eftirvinnslu 
 nýrrar heimildarmyndar sem hún 
vinnur að í samstarfi við Sjón varpið 

og Egil Eðvarðsson. „Við náum von-
andi að klára að klippa  myndina 
í fæðingarorlofinu. Ég nýti þau í 
þetta, ég kláraði Hrafnhildi í hinu 
orlofinu.“

Aðspurð hvort hún ætli að taka 
þátt í fagnaðarlátunum er fylgja 
Gleðigöngunni sem fram fer í dag 
segir hún: „Ég vil gjarnan taka 
 fullan þátt en það verður að ráðast 
af samdráttarverkjum hversu mik-
inn þátt ég tek í hátíðahöldunum í 
ár,“ segir hún.  sara@frettabladid.is

➜ Heimildarmynd Ragn-
hildar Steinunnar Jónsdóttur, 

Hrafnhildur, keppir í flokki 
ætluðum ungum leikstjórum 

á kvikmyndahátíðinni Nordisk 
Panorama. 

Fimm stjörnur dómar 
á Bretlandseyjum:

Hrafnhildur keppir 
á Nordisk Panorama
Heimildarmynd Ragnhildar Steinunnar Jónsdóttur keppir í fl okki ætluðum 
ungum og upprennandi leikstjórum á hinni virtu kvikmyndahátíð.

GOTT SAMSTARF  
Ragnhildur Steinunn 
ásamt Hrafnhildi 
á frumsýningu 
myndarinnar í fyrra.  

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

NÝR LISTRÆNN 
STJÓRNANDI JÖR
Hrafnhildur Hólmgeirsdóttir stílisti 
var nýverið ráðin listrænn stjórnandi 
fatamerkisins JÖR, sem notið hefur 
gríðarlegra vinsælda undanfarið. 
Meðal annars var Baltasar Kormákur 
klæddur í jakkaföt frá JÖR við 
frumsýningu nýjustu 
kvikmyndar sinnar, 2 
Guns, vestanhafs á 
dögunum. 

Eigandi fatamerkis-
ins JÖR er Guð-
mundur Jörundsson 
og kemur fyrsta 
dömulína JÖR 
út í haust. 

 - ósk

ETHNICRAFT 
SÓFUMÚTSÖLUNNI

LÝKUR Á
SUNNUDAG
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ALLT AÐ

ENN  MEIRI
AFSLÁTTUR

Gerum hús að heimili
TEKK COMPANY og HABITAT
Kauptúni   |   Sími 564 4400
Opið mánudaga til laugardaga kl. 11-18 
og á sunnudögum kl. 13-18.

Vefverslun á www.tekk.is

Á FARALDSFÆTI
Aðstandendur tískuverslananna 
KronKron og Kiosk hafa ákveðið 
að leggja land undir fót og flytja 
íslenska hönnun og tísku alla leið til 
Seyðisfjarðar í dag. Slegið verður upp 
fatamarkaði í Öldunni á Seyðisfirði 
þar sem hægt verður að gera góð 
kaup. Hugrún Árnadóttir er 
hönnuður og eigandi 
KronKron og þekkt 
fyrir litríka hönnun 
sína. Mun fram-
takið án efa falla 
vel í kramið hjá 
heimamönnum og 
öðrum sem eiga 
leið hjá.  - sm

„Þetta er ótrúlega flott. Maður er listaður númer 
eitt af þúsund sýningum á hátíðinni. Ég átti nú 

ekki von á þessu og við erum alveg í skýjun-
um yfir þessu,“ segir Kristján Ingimarsson 
leikstjóri um gott gengi leiksýningarinnar 
Blam! á Edinborgarhátíðinni. Hátíðin er ein 
stærsta og virtasta leiklistar hátíð Evrópu. 

Sýningin hefur hlotið fjölda fimm stjörnu 
dóma frá gagnrýnendum og er talin óvænt asta 
sýning hátíðarinnar. Alls verður verkið sýnt 

24 sinnum á hátíðinni og fer síðasta sýn-
ingin fram í lok mánaðarins. 

„Svo setjum við upp 31 sýningu í Dan-
mörku og 26 í London, þannig að þetta 
er stöðug keyrsla út þetta ár og ekkert 
lát verður á,“ segir leikstjórinn kátur 
og bætir við: „Maður verður kominn 
með góðar harðsperrur eftir þennan 
sprett.“

Blam! var sýnt sex sinnum fyrir 
fullu húsi í Borgarleikhúsinu í vor 

og mun snúa aftur á svið leikhúss-
ins í maí.  - sm

Blam! slær í gegn
Leiksýningin Blam! hefur slegið í gegn á Edinborgar-
hátíðinni, einni stærstu leiklistarhátíð heims. 

FRÁBÆR 
ÁRANGUR 
 Leiksýn-
ingin Blam! 
hefur slegið 
í gegn á 
Edinborgar-
hátíðinni. 
Kristján 
Ingimars-
son er 
leikstjóri 
verksins. 

★★★★★ The Scotsman
★★★★★ The Independent

★★★★★ British Theatre 
Guide

★★★★★ Edinburgh Spotlight

„Ég náði næstum því í skærin 
mín í morgun eftir að ég sá 
sætu stuttu klippinguna hjá 
Beyoncé. Mér rétt tókst að 
hafa hemil á mér. Það munaði 
samt mjóu.“ 
LEIKKONAN EMMA WATSON, SEM 
KLIPPTI HÁRIÐ STUTT ÁRIÐ 2010, 
ER GREINILEGA ÖFUNDSJÚK ÚT Í 
SÖNGKONUNA BEYONCÉ.

Tónlistarmaðurinn Benedikt Freyr Jóns-
son, sem gengur oftast undir nafninu 
Benni B-Ruff, úr rapphljómsveitinni 
Forgotten Lores, sagði stoltur frá því 
að Facebook-síðu sinni í gærkvöld 
að stórleikkonan Eva Mendes hefði 

blikkað hann þegar augu 
þeirra mættust 

í biðröðinni á 
Lifandi markaði. 
Eva er mikið 

fyrir heilbrigðan 
lífsstíl og til marks 
um það hefur hún 
verið dugleg að 

æfa í Baðhúsinu hjá 
Lindu Pétursdóttir á 
meðan dvöl hennar 
hér landi stendur. - aó

BENNI FÉKK BLIKKKARL





 „Anna Pála er hörkudugleg, eldklár og 
og með sterka réttlætiskennd. Hún er 
mjög góð í því að virkja fólk í kringum 
sig, enda einstaklega jákvæð, fyndin 
og skemmtileg. Einn galli sem ég má 
til með að nefna; hún er 
búin að vera svo mikið í 
útlöndum síðustu mán-
uði að maður hefur ekki 
fengið að hitta hana 
nógu oft.“
 Jón Gunnar Ólafsson 
vinur 

NÆRMYND

„Anna Pála var mjög ung þegar hún 
var farin að láta að sér kveða. Sex ára 
gömul var hún kölluð á Kjarvalsstaði 

þar sem hún tók á móti bók-
menntaverðlaunum og fór 
í blaðaviðtal eins og hún 
hefði aldrei gert neitt 
annað. Henni hafa alltaf 
verið allir vegir færir en 

hún getur verið svolítið 
óstundvís.“ 
Sverrir Þórisson 
faðir

 „Ég hef aldrei verið jafn spennt fyrir 
fæðingu neins barns og þegar Anna 
Pála fæddist. Hún hefur sterka rétt-
lætiskennd og er víðsýn. Hún er frá-

bær vinkona og frænka og 
er með puttann á púls-
inum í málefnum sem 
skipta okkur öll máli. 
Hún er stundum svo-
lítið sein í matarboð.“
Þóra Karítas Árna-
dóttir
frænka

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
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Nú er 
opio allan 

sólarhringinn 
í Engihjalla

www.forlagid.is

EINSTAKT  
UPPFLETTIRIT  
Yfir 350 fisktegundum gerð skil

Anna Pála 
Sverrisdóttir 
Lögfræðingur og formaður 
Samtakanna ‘78

MAKI Alfa Rós Pétursdóttir. 
FORELDRAR  Sverrir Þórisson og 
Helena Pálsdóttir. 
Anna Pála Sverrisdóttir er formaður 
Samtakanna ‘78, sem eru hagsmuna- og 
baráttusamtök samkynhneigðra, tvíkyn-
hneigðra og transgender fólks á Ísland. 
Anna starfar einnig sem lögfræðingur hjá 
utanríkisráðuneytinu.
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