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HAMBORGARI 
Á DAG Í TÍU ÁR

 Tómas Andrés Tómasson er gjarnan kallaður 
guðfaðir hamborgaramenningar landans. 

Tíu ár eru síðan Tommi vakti hamborgarastað 
sinn af værum blundi. Hann er nú á ferð og 
fl ugi um heiminn þar sem Evrópubúar taka 
íslenska borgaranum opnum örmum.   18

VINSÆL Í BÚLGARÍU 
Elínrós Líndal fatahönnuður og 
fatamerki hennar ELLA, tilnefnd 
til tískuverðlauna ytra. 66

NJÓTTU REYKJAVÍKUR 
OG NÁGRENNIS Í SUMAR 

26

PIXIES 
TIL ÍSLANDS  
David Lovering 
hlakkar til að 
trylla Laugar-
dalshöll. 

22

ÚTILEGA UM HELGINAFyrsta útileguhelgin er runnin upp og búast 
má við að margir vilji fara út úr bænum, 

enda löng fríhelgi og frábært veður. Gott er að muna að akstur og áfengi eiga ekki leið saman. 
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GUÐS MAÐUR Hvítasunnudagur er fæðingarhátíð kirkju

Fíladelfíu á sunnudögum og prédik

atvinna
Allar atvinnuauglýsingar 

vikunnar á visir.is
SÖLUFULLTRÚAR 

Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426

Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441
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Opið alla Hvítasunnuhelgina
í Engihjalla, Vesturbergi og Arnarbakka

p
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www.lyfja.is

Opið 8-24 Hvítasunnudag og annan í hvítasunnu  
í Lyfju Lágmúla og Smáratorgi

36

BESTI FLOKKURINN KVADDUR 28

SINDRI 
DIEGO
leikur listir í 
blöðrunni
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FIMM Í FRÉTTUM LAGSMENN Í LAXVEIÐUM OG BROT Í KIRKJU
 Bjarni Benediktsson setti 
í 78 cm „silfurgljáandi og 
grálúsuga“ hrygnu í Brotinu 
í Norðurá þegar hann og for-
sætisráðherra opnuðu ána á 
fi mmtudagsmorgun.

 Ingibjörg Eiríksdóttir, 
sérfræðingur hjá Umhverf-
isstofnun, telur að gróður-
skemmdir í Friðlandinu að 
Fjallabaki af völdum utan-
vegaaksturs geti verið allt að 
áratugi að jafna sig.

Þórhildur Ólafsdóttir, 
fyrirliði ÍBV, lagðist í grein-
ingu á knattspyrnuumfj öllun 
um karla og konur. Mun 
minna er talað um kvenna-
boltann. 

 Guðrún Björg Birgisdóttir, 
lögmaður fórnarlambs 
kynferðisofb eldis í Landa-
kotsskóla, segir málið snúast 
um að kaþólska kirkjan 
viðurkenni brot sín. 

➜  Geir Þorsteinsson  sagði frá því að útboð á fl óðlýsingu Laugardalsvallar hefði ekki 
verið mögulegt vegna tímaskorts. Hann vill að borgin taki þátt í kostnaðinum. 

 

FERÐAÞJÓNUSTA Ferðamönnum 
fjölgar dag frá degi á Íslandi og 
eru Þingvellir einn af vinsælustu 
ferðamannastöðunum. Umhverfið 
á Þingvöllum er farið að láta á sjá 
vegna átroðnings. Stór sár hafa 
myndast á fjölförnum gönguleið-
um við Almannagjá. 

Sigrún Magnúsdóttir, þing-
flokksformaður Framsóknar-
flokksins og formaður Þingvalla-
nefndar, segir að nefndin hafi 
kannað aðstæður síðastliðinn mið-
vikudag. 

„Þingvallanefnd þarf að hafa 
ákveðið fjármagn eins og allir 
aðrir. Sannarlega stendur það 
til hjá Þingvallanefnd að laga 
hlutina en fjölgun ferðamanna 
er auðvitað gríðarleg á þessu 
svæði. Þingvallanefnd fór síð-
astliðinn miðvikudag að skoða 
aðstæður og við munum reyna 
hvað við getum að laga ástandið. 

Þingvallanefnd sinnir samt sem 
áður miklu fleiri hlutum en bara 
mold og salernum,“ segir Sigrún. 
„Það sem er kannski verkefnið er 
að komast fram fyrir fjölgunina 
og byggja upp í staðinn fyrir að 
vera alltaf að taka við þeim vanda-
málum sem fjölgunin hefur í för 
með sér.“ 

Ferðamönnum fjölgaði mikið 
í maímánuði í ár miðað við árið í 
fyrra. tæplega 70 þúsund ferða-
menn heimsóttu landið og mun 
ferðamannastraumurinn til lands-
ins aukast til muna næstu vikurn-
ar. 

Framkvæmdir eru nú hafnar við 
nýtt bílastæði á Þingvöllum fyrir 
bæði einkabíla og hópferðabíla. 
Sigrún nefnir einnig fleiri verk 
sem hafa verið framkvæmd.

„Tvær stórar framkvæmdir var 
farið í síðasta haust. Annars vegar 
göngustíg við Öxarárfoss og útsýn-

ispall við fossinn og hins vegar 
fyrri tenginguna upp á Hakið við 
Almannagjá, þetta tókst að ljúka 
við í fyrrahaust,“ segir hún.

Þjóðgarðurinn á Þingvöllum 
fékk aukningu á fjárlögum síð-
asta árs og hefur Alþingi aukið 
fjármagn í verkframkvæmdir til 
að taka á móti þeim ferðamanna-
fjölda sem fyrirhugaður er að 
heimsæki þjóðgarðinn á næstu 
árum. sveinn@frettabladid.is

Traðkið heldur enn 
áfram á Þingvöllum
Ferðamönnum á Þingvöllum fjölgar dag frá degi. Tugir þúsunda munu sækja 
staðinn heim og átroðningur er orðinn mikill. Sár eru farin að myndast í jarðveg-
inn við Almannagjá af völdum ferðamanna.

ÞINGVELLIR  
Sár virðast 
komin til að 
vera við Silfru. 
Mikilvægt er 
að beina ferða-
mönnum á 
göngustíga. 
MYND/HÖRÐUR 
JÓNASSON

  Sannar-
lega stendur 

það til hjá 
Þingvalla-

nefnd að 
laga hlutina.             

Sigrún Magnúsdóttir,  
formaður Þingvallanefndar.

ORKUMÁL Umhverfis- og auðlinda-
ráðuneytið tilkynnti í gær að Orku-
veitu Reykjavíkur (OR) hefði verið 
veitt undanþága til tveggja ára frá 
hertum kröfum í reglugerð um 
styrk brennisteinsvetnis í and-
rúmslofti. Reglugerðin tekur gildi 
1. júlí. Þá tilkynnti OR í gær að 
niðurdæling brennisteinsvetnis 
frá Hellisheiðarvirkjun á Hellis-
heiði væri hafin. Gert er ráð 
fyrir að stöðin hreinsi 15–20% af 
brennisteinsvetninu og þar með 
minnka líkur á því að styrkur 
þess í andrúmslofti fari yfir mörk 
í byggð.

Undanþágan felur í sér að Orku-
veitan skuli uppfylla heilsuvernd-
armörkin eins og þau er í dag, en 

í tilkynningu ráðuneytisins segir: 
„[R]áðuneytið telur rétt að reyna 
umrædda leið við niðurdælingu 
brennisteinsvetnis.“

Í hreinsistöðinni eru brenni-
steinsvetni og koltvísýringur skil-
in frá útblástursgufunni. Innan 
Orkuveitunnar er reiknað með að 
það taki nokkrar vikur eða mánuði 
að ná fullum tökum á tæknilegum 
rekstri stöðvarinnar. Samkvæmt 
þeirri verkefnisáætlun, sem unnið 
er eftir, er reiknað með að reka 
stöðina í eitt ár áður en metið er 
hvort þessi nýja aðferð ber tilsett-
an árangur.

Vísindamenn Orkuveitunnar 
telja að gangi þetta rannsóknar- 
og þróunarverkefni upp sé þetta 

umhverfisvænasta og hagkvæm-
asta leiðin til að draga úr styrk 
brennisteinsvetnis í andrúmslofti. 
Það ræðst meðal annars af því að 
ekki er talið hagkvæmt, enn sem 
komið er, að vinna afurðir úr jarð-
hitaloftinu.  - shá

Niðurdæling á brennisteinsvetni frá Hellisheiðarvirkjun hafin í tilraunaskyni:

Orkuveitan fékk undanþáguna 

FJÖLSKYLDUJÓGA 16
Jóga og hugleiðsla fyrir alla fj ölskylduna í 
Viðey í dag. 

SKANNAÐU HÖFUÐBORGAR-
SVÆÐIÐ Í SUMAR 26
Það er fullt af skemmtilegum stöðum að skoða 
í Reykjavík og nágrenni í sumar. 

HM Í NÆSTU VIKU 32
Nú styttist í stóru stundina í Brasilíu. 

SVIPMYNDIR AF MYNDLIST 34
Sjónum er beint að verkum myndlistarmannanna 
Rögnu Róbertsdóttur og Egils Sæbjörnssonar.

ADAPTER KYNNIR NORRÆNA 
TÓNLIST 48
Níunda Frum-hátíðin á Kjarvalsstöðum.

TILRAUN SEM SANNARLEGA 
TEKST 48
Jónas Sen féll fyrir Höfuðsyndinni. 

STYRKJA FÓRNARLÖMB 
FLÓÐANNA 53
Sumartónleikar og reggí á Ingólfstorgi.

BREYTT FORYSTA OG KERFISBREYTINGAR 12
Þorsteinn Pálsson um úrslit sveitarstjórnarkosninganna.

SVALANDI DRYKKIR 
Í STEIKJ ANDI HITA 54
Uppskrift ir að þremur girnilegum 
sumardrykkjum.

SNYRTIBUDDAN 54
Kíkt í snyrtiveski leik- og söngkonunnar 
Ritu Ora.

JANE FONDA VERÐLAUNUÐ 59
Svipmyndir frá AFI-verðlaunahátíðinni.

HANNAÐI PONSJÓ FYRIR 
PÆJUMÓTIÐ 66
Erna Bergmann hannaði ponsjó fyrir efnilegar 
knattspyrnustúlkur.

STEFNIR KAÞÓLIKKUM 4
Maður sem beittur var kynferðislegu ofb eldi í 
Landakotsskóla hyggst stefna kaþólsku 
kirkjunni fái hann ekki afrit af gögnum 
kirkjunnar um hann.

RÍKI HLERA 6
Fjarskiptarisinn Vodafone kveðst vilja stemma 
stigu við hlerunum stjórnvalda víða um heim. 
Í nokkrum löndum hafa stjórnvöld óheft an 
aðgang að símkerfum. 

NOREGUR HENTAR ÍSLAM 6
Samfélagsgerðin í Noregi fellur miklu betur 
að gildum íslamstrúar en samfélagsgerðin í 
Sádi-Arabíu og Íran, segja nokkrir af helstu 
íslamfræðingum heims.

Á HELLISHEIÐI  Gert er ráð fyrir að 
hreinsun haldi mengun í byggð undir 
mörkum.  MYND/OR

GUÐJÓN VALUR 
TIL SPÁNAR 60
Guðjón Valur Sigurðsson skrifaði undir hjá 
spænska stórveldinu Barcelona í gær. 

STRÁKARNIR BETRI 
EN ÉG 61
Synir Jóns Arnórs Magnússonar eru 
betri en hann var á þeirra aldri. 



ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI 
SÍÐAN 1956

HLUTI AF BYGMA

A

BRJÁLUÐ TILBOÐ!

799kr

BRJÁLAÐ VERÐ!

Stjúpur
10 stk í bakka

verð áður 1.290

Aðeins

795 
kr/ltr

899 kr

Pelargónía

verð áður 1.579

599 kr

Nellikka

verð áður 1.390
10 cm pottur

Gasgrill Broil King Royal 320
3000604

56.900 kr
65.900

HM TILBOÐ

HM GRILL
TILBOÐ

59.995 kr

Sláttuvél

Razor 4610 TR/W

GARÐA 
DAGAR

Ódýrara lítraverð

3 ltr.

Tilboð gilda til 9. júní eða á meðan birgðir endast. 

2.385kr
verð áður 3.295

PALLAOLÍA 3 ltr.

OPIÐ UM HVÍTASUNNUNA 
Í HÚSASMIÐJUNNI OG BLÓMAVALI

OPIÐ ANNAN Í HVÍTASUNNU
SKÚTUVOGI .............................. 11-19
GRAFARHOLT ............................ 11-18
HAFNARFJÖRÐUR .................... 12-17
SELFOSS .................................... 11-15
AKUREYRI ................................. 11-15
REYKJANESBÆR ....................... 11-15
TIMBURSÖLUR ERU LOKAÐAR

OPIÐ HVÍTASUNNUDAG
BLÓMAVAL SKÚTUVOGI

KL. 11-19

2.390 kr
2.990

Garðstóll Eden

3899236

9.900 kr
12.900

Garðstóll
Kingsbury með örmum

25%
afsláttur

af hekk- og 

greinaklippum

25%
afsláttur

af DRYGOLIN

VIÐARVÖRN

38990885081658

5087001

5083756

4.486 kr

Hekkklippur

5.995

5081658

3.595 kr
5.249

Claber slönguhjól

5087087508700001001

1.195 kr

Slanga

15 m

®
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SAMFÉLAGSMÁL Lögmaður eins af 
fórnarlömbunum í Landakotsmál-
inu ætlar að höfða mál á hendur 
kaþólsku kirkjunni fái umbjóðandi 
hans ekki afrit af þeim hluta skýrslu 
fagráðs kirkjunnar er varðar hann. 

Umræddur maður sætti grófu 
ofbeldi af hálfu starfsmanna Landa-
kotsskóla árum saman.  Margir 
mánuðir eru frá því að fyrst var 
beðið um afrit úr skýrslunni.

Í bréfi sem Guðrún Björg Birg-
isdóttir, lögmaður mannsins, ritar 
Pétri Bürcher biskupi í byrjun októ-
ber í fyrra er ósk um afrit ítrekuð. 
Í bréfinu er því meðal annars haldið 
fram að biskup kaþólsku kirkjunnar 
á Íslandi hafi látið hjá líða að aðhaf-
ast nokkuð í máli mannsins. „Með 
því að aðhafast ekki hafi biskup 
vanrækt skyldur sínar.“

Mánuði síðar er bréfi Guðrún-
ar svarað og þar kemur fram að 
umbjóðandi hennar fái persónulegt 
svar frá kirkjunni 15. nóvember. 
Því er hins vegar hafnað að hann 
fái afrit úr skýrslunni. 

Guðrún hefur mörgum sinn-
um ítrekað við Bürcher biskup að 
maðurinn vilji fá að sjá þann hluta 
skýrslunnar sem varðar hann, jafn-
framt hefur verið farið fram á að fá 
afrit af almennum hluta hennar. 

Það var svo í fyrradag sem svar 
barst. Í því segir að skýrsla fag-
ráðs kaþólsku kirkjunnar á Íslandi 
sé ætluð til innri nota fyrir stjórn 
kirkjunnar en ekki til almennrar 
dreifingar. Á þeim grundvelli hafi 
stjórn kaþólsku kirkjunnar ákveð-
ið að verða ekki við beiðni um að fá 
sendan almenna hluta skýrslunnar. 

Sama dag ítrekar lögmaðurinn 
beiðni um afrit af skýrslu fagráðs 
vegna umbjóðanda síns.

„Vinsamlegast athugið að ekki 
er ætlunin að skýrslan verði send 
í almenna dreifingu en það er eðli-
leg krafa að umbjóðandi minn fái 
afrit af gögnum sem varða með-
ferð hans kröfu,“ segir Guðrún 
Björg í tölvupósti til lögmanns 
kirkjunnar. Ef ekki verði orðið 
við þessari ósk sé ekki önnur leið 

í stöðunni en að höfða mál til þess 
að fá gögnin.

„Mikið væri það nú ánægjulegt og 
löngu tímabært að kaþólska kirkjan 
á Íslandi myndi í þessu máli sýna 
á sér ímynd þar sem kristileg gildi 
og mannvirðing er höfð í hávegum,“ 
eru lokaorðin í bréfinu. 
 johanna@frettabladid.is

Kaþólsku kirkjunni 
hótað málaferlum
Lögmaður manns sem beittur var kynferðislegu ofbeldi í Landakotsskóla ætlar 
að höfða mál á hendur kaþólsku kirkjunni fái hann ekki afrit af gögnum fagráðs 
kirkjunnar er varða umbjóðanda hans. Kirkjan segir gögnin ekki til dreifingar. 

Fagráð kaþólsku kirkjunnar á Íslandi var skipað í byrjun nóvembermán-
aðar 2012. Hlutverk þess var að veita álit um bótarétt þolenda kynferðis-
ofbeldis eða annars ofbeldis innan Kaþólsku kirkjunnar á Íslandi í ljósi 
skýrslu rannsóknarnefndar kaþólsku kirkjunnar. Þá átti fagráðið að koma 
með tillögur til úrbóta um breytingar á starfsháttum ef upp koma ásakanir 
um kynferðisbrot eða önnur ofbeldisbrot. Fagráði kaþólsku kirkjunnar 
bárust 17 kröfugerðir vegna ofbeldis eða kynferðislegrar misnotkunar.  
Kirkjan taldist ekki bótaskyld nema í einu máli, sem var fyrnt. 

Fagráð kaþólsku kirkjunnar á Íslandi 

VEÐUR Segja má að hinn eiginlegi fyrsti sumardagur hafi verið á höfuð-
borgarsvæðinu í gær. Enda voru sundlaugarnar troðfullar af fólki sem 
tók sólinni og hitanum sem henni fylgdi opnum örmum.

„Það er búið að vera fullt af fólki, allir að njóta blíðunnar,“ sagði Bryn-
dís Ólafsdóttir, vaktstjóri í Laugardalslaug, þar sem ljósmyndari Frétta-
blaðsins leit við. „Það er mikil gleði búin að vera í dag og rosafjör og 
greinilegt að sumarið er komið.“
Hitinn skreið yfir 20 stig í innsveitum Suður- og Vesturlands. Í Húsafelli 
mældist hitinn 21,1 stig. Í dag er spáð hita á bilinu 15 til 22 stig í innsveit-
um. Búist er við áframhaldandi veðurblíðu alla hvítasunnuhelgina.  - fb

Sérlega gott veður með sól í heiði víða um land í gær:

Njótum áfram hitans í blíðunni

Það eru 
aðeins fimm 
dagar þangað til 
heimsmeistara-
mótið í knatt-
spyrnu hefst í 
Brasilíu.

5
5.000 
færri kjörseðlum var breytt í 
nýliðnum borgarstjórnarkosning-
um en í kosningunum árið 2010.

stigahæsti skákmeistarinn 
á Íslandsmótinu í skák, 
Guðmundur Kjartansson, 
varð Íslandsmeistari í 
vikunni.

Sjöundi
Útlit er fyrir að 100 ára gamall silfurreynir við 
Grettisgötu verði felldur vegna hótelbyggingar.

DÓMSMÁL 
Hæstiréttur 
Íslands hafn-
aði í gær beiðni 
Kim Gram 
Laursen, barns-
föður Hjördísar 
Svan Aðalheið-
ardóttur, um að 
fá börnin þeirra 
þrjú afhent. 

Laursen höfðaði mál gegn 
barnaverndarnefnd Reykjavíkur 
í von um að fá dæturnar og vann 
málið í Héraðsdómi Reykjavík-
ur. Barnaverndarnefnd áfrýj-
aði til Hæstaréttar sem segir að 
Laursen hefði átt að beina mál-
inu að ömmu barnanna en ekki að 
barnaverndarnefnd. Hjördís situr 
í fangelsi í Horsens fyrir ólöglegt 
brottnám á börnunum.  - sáp

Hæstiréttur hafnaði beiðni:

Dæturnar ekki 
til Danmerkur

Allt að 22 stiga hitabrækju er 
spáð í hitabylgju um helgina; 
vorið er sagt það besta í 50 ár.

ferðamenn hafa þegar heimsótt Ísland á 
þessu ári, þótt aðalferðamannatíminn sé 
rétt að hefjast.

300.000

100

FÆR EKKI GÖGN FRÁ KIRKJUNNI  Einn þeirra sem beittur var kynferðislegu 
ofbeldi í Landakotsskóla vill fá að vita hvaða niðurstöðu Fagráð komst að í máli 
hans.Kaþólska kirkjan neitar að afhenda afrit af gögnunum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Kolbeinn Kolbeinsson kolli@365.is,
FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@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, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

helgi í öllum 
verslunum 
Fjarðar

Tax Free

Lifandi 
laugardagur

– í miðbæ Hafnarfjarðar

SVEITARSTJÓRNARMÁL Jenný Jóa-
kimsdóttir, sem skipaði annað 
sæti lista Framsóknar í Hafnar-
firði í nýliðnum sveitarstjórnar-
kosningum, hefur sagt sig úr 
flokknum.

„Ástæðan er sú ásýnd sem 
flokkurinn er að fá í fjölmiðlum 
og það sem enn hefur ekki verið 
fordæmt á skýran hátt af forystu 
flokksins. Svona tal sem er að 
birtast frá sumum flokksfélögum 
ofbýður mér hreinlega og gengur 
gegn mínum grundvallarhugsjón-
um,“ segir Jenný á Facebook-síðu 
sinni. Greinilegt er á Jennýju að 
hún er ósátt við að Sigmundur 
Davíð Gunnlaugsson hafi ekki 
tekið skýra afstöðu hvað varðar 
ummæli oddvita Framsóknar í 
Reykjavík er varða lóðaúthlutun 
vegna mosku í borginni.  - ktd

Ofbauð tal flokkssystkina:

Frambjóðandi 
úr Framsókn

VEÐURSÆLD  Gestir Laugardalslaugar flatmöguðu í vaðlauginni og létu sér líða vel. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Snjólaug Ólafsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

HVÍTASUNNUHELGIN  og veðrið leikur við landsmenn. Víða bjart í dag og á morgun 
en dregur fyrir smám saman á morgun fyrst SA-til. Víða dálítil rigning á mánudag. 
Hlýtt í veðri, hiti 22 stigum í dag og á morgun, hlýjast í innsveitum. 
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ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · Sími 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz á Íslandi

Þú finnur „Mercedes-Benz Ísland“ 
á Facebook

Tveir stórkostlegir nýir bílar frá Mercedes-Benz verða frumsýndir laugardaginn 7. júní. GLA-Class 
sameinar notagildi hins lipra borgarbíls og möguleika 4MATIC aldrifsbíls sem kemst þangað sem 
hann þarf. Nýr C-Class er ótrúlega glæsilegur, kraftmikill og sparneytinn lúxusbíll með frábæra 
aksturseiginleika. Sá besti á sér engan jafningja. Komdu og kynnstu þessum mögnuðu bílum.

Tvær stórstjörnur
 Frumsýnum GLA-Class og C-Class í dag kl. 12-16 

GLA 200 CDI 4MATIC með 7 þrepa 7 G-TRONIC PLUS sjálfskiptingu.
Verð frá 6.750.000 kr.
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SVEITARSTJÓRNIR Byggðaráð Dal-
víkurbyggðar hefur samþykkt að 
hækka laun kjörinna fulltrúa. Föst 
laun óbreytts sveitarstjórnarfull-
trúa og byggðaráðsmanna hækka 
um 40 prósent, úr 35.727 krónum í 
50 þúsund. Laun formanns byggða-
ráðs og forseta sveitarstjórnar 
hækka um 26 prósent, verða 90 
þúsund krónur í stað 71.455 króna.

Hækkunin er sögð taka mið af 
kjörum kjörinna fulltrúa í sveitar-
félögum af sambærilegri stærð og 
Dalvíkurbyggð. - gar

Byggðaráð Dalvíkurbyggðar hækkar laun:

Fá 40 prósent hækkun

NOREGUR Samfélagsgerðin í Nor-
egi fellur miklu betur að gildum 
íslamstrúar heldur en samfélags-
gerðin í Sádi-Arabíu og Íran. 

Þetta er mat nokkurra af helstu 
íslamfræðingum heims sem borið 
hafa saman 208 lönd. Noregur er 
sjötta efsta landið á listanum en 
Sádi-Arabía í 131. sæti. Íran og 
Írak eru ekki langt fyrir neðan á 
listanum, að því er greint er frá á 
fréttavef norska ríkisútvarpsins.

Íraninn Hossein Askari, sem 
er prófessor við George Wash-
ington-háskólann í Bandaríkj-
unum, segir að grunngildi íslam 
snúist ekki um sjaríalögin eða 
trúarríki. 

Hann og aðrir íslamfræðingar 
lásu Kóraninn og rit múslíma til 

þess að rannsaka íslömsk gildi. 
Þeir komust fljótt að því að fæst 
ríki múslíma hafa lagað samfélög 
sín að gildum íslam.

Haft er eftir prófessornum að 
við lestur ritanna hafi fræðing-
arnir komist að því að í íslam sé 
lögð áhersla á góða stjórnarhætti 
og góðar og virkar stofnanir. 

Leiðtogar eiga að fylgja sömu 
lögum og borgararnir. Samfé-
lagið á að byggja á efnahagslegu 
og pólítísku frelsi. Það á að vera 
skipulagt þannig að það stuðli að 
hagvexti. Spilling er ekki í sam-
ræmi við gildi íslam.

Allir íbúar eiga að njóta góðs af 
auði samfélagsins og vera jafn-
ir. Kúgun er stranglega bönnuð 
samkvæmt Kóraninum. Askari 

segir ljóst að flestum íslömskum 
ríkjum sé ekki stjórnað í sam-
ræmi við íslömsk gildi. - ibs

Íslamfræðingar segja samfélög fæstra múslímaríkja samræmast trú þeirra:

Noregur fellur að gildum íslam

BRETLAND, AP Í sumum löndum 
heims hafa stjórnvöld beinan 
aðgang að fjarskiptakerfum Voda-
fone án þess að biðja þurfi um 
leyfi hjá fyrirtækinu. Fjarskipta-
risinn, sem er með starfsemi um 
heim allan, upplýsti í gær, í nýrri 
skýrslu, hvert umfang afskipta 
ríkis stjórna víða um heim væri 
með starfsemi fyrirtækisins.

Markmið Vodafone með skýrsl-
unni er sagt að stemma stigu við 
auknum þrýstingi frá yfirvöldum 
vegna hlerana og styðja við bar-
áttu þeirra sem vilja auka gagnsæi 
í samskiptum þegna og stjórnvalda. 
Fyrirtækið skorar á yfirvöld í ríkj-
unum að auka gagnsæi og láta af 
hlerunum á þegnum sínum. 

Skýrslan er sú fyrsta sinnar teg-
undar og nær til 29 landa í Evrópu, 
Afríku og Asíu, þar sem Vodafone 
er með starfsemi. Ekki er tekið til 
starfsemi Vodafone á Íslandi.

Í skýrslu Vodafone er að finna 
ítarlega greiningu á lagaumhverfi 
hlerana á milli landa, en stefnt er 
að því að uppfæra hana reglulega. 

Einna mesta athygli hefur vakið 
að í sex ríkjum hið minnsta eru 
yfirvöld með tengingar til hler-
ana beint inn í fjarskiptakerfi 
allra símafyrirtækja sem í lönd-
unum starfa og er símafélögun-

um skylt að lúta 
vilja stjórnvalda 
í þessum efnum. 
Þessi lönd eru 
hins vegar ekki 
nafngreind í 
skýrslunni.

Shami Chakra-
ba r t i ,  fra m-
kvæmdastýra 
mannréttinda-

samtakanna Liberty, segir upp-
ljóstranirnar í skýrslunni dæmi 
um allra svörtustu brot á borgara-

legum réttindum fólks. „Að ríkis-
stjórnir skuli með einföldum hætti 
geta komist í símtöl fólks er for-
dæmalaust og ógnvekjandi,“ sagði 
Chakrabarti í yfirlýsingu í gær. 
Fyrri uppljóstranir, svo sem frá 

Edward Snowden, sýndu að stjórn-
völd litu þegar á netsamskipti sem 
opinn leikvöll. Hún segir þörf á 
gagngerri endurskoðun allra laga 
sem snúa að stafrænum samskipt-
um.  olikr@frettabladid.is

SHAMI CHAKRA-
BARTI

VODAFONE-VERSLUN  Vegfarendur í Lundúnum við útibú Vodafone, sem er eitt 
stærsta farsímafjarskiptafyrirtæki heims. Fyrirtækið upplýsti í gær um reglur um 
aðgang stjórnvalda í nokkrum löndum að kerfum þess. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Stjórnvöld sex ríkja 
hlera fjarskiptakerfin
Með skýrslu sem birt var í gær leitast fjarskiptarisinn Vodafone, sem starfar um 
heim allan, við að stemma stigu við hlerunum stjórnvalda víða um heim. Skýrslan 
nær til 29 landa. Í nokkrum löndum hafa stjórnvöld óheftan aðgang að símkerfum.

Hér á landi þarf að leggja beiðnir um hlerun á fjarskiptum fyrir dómstól.
Hrannar Pétursson, upplýsingafulltrúi Vodafone, segir að samþykki dómstóll 
slíka beiðni sé fjarskiptafyrirtækjunum skylt að framfylgja dómsúrskurðinum, 
með því að tengja rannsóknaraðila við símanúmer þess 
sem á að hlera. 

„Hlustun og upptökur á samskiptum fara fram hjá rann-
sóknaraðila sem einnig annast alla úrvinnslu gagna,“ segir 
hann. Starfsmenn fjarskiptafyrirtækja framkvæmi eftirlitið 
sjálfir og veiti bara tæknilega aðstoð samkvæmt dómsúr-
skurði. 

„Mikilvægi þess að stjórnvöldum hvar í heiminum sem er 
sé skylt að gefa út skriflegar heimildir verður ekki ofmetið,“ 
segir Hrannar. Sýnileiki hlerana sé enginn nema með skriflegum heimildum 
líkt og á Íslandi. „Án skriflegra heimilda er erfiðara fyrir fjarskiptafyrirtæki 
að andmæla hlerunum og því eru formleg samskipti mikilvæg leið til þess að 
opinbera notkun valdsins sem beitt er í þágu hins opinbera í hlerunum.“

Ákvæði um hleranir eru í fjarskiptalögum og lögum um meðferð sakamála. 

Dómsúrskurð þarf til hlerana hér

Skógarhlíð 18 • Sími 595 1000 
Akureyri • Sími 461 1099 

www.heimsferdir.is 

Costa 
del Sol

Frá kr. 73.600 

Frá kr. 73.600 án fæðis

Myramar

Tropicana 
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39.900
Flugsæti frá kr. 

Netverð á mann frá kr. 73.600 m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð. 
Netverð á mann frá kr. 97.400 m.v. 2 fullorðna í stúdíóíbúð.
16. júní í 10 nætur.

Netverð á mann frá kr. 103.900 m.v. 2 fullorðna og 1 barn í 
herbergi. Netverð á mann frá kr. 119.700 m.v. 2 fullorðna í 
herbergi. 16. júní í 10 nætur.

Frá kr. 103.900 m/hálft fæði innifalið
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SVANFRÍÐUR JÓNASDÓTTIR
 Sveitarstjóri lagði til launahækkun.
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

NORSKI FÁNINN  Noregur er sjötta 
efsta landið á lista yfir ríki sem falla vel 
að gildum íslam.

MENNING Nýtt verk eftir Ragn-
heiði Hörpu Leifsdóttur með þátt-
töku listflugmannanna Sigurðar 
Ásgeirssonar, Björns Thors og 
Kristjáns Þórs Kristjánssonar, auk 
kórsins Kötlu, var flutt yfir Kolla-
firði seinnipartinn í gær. Um var 
að ræða lokaverk Listahátíðar í 
Reykjavík 2014.

Björn Thors og Kristján Þór 
flugu listflugvélunum er teiknuðu 
form í háloftunum sem kórinn 
Katla túlkaði í söng. Verkið tók 
átta mínútur í flutningi.  - fb

Nýtt verk eftir Ragnheiði Hörpu Leifsdóttur var flutt yfir Kollafirði í gær:

Listflug í lokaverki Listahátíðar 
FLUG VIÐ 
HÖRPU 
 Flugvél-
arnar tvær 
á flugi fyrir 
ofan Hörpu 
í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/
EGILL



– FULLT HÚS ÆVINTÝRA
REYKJAVÍK • Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 • mánud.–föstud. 10–18 • laugard. 10–16 

AKUREYRI • Tryggvabraut 1-3 • Sími 460 3630 • mánud.–föstud. 10–18 • laugard. 10–16 •  ellingsen.is 

Leitaðu ráða hjá okkur. Hjá Ellingsen starfa sérfræðingar í öllum deildum. Við veitum faglega 
og vandaða ráðgjöf og finnum réttu vörurnar sem uppfylla þínar þarfir. Við seljum eingöngu 
þrautreyndar hágæðavörur sem henta fyrir íslenskar aðstæður.  
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COLEMAN SALIDA 
BARNASVEFNPOKI 

7.990 KR.

CAMPINGAZ 
GASHELLUBORÐ

14.990 KR.

Mikið úrval 

af COLUMBIA 

og BERGANS 

bakpokum

30%
AFSLÁTTUR

COLEMAN INSTANT 4 
TOURER 4 MANNA

55.993 KR.
FULLT VERÐ 79.990 KR.

CAMPINGAZ 
PUMPA

3.490 KR.

COLEMAN DARWIN  
2 EÐA 3 MANNA TJALD

VERÐ FRÁ 
15.990 K

COLEMAN 
HITABRÚSI 1 L

4.990 KR.

COLEMAN 
SILVERTO SVEFNPOKI

12.990 KR.

COLEMAN 
KÆLIBOX 28 L

11.990 KR.
PRIMUS TJALDHITARI  
2000–2500W

13.990 KR.

FÖRUM HVERT 
Á LAND SEM ER

VERÐ FRÁ 

22.930 KR.

COLEMAN ARAVIS 
2 EÐA 3 MANNA  
GÖNGUTJALD

VERÐ FRÁ 
29.990 KR.

COLEMAN DA GAMMA  
4, 5 EÐA 6 MANNA TJALD

VERÐ FRÁ 
74.990 K

COLEMAN 
LOFTDÝNA

5.990 KR.

COLEMAN 
ÚTILEGUSTÓLL 

12.990 KR.
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ÁSTAND 
HEIMSINS

LÖGREGLA KANNAR AÐSTÆÐUR Í OBILIC  Að minnsta kosti 
þrír létust og margir meiddust í gassprengingu í orkuveri 
nærri bænum Obilic í gær. Bærinn er í nágrenni Pristína, 
höfuðborgar Kósóvó.

GRÓÐURSETT Í NICE  Raoni Metuktire, höfðingi Kayapo-ætt-
bálksins og baráttumaður fyrir réttindum indjána í Brasilíu, gróð-
ursetur brasilíuvið (Jacaranda mimosifolia) eftir að hafa verið 
viðstaddur umhverfisverðlaunaafhendingu í Nice í suðaustur-
hluta Frakklands í gær. Metuktire öðlaðist nokkra frægð fyrir 
aldarfjórðungi þegar hann ferðaðist og kom fram á tónleikum 
með breska popparanum Sting. Í tilefni af heimsmeistaramótinu 
í fótbolta hefur nú verið efnt til nýrrar tónleikaferðar.

ENN ER MÓTMÆLT Í PALESTÍNU  Átök brutust enn eina 
ferðina út milli hermanna Ísraels og íbúa á Vesturbakkanum í 
Palestínu í gær. Átökin urðu í kjölfar mótmæla þar sem mót-
mælt var stækkun landtökubyggðar Ísraela í Hallamish og til 
stuðnings palestínskum föngum í hungurverkfalli.

MÆTTUR Í HÁDEGISMAT  Vladimír Pútín Rússlandsforseti 
klæðir sig í jakka sinn við komuna í hátíðarverð í  Benouville-
kastala í Normandí í norðvesturhluta Frakklands í hádeginu 
í gær. Þar komu þjóðarleiðtogar og önnur fyrirmenni saman 
til að minnast innrásar bandamanna (D-dagsins) í Normandi 
sem markaði vatnaskil í seinni heimsstyrjöldinni og var und-
anfari þess að Frakkland var frelsað undan hernámi nasista.

HITASVÆKJA Í RÚSSLANDI  Unglingar nota tækifærið og kæla sig í gosbrunni í 
Gorky-garðinum í Moskvu í gær. Þar fór hitinn í 32 gráður á Celsíus þegar mest var. 
 NORDICPHOTOS/AFP

Á LESTARPALLI Í ÓDESSA  Rúmlega fjögur hundruð börn frá munaðarleysingja-
hælum í Lugansk-héraði í austurhluta Úkraínu komu í gær með lest til borgarinnar 
Ódessa við Svartahafið. Angela Merkel Þýskalandskanslari hefur sagt Rússa verða 
að „standa undir ábyrgð“ í að liðka fyrir lausn innanlandsdeilna í Úkraínu, en hún 
ræddi í gær við Pútín Rússlandsforseta við hátíðarhöld í tilefni af D-deginum í 
Evrópu.  FRÉTTABLAÐIÐ/AFP
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- Tómatssúpa Ómars og Sigurlaugar -
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Samskipti milli NATO og Rússlands voru að mestu sett á ís eftir 
að Rússland yfirtók Krímskaga, sem áður tilheyrði Úkraínu. Einu 
samskiptin sem átt hafa sér stað síðan þá eru tveir fundir sem 
sendiherrar NATO-ríkjanna í höfuðstöðvum bandalagsins í Brussel 
hafa átt með sendiherra Rússlands.

Seinni fundurinn fór fram að ósk rússneska sendiherrans síðast-
liðinn mánudag. Hljóðið í embættismönnum sem sátu fundinn var 
afar þungt að honum loknum. Háttsettur embættismaður NATO 
sagði, í samtali við Fréttablaðið, að það virtist hafa lítinn sem engan 
tilgang að eiga í þessum samskiptum. Rússneski sendiherrann hefði 
aðeins endurtekið „áróðurinn“ sem áður hefði komið frá Pútín 
Rússlandsforseta.

Rætt er um það í fullri alvöru að skera algerlega á öll samskipti 
NATO við Rússland, en engin ákvörðun hefur enn verið tekin um 
það. Flestir þeirra, sem Fréttablaðið hefur rætt við, telja mikilvægt 
að halda þessari samskiptaleið opinni. Það bíður nú leiðtogafundar 
aðildarríkja NATO, sem haldinn verður í Wales í Bretlandi í byrjun 
september, að ákveða hvernig samskipti bandalagsins við Rússland 
verða á næstunni. 

Ljóst er að innrás Rússa á Krímskaga og stuðningur við átök að-
skilnaðarsinna í austanverðri Úkraínu er áfall fyrir þá sem stóðu að 
samskiptum við Rússland innan NATO. Rússland var fram að því í 
afar góðu sambandi við NATO, jafnvel betra en ríki eins og Georgía, 
sem sækjast eftir því að fá aðild að bandalaginu.

Ekkert útlit er fyrir að samskiptin við NATO muni aukast á 
næstunni. „Komið ykkur burtu frá Krímskaga, þá skulum við ræða 
málin,“ sagði háttsettur embættismaður NATO, sem var í talsverðu 
uppnámi eftir fundinn með sendiherra Rússlands á mánudag.

„Komið ykkur burtu frá Krímskaga“

HERNAÐUR Í ÚKRAÍNU  Aðferð rússneskra 
stjórnvalda við að innlima Krímskaga og skapa 
óstöðugleika í Úkraínu kom aðildarríkjum NATO 
í opna skjöldu. NORDICPHOTOS/AFP

NATO gerði við Rússland árið 1997 
skuldbindur bandalagið sig til að 
staðsetja ekki varanlega hersveitir 
sem búnar eru til bardaga í nýjum 
aðildarríkjum NATO í Austur-Evr-
ópu, til dæmis Rúmeníu, Póllandi og 
Eystrasaltslöndunum. Rússar hafa 
raunar rofið það samkomulag, til 
dæmis með því að virða ekki landa-
mæri Úkraínu, en aðildarríki NATO 
hyggjast enn um sinn standa við 
sinn hluta samkomulagsins.

Aðgerðir Rússlands komu á óvart
Andrúmsloftið í höfuðstöðvum 
NATO er talsvert breytt eftir 
aðgerðir Rússlands í Úkraínu. 
Eftir endalok kalda stríðsins þurfti 
bandalagið að endurskilgreina hlut-
verk sitt, og lagði í kjölfarið áherslu 
á hreyfanlegan herafla og hernaðar-
aðgerðir utan bandalagsríkjanna, til 
dæmis í Afganistan.

Nú virðist áherslan vera að breyt-
ast aftur og aðildarríkin munu 
leggja áherslu á uppbyggingu varna 
bandalagsríkjanna gegn utanað-
komandi ógn. Eftir að hafa dreg-
ið úr útgjöldum til varnarmála er 
líklegt að mörg aðildarríkjanna 
kjósi að auka útgjöldin á ný, og hafa 
stjórnvöld í Póllandi þegar lýst því 
yfir að útgjöldin verði aukin umtals-
vert. 

Áhersla NATO hefur verið á 
aðgerðir bandalagsríkja í Afganist-
an, en beinum hernaðaraðgerðum 
á að öllu óbreyttu að ljúka fyrir lok 
árs. Eftir það er áformað að aðeins 

ráðgjafar af ýmsu tagi verði eftir 
í landinu til að aðstoða stjórnvöld, 
þótt það velti á því að sá sem nær 
kjöri sem forseti að lokinni ann-
arri umferð í forsetakosningum í 
landinu á næstunni samþykki slíka 
aðstoð.

Endalok þátttöku NATO í hern-
aðaraðgerðum í Afganistan hefði 
undir venjulegum kringumstæðum 
verið stærsta umræðuefnið í höf-
uðstöðvum bandalagsins, en þessa 
dagana kemst varla annað málefni 
en aðgerðir Rússlands í Úkraínu að. 
Frá því Rússland innlimaði Krím-
skaga hafa sérfræðingar bandalags-
ins rætt fátt annað en viðbrögð við 
þessum óvæntu hernaðaraðgerðum. 

Það er óhætt að segja að segja 
að aðgerðir Rússlands hafi komið á 
óvart. Einn heimildarmaður Frétta-
blaðsins orðaði það þannig að aðeins 
nokkrir kaldastríðsjálkar innan 
NATO hefðu spáð því að Rússland 
hygðist innlima Krímskaga, en á þá 
hefði lítið verið hlustað.

Vladimír Pútín Rússlandsforseti 
hefur reynst óútreiknanlegur, og þó 
það gæti verið freistandi að reyna 
að meta hvað hann gæti tekið sér 
fyrir hendur næst er lítil áhersla 
lögð á það innan NATO að rýna í þá 
kristalkúlu, segir háttsettur emb-
ættismaður innan NATO. Áherslan 
er þess í stað lögð á að treysta varn-
ir aðildarríkjanna.

Ástandið við Eystrasaltið ólíkt
NATO þarf ekki aðeins að móta póli-

tísk viðbrögð við aðgerðum Rúss-
lands, heldur þarf einnig að ákveða 
hvernig hægt er að bregðast við 
verði svipaðar aðferðir notaðar til 
að ráðast á bandalagsríki og Rúss-
land hefur beitt í Úkraínu. Þar hefur 
rússneskumælandi minnihluta verið 
beitt gegn stjórnvöldum, hann vopn-
aður og studdur frá Rússlandi, undir 
því yfirskini að verja þurfi rúss-
neskumælandi íbúa fyrir yfirgangi 
stjórnvalda í Kænugarði. Þetta 
vekur óhjákvæmilega ugg í brjóst-
um stjórnvalda í Eystrasaltsríkjun-
um, sem eru með stóran minnihluta 
rússneskumælandi íbúa.

Rússneska þingið hefur veitt for-
seta landsins heimild til að ráðast 
inn í önnur ríki til að verja rúss-
neskumælandi íbúa þeirra, sem 
hefur vakið vægast sagt litla hrifn-
ingu meðal stjórnvalda í Moldóvu, 
Eystrasaltsríkjunum og víðar. Mun-
urinn á Úkraínu og Moldóvu annars 
vegar og Eystrasaltsríkjunum hins 
vegar er að þau síðarnefndu eru 
aðilar að NATO, og í stofnsáttmála 
bandalagsins er það skýrt að árás á 
eitt ríki jafngildi árás á þau öll. 

Heimildarmenn Fréttablaðsins 
í höfuðstöðvum NATO voru sam-
mála um að þótt aðgerðir Rússlands 
í Úkraínu væru ekki hernaðarað-
gerðir í venjulegri skilgreiningu 
þess orðs, enda ekki um eiginlega 
innrás merktra hermanna að ræða, 
væri líklegt að sams konar aðgerðir 
í aðildarríki NATO yrðu tilefni til 
þess að beita fimmtu grein stofn-

sáttmála bandalagsins. Þar segir að 
árás á eitt ríki jafngildi árás á þau 
öll. Því ákvæði hefur aðeins verið 
beitt einu sinni í sögu NATO, eftir 
hryðjuverkaárásirnar í Bandaríkj-
unum 11. september 2001. 

Gera ráð fyrir hinu óvænta
Ástandið í aðildarríkjum NATO er 
þó að mörgu leyti ólíkt ástandinu í 
Úkraínu og erfiðara að beita sömu 
aðferðum til að draga úr stöðugleika 
þar. Stjórnmálaástandið í Úkraínu 
var mjög óstöðugt þegar aðskilnað-
arsinnar hófu baráttu sína á Krím-
skaga. Eystrasaltsríkin eru öll aðil-
ar að Evrópusambandinu og NATO, 
og stjórnarfar þar hefur verið 
stöðugt. 

Þetta þýðir að sömu aðferðir 
munu ekki hafa jafn mikil áhrif og 
í Úkraínu. En ef Pútín Rússlands-
forseti hefur sýnt eitthvað á undan-
förnum mánuðum þá er það það að 
andstæðingar hans þurfa að gera 
ráð fyrir hinu óvænta.

Heimsmynd aðildarríkja Atlants-
hafsbandalagsins (NATO) var 
umturnað svo að segja á einni nóttu 
eftir að Rússland sendi ómerkta 
hermenn yfir landamæri Úkraínu 
og vopnaði rússneskumælandi 
aðskilnaðarsinna í landinu, fyrst á 
Krímskaga og síðar í austanverðri 
Úkraínu. 

Frá lokum kalda stríðsins hefur 
NATO reynt að finna sér hlutverk 
í breyttum heimi, með aukinni 
áherslu á aðgerðir utan bandalags-
ríkjanna. Hafi NATO verið í tilvist-
arkreppu er henni lokið, enda fór 
Rússland frá því að vera samstarfs-
aðili bandalagsins í hlutverk and-
stæðings þess, svo að segja á einni 
nóttu. 

Varnarmálaráðherrar aðildar-
ríkja NATO hittust í höfuðstöðvum 
bandalagsins í vikunni. Þetta var 
fyrsti fundur ráðherranna frá því 
að Rússland innlimaði Krímskaga 
í lok febrúar síðastliðins. Ráðherr-
arnir ræddu viðbrögð við aðgerðum 
Rússlands og áhrif þeirra á stöðug-
leika í Evrópu á fundum á þriðjudag 
og miðvikudag. Fyrir fram var ekki 
búist við því að ráðherrarnir tækju 
stórar ákvarðanir á fundinum, enda 
fundurinn meðal annars haldinn til 
að undirbúa leiðtogafund NATO sem 
haldinn verður í Wales í Bretlandi 
í byrjun september þar sem stóru 
ákvarðanirnar verða teknar.

Stærsta ógnin við stöðugleikann
„Það er of snemmt að segja til um 
langtímaáhrifin af þessum aðgerð-
um Rússlands nú þegar um það bil 
90 dagar eru liðnir frá því þessi 
atburðarás fór af stað, en það er 
ljóst að þetta er stærsta ógnin við 
stöðugleika í Evrópu frá tímum 
kalda stríðsins,“ sagði Douglas 
Lute, sendiherra Bandaríkjanna hjá 
NATO, í samtali við fjölmiðlamenn 
á mánudag.

Hann sagði leiðtoga bandalags-
ríkjanna þurfa að ákveða hver við-
brögð NATO til lengri tíma verði. 
Þegar hafi verið brugðist við með 
því að aðstoða stjórnvöld í Úkraínu 
eftir megni, auka loftvarnir Eystra-
saltsríkjanna og standa fyrir sam-
eiginlegum æfingum bandalags-
ríkja í Póllandi og Rúmeníu.

Háttsettur embættismaður hjá 
NATO sagði að meðal þess sem 
bandalagið muni íhuga sé að fjölga 
heræfingum í bandalagsríkjum sem 
eiga landamæri að Rússlandi, og 
bæta í herafla NATO í þeim ríkjum. 

Samkvæmt samkomulagi sem 

Tilvistarkreppa NATO á enda
Atlantshafsbandalagið er ekki lengur í þeirri stöðu að finna sér nýtt hlutverk í breyttum heimi eftir að rússneski björninn sýndi klærnar í 
Úkraínu í febrúar. Hernaðaraðgerðir Rússlands í Úkraínu þykja sýna fram á þörfina fyrir bandalagið og hefðbundnar varnir bandalagsríkja.

ÚKRAÍNA Í FORGRUNNI  Varnarmálaráðherrar aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins funduðu í Brussel í vikunni og fjölluðu meðal annars um langtímaviðbrögð NATO við inn-
limun Rússlands á Krímskaga. Anna Jóhannsdóttir, sendiherra Íslands hjá Atlantshafsbandalaginu, sem situr fyrir miðri mynd, sat fundinn fyrir Íslands hönd.  MYND/NATO

Brjánn
Jónasson
Skrifar frá Brussel
brjann@frettabladid.is

   Það er 
ljóst að þetta er 

stærsta ógnin 
við stöðugleika 

í Evrópu frá 
tímum kalda 

stríðsins. 
Douglas Lute,  

sendiherra Bandaríkjanna hjá NATO
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U
mræðan um múslima, sem spratt upp í kjölfar mosku- 
og nauðungarhjónabandaútspils oddvita Framsóknar-
flokksins í borgarstjórn Reykjavíkur, hefur á köflum 
farið algjörlega úr böndunum og getur ekki kallazt 
neitt annað en hatursorðræða.

Vísir birti fyrr í vikunni frétt þar sem haft var eftir formanni 
Félags múslima að fljótlega væri hægt að hefja framkvæmdir við 
byggingu moskunnar í Sogamýri. Í athugasemdakerfi vefjarins 
spratt fram svo mikið af ógeðslegu hatri, þar á meðal hreinum og 

klárum morðhótunum í garð for-
svarsmanna trúfélagsins, að við 
hljótum að staldra við. 

Ef við prófuðum að setja inn 
í þennan almennt illa orðaða 
og rangt stafsetta texta orðin 
„sýnagóga“ og „gyðingar“ í stað 

„moska“ og „múslimar“, verða hugrenningatengslin við stærstu 
hatursglæpi sögunnar býsna óþægileg. Margir þeir sem amast við 
veru og sýnileika múslima á Íslandi vitna í Kóraninn máli sínu til 
stuðnings, til dæmis um alls konar mannhatur og ómannúðlegar 
refsingar. Hafa þeir prófað að lesa Biblíuna með sömu gleraugum?

Morðhótanirnar hafa verið kærðar til lögreglunnar og senni-
lega væri hægt að kæra fleiri ummæli sem hafa fallið um mús-
lima á Íslandi síðustu daga með vísan til ákvæða hegningarlaga 
um að menn skuli ekki þurfa að sæta háði, rógi, smánun eða 
ógnun vegna trúar sinnar.

Á sama tíma kemur í ljós að hreinræktaður og augljós haturs-
glæpur gegn múslimum á Íslandi, þegar trúarrit þeirra var atað 
svínsblóði og svínshausum dreift á moskulóðina, hefur verið rann-
sakað með hangandi hendi hjá lögreglunni í Reykjavík og engin 
niðurstaða fengizt. Yfirmenn lögreglunnar virðast áhugalausir 
um málið og lítið inni í því.

Kærum við okkur um þetta andrúm haturs og mismununar 
gagnvart fámennum trúarhópi? Við getum að minnsta kosti ekki 
sætt okkur við að það gangi yfir ákveðin mörk. 

Karl Popper, austurrískur heimspekingur sem horfði á heima-
land sitt verða gyðingahatri og nazisma að bráð, skrifaði í bók 
sinni, Opið samfélag og óvinir þess, að í opnu lýðræðissamfélagi 
yrðu menn að umbera jafnvel þá óumburðarlyndu. En ef óum-
burðarlyndið væri endalaust umborið, endaði það á því að ganga 
af umburðarlyndi hins opna samfélags dauðu. 

Popper var á því að það ætti ekki að berja óumburðarlyndið 
niður, svo lengi sem svara mætti því með rökum og almenn-
ingsálitið héldi því í skefjum. En um leið ætti hið opna samfélag 
að áskilja sér rétt til að segja: Hingað og ekki lengra. Bannið við 
hatursorðræðu og hatursglæpum eru slík varnarviðbrögð samfé-
lags sem er opið og umburðarlynt og vill vera það áfram.

Það er engin leið að kenna Framsóknarflokknum í Reykjavík 
um hatursorðræðuna í garð múslima. Hún var þarna fyrir. En 
þeir sem hata múslima túlka margir hverjir moskuútspilið sem 
stuðning við hugmyndir sínar frá flokki, sem hingað til hefur 
verið talinn standa vörð um hið opna samfélag. 

Það kaldhæðnislega er að í stað þess að stíga myndarlega fram 
gegn hatrinu og í þágu umburðarlyndisins halda sumir talsmenn 
flokksins því fram að þeir séu sjálfir fórnarlömb hatursorðræðu. 
Þeir eiga að vera stærri en svo. Þeir eiga eins og allir aðrir máls-
metandi menn að segja skorinort: Hatur og mismunun gagnvart 
einum trúarhópi fær ekki að viðgangast. Við erum opið samfélag.

SPOTTIÐ

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Ólafur Þ. 
Stephensen

olafur@frettabladid.is

Lesa má í úrslit sveitarstjórn-
arkosninganna með ýmsu 
móti. Þannig gefur sam-
anburður við fjögurra ára 

gamlar tölur í síðustu sveitarstjórn-
arkosningum aðra mynd en miðað 
við ársgamlar tölur frá alþingis-
kosningunum í fyrra. Ætli menn að 
spá í hvort kjósendur voru að senda 
stjórnarflokkunum skilaboð þarf að 
bera úrslitin saman við þær kosn-
ingar sem komu þeim til valda.

Þegar litið er á úrslitin í kosning-
unum um síðustu helgi frá þessu 
sjónarhorni er nokkuð augljóst að 
kjósendur voru að senda stjórnar-
flokkunum mismunandi skilaboð. 
Ef báðir flokkarnir ætla að greina 
þau og taka tillit til þeirra kann það 

þar af leiðandi 
að auka á sam-
búðarvandann. 
Kjósi menn aftur 
á móti að leiða 
skilaboðin hjá 
sér núna getur 
reynst snúnara 
að  bregðast 
við þegar nær 

dregur kosningum. 
Miðað við síðustu sveitarstjórn-

arkosningar vann Framsókn mik-
inn sigur í Reykjavík með því að fá 
tvo menn kjörna út á tæplega ell-
efu prósent atkvæða. Þessi sigur 
fékkst með leikfléttu á síðustu 
stundu sem gagnast hefur þeim 
flokkum vel í Evrópu upp á síð-

kastið sem sækja jaðaratkvæði 
með því að sá tortryggni í garð 
útlendinga. 

Þegar þessi úrslit eru hins vegar 
borin saman við þingkosningarn-
ar fyrir ári kemur í ljós að Fram-
sókn hefur tapað meir en þriðj-
ungi atkvæðanna í Reykjavík þrátt 
fyrir þessa leikfléttu. Þetta þýðir 
að atkvæðin sem færðu flokknum 
ríkisstjórnarforystuna eru farin. 
Það eru sterk og afgerandi skila-
boð frá kjósendum.

Lærdómurinn fyrir Framsókn 
er þó sá að það gangi að höfða til 
jaðaratkvæða með popúlistískum 
málflutningi ýmist yst til vinstri 
eins og í fyrra eða yst til hægri 
eins og nú. 

Breytt forysta og kerfi sbreytingar

Þessi samanburður horfir 
með allt öðrum hætti við 
þegar litið er á árangur 

Sjálfstæðis flokksins. Tap hans 
í Reykjavík var afar stórt þegar 
litið er á kosningarnar fyrir fjór-
um árum. Hann heldur aftur á 
móti þeim hlut sem hann fékk í 
alþingiskosningunum fyrir ári. 
Úrslitin í Reykjavík eru að þessu 
leyti hlutlaus gagnvart ríkis-
stjórnarsetunni. Það er skárri nið-
urstaða en síðustu skoðanakann-
anir bentu til.

Í kraganum umhverfis höfuð-
borgina og í ýmsum sveitarfé-
lögum úti á landi þar sem Sjálf-
stæðisflokkurinn hefur verið í 

meirihluta eða meirihlutasam-
starfi heldur hann hlut sínum frá 
síðustu sveitarstjórnarkosningum 
og styrkir stöðuna í sumum tilvik-
um. Þó að samanburður við alþing-
iskosningar í þessum bæjarfélög-
um sé erfiðari en í Reykjavík eru 
úrslitin augljóslega betri en í þeim.

Það er sammerkt með þessum 
sveitarfélögum að þar hafa kjós-
endur bæði lengri og skemmri 
reynslu af góðu jafnvægi milli 
ábyrgrar fjármálastjórnar og 
traustrar velferðarþjónustu. Þó 
að vörumerki Sjálfstæðisflokks-
ins hafi fallið í hruninu hafa þessi 
sveitarfélög haldið því uppréttu. 
Augljóst er að kjósendur hafa 

ekki viljað raska þeirri stöðu sem 
ábyrg fjármálastjórn hefur skap-
að í þessum heimabæjum þeirra 
algjörlega óháð afstöðu til ríkis-
stjórnarinnar.

Hæpið er því að staðhæfa að góð 
úrslit í þessum bæjarfélögum lýsi 
trausti á ríkisstjórnina. En lær-
dómurinn sem Sjálfstæðisflokkur-
inn getur dregið af þessum kosn-
ingaúrslitum er að leggja áfram 
áherslu á ábyrga fjármálastjórn 
eins og hann hefur reynt í stjórn-
arsamstarfinu. Hann á mikið verk 
fyrir höndum þar til hann hefur 
endurnýjað traust á því sviði við 
landsstjórnina. En skilaboðin frá 
kjósendum eru skýr um þetta efni.

Ábyrgð og velferð

Niðurstaðan er sem sagt 
þessi: Framsóknarflokk-
urinn fær skilaboð um að 

hann geti haldið sér á floti með 
málflutningi sem skapar stund-
arvinsældir á pólitískum jöðrum. 
Sjálfstæðisflokkurinn fær aftur 
á móti þau skilaboð að langtíma-
sjónarmið um ábyrgð í fjármál-
um séu líklegust til árangurs. 
Slík pólitík er jafnan erfið í byrj-
un en skilar sér síðar.

Verkurinn er sá að það er eins 
og að blanda olíu við vatn þegar 

fella á saman þessi misvís-
andi skilaboð til stjórnarflokk-
anna. Það eykur svo á vandann 
að Framsóknarflokkurinn hefur 
misst þann stuðning sem notað-
ur var til að réttlæta stjórnarfor-
ystu hans þrátt fyrir meira fylgi 
Sjálfstæðisflokksins.

Það var misráðið af Alþýðu-
sambandinu rétt fyrir kosning-
ar að lýsa því yfir að tilraunin 
til ábyrgra stöðugleikasamninga 
hefði mistekist. En hitt má vera 
rétt að nýjar pólitískar forsend-

ur þurfi svo halda megi áfram 
á þeirri braut. Kosningaúrslit-
in gefa tilefni til að lagðar verði 
skýrar línur í þeim tilgangi. 

Að þessu virtu væri það í góðu 
samræmi við kosningaúrslitin og 
eins til að undirstrika að ábyrgð-
in hefði leyst skyndivinsælda-
aðgerðir af hólmi að Sjálfstæð-
isflokkurinn tæki við forystu í 
ríkisstjórninni. Jafnframt þyrfti 
að sýna róttækar kerfisbreyting-
ar, meðal annars með áætlun um 
frjálsa búvöruverslun.  

Olía og vatn blandast illa

Listrænn stjórnandi 
Víkingur Heiðar Ólafsson

4 DAGAR. 9 TÓNLEIKAR. 13.–16. JÚNÍ.
Kynnið ykkur magnaða dagskrá á www.reykjavikmidsummermusic.com

Er Framsókn fórnarlamb hatursorðræðu?

Enga sýnagógu



80% 
þeirra* velj a okkar vörur.

Útsölustaðir Málningar: BYKO Kópavogi • BYKO Granda • Litaver Grensásvegi • BAUHAUS •  Axel Þórarinsson málarameistari, 

Borgarnesi • Virkið Hellissandi • Málningarbúðin Ísafirði • Vilhelm Guðbjartsson málarameistari, Hvammstanga • Verslunin 

Eyri, Sauðárkróki • BYKO Akureyri • Verslunin Valberg, Ólafsfirði • BYKO Reyðarfirði • Ormsson Vík, Egilsstöðum • Verslunin

PAN, Neskaupstað • BYKO Selfossi • Miðstöðin Vestmannaeyjum • BYKO Keflavík • N1 verslun, Grindavík

Málarameistarar kunna sitt fag. 
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15%
AFSLÁTTUR

AF

H Ú S G AG N A H Ö L L I N O P I Ð  O

FULL BÚÐ AF NÝJUM VÖRUM OG  

SMÁVARA

 HORNSÓFI MEÐ TUNGU. 
Brúnt slitsterkt áklæði.  
Stærð: 341x222x160 H80 cm.

TALIDA HORNSÓFI MEÐ TUNGU

NÝTT

20%
KYNNINGAR-

AFSLÁTTUR

AMERY 4RA SÆTA SÓFI

AMERY FJÖGURRA SÆTA SÓFI
Slitsterkt áklæðidökkblátt áklæði.
Stærð: 312x105 H 85 cm.  

ÞÚ  

KRÓNUR

ÞÚ  

KRÓNUR

PASO DOBLE TUNGUSÓFI
 

KÁTT Í HÖLLINNI
SÆLKERASMAKK FRÁ TARIELLO 

OG LÉTTAR VEIGAR Á LAU.
Á MILLI KL. 1300 OG 1600 

VIÐ ELSKUM LAUGARDAGA  
OG LYFTUM OKKUR UPP!

KENYA  hægindastóll  
Slitsterkt áklæði. Margir litir

HAVANA  hægindastóll  
Slitsterkt áklæði. Margir litir.

LOKAÐ HVÍTASUNNUDAG OG 2. Í HVÍTASUNNU



20%
AFSLÁTTUR

AF

SMÁVARA

 R E Y K J AV Í K  |  A K U R E Y R I

G O P I Ð  E I T T  S Í M A N Ú M E R

FRÁBÆRUM OPNUNARTILBOÐUM

NÝTT

20%
KYNNINGAR-

AFSLÁTTUR

DURANGO TUNGUSÓFI FINNLEY SVEFNSÓFI MEÐ TUNGU

Slitsterkt grátt áklæði. 
Svefnsvæði: 140x195 cm.

Stærð: 244 x 165 x 90 H: 85 cm. 

WOODY  borðstofustóll.  
4 litir með hvíttuðum viðarlöppum.

DALLAS
Barstóll
Svart og hvítt 
leður á krómfæti.

MATHILDE Barstóll
Svart leður á krómfæti.

ANDREW
Borðstofustóll
Svartur, hvítur 

og brúnn.

W
óll
ur 
n.

Stærð: 273x199 H81,5 cm cm.  
Hægri eða vinsti tunga. 

Dökkgrátt slitsterkt áklæði.

ÞÚ  

KRÓNUR

ÞÚ  

KRÓNUR

S.O.U.L. VÖNDUÐ HÚSGÖGN OG ÖÐRUVÍSI SMÁVARA
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Í ÚTILEGU. Veðurspáin fyrir 
helgina er sérstaklega góð, en 
veðrið verður best í uppsveit-
um á Suður- og Vesturlandi og 

allt að 22 stiga hiti.

Álfrún 
Pálsdóttir
alfrun@frettabladid.is

HELGIN
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FARÐU
HLUSTAÐU
LESTU
HORFÐU …

Á ON THE ROAD AGAIN í 
flutningi Willie Nelson, til að 
koma þér í gott skap á leiðinni 

í útilegu.

ÖNGSTRÆTI , eftir Louise 
Doughty í þýðingu Bjarna 
Jónssonar, á meðan þú baðar 

þig í sólinni og bíður eftir að grillið 
hitni. 

Á FORMÚLUNA í beinni út-
sendingu frá kappakstrinum í 
Kanada á Stöð 2 Sport klukkan 

17.30–  ef þú fórst ekki í útileguna 
eftir allt saman!

Björgvin Halldórsson, tónlistarmaður

Sleikir sólina
„Ég ætla að njóta þess að vera í fríi og ætla að 
sleikja sólina. Ég ætla einnig að sinna prívat-
málum og svo er ég á fullu við að undirbúa hina 
ýmsu tónleika sem fram undan eru, eins og til 
dæmis á 17. júní.“ 

Helga Braga Jónsdóttir, 
leikkona og flugfreyja

Brúðkaup og 
fl ugferð
„Ég fer í brúðkaup hjá 
frænku minni í dag. Á 
morgun flýg ég til London 
með WOW air en annars 
stefnir þetta í huggulega 
helgi hjá mér.“

Friðrik Dór Jónsson 
tónlistarmaður

Skellir sér í bústað
„Ég ætla upp í sumarbústað 
í dagsferð en kem aftur í 
bæinn til að fara í þrítugsaf-
mæli í Kaplakrika. Svo liggur 
leiðin aftur upp í sumar-
bústað og þar verð ég fram 
á mánudag. Þar á aldeilis að 
njóta sumarblíðunnar.“

Unnur Ösp Stefánsdóttir 
leikkona

Bröns í garðinum
„Í kvöld ætlum við í brúð-
kaup hjá nágrönnum okkar 
og á morgun verður græjað-
ur bröns með góðum vinum 
úti í garði. Svo er aldrei að 
vita nema við skreppum upp 
í sumarbústað. Það verður að 
njóta veðursins.“

Jógaæfingar hjálpa börnum að tengja við líkama sinn, styrkja hann og 
liðka ásamt því að æfa jafnvægi og samhæfingu. Þau hafa gaman af að 
spreyta sig á hinum ýmsu jógastöðum sem líkja oft eftir dýrum, náttúru-
fyrirbærum eða hlutum. Í jóga er lögð áhersla á að hafa gaman og gefa 
börnum tækifæri til að hreyfa sig án þess að vera í samkeppni hvert við 
annað. Hægt er að fræðast meira um Jógahjartað og starfsemi þess á 
vefsíðunni jogahjartad.wix.com/jogahjartad.

Skemmta sér án samkeppni

Það er eitthvað við það að 
fara yfir sjóinn og horfa 
á borgina frá nýju sjón-
arhorni og stunda saman 
jóga úti í náttúrunni,“ 
segir Arnbjörg Kristín 

Konráðsdóttir jógakennari, sem 
stendur fyrir Fjölskyldujóga í 
Viðey í dag milli kl. 13 og 14.30. 
Styrktarfélagið Jógahjartað stend-
ur fyrir viðburðinum þar sem á 
dagskránni eru jógaæfingar, leikir, 
öndun í sjávarloftinu og hugleiðsla. 
„Við slökum á og njótum  heilandi 
tóna gongsins sem er alveg magnað 
úti í guðsgrænni náttúrunni. Fjöl-
skyldan hefur gott af því að kom-

ast burt frá hversdagsleikanum en 
þetta er náttúrufegurð sem er bara 
í fimm mínútna siglingarfjarlægð.“

Þetta er í annað sinn sem Fjöl-
skyldujóga fer fram í Viðey og er 
Arnbjörg spennt fyrir deginum 
enda veðurspáin fyrir daginn eins 
og best verður á kosið. „Það var 
æðislegur dagur hjá okkur í fyrra 
enda er yndislegt að vera í eyjunni. 
Nú verðum við hjá Friðarsúlunni 
sem mér þykir vel við hæfi,“ segir 
Arnbjörg sem hvetur alla til að 
mæta og eiga endurnærandi stund 
í eyjunni í faðmi fjölskyldunnar. 
Hún bendir gestum á að taka ferj-
una yfir sundið sem fer kl. 12.15.

Jógahjartað er styrktarfélag 
sem hefur þann tilgang að bjóða 
aðstoð við kennslu á jóga, hug-
leiðslu og slökun í grunnskólum. 

Jógahjartað miðlar einnig þekk-
ingu til grunnskólakennara og 
foreldra sem vilja vita meira 
um jóga. Meðlimir Jógahjartans 
eru átta mæður og jógakennarar 
sem hafa áhuga á velferð barna 
almennt og trúa því að jóga og 
hugleiðsla gefi ungu fólki betri 
tengingu við sjálft sig á leið sinni 
í gegnum menntakerfið.

Hvað? Fjölskyldujóga Jógahjartans 
í Viðey.
Hvenær? Í dag kl. 13-14.30.
Hversu mikið? 500 kr. á mann en 
frítt er fyrir þriggja ára og yngri.

Slaka á og njóta heillandi 
tóna gongsins í náttúrunni
Styrktarfélagið Jógahjartað stendur fyrir viðburðinum Fjölskyldujóga í Viðey í dag. Sex kennarar taka 
höndum saman og leiða fj ölskyldur í gegnum jógaæfi ngar, leiki, öndun í sjávarloft inu og hugleiðslu. 

ENDURNÆRANDI  Arnbjörg Kristín Konráðsdóttir ásamt upprennandi litlum jóga sem heitir Hrafn Styrkár Svavarsson á fjölskyldujógadeginum í Viðey í fyrrasumar. 

Smoothie
1 msk. skyr
2 gulrætur
1 lúka frosið mangó
1 frosinn banani
1 lúka frosin bláber
¼ lárpera
1 tsk. hnetusmjör
Lúka frosin vatnsmelóna (sker 
niður og frysti í pokum)
Sítrónusafi (ferskur)
Engifer (eftir smekk)
Vatn eftir smekk.
Ofan á þrjár pekanhnetur og 
nokkrir dropar hunang.

Kjúklingaréttur með 
fetaosti og furuhnetum
Fyrir 4

5 Rose-kjúklingabringur
1 poki ferskt spínat
1 rauð paprika
¼ smátt skorið rautt chili
2 vorlaukar
½ ferskt mangó
3 msk. fetaostur í bláu krukk-
unum
1/2 lítill poki ristaðar furu-
hnetur
Kjúklingakrydd frá Potta-
göldrum

6 msk. kotasæla
Chili Falk-salt og nýmalaður 
pipar

Aðferð
Bringurnar settar í eldfast 
mót og kryddaðar. Mótið 
sett inn í ofn. 
Í skál er fetaosti og kota-
sælu blandað saman.
Grænmetið og mangóið 
skorið smátt.
Öllu hrært saman við ost-
inn ásamt furuhnetunum.

Þegar bringurnar eru búnar 
að malla í 15 mínútur má 
setja allt yfir bringurnar og 
baka í ofni í um 45 mínútur 
við 200-220 gráður. Gott er 
að setja álpappír yfir.

Eggaldin
Eggaldin skorin niður og 
lögð á bökunarpappír á 
ofnplötu.
Bakið eftir smekk.
Gott að krydda með salti og 
chili-pipar.
 Heimild: Heilsutorg.is

Sumarlegur matur sem hentar vel í hita og sól
Fréttablaðið tók saman nokkrar einfaldar og skemmtilegar uppskrift ir sem henta vel á þessum tíma árs. 



bmvalla.is

Náðu í  
iBókina
á bmvalla.is 

og skoðaðu 

vöruúrvalið.

Við hjálpum 
þér með 
garðinn
Vönduð ráðgjöf  
og vörur sem endast

Áslaug Katrín Aðalsteinsdóttir 

og Inga Rut Gylfadóttir, 

landslagsarkitektar (FÍLA), 

aðstoða þig við að gera 

hugmyndir þínar um fallegan 

garð að veruleika.

Úrval af  
vörum 
sem gera 

garðinn eins 

viðhaldsléttan 

og kostur er.
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Það er varla hægt að tala 
um hamborgara hér á 
landi án þess að Tómas 
Andrés Tómasson, betur 
þekktur sem Tommi, ber-
ist í tal. Hann hefur ýmsa 

fjöruna sopið í veitingahúsageiran-
um en þegar hann opnaði Tomma-
borgara fyrst árið 1981 grunaði 
hann ekki að 33 árum síðar yrði 
hann kominn í útrás með borgar-
ana góðu undir nafni Hamborgara-
búllu Tómasar eða Tommi ś Burger 
Joint. Nú eru fimm staðir á höfuð-
borgarsvæðinu og einn á Selfossi, 
tveir í London, einn í Berlín og svo 
eru fyrirhugaðar opnanir á næst-
unni í Kópavogi, Kaupmannahöfn 
og Ósló.

Tommi sér um að reka staðinn 
á Bíldshöfða en aðrar Búllur eru 
reknar sjálfstætt með öðrum eig-
endum en í svokölluðum nafnleigu-
samningi eða „franchise agree-
ment“. Tíu ár eru síðan Tommi 
opnaði Búlluna á Geirsgötunni, í 
þá hálffokheldu húsi sem áður hýsti 
Hafnarvigtina og Kaffi Skeifu, 
en hafði staðið autt um árabil við 
Reykjavíkurhöfn. Svæðið hefur 
aldeilis blómstrað á síðustu árum.  

Átti ekki fyrir símanum
„Ég ætlaði að setjast í helgan stein 
þarna fyrir tíu árum, nýbúinn að 
selja Borgina og ætlaði að fara að 
lifa lífinu. Ég fór til Argentínu í tvo 
mánuði að dansa tangó en vaknaði 
svo upp við vondan draum þegar 
ég kom heim. Ég var með frelsi á 
símanum en til þess að fylla á hann 
500 krónur þurfti ég að taka pen-
inga af þremur mismunandi banka-
reikningum. Það var ekki í lagi og 
ég fór að hugsa hvað ég gæti gert til 
að lifa af. Ég var alveg blankur. Þá 
komu synir mínir, Ingvi og Tommi, 
með þá hugmynd að opna hamborg-
arastað. Mér fannst það afleit hug-
mynd enda var ég búinn með þann 
kafla en þeir náðu að sannfæra 
mig,” segir Tommi þar sem hann 
tekur á móti blaðamanni rétt fyrir 
hádegistraffíkina uppi á Höfða. 

Starfsfólkið er að hita grillið og 
Tommi býður upp á kleinu og kaffi í 
notalegu umhverfi. Búllurnar bera 
allir sama yfirbragð, amerísk vega-
sjoppustemming með hressandi 
tónlist og fjölbreyttu veggskrauti. 
„Þetta er nú bara samtíningur 
héðan og þaðan. Svona skipulagt 
kæruleysi. Í takt við matinn. Ham-
borgarinn er skyndibiti, eins og 
pulsan, nema það er meiri athöfn 
að borða borgarann. Tekur um tíu 
mínútur og svo ertu farinn. Bás-
arnir hér eru til dæmis frá Hard 
Rock, ég keypti allar innréttingar 
þaðan þegar staðurinn lokaði.“

Tómas hefur rekið fjöldann 
allan af veitingastöðum hér á 
landi. Stundum hafa þeir sleg-
ið í gegn og stundum ekki. Meðal 
þeirra sem hafa verið í hans eigu 
eru áðurnefndur Hard Rock, stað-
ur sem Tommi segir vera flottasta 
veitingastað sem opnaður hefur 
verið hér á landi, Amma Lú, Kaffi-
brennslan, Glaumbar, Tommaborg-
arar og Hótel Borg. 

Þúsund hamborgarar á dag
En af hverju fór Tommi, sem er 
menntaður matreiðslumaður sem 
kláraði Verslunarskólann og er með 
gráðu í hótel- og veitingarekstri frá 
Bandaríkjunum, að steikja ham-
borgara á sínum tíma?

„Það er svo sem ekki flókið. Það 
var ekkert annað í boði. Ég var 
búinn að skíta í buxurnar og brenna 
allar brýr að baki mér ef svo má 
að orði komast. Ég var nýkominn 
úr meðferð, aleinn og yfirgefinn 
fannst mér en var það auðvitað 

ekki, og stökk á það fyrsta sem 
mér bauðst, að snúa hamborgurum 
á stað sem vinur minn opnaði og 
hét Winnies. Þetta var 1980 en ári 
seinna ákvað ég að stofna Tomma-
borgara sjálfur. Ég átti engan pen-
ing en keypti græjur fyrir helm-
inginn af peningnum sem ég hafði 
milli handanna. Græjurnar áttu 
að lokka viðskiptavini í heimsókn, 
sem þær gerðu. Þær vöktu athygli 
en auðvitað er galið hversu dýrar 

þær voru þar sem þær þjónuðu 
engu hlutverki á staðnum öðru en 
að spila tónlist,“ rifjar Tommi og 
glottir. Fyrsti staðurinn var opnað-
ur á Grensásvegi og varð fljótlega 
geysilega vinsæll. „Þetta var mikið 
ævintýri. Við seldum um þúsund 
hamborgara á dag. Ætli ég hafi 
ekki verið búinn að selja um milljón 
hamborgara þegar ég hætti.“

Tommi kennir kappseminni um 
að Tommaborgarar gengu ekki sem 

skyldi en hann opnaði annan stað 
samhliða veitingastaðnum, ung-
lingaskemmtistaðinn Villta tryllta 
Villa. „Við ætluðum að opna sex 
staði á 16 mánuðum. Það reyndist 
of mikið en svo var skemmtistaður-
inn dýrari í innréttingum en allir 
Tommaborgarastaðirnir til sam-
ans,“ segir Tommi sem seldi stað-
ina eftir endurskipulagningu og 
fór í árs frí til Los Angeles þar sem 
Hard Rock-ævintýrið hófst. 

105 kíló í bekk
Tommi gefur sjálfur lítið fyrir titla 
á borð við guðföður hamborgarans 
eða hamborgarakónginn eins og 
margir hafa kallað hann. „Sumir 
segja að ég hafi komið með ham-
borgaramenninguna til landsins en 
það er bara ekki rétt. Ég bragðaði 
minn fyrsta hamborgara á Ísborg 
fyrir 50 árum, þá 14 ára gamall.”

Galdurinn á bak við borgara 
Tomma liggur í kjötinu og ein-

Fannst Búllan afleit hugmynd
Tómas Andrés Tómasson er gjarnan kallaður guðfaðir hamborgarans hér á landi en tíu ár eru síðan hann vakti hamborg-
arakokkinn af værum blundi. Nú hefur hróður Búllunnar borist út fyrir landsteinana þar sem borgararnir renna ljúflega 
niður í Evrópubúa undir ströngu gæðaeftirliti Tómasar sem hefur borðað einn hamborgara á dag síðastliðin tíu ár. 
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HJÓLIN ERU Í SMÁRALIND og glæsibæ

Fáðu aðstoð við valið á réttu hjólunum. 
Starfsfólkið okkar þekkir vörurnar sem það selur.
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Starfsfólkið okkar þekkir vörurnar sem það selur.

Jamis Trail X650
79.990 KR.
VEL BÚIÐ 27,5“ TRAIL 
FJALLAHJÓL MEÐ ÁLSTELLI 
OG DISKABREMSUM.

JAMIS CITIZEN 1
57.990 KR.
28“ ÞÆGILEGT DÖMU 
GÖTUHJÓL MEÐ STÁLSTELLI 
OG 21 GÍR. EINNIG TIL Í HERRA.

Jamis Allegro Sport
99.990 KR.
28“ LÉTT INNANBÆJARHJÓL, 
ÁLSTELL.

Jamis Allegro X Sport
119.990 KR.
GOTT 28“ INNANBÆJARHJÓL 
MEÐ DISKABREMSUM OG 
LÆSANLEGUM GAFFLI.

JAMIS XR
49.990 KR.
26“ FJALLAHJÓL MEÐ 
STÁLSTELLI OG 21 GÍR.

JAMIS X20 og X24
X20: 44.990 KR.
X24: 49.990 KR.
20“ OG 24“ KRAKKAHJÓL 
MEÐ ÁLSTELLI OG 18 GÍRUM.

X20 X24

DÖMU HERRA

DÖMUHERRA

JAMIS EXPLORER 1
62.990 KR.
26“ ÞÆGILEGT ALHLIÐA HJÓL 
MEÐ STÁLSTELLI OG 21 GÍR. 
EINNIG TIL Í DÖMU.

HERRA DÖMU

JAMIS EXPLORER 2
71.990 KR.
ÞÆGILEGT ALHLIÐA HJÓL
MEÐ ÁLSTELLI OG 21 GÍR.
DEMPARI Í SÆTISPÓSTI
OG FRAMGAFFLI.
EINNIG TIL Í DÖMU.

Notaðu þín 
eigin hestöfl
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faldleikanum. Í stað þess að 
nota hakkað kjöt eins og gengur 
og gerist notar hann gúllaskjöt og 
bætir við fitunni eftir á. „Bragðið 
kemur með fitunni. Svo byrjuðum 
við á því að handpressa hamborg-
arana. Það kemur allt önnur áferð 
á borgana sem eru handpressaðir,“ 
segir Tommi, sem er með gæða-
eftirlit með hráefninu á stöðunum 
úti í heimi og nú síðast þegar Búllan 
opnaði í Berlín. 

Sjálfur hefur hann borðað einn 
hamborgara á dag í tíu ár. Stund-
um fleiri en alltaf allavega einn. 
Tommi er þó mjög meðvitaður um 
líkamlegt heilbrigði og setti sér það 
markmið að taka 105 kíló í bekk-
pressu þegar hann var 65 ára, sem 
honum tókst.

„Þeir sem á annað borð borða 
hamborgara vita að það er matur 
sem hægt er að borða hvenær sem 
er allan sólarhringinn. Ég hef alltaf 
sagt að það sé ósanngjarnt að nota 
hamborgarann sem samnefnara yfir 
óhollan skyndibita. Þegar við opnuð-
um annan staðinn í London, í mjög 
flottu hverfi á Kings Road, hélt ég 
ræðu þar sem ég sagðist borða einn 
hamborgara á dag og þeir sem töldu 
það óhollan skyndibita gætu dæmt 
um það sjálfir og reif bolinn sem ég 
var í,“ segir Tommi með bros á vör. 
„Myndin af því fór um Twitter eins 
og eldur í sinu, sem var fyndið.“

Elti ástina heim
Þrátt fyrir að hafa ekki órað fyrir 
velgengni staðarins á erlendri 
grundu leitaði hugur Tomma út 
fyrir landsteinana með staðinn 
fyrir nokkrum árum. Hann seldi 
Búlluna við Geirsgötu til þeirra 
aðila sem reka hana í dag og 
keypti sér íbúð ásamt syni sínum 
við South Beach í Miami. Planið 
var að kanna rekstrargrundvöll 
fyrir hamborgarastað í Banda-
ríkjunum. 

„Við vorum fluttir út þegar 
örlögin gripu í taumana. Ég varð 
ástfanginn. Ætlaði að flakka á 
milli landa en svo gat ég ekki hald-
ið í mér og elti ástina heim. Opnaði 
Búlluna hér á Bíldshöfða og ákvað 
að halda þessu ævintýri áfram. 
Hver veit hvað hefði gerst ef við 
hefðum ílengst í Bandaríkjunum?“

Staðirnir eru margrómaðir á 
erlendri grundu. Tommi segir 
til dæmis að velgengni staðanna 
beggja í London hafi farið fram úr 
björtustu vonum. Þeir hafa aldrei 
auglýst mikið enda segir Tommi 
orðsporið vera bestu auglýs-
inguna. Sjálfur er hann ekki hrif-
inn af samfélagsmiðlum og fussar 
og sveiar yfir Facebook. 

„Við fengum til liðs við okkur 
tvær stúlkur í London sem sáu 
um að koma Búllunni á fram-
færi á samfélagsmiðlum úti. Þær 
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TÓMAS Í SVIÐLJÓSINU Í GEGNUM TÍÐINAeru ótrúlega klárar og tókst 
að koma staðnum á kortið. Það er 
besta auglýsingin ef fólk skrifar 
góða hluti um staðinn á netinu. 
Eins og um daginn þegar amer-
ísk stúlka skrifaði um staðinn og 
sagði: „They beat us at our own 
game.“ Það fannst mér svolítið 
gott enda hamborgarar svokall-
aður þjóðarréttur í Ameríku.“ 

Skrautfjöðrin
Staðirnir úti eru sem fyrr segir 
reknir í svokallaðri nafnleigu. 
Tommi vakir yfir en gerir þó lítið 
úr sinni aðkomu. 

„Mitt hlutverk er svo sem ekki 
stórt. Ég segi stundum að ég sé 
skrautfjöðrin. Þú veist, karl-
inn á myndinni sem vakir yfir 
staðnum, eins og indverski karl-
inn á Saffran. Það gefur ákveðna 
vigt að vita af mér bak við grill-
ið, eins og í Tommaborgurum í 
gamla daga. Þá sást ekki nema 
fyrir ofan mjaðmir út í sal úr eld-
húsinu og ég fékk oft að heyra að 
hamborgarnir væru miklu betri 
þegar ég sá um að steikja þá. Það 
sem þeir vissu ekki var að ég var 
oft bara í að snúa brauðunum 
því dömurnar voru fljótt orðnar 
miklu betri en ég með steikar-
spaðann.“

Þrátt fyrir að vera annálaður 
kokkur og veitingahúsarekandi 

eyðir Tommi ekki miklu tíma í 
eldhúsinu heima við. „Ég elda 
tvennt, hafragraut fyrir Úlf-
hildi yngstu dóttur mína og svo 
humar fyrir Melkorku dóttur 
mína þegar hún kemur til lands-
ins, en hún býr í Bandaríkjunum. 
Uppáhaldsmaturinn minn er líka 
óvenjulegur en það hef ég haldið 
upp á síðan ég var 13 ára gamall. 
Það er flatkaka með roastbeef og 
rækjusalati. Algjört lostæti sem 
ég mæli með að fólk prufi.“

Nú er staðurinn að fyllast af 
svöngum hádegisgestum, eldur-
inn logar á grillinu og Tommi 
þarf að binda á sig svuntuna. 
Að lokum er við hæfi að spyrja 
manninn með steikarspaðann 
hvort hann hafi ekki örugglega 
efni á símareikningnum núna og 
Tommi svarar kankvís. „Ég þarf 
allavega ekki að fara inn á þrjá 
reikninga til að skrapa saman 
fyrir 500 kalli.“

 Mitt hlutverk er svo 
sem ekki stórt. Ég segi 

stundum að ég sé skraut-
fjöðrin. Þú veist, karlinn á 

myndinni sem vakir yfir 
staðnum.

Tómas Andrés Tómasson

MEÐ STEIKASPAÐANN Í 34 ÁR  1. Tommi myndaður ber að ofan fyrir utan búlluna á Geirsgötu stuttu eftir opnun. 2. Tommi 
ásamt Úlfari á Þremur frökkum en þeir söfnuðu skeggi saman til að mótmæla háum stýrivöxtum. Um leið og Seðlabankinn 
lækkaði stýrivextina var þeim boðið í rakstur af Má Guðmundssyni. 3. Opnun búllunar 2004. 

1 2

3
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Bandaríska hljómsveitin Pixies er á leiðinni til Íslands í 
annað sinn í næstu viku. Tónleikarnir verða í Laugar-
dalshöllinni á miðvikudagskvöld en áratugur er lið-
inn síðan rokkararnir spiluðu á tvennum tónleikum 
í Kaplakrika.

Trommarinn David Lovering er einkar hress í sím-
anum og byrjar á því að segja frá kynnum sínum af Íslandi vorið 
2004, þegar hljómsveitin hafði nýlega byrjað að spila saman 
eftir ellefu ára hlé. „Ég man að við vorum spennt fyrir ferða-
laginu vegna þess að þetta er svo framandi staður og við höfðum 
aldrei komið þangað áður. Ég hef mikinn áhuga á jarðfræði og 
það var frábært að sjá steinana og landslagið. Auðvitað fórum 
við líka í Bláa lónið sem var gaman en þar fyrir utan var yndis-
legt fólk þarna og ég borðaði góðan mat,“ segir trommarinn og 
byrjar að telja upp hvað hann lét ofan í sig: „Ég borðaði mat sem 
ég hafði aldrei prófað áður, eins og lunda, hval og hákarl og ég 
held ég fái hrossakjöt næst þegar ég kem þangað. Það er gaman 
að prófa allt sem er „lókal“. Þetta var yndislegur tími og ég get 
ekki beðið eftir því að koma aftur.“

Sættir sig við meira kjaftæði
Næst liggur beinast við að spyrja hvort hljómsveitin hafi eitt-
hvað breyst frá því hún spilaði síðast hér á landi, fyrir utan 
það að Paz Lenchantin plokkar núna bassann á tónleikum í stað 
stofnmeðlimsins Kim Deal sem ákvað að segja skilið við Pixies 
í fyrra. „Nei, veistu, við höfum alltaf verið eins. Við erum sömu 
manneskjurnar. Maður heldur að maður verði eldri og vitrari 
með árunum en ég held að það sé ekki satt. Ég held að maður 
verði bara eldri. En að verða vitrari þýðir bara að maður sættir 
sig við meira kjaftæði,“ segir Lovering og hlær. „Núna er Paz 
að spila á bassann og ég get fullvissað þig um að hún er mjög 
góður bassaleikari. Áhorfendurnir fíla hana og hún fær mig til 
að spila betur.“

Indie Cindy þurfti að vera góð
Þegar Pixies lagði upp laupana á sínum tíma hafði hún gefið 
út fjórar breiðskífur sem gagnrýnendur hrifust mjög af, sér-
staklega þeim tveimur fyrstu, Surfer Rosa og Doolittle. Eftir 
að bandið hætti störfum var forsprakk-
inn Black Francis iðulega spurður að 
því hvort Pixies myndi snúa aftur en 
hann neitaði því ávallt. Því kom það 
mjög á óvart þegar hljómsveitin til-
kynnti um endurkomu sína. 

Þegar orðrómurinn um nýju 
plötuna, Indie Cindy, fór af stað 
voru margir aðdáendur með efa-
semdir um hvort rétt væri hjá 
hinni goðsagnakenndu Pixies að 
gefa út nýtt efni. Lovering er sam-
mála því að væntingarn-
ar hafi verið miklar. 

Eldri en síðast en ekkert vitrari
Hljómsveitin Pixies spilar í Laugardalshöll næstkomandi miðvikudag. Áratugur er liðinn síðan hún kom 
síðast hingað til lands og spilaði í Kaplakrika. Trommuleikarinn David Lovering segir að erfitt hafi verið 
að standast væntingar við gerð nýju plötunnar Indie Cindy.

1986  Joey Santiago og Black Francis stofna 
hljómsveit sem síðar fær nafnið Pixies. 

1987  Átta laga stuttskífan Come on Pilgrim 
kemur út á vegum útgáfunnar 4AD.

1988  Fyrsta breiðskífan, Surfer Rosa, kemur 
út en kemst hvergi inn á vinsældarlista. 
Melody Maker velur hana plötu ársins.

1989  Önnur breiðskífan, Doolittle, kemur 
út. Hún nær óvænt áttunda sæti á breska 
listanum. 

1990  Þriðja breiðskífan, Bossanova, kemur 
út og nær þriðja sæti á breska listanum 
en aðeins 70. á þeim bandaríska. 

1991  Fjórða breiðskífan, Trompe le Monde, 
kemur út og nær 7. sæti á breska listanum.  

1992  Pixies hitar upp fyrir U2 á tónleika-
ferðinni Zoo TV. 

1993  Black Francis tilkynnir í útvarpsvið-
tali að Pixies sé hætt störfum, án þess að 
hafa talað fyrst við hina í sveitinni.

1993  Black Francis breytir sviðsnafninu 
sínu í Frank Black og gefur út fyrstu 

sólóplötuna sína. 
1993  Hljómsveit Kim Deal, The 

Breeders, slær í gegn með laginu 
Cannonball. 

2004  Pixies tilkynnir óvænt um 
endurkomu sína og leggur af stað í 
tónleikaferð um heiminn.

2004  Sveitin gefur út nýtt lag eftir Kim 
Deal, Bam Thwok, sem nær efsta 
sæti niðurhalslista iTunes í Bret-
landi.

2007  Black Francis segir að Pixies 
muni ekki gefa út nýja plötu 
vegna þess að Deal hafi ekki 
áhuga á því.

2013  Kim Deal hættir í hljóm-
sveitinni. Fyrsta lagið í níu ár, 
Bagboy, kemur út án aðkomu 
Deal.

2014  Fyrsta Pixies-platan í 
þrettán ár og sú fyrsta án Deal, 
Indie Cindy, kemur út. 

Spurður um trommustíl sinn segir Lovering hann vera ósköp 
venjulegan og alls ekkert sérstakan. „Ég er ekki góður tromm-
ari, ég henta bara hljómsveitinni vel, það er allt og sumt,“ segir 
trommari þessarar frægu sveitar og virðist meina hvert einasta 
orð. 

Hann bætir við að hann hafi breytt spilamennsku sinni eftir 
að Indy Cindy kom út. „Ég held öðruvísi á trommukjuðunum 
og nota hefðbundna gripið, eins og gömlu djasstónlistarmenn-

irnir gerðu. Þannig lærði ég að spila á trommur 
þegar ég var lítill. En þegar ég byrjaði í Pixies 
breytti ég gripinu því við vorum að spila mikið af 
pönklögum og ég gat ekki spilað þau með djass-
gripinu,“ segir hann. „Ástæðan fyrir því að ég nefni 
þetta er að síðan í september í fyrra höfum við 
verið að spila mikið af lögunum af Indie Cindy og ég 
hef notað þessa nýju tækni. Mér hefur aldrei verið 

hrósað á ævinni en núna er mér stanslaust hrósað. 
Eina ástæðan fyrir því er hvernig ég lít út á trommun-
um, ekki vegna þess að ég er að spila betur. Fólk hugsar 
með sér: „Vá, þessi gaur lítur út fyrir að kunna að spila á 
trommur, sjáðu hvernig hann heldur á kjuðunum“,“ segir 
Lovering og hlær. „Ég þigg samt alveg hrósið, ekkert mál.“

  Ég bjóst 
aldrei við 
því að við 
myndum 

byrja aftur 
að spila. 
Bara að 

koma aftur 
saman árið 

2004 var 
eitthvað sem 

ég hafði 
aldrei látið 

mig dreyma 
um að gæti 

gerst.

Freyr 
Bjarnason
freyr@frettabladid.is

„Þegar við vorum að semja lögin hafði fólk sagt 
okkur að við þyrftum að viðhalda þessari goðsagn-
arkenndu stöðu. Við vissum líka að gæði laganna 
þyrftu að vera til staðar og þess vegna var þetta 
dálítið erfitt. En eina leiðin til að takast á við þetta 
var að vera mjög ánægðir með lögin sem við sömd-
um. Þetta ferli tók um þrjú ár. Á þeim tíma varð 
mikið af lögum til og við hentum mörgum lögum 
sem okkur fannst ekki nógu góð. En á endanum 
vorum við mjög ánægðir útkomuna.“

Bjóst aldrei við endurkomu
Þú hefur væntanlega ekki búist við að Pixies 
myndi nokkurn tímann gera nýja plötu? „Ég bjóst 
aldrei við því að við myndum byrja aftur að spila. 
Bara að koma aftur saman árið 2004 var eitthvað 
sem ég hafði aldrei látið mig dreyma um að gæti 
gerst. Þá vorum við ekki að spá í að taka upp ný 
lög. Það voru stanslausar tónleikaferðir vegna 
þess að fólk hafði svo mikinn áhuga á að sjá okkur. 
Það var ekki fyrr en eftir sjö ár sem við áttuðum 
við okkur á því að við höfðum verið á tónleikaferð 
lengur en við vorum starfandi á sínum tíma. Þá 
fórum við að hugsa um að búa til eitthvað nýtt.“

Kláraði rafmagnsverkfræðina
Lovering byrjaði í Pixies þegar hann var í háskóla. 
Black Francis og gítarleikarinn Joey Santiago 
voru að leita að trommuleikara, en áður höfðu 
þeir ráðið Kim Deal í bandið. „Ég var hættur að 
spila á trommur þegar eiginmaður Kim Deal hafði 
samband við mig og sagði að hún hefði hitt tvo 
náunga sem voru að leita að trommara. Ég ákvað 
að slá til því mig hafði alltaf langað til að vera í 
hljómsveit. Ég hitti þá og þeir spiluðu nokkur lög 

og ég hugsaði með mér: „Þetta er málið“,“ 
segir Lovering. „Ég gekk til liðs við 

bandið og við byrjuðum að spila í 

Boston. Mér fannst lögin virkilega góð og ég var 
mjög áhugasamur. Við fórum að spila á hverjum 
tónleikunum á fætur öðrum og á endanum gerð-
um við plötusamning við 4AD,“ bætir hann við. 
„Þarna á níunda áratugnum voru foreldrar mínir 
ekki ánægðir með að ég væri kominn í hljómsveit. 
Ég var að læra rafmagnsverkfræði og þau vildu 
frekar að ég einbeitti mér að henni. Ég kláraði 
reyndar námið og mamma er ánægð núna.“

Surfer Rosa í uppáhaldi
Spurður út í gerð fyrstu breiðskífunnar Surfer 
Rosa, uppáhalds Pixies-plötu Lovering, segir hann 
að 4AD hafi stungið upp á því að Steve Albini yrði 
upptökustjóri. „Við höfðum verið að spila lögin á 
klúbbum í Boston, þannig að það var mjög auðvelt 
að fara inn í hljóðverið og spila þau. Það var ekki 
verið að spá of mikið í hlutina. Albini notaði her-
bergishljóðnema og við notuðum málmgítarneglur. 
Þetta var hljómurinn sem kom út úr því og varð 
að Surfer Rosa.“

Hélt töfrasýningu í Reykjavík
Hvað ætli hafi tekið við hjá Lovering þegar Pixies 
hætti 1993? „Ég hélt áfram að spila á trommur í 
einhver ár en hætti svo að spila. Ég missti áhugann 
á að spila með hljómsveitunum sem ég var í vegna 
þess að ég elskaði að spila með Pixies og það var 
bara ekki hægt að líkja þessu saman. Á þeim tíma-
punkti fékk ég áhuga á töfrum og ákvað að gerast 
atvinnutöframaður. Ég starfaði við það í mörg ár 
og geri það meira að segja enn.“ 

Eftir að Pixies sneri aftur byrjaði hann aftur 
að spila en hélt samt áfram að töfra. „Ég man að 
þegar ég var í Reykjavík 2004 endaði ég á bar eitt 
kvöldið og hélt stóra töfrasýningu. Það var gaman 
og ég held að allir hafi skemmt sér vel. Næst mun 
ég örugglega halda nákvæmlega eins sýningu.“

Pixies er eitt áhrifamesta rokkband sög-
unnar. Heyra má áhrifin víða, eins og 

hjá Nirvana og The Strokes. Hvernig 
ætli Lovering geti útskýrt þær vin-
sældir og þá virðingu sem Pixies 
hefur öðlast? „Lögin eru góð, 
svo einfalt er það. Þetta eru þrír 
náungar og stelpa. Við höldum 
tónleika, tölum ekki neitt heldur 
spilum bara lögin. Við erum heið-

virt og alvöru rokkband.“

PIXIES  Hljómsveitin Pixies. 
Frá vinstri: Francis, Santiago, 

Lenchantin og Lovering.
NORDICPHOTOS/GETTY
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1. Allt svo grand
Hafnarsvæðið í Reykjavík er suðu-
pottur með sælkeraveitingastaði 
eins og Hamborgarabúlluna, Höfn-
ina, Víkina, Kol og salt, Café Retró, 
Kaffi Haítí og hinn klassíska 
Kaffivagn. Þar eru Sögusafnið og 
Sjóminjasafnið og í gömlu verbúð-
unum eru vinnustofur listamanna 
og hönnuða, Valdís og Búrið osta-
búð. Gamlar gersemar fást svo í 
Húsi fiðrildanna á Hólmaslóð. Þar 
sem Daníelsslippurinn var er búið 
að útbúa skemmtilegan leikvöll í 
anda sjómennskunnar.

2. Um sundin blá
Elding og Sérferðir – Special 
Tours – halda úti ævintýraferðum 
á sjó frá Reykjavíkurhöfn. Í boði 
eru hvalaskoðun þar sem skimað 
er eftir hrefnum, hnúfubökum og 
höfrungum, lundaskoðun í Akur-
ey með leiðsögumanni, sjóstanga-
veiði, kvöldverðarsiglingar og 
aðrar skemmtireisur. 

3. Útivistarperla
Heiðmörkin er bakgarður 

Reykjavíkur, Kópavogs og 
Garðabæjar. Einn af heillandi 
göngustígum hennar liggur í 
hring um Vífilsstaðahlíð, Svína- 
og Urriðakotshraun og við hann 
eru hellar og forn fjárbyrgi. 
Aðkoma að hringnum er um 
Flóttamannaveg úr Hafnarfirði, 
um Vífilsstaðaveg úr Garðabæ 
og um Elliðavatnsveg úr Kópa-
vogi og Reykjavík. 

4. Upp í mót
Esjan er höfuðprýði svæðisins 
enda afar vinsæl til uppgöngu. 
Enn auðveldara er að sigra lægri 
fell eins og Vífilsfell ofan Sand-
skeiðs, sem heitir eftir þræli Ing-
ólfs, og Helgafell í Hafnarfirði en 
við rætur þess er hin rómantíska 
vin, Valaból. Lyklafell, skammt 
frá Litlu kaffistofunni, er gamall 
áningarstaður. Þar eru klettar 
sem krakkar geta klifrað í.

5. Gott útsýni
Í Smalaholti á Rjúpnahæð, á bæj-
armörkum Kópavogs og Garða-
bæjar, hefur nýlega verið sett upp 

hringsjá. Jakob Hálfdánarson 
útbjó skífuna með aðstoð annarra 
örnefnafróðra manna. Auðvelt 
er að komast að hringsjánni úr 
Austurkór í Kópavogi og þaðan er 
víðsýnt til allra átta.

6. Fuglaskoðun
Fjörlegt fuglalíf er á Kasthúsa-
tjörn við enda Norðurnesvegar á 
Álftanesi og samkvæmt fræðslu-
skilti á bakkanum sjást þar oft 
sjaldgæfar tegundir. Þaðan ligg-
ur göngustígur til norðurs með-
fram ströndinni að litlum varð-
turni frá hernámsárunum. Á 
miðri leið er bekkur sem býður 
upp á nestisstopp. Svo er upplagt 
að skella sér í Álftaneslaugina.

7. Hott hott á hesti
Víkingahraðferð heitir ein hesta-
ferðin af mörgum hjá Íshestum í 
Hafnarfirði. Hún tekur um þrjá 
tíma og er sögð tilvalin fyrir fólk 
sem hefur reynslu af útreiðum og 
vill spretta dálítið úr spori. Lagt 
er upp klukkan 13 daglega og 
leiðsögumaður er með í för.

Býður upp á friðsæld og fjör
Íslendingum er tamara að hugsa til landsbyggðarinnar í sumarfríinu en borgarinnar og nágrennis hennar. Þó felur 
höfuðborgarsvæðið í sér fjölmargt áhugavert bæði fyrir heimafólk og gesti á öllum aldri, svo sem afbragðs gönguleiðir, 
siglingar, útreiðartúra, sundstaði með ævintýralegum rennibrautum, söfn af ýmsu tagi, götumarkaði og gallerí.

8. Að Hraðastöðum í Mosfellsdal 
er húsdýragarður sem gaman er 
að heimsækja. Yrðlingurinn Móey 
og hvolpurinn Snotra eru bestu 
vinir sem veltast um og slást en 
leggja svo kinn við kinn þegar þeir 
lepja mjólk úr sama ílátinu.  

 Linda og Sara Bjarnadætur 
reka garðinn sem er við Helga-
dalsveg og er opinn frá 11 til 17 
alla daga.

SKYLDI HANN VERÐA SJÓMAÐUR?  
Á leikvellinum við gamla Daníelsslippinn.

Neytum og njótum
11. Bragðlaukarnir kitlaðir
Ekki er nauðsynlegt að ferðast til 
fjarlægra heimsálfa til að upp-
lifa framandi matarmenningu. 
Veitingastaðurinn Bangkok á 
Skemmuvegi 11 í Kópavogi hefur 
á borðum hina ýmsu rétti sem 
ilma og bragðast nákvæmlega 
eins og þeir væru búnir til í Taíl-
andi – og eru tælandi. 

12. Eitthvað fyrir alla
Útipallurinn á Kexi hosteli við 
Skúlagötu er sólarmegin og í 
góðu skjóli fyrir norðanáttinni. 
Kex býður upp á léttar veitingar 
og bruggar meðal annars sinn 
eigin bjór. Gott aðgengi er fyrir 
barnavagna á pallinn og stundum 
er lifandi tónlist á staðnum.  

13. Sumar sumar
Café Flóra í Grasagarðinum í 
Reykjavík er eitt allra sumar-
legasta veitingahúsið í þessum 
heimshluta þegar sólin skín. Þá 
er setið um allar stéttir innan um 
blómstrandi gróðurinn, með heitt 
súkkulaði, kaffi eða bjór og við-
eigandi meðlæti. 

9. Úr sveitinni 
Verslunin Frú Lauga 
við Laugalæk í Reykja-
vík er sveitamark-

aður í borg. Mest ber á fersku 
grænmeti og kryddjurtum en 
frosið kjöt, egg úr frjálsum land-
námshænum sem njóta útivistar, 
flatkökur frá hinu húnvetnska 
Sveitabakaríi og fleira góðmeti 
fæst þar líka.

10. Frú forseti 
Sýningin Ertu tilbúin 
frú forseti, með fatn-
aði Vigdísar Finnboga-

dóttur frá forsetatíð hennar, er í 
Hönnunarsafni Íslands á Garða-
torgi í Garðabæ í allt sumar og 
fram til 5. október. Fleira for-
vitnilegt er til sýnis á safninu 
sem er opið frá 12-17 alla daga 
nema mánudaga. 

FJÖLSKYLDAN
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 „Ég er full þakklætis fyrir að þetta hafi 
átt sér stað og ég hafi fengið að taka þátt 
í því. Við sjáum ekki enn í dag hvaða áhrif 
flokkurinn mun hafa til framtíðar, á hvað 
verður leyfilegt og hvað er í lagi í stjórn-
málum. Fyrir tíma Besta var of lítið pláss 

fyrir mannlega nálgun í pólitíkinni.“ 
Heiða Kristín Helgadóttir, kosningastjóri Besta flokksins 

og framkvæmdastjóri Bjartrar framtíðar. 

„Þau komu inn í borgarstjórn fallega kok-
hraust um að það væri nóg að vera þarna 
bara af öllu hjarta og þá yrði þetta ekkert 

mál. Svo komust þau að því að fólk í 
hefðbundnu flokkunum var líka 

þarna af öllu hjarta. 
Það varð auðveldara 

að vinna með þeim eftir það og gleði 
þeirra var vissulega smitandi.

Hildur Sverrisdóttir, 
borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins.

„Þetta var 
svona gjörn-
ingur. Hann 

var svo-
lítið langur, 

stundum 
svolítið 

alvarlegur, stundum rosalega 
skemmtilegur og fyndinn. Á 
einhverjum tímum var hann 

sorglegur. Hann var svona 
eins og mjög góð bók eða 

bíómynd, með byrjun, 
miðju og endi.“

S. Björn Blöndal, 
aðstoðarmaður Jóns Gnarr. 

„Það er 
dálítið 

meira en 
að segja 

það að fara 
í meirihluta-

samstarf með 
sex óreyndum borgarfulltrúum. 

En ég hef sjaldan unnið með fólki 
sem er eins fljótt að læra. Þau hafa 

yndislega nærveru, góðan húmor og 
þótt þau væru óreynd þá báru þau 
mjög mikla virðingu fyrir viðfangs-

efninu.“
Oddný Sturludóttir, 

borgarfulltrúi Samfylkingarinnar.

„Allt var þetta 
risastór gjöf og 

risastór lærdómur. 
Ég kveð bestu 

árin stolt og 
þakklát.“

Eva Einarsdóttir, 
borgarfulltrúi Besta flokksins.

„Þetta var góð hug-
mynd og gott grín 

sem gengur upp. 
Svo varð þetta 

voða mikil alvara 
og fólkið sem var 

komið í þessa 
stóla datt úr gríngírnum og þurfti að 
gera sitt besta. Alvaran tók við með 

geðveikum skuldum hjá Orkuveitunni 
og þá var ekki hægt að djóka lengur.“

Dr. Gunni, 11. sæti Besta flokksins.

Ísbjörn 
í Hús-

dýragarðinn
!  Alls konar fyrir 

aumingja
Disney-
land í 

Vatnsmýri

Jón Gnarr segir í þættinum Tví-
höfða að hann langi í þægilega 
innivinnu með aðstoðarmanni 

og bílstjóra og hyggist stofna 
flokk og fara í framboð.  

Jón vill verða borgarstjóri í 
Reykjavík. „Segi af mér ef 
djobbið verður leiðinlegt.“

„Við höfum ákveðið að draga 
framboð Besta flokksins til 

baka … DJÓK“ Jón Gnarr

Besti flokkurinn blæs til kvenna-
göngu til heiðurs íslenskum 
konum. Gangan fékk nafnið 

Meðgangan og í kjölfarið er 
kynbættur framboðslisti kynntur. 

Jón Gnarr segir meirihlutamynd-
un velta á því hverjir hafa séð 
sjónvarpsþættina The Wire.

Besti flokkurinn fær mesta fylgið 
í borgarstjórnarkosningunum og 
sex fulltrúa. Myndar meirihluta 

með Samfylkingu. 

Besti flokkurinn tekur þátt í 
sínum fyrsta borgarstjórnar-

fundi og tekur við stjórnartaum-
unum. 

Fyrsti Góðan daginn dagurinn 
haldinn

Jón vekur heimsathygli vegna 
viðtals við erlenda pressu: 

„Ég horfi mestmegnis á 
klám á netinu.“

Jón Gnarr móðgar kínverska 
sendinefnd. Afhendir þeim bréf 

um að hann vilji að þeir láti Li 
Xiaobo lausan.

Jón Gnarr vill fá úttekt á fjárhags-
stöðu Orkuveitu Reykjavíkur.

Laugavegur breytist í 
göngugötu hluta af sumri 

og hjólastígum fjölgað.

Tyrfingur Tyrfingsson leikskáld 
segir Besta flokkinn vera 

póstmódernískt listaverk.

Minnkandi ánægja með 
störf borgarstjóra. 22,4% 

ánægð með störf hans 
miðað við 61,7% í ágúst 

2010. MMR

Rúm 20% segja það koma til 
greina að kjósa Besta flokkinn í 

næstu alþingiskosningum. 
MMR

Landsframboðið fær nafn, 
Björt framtíð!

Rafrænar íbúakosningar 
kynntar um betri hverfi. 

Betrireykjavik.is kynnt í kjölfarið.

Afkoma OR sú besta í sögu 
fyrirtækisins.

Jón Gnarr mætir sem Obi-Wan  
Kenobi á RIFF.

Jón Gnarr vill að herskipum 
verði bannað að leggjast að 

bryggju í Reykjavík og her-
flugvélum bannað að lenda á 

Reykjavíkurflugvelli.

Skrifstofa borgarstjóra 
og borgarritara færist í 

Gerðuberg í Breiðholti í þrjár 
vikur. 

Breytingar á Hofsvallagötu 
vekja upp misjafnar skoðanir 

um hjólreiðavæna borg.

Jón Gnarr og Sigurjón 
Kjartansson koma aftur 

saman í Tvíhöfðaþætti. Þar 
tilkynnir Jón að hann muni 

hætta í stjórnmálum að 
loknum kosningum og að 

Besti flokkurinn verði lagður 
niður. 

Nýtt aðalskipulag Reykja-
víkurborgar samþykkt. „Við 

erum að tala um að fá kaup-
manninn á horninu og félaga 

hans inn í hverfin. Ég vona að 
skósmiðurinn komi líka.“ 

Jón Gnarr 

2. júní 2014 síðasti borgar-
stjórnarfundur Jóns Gnarr og 

Besta flokksins.

4. júní 2014 . Stofnuð Facebook-
síða til að skora á Jón að bjóða 

sig fram til forseta 2016. 

ALLS KONAR 
UM BESTA 
FLOKKINN 
Árið 2009 sagði Jón Gnarr í útvarpsþættinum 
Tvíhöfða að hann langaði í þægilega innivinnu, 
með einkabílstjóra og aðstoðarmann. Hálfu ári 
síðar var hann orðinn borgarstjóri Reykjavíkur. 
Besti flokkurinn var grínframboð með ótrúlegum kosningaloforðum og var 
eitt þeirra að öll loforðin yrðu svikin. Fulltrúar annarra flokka stóðu á gati 
og þegar kannanir sýndu góðan árangur flokksins sögðu þeir að þetta væri 
löngu hætt að vera fyndið.  En grínið hélt áfram næstu fjögur árin með sex 
fulltrúa Besta flokksins í borgarstjórn og Jón Gnarr sem borgarstjóra. Það 
var síðan í Tvíhöfðaþætti í október árið 2013 sem Jón Gnarr tilkynnti að 
hann ætlaði ekki að bjóða sig fram aftur og eftir rúma viku mun nýr borgar-
stjóri taka við Jóni Gnarr. Þar með mun fjögurra ára grafalvarlegu gríni 
Besta flokksins vera lokið. 

2010

2012

2011

2013

2014

Versta framboð sem 
litið hefur dagsins ljós.

Ólafur F. Magnússon, fyrrverandi 
frambjóðandi Frjálslynda flokksins. 

ALLS KONAR UMSAGNIR

Jón virðist vera afleitt efni 
í góðan stjórnmálamann 

Jón Trausti Reynisson, ritstjóri DV.

Þetta framboð er skrum, 
svipað og hjá Berlusconi

Hallgrímur Helgason rithöfundur.

Dýrt spaug að laga til 
eftir Jón og félaga 
Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir,

borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins.

Ég efast um að ég 
geti átt samvinnu við 
Sjálfstæðisflokkinn. 

Mér finnst ég sýna 
auðmýkt en fá 

lítið á móti nema 
töffaragang, hroka og 
fálæti. Ég brosi en fæ 

lítið til baka.
Jón Gnarr 

ALLS KONAR UMMÆLI, MÁLEFNI OG ATBURÐIR

Fíkniefnalaust 
Alþingi árið 
2020

! Fella niður 
allar skuldir

Fækka 
jólasveinum 

í einn

Alls konar kosningaloforð

Hlusta meira á konur 
og gamalt fólk

Froska í Tjörnina 
og íkorna í Hljóm-

skálagarðinn

Besti flokkurinn bætti 
stjórnmálamenninguna

Gísli Marteinn Baldursson, fyrrv.
borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins.

Jón Gnarr 
vill gera 

Múmíndal 
að vinabæ 
Reykjavíkur
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Kræsingar & kostakjör

HUMAR
2 KG ASKJA
VERÐ PER 2 KG ÖSKJU
VERÐ ÁÐUR 8.989,-

6.922,-

KJÚKLINGABRINGUR
ÍSFUGL - MAGNPAKNING
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 2.398,-

1.894,-

KANILSNÚÐUR
NÝBAKAÐ
STYKKJAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 198,-

119,-

HUMAR
SKELBROT 1 KG
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 3.989,-

2.992,-

HUMAR
ÁN SKELJA 1 KÍLÓ
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 5.968,-

3.999,-

-23%

-50%

-25%

-40%

-33%

X - TRA
HVÍTLAUKSBRAUÐ
2 STK Í PAKKA
VERÐ ÁÐUR 199,-

179,-

KÖTLU P0NNSUR
ÍSLENSKAR/AMERÍSKAR 
220G
STYKKJAVERÐ

359,-

KALKÚNAHAKK 600 G
TILVALIÐ Í  VEFJUNA
PAKKAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 798,-

399,-



www.netto.is
| Mjódd · Grandi · Salavegur · Hverafold · Akureyri · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss |

SKÓGARBRAUÐ
NÝBAKAÐ 500G
STYKKJAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 449,-

269,-

GRÍSAHNAKKASNEIÐAR
KJÖTSEL - GRILLSNEIÐ
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 1.998,-

1.399,-

JARÐARBER
250 GR ASKJA - PORTÚGAL
PAKKAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 458,-

229,-

LAMBAHRYGGUR
FERSKUR
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 1.998,-

1.898,-

-50%-30%

KORNBRAUÐ
NÝBAKAÐ 500 G
STYKKJAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 449,-

269,-

-40% -40%

-45%

GRÍSAINNRALÆRI
OFNSTEIK
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 2.498,-

1.374,-

Grandi  Opið 
Mjódd  Opið

Akureyri  10:00-18:00
Borgarnes  10:00-18:00
Egilsstaðir  10:00-18:00
Grindavík  10:00-18:00
Hverafold  10:00-18:00
Höfn  10:00-18:00
Kópavogur  10:00-18:00
Reykjanesbær  10:00-18:00

Selfoss 10:00-20:00

VERSLANIR NETTÓ  
ERU LOKAÐAR Á 
HVÍTASUNNUDAG

OPNUNARTÍMI
ANNAN Í HVÍTASUNNU:
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Sunnudagurinn 16. júlí árið 
1950. Það sem átti ekki að 
geta gerst gerðist. Úrúgvæ 
er heimsmeistari, ekki 
Brasilía. Meðan nýkrýndu 
heimsmeistararnir fagna 

tínast áhorfendur af Maracanã-
vellinum í Ríó de Janeiro, stein-
runnir, eins og þeir hafi séð draug. 
Í sumar á brasilíska landsliðið loks 
möguleika á að kveða niður þenn-
an draug sem hefur ásótt Brasilíu 
í 64 ár.   

Framan af gekk allt svo vel. 
Brasilía byrjaði HM 1950 á því að 
vinna Mexíkó 4-0, gerði svo 2-2 
jafntefli gegn Sviss og tryggði sér 
svo þátttökurétt í úrslitariðlinum 
með 2-0 sigri á Júgóslavíu. Þegar 
þangað var komið settu Brasilíu-
menn í annan gír. Liðið valtaði yfir 
Svíþjóð 7-1 og Spán 6-1. Framherja-
tríóið frábæra, Zizinho, Jair og 
Ademir, var óstöðvandi, líkt og það 
hafði verið ári fyrr þegar Brasilía 
vann Suður-Ameríkukeppnina, 
þar sem liðið skoraði 46 mörk í átta 
leikjum á leið sinni að titlinum.

Brasilíu dugði jafntefli gegn 
Úrúgvæ í lokaleik úrslitariðilsins 
til að verða heimsmeistari í fyrsta 
sinn. Það gerðu allir ráð fyrir sigri 
Brasilíu og leikurinn við Úrúgvæ 
átti að vera lítið annað en forms-
atriði. Á forsíðu morgunútgáfu 
dagblaðsins O Mundo mátti finna 
mynd af brasilíska liðinu undir 
fyrirsögninni „Þetta eru heims-
meistararnir“. Eftir að hafa rekið 
augun í blaðið að morgni leikdags 
keypti fyrirliði Úrúgvæja, Obdulio 
Varela, eins mörg eintök af því og 
hann gat, breiddi úr þeim á baðher-
bergisgólf og fyrirskipaði svo sam-
herjum sínum að míga á blöðin.

Borgarstjórinn í Ríó de Janeiro, 
Angelo Mendes de Moraes, sat held-
ur ekki á sér í ræðu fyrir leikinn. 
„Þið eigið ykkur enga jafnoka á 
jörðinni,“ sagði Moraes við mann-
fjöldann sem var saman kominn á 
Maracanã. „Ekkert lið kemst með 
tærnar þar sem þið hafið hælana. 
Ég hylli ykkur þegar sem heims-
meistara.“ 

Og þegar 24 mínútur voru til 
leiksloka benti fátt til annars en að 
sú yrði raunin. Heimamenn leiddu 
1-0 með marki Friaça og allt var á 
áætlun. En þá fór lestin út af spor-
inu.

Maracanazo
Juan Alberto Schiaffino jafnaði 
leikinn á 66. mínútu eftir send-
ingu frá kantmanninum Alcides 
Ghiggia. Það sló þögn á Marac-
anã. Samkvæmt opinberum tölum 
voru 173.850 áhorfendur á vellinum 
þennan dag, en þeir voru að öllum 
líkindum rúmlega 200.000.

Ghiggia, eini eftirlifandi leik-
maðurinn frá leiknum 1950, var 
svo aftur á ferðinni 13 mínútum 
seinna. Hann skiptist á sending-
um við Julio Pérez á hægri kantin-
um og lék áfram. Markvörðurinn 
Moacir Barbosa bjóst við fyrirgjöf 
og skildi eftir svæði á nærstöng-
inni sem Ghiggia nýtti sér og skor-
aði sigurmarkið. Úrúgvæ hafði tek-
ist hið ómögulega, að tryggja sér 
heimsmeistaratitilinn á kostnað 
heimamanna. 

Tapið hafði djúpstæð áhrif á 
brasilísku þjóðarsálina og margir 
líta á það sem stærsta áfall, ekki 
bara í sögu knattspyrnulandsliðs-

ins, heldur einnig í sögu Brasilíu. 
Ósigurinn gegn Úrúgvæ 1950 var 
meiriháttar skellur fyrir land 
sem var á uppleið. Efnahagurinn 
var betri, lýðræðisumbótum hafði 
verið komið á og Brasilía var smám 
saman að nútímavæðast. Og eins og 
fram kemur í bók Jons Spurling, 

Death or Glory: The Dark History 
of the World Cup, var Maracanã 
eins konar tákn fyrir hina nýju 
Brasilíu.

Tapinu fyrir Úrúgvæ hefur, 
heldur ósmekklega, verið líkt við 
morðið á John F. Kennedy, árásina 
á Hiroshima og einn viðmælandi 

Spurlings í Death or Glory, Carlos 
að nafni, líkir tapinu við Titanic-
slysið: „Það eru margir samnefnar-
ar með þessu tvennu,“ segir Carlos. 
„Eftirvæntingin í loftinu, ofmatið, 
og tilfinningin fyrir því að vera 
ósigrandi. Svo dundi hið óvænta 
áfall yfir og því fylgdu ásakanir, 

leit að sökudólgum, deilur og ótal 
bækur og kvikmyndir þar sem 
atburðurinn var skoðaður frá ólík-
um hliðum. Maracanazo [eins og 
tapið gegn Úrúgvæ er jafnan kall-
að] var okkar Titanic.“

Markvörðurinn grætti heila þjóð
Eftir leikinn beindust spjótin aðal-
lega að varnarmönnunum Bigode og 
Juvenal og markverðinum Barbosa 
– einu blökkumönnunum í liði Brasi-
líu – en sá síðastnefndi var öðrum 
fremur gerður að blóraböggli fyrir 
tapinu. Hann átti sér aldrei við-
reisnar von eftir leikinn. Hvert sem 
Barb osa fór var hann með einum 
eða öðrum hætti minntur á mistök-
in sem kostuðu Brasilíu heimsmeist-
aratitilinn.  

Eitt atvik, sem átti sér stað 20 
árum eftir Maracanazo, sat leng-
ur í markverðinum en önnur. Barb-
osa var þá staddur í verslun þegar 
hann heyrði konu segja við ungan 
son sinn: „Sjáðu! Þarna er maðurinn 
sem fékk alla Brasilíu til að bresta í 
grát.“ Það var einnig litið á Barbosa 
sem eins konar óheillakráku, en árið 
1993 var honum meinaður aðgang-
ur að æfingu brasilíska landsliðsins 
því hann þótti boða ógæfu. 

Barbosa lést í fátækt (eins og 
svo margir þeirra sem tóku þátt í 
umræddum leik) árið 2000, saddur 
lífdaga. „Í Brasilíu er hámarksrefs-
ingin 30 ár,“ sagði Barbosa í síðasta 
sinn sem hann talaði á opinberum 
vettvangi. „En síðustu fimmtíu ár 
hef ég tekið út refsingu fyrir glæp 
sem ég framdi ekki.“ 

Í hlutverki draugabana
Pelé var níu ára þegar leikurinn 
örlagaríki gegn Úrúgvæ fór fram. 
Eftir leikinn sá Pelé föður sinn fella 
tár í fyrsta sinn og lofaði að einn 
daginn myndi hann vinna HM fyrir 
hann. Framherjinn stóð við loforðið 
og gott betur. 

En þrátt fyrir að Brasilía hafi 
unnið þrjá heimsmeistaratitla með 
Pelé innanborðs og tvo til viðbótar 
hefur það ekki dugað til að græða 
sárin frá 1950 að fullu. Nú er hins 
vegar möguleiki. Eins og rithöfund-
urinn Alex Bellos hefur bent á er 
aðeins ein leið í boði fyrir Brasilíu 
til að kveða drauginn frá 1950 niður: 
að vinna úrslitaleik HM þann 13. 
júlí 2014, á Maracanã, þar sem stór-
slysið átti sér stað fyrir 64 árum.

Draugurinn kveðinn niður?
Þó svo að Brasilía hafi orðið heimsmeistari í knattspyrnu oftar en allar aðrar þjóðir á þjóðin sárar minningar frá síðustu 
heimsmeistarakeppni sem haldin var þar í landi. Nú fyrst fær landslið Brasilíu tækifæri til að kveða niður draug HM 1950.

Ingvi Þór
Sæmundsson 
sport@frettabladid.is

SLÓ ÞÖGN Á MARACANÃ  Juan Schiaffino skorar hér fyrra mark Úrúgvæ gegn Brasilíu í leiknum fræga á Maracana-leikvanginum árið 1950. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Í FÓTBOLTA 
BRASILÍU

HM
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  1970: Eitt besta
lið sögunnar, með
Pelé, Tostao, 
Jairzinho, Carlos 
Alberto og Rivelino. o. 
Brasilía vinnur 
þriðja titilinn og 
Jules Rimet-bikarinn
til eignar.

       1966: niiii.i.Fellur úr leik í riðlakeppninnni

1962: Pelé er meiddur en 
í fjarveru hans fer Garrincha fyrir
Brasilíu sem verður fyrst landa 
til að verja titilinn.

1958: Fyrsti HM-titillinn vinnst 
í Svíþjóð þar sem hinn 17 ára Pele
er í stóru hlutverki.

 1954: Fellur úr leik í 8-liða úr-rr
slitum eftir frægan slagsmálaleik 
gegn Ungverjalandi.

1950: HM fer
fram í Brasilíu. 
Úrslitin ráðast
í tveimur
riðlakeppnum

 en tvö efstu liðin
í úrslitariðlinum
mætast í loka-
leik keppninnar. 
Úrúgvæ vinnur
heimamenn, 
2-1.

 1938: Brasilía endar í þriðja 
sæti og Leonidas er markakóngur 
keppninnar.

1934:1934: Fellur úr leik í fyrstu Fellur úr leik í fyrstu
umferð.

       1994: Kemst í úrslitaleikinn í 
fyrsta sinn í 24 ár og er fyrsta 
liðið til að vinna titilinn eftir 
vítaspyrnukeppni.

1990: Brasilía er með slakt lið
og tapar fyrir Argentínu 
í 16-liða úrslitumí 16 liða úrslitum.

2002: Ronaldo, Rivaldo og
Ronaldinho fara fyrir töfrandi liði 
Brasilíu sem vinnur titilinn í 
fimmta sinn. 

rr r rrRonaldo vinnur
gullskóinn og 
skorar bæði 
mörkin í 2-0 
sigri á 
Þýskalandi 
í úrslitum.

    1998: Sigurstranglegir en   
tapa fyrir Frökkum í úrslita-
leiknum þar sem veikindi
Ronaldos reynast örlagavaldur.

 2006: Fellur úr leik 
í 8-liða úrslitum.

  2010: Fellur aftur úr leik 
í 8-liða úrslitum.
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1930: Keppir á HM í fyrsta
sinn. Preguinho skorar fyrsta
HM-mark Brasilíu sem tapaðiHM mark Brasilíu sem tapaði
þó fyrir Júgóslavíu.

  2014: Þrátt fyrir erfiðan
undirbúning mótsins á heimavelli
freistar Brasilía þess að vinna 
sjötta titilinn á heimavelli.

Pelé: AAAAf A mörgum
taltaltaltalinninninninn b b b bbesti leikmaðuaður
allallallallra ra ra ra tímtímtímtímtíma – sá eini ni
semsemsemsem va va va vaann
HM HM HM HM þriþriþriþriisvav r.

Neymar:
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ffærær tætæækiffkifæriærriii ti tii ti titil al aaaaðð llðððð áátaátatatataáá
ljóóóóljóós sss s sss ittttittttttt s skkksks íníínananaínnan
á há hhá hhhhhá hheimeimeimeimeimeimeimeeimeimmeimmaaveaveeaaaa lllilliilil .

Cafu: SáSá SáSáSáSáSá á SáSá Sá áá SSáSSSáSáSSSáSS lanlanlanlanannlalananannlaanannanlanlalaaanlllllllana dddsddsddsdsldslldsldsldslddddslsldddsldsslssd iðsiðiðsiðsiðsðsðsiðsiðsiðsðsssðsðsðsðsðsðsððsmaðmaðmaðmaðmaðmaððmaðmaðmaðaðmaðaððmamaððmmaðmaðmaðaðmaaððm ðmmmmm ðuur uuruururrur ur rrrurrr r r rrrurrr rrrru
BraBrBraBraBBraBrararaaBBraBBraraBraraaraBBB aB aBB ararararaaasilsilsilsilsisisilsilsisilsilsisilsisilsisssisiiillíu íu íuíu íuíu íu íuíuíuíuíuíu íííuíuuíuu sesemsemsemsemsememmmmmmmsememmsemememmssemmemsemsemmmemss  he heheh hehehe hehhe hehe hehhehhhheh he h furfurfururfurfurfufurfururfurrrfurfurrfufuf rr  
leileileileleileileilleleieilelellleeileillleielleeee kiðkiðkiðkiðkiðkiðkiððkiðkiðikiðkiðkikiðkiðkkiðkiðkikikiðiðkiðiðððiðkiki  flefle fle fleflfle fle fle fle fl flefleflflfleflefleflfl fleflfleflefleefleflflefleeflfl stasstastastastastastastastastastastastastatastststat l le le lelelele lelelelelllleeikikiikiikiikikiikkiiikkkik  fr fr frfrfrfr frffr frfrrfrá áá á á ááááá á
upuppuppuppuppupppuppuppuppuppuppuppuppppupppuppupppuppuupupppppupppupppuppppuppp hafihafihafihafihafihafihafihafihafihafififihafiafih fihafihafihhafififihafifiaafififiaaafiahh fi ly ly lyllyly ly lylylylly lyl lyly lylyy lylyftftftirftirftirftirftirftirftftirftirftftftftftftiftftft  bi bi bibibiibibi bi bi bibbbbi bb karkakarkarkarkarkakarararkakakkak numnumnuumummumumnuummnumn mmnnunnu  
áráriáráráriááráriáriáriáriáririiiáráriáááriiriááriáriáriárárá iáárrrááá ð 2ð 2ð 2ð 2ð 2ð 2ðð 2ð 2ð 2ð 2ð 2ð 2ð 2ð 2ð 222ð 2ððð 2ð 2ð 2ðð 2ðð 2ð 2ð 00200200200200200000020020020202020000020000000200200002222002......

Brasilía: Ástríða fyrir fótbolta

1986: Socrates brennir af í 
vítaspyrnukeppni og Brasilía tapar 
fyrir Frakklandi í 8-liða úrslitum.

     1978: Rétt missir af úrslita-   
leiknum vegna markatölu. Endar
í þriðja sæti en Argentína
verður meistari.

       1974: Fjórða sæti eftir að hafa 
tapað fyrir Hollandi í undan
úrslitum.

        1982: Ítalía hefnir fyrir tapið 
1970 í úrslitaleik þar sem liðs-
skipulag hefur betur gegn
brasilískum sambabolta.

Markahæstir HM-goðsagnir Flestir leikir

Ronaldo
Pelé
Vava, Jairzinho
Ademir, Leonidas, Rivaldo
Careca

15
12
9
8
7

Cafu
Ronaldo
Dunga, Taffarel
Lucio, Roberto Carlos
Gilberto Silva, Jairzinho

20
19
18
17
16
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Temur náttúruöflin
Ragna Róbertsdóttir býr og starfar bæði í Reykjavík og Berlín. Verk hennar hafa 
verið sýnd víða, meðal annars í Evrópu, Bandaríkjunum, Kína og Ástralíu. 

 Verk Rögnu eru gerð úr hrauni, glerbrotum, brotnum skeljum eða neon-
lituðum plastflögum og fest beint á veggi sýningarsvæðis. Verkin eru 
jöfnum höndum vangaveltur um landslagið og túlkun hennar á því. 
Einfaldar innsetningar hennar verða að óhefðbundnum málverkum eða 

skúlptúrum þar sem viðfangsefni og miðill verða að órjúfan-
legri heild. 

 Flest verka Rögnu eru unnin úr náttúrulegum efnum; 
íslensku hrauni og vikri, nánar tiltekið leifum jarðhrær-
inga, ásamt leðju, steinum, sandi, gleri og að lokum 
salti. Ragna dregst að því náttúrulega – sérstaklega eld-
fjöllum og þeirri orku og krafti sem fylgir þeim. Henni 
tekst að temja náttúruöflin og koma þeim í viðráðan-
lega mynd og oftar en ekki tekur efnið á sig ferkantað 
form sem er í anda bandarísks minimalisma. Í nánast 
öllum hennar verkum tekur Ragna einingar frá nátt-
úrunni og færir yfir í borgarlandslagið, það má því segja 
að hún ferji náttúruna yfir í menninguna.

Skapa sér nafn í nútímamyndlist
Æ fleiri íslenskum myndlistarmönnum hefur tekist að marka sér sérstöðu og skapa sér nafn í útlöndum og eins hér heima. 
Það þarf ekki endilega að þýða heimsfrægð en margir hverjir hafa kynnst söfnurum og galleríum úti í heimi sem hafa 
áhuga á að kaupa verkin þeirra og sýna þau. Myndlistin er gott dæmi um það hvernig svo lítið samfélag eins og Ísland 
græðir á alþjóðlegum samskiptum, því það er ljóst að fjöldi íslenskra myndlistarmanna aflar sér tekna úti í heimi. 
Fréttablaðið mun á næstu vikum fjalla um einhverja þessara listamanna, sem lítið er fjallað um á Íslandi, og starf þeirra. 

Hvernig upplifum 
við heiminn? 
 Egill hefur búið og starfað í Berlín síðastliðin fimmtán ár, síðan 1999. 

Hann hefur unnið með marga miðla í gegnum tíðina, en síðustu fimm-
tán ár þó aðallega með vídeóvarpanir á hluti og staði. Hann fær það 
sem hann varpar á til að lifna við og fær okkur til að spyrja ýmissa 
spurninga um samband okkar við umhverfið, sálar- og 

tilfinningalíf, hugsanir og um það hvernig við upplifum 
heiminn. Einnig hefur hann gefið út nokkrar hljómplöt-
ur, þar á meðal plötuna Tonk of the lawn sem ýmsum 
er kunnug. Egill hefur haldið 57 einkasýningar frá 
útskrift úr MHÍ árið 1997, tekið þátt í 127 hópsýning-
um, framið og haldið 126 gjörninga, viðburði og tón-
leika, gefið út sjö geisladiska með tónlist ásamt því 
að efni eftir hann komi fram í ýmsum kvikmyndum 
og sjónvarpsþáttum. Auk þessa hafa tvær bækur 
komið út um list hans og pælingar. Nýverið vígði 
hann tvö útilistaverk í Þýskalandi. 

KASKADE 2014
 Kaskade er hluti arkitektúrs Nútíma-
listasafnsins í Ahlen, Westfahlen. 
Það er hluti af átaki Ruhr-héraðsins 
sem nefnt er Lichtweg–  Hellweg og 
samanstendur af um 50 verkum sem 
byggð hafa verið á síðustu árum. 
Innsetningin er byggð á vídeóvörpun 
ofan á þak safnsins. Vídeóvarpi 
situr í loftslagsstilltum kassa sem 
staðsettur er á 11 metra háu mastri 
hinum megin við götuna. Eftir 
sólsetur fer verkið af stað og þakið 
breytist í eins konar rafrænan foss 
með stöllum. Línur renna niður eftir 
þakinu, stundum óreglulegar eins og 
vatn. Til að brjóta upp minimalískt 
form verksins birtist alltaf klukkan 
9 á sunnudagskvöldi lítil stúlka sem virðist koma út um dyr á þakinu með stóran 
gulan hjálm á höfðinu og hamar og labbar um þakið til að laga það. Þetta er hún 
Susanne litla. Verkið er varanleg innsetning til næstu 15 ára að minnsta kosti. 

THE BRICK IS THE KEY 2013
Verkið var pantað af dönsku arkitektúrmiðstöðinni í Kaupmannahöfn og The Streaming 
Museum New York. Verkið er vídeóvörpun á framhlið miðstöðvarinnar á Strandgade sem er 
einnig gamalt múrsteinshlaðið pakkhús. Eitt elsta og smæsta element byggingarlistarinnar, sem 
einnig er eitt það mikilvægasta í Danmörku, er múrsteinninn. Með því að búa til þrívíddarmódel 
af veggnum með nákvæmri staðsetningu hvers steins, gat teymið búið til forrit sem lætur sér-
hvern stein losa sig úr veggnum, fljúga um og jafnvel breyta um form. 

Hugsunin var að staðsetja okkur á milli tveggja punkta: Annars vegar í fortíðinni þar sem engin 
hús voru til og hins vegar í framtíðinni þar sem arkitektúr er ekki til, því tækni og aðstæður 
munu skapa þeim veruleika sinn tilveruramma.  Byggingarlistin er eins og vera sem hefur þróast 
út úr náttúrunni í samvígi við manninn, einu sinni var hún ekki til, en í samblandi við mannlegt 
afl tók hún að myndast. Eins og maðurinn hefur áhrif á byggingarnar, hefur náttúran með sínum 
möguleikum og skorðum áhrif á möguleikana og byggingarnar hafa líka áhrif á manneskjur. 

SVIPMYND 
EGILL 
SÆBJÖRNSSON

LAVA 
LANDSCAPE  2014
Þessi mynd er af sýningu í Berlín 
sem var opnuð 13. mars og verður 
opin út júlí.

„LAVA LANDSCAPE“ 2014
S tóra verkið fremst á myndinni.  
335 x 260 cm.
Unnið úr Hekluvikri beint á vegg.

„INNER LANDSCAPE“ 2014 
 Steinverkið.
50 x 50 x 50 cm. 
Efnið er sagað hraungrýti.
 Textaverkið á veggnum er eftir 
Lawrence Weiner.

RED LAVA 
LANDSCAPE 2010 
Hér er mynd frá einkasýningu 
Rögnu í Hamish Morrison Galerie 
í Berlín 2010.

„RED LAVA LANDSCAPE“ 2010 
 S tóra glerverkið upp við vegginn.
2 metrar x 6 metrar.
Efnið er rauðamöl á milli glerja. 

 „MINDSCAPE“ 2010 
Verkið á gólfinu. 
Efnið er salt í glerskálum sem falla 
hvor ofan á aðra.

SVIPMYND 
RAGNA 
RÓBERTSDÓTTIR

MYND/EINAR SNORRIMYND/JÓHANNA ÓLAFSDÓTTIR



Heyrðu umskiptin

Fáðu heyrnartæki 
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Okkar markmið: Að allir íslendingar heyri vel.
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við snjalltæki

Heyrðu 
umskiptin

Fáðu heyrnartæki 
til reynslu

ÚTILEGA UM HELGINA
Fyrsta útileguhelgin er runnin upp og búast 

má við að margir vilji fara út úr bænum, 
enda löng fríhelgi og frábært veður. 

Gott er að muna að akstur og áfengi 
eiga ekki leið saman. 

ÚTILEG
Fyrsta 

má v
end

G
e

GUÐS MAÐUR Hvítasunnudagur er fæðingarhátíð kirkjunnar og verður stór dagur í lífi Helga, sem segist næstum eiga lögheimili í 
Fíladelfíu á sunnudögum og prédikar þá á þremur samkomum. MYNDIR/VILHELM

Jesús er mín fyrirmynd og 
drifkraftur. Til að einfalda 
málið líki ég sambandi okkar 

stundum við raftæki sem stungið 
er í samband, eins og blandara 
sem er drifinn til að blanda. Jes-
ús er brúin sem tengir okkur við 
Guð og lætur lífið ganga upp; allt 
kemur heim og saman í gegnum 
hann.“

Þetta segir presturinn Helgi 
Guðnason sem á morgun hlýtur 
blessun Hvítasunnukirkjunnar 
sem nýr forstöðumaður, ásamt 
Aroni Hinrikssyni, hvítasunnu-
presti á Selfossi. Á sömu hátíðar-
samkomu í Fíladelfíu verður 
Verði Leví Traustasyni þökkuð 
samfylgdin síðustu sautján ár 

sem forstöðumanni, en Vörður 
er nýráðinn framkvæmdastjóri 
Samhjálpar.

Helgi er fæddur og uppalinn í 
kirkjustarfi Hvítasunnusafnaðar-
ins. 

„Trúin er ferðalag og ég 
ákvað snemma að fylgja Jesúm 
og lifa kristnu lífi. Ég er í þessu 
af hugsjón, hjarta og sál og hef 
sterka köllun. Starfinu fylgir 
mikil ábyrgð og það eru for-
réttindi að fá að sinna því sem 
er krefjandi og ekki fyrir hvern 
sem er. Það má því segja að 
starfið velji mann frekar en að 
maður velji starfið.“

Helgi er tveggja barna faðir 
og verður 32 ára í sumar. Þá á 

hann líka tíu ára brúðkaups-
afmæli.

„Við konan mín kynntumst 
í kirkjunni og það var ást við 
fyrstu sýn. Okkur fannst tilgangs-
laust að bíða þess að gifta okkur 
og í Hvítasunnukirkjunni er fólk 
hvatt til að vera ábyrgt í sam-
böndum sínum, taka þeim ekki 
létt og leika sér ekki að tilfinn-
ingum sínum né annarra. Rétta 
leiðin er að bindast maka sínum 
fyrir lífstíð og spara sig fram 
að hjónabandi. Við vitum þó að 
safnaðarmeðlimir eiga alls kyns 
sögur að baki og eru ekki illa 
innrættir fyrir vikið. Öllum er í 
sjálfsvald sett hvernig þeir lifa 
sínu lífi en við bendum á réttu 

Í FÓTSPORUM AFA
HELGIN  Á hvítasunnudag hlýtur Helgi Guðnason prestur blessun sem nýr 
forstöðumaður Hvítasunnukirkjunnar. Helgi er sonarsonur Einars heitins 
Gíslasonar í Betel og segir margt líkt með þeim tveimur. 
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Tveggja ára hagnýtt framhaldsskólanám til starfa í 
sjávarútvegi og fiskeldi.
Inntökuskilyrði:  Grunnskólapróf.
Á Fisktæknibraut er hægt að velja þrjár línur:
Sjómennska/veiðar - Fiskvinnsla- Fiskeldi
Hvert námsár skiptist í eina önn í skóla og eina á vinnustað 
undir leiðsögn tilsjónamanns (72 ein). 

Eins árs nám við vélar og hugbúnað frá Marel.
Inntökuskilyrði: 
Hafa lokið námi í Fisktækni eða sambærilegu námi. 
Námsárið skiptist í fagbóklegar greinar og vinnustaðanám undir 
leiðsögn tilsjónamanns (36 ein).

Eins árs nám í gæðstjórnun. 
Inntökuskilyrði: 
Hafa lokið námi í Fisktækni eða sambærilegu námi. 
Námsárið skiptist í fagbóklegar greinar og vinnustaðanám undir 
leiðsögn tilsjónamanns (36 ein).

Þriggja ára iðnnám með mikla starfsmöguleika til starfa við 
veiðarfæragerð (48 ein).

HELGINHELGIN
leiðina, tölum fyrir bindindi 

og hvetjum fólk til að vera lög-
hlýðið, fyrirmyndarborgarar og 
almennt með allt sitt á hreinu.“ 

BARNABARN STÓRRA AFA
Helgi er barnabarn Einars heitins 
Gíslasonar sem oft var kenndur 
við Betel í Vestmannaeyjum. 
Einar var landsfrægur prédikari 
og forstöðumaður í Fíladelfíu í 
22 ár. 

„Mér þótti vænt um afa 
minn sem var stórbrotinn og 
skemmtilegur karakter, fastur 
fyrir en mildur og góður. Afi 
var alinn upp sem útvegsbóndi, 
hafði mikið fyrir lífinu og ég 
bar mikla virðingu fyrir honum, 
enda merkilegur maður og 
þjóðþekktur. Um sextugt fékk 
hann heilablóðfall og varð ekki 
samur á eftir. Þá var ég sjö ára. 
Ég man lítið eftir honum sem 
prédikara en hef heyrt til hans 
á upptökum og skynja að það er 
mikið af afa í sjálfum mér þótt 
við höfum hvor sinn prédikunar-
stílinn.“

Móðurafi Helga var Helgi Hall-
varðsson, skipherra hjá Land-
helgisgæslunni.

„Ég átti því tvo stóra afa og 
ekki allir sem eiga afa sem báðir 
hafa gefið út ævisögu sína. Ég 
kannast við þá báða í sjálfum 
mér en er þó líkari Helga afa í 
útliti.“ 

Helgi segir að styrkleika sínir 
í prestembættinu séu væntum-
þykja fyrir fólki og þörf til að 
hjálpa því að blómstra í lífinu.

„Það er stærsta krafan í starfi 
prests; að hafa tíma, dug og kær-
leika í starfið í stað þess að líta 
á það sem verkefni. Ég er líka á 

heimavelli þegar kemur að því 
að útskýra ritningartexta Biblí-
unnar, sem er einkenni Hvíta-
sunnukirkjunnar. Ég hef yndi af 
því að skoða gamla texta í upp-
runalegu samhengi og sjá hvern-
ig mannlegt eðli er samt við sig. 
Þá kemur í ljós að nútímafólk 
tekst enn á við sömu vandamál, 
langanir og þrár og leitar svara 
við sömu spurningum.“

JESÚS ER DROTTINN
Helgi ólst upp í  Vesturbænum 
fyrstu æviárin en bjó síðar 
lengst af á Kjalarnesi. Hann lauk 
stúdentsprófi frá Menntaskólan-

um í Hamrahlíð og fór þaðan til 
Belgíu þar sem hann lauk próf-
gráðu í guðfræði.

„Ég fékk ungur tækifæri til að 
prédika og fann strax að ég væri á 
réttri hillu. Söfnuður Hvítasunnu-
kirkjunnar á það sameiginlegt að 
hafa Jesú Krist í brennidepli og 
við erum með stystu trúarjátn-
ingu í íslenskum trúfélögum, sem 
er „Jesús er Drottinn“ og er talin 
elsta trúarjátning manna. Jesús 
er leiðtoginn sem við öll viljum 
líkjast og allir hafa upplifað að 
Jesús sé raunverulegur. Trúin er 
því ekki bara góð hugmynd; hún 
er veruleiki sem við lifum.“

Helgi segir engan þurfa að vera 
í krísu til að upplifa Jesú sem 
förunaut í sínu lífi.

„Það hendir venjulegar mann-
eskjur, eins og við erum flest, 
og gefur þeim ríkulega lífsfyll-
ingu. Það blómstrar, hættir að 
hafa áhyggjur af áliti annarra, 
hættir að láta höft hamla sér og 
gerir það sem það er skapað til 
að gera. Á sama tíma erum við til 
staðar þegar fólk fótar sig á trúar-
göngunni, hvetjum það til að vaxa 
og finna hæfileika sína og gjafir.“

Margir safnaðarmeðlima Hvíta-
sunnukirkjunnar hafa farið út af 
sporinu og segir Helgi þá sækja 

í kirkjuna vegna þess að hún 
dæmir þá ekki.

„Í stað þess að dæma tökum 
við utan um þá og hér fá þeir 
hvatningu og stuðning. Það koma 
ótrúlega margir til okkar sem eng-
in tengsl hafa við kirkjuna, eins og 
innflytjendur sem eru vanir því 
úr heimalandi sínu að kirkjan sé 
eina óspillta stofnunin sem hægt 
er að treysta. Þeir leggja traust 
sitt á Jesú og kirkjuna sem verður 
stuðningsnet þess og fjölskylda 
þegar eiginleg fjölskylda er fjarri.“

Hvítasunnusöfnuðurinn telur 
um 1.200 manns og á hverjum 
sunnudegi mæta hundruð þeirra 
til kirkju. Félagsstarf er ríkulegt 
og tónlistarlíf í Fíladelfíu rómað 
eins og landsmenn þekkja af sjón-
varpsútsendingu jólatónleika 
kirkjunnar á aðfangadagskvöld.

„Jólatónleikarnir eru styrktar-
tónleikar en ágætis hliðarverkun 
er að fólk kynnist okkur í leiðinni. 
Við finnum fyrir meiri velvild í 
samfélaginu eftir að jólatónleik-
unum var sjónvarpað og nú vita 
fleiri hver við erum og að við 
erum meinlaust trúfélag,“ segir 
Helgi og brosir.

Í frístundum hefur Helgi gaman 
af útivist og veiði, hjólreiðum 
og samveru með fjölskyldu og 
vinum.

„Ég er líka forfallinn áhuga-
maður um ruðning (e. rugby) og 
mig hefur lengi langað að gefa 
mér tíma til að sækja æfingar 
hjá rugbyfélagi sem æfir á Vals-
vellinum. Þetta er alvöru sport 
sem útheimtir heilmikil átök 
og kannski það yrði erfitt að 
útskýra glóðarauga á samkom-
um,“ segir Helgi og skellir upp 
úr. ■ thordis@365.is

GERIST EKKI SUMARLEGRA Tekið er um stilkinn á fyrsta blóminu og gert gat með nögl-
unum. Næsta stilk er stungið ofan í og þannig koll af kolli þar til keðjan er orðin nógu löng.

Nú er tími blómakransanna 
runninn upp. Til eru þó nokkrar 
aðferðir til að búa þá til. Sumar 
krefjast þess að notaður sé blóma-
vír og -bönd en þegar dvalið er úti 
í guðsgrænni náttúrunni er ekki 
víst að slíkt sé við höndina.

Auðveldast er að gera svokall-
aða blómakeðju. Byrjaðu á því að 
tína vænan vönd. Ýmist er hægt 
að velja eina tegund eða blöndu 
af villtum blómum. Best er að 
velja blóm með nokkuð sverum 
og stífum stilkum, eins og til að 
mynda baldursbrár. 

Byrjaðu á því að stytta stilk-
ana. Gættu þess að hafa þá alla 
um það bil jafn langa. Taktu svo 
um stilkinn á fyrsta blóminu og 
gerðu lítið gat með nöglunum 
nokkuð fyrir ofan miðju, nærri 
blómahnappinum. Stingdu næsta 

stilk þar ofan í. Gerðu svo gat á 
þann stilk og stingdu þriðja ofan 
í hann. Haldu svo áfram þar til 
keðjan er orðin hæfileg löng. 
Tengdu hana þá saman í hring 
með sama hætti. Gott er að vefja 
samskeytin vel með stilkum, 
hnýta og herða að. 

AUÐVELD BLÓMA-
KEÐJA  Í HÁRIÐ
Ýmist er hægt að flétta, hnýta eða vefja blómakrans 
í hárið. Það getur þó vafist fyrir mörgum. Auðveldast 
af öllu er að gera fallega blómakeðju til skrauts. 

LIFIR Í TRÚNNI Helgi segir Hvítasunnukirkjuna hvetja fólk til að taka ástarsamband alvarlega, giftast maka til lífstíðar og spara sig 
fyrir hjónaband.

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  
Kolbeinn Kolbeinsson, kolli@365.is, s. 512 5447

FLJÓTLEGUR BLÓMAKRANS
Með þessari aðferð er hægt að útbúa blóma-
krans í hárið á börnunum á augabragði.
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Hætta á meltingarvandamálum 
eykst þegar ferðast er til út-
landa; ekki síst matareitrun. 

Magakveisur og kvef eru algengasta 
ástæða veikinda í fríum því þá snæða 
ferðalangar öðruvísi mat og framandi 
fæði sem þeir þola verr í 
maga. Á sama tíma eykst 
hætta á bakteríusýk-
ingum úr umhverf-
inu vegna allra 
hinna ferðamann-
anna.

Með því að 
taka inn góða 
meltingargerla 
styrkist melt-
ingarflóran og 
ónæmiskerfi lík-
amans og þar með 
varnir líkamans 
gegn óæskilegum 
bakteríum sem valdið 
geta meltingarvanda.

BYLTINGARKENND LAUSN FYRIR 
MELTINGUNA
Það er öllum hvimleitt að glíma við 
meltingartruflanir í sumarfríi á er-
lendri grundu og slíkt getur hæglega 
eyðilagt fríið. Helmingur þeirra sem 
ferðast til útlanda finnur fyrir óþæg-

indum í maga og þá sérstaklega þegar 
ferðast er til framandi landa. Með því 
að taka inn vinveitta meltingargerla 
er unnt að minnka verulega hættu á 
hvers kyns meltingarvanda, svo sem 
niðurgangi, hægðatregðu og matar-

eitrun.

SÉRSNIÐIN LAUSN 
FYRIR UTANLANDS-

FERÐINA
„For travelling 
abroad“ er tvívirk 
bakteríuform-
úla til að taka 
með í fríið. Hún 
inniheldur hátt 
hlutfall góðra 
baktería, svo sem 

lactobacillus og 
bifidobacterium, 

sem eru verndandi 
fyrir meltingu og þar-

maflóru og minnka hættu á 
að óvinveittir gerlar setjist að í 

meltingunni. Auk þess inniheldur hún 
saccharomyces boulardii sem losar 
þarmaflóruna við óæskilegar bakteríur 
og dregur verulega úr líkum á maga-
kveisum og niðurgangi. 

„For travelling abroad“ er frábær 
vörn fyrir alla fjölskylduna.

GÓÐ MELTING Í FERÐALAGINU
Bakteríuflóran „For travelling abroad“ frá OptiBac Probiotics er örugg fyrir alla fullorðna og börn frá eins árs aldri. 
Hún inniheldur fimm milljarða af fjórum hágæða bakteríum sem vernda meltinguna. Þarf ekki að geymast í kæli. 
Takið eitt hylki daglega með morgunmat þremur til fimm dögum áður en ferðalag hefst og á meðan á því stendur. 

FARA BAKTERÍUR 
MEÐ Í FRÍIÐ ÞITT?
RARITET KYNNIR  Taktu verndandi bakteríur fyrir meltinguna með í fríið og 
njóttu þess að borða allt sem þig lystir. Bakteríuflóran „For travelling abroad“ 
frá OptiBac Probiotic verndar bakteríuflóru líkamans og styrkir ónæmiskerfið.

VELLÍÐAN Í MAGA Ferðalög geta tekið sinn toll af meltingunni og því mikilvægt að undirbúa meltingarflóruna vel áður en haldið er 
utan í sumarfrí.

HVAR FÆST 
OPTIBAC 
PROBIOTICS?
Optibac Probiotics 
fæst á eftirfarandi 
stöðum: 
Lifandi markaður
Lyf og heilsa
Apótekarinn
Lyfsalinn
Lyfjaver
Heilsuver
Lyfjaval
Reykja víkur apótek
Apótek Vestur lands
Apótek Suðurnesja
Árbæjarapótek
Apótek Garðabæjar 
Apótek Hafnarfjarðar
Urðarapótek
Rima Apótek
Akureyrarapótek 
Garðs Apótek
Apótek Ólafsvíkur 
Heilsutorgið í Blómaval
Athugið að úrval getur 
verið mismunandi eftir 
útsölustöðum.

FOR 
TRAVELLING 

ABROAD
fæst með 

20 prósenta 
afslætti 
út júní

Heilsusetur Þórgunnu
552 1850 / 896 9653 · www.heilsusetur.is

Viðurkenndur sérmenntaður 
kennari með 20 ára reynslu

NÁMSKEIÐ Í
ANDLITSNUDDI 

& INDVERSKU 
HÖFUÐNUDDI

27 nóvember frá kl. 11.00 til 15.00

Upplýsingar í síma 896-9653 
og á www.heilsusetur.is.
Heilsusetur Þórgunnu

552 1850 / 896 9653 · www.heilsusetur.is

NÁMSKEIÐ Í
ANDLITSNUDDI 

& INDVERSKU 
HÖFUÐNUDDI

27 nóvember frá kl. 11.00 til 15.00

Upplýsingar í síma 896-9653 
og á www.heilsusetur.is.

laugardaginn 5. maí frá kl 11-15:00Tími: Miðvikudagskv. frá kl. 17.00- 21.00 
Verð með ilmolíublöndu og möppu kr. 20.000

ANDLITS- OG 
HÖFUÐNUDD

• Punktanudd- Náttúruleg andlitslyfting
• Indverskt höfuð-baknudd utan yfir föt
• Ilmolíunudd- 100% lífrænar olíur

Færri kíló – Minna ummál
með spínat extrakt 

Fæst í 14 og 28 daga skömmtum. Útsölustaðir flest apótek og heilsu búðir.

Aptiless: Mest selda þyngdarstjórnunar efnið í Noregi og Svíþjóð.
Hungurtilfinning minnkar strax frá fyrstu notkun. Inniheldur 
yfir 100 mismunandi próteinefni. Einn skammtur jafngildir fimm 
boll um af fersku spínati. 100% náttúru legt. Thylakoids: Dregur 
úr hungri - Eykur mettun - Minnkar sykurlöngun - Jafnar blóðsykur 
Lækkar blóðfitu, kólesterol og blóðþrýsting - Minnkar ummál 
Fækk ar aukakílóum - Eykur orku - Bætir þarmaflóru. 

Vísindaleg sönnun á virkni
Rannsóknir gerðar af Karólínska Háskólanum í Lundi í Svíþjóð ásamt
fleiri virtum rannsóknarstofnunum. Nýtt í heiminum - nýtt á Íslandi

Dr. Charlotte Erlanson-
Albertsson, Prófessor
við Karólínska 
Háskólanum í Lundi 
í Svíþjóð 
mynd:Kennet Ruona
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Ein merkasta nýja uppgötvunin sem gerð hefur verið í heiminum dag

Nýtt á Íslandi

Hausverkur Ekki þjást MigreLief

Mígreni.is
MigreLief fyrirbyggjandi fæðubótarefni fyrir fullorðna og börn

Marta Eiríksdóttir 
starfar í Lifandi markaði 
og er jógakennari. Fáðu flatan maga!

Með vinveittum meltingargerlum frá OptiBac Probiotics.

Ertu með loft í maganum og þjáist af vindverkjum? „Ég er með viðkvæma meltingu og hef þjáðst 
af meltingaróþægindum í langan tíma. Gerlarnir hjálpa til við niðurbrot mjólkursykurs og sterkju í 
meltingarvegi og koma í veg fyrir óþægindi sem tengjast fæðuóþoli.”

optibaciceland
Útsölustaðir: Lifandi markaður, Lyf og heilsa, Apótekarinn, Lyfsalinn, Lyfjaver, Lyfjaval, Reykjavíkurapótek, Apótek Vesturlands, 
Apótek Suðurnesja, Árbæjarapótek, Apótek Garðabæjar, Apótek Hafnarfjarðar og Urðarapótek



FÓLK|HELGIN

SÖLULEYFI
Hægt er að sækja 
um söluleyfi á 
Bernhöftstorfu-
markaðinn hjá um-
hverfis- og skipu-
lagssviði Reykja-
víkurborgar. 
Skemmtiatriði og 
viðburðir verða 
auglýstir á heima-
síðu Reykjavíkur-
borgar.

STAÐALBÚNAÐUR Össur Hafþórsson hjá Reykjavík Ink segir flott húðflúr í dag vera jafn sjálfsagðan hlut og að eiga flottan jakka og 
góðan síma. The Icelandic Tattoo Convention 2014 stendur nú yfir á Bar 11 við Hverfisgötu. MYND/ANDRI MARÍNÓ

Þetta er ein risastór tattú-
stofa. Hér eru húðflúrarar 
frá Bandaríkjunum, Þýska-

landi, Portúgal og fleiri stöðum 
og mikið líf og fjör,“ segir Össur 
Hafþórsson hjá Reyjavík Ink en 
nú um helgina stendur yfir húð-
flúrráðstefna, haldin í níunda 
sinn, á Bar 11 við Hverfisgötu.

Ráðstefnan hefur alltaf verið 
vel sótt gegnum árin og stemm-
ingin alltaf góð, segir Össur. Bæði 
Íslendingar og erlendir gestir 
sækja hátíðina. 

„Ferðamennirnir eru stór hluti 
gesta sem er gott,“ segir Össur. 
„Húðflúr er ekki sama tabúið og 
það var. Í dag eru mömmur með 
tattú. Húðflúr eru orðin hálf-

gerður staðalbúnaður og hluti af 
því að eiga gott úr, flottan jakka 
og góðan síma,“ segir  Össur 
en þvertekur fyrir að fyrir vikið 
gætu húðflúr verið orðin lummó. 

„Alls ekki, en fólk er farið 
að velja betur, þetta er engin 
vitleysa lengur. Húðflúr hafa 
táknrænt og tilfinningalegt gildi 
fyrir marga, ekki eins og þegar 
fólk var að fá sér kínversk tákn 
eða tribal, og mundi síðan jafn-
vel ekkert hvað táknið átti að 
merkja. Við eigum líka frábær 
íslensk tákn, rúnaletrið. Rúnir 
eru til dæmis vinsælar hjá ferða-
mönnunum.“

Þeir húðflúrlistamenn sem 
flúra á ráðstefnunni eru: Jason 

June, Guy Ursutti, Jason Thomp-
son, Mason Corelli, Scott Ellis, 
Holly Ellis, Chip Baskin, Austin 
Maples, Jason Donahue, Jesse 
Allen Gordon, Ryan Campell, 
Jennifer Lynn, Simon Capex, Jav-
ier Wolf, Roberto, Eric Axel, Will 
Card, Rita, Zaxe og Sepp. Tíma-
pöntun fer fram á staðnum.

Dagskráin hefst klukkan 12 í 
dag og á morgun og stendur til 
klukkan 22. Stakur dagur kostar 
700 krónur en frítt er inn fyrir 
börn. Össur segir ráðstefnuna 
fjölskylduvænan viðburð.

„Börnin eru svo oft hugmynd-
in að baki húðflúrum hjá fólki 
svo það er bara um að gera að 
þau kynnist þessu.“

EKKI LENGUR TABÚ
HELGIN  Húðflúrarar víðs vegar að úr heiminum flúra nú í portinu bak við Bar 
11 við Hverfisgötu. The Icelandic Tattoo Convention er nú haldin í níunda sinn.

Markaðstorg verður opnað 
í dag á Bernhöftstorfunni 
klukkan 13 með pompi og 
prakt. Spennandi og fjölbreytt-
ur varningur verður til sölu og 
mun hljómsveitin White Signal 
troða upp og einnig Sirkus Ís-
lands. 

Hljómsveitin White Signal 
hefur meðal annars unnið 
jólalagasamkeppni Rásar 2 
undanfarin tvö ár og verið í 
sumarvinnu við að skemmta 
borgarbúum síðustu tvö 
sumur. 

Sirkus Íslands hefur verið 
starfræktur síðan haustið 2007 
og verið meðlimur í sjálfstæðu 
leikhúsunum frá 2009. Sirkus-
inn samanstendur af fjölbreytt-
um hópi hæfileikaríks fólks 
á ýmsum sviðum sirkuslista 
sem sameinar krafta sína undir 
stjórn Lee Nelson.

Bernhöftstorfan mun breyt-
ast í markaðstorg allar helgar í 
sumar og eins mun torgið mun 
standa þeim sem hafa söluleyfi 
opið aðra daga vikunnar. 

ÍSLENSKUR MARKAÐUR 
Á BERNHÖFTSTORFUNNI
Bernhöftstorfan breytist í markaðstorg í dag og á morgun. Dagskráin hefst með 
stæl klukkan 13. White Signal og Sirkus Íslands skemmta gestum.

MARKAÐSLÍF 
Bernhöftstorfan mun iða 
af lífi í dag og á morgun 
en torfan hefur fengið 
hlutverk markaðstorgs 
í sumar.

540 2000 | penninn@penninn.is  
www.penninn.is | www.eymundsson.is

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum.  
Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

MERKTU  
ÞÍNAR KÚLUR!

MERKITÚSS FYRIR  
GOLF SKAPALÓN

GOLFIÐ
MINNISBLOKK

Nú er um að gera að sérmerkja goflkúlurnar fyrir 
sumarið !  Þrír litir og fylgir sér skapalón með. 

Snilldarbók með skorkortum ásamt   
blaðsíðum fyrir mikilvæg minnisatriði.
Fáanleg í 4 litum - stærð 10 x 14.5 sm.

999 kr.  

1.899 kr.  
5%

afsláttur af ÖLLUM 
VÖRUM einnig tilboðum
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Björk Erlingsdóttir segir 
að hún hefði ekki trúað 
því að Femarelle virkaði 

svona vel nema prófa það sjálf. 
„Ég var aðeins rétt um 40 ára 
þegar einkenni breytingaskeiðs-
ins hófust hjá mér. Ótrúlegt 
að vera svo ung og upplifa 
einkenni sem 50 ára konur eru 
að upplifa. Vinnufélagar mínir 
fengu helst að finna fyrir því að 
ég var alltaf í hitakófi og opnaði 
alla glugga upp á gátt þegar ég 
var á skrifstofunni,“ segir hún. 

„Ég hef alltaf verið skapgóð 
og kát þannig að breytinga-
skeiðið var ekki alveg týpískt 
hjá mér. Helst voru það svefn-
truflanir og hitakófin sem voru 
að angra mig, ég var alltaf kaf-
rjóð í framan, sveitt og að kafna 
úr hita. Þegar mér bauðst að 
prófa Femarelle í mánuð trúði 
ég ekki á að það myndi hjálpa 
mér. Ég byrjaði, hætti, byrjaði 
aftur, fann góðan mun, og svo 
þegar ég byrjaði aftur á þriðja 
pakkanum á nokkurra mánaða 
tímabili fann ég það fyrir alvöru 
hve vel Femarelle virkaði á 
mig. Ég vildi bara ekki trúa því 
fyrst. Ég fann líka mikinn mun á 
því hvað ég náði að sofa betur, 
þar sem ég átti ekki Femarelle 
í nokkra daga, þá gat ég merkt 
muninn. En núna finn ég hvað 
það gerir mér gott og ætla því 
að halda áfram,“ segir Björk. 

DÁSAMLEGT UNDRAEFNI
„Ég ákvað að prófa Femarelle 
síðasta vetur eftir að hafa lesið 
frásögn konu í blaði þar sem 
hún lýsti ánægju sinni með 
vöruna,“ segir Soffía Káradóttir 
sem á þeim tíma var að byrja 
á breytingaskeiðinu en vildi 
ekki nota hormóna. „Ég fann 
fyrir hitakófum, fótaóeirð, 
skapsveiflum, líkamlegri van-
líðan og vaknaði oft upp á nótt-
unni.“

Eftir að Soffía hafði tekið 
Femarelle inn í aðeins tíu daga 
hurfu öll einkenni breytinga-
skeiðsins. „Nú fæ ég samfelldan 
svefn, finn ekki lengur fyrir hita-
kófum eða fótaóeirð og líður 
mun betur á allan hátt og er í 
góðu jafnvægi.“

Soffía mælir hiklaust með 
Femarelle við vinkonur sínar. 
„Ein þeirra hætti á hormónum 
og notar Femarelle í dag. Ég 
mæli með því að allar  konur 
á breytingaaldrinum prófi 
Femarelle og get ekki ímyndað 
mér hvernig mér liði í dag ef ég 
hefði ekki kynnst þessu dásam-
lega undraefni.“

Virkni Femarelle hefur verið 
staðfest með fjölda rannsókna á 
undanförnum 13 árum. 

MJÖG ÁNÆGÐ MEÐ FEMARELLE 
„Ég frétti af Femarelle hjá syst-
ur minni sem hefur notað vör-
una með góðum árangri. Ég ákvað 
að prófa þar sem ég var byrjuð að 
finna fyrir nokkrum einkennum 
sem voru lýsandi fyrir breytinga-
skeiðið en samt er ég bara 42 ára,“ 
segir Selma Björk Grétarsdóttir. 

„Ég fann fyrir svefntruflunum, 
verkjum um líkamann og skap-
sveiflum. Það var alveg ótrúlega 
fljótt sem ég fann góð áhrif af 
Femarelle, því að eftir aðeins tvo 
daga var ég farin að sofa betur. 
Ég er mjög ánægð með áhrifin af 
Femarelle, því að skapið hefur 
lagast og verkirnir minnkað. Mér 
líður mun betur og er sáttari með 
sjálfa mig.“  

LOKSINS VERKJALAUS
„Mig langar að deila með ykkur 
reynslu minni af notkun Fem-
arelle,“ segir Eva Ólöf Hjaltadóttir. 
„Mér hafði ekki liðið nógu vel í 
svolítinn tíma, ég er á lyfjum við 
sykursýki og vegna veikinda í 
skjaldkirtli. Ég hafði þyngst vegna 
lyfjanna og hef ég einnig verið 
með gigt og haft verki vegna þess. 
Mér fannst óþægilegt að vera of 
mikið innan um fólk, var orðin 
svolítið þunglynd af vanlíðan. Mér 
fannst ekki gott að vera innan um 
hávaða og var því mjög mikið að 
einangrast frá félagslífi. Vegna 
sykursýkinnar og skjaldkirtilssjúk-
dómsins hef ég svitnað mjög mikið 
þótt ég hafi ekki 
verið í áreynslu. 
Það var þannig að 
ég þurfti að skipta 
um bol þrisvar á 
dag. 

Ég er 71 árs og 
var ekki sátt við 
hvernig mér leið, 
vildi geta tekið 
meiri þátt í lífinu. 
Ég las umfjöllun 
um Femarelle og 
leist vel á að prófa 
náttúrulega og 
hormónalausa 
meðferð, sér-
staklega þar sem 
ég sá að hún gæti 
linað verki. Ég hef 

núna notað Femarelle undanfarna 
mánuði og hef endurheimt mitt 
fyrra líf. 

Mér líður svo vel að nú get ég 
farið daglega út að ganga með 
hundinn, fer einnig í sund á hverj-
um degi, sæki félagsvist og fer í 
bingó vikulega,“ segir Eva. 

„Mig er hætt að verkja um allan 
líkamann og ég nota Femarelle 
sem náttúrulega verkjameðferð 
því að ef ég er með verk tek ég 
aukalega af því. Eftir að ég hafði 
verið á Femarelle í um það bil sex 

mánuði fann ég að ég var hætt að 
svitna eins og ég gerði daglega 
og get núna verið í sama bolnum 
allan daginn. Mjög mikill léttir fyrir 
mig. Svo er það besta við þetta að 
núna segja börnin mín og tengda-
börn að ég sé orðin miklu líflegri 
og hressari. Mér finnst meira 
gaman að hitta barnabörnin mín 
því ég get veitt þeim meiri athygli. 
Ég hef að auki misst 11 kíló án 
þess að reyna það vegna þess að 
mér líður betur og ég get hreyft 
mig óhindrað.“

FEMARELLE ER FRÁBÆR LAUSN 
ICECARE KYNNIR  Loksins er komin á markaðinn náttúruleg lausn fyrir konur á breytingaaldri. Femarelle er gert úr jurtaefnum og 
rannsóknir sýna að það slær á einkenni tíðahvarfa. Konur finna mikinn mun á sér þegar þær taka inn Femarelle.

VIRKAR VEL Björk Erlingsdóttir segir að hún sofi miklu betur eftir að hún fór að taka inn Femarelle.
 MYND/STEFÁNSOFFÍA KÁRADÓTTIR 

SELMA BJÖRK GRÉTARSDÓTTIR 

EVA ÓLÖF HJALTADÓTTIR 

● Femarelle er öruggur kostur fyrir 
konur 

● Slær á óþægindi eins og höfuð-
verk, svefntruflanir, nætursvita,  
skapsveiflur, óþægindi í liðum og 
vöðvum

● Þéttir beinin
● Hefur ekki áhrif á móðurlíf eða 

brjóstavef 
● Náttúruleg lausn, inniheldur Tofu 

exctract og Flaxceed duft.
● Inniheldur engin hormón eða ísó-

flavóníða
● Staðfest með rannsóknum síðustu 

13 ár

FEMARELLE
Femarelle er náttúrulegt jurtaSERMi 

(Selective Estrogen Receptor Modulator) gert úr 
jurtaefnum. Innihald hylkjanna er: 322 mg DT56a 
(tofu extract) og 108 mg hörfræjaduft. 

FEMARELLE ER EKKI HORMÓN OG INNIHELDUR EKKI 
 ÍSÓFLAVÓNÍÐA

Fæst í öllum apótekum, heilsu-
vöruverslunum og í heilsuhillum stórmarkaða.

UPPLÝSINGAR 
www.icecare.is og Femarelle á Facebook.
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Á Hraðastöðum í Mosfellsdal 
hefur verið rekinn húsdýra-
garður í um það bil eitt ár. 

Rekstrarstjórar garðsins eru fjór-
tán og ellefu ára heimasæturnar á 
bænum, Linda og Sara Bjarnadæt-
ur. „Mamma og pabbi hafa tekið 
á móti leikskólabörnum í sveita-
ferðum á vorin í mörg ár og okkur 
systurnar langaði að gera meira úr 
þessu og hafa opið fyrir fólk allt 
sumarið. Við systurnar sjáum alveg 
um þetta og það er ekkert mál,“ 
segir Linda. 

ALLIR FÁ AÐ HALDA Á DÝRUM
„Við erum með hesta, geitur, eitt 
svín, ref, naggrísi, kanínur, hvolp, 
kálf, kettlinga, hænur og kindur. 
Svo eigum við von á tvíburakálfum 
í húsdýragarðinn sem nágranni 
okkar ætlar að lána okkur. Við 
erum líka með traktor sem hægt 
er að leika sér á og fleira dót. Hjá 
okkur getur fólk fengið að halda á 
dýrunum og klappa þeim, okkur 
finnst það svo æðislegt.“ Hún segir 
að þrátt fyrir að einhverjir krakkar 
séu hræddir við dýrin í byrjun þá 
endi flestir á því að halda á þeim 
og klappa þeim, enda kenna þær 
systur öllum réttu handtökin.

BARA VENJULEG SVEITASTÖRF
Foreldrar Lindu og Söru hjálpa 
þeim við rekstur húsdýragarðsins 
en Bjarni Bjarnason, pabbi þeirra, 
segist bara vera vinnumaður hjá 

þeim. Systurnar hafa búið alla sína 
tíð á bænum og segir Linda það 
vera alvanalegt fyrir þær að vera 
í kringum dýrin. „Við lítum ekki á 
þetta sem eitthvert fyrirtæki. Við 
hugsum um dýrin, mokum undan 
þeim, gefum þeim og pössum að 
þeim líði vel og að það sé snyrti-
legt í kringum þau. Þetta eru bara 
venjuleg störf fyrir okkur, það er 
bara fólkið sem kemur að skoða 
dýrin sem bætist við. Við höfum 
reyndar fjölgað litlu dýrunum hjá 
okkur eftir að við opnuðum hús-
dýragarðinn en við erum aðallega 
með kindur sem pabbi sér um.“

ÓVENJULEGT HÚSDÝR
Refurinn Móey er einn íbúa Hús-
dýragarðsins á Hraðastöðum. „Það 
var maður sem var að vinna uppi 
á Mosfellsheiði í fyrrasumar sem 
kom með hann til okkar. Refurinn 
kom bara út úr greninu og vildi 
leika við hann, maðurinn tók hann 
með sér og spurði hvort við vildum 
ekki hafa hann í garðinum. Refur-
inn er búinn að vera hjá okkur í 
næstum ár og það er mjög gaman 
að hafa hann, hann er óvenjulegt 
gæludýr,“ segir Linda. 

MIKIÐ LÍF Á HRAÐASTÖÐUM
Þær systur eru í Varmárskóla í 
Mosfellsbæ og fara með skólabíl 
í skólann. „Ég er ein í bekknum 
sem bý hér í sveitinni en í árgang-
inum hennar Söru systur eru fleiri 

krakkar úr dalnum. Það er alltaf 
fullt af krökkum hér á Hraðastöð-
um og mikið líf. Hér hafa líka oft 
verið teknar upp auglýsingar og 
hljómsveitin Retro Stefson tók upp 
tónlistarmyndband í hlöðunni hjá 
okkur.“ Hún segist þó ekki vita af 
hverju þeirra bær hafi orðið fyrir 
valinu en finnst líklegt að það hafi 
verið af því að svæðið er gamal-
dags.

Nánari upplýsingar um Húsdýra-
garðinn á Hraðastöðum má finna á 
Facebook. 

 ■ liljabjork@365.is

PABBI ER BARA VINNUMAÐUR 
HÚSDÝR  Rekstrarstjórar Húsdýragarðsins á Hraðastöðum í Mosfellsdal eru ellefu og fjórtán ára systur. Garðurinn fagnar ársafmæli.

REKSTRAR-
STJÓRAR
Systurnar Sara 
og Linda reka 
Húsdýragarðinn 
á Hraðastöðum. 
Þær búa á bæn-
um ásamt for-
eldrum sínum. 
MYND/GVA

LÍF Á BÆNUM  Kristrún Bender og Brynja Bjarna-
dóttir knúsa kanínu og kött sem eiga heima í hús-
dýragarðinum.

VINNUMAÐURINN
Pabbi systranna sér um 
kindurnar en dæturnar reka 
Húsdýragarðinn á Hraða-
stöðum.

Cinnabon er klassísk amerísk 
uppskrift að mjúkum kanil-
snúðum sem bakaðir eru nokkrir 
saman í eldföstu móti og mynda 
nokkurs konar köku. Yndislegt 
kaffibrauð á fallegum sumardegi.

DEIG
1 bolli mjólk
2 egg
1⁄3 bolli olía
4½ bolli hveiti
1 tsk. salt
½ bolli sykur
2½ tsk. þurrger

Fylling
1 bolli púðursykur
2½ msk. kanill
1⁄3 bolli mjúkt smjör

KREM 
1 dl rjómaostur
¼ bolli mjúkt smjör
1½ bolli flórsykur
½ tsk. vanilludropar

Öllum þurrefnum í deigið er 
blandað vel saman. Vökva er 
bætt út í og hnoðað. Deigið látið 
hefast þar til það hefur tvöfald-
ast.

Útbúið fyllingu með því að 
hræra saman öllu innihaldinu. 

Deigið er flatt út og smurt 
með fyllingunni. Rúllið deiginu 
upp og skerið rúlluna í hæfilega 
marga snúða. Þeim er síðan rað-
að í eldfast mót og látnir hefast í 
um hálftíma.

Snúðarnir eiga að bakast við 
170 gráður í um fimmtán mín-
útur. Meðan snúðarnir bakast er 
kremið útbúið. Það er sett ofan á 
snúðana um leið og þeir koma út 
úr ofninum.

AMERÍSKIR 
KANILSNÚÐAR

RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • WWW.SM.IS

FÁÐU ÞRÁÐLAUSAN 
AÐGANG AÐ 
TÓNLISTINNI 
Í ÖLLUM 
HERBERGJUM

Hvað er SONOS?

Sonos er kerfi þráðlausra hátalara og hljómtækja. Það sameinar stafræna 
tónlistarsafnið þitt og útvarpsstöðvar í einu appi sem þú getur stjórnað frá 
hvaða síma eða spjaldtölvu sem er. Spilaðu það sem þú vilt hvar sem er á 
heimilinu í gegnum Sonos kerfið sem er mjög einfallt í uppsetningu.



atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

Landsvirkjun ber gullmerkið í Jafnlauna- 
úttekt PwC, sem staðfestir að fyrirtækið 
greiðir körlum og konum jöfn laun fyrir 
sömu eða jafnverðmæt störf.

Sótt er um starfið á vef Capacent til og með 15. júní.
Nánari upplýsingar veita hilmar.hjaltason@capacent.is og 
starfsmannastjóri Landsvirkjunar, sturla.johann.hreinsson 
@landsvirkjun.is.

Landsvirkjun leitar að framúrskarandi konu eða 
karli til að leiða framkvæmdasvið fyrirtækisins. 
Framkvæmdasvið stýrir virkjunarframkvæmdum 
Landsvirkjunar frá undirbúningi að fullbúinni aflstöð. 
Framkvæmdastjóri framkvæmdasviðs heyrir beint undir 
forstjóra og á sæti í framkvæmdastjórn.

Helstu verkefni:

>  Dagleg stjórnun og rekstur

>  Stefnumótun og áætlanagerð

>  Umsjón með byggingu vatnsaflsvirkjana, 
jarðvarmavirkjana og vindorkuvera

>  Vöktun kostnaðar, gæða og framvindu framkvæmda 
fyrirtækisins 

>  Samskipti við hagsmunaaðila

Við leitum að einstaklingi með meistaragráðu í verkfræði. 
Starfið krefst leiðtogahæfileika, drifkrafts og þrautseigju. 

Stór verkefni  
bíða kraftmikils 
framkvæmdastjóra
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Fræðsluþjónusta Hafnarfjarðar
Þróunarfulltrúi leikskóla

Staða þróunarfulltrúa leikskóla  á Skólaskrifstofu Hafnarf-
jarðar er laus til umsóknar.

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar þjónar og hefur eftirlit með 
þeim menntastofnunum sem reknar eru af Hafnarfjarðarbæ 
og þar starfa sérhæfðir starfsmenn sem leitast við að veita 
faglega ráðgjöf og þjónustu sem hæfir hverju sinni.  Mark-
mið Skólaskrifstofunnar er að efla menntun í Hafnarfirði og 
styrkja gott skólastarf.

Meginverkefni
• Umsjón og eftirlit með faglegu starfi í leikskólum 

og  ráðgjöf varðandi ýmsa rekstrarþætti.
• Ráðgjöf vegna sérverkefna, þróunarverkefna og 

nýbreytnistarfa og miðlun þekkingar og nýjunga á 
sviði leikskólamála.

• Gerð stefnumarkandi tillagna um nýjungar 
í leikskólastarfi.

• Veita fræðslu og stuðla að samstarfi og 
upplýsingamiðlun til  leikskóla og á milli leikskóla.

Hæfniskröfur 
• Þróunarfulltrúi leikskóla skal vera leikskólakennari 

með framhaldsmenntun á sviði uppeldis- og/eða 
kennslufræði. Meistarapróf æskilegt.

• Reynsla af stjórnun leikskóla æskileg.
• Jákvæðni gagnvart breytingum/nýjungum 

í leikskólastarfi,  jafnt innara starfi sem og rekstrarformi.  
• Lipurð í mannlegum samskiptum.
• Reynsla og/eða þekking á SMT- skólafærni æskileg.

Þróunarfulltrúi leikskóla vinnur í nánu samstarfi við 
þróunarfulltrúa grunnskóla en rík áhersla er lögð á heild-
stæða þjónustu við leik- og grunnskóla og aðrar stofnanir á 
fræðslusviði.  Næsti yfirmaður þróunarfulltrúa er sviðsstjóri 
fræðsluþjónustu.

Nánari upplýsingar um starfið veitir sviðsstjóri fræðsluþjó-
nustu/fræðslustjóri,Magnús Baldursson, í síma 585 5800, 
netfang magnusb@hafnarfjordur.is 
Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningi launanefndar 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Umsókn þarf að innihalda yfirlit um menntun og reynslu og 
skal skilað á Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar, Linnetsstíg 3, 220 
Hafnarfjörður eða á netfangið magnusb@hafnarfjordur.is 
eigi síðar en 23. júní 2014.
Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðarbæjar eru karlar 
jafnt sem konur hvattir til að sækja um störfin.

Sviðsstjóri fræðsluþjónustu

Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis í skurðlækningum 
með undirsérgreinina efri meltingarfæraskurðlækningar.
Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. október 2014
eða eftir nánara samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Sérfræðistörf í samráði við yfirlækni sérgreinarinnar, s.s.

greining, meðferð og eftirfylgd sjúklinga með vandamál er
tengjast sérgreininni, m.a. þátttaka í göngudeildarþjónustu
og samráðskvaðningum

» Kviðsjáraðgerðir og opnar krabbameinsaðgerðir á efri
hluta meltingarvegar

» Þátttaka í bakvöktum sérgreinarinnar
» Þátttaka í kennslu og vísindavinnu í samráði við yfirlækni

Hæfnikröfur
» Íslenskt sérfræðileyfi í svæfinga- og gjörgæslulækningum
» Góð reynsla af kviðsjáraðgerðum
» Víðtæk reynsla af kviðsjáraðgerðum og opnum

krabbameinsaðgerðum á efri hluta meltingarvegar
» Reynsla í kennslu og vísindavinnu æskileg en ekki skilyrði
» Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands. 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 23. júní 2014.
» Upplýsingar veitir Páll Helgi Möller, yfirlæknir, netfang

pallm@landspítali.is, sími 543 1000.
» Umsóknum fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf,

reynslu af kennslu, vísindavinnu og stjórnunarstörfum
ásamt sérprentun eða ljósriti af greinum sem umsækjandi
kann að hafa birt eða skrifað.

» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu
berast, í tvíriti, LSH skrifstofu skurðlækningasviðs 13A
Hringbraut.

» Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist á
innsendum umsóknargögnum.

» Viðtöl verða við umsækjendur og ákvörðun um ráðningu
í starfið byggir einnig á þeim.

» Fullt starf (100%) er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr.
yfirlýsingu LSH vegna kjarasamnings sjúkrahúslækna dags.
2. maí 2002, sbr. breytingu 5. mars 2006.

SKURÐLÆKNINGASVIÐ
Sérfræðilæknir

Laus eru til umsóknar tvö störf sérfræðilækna í svæfinga-
og gjörgæslulækningum á Landspítala. Starfsvettvangur 
innan spítalans verður einkum við Hringbraut en einnig
í Fossvogi. Starfshlutfall er 100% og veitast störfin frá 
1. september 2014 eða eftir nánara samkomulagi. Til
greina kemur að önnur staðan verði tvær hlutastöður.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Sérfræðistörf í samráði við yfirlækna sérgreinarinnar, s.s.

vinna á skurðstofum, gjörgæslu, móttöku, við svæfingar á
útstöðvum sjúkrahússins, bráðameðferð og meðhöndlun
bráðra og langvinnra verkja

» Þátttaka í bakvöktum og bundnum staðarvöktum
samkvæmt vaktafyrirkomulagi sérgreinarinnar

» Þátttaka í kennslu og vísindavinnu í samráði við yfirlækna
og prófessor

Hæfnikröfur
» Íslenskt sérfræðileyfi í svæfinga- og gjörgæslulækningum
» Frekari sérhæfing í barnasvæfingum og/eða

gjörgæslulækningum er æskileg en ekki skilyrði
» Reynsla í kennslu og vísindavinnu er æskileg en ekki skilyrði
» Vilji til frekari sérhæfingar í samráði við yfirlækna

deildarinnar
» Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands.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 23. júní 2014.
» Upplýsingar veitir Gísli Vigfússon, yfirlæknir, netfang

gislivig@landspítali.is, sími 543 1000.
» Umsóknum fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf,

reynslu af kennslu, vísindavinnu og stjórnunarstörfum
ásamt sérprentun eða ljósriti af greinum sem umsækjandi
kann að hafa birt eða skrifað.

» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu
berast, í tvíriti, LSH skrifstofu skurðlækningasviðs 13A
Hringbraut.

» Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist á
innsendum umsóknargögnum.

» Viðtöl verða við umsækjendur og ákvörðun um ráðningu
í starfið byggir einnig á þeim.

» Fullt starf (100%) er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr.
yfirlýsingu LSH vegna kjarasamnings sjúkrahúslækna dags.
2. maí 2002, sbr. breytingu 5. mars 2006.

SKURÐLÆKNINGASVIÐ
Sérfræðilæknar

Starfssvið:

Ráðning og þjálfun starfsfólks

Umsjón og skipulag á vinnu starfsmanna

Launavinnsla og skráning

Samskipti við viðskiptavini

Hæfniskröfur:

Jákvæðni

Reynsla af stjórnun er kostur

Færni í mannlegum samskiptum

Ríkir skipulagshæfileikar og þjónustulund

Geta unnið sjálfstætt

Hreint sakavottorð

Háskólamenntun er kostur

Þjónustustjóri
Sólar ehf sem sérhæfir sig í ræstingum og fasteignaumsjón óskar eftir að ráða þjónustustjóra til starfa. 

Um er að ræða skemmtilegt og lifandi starf.  Vinnutími er mjög sveigjanlegur og mikið um mannleg 

samskipti. Viðkomandi fær bíl og síma til umráða.

Sótt er um starfið á heimasíðu www.vinna.is undir 

„Þjónustustjóri 566245“.  Allar frekari upplýsingar fást hjá 

Vinna.is í síma 511-1144. Við hvetjum jafnt karla sem 

konur til að sækja um.

Sólar er ört vaxtandi þjónustufyrirtæki í sérflokki á 

sviðið alhliða fasteignaumsjónar. Við leggjum áherslu á 

umhverfisvæna og mannlega nálgun í okkar störfum. 

Hjá okkur starfa yfir 150 frábærir starfsmenn. 

www.solarehf.is
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LEGAL SERVICES
SINCE 1907

Efstaleiti 5
103 Reykjavík

Iceland
+354 5 400 300
+354 5 400 301

42 New Broad Street
London EC2M 1 JD

England
+44 (0) 207 920 3020
+44 (0) 207 920 3099

Laust er til umsóknar starf skrifstofustjóra LOGOS lögmannsþjónustu. 
Um er að ræða fullt starf við stærstu og framsæknustu lögmannsstofu 
landsins þar sem stór og samhentur hópur lögfræðinga og annarra 
starfar. LOGOS er með starfsstöðvar í Reykjavík og London og er í 
forystu við að veita íslenskum og erlendum fyrirtækjum lögfræðiráðgjöf. 

Starfssvið

Skrifstofustjóri LOGOS  ber ábyrgð á rekstrarsviðum lögmannsstofunnar,  
skipuleggur starf þeirra og vinnur að því að hámarka skilvirkni þeirra í 
samræmi við stefnu eigenda og stjórnenda stofunnar.  Skrifstofustjóri 
hefur umsjón með fjármálum, kynningarmálum, upplýsingatækni og 
mannauðsmálum í samvinnu við faglegan framkvæmdastjóra.

Hæfniskröfur

 • Háskólagráða í viðskiptafræðum eða skyldum greinum
 • Víðtæk stjórnunar- og rekstrarreynsla
 • Reynsla af kynningar- og markaðsmálum
 • Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
 • Gott vald á íslenskri og enskri tungu
 • Færni í samskiptum
 • Góð tölvukunnátta

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
 
Umsóknarfrestur er til og með 16. júní 2014 og skulu umsóknir og 
fyrirspurnir berast til faglegs framkvæmdastjóra LOGOS, Helgu M. 
Óttarsdóttur, á netfangið umsoknir@logos.is. Umsóknareyðublöð má 
finna á heimasíðu LOGOS, www.logos.is.

LÍÐUR ÞÉR VEL
Í LAGALEGU UMHVERFI?
LOGOS leitar að skrifstofustjóra

Gildi Tryggingastofnunar eru traust, metnaður og samvinna.
Hjá Tryggingastofnun, einni helstu miðstöð velferðarmála á Íslandi, 
starfa um 100 manns við að veita stórum hópi landsmanna trausta 
þjónustu. Tryggingastofnun leggur áherslu á að hafa í röðum sínum hæft 
starfsfólk til að sinna fjölbreyttum verkefnum stofnunarinnar. Lögð er 
áhersla á fjölskylduvænt starfsumhverfi með sveigjanlegum vinnutíma.

Tryggingastofnun auglýsir eftir félagsráðgjafa 
í teymi á Réttindasviði sem vinnur við mat á
endurhæfingu. Um er að ræða fullt starf.

Starfssvið:

• Meta umsóknir um endurhæfingarlífeyri

• Veita ráðgjöf til fag- og samstarfsaðila

• Þátttaka í þróunarvinnu innan og utan stofnunar

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Löggilt starfsleyfi í félagsráðgjöf er skilyrði

• Nokkurra ára starfsreynsla úr félags- eða 
heilbrigðisþjónustu 

• Góð samskiptafærni og jákvæð viðhorf nauðsynleg

• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð

• Frumkvæði, metnaður og hæfni að vinna undir álagi

• Þekking á endurhæfingarúrræðum, almanna-
tryggingum og heilbrigðis- og velferðarþjónustu
er mikilvæg 

Umsóknarfrestur er til og með 23. júní nk.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármála-
ráðherra og Félagsráðgjafafélags Íslands. Æskilegt er 
að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eða eftir nánara
samkomulagi. 

Nánari upplýsingar um starfið veita Margrét S. Jónsdóttir,
deildarstjóri lífeyrisdeildar, og Hólmfríður Erla Finnsdóttir, Hólmfríður Erla Finn
mannauðsstjóri, sími 560 4400.0

Umsækjendur eru beðnir að sækja um á beðnir að sækja um á starfatorg.is.

Starfsemi Réttindasviðs felur m.a. í sér ákvörðunviðs felur m.a. í sér ákvörðun
réttinda um ellilífeyri, örorku- og endurhæfingarlífeyri örorku- og endurhæfingarlí
auk tengdra greiðslna. Einnig falla undir starfsemi Einnig falla undir starfs
sviðsins fjölskyldutengdar greiðslur s.s. umönnunar- oggreiðslur s.s. umönnunar- og
foreldragreiðslur, barnalífeyrir og meðlag.eðlanalífeyrir og meðlag.

Nánari upplýsingar má finna á wwwgar má finna á www.tr.is

Laugavegi 114  114  | 105 Reykjavík |  Sími 560 444400mi 

Félagsráðgjafi
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Oddi leitar að öflugri manneskju í starf 
aðalbókara til að stýra og skipuleggja upp-
gjör fyrirtækisins. Aðalbókari er yfirmaður 
reikningshalds og stýrir mikilvægum þætti 
bókhaldsvinnslu fyrirtækisins. Aðalbókari 
gerir mánaðarleg uppgjör í samráði við fjár-
málastjóra, sérfræðinga á fjármálasviði  
og endurskoðanda félagsins.
 

Fjármálasvið Odda tilheyrir Kvos, sem er 
móðurfélag Odda, en það er eitt stærsta 
framleiðslufyrirtæki landsins. Hjá Odda 
starfa um 300 manns, sem sinna 3.500 
kröfuhörðum viðskiptavinum. Um 70% 
umsvifa fyrirtækisins eru á sviði umbúða-
framleiðslu – einkum úr bylgjupappír,  
kartoni og plasti, en 30% felast í fjölbreyttri 
prentþjónustu.

STARFSSVIÐ
 · Umsjón með skráningu fylgiskjala
 · Afstemmingar
 · Uppgjör
  
MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
 · Viðskiptafræðimenntun er kostur
 ·  Reynsla af sambærilegu starfi
 · Nákvæmni í vinnubrögðum
 · Lipurð og ljúfleiki í samskiptum
 · Þjónustulund og gott viðmót

Oddi er fjölskylduvænt og jafnréttissinnað 
fyrirtæki, sem býr vel að starfsfólki og leggur  
mikla áherslu á mannauð, símenntun og þróun  
í starfi.  

AÐALBÓKARI hjá frábæru framleiðslufyrirtæki

Umsóknarfrestur er til og með 16. júní. Sækið um starfið á vefsvæði Odda. Farið verður  
með umsóknir sem trúnaðarmál. Öllum umsóknum verður svarað. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ína Edda Þórsdóttir, fjármálastjóri Kvosar og Odda,  
í 515-5000 eða ina@kvos.is.

Oddi – umhverfisvottað fyrirtæki.  Höfðabakka 7,  110 Reykjavík,  sími 515 5000,  www.oddi.is

Upplýsingar veita:
Leifur Geir Hafsteinsson
leifurgeir@hagvangur.is

Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is. 

Umsóknarfrestur er til og  
með 15. júní nk. 

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

Umsóknum skal fylgja ítarleg 
ferilskrá og kynningarbréf.

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

Framleiðslustjóri

Helstu verkefni
• Framleiðsluáætlanagerð og frávikagreining
• Viðhaldsstjórn, innkaupastýring og vörustjórnun
• Gerð og framkvæmd viðhaldsáætlunar
• Samskipti við birgja um viðhald og eftirlit með
    viðhaldskostnaði
• Birgðastaða og eftirlit með hráefnisbirgðum
• Tillögugerð að innkaupum
• Starfsmannahald og verkstjórn

Þekkt og öflugt framleiðslufyrirtæki í Reykjavík óskar að ráða framleiðslustjóra 
til starfa sem fyrst. 

Framleiðslustjóri er einn af lykilstjórnendum fyrirtækisins og ber mikla ábyrgð. 
Um krefjandi starf er að ræða sem gefur öflugum aðila möguleika á að hafa 
áhrif á þróun vaxandi fyrirtækis.

Hæfnis- og menntunarkröfur
• Farsæl stjórnunarreynsla tengd framleiðslu og/eða viðhaldi
• Menntun í verkfræði, tæknifræði eða vélstjórn 
• Reynsla og þekking á gæðamálum
• Góð kunnátta í ensku og norðurlandamáli

Eiginleikar 
• Sterkir leiðtogaeiginleikar
• Góð greiningarhæfni
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar

540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Áhugasamir vinsamlegast sendið umsóknir 
og fyrirspurnir á atvinna@penninn.is fyrir 
18.júní nk.

Um framtíðarstarf er að ræða og er æskilegt 
að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Má bjóða þér kaffi?
Þjónustufulltrúi í fyrirtæjaþjónustu Pennans.

• Menntun í rafeindavirkjun er kostur
• Rík þjónustulund
• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum
• Viðkomandi þarf að vera sjálfstæður í  

vinnubrögðum og úrlausnagóður. 

• Heimsóknir til viðskiptavina
• Vinna að uppsetningu kaffivéla og vatnsvéla
• Léttar viðgerðir
• Kennsla og þjálfun í notkun búnaðar
• Önnur tilfallandi verkefni

Starfssvið: Menntunar- og hæfniskröfur

Laugavegi 77

Smáralind

Strandgötu 31, Hafnarfirði

Keflavík - Sólvallagötu 2

Austurstræti 18

Skólavörðustíg 11

Kringlunni

Álfabakka 14b, 

Penninn - Hallarmúla 4

Akranesi - Dalbraut 1

Ísafirði - Hafnarstræti 2

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Vestmannaeyjum - Faxastíg 36
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Upplýsingar veita:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is

Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is. 

Umsóknarfrestur er til og  
með 22. júní nk. 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is ásamt upplýsingum 
um starfsheiti, menntun og  
fyrri störf.

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

Skólameistari Menntaskóla Borgarfjarðar

SJÁLFSTÆÐI - FÆRNI - FRAMFARIR

Starfssvið
Skólameistari veitir framhaldsskólanum 
forstöðu. Hann stjórnar daglegum 
rekstri og starfi skólans og gætir þess 
að skólastarfið sé í samræmi við lög, 
reglugerðir, aðalnámskrá og önnur 
gildandi fyrirmæli á hverjum tíma. Hann 
ber ábyrgð á gerð fjárhagsáætlunar og 
að henni sé fylgt og hefur frumkvæði að 
gerð skólanámskrár og umbótastarfi  
innan skólans.

Laust er til umsóknar embætti skólameistara við Menntaskóla Borgarfjarðar í 
Borgarnesi. Skólinn býður upp á þriggja ára nám og fjórar námsleiðir: Opna braut, 
félagsfræðibraut, náttúrufræðibraut og starfsbraut.

Menntunar- og hæfniskröfur
Skólameistari skal uppfylla skilyrði laga um 
hæfi, nr. 87/2008. Skólameistari þarf m.a. að 
hafa kennsluréttindi á framhaldsskólastigi. 
Leitað er eftir einstaklingi með stjórnunar- og 
rekstrarreynslu, leiðtoga- og samskiptahæfni, 
reynslu af stefnumótunarvinnu og hæfileika 
til nýsköpunar. Ný lög um framhaldsskóla nr. 
92/2008 fela framhaldsskólum aukna ábyrgð á 
skilgreiningu námsbrauta, þróun námsframboðs 
á mörkum skólastiga og fræðsluskyldu til 18 
ára aldurs. Skólameistari gegnir því mikilvægu 
hlutverki í mótun skólastarfs.

Ráðning og kjör
Stjórn Menntaskóla Borgarfjarðar 
ræður skólameistara. Æskilegt væri 
að skólameistari hæfi störf í síðasta 
lagi 1. ágúst 2014 og kæmi að 
undirbúningi skólastarfs fyrir skólaárið 
2014-2015. Laun skólameistara eru 
samningsatriði. Skólameistari skal 
búa í Borgarbyggð.

Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 16. júní.

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

Þjónustustjóri

Um er að ræða nýja stöðu sem heyrir beint undir framkvæmdastjóra.

Við leitum að öflugum einstaklingum til þess að takast á við krefjandi verkefni sem 
framundan eru. Við bjóðum upp á spennandi starfsvettvang í vaxandi alþjóðlegu 
umhverfi, góða starfsaðstöðu og árangurstengd launakjör.

VAKI er framsækið og leiðandi fyrirtæki með áherslu á vöruþróun og sölu á 
hátæknibúnaði fyrir fiskeldi. Vörur VAKA eru þróaðar og framleiddar á Íslandi 
og seldar í yfir 50 löndum. Starfsmenn eru 28 talsins á Íslandi og 16 starfsmenn 
starfa í dótturfyrirtækjum VAKA í Chile og Noregi. Sjá nánar á www.vaki.is

Helstu verkefni
• Umsjón með framkvæmd þjónustusamninga
• Samþætting þjónustuaðila erlendis
• Uppbygging á þjónustuveri 
• Umsjón með ferli viðgerða

Menntun og hæfniskröfur
• Haldgóð tæknimenntun sem nýtist í starfinu
• Reynsla af sambærilegu starfi er mikill kostur
• Tungumál: Enska og norska (skandinavískt mál)
• Jákvæðni og rík þjónustulund nauðsynleg
• Frumkvæði, sjálfstæði og góðir samskiptahæfileikar

Verkfræðingur/ Tæknifræðingur

Starfið er hluti af  þróunarteymi Vaka.

Helstu verkefni
• Þróun á tæknibúnaði sem m.a. byggir á tölvusjón
• Úrvinnsla gagna frá mælitækjum
• Þátttaka í þróunarverkefnum

Menntun og hæfniskröfur
• Háskólapróf í verkfræði eða tæknifræði
• Tungumál: Enska skilyrði og norska kostur
• Tölvukunnátta: Reynsla af forritun 
• Frumkvæði, sjálfstæði og góðir samskiptahæfileikar

Hugbúnaðarsérfræðingur

Starfið felst í að gera umbætur á núverandi hugbúnaði ásamt því að þróa nýjar lausnir á sviði gagnabirtingar og úrvinnslu.

Helstu verkefni
• Hönnun, útfærsla og rekstur á hugbúnaðarkerfi  
   fyrir framleiðslustýringu í fiskeldi
• Umsýsla gagnagrunna og þróun hugbúnaðar  
   til greiningar gagna
• Þróun á vefsíðu og skýrslugerð
• Þátttaka í þróunarverkefnum

Menntun og hæfniskröfur
• Háskólapróf í tölvunarfræði eða verkfræði
• Þekking á C#, ASP.NET, SQL
• Reynsla af hugbúnaðargerð er mikill kostur
• Frumkvæði, sjálfstæði og góðir samskiptahæfileikar
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Waldorf kennari óskast
Waldorfskólinn Sólstafir í Reykjavík  
auglýsir lausa stöðu bekkjarkennara  

á miðstigi.
 

Skólinn er sjálfstætt starfandi almennur  
grunnskóli sem hefur að leiðarljósi  

aðferðafræði waldorfstefnunnar í starfi sínu.

Nánari upplýsingar á solstafir@waldorf.is

Áslandsskóli (585 4600 leifur@aslandsskoli.is)
• Almenn kennsla í yngri deild
• Almenn kennsla í miðdeild
• Skólaliði

Hraunvallaskóli (664 5872 lars@hraunvallaskoli.is)
• Kennsla á yngsta stigi
• Kennsla á miðstigi
• Kennsla í sviðslistum (leiklist og dans)
• Sérkennsla
• Íslenskukennsl (nem. með annað móðurmál en íslensku)
• Þroskaþjálfi

Hvaleyrarskóli (565 0200 helgi@hvaleyrarskoli.is)
• Umsjónarkennsla á miðstigi
• Náttúrufr.á unglingastigi (afleysing til 4. des)
• Heimilisfræðikennsla
• Sérkennsla

Lækjarskóli (664 5877 haraldur@laekjarskoli.is)
• Deildarstjóri á unglingastigi
• Sérkennsla f. nemendur með þroskaröskun
• Pólskukennsla í móttökudeild (50%), góð íslensku- 
  kunnátta æskuleg

Víðistaðaskóli  (595 5800 hronn@vidistadaskóli.is)
• Umsjónarkennsla á yngsta stigi
• Sérkennsla
• Enskukennsla
• Dönskukennsla
• Stuðningsfulltrúi

Öldutúnsskóli (555 1546 valdimar.vidisson@oldutunsskoli.is)
• Náttúrufræðikennsla á unglingastigi
• Stærðfræðikennsla á unglingastigi til áramóta
• Umsjónarkennsla á miðstigi
• Stuðningsfulltrúi

Allar upplýsingar gefa skólastjórar viðkomandi skóla. 
Sjá nánar á  heimasíðum skólanna.
Umsóknarfrestur er til 10. júní  2014.
Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt 
sem konur hvattir til að sækja um starfið.

Fræðslustjóri

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Lausar stöður í grunnskóla

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreyti-
lega samfélag sem við búum í. Reykjavíkurborg vinnur gegn mismunun á vinnumarkaði og hvetur innflytjendur, fatlað fólk, hinsegin 

fólk og fólk á öllum aldri til að sækja um störf hjá borginni.

 

Starf við launavinnslu í Kjaradeild Sérfræðingur á innkaupadeild

Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar auglýsir starf sérfræðings á innkaupadeild laust til umsóknar.  Innkaupadeild ber ábyrgð 
á ráðgjöf á sviði innkaupamála ásamt því að framkvæma öll innkaupaferli í samvinnu við kaupanda. Um er að ræða fjölbreytt 
og áhugavert starf á sviði opinberra innkaupa og ber sérfræðingur á innkaupadeild ábyrgð á gerð útboðsgagna, hönnun á 
matslíkönum, gerð rökstuðnings og samningsstjórnun. Ráðgjöf til sviða borgarinnar vegna innkaupamála og útboðsgerðar er 
einnig ríkur þáttur starfsins.

Fjármálskrifstofa / Innkaupadeild

Starfssvið:
• Gerð útboðs- og verðfyrirspurnagagna
• Ráðgjöf vegna innkaupa- og útboðsmála
• Skipulagning og gerð innkaupaferla
• Innkaupagreining og umsjón með stórum innkaupum s.s. 

rammasamningsútboðum og magninnkaupum
• Þátttaka í þróun vefsíðu skrifstofunnar
• Þátttaka í þróun rafrænna innkaupa
• Almenn störf varðandi innkaup og útboð, reikningsleg 

yfirferð tilboða og upplýsingagjöf

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking á opinberum innkaupum
• Reynsla í gerð útboðslýsinga æskileg
• Sjálfstæði, frumkvæði og skipulögð vinnubrögð
• Haldgóð tölvuþekking og kunnátta til að nýta upplýsinga-

kerfi sem stjórntæki
• Þjónustulund og lipurð í samskiptum
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Reykjavíkurborg er skapandi og metnaðarfullur vinnustaður með hátt í átta þúsund starfsmenn. Verkefnin eru afar fjölbreytt og 
snerta daglegt líf borgarbúa með margvíslegum hætti.

Um laun og starfskjör fer samkvæmt kjarasamningum Reykjavíkurborgar við hlutaðeigandi stéttarfélög. Vakin er athygli á ste-
fnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag 
sem borgin er.

Upplýsingar um starfið veitir Jóhanna Eirný Hilmarsdóttir, deildarstjóri innkaupadeildar í síma 411 1111

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á vef Reykjavíkurborgar, 
www.reykjavik.is/storf til og með 13. júní  nk.

Menntaskóli Borgarfjarðar óskar eftir 
að ráða kennara í eftirfarandi stöður 

fyrir skólaárið 2014 – 2015:

• Enska, 60% staða

• Spænska, 60% staða

Hæfniskröfur:
Háskólapróf í viðkomandi grein
Kennsluréttindi á framhaldsskólastigi
Hæfni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar gefur Kolfinna Jóhannesdóttir skóla-
meistari, kolfinna@menntaborg.is eða í síma 433 7701.  
Umsóknarfrestur er til 20. júní og skal senda umsóknir 
ásamt ferilskrá á netfangið kolfinna@menntaborg.is

Húsasmiðjan vill ráða  metnaðarfulla og 
þjónustulundaða starfsmenn til sölu- og 
afgreiðslustarfa í verslun fyrirtækisins í Skútuvogi.

Um er að ræða fullt starf og þarf viðkomandi 
að hefja störf sem fyrst

Festinga- og verkfæradeild

Ábyrgðarsvið                                                                                                                                    

Hæfniskröfur                            

Heimilistækjadeild

Ábyrgðarsvið                                                                                                                                    

Hæfniskröfur                            

Hvetjum lífsreynt fólk með reynslu af byggingarvinnu 
og eða sölustörfum til að sækja um störfin.

HLUTI AF BYGMA

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI 
SÍÐAN 1956

HÚSASMIÐJAN LEITAR
AÐ ÖFLUGUM LIÐSMÖNNUM

Umsóknir berist fyrir 15. júní n.k.
til Guðrúnar Kristinsdóttur   gudrunk@husa.is
Öllum umsóknum verður svarað

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking
Áreiðanleiki
Liðsheild

7. júní 2014  LAUGARDAGUR6



| ATVINNA | 

Um er að ræða rótgróið framleiðslufyrirtæki  
sem framleiðir á innanlands og erlenda markaði.

Ef þú býrð yfir framúrskarandi hæfileikum  
í mannlegum samskiptum og reynslu af verkstjórn 
í matvælafyrirtæki þá ert þú hugsanlega rétt 
maðurinn/konan í starfið.

Æskilegt er að viðkomandi hafi menntun sem nýtist  
í starfi, svo sem matvælaverkfræði, matvælafræði 
eða önnur menntun sem nýtist.

Umsóknir sendast á starf123@gmail.com

Umsóknarfrestur er til 16. Júní 2014

Matvælafyrirtæki 
á höfuðborgarsvæðinu 

óskar eftir að ráða verkstjóra

Hagkaup óskar eftir að ráða í starf umsjónamanns 
upplýsingakerfa fyrirtækisins.
  

UMSJÓNAMAÐUR 
UPPLÝSINGAKERFA

Starfssvið:
Framfylgja upplýsinga- og öryggisstefnu Haga
Rekstrarumsjón upplýsingakerfa í samstarfi við Haga
Verkefnastjórnun minni verkefna og þjónustuviðvika
Forgreining minni verkefna og þjónustuviðvika
Úrlausn verkefna og þjónustuviðvika, eftir því sem við á
Kostnaðareftirlit
Skjölun viðskiptaferla
Ráðgjöf til stjórnenda

Hæfniskröfur:
Háskólamenntun æskileg
Að lágmarki þriggja ára starfsreynsla við rekstur upplýsingakerfa
Skipulögð, nákvæm og öguð vinnubrögð 
Þekking á greiningavinnu í upplýsingatækni
Þekking á viðskiptaferlum ásamt skilningi á rekstrarumhverfi
Mjög góð innsýn í upplýsingatækni og kerfisstjórnun
Mjög góð þekking á Dynamics Nav eða öðrum ERP kerfum
Þekking á rekstri upplýsingakerfa verslanafyrirtækja er æskileg
Góð enskukunnátta
Þjónustulipurð og hæfni í mannlegum samskiptum

Umsóknum skal skilað inn á skrifstofu Hagkaups í Holtagörðum eða í tölvupósti 
á starfsmannahald@hagkaup.is fyrir 10. júní

Allar nánari upplýsingar veitir Arndís Arnarsdóttir starfsmannastjóri í síma 563 5000

Hagkaup er smásölufyrirtæki, sem býður 
íslenskum heimilum breitt úrval af vörum til 
daglegra þarfa, jafnt í matvöru, sem fatnaði, 
húsbúnaði og vörum til tómstundaiðkunar.

Hjá Hagkaup starfar samhentur hópur fólks, um 
850 manns í 500 stöðugildum.

Bifvélavirki
Bifvélavirki með góða reynslu í viðgerðum óskast til starfa 
sem fyrst á verkstæði okkar. Æskilegt að viðkomandi 
hafi góða þekkingu á rafmagni og einnig er nauðsynlegt 
að umsækjandi sé vel talandi á íslensku. Við leitum að 
metnaðar fullum einstaklingi sem hefur frumkvæði, góða 
samstarfshæfileika og hæfni til að vinna sjálfstætt. 

Áhugasamir sendi inn umsóknir á netfangið 
info@bilahlutir.com fyrir 18. júní n.k.  

Eldshöfða  4, 110 Reykjavík, sími 587-5058
www.bilahlutir.com

Áhættustýring Íslandsbanka

Deildarstjóri 
markaðsáhættu

Nánari  upplýsingar:  
Guðbjörg Anna Guðmundsdóttir, forstöðumaður 
Efnahags- og markaðsáhættu, 440 4662,  
gudbjorg.anna.gudmundsdottir@islandsbanki.is 

Sigrún Ólafsdóttir ráðningastjóri,  440 4172,  
sigrun.olafs@islandsbanki.is 

Í Áhættustýringu starfar samhentur og metnaðarfullur hópur sérfræðinga við að greina áhættu  
og miðla upplýsingum. Áhættustýring beitir sér fyrir sífelldum umbótum innan bankans og stuðlar 
þannig að upplýstri ákvarðanatöku og sterkri áhættuvitund. Áhættustýring heyrir beint undir 
bankastjóra.

Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is 
og sendar ásamt ítarlegri ferilskrá. 

Umsóknarfrestur er til og með 15. júní nk.

Hæfniskröfur:

• Háskólapróf sem nýtist í starfi

• Starfsreynsla af fjármálamarkaði 

• Leiðtogahæfni, sjálfstæð og öguð vinnubrögð 

• Greiningarhæfni og reynsla í að miðla efni í ræðu 
og riti, bæði á íslensku og ensku

• Forritunarkunnátta og reynsla af notkun  
fyrirspurnartóla 

Helstu verkefni:

•  Yfirumsjón með umgjörð um stýringu 
markaðsáhættu 

• Eftirlit og skýrslugjöf

• Samskipti við stjórnendur og eftirlitsaðila

• Þróun og viðhald áhættumatslíkana  
og álagsprófa 

• Sérhæfð greiningarverkefni

Við bjóðum góða þjónustu. Hjá Íslandsbanka starfa um 1.000 starfsmenn. Við sækjumst eftir starfsfólki sem er jákvætt, faglegt 
og framsýnt og leitar ávallt bestu lausna fyrir viðskiptavini bankans. Framtíðarsýn Íslandsbanka er að vera númer eitt í þjónustu. 
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Starf forstöðumanns tæknideildar 
Snæfellsbæjar er laust til umsóknar

Hlutverk og ábyrgðarsvið:
Forstöðumaður tæknideildar Snæfellsbæjar hefur 
yfirumsjón með skipulags- og byggingarmálum og öllum 
verklegum framkvæmdum og viðhaldi á vegum 
sveitarfélagsins. Forstöðumaðurinn hefur forystu um 
faglegan undirbúning við mótun stefnu sveitarfélagsins 
á sviði skipulags- og byggingamála á hverjum tíma og er 
skipulags og byggingarnefndum, bæjarstjóra og bæjarstjórn 
til ráðgjafar á því sviði og sér um að lögum um mannvirki 
nr. 160/2010, skipulagslögum nr. 123/2010 og öðrum lögum 
og reglugerðum varðandi byggingarmál í sveitarfélaginu 
sé framfylgt. Hann ber m.a. ábyrgð á skráningu mannvirkja, 
eftirliti með viðhaldi, staðfestingu eignaskiptayfirlýsinga, 
gjaldtöku, skráningu, varðveislu og miðlun upplýsinga um 
mannvirki til íbúa.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði skipulags- og byggingarmála 

sbr. 8 gr. mannvirkjalaga nr. 160/2010 og 7. gr. skipulags-
laga nr. 123/2010 er skilyrði.

• Þekking á lögum um mannvirki, skipulagslögum, 
byggingarreglugerð er æskileg.

• Reynsla af stjórnun er æskileg.
• Þekking á starfsumhverfi opinberrar stjórnsýslu 

er æskileg.
• Leiðtogahæfileikar, frumkvæði, framsýni og 

skipulagshæfni.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum 

og þjónustulund.
• Hæfni til þess að tjá sig í ræðu og riti á íslensku.
• Góð almenn tölvukunnátta.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi 
fagfélags og Launanefndar sveitarfélaga. 
Umsóknarfrestur er til og með 16. júní nk.

Umsækjendur eru beðnir um að senda umsókn til Kristins 
Jónassonar, bæjarstjóra, á netfangið kristinn@snb.is 
Umsókninni þarf að fylgja greinargott yfirlit yfir nám og störf 
þar sem umsækjandi gerir sérstaklega grein fyrir hæfni til 
starfans út frá ofangreindum hæfnikröfum. Umsækjendur 
eru beðnir um að tilgreina a.m.k. 2 umsagnaraðila í umsókn 
sinni.
Öllum umsóknum verður svarað

Innanríkisráðherra auglýsir embætti forstjóra 
Samgöngustofu laust til umsóknar. 

Samgöngustofa tók til starfa þann 1. júlí 2013 
við færslu á stjórnsýslu- og eftirlitsverkefnum 
Flugmálastjórnar, Siglingastofnunar, Umferðar-
stofu og Vegagerðar yfir í nýja stofnun sem fer 
með stjórnsýslu samgöngumála og annast eftir-
lit með samgöngugreinum.   

Forstjóri Samgöngustofu stýrir stofnuninni og 
ber ábyrgð á rekstri hennar, þjónustu og árangri. 
Forstjóri skal hafa háskólamenntun sem nýtist 
í starfi, búa yfir góðri reynslu af stjórnun og 
rekstri og hafa góða samskiptafærni. Reynsla af 
alþjóðasamstarfi er kostur, sem og reynsla af 
sameiningum fyrirtækja eða stofnana. Leitað er 
eftir einstaklingi sem hefur leiðtogahæfileika, 
er framsýnn í hugsun, hefur góða þekkingu 
eða reynslu af stefnumótun, hefur sýnt hæfni í 
samskiptum og samvinnu og hefur metnað til að 
ná árangri í þágu almennings og atvinnulífs.

Hugmyndir umsækjanda um framtíðarsýn fyrir 
Samgöngustofu skulu fylgja umsókn.

Hæfni umsækjanda verður metin af þriggja 
manna nefnd sem innanríkisráðherra skipar.

FORSTJÓRI
SAMGÖNGUSTOFU

Innanríkisráðherra skipar 
forstjóra Samgöngustofu 
til fimm ára. Um laun og önnur 
starfskjör fer eftir ákvörðun 
kjararáðs. 

Konur jafnt sem karlar eru hvött 
til að sækja um auglýst starf. 

Upplýsingar um embættið veitir 
Ragnhildur Hjaltadóttir, 
ráðuneytisstjóri 
innanríkisráðuneytis 
í síma 545 9000. 

Umsóknum skal skila rafrænt á 
postur@irr.is eða til 
innanríkisráðuneytisins, 
Sölvhólsgötu 7, 150 Reykjavík.

Umsóknarfrestur er til 22. júní nk. 
Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun liggur fyrir.

Save Water, Drink Beer

VAKTSTJÓRI 
ÓSKAST!
KREFJANDI STARF!

English Pub Austurstræti 
óskar eftir að ráða vaktstjóra 

til starfa á líflegum og 
skemmtilegum stað. 

Umsækjendur verða að hafa 
reynslu af því að starfa á bar, 

metnað í starfi og verða að 
vera eldri en 20 ára. 

Nánari upplýsingar fást 
í síma 697 9003.

Umsækjendur sendi umsókn 
ásamt ferilskrá og mynd á 

tölvupóstfangið 
enskibarinn@enskibarinn.is
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Cohn & Wolfe Íslandi er ráðgjafafyrirtæki á sviði stefnumótandi almanna-
tengsla og stjórnhátta innan Young & Rubicam, Grey Global Group og 
WPP Group, stærstu boðmiðlunarsamsteypu í heimi. WPP Group er eina 
alþjóðlega fyrirtækið á þessu sviði sem starfrækir eigin skrifstofur á 
Íslandi. WPP Group rekur einnig skrifstofu MediaCom hér á landi.

Vaktstjóri á fréttavakt Cohn & Wolfe Íslandi þarf að vera góður 
og fjölhæfur penni með kunnáttu til að leita uppi og koma auga 
á áhugaverðar upplýsingar – bæði innanlands og utan. 

Nauðsynlegt er að hafa fréttanef, geta greint kjarnann frá 
hisminu og meðhöndlað fréttir og fréttatengt efni með hliðsjón 
af boðskiptastefnu og hentugum boðleiðum hverju sinni. Starf 
vaktstjóra er á stigi aðferðamótunar.
     
Aðferðamótun felst í skipulagningu herferða, vali á boðrásum,
boðleiðum og framsetningu skilaboða.  

Cohn & Wolfe Íslandi kallar eftir atvinnuumsóknum. Þú vilt takast á við 
skipulagningu á sviði almannatengsla. Vilt læra. Vilt gjarnan fara aðrar 
leiðir en venjulega í þeim tilgangi að ná betri árangri en aðrir. Þú vilt 
vinna hjá framsæknu alþjóðlegu fyrirtæki í ört vaxandi atvinnugrein.

Umsóknarfrestur er til og með 20. júní nk.

cohnwolfe.is

Í boði er spennandi og fjölbreytt ráðgjafastarf í alþjóðlegu 
umhverfi sem felur í sér mikil tækifæri fyrir metnaðarfullan 
einstakling. Leitað er eftir faglærðum almannatengli sem býr 
yfir eldmóði og metnaði til að leggja á sig það sem þarf til að 
sinna almannatengslaráðgjöf á æðsta stigi.

Skarpskyggni, þroski og djúpur skilningur á aðferðafræði eru 
eiginleikar sem verða að vera til staðar auk þess sem viðkomandi 
verður að ráða yfir hæfileikum til að miðla fagráðgjöf fyrirtækisins 
í takt við formkröfur þess.

Réttur aðili þarf að eiga auðvelt með að ræða erfið mál 
með skýrum hætti og hafa þrek til að greina, túlka og miðla 
til samræmis við skilaboðastefnu.

Óskað er eftir sérfræðingi í skipulagningu stærri og minni 
verkefna. Gerðar eru kröfur um mikla verkþekkingu og verður
viðkomandi að ráða yfir innsæi og yfirsýn til að geta þróað 
aðgerða- og aðferðaáætlanir með hagkvæmum hætti.

Fagleg þekking á almannatengslum er nauðsynleg enda 
verður viðkomandi til dæmis að geta þróað hagaðilagreiningu,
krísuáætlanir, boðskiptaáætlanir, langtímaáætlanir og stýrt
málefnavinnu – allt grundvallað á skilaboðastefnu.

Viðkomandi sérfræðingur verður að hafa yfirgripsmikla þekkingu á
tilgangi, forsendum og markmiðum til að geta byggt stefnulegar,
leiðarlegar og framkvæmdalegar áætlanir á réttum grunni.

Sendu umsókn á reykjavik@cohnwolfe.is strax í dag.

Umsækjendur verða að hafa gott vald á íslensku og ensku. Þekking og 
reynsla á öllum tegundum fjölmiðlunar auk skilnings á taktískri hugsun er 
mikilvæg. Góð tölvukunnátta og þekking á vefumsjónarkerfum er skilyrði.

Óskum eftir vönum smiðum í mismunandi verkefni eins og
• Mótasmiði
• Almenna smíðavinnu
• Viðhald/breytingar

Hægt er að senda umsóknir á netfangið gisli@thingvangur.is  
þar sem jafnframt eru veittar nánari upplýsingar um störfin.

Óskum eftir vönum vélamönnum með vinnuvélaréttindi og 
meiraprófsréttindi.

Hægt er að senda umsóknir á netfangið reynir@thingvangur.is  
þar sem jafnframt eru veittar nánari upplýsingar um störfin.

Vegna aukinna umsvifa óskar Þingvangur ehf. eftir að ráða

Smiði og vélamenn

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

Hulduberg er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140 börn á 
aldrinum 2-4 ára og er aldursblöndun á öllum deildum. 
Áherslur í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta 
og nýta náttúruleg gæði.

Leikskólinn Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og 
íþróttamiðstöðina Lágafelli.

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

• Staða  leikskólakennara í deildastjórn. 
Hæfniskröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og metnaður 
- Lausnamiðuð hugsun og færni til að koma hugmyndum í 
framkvæmd

• Staða leikskólakennara eða þroskaþjálfa í 100%  
sérkennslustöðu.
Hæfniskröfur: 
- Leikskólakennaramenntun eða önnur uppeldismenntun
- Góð hæfni í mennlegum samskiptum 
- Jákvæðni og metnaður 
- Færni í að vinna með börnum með sérþarfir

• Staða aðstoðarmanns í eldhús
Hæfniskröfur:
- Dagleg störf í eldhúsi 
- Aðstoð við matargerð í samvinnu við matreiðslumann
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum 
- Jákvæðni og metnaður

Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Umsóknarfrestur er til  18. júní 2014.
Umsóknir ásamt ferilskrá skulu berast á netfangið 
hulduberg@mos.is.
Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans 
www.hulduberg.is.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefánsdót-
tir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir í síma 
5868170 og 8670727.
Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. 
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Lögfræðingur
» með áhuga á umhverfismálum

Hjá Umhverfisstofnun er laust til umsóknar starf 
lögfræðings. Í boði er krefjandi starf í frjóu um-
hverfi sérfræðinga þar sem gildin fagmennska, 
samvinna, framsýni og virðing eru höfð að leiðar-
ljósi.

Ítarlegri upplýsingar um starfið og hæfniskröfur til 
þess er að finna á starfatorg.is og umhverfisstofn-
un.is/storf_i_bodi/

Umsóknarfrestur er til og með 23. júní 2014. 
Umsóknir skulu sendar til Umhverfisstofnunar, 
Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík eða á netfangið
umhverfisstofnun@umhverfisstofnun.is  

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

Snæfellsnes - Vestmannaeyjar

FAGMENNSKA SAMVINNA FRAMSÝNI VIRÐING

HRAFNISTA
Reykjavík 

 

I 
Kópavogur  I  Reykjanesbær

kopavogur.is

Kópavogsbær

Leikskólinn 
Rjúpnahæð

Ert þú matreiðslumaðurinn sem við erum að 
leita að?

Leikskólinn Rjúpnahæð óskar eftir metnaðar-
fullum og drífandi matreiðslumanni sem 
hefur áhuga á að skapa bragðgóðan og 
næringarríkan mat handa mikilvægustu 
þegnum landsins ,,börnunum okkar“.
Við leggjum mikla áherslu á að allur matur 
sé búin til frá grunni á staðnum og nýbakað 
heimagert brauð.
Fyrir réttan aðila er boðið upp á skemmtilegt 
og skapandi starfsumhverfi, stuðning í starfi, 
góðan og fjölskylduvænan vinnutíma og eitt 
besta samstarfsfólk sem völ er á 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 30. júní 2014.

Nánari upplýsingar veita Hrönn Valentínusdóttir, 
leikskólastjóri og Vigdís Guðmundsdóttir, 
aðstoðarleikskólastjóri í síma 570-4240. Einnig 
má senda fyrirspurnir á rjupnahaed@kopavogur.is

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

Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga

Náms – og kennsluráðgjafi
Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga auglýsir 
laust til umsóknar starf náms- og kennslu-
ráðgjafa. Um er að ræða 100% starf í þjónustu 
við grunn- og leikskóla sveitarfélaganna á 
Snæfellsnesi, þ.e.  Snæfellsbæjar, Grundar-
fjarðarbæjar, Stykkishólmsbæjar, Helgafellssveitar 
og Eyja- og Miklaholtshrepps.

Starfssvið
• Námsráðgjafi  grunnskóla
• Kennsluráðgjafi  grunn- og leikskóla
• Ráðgjöf til skólastjórnenda, foreldra 

og annarra samstarfsaðila
• Þverfagleg teymisvinna starfsmanna FSS
• Stefnumótun og umsjón endurmenntunar 

skólastofnana

Hæfniskröfur
• Starfsbundin réttindi náms,- kennsluráðgjafa 

eða önnur sambærileg háskólamenntun er 
nýtist í tilgreindu starfi

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Samskipta- og samstarfshæfni

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi 
Sambands íslenskra sveitarfélaga, Kennarasam-
bands Íslands eða viðkomandi stéttarfélags.

Umsókn er tilgreini menntun,  fyrri störf,  
2 umsagnaraðila ásamt sakavottorði berist 
Sveini Þór Elinbergssyni, forstöðumanni 
Félags- og skólaþjónustu Snæfellinga, Klettsbúð 4,  
360  Snæfellsbæ  fyrir 26. júní n.k.  
Frekari upplýsingar veitir forstöðumaður  í síma 861 
7802 , netfang:  sveinn@fssf.is.  

Sérkennsluráðgjafi við Flensborg
Skólinn auglýsir eftir sérkennsluráðgjafa í 50% starf.
Ráðgjafinn vinnur með greiningar vegna námserfiðleika 
nemenda og veitir nemendum, kennurum og 
foreldrum ráðgjöf. 

Umsóknarfrestur til og með 14. júní.

Sjá nánar á Starfatorgi eða hjá skólameistara, 
Magnúsi Þorkelssyni, maggi@flensborg.is. 

Matráður 100%
Ritari/ritarar 100% ( eða 2 x 50%)
Iðnskólinn í Hafnarfirði óskar eftir að ráða matráð eða starfs-
mann til starfa við mötuneyti skólans frá 1. ágúst 2014. Starfið 
felst í að sjá um að hafa á boðstólum morgunverð, hádegis-
verð og síðdegiskaffi fyrir nemendur og starfsfólk. Æskilegt er 
að viðkomandi hafi þekkingu á rekstri mötuneytis.
Iðnskólinn í Hafnarfirði óskar eftir að ráða ritara til starfa á 
skrifstofu skólans frá 1. ágúst 2014. Til greina kemur að ráða 
eina manneskju í fullt starf eða tvær manneskjur í hlutastörf. 
Í starfinu felst símsvörun og öll almenn skrifstofuþjónusta 
við stjórnendur, kennara og nemendur auk þess að vinna við 
skjalagerð og vistun.  Næsti yfirmaður ritara er fjármálastjóri.
Umsókn þarf ekki að vera á sérstöku eyðublaði. Með umsókn 
skal fylgja ítarlegar upplýsingar um fyrri störf, meðmælen-
dur og menntun. Umsóknir skal senda til skólameistara á 
netfangið arsaell@idnskolinn.is eða á heimilisfang skólans; 
Iðnskólinn í Hafnarfirði, Flatahrauni 12, 220 Hafnarfjörður.
Umsóknarfrestur er til 23. júní 2014.  Laun eru samkvæmt 
gildandi kjarasamningi SFR.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ársæll Guðmundsson, skóla-
meistari á netfanginu arsaell@idnskolinn.is eða í síma 5853600.  
Öllum umsóknum verður svarað og geta gilt i allt að sex mánuði
Nánari upplýsingar um skólann má finna á heimasíðu hans 
http://www.idnskolinn.is/.

Skólameistari

Grunnskólinn  
á Hólmavík 

Lausar kennarastöður við  
Grunnskólann á Hólmavík
skólaárið 2014-2015

• Meðal kennslugreina eru stærðfræði, samfélagsgreinar og íþróttir.

Umsækjendur um kennarastarf þurfa að hafa kennsluréttindi. Leitað 
er eftir einstaklingum með góða skipulagshæfileika og mikla hæfni 
í mannlegum samskiptum. Reynsla af teymisvinnu og áhugi á þróu-
narstarfi eru mikilvægir eiginleikar. Umsækjendur skulu hafa hreint 
sakarvottorð. Laun eru samkvæmt kjarasamningum LN og KÍ.
Umsóknarfrestur er til 13. júní 2014.

Nánari upplýsingar veita
Hulda Ingibjörg Rafnarsdóttir, skólastjóri, sími 451 3129 og 698 0929
Ingibjörg Emilsdóttir, aðstoðarskólastjóri, sími 451 3129 og 695 4743

Umsóknum með starfsferilsskrá og afrit prófskírteina þar sem við á 
ásamt upplýsingum um meðmælendur sendist Huldu I. Rafnarsdóttur 
á skolastjorar@holmavik.is eða Grunnskólinn á Hólmavík, Skólabraut 
20-22, 510 Hólmavík

Grunnskólinn á Hólmavík er samrekinn grunn- og tónskóli með um 80 nemendum 
í 1. – 10. bekk þar sem lögð er áhersla á einstaklingsmiðað nám og samvinnu.  
Skólinn er  Grænfánaskóli og er áhersla lögð á umhverfismennt og útinám. Við 
skólann starfar 20 manna samhentur hópur. Félagsmiðstöð ungmenna hefur 
aðstöðu í skólanum. Í Strandabyggð búa tæplega 520 manns þar af 380 manns í 
þéttbýliskjarnanum Hólmavík. Á staðnum er öll almenn þjónusta, góður leikskóli 
og glæsileg íþróttamiðstöð ásamt sundlaug með aðstöðu fyrir alla aldurshópa. 
Fjölbreyttir útivistarmöguleikar eru til staðar og náttúrufegurð mikil.   
Hólmavík er í einungis 233 km fjarlægð frá Reykjavík sem er um 3 tíma akstur.
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Do you want to provide a clear view of the sky?

Tern Systems is a worldwide provider of mission critical 
Air Traffic Management solutions.

We are taking on additional international projects and seek 
motivated and skilled individuals for the following positions:

Tern Systems is a subsidiary of Isavia and provides systems to customers in Europe, North Africa, East Asia and Southeast Asia, see www.tern.is.
For further information, contact Tómas Davíð Þorsteinsson, General Manager of Tern Systems, on 525-0500 or at tomas@tern.is.  
All applications and CVs shall be sent to jobs@tern.is.

Test Engineers 

Qualifications include:
• experience in implementing effective test 

procedures, 
• ability to coordinate and plan software test 

activities,
• excellent problem solving skills,
• ability to work in a collaborative, team 

oriented environment,
• strong verbal and written communication 

skills,
• 3+ years in software testing,
• ISTQB certification or equivalent preferred. 
• University degree prefered.

Project Managers

Qualifications include:
• technical knowledge and experience with 

software development lifecycle,
• excellent communication and writing skills,
• ability to effectively present status and issues 

to project stakeholders,
• detail-oriented with the ability to handle and 

prioritize multiple concurrent projects,
• ability to work in a team-oriented, 

collaborative environment,
• knowledge and experience with Agile and ISO 

21500 preferred.
• PMP (Project Management Professional) 

certification or equivalent preferred,
• +3 years project management in software 

development

Software Engineers

Qualifications include:
• strong object oriented programming skills, 

ideally with C++,
• design and analysis experience,
• software unit testing experience,
• excellent problem solving skills,
• experience with Linux distributions,
• ability to work in a collaborative, team 

oriented environment,
• highly motivated and passionate for 

delivering quality code,
• 3+ years in software development,
• degree in computer science or in an 

equivalent field.

Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Forstjóri Samgöngustofu Innanríkisráðuneytið Reykjavík 201406/442
Matráður og ritari/ritarar Iðnskólinn í Hafnarfirði Hafnarfjörður 201406/441
Rannsóknarlögreglumaður Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Reykjanesbær 201406/440
Ræstitæknir Verkmenntaskóli Austurlands Egilsstaðir 201406/439
Stuðningsfulltrúi Flensborgarskólinn Hafnarfjörður 201406/438
Sérfræðingur í öldrunarlækningum Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201406/437
Hjúkrunarfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201406/436
Nýdoktor Háskóli Íslands, Jarðvísindastofnun Reykjavík 201406/435
Verkefnisstjóri Háskóli Íslands, skrifstofa rektors Reykjavík 201406/434
Fulltrúi á þjónustuborði Háskóli Íslands, Háskólatorg Reykjavík 201406/433
Félagsráðgjafi Tryggingastofnun Reykjavík 201406/432
Lögfræðingur Umhverfisstofnun Rvk og víðar 201406/431
Sérfræðilæknir LSH, skurðlækningar Reykjavík 201406/430
Sérfræðilæknar LSH, svæfinga- og gjörg.lækningar Reykjavík 201406/429
Þjónustuliði Verkmenntaskólinn á Akureyri Akureyri 201406/428
Framhaldsskólakennarar Menntaskólinn á Ísafirði Ísafjörður 201406/427
Framhaldsskólakennarar Menntaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201406/426
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Sólvangur Hafnarfjörður 201406/425
Frönskukennari Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201406/424
Framhaldsskólakennarar Fjölbrautaskóli Snæfellinga Grundarfjörður 201406/423
Þjóðleikhússtjóri Mennta- og menningarm.ráðuneytið Reykjavík 201406/422
Umsjónarmaður Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201406/421
Kennari í dönsku Fjölbrautaskólinn við Ármúla Reykjavík 201406/420
Seðlabankastjóri Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201406/419

Sérfræðingur í öldrunarlækningum 
Sjúkrahúsið á Akureyri (SAk) auglýsir eftir sérfræðingi í 
öldrunarlækningum til starfa. Um er að ræða 100% 
afleysingarstöðu í eitt ár frá  1. september 2014.
Í starfinu felst dagvinna og vaktþjónusta á Öldrunar-
heimilum  Akureyrar samkvæmt samstarfssamningi um 
sérfræðiþjónustu í öldrunarlækningum milli Sjúkrahússins á 
Akureyri og Öldrunarheimila Akureyrar, auk vaktþjónustu á  
Kristnesspítala.  Á Sjúkrahúsinu á Akureyri er öldruna-
læknisþjónusta veitt á öldrunarlækningadeild Kristnes-
spítala, öðrum legudeildum sjúkrahússins og göngudeild.  
 Ábyrgðarsvið:  Starfinu fylgir vaktskylda, þátttaka í kennslu 
heilbrigðisstétta, þálfun aðstoðar- og deildarlækna auk 
tækifæra til rannsóknavinnu. 
Hæfniskröfur: Umsækjandi skal hafa fullgild réttindi í 
öldrunarlækningum.  Við ráðningu verður lögð áhersla 
á faglega þekkingu ásamt hæfileikum á sviði samskipta, 
samvinnu og sjálfstæðra vinnubragða.
Næsti yfirmaður er forstöðulæknir endurhæfinga- og 
öldrunarlækninga. Nánari  upplýsingar um stöðuna veitir 
Arna Rún Óskarsdóttir yfirlæknir öldrunarlækninga, í síma 
4630100.     
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Læknafélags Íslands og 
Fjármálaráðuneytisins. 
Umsóknarfrestur er til og með 21. júní 2014.
Umsóknum skal skilað, á umsóknareyðublaði Embættis 
landlæknis um læknisstöður, sem fæst á vef sjúkrahússins 
www.fsa.is  til Þóru Ákadóttir starfsmannastjóra 
sjúkrahússins  eða á netfang thora@fsa.is. Umsóknum skulu 
fylgja ítarlegar upplýsingar um nám og starfsferil ásamt með 
upplýsingum um fræðilegar rannsóknir,  rit- og kennslustörf 
og staðfest afrit af fylgigögnum.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin. Gildi Sjúkrahússins á Akureyri eru: ÖRYGGI – 
SAMVINNA – FRAMSÆKNI. Við ráðningar í störf er tekið mið 

af jafnréttisstefnu sjúkrahússins, sem  er reyklaus vinnustaður.
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We make digital 
banking amazing.
Join us!
Meniga is looking for experienced software developers to take a 
lead role in product development and customer integration projects.
If you are an experienced programmer, with 4 years+ of software 
development experience we offer exciting opportunities.

You will join an extremely talented, fun and problem solving group, 
dedicated to providing our customers with next generation online 
banking and data analytics platform. We are passionate about 
programming and doing software engineering „the right way“.

meniga@meniga.is  »  www.meniga.is  »  @meniga

Senior Development Engineers 

take part in Meniga’s core platform development and are 
instrumental in designing our APIs and implementing them. 
Senior engineers need to have at least 5 years experience in 
backend programming and/or software architecture design.

Lead Integration Developers 

are instrumental in programming customer integration 
extensions and often follow the implementation through 
with customer workshops and setup support on location 
(we have customers from Denmark to Dubai). Integration 
developers need to have at least 5 years experience in 
software development.

Lead IOS/Android Developers 

work with our product team in designing the next generation 
of financial applications, set the course for our Engineering 
teams in terms of native mobile application development 
and play a leading role in the actual implementation. Native 
development leads need to have focused on native mobile 
application development for at least 3 years.

Technical writer 

needs to have exceptional skills to write technical text in 
English and explain technical infrastructure in understandable 
way. Technical writer is responsible for managing all technical 
documents published by Meniga including architecture, 
installation and operations guides. The job requires very 
good organisation skills and good understanding of technical 
architecture.

Please e-mail Geir Sigurður Jónsson, geir@meniga.com for 
further information and to apply. 
Please attach your CV and cover letter in English. 



Business Development Manager 

leads commercial business development projects, drives 
development of market and competitive intelligence factbase 
and facilitates Meniga´s strategy development process. A 
unique opportunity to take lead on exciting international 
business development opportunities for a driven individual 
with a proven commercial track record. The ideal candidate 
will have international experience working with strategy and 
business development. MBA or similar degree desirable. 
Minimum of 3-5 years relevant working experience.

Business Analyst 

performs business analytics across a range of business 
development projects and masters financial and business 
case modelling. Perfect role for quick and sharp analysts 
looking for a challenge and opportunity to expand their skill 
set. We are looking for a top-performing analyst and expert 
PPT/excel user with a business oriented mindset.

Portfolio Manager 

works in an international  team focused on sales develop-
ment and is responsible for managing the success of Meni-
ga’s customers around the world. Applicants should have a 
proven track record of leading large interdisciplinary teams 
(preferably in an international environment),  superior ana-
lytical skills and a solid business judgement. 

For more information please visit meniga.is/careers

Application deadline: 15 June 2014
Please send your CV and cover letter in English to 
careers@meniga.com

Meniga is the market leader in Personal Finance Management 
solutions in Europe, with PFM platform sales 16 countries. 
Now we are seeking exceptional people to join Meniga’s 
international sales team and the newly formed Business 
Development department.

TÓNLISTARSKÓLI REYKJANESBÆJAR

EFTIRTALDAR KENNARASTÖÐUR ERU LAUSAR 
TIL UMSÓKNAR FYRIR SKÓLAÁRIÐ 2014-2015
Slagverkskennari
80% starf
Starfið felst í kennslu nemenda 
á ýmsum námsstigum á bæði 
trommusett og hljómborðs- 
slagverk.
Kennt er skv. námskrá tónlistar-
skóla.

Klarínettukennari
50-60% starf
Starfið felst í kennslu nemenda 
á ýmsum námsstigum.
Kennt er skv. námskrá tónlistar-
skóla.

Saxófónkennari
40-50% starf
Starfið felst í kennslu nemenda 
á ýmsum námsstigum.
Kennt er skv. námskrá tónlistar-
skóla.

Málmblásturskennari
40% starf
Starfið felst í kennslu nemenda 
á ýmsum námsstigum.
Kennt er skv. námskrá tónlistar-
skóla.

Píanókennari - rytmísk kennsla
30% starf
Um er að ræða afleysingastarf 
í 1 ár. Starfið felst í kennslu 
nemenda á ýmsum námsstigum.
Kennt er skv. námskrá tónlistar-
skóla.

Sækja skal um starfið á vef Reykjanesbæjar. http://www.reykjanesbaer.is/stjornkerfi/laus-storf  Umsóknarfrestur er til 17. júní nk.  
Nánari upplýsingar veitir Haraldur Árni Haraldsson, skólastjóri í síma 421-1153 eða 863-7071 
eða Karen Janine Sturlaugsson, aðstoðarskólastjóri, í síma 421-1153 eða 867-9738.
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Eftirfarandi kennsla 
í Flóaskóla er laus til 
umsóknar fyrir næsta 
skólaár:

Flóaskóli er staðsettur á Villingaholti í Flóahreppi, 
(í u.þ.b. 15 mín. akstursfjarlægð frá Selfossi). 
Í Flóaskóla eru 93 nemendur í 1.-10. bekk.

Sérkennari (100% ótímabundið starf)

Umsjónarkennari í 2. bekk 
(Vegna afleysingar, 18 kennslust. á viku)

Textílkennsla í 1.-7. bekk 
(Stundakennsla, 7 kennslust. á viku)

Tónmenntakennsla í 1.-7. bekk 
(Stundakennsla, 7 kennslust. á viku)

Leitað er að samviskusömum og duglegum einstaklingum 
sem sýna frumkvæði, sveigjanleika og lipurð í samskiptum 
við börn og fullorðna. Umsækjendur verða að hafa hreint 
sakavottorð.

Umsóknarfrestur er til og með 19. júní 2014.

Nánari upplýsingar um störfin gefur Guðmundur Freyr 
Sveinsson skólastjóri, sími 486-3460 / 859-3460. 
Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á netfangið 
gudmundur@floaskoli.is.

Atvinnuráðgjafi 
með sérhæfingu á sviði ferðaþjónustu

SSNV óskar eftir að ráða fjölhæfan og metnaðarfullan  
einstakling í starf atvinnuráðgjafa á sviði ferðaþjónustu. 

Starfsstöð atvinnuráðgjafans verður á Norðurlandi vestra 
og búseta þar er skilyrði. Um er að ræða ráðningu til tveggja 
ára með möguleika á framlengingu. Atvinnuráðgjafinn starfar 
náið með fagráði ferðaþjónustunnar á Norðurlandi vestra og 
starfsfólki SSNV.

Starfssvið:
• Stuðningur við framkvæmd og útfærslu samstarfssamnings  

um ferðaþjónustu á Norðurlandi vestra.

• Samstarf með fyrirtækjum, einstaklingum og sveitarfélögum 
að atvinnu- og vöruþróun, markaðsstarfi, viðburðum og fleiru  
á vettvangi ferðaþjónustu á svæðinu.

• Öflun upplýsinga og tilboða, skýrslugerð, aðstoð við gerð 
kynningarefnis og umsókna, gerð áætlana og önnur ýmis 
konar skipulags- og skjalavinna.

• Undirbúningur nýrra verkefna og ýmis önnur störf sem 
tengjast starfsemi SSNV og ferðaþjónustu í landshlutanum. 

Menntun og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi. Menntun á sviði  

ferðaþjónustu er mikill kostur en ekki skilyrði.

• Hagnýt starfsreynsla, s.s. á sviði ferðaþjónustu, 
verkefnastjórnunar, rekstrar- og vöruþróunar.

• Þekking, innsæi og áhugi á ferðaþjónustu, atvinnu- 
og byggðaþróun. 

• Góð hæfni í mannlegum samskiptum og geta til að leiða 
samstarf og verkefni með öflugum og farsælum hætti.

• Færni í ræðu og riti á íslensku og ensku, kunnátta í fleiri 
tungumálum er kostur.

• Frumkvæði og metnaður.

Um er að ræða fjölbreytt og spennandi starf þar sem skapandi 
og duglegur einstaklingur getur haft mótandi áhrif á starfið.  

Umsóknarfrestur er til og með 19. júní 2014.

Nánari upplýsingar veitir Katrín María Andrésdóttir fram- 
kvæmdastjóri SSNV, sími 455 2510, netfang: kata@ssnv.is. 

Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt ferilskrá í pósti til  
Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra,  
B.t. Katrínar Maríu Andrésdóttur, Höfðabraut 6, 530 
Hvammstanga  merktar: „Atvinnuráðgjafi – Ferðaþjónusta“    

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar auglýsir eftir starfsmanni á Þjónustumiðstöð borgarlandsins á Stórhöfða til að 
sinna eftirliti með vetrarþjónustu og hafa umsjón með hreinsun.  

Þjónustumiðstöðin sinnir margvíslegum verkefnum í borgarlandinu, hreinsun gatna og gönguleiða, vetrarþjónustu, grasslætti, 
uppsetningu og viðhaldi umferðar- og gangbrautaljósa og umferðamerkja, útleigu á lokunarbúnaði og fánaborgum, umsjón og 
viðhald hitakerfa auk eftirlits með framkvæmdum veitustofnana.

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

Menntunar- og hæfniskröfur

Starfsmaður í vetrarþjónustu og hreinsun 

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Starfssvið

Um er að ræða framtíðarstarf og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst.  Launakjör eru 
samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi starfsmannafélags.  Unni er á vöktum 
vegna vetrarþjónustu frá nóv. – apríl, en dagvinna annars.

bjorn.ingvarsson@reykjavik.is

Umsóknarfrestur er til 22. júní nk.  Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar,  www.reykjavik.is 
undir „Störf í boði“ Starfsmaður í vetrarþjónustu og hreinsun.

7. júní 2014  LAUGARDAGUR14



| ATVINNA | 

Háskólatorgi, 3. hæð   Sæmundargötu 4   Sími 570 0700   fs@fs.is   www.fs.is

KANNTU AÐ ELDA FRUMLEGAN 
OG FRAMANDI MAT?
Félagsstofnun stúdenta óskar eftir að ráða matráð í nýja 
veitingasölu á háskólasvæðinu. Í starfinu felst umsjón með 
veitingasölunni, matreiðsla á réttum dagsins, hlaðborði, 
innkaupum á hráefni og öðrum verkum sem til falla.

Viðkomandi þarf að vera þjónustulipur og hafa reynslu af 
matreiðslu. Nám í matreiðslu er kostur en aðalatriðið er færni 
í að matbúa og eiga gott með samskipti við annað fólk. 

Vinnutími er alla virka daga frá 7–15.

Áhugasamir sendi umsókn á valdis@fs.is. 

Félagsstofnum stúdenta rekur fjölbreytta 
veitingasölu á háskólasvæðinu, Hámu, 
Stúdentakjallarann og Kaffistofur stúdenta. 
Ný veitingasala á vegum FS opnar í haust.

Félagsstofnun stúdenta er sjálfseignarstofnun 
með sjálfstæða fjárhagsábyrgð. Hlutverk 
hennar er að veita stúdentum ódýra og 
fjölbreytta þjónustu. Að henni standa 
stúdentar við Háskóla Íslands, HÍ og mennta-
málaráðuneytið. FS rekur Kaffistofur stúdenta, 
Hámu, Leikskóla stúdenta, Bóksölu stúdenta, 
Stúdentakjallarann, Bókakaffi stúdenta,  
Stúdentagarða og Stúdentamiðlun. 
Starfsmenn FS eru um 150 talsins.

ht.is

Hvetjum alla þá sem uppfylla þessi skilyrði og hafa áhuga á starfinu til
þess að fylla út rafræna umsókn á heimasíðu okkar www.ht.is/starf

LAGERSTARFSMAÐUR / BÍLSTJÓRI
Óskum eftir lagerstarfsmanni í fullt starf. Helst koma þeir til greina sem búa yfir öguðum 
vinnubrögðum, nákvæmni og skipulagshæfileikum í bland við jákvætt hugarfar. Viðkomandi 
þarf að vera líkamlega hraustur og eiga gott með að vinna í samvinnu við hóp samstarfs-
manna á lager. Æskilegt að viðkomandi hafi meirapróf eða áhuga á að taka slíkt próf.

Heimilistæki var stofnað 
árið 1962 og er í dag 
leiðandi fyrirtæki í sölu 
á raf- og heimilistækjum 
á Íslandi. Starfræktar 
eru 7 verslarnir um 
land allt undir merkjum 
Heimilistækja.

R E S T A U R A N T

YFIRMENN
Í ELDHÚS OG SAL
Leitum að metnaðarfullum og hressum 

fagmönnum sem getað blandað 
geði, hrært upp í hlutunum og töfrað 

fram uppskrift af ljúfum stundum 
fyrir gestina okkar.

Sendu ferilskrá á
apotek@apotekrestaurant.is 

ef þú ert menntaður matreiðslu- eða 
framreiðslumaður sem hefur áhuga 

á að bygg ja upp spennandi veitingahús 
á besta stað í bænum.
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Leikskólakennarar
Á Leikskólann Laugalandi vantar okkur 
deildarstjóra og leikskólakennara.  Karla 
eða konur. 

Leitað er eftir áhugasömum, metnaðarfullum  
leikskólakennurum sem hafa góða hæfni  í 
mannlegum samskiptum og tilbúnir til að vinna eftir  
sérstökum áherslum skólans með skemmtilegu fólki.  

Leikskólinn Laugalandi er um 30 barna einnar deildar 
leikskóli staðsettur að Laugalandi í Rangarþingi ytra.  
Umhverfi skólans einkennist af fjölbreyttri  íslenskri náttúru 
sem býður uppá endalausa möguleika fyrir leik og nám.

Helstu áherslur í starfi eru  m.a.  traust og góð umönnun  
og vellíðan barnanna.   
ART þjálfun (þjálfun í félagsfærni, reiðistjórnun og siðferði), 
upplýsingatækni, útikennsla og fjölbreyttar  vinnustundir sem 
stjórnast ekki af „klukkunni“ heldur af áhuga barnanna, leik 
og hæfni  hverju sinni.

Mikil og góð samvinna er við grunnskólann sem er undir 
sama þaki og leikskólinn.  

Möguleiki er á aðstoð við að finna húsnæði ef þarf.

Umsóknir ásamt meðmælum skulu sendast á  
Leikskólann Laugalandi, 851 Hella fyrir 16. Júní.

Upplýsingar veitir Sigrún Björk Benediktsdóttir, 
leikskólastjóri. Sími: 487-6633 

Veffang: http://www.leikskolinn.is/laugaland 
Netfang: leikskolinn@laugaland.is 

Indverska sendiráðið óskar eftir að ráða 

skrifstofumanneskju með bókhaldsreynslu.

Nauðsynlegt er líka að viðkomandi hafi reynslu af 
almennum skrifstofu- og tölvustörfum og hafi yfir að 
búa góðri þjónustulund.  Viðkomandi þarf einnig að 
geta tekið tilfallandi verkefni að sér.
Umsækjendur þurfa einnig að búa yfir mjög góðri 
ensku- og íslenskukunnáttu (sbr. lestur, ritun og tal).
Áhugasamir vinsamlegast sendið ferilskrá (CV)  
á ensku ásamt ljósmynd á com@indianembassy.is 
sem fyrst.

Við Sunnulækjarskóla á Selfossi  
vantar textílkennara til starfa

Umsækjandi þarf að hafa kennsluréttindi, góða skipulags- 
hæfileika og mikla hæfni í mannlegum samskiptum.  
Reynsla af teymisvinnu og áhugi á þróunarstarfi eru mikil-
vægir eiginleikar. 

Í skólanum er lögð áhersla á sveigjanlega og fjölbreytta 
kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám, teymisvinnu kenn-
ara, ábyrgð nemenda og góða samvinnu allra sem að 
skólastarfinu koma. Laun og starfskjör eru samkvæmt 
kjarasamningi Launanefndar Sveitarfélaga og viðkomandi 
stéttarfélags. Starfið hentar jafnt konum sem körlum.

Nánari upplýsingar má finna á vefsíðu skólans:  
http://www.sunnulaekjarskoli.is 

Umsóknarfrestur er til 16. júní 2014.

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu  
og umsagnaraðilum sendist Birgi Edwald, skólastjóra, 
birgir@sunnulaek.is eða Sunnulækjarskóli, Norðurhólum 1, 
800 Selfoss. 

Skólastjóri

Stay Handy!

Endilega sendið CV á
halldor@stay.is og sjáum
hvort þú smell-passir ekki inní 
annars frábæran hóp hjá Stay

Stay Apartments vantar einn góðan “allt mulight” 
mann í vinnu í sumar og jafnvel í framtíðarstarf. 
Ert þú flinkur á pennslinum, skrúfjárninu og 
rörtönginni, söginni og fl. ? 
Ertu sjálfstæður, á bíl og getur unnið skipulagt ? 
Þá er þetta pottþétt vinna fyrir þig. 

Afgreiðslustarf.
Verslun í miðbænum óskar eftir sjálfstæðum , hressum 
reyklausum starfsmanni í hlutastarf(vaktir) í sumar.
Enskukunnátta skilyrði. Möguleiki er á 100% starfi í haust.
Umsóknir óskast sendar á atvinna01@gmail.com 
fyrir 17 júní.

KFS KFSVélvirki 
Við óskum eftir að ráða vanan vélvirkja,  

sem getur hafið störf sem fyrst.
Hann mun annast viðhald á tækjum í flugafgreiðslu. Einnig þarf 

viðkomandi að hafa þekkingu á rafbúnaði fyrrnefndra tækja.
Vinsamlegast sendið umsóknir á kfs@bikf.is

Umsóknarfrestur er til 15. Júní

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

· Starfsmaður á hæfingarstöð fyrir fatlaða

· Deildarstjóri á leikskólann Núp

· Leikskólakennarar á leikskólann Marbakka

· Leikskólakennarar á leikskólann Læk

· Sérgreinastjóri í listum á leikskólann Álfatún

· Sérgreinastjóri með áherslu á útinám og 
hreyfingu á leikskólann Austurkór

· Sérkennslustjóri á leikskólann Furugrund

· Húsvörður í Salaskóla

· Sérkennari í sérdeild í Álfhólsskóla

· Skólaliðar í dægradvöl í Salaskóla

· Skólaliðar í dægradvöl í Hörðuvallaskóla

· Matráður í Vatnsendaskóla

· Skólaliðar í dægradvöl í Vatnsendaskóla

· Starfsfólk í hlutastarf í dægradvöl í 
Vatnsendaskóla

· Þroskaþjálfi í Hörðuvallaskóla

Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á 
vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

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

Rauði krossinn óskar eftir að ráða til 
starfa verslunarstjóra fyrir fataverslanir á 

höfuðborgarsvæðinu. Um er að ræða fullt starf og 
þarf viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst.

Starfssvið:
 Umsjón  með  rekstri  verslana  
 Dagleg  samskipti  við  sjálfboðaliða  s.s.  skráning  og   

 mönnun  á  vaktir 
 Samskipti  og  samvinna  við  fataflokkunarstöð

Hæfniskröfur:
 Þekking  og  áhugi á verslunarstörfum  og  tísku 
 Góð  hæfni  í mannlegum  samskiptum  og  jákvæðni  
 Frumkvæði  og  sjálfstæði  í vinnubrögðum

Nánari  upplýsingar  veitir Linda  Ósk  Sigurðardóttir   

í síma  554  6626.

Umsóknarfrestur er til 22. júní  og  sendist  á  
linda@redcross.is.  Farið  verður  með  umsóknir  sem  
trúnaðarmál  og  öllum  svarað.

       Verslunarstjóri

 Almenn tölvukunnátta

www.gardabaer.is

STÖRF HJÁ GARÐABÆ

Sjálandsskóli
 • umsjónarkennari
 • stuðningur og aðstoð
 
Flataskóli
 • umsjónarkennari
 • stuðningsfulltrúi
 
Félagsleg heimaþjónusta
 • starfsmaður í heimaþjónustu
 
Leikskólinn Bæjarból
 • sérkennslustjóri
 • leikskólakennari/íþróttafræðingur
 • leikskólakennari
 • leikskólasérkennari
 
Leikskólinn Lundaból
 • leikskólakennari
 
Leikskólinn Hæðarból
 • leikskólakennari
 
Leikskólinn Akrar
 • sérkennsla
 • leikskólakennari

Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is

Heimkaup óskar eftir

vörustjóra

Umsóknarfrestur er til 15 júní.
Umsóknir sendist á gísli@heimkaup.is

Heimkaup er nýtt vöruhús með vefverslun, hið fyrsta sinnar tegundar
á Íslandi. Hér á vefsíðunni finnurðu allar þær vörur sem til eru á lager 

hverju sinni, en úrvalið er mikið og úr ýmsum vöruflokkum.

 

Heimkaup óskar eftir vörustjóra fyrir fatnað, 

snyrtivörur, og barnavörur.

Vinnutími er alla virka daga frá kl:09:00-17:00
 
Starfssvið

 · Umsjón með pöntun

 · Samskipti við birgja

 · Vöruval fyrir heimkaup.is
 
Hæfniskröfur

 · Reynsla á sviði vörurstjórnunar eða   
   háskólamenntun sem nýttist í starfi.

 · Góður/góð í mannlegum samskiptum

 · Vilji til að ná árángri
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Sölumaður / hlutastarf.
Ert þú hættur að vinna ? hentar þetta þér:
Parketverksmiðjan leitar eftir öflugum sjálfstæðum 
sölumanni með góða þjónustulund.
Vinnutími eftir samkomulagi. 
Reynsla eða þekking á parketi er kostur.
Umsóknir sendist á starf@parketverksmidjan.is

SSttaarrffssmmaaððuurr óósskkaasstt 
EEmplloyeee wwaanntteedd

Óskum eftir vönum manni í h lelllulölögn ogg lólóðaðafrfrágáganangg.

UmU sóknir sendist á netfangið:  elvar@gleipnir.is 

VÉLSTJÓRI ÓSKAST
Á SNEKKJUNA HÖRPU

HARPA YACHTS  |  SUÐURBUGT, 101 REYKJAVÍK  |  +354 779 7779  |  INFO@HARPAYACHTS.IS  |  WWW.HARPAYACHTS.IS

Um er að ræða daglegar 
hvalaskoðunarferðir með ferðamenn á 

Faxaflóa og sérferðir. 
Snekkjan er 71 BT, vélar 1294 kW.

Nánari upplýsingar síma 779-7779 
og á info@harpayachts.is

Aðila vantar til að sjá um rekstur lítils sveitahótels á 
Norðurlandi. Starfsfólk og aðstoðarrekstrar-

og markaðsstjóra vantar á veitingastað, 
upplýsingamiðstöð og bændamarkað á suðurlandi.  

Sumarstörf

Uppl. í síma 696-9696 og á info@borgarvirki.com

Rótgróin gleraugnaverlun óskar eftir 
framtíðar starfsmanni í fullt starf.

Starfið felur í sér afgreiðslu og fleira.
Viðkomandi þarf að vera kurteis, þjónustulundaður og góður 
í mannlegum samskiptum. 
Viðkomandi þarf að hefja störf fljótlega.

Umsóknarfrestur til og með 16.júní og sendist á box@frett.is 
merkt Gleraugu-0706

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.

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

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

www.hagvangur.is
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Námsstyrkir

Bandalag kvenna í Reykjavík auglýsir 
eftir umsóknum um styrki til Starfs-
menntunarsjóðs ungra kvenna fyrir 
skólaárið 2014-2015.

Tilgangur sjóðsins er að hvetja og styðja við bakið 
á ungum konum í Reykjavík, sem ekki eiga kost á 
námslánum, til að afla sér aukinnar menntunar.  

Umsóknareyðublað, úthlutunarreglur og allar 
nánari upplýsingar má nálgast á vef Bandalags 
kvenna í Reykjavík,  www.bkr.is 

Umsóknir um styrki skal senda til Bandalags kven-
na í Reykjavík, Túngötu 14, 101 Reykjavík, merktar 
„Námsstyrkir”. Umsóknarfrestur er til 19. júní.

Kirkjugarður Hafnarfjarðar
-Tilflutningur jarðvegs

Hafnarfjarðarbær auglýsir útboð vegna jarðvinnu við 
Kirkjugarð Hafnarfjarðar. Útboðið felur í sér tilfærslu á 
jarðvegi við Kirkjugarð Hafnarfjarðar. Heildarmagn efnis er 
áætlað um 15.000m³.

Útboðsgögn verða seld hjá Umhverfi og Framkvæmdum, 
Norðurhellu 2 og kosta 3.000 kr. 

Tilboð verða opnuð þann 18. júní 2014 kl 10:00 á sama stað.

ÚTBOÐ
OFANFLÓÐAVARNIR Á ESKIFIRÐI 

BLEIKSÁ - VARNARVIRKI 
ÚTBOÐ NR. 15652 

Framkvæmdasýsla ríkisins, fyrir hönd Fjarðabyggðar og 
Ofanflóðasjóðs óskar eftir tilboðum í verkið Ofanflóðavarnir 
á Eskifirði - Bleiksá, varnarvirki. 

Verkið felst í að reisa varnarvirki í og við Bleiksá fyrir ofan 
kirkjumiðstöðina á Eskifirði. 

Leiðigarður verður byggður á flöt ofan við kirkjuna og 
vestan við Bleiksá í 10-15 m hæð yfir sjó. Garðurinn er V 
laga, 150 m langur, um 3 m hár og byggður að mestu úr 
skriðuefni og grjóti. Garðurinn verður brattur flóðmegin 
1:0,25 og byggður með stálgrindum til styrkingar. Landmegin 
er hallinn um 1:3. Setja skal upp heitgalvanhúðaða  
öryggisgirðingu meðfram brún leiðigarðs. 

Land neðan leiðigarðs verður mótað með sléttri flöt og halla 
að kirkjumiðstöð.   

Farvegur Bleiksár verður sprengdur niður í skurð og 
bakkarnir mótaðir með grjóthleðslum. Landmótun og 
yfirborðsfrágangur felst í mótun varnargarðs og brekku að 
kirkjumiðstöð ásamt gerð grasflatar og göngustíga. 
Helstu magntölur eru: 

•  Losun á klöpp                                          1.130   m3 
•  Grjóthleðsla                                                345   m3 
•  Fyllingarefni                                             2.100   m3 
•  Styrkingakerfi – uppsetning                     460   m2 
•  Hellulögn                                                     240   m² 
•  Þökulagning                                             1.050   m2 
•  Sáning og áburðargjöf                            2.700   m² 

Verkinu skal vera að fullu lokið 15. ágúst 2015. Útboðsgögn 
verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 hjá Ríkiskaupum,  
Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá og með þriðjudeginum 10. 
júní 2014. Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum, 1. júlí 2014  
kl. 14:00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. 

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Metanbifreið, pallbifreið að 3,5 t, útboð nr. 13265.

• Hagaskóli, viðgerðir og endurbætur á þökum 
og gluggum 2014, úboð nr. 13270.

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

Styrkir vegna útgáfu myndríkra 
bóka um sögu Reykjavíkur

 
Útgefendur myndríkra bóka sem tengjast sögu og menningu 
Reykjavíkurborgar geta nú sótt um styrk  til niðurgreiðslu á 
kostnaði vegna kaupa  á ljósmyndum til birtingar frá Ljós-
myndasafni Reykjavíkur.  Styrkirnir eru veittir vegna útgáfu 
bóka sem áætlað er að komi út á árinu 2014 eða í ársbyrjun 
2015. Styrkirnir eru liður í nýsamþykktri menningarstefnu 
Reykjavíkurborgar sem miðar m.a. að því að hlúa að varð- 
veislu menningararfleifðar og hvetja til miðlunar hennar. 

Þriggja manna dómnefnd skipuð tveimur starfsmönnum 
Borgarsögusafns Reykjavíkur og skrifstofustjóra menn- 
ingarmála Reykjavíkur metur umsóknirnar.  
Frestur til að skila umsóknum er 23. júní 2014.

Í umsókn skulu koma fram nauðsynlegar upplýsingar um 
umsækjanda ásamt góðri lýsingu á fyrirhugaðri útgáfu.   
Auk þess skal þar koma fram áætlaður kostnaður vegna 
afgreiðslu og myndbirtinga á ljósmyndum frá Ljósmynda- 
safni Reykjavíkur. 

Utanáskrift umsóknar: ,,Myndrík bók um sögu Reykjavíkur“ 
b.t. Signýjar Pálsdóttur, skrifstofustjóra menningarmála, 
Menningar- og ferðamálasviði Reykjavíkurborgar,  
Vesturgötu 1, 3. hæð, 101 Reykjavík. 

Útboð
Akraneskaupstaður óskar eftir tilboðum í verkið:

Grundaskóli – Stækkun matsalar
Verkið felst í stækkun matsalar nemenda um 38 m2 
með fjarlægingu súlna, steyptri botnplötu, lokun milli 
súlna með gluggum, ásamt tilheyrandi frágangi inni 
og úti.  Verklok eru 12.september 2014.

Útboðsgögn eru seld frá 11.júní 2014 í þjónustuveri
Akraneskaupstaðar Stillholti 16-18, á kr. 3.000.

Tilboð eru opnuð hjá Mannvit, Garðabraut 2A, 
Akranesi, föstudaginn 27.júní 2014 kl. 11:00.

Rekstur líkamsræktar 
í sundmiðstöð 

Grindavíkur
Grindavíkurbær óskar eftir samstarfi við áhugasama 
aðila um rekstur líkamsræktar í Sundmiðstöð Grinda-
víkur frá 1. desember 2014. Líkamsræktaraðstaðan 
verður í um 400  m2  rými þar sem núverandi búnings-
klefar og líkamsrækt eru í sundmiðstöðinni. Áætlað er 
að aðstaðan verði laus til framkvæmda 1. desember 
2014. Miðað er við að líkamsræktarstöðin opni í janúar 
2015.
Í íþróttamiðstöðina koma á ári hverju 60 til 70 þúsund 
gestir og þar af eru um 25 þúsund sundlaugargestir á 
almenningstímum. 
Unnið er að byggingu nýrrar aðstöðu við íþrótta- og 
sundmiðstöð Grindavíkur og er ný og stærri líkams-
ræktarstöð hluti af því. Í Grindavík er öflugt og fjöl-
breytt íþróttastarf og íbúar um 2900.
Skriflegum tilboðum skal skila á bæjarskrifstofu 
Grindavíkurbæjar, eða á netfangið grindavik@grinda-
vik.is merkt Líkamsrækt fyrir 27. júní næstkomandi.
Tilboðsgjafar eru hvattir til að kynna sér aðstöðuna 
áður. Þeir sem vilja kynna sér starfsemi íþróttamið-
stöðvar Grindavíkur og skoða verðandi húsnæði lík-
amsræktarstöðvar eru vinsamlega beðnir að hafa 
samband við   Þorsteinn Gunnarsson, sviðsstjóra frí-
stunda- og menningarsviðs, í síma   6969234 eða á 
netfangið thorsteinng@grindavik.is

Nánari lýsing
Meðal markmiða Sundmiðstöðvar Grindavíkur er að 
efla almenningsíþróttir og fjölga sundlaugargestum. 
Í ljósi þess er skilyrt að tilboðsgjafi greiði aðgang í 
sundlaug fyrir viðskiptavini sína. Sett verður upp sér-
stök gjaldskrá vegna magnkaupa á árskortum í sund-
laug. Sundmiðstöðin leggur til þjónustu í afgreiðslu 
og ræstingu. 
Í tilboði skal koma fram áætlað verð á líkamsræktar-
kortum til notenda og tilboð til Sundmiðstöðvar 
Grindavíkur um leigu fyrir aðstöðuna. Jafnframt skal 
koma fram lýsing á þeirri þjónustu sem boðið verður 
upp á, svo sem í tækjasal og opnum leikfimitímum. 
Gerð er krafa um að í húsnæðinu verði aðstaða fyrir 
sjúkraþjálfun, sem leigutaki framleigir.
Tilboðsgjafi skal leggja til allan tækjabúnað líkams-
ræktarsalarins. Aðeins tæki og búnaður frá viður-
kenndum framleiðendum líkamsræktartækja koma til 
greina. Við mat á tilboðum verður meðal annars litið 
til lýsingar rekstraraðila á fjölda tækja, gerð þeirra og 
gæða. 
Tilboðsgjafi skal greiða allan kostnað vegna markaðs-
mála líkamsræktarinnar svo sem auglýsingar, kost-
unarsamninga og fleira. 
Tilboðsgjafi skal tryggja að allir sem kaupa kort í lík-
amsrækt fái vandaða leiðsögn og undirbúning um 
notkun tækja og þjálfun áður en þjálfun hefst og 
bjóða upp á reglulega aðstoð fyrir viðskiptavini. Í til-
boði skal koma fram lágmarksviðvera starfsmanna á 
viku.
Sundmiðstöð Grindavíkur leggur til húsnæði undir 
starfsemina í núverandi mynd. Breytingar á húsnæð-
inu eru á kostnað leigutaka. Gert er ráð fyrir leigu-
samningi til 5 ára.
Við mat á tilboðum verður horft til verðs á líkamsrækt-
arkortum til notenda,  endurgjalds fyrir aðstöðuna og 
fyrirkomulag þjónustu.

Þorsteinn Gunnarsson, sviðsstjóra frístunda- og 
menningarsviðs, í síma   6969234 eða á netfangið 
thorsteinng@grindavik.is
 

sími: 511 1144
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Heimild launafólks til frádráttar iðgjalda frá tekjuskattsstofni vegna 

viðbótarlífeyrissparnaðar hækkar úr 2% af launum í 4% 1. júlí 2014.

Launagreiðendum ber að greiða 4% iðgjald í viðbótarlífeyrissparnað frá og 

með launatímabilinu sem hefst 1. júlí næstkomandi hjá launafólki sem 

hefur samið um viðbótarlífeyrissparnað og óskar eftir að leggja fyrir 4% af 

launum. 

Orðsending til launagreiðenda vegna 
nýrra lagaákvæða um viðbótarlífeyrissparnað

Launamenn eru hvattir til að kynna sér kosti viðbótarlífeyrissparnaðar og 

nýta sér þetta hagstæða sparnaðarform ef þeir hafa tök á. Lífeyrissjóðir 

veita nánari upplýsingar.

Innkaupadeild

SAMNINGSKAUP
F.h. Strætó bs. er óskað eftir áhugasömum 
aðilum til þess að taka þátt í innkaupaferli 
um akstursþjónustu fatlaðs fólks og 
fatlaðra skólabarna. Samningskaup þessi 
eru auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.

Óskað er eftir umsóknum frá akstursaðilum sem geta 
uppfyllt lámarkskröfur laga nr. 73/2001 um fólks- og farm-
flutninga ásamt reglugerð nr. 528/2002 um fólksflutninga 
á landi og/eða lámarkskröfur laga nr. 134/2001 um 
leigubifreiðar ásamt reglugerð nr. 397/2003 um 
leigubifreiðar.

Samningskaupagögn á geisladiski verða afhent frá 10. júní 
2014 í þjónustuveri Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12 – 14, 
105 Reykjavík.

Umsóknum skal skila eigi síðar en: kl. 14:00 þann 2. júlí 
2014 í þjónustuver Reykjavíkur-borgar, Borgartúni 12 – 14, 
105 Reykjavík.
13261

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík • Sími 530 1400 • www.rikiskaup.is

Sala 15678 - Til sölu vélar og tæki í eigu ISAVIA

Til sölu eru snjóplógar, hjólaskóflur, flugbrautasópar, pall- og vörubílar, gaffal-
lyftari, sanddreifari, gólfhreinsivélar ofl. sem voru í eigu Varnarliðsins.

Upplýsingar um einstakar vélar og tæki veita eftirtaldir aðilar: 
• Á Egilsstöðum – Björgvin Rúnar Þorvaldsson í síma 424-4028
• Í Reykjavík – Bragi Pálsson í síma 424-4135
• Á Keflavíkurflugvelli þarf að hafa samband í síma 425-6080 og skrá sig. Tækin verða þar til sýnis fimmtudaginn 12. júní og 

miðvikudaginn 18. júní, báða dagana kl. 10:00. Verður tekið á móti skráðum aðilum við Grænáshliðið kl. 10:00 báða dagana.

Nánari upplýsingar um boðnar vélar eða tæki eru á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is

Sum tækjanna eru skráð hjá Samgöngustofu og/eða Vinnueftirlitinu en það er alfarið á ábyrgð bjóðenda að kynna sér lög-
skráningu tækjanna og vélanna og heimild til að nota þau samkvæmt íslenskum lögum og reglum.   
Sum þeirra eru ekki í notkunarhæfu ástandi.  Seljandi ber ekki ábyrgð á því hvort unnt er að skrá tækin og bifreiðarnar eftir sölu.

Tilboðum skal skilað til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík þriðjudaginn 24. júní 2014 fyrir klukkan 10:00 þar sem þau 
verða opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda sem þess óska. Áskilinn er réttur til að hafna tilboðum sem ekki teljast viðunandi.

Brekkugerði – Sigvaldahús1 0 8 
Reykjavík

Glæsilegt 305 fm einbýlishús á tveimur hæðum
Sólstofa og rúmgóðar suðursvalir
Sólpallur, heitur pottur og glæsilegur garður
Möguleiki á að útbúa séríbúð á jarðhæð 
Húsið er teiknað af Sigvalda Thordarson

Nánari upplýsingar veitir
Davíð Jónsson, sölufulltrúi
david@miklaborg.is sími: 697 3080

Þröstur Þórhallsson
löggiltur fasteignasali

sími: 897 0634
throstur@miklaborg.is

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 10. júní 17:30 - 18:00

Verð: 98,0 millj.

 Kíktu á 
 hofudborg.is

 Skorradalsvatn

24,9

Albert B. Úlfarsson
Lögg. fasteignasali

821-0626

hofudborg.is

382

Nýtt FULLBÚIÐ
ÚTSÝNISSTAÐ,
breyta

-
Jói 899-3119 sýnir eignina.

SKIPTI MÖGULEG Á SÉRBÝLI Á HÖFUÐBORGARSV.

Opið hús laug/sun milli 14:00 - 16:00

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín



FASTEIGNASALA
STOFNUÐ 198 4 GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI 535 1000STAKFELL.IS

LÖGGILTIR FASTEIGNASALAR: 
Aðalheiður Karlsdóttir    I    Berta Bernburg    I    Grétar Haraldsson

STAKFELL–STÓREIGN EHF.            FASTEIGNASALA            SKÚLATÚNI 2            105 RVK             Stakfell.is            stakfell@stakfell.is            

VERÐ FRÁ 40,0 MILLJ.AUSTURKÓR 100 - 102

Opið hús laugardag 13 - 13:30 
3ja og 4ra herbergja íbúðir (112-140fm) í litlu fjölbýli.  
Allar íbúðirnar eru með sérinngangi og einstöku útsýni yfir höfuðborgarsvæðið. 
Íbúðum í húsi númer 102 fylgja bílskúrar (uþb. 26fm). Skipulag, innréttingar og 
frágangur í þessum húsum er til fyrirmyndar. Íbúðirnar eru afhentar tilbúnar fyrir utan 
gólfefni. Húsin eru nýkomin í sölu og aðeins fáeinar íbúðir eru eftir! Afhending í haust. 

OPIÐ HÚS LAUGARDAG

OPIÐ
 HÚS

VERÐ FRÁ 55,3 MILLJ.AUSTURKÓR 43 – 47

Opið hús laugardag 14 – 14:30 
160fm raðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr.  
3-4 svefnherbergi, mikil lofthæð. Húsin eru vel staðsett í Austurkór, einstakt útsýni og 
nálægð við náttúruna. Stutt í skóla og þjónustu. Mikið er í þessi hús lagt og innréttingar 
og frágangur vandaður. Húsin eru afhent án gólfefna og lóð er grófjöfnuð.  
Komið og skoðið m.a. hús númer 47 þar sem verið er að setja upp innréttingar.  

OPIÐ HÚS LAUGARDAG

OPIÐ
 HÚS

VERÐ FRÁ 38,0 MILLJ.VALLAKÓR 2

Opið hús sunnudag 13 – 13:30
3ja og 4ra herbergja íbúðir (123-143fm) á frábærum stað í Kópavogi.  
Nálægð við verslanir, skóla og aðra þjónustu. Garðsvalir á öllum íbúðum sem auðvelt 
er að bæta við lokun á. Vandaðar innréttingar frá Brúnás, eikarparket, granít á borðum. 
Mjög fallegar og áhugaverðar íbúðir. 

OPIÐ HÚS SUNNUDAG

OPIÐ
 HÚS

Ómar Guðmundsson, sölumaður sýnir eignirnar  
og gefur nánari upplýsingar í síma 696-3559 eða omar@stakfell.is

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Verð:  41,9 millj.

Sandavað1 1 0 
Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir
Jórunn Skúladóttir, Sölufulltrúi
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Lágmúla 4  www.miklaborg.is

Samtals að stærð 126,3 m²
Sér hannaðar allar innréttingar
Mikil lofthæð og innfeld lýsing
Útgengi út á svalir úr stofu og
baðherbergi
Stæði í bílakjallara

Glæsileg íbúð með útsýni allan hringinn

Litla Gröf-sumarhús í Borgarfirði
OPIÐ HÚS

SKÚLATÚNI 2        105 RVK        stakfell@stakfell.is

STAKFELL .IS                535 1000            GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

FASTEIGNASALA
STOFNUÐ 1984

Löggiltir fasteignasalar: Aðalheiður Karlsdóttir   I   Berta Bernburg   I   Grétar Haraldsson

Til gott ódýrt sumarhús ca. 50 fm á grónum og fallegum stað í 
Norðurárdal í Borgarfirði. Húsið er nokkuð upprunalegt og þarfnast 
einhverrar lagfæringar. Leigulóð. Til afhendingar strax.  
Verð aðeins 5.9 millj. Guðmundur s: 899-7200 sýnir á milli kl. 12-14, 
mánudaginn 9. júní. Hringið til að fá leiðarlýsingu. Skilti merkt Stakfell 
við Þjóðveg 1, afleggjari: Valbjarnarvellir.

OPIÐ
 HÚS

KIÐJABERG – HEILSÁRSHÚS
SKOÐUN SAMKVÆMT SAMKOMULAGI

MÖGULEG Á MÁNUDAG.

• Þrílyft 220 fm heilsárshús
• Lóð er 14.800 fm
• Laust til afhendingar fljótlega
• Vandaðar innréttingar

V. 39.9.- millj. Sveinn s: 6900.820

HÓLMAÞING 5A VIÐ  
ELLIÐAHVAMMSVEG

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 10. JÚNÍ 17:30-18:00

Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali

Hólmaþing-Kópavogi. Einstök staðsetning við Elliðavatn.
Glæsilegt  230,5 fm fokhelt hús á einni fallegustu  
byggingarlóðinni á höfuðborgarsvæðinu í skógarrjóðri  
með einstöku útsýni yfir Elliðavatn.
Ósvikin sveitasæla í miðri borg.  Opið og bjart hús með 
mikilli lofthæð.  Hjónasvíta, samtals fjögur svefnherbergi.  
20 fm útsýnissvalir sem gengið er af niður í garð í skógar-
rjóðri þar sem stunduð hefur verið skórækt í áratugi.  Verð 
54,9 milj.

Uppl veitir Þórunn  
í s: 773-6000  
eða í thorunn@valholl.is

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI
 ÓSKAST

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR   

REYNIR BJÖRNSSON 
LÖGGILTUR FASTEIGNASALI

 í síma 895-8321.

LEITUM EFTIR CA 400-600 FM SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI FYRIR 
ÁKVEÐINN KAUPANDA. SKILYRÐI ER AÐ HÚSNÆÐIÐ SÉ VEL 
SJÁANLEGT OG SAMGÖNGUR AÐ OG FRÁ ÞVÍ SÉU GÓÐAR.



Suðurland

Vesturland

Sumarhusasalan.is
Nýr og öflugur vefur fyrir seljendur og kaupendur sumarhúsa

Er þitt hús sýnilegt?
Hjá okkur er það í aðalhlutverki.

Söluskoðanir alla hvítasunnuna
Hafðu samband við Jón Rafn S: 695 5520

Þessi sumarhús taka á móti gestum um helgina

Ingólfur Gissurarson lgf.
Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477.

Kerengi - 2,5 ha eignarland

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 8. JÚNÍ FRÁ 
12-14 AÐ KERENGI 5
- JÓN RAFN SÝNIR S: 695-5520.  

Glæsilegt 130 fm heilsárs sumarhús á 
eignarlóð. Innbú utan persónulega muna 
fylgir. Húsið er umvafið gróðri og á afar 
skjólsælu svæði innst í botnlanga. Tvö 
svefnherbergi og svefnloft. Rúmgóð stofa. 
Baðherbergi með sturtu. Heitur pottur er á 
lóð, afsíðis frá húsi umvafið gróðri og með 
skjólgirðinu í kring Geymsluskúr á lóð er 
ca. 15 fm.  V. 39,9 millj.  
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520.   
Kort á sumarhusasalan.is

OPIÐ HÚS

Sumarhús - Hæðarendi v. Búrfell

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 7. JÚNÍ  
FRÁ 12-16 OG SUNNUDAGINN 8. JÚNÍ  
FRÁ 12-16 AÐ BERJAHOLTSLÆK 5 
- EIGANDI VERÐUR Á STAÐNUM. 
S: 861-3470 

CA 40 fm bústaður í Grímsnesi. Eignin er á 
6000 fm eignarlandi. Svefnherbergi rúmar 
tvíbreitt rúm.  Einnig er svefnloft.  
Skipti skoðuð.  V, 7,8 m. 
Uppl. Jón Rafn hjá Valhöll S: 695-5520,  
jonrafn@valholl.is.  
Kort á sumarhusasalan.is

OPIÐ HÚS

Flúðir - Heitur pottur, stór verönd

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 8. JÚNÍ FRÁ 
12-16 AÐ KJÓABRAUT 11, FLÚÐUM 
- EIGENDUR VERÐA Á STAÐNUM. 
S: 772-5085.  

60fm sumarhús m. heitum potti á skjólgóðri 
verönd.  Stutt á golfvöllinn og alla þá þjó-
nustu sem í boði er á Flúðum. Tvö rúmgóð 
svefnherbergi. Baðherbergi m. sturtu með 
nuddi og gufu.  Stofa og eldhús í opnu 
rými, útgengt á verönd. Til viðbótar við 
uppgefna fermetra bætist 6 fm skúr á lóð 
sem verður tengdur við rafmagn.  
V. 18,9 millj.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520.  
 Kort á sumarhusasalan.is

OPIÐ HÚS

Snorrastaðir Laugarvatni - Gott verð

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 8. JÚNÍ FRÁ 
12-16 AÐ SNORRASTÖÐUM 168083 
- EIGENDUR VERÐA Á STAÐNUM.  
SÍMANÚMER S: 899-2057 og 846-8052 

Húsið er á 5000 fm eignarlandi m. heitu 
vatni. Stofa og eldhús í opnu rými.  
Eitt svefnherbergi  
V. 10,9 millj.  
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520.   
Kort á sumarhusasalan.is

OPIÐ HÚS

Hálsasveit í Borgarfirði - Eignarland

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 7. JÚNÍ OG 
SUNNUDAGINN 8. JÚNÍ FRÁ 12-16 AÐ 
YSTUMÓUM 4 
- EIGENDUR VERÐA Á STAÐNUM.
S: 897-4868. 

60 fm sumarhús á rúm 0,7 ha eignarlandi 
í grennd v. Signýjarstaði.  Eignin er á 
steyptri plötu með hitalögn í gólfi.  Tvö 
svefnherbergi. Baðherbergi m. flísalögðu 
gólfi og veggi, Stofa og eldhús með hvítri 
innréttingu  V. 14,5 m  Uppl. Jón Rafn 
S: 695-5520.  
Kort á sumarhusasalan.is

OPIÐ HÚS

Mið Árás, v. Langá - Borgarbyggð

OPIÐ HÚS 7. OG 8. JÚNÍ MILLI KL. 12-16  
V MIÐ ÁRÁS 3
- EIGENDUR VERÐA Á STAÐNUM. 
S: 897-8450 og 659-0418.  

Fallegt og notalegt sumarhús umvafið 
gróðri og í grennd við Langá. Um er að 
ræða 0,7 ha eignarland. Þrjú svefnher-
bergi. Lítil geymsla er áföst húsinu og auk 
þess er aðgangur að töluverði plássi undir 
palli og húsi V. 11,9 millj.  
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520. 
Kort á sumarhusasalan.is

OPIÐ HÚS

Stuttárbotnar - Húsafell

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 8. JÚNÍ  
FRÁ 12-16 AÐ STUTTÁRBOTNUM 14.  
EIGANDI Á STAÐNUM S: 867-0306
36,2 fm sumarhús vel staðsett umlukið 
kjarrgróðri, 2 svefnherbergi ásamt  
svefnlofti. Stofa og eldhús m. parket.  
Heitt og kalt vatn..  
V. 9,9 millj.  
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

OPIÐ HÚS

Birkiskógar Borgarbyggð - 3 svefnh.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 8. JÚNÍ  
FRÁ 12-16 AÐ BIRKISKÓGUM 6 
- EIGENDUR VERÐA Á STAÐNUM. 
S: 698-1562. 

Gott 54 fm sumarhús í landi Stóruskóga í 
nálægð v. Munaðarnes. Baðherbergi m. 
sturtu.  Stofa og eldhús með plastparket á 
gólfum, opið rými þaðan sem er útgengt á 
pall m. heitum potti. V. 14,5 millj. 
 Uppl. Jón Rafn S: 695-5520.  
Kort á sumarhusasalan.is

OPIÐ HÚS

Vatnsendahlíð - Skorradalur

OPIÐ HÚS 7. OG 8. JÚNÍ Á MILLI KL. 12-16
AÐ VATNSENDAHLÍÐ 76 
EIGENDUR VERÐA Á STAÐNUM 
s: 896-7085.  

Notalegt 50 fm sumarhús. Gott útsýni og 
lóð með miklum gróðri og einnig grasbletti 
tilvalin fyrir gesti með hjólhýsi og tjald-
vagna. Þrjú svefnherbergi eru í húsinu.  
Baðherbergi m. sturtuklefa. Pallur er 
umhverfis hús og útsýni þaðan gott. 
V. 16,5 millj.   
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520.   
Kort á sumarhusasalan.is

OPIÐ HÚS

Hólmasund - Hraunborgir

OPIÐ HÚS LAUGARDAG 7. JÚNÍ OG  
SUNNUDAG 8. JÚNÍ Á MILLI KL. 14-15
EIGENDUR VERÐA Á STAÐNUM  
HÓLMASUNDI 17, HRINGJA Í 698-0326 
EÐA 894-0326 TIL AÐ OPNA HLIÐ
Vel skipulagt rúmlega 70 fm.  
Mikið endurnýjað hús m. svefnlofti.
Þrjú svefnherbergi, rafmagnspottur,  
stór verönd, tengt fyrir þvottavél.  
Golfvöllur og sundlaug í göngufæri.
Gott verð. 17,4m.  
Mögul. Skipti á íbúð kemur til greina.  
Nánari uppl. Veitir Ellert sölum. 893-4477

OPIÐ HÚS







Internet á ljóshraða
Við bjóðum upp á internet á ljóshraða til 80 þúsund heimila. Það er einfalt að 
athuga hvort þitt heimili er tengt, á 365.is geturðu séð hvort þú kemst á ljóshraða. 

Internet og heimasími fylgir áskrift að Skemmtipakkanum, Golfstöðinni, 
Fjölvarpi Veröld, Sportpakkanum, Stóra Pakkanum og Risapakkanum.

Hægt er að nálgast allar nánari upplýsingar og panta tengingu á 365.is 
eða með símtali í þjónustu- og tækniver 365. Svo tökum við vel á móti þér 
í verslun okkar í Skaftahlíð 24.Frá 3.490 kr.

Greiða þarf 2.610 kr. aðgangsgjald.

Fr

Gre

Þjónustuver 512 5100  |  Opið 9–22 virka daga og 10–22 um helgar 
Tækniver 512 5100  |  Opið 10–20 virka daga og 12–20 um helgar 
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GLÆSILEGAR 
HURÐIR
STERKAR OG HLJÓÐEINANGRANDI
Sértilboð á hvítlökkuðum hurðum.
Verð frá kr. 29.990. með karmi.
Mælum og gerum tilboð þér að kostnaðarlausu.
Það er ódýrara en þú heldur að skipta um innihurðir.

H
ja

rta
la

g

Ármúli 8   I   108 Reykjavík   I   Sími 516 0600   I   www.birgisson.is



FÓLK|HELGIN

Í þessari fyrstu uppskrift er 
notað svínakjöt og framandi 
ávextir. Uppskriftin er fyrir 

fjóra.

MEÐ FRAMANDI ÁVÖXTUM
600 g grísa- eða svínalund
½ tsk. salt
¼ tsk. pipar

MARINERING
1 smátt skorinn laukur
1 smátt skorið hvítlauksrif
2 msk. fersk minta
2 tsk. sítrónusafi 
1½ dl ólífuolía
Hrærið allt saman í skál. Skerið 
kjötið í hæfilega bita og látið 
liggja í marineringunni í að 
minnsta kosti eina klukkustund. 

GRILLSÓSA
½ rauður chili-pipar, smátt 
skorinn
2 msk. mangó-chutney
2 msk. olía
2 msk. hunang
½ tsk. paprikuduft
Blandið öllu vel saman. 

ÁVEXTIR Á 4 GRILLSPJÓT
1 ferskur ananas
1 mangó
1 apríkósa

Þræðið kjöt og bita af hverjum 
ávexti til skiptis upp á grillspjót. 
Penslið með olíu og bragðbætið 
með salti og pipar. Grillið í 3-4 
mínútur á hvorri hlið.

Ef notuð eru tréspjót þurfa þau 
að liggja í vatni í 15 mínútur áður 
en þau eru sett á grillið svo þau 
brenni ekki. Berið fram með grill-
sósunni og kartöflum, brauði eða 
salati eftir smekk. 

GRILLAÐUR MAÍS MEÐ BBQ-
SMJÖRI EÐA KRYDD-
SMJÖRI
Grillaður maís 
er einstaklega 
góður og 
passar vel 
sem með-
læti með 
kjöti, sér-
staklega 
nauta-
kjöti. Maís 
má skera í 
bita og hafa 
með kjöti 
á spjóti. Hér 
er uppskrift að 
maís með einstak-
lega góðu smjöri sem 
einnig mætti nota í bakaðar 
kartöflur. Uppskriftin miðast við 
4-6.

ÞAÐ SEM ÞARF:
8 ferskir maískólfar
BBQ-smjör, uppskrift hér fyrir 
neðan
Kryddsmjör, uppskrift hér fyrir 
neðan

Hitið grillið en ágætt er að hafa 
meðalhita. Setjið maísinn í sjóð-
andi vatn með 1 msk. af sykri og 
látið malla í 10 mínútur. Því næst 
er maísinn settur á heitt grillið og 
eldaður í 15-20 mínútur en snúa 
þarf á fimm mínútna fresti. Borinn 
fram heitur með smjörinu.

BBQ-SMJÖR
2 msk. olía
½ lítill rauður laukur, smátt 
skorinn

2 hvítlauksrif, söxuð
2 tsk. paprikuduft
½ tsk. cayenne-pipar
1 tsk. ristuð broddkúmenfræ
1/2 tsk. chili-duft 
½ bolli vatn
170 g ósaltað smjör
1 tsk. Worcester-
shire-sósa
Salt og pipar

Hitið olíu á 
pönnu og bætið 
lauk og hvítlauk 
út í. Steikið þar 
til mýkist en þá er 
papriku, cayenne, 
broddkúmeni og chili-
dufti bætt út í og allt látið 
malla í eina mínútu áður en vatnið 

er sett út á pönnuna. Kælið. 
Setjið lint smjör í mat-

vinnsluvél ásamt 
Wor cester-

shire-sósu 
og krydd-
blöndunni 
af pönn-
unni. 
Bragð-
bætið 
með 
salti og 

pipar. 
Hrærið 

vel saman. 
Setjið blönd-

una í litla skál, 
breiðið plastfilmu 

yfir og kælið í að 
minnsta kosti 30 mínútur. 

Gott með maís eða öðrum grill-
mat.

KRYDDSMJÖR
200 g ósaltað, lint 
smjör
¼ bolli ferskar, 
smátt saxaðar 
kryddjurtir eins 
og basil, gras-
laukur og fáfnis-
gras (tarragon)
Salt og pipar
Setjið allt í mat-
vinnsluvél og hrærið 
vel saman. Kælið vel.

SÍTRÓNU- OG HVÍTLAUKS-
RISARÆKJUR Á SPJÓTI
Ljúffengar risarækjur sem henta 
vel sem forréttur í partíinu. Einfalt 
að gera. 

500-700 g risarækjur, pillaðar og 
hreinsaðar
¼ bolli ólífuolía
¼ bolli smátt skorin, fersk stein-

selja
1 msk. sítrónubörkur, 

smátt skorinn
2-3 hvítlauksrif, 

söxuð
½ tsk. nýmalaður 
pipar
Sítrónubátar

Leggið rækj-
urnar í skál ásamt 

ólífuolíu, stein-
selju, sítrónuberki, 

hvítlauk og pipar. Látið 
liggja dálitla stund í blönd-

unni. Þræðið rækjurnar upp á spjót 
þannig að þær myndi stafinn C. 
Tréspjót þurfa að liggja í bleyti 
fyrir notkun.

Leggið spjótin á olíuborið heitt 
grillið, látið brúnast og snúið. 
Rækjurnar þurfa stuttan tíma á 
grillinu. Berið fram með sítrónu-
bátum sem gott er að kreista yfir 
þær. 

TERIYAKI-SESAM  -
KJÚKLINGUR Á SPJÓTI
500 g kjúklingabringur eða lundir
Marinering
400 g teriyaki-sósa
6 msk. sesamolía
¼ tsk. pressaður hvítlaukur
Safi úr einni sítrónu
1 msk. sætuefni
1 msk. sesamfræ, ristuð

Setjið tréspjót í vatnsbað fyrir 
notkun. Blandið saman öllu sem 
upp var talið fyrir utan sesamfræ-

in. Skerið kjúklinginn í 
litla bita, um það bil 

1½ cm, og setjið í 
marineringuna. 

Látið standa í að 
minnsta kosti 
einn klukku-
tíma, helst 
lengur. Raðið 

kjúklingabit-
unum upp á 

spjót, gjarnan 
með grænmeti eins 

og kúrbít, papriku, 
lauk eða papriku og setjið 

á heitt grillið. Snúið reglulega 
og gætið að ekki brenni. Stráið 
sesam fræjum yfir áður en borið 
er fram. 

LJÚFFENGIR PARTÍ-
RÉTTIR Á GRILLIÐ
Í GÓÐA VEÐRINU  Grillspjót er skemmtilegt að matreiða og upplagt á góðum 
sumardegi þegar fjölskyldan kemur saman. Það er hægt að nota hvaða kjöt 
sem er á grillspjót og bæði ávexti og grænmeti.
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GRILLMATUR Það er skemmtilegt að grilla ýmiss konar grænmeti með kjötréttum. 
Einfalt er að setja blandað grænmeti á spjót.
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Það er alltaf gott að koma á Bifröst. Öll aðstaða til náms 
er til fyrirmyndar og stuðlar að góðum árangri í námi. 
Íbúðarhúsnæði á staðnum er hagkvæmt og fjölbreytt og 
hentar jafnt einstaklingum sem fjölskyldum. Á Bifröst er 
stutt í óbeislaða náttúru og þar eignast fólk vini fyrir lífstíð.

Nánari upplýsingar á nam.bifrost.is

Öflugur og nútímalegur 
háskóli í Borgarfirði

Vandað nám  
í heillandi 
umhverfi

Kynntu þér nám í Háskólagátt og grunnnámi við 
Háskólann á Bifröst.
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VW Golf GTI. Árgerð 2013, ekinn 6500 
KM, bensín, sjálfskiptur. Sumartilboð 
2.490þús. Rnr.430586.

M.BENZ Sl 500AMG . Árgerð 2003, 
ekinn 48 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur, 
hardtop, einn sá flottasti Verð 
6.900.000. Rnr.274389.

MMC Pajero int.turbo diesel/langur. 
Árgerð 1999, ekinn 224 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 690.000. Rnr.135074.

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.

Sími: 587 8888
www.br.is

VW Passat ecofuel. Árgerð 2011, ekinn 
60.000 km bensín/metan sjálfskiptur 
flottur bíll Verð 3.390.000.- bíllinn er á 
staðnum Rnr.100302.

MERCEDES-BENZ G 320 cdi. 
Árgerð 2007 ekinn 104 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 9.990.000. 
Rnr.100342. Vill skipti á Toyota 
Landcruiser ath bíllinn er á staðnum

Til Sölu Coleman Taos fellihýsi árgerð 
2001 vel með farið hús gasmiðstöð 
rafmagn fyrir 220 v rafmagnsdæla 
á vatni góð kaup upplýsingar í síma 
8924243 og hjá abill.is

abill.is
Viðarhöfða 6, 110 Reykjavík

Sími: 5876600
Skráðu bílinn frítt á abill.is !

Eigum gúmmíbáta í stærðum frá 
2,9m - 4,2m á lager til afgreiðslu strax. 
Uppblásnir slöngubátar með álgólfi og 
mikla burðargetu.

Suzuki Umboðið ehf
SKEIFAN 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
SUZUKI@SUZUKI.IS

SUZUKI.IS - SUZUKISPORT.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

Comanche Montana Explorer 
og Copact tjaldvagnar, Fortjald, 
14 Álfelgur, Varadekk og festing, 
geymslufætur til að geyma vagninn 
upp á hlið, Verðið er 1.390.000, 
Geymslukassi með eldhúsi tilboð 
99þkr,

NÝ A-LINER SOFA BED
ÚTSALA, A-liner Classic Sofa Bed, 
Ísskápur, Truma, álfelgur, hár og flottur 
vagn, ATH aðeins 4 stk í boði, Verð 
2.690.000kr og 2 stk M/Geymslukassa 
2.890.000kr, Er í salnum hjá okkur,

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 11-15
http://www.isband.is

MERCEDES BENZ Gl 420 cdi 4matic 
. Árgerð 2007, ekinn 87 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 7.890.000. 
Rnr.210377.

 SUBARU Legacy. Árgerð 2007, ekinn 
138 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.790.000. Rnr.160972.

MERCEDES BENZ Ml 350 bluetec 
4matic . Árgerð 2012, ekinn 12 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 13.490.000. 
Rnr.210364.

KIA Sorento ex luxury 7 manna nýr 
bíll. Árgerð 2014, ekinn 1700 KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 7.590.000. 
Rnr.160981. 7 ár verksmiðjuábyrgð.

MERCEDES BENZ Cls 350 bluetec 
4matic. Árgerð 2013, ekinn 12 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 13.890.000. 
Rnr.990836.

MERCEDES BENZ 420 SE w126. 
Árgerð 1988, ekinn 197 Þ.KM, bensín 
V8, sjálfskiptur. Mikið endurnýjaður 
og eins og nýr! Er á staðnum. 
Sumartilboð 1.990.000 kr. Rnr.161065.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

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

• Sumarið er byrjað hjá okkur á Planinu  
í Korputorgi. 

• Upptjaldaðir ferðavagnar í miklu úrvali.
• Komdu og tjaldaðu ferðavagninum þínum 

inni hjá okkur, við seljum.
• Fjölbreytt úrval notaðra bíla og ferðavagna 

á staðnum og á skrá.

Þetta er bara lítið sýnishorn af þeim möguleikum  
sem við bjóðum upp á til að gera sumarið ógleymanlegt!
Opnunartímar: mán – fös 10-18  lau. 12-16  sun. 13-15
Korputorgi - www.planid.is – Sími 517 0000

2200 fm2  
sýningarsalur

Erum byrjaðir að taka við 
vögnum fyrir sumarið

OPIÐ Í DAG
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BMW R 1200 RT Kóngur 
ferðahjólanna árg 2007 ek 6 þús míl. 
Rnr 121591 Ásett verð 2790 þús gsm 
783-6365

Honda XL 700 TRANSALP árg 2011 ek 
7 þús km Rnr 124191 Ásett verð 1480 
þús gsm 783-6365

 Harley Davidson Sportster 1200 
NIGHTSTER árg 2008 ek 936 km 
Rnr 125075 1 eigandi Umboðshjól 
Tilboðsverð 1250 þús gsm 7836365

Harley Davison Road King Classic 
2004 ek 35 þús Rnr 125113 1550 CC 
stækkun.Hjól hlaðið aukahlutum.Ásett 
verð 2890 þús gsm 7836365

hjól.is
Sími: 577 4565

Erum með yfir 100 tæki á 
staðnum........Kíktu í heimsókn!!!

www.hjol.is

YAMAHA V-Star. Árg 2000, ek 39 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar, Hjólið lítur rosalega vel 
út, Töskur, Verð 490.000. Rnr.151024. 
Er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Rafbíllinn Ókeypis. Láttu bensín 
sparnaðinn borga bílinn. Kynntu þér 
reynslu annarra viðskiptavina okkar á 
islandus.is. Nissan Leaf frá 2.995þús. 
Tilboð á Toyota, Ford, Chevrolet og 
Tesla. Útsölutilboð á sýningabílum, 
eftirársbílum, rafbílum, metan/bensín/
díselbílum. Íslensk ábyrgð og allt að 
100% fjármögnun í boði. islandus.
is - S.5522000

MITSUBISHI MONTERO Limited 
edition Low milages, 86.000 km. Very 
good condition. Spent 1,2 million ISK 
on it this year. Bargain at 2,4 million 
ISK. Phone: 857 9559.

Toyota Land Cruiser 100 VX, 35. Fyrst 
skr. 4/2000, ek. 260 þús., diesel, sjálfsk. 
TEMS, Grátt leður, Loftdæla, Flottur 
bíll. Verð 2.950.000. S. 8963394.

Passat R36 árg. ‚09 umboðsbíll einn 
með öllu ek. 80 þ. 300 hö. Á.sett verð 
4890þ. Uppl í s 6909400

Willys Cj2a 1948 og kerra. Skoðaður 
til 2016. Allt uppsmíðað og uppgert 
fyrir nokkrum árum. Húsið nýsmíði, 
„Styllishús”. Kerran innflutt, orginal 
herjeppakerra. Tilboð í settið! jks@
visir.is S:8986033

TRIUMPH SPITFIRE 1500C
Klassískur breskur sportbíll í góðu 
ásigkomulagi. Ásett verð 1.200.000 
Uppl. í s. 618-5455 og gerdurk@gmail.
com

Econoline 98 7.3 powerstroke 
15manna hópferðaskNý skoðaður 
án athugas. Ný dekk og geymar, einn 
eigandi, ekinn 390, verð 1 mil.Uppl: 
8258108 / 8620027

GÓÐUR FJÖLSKYLDUBÍLL!
VW Golf Station 4motion 4x4 árg.03 
ekinn aðeins 162þús. beinsk. álfelgur, 
topplúga, vel með farinn fjölsk.bíll 
tilbúinn í fríið. ásett verð 790þús. 
uppls.s 6699621

KAUPUM ALLA BÍLA 
 HÆRRA UPPÍTÖKUVERÐ

Við staðgreiðum bílinn þinn 
og þú getur þar með fengið 
staðgreiðsluafslátt af nýja bílnum. 
Sendu okkur upplýsingar í gegnum 
www.seldur.is og við sendum þér 
staðgreiðslutilboð.

Nissan Patrol ‚05 ekinn 160þ, ssk, 
leður, 7manna, krókur, mjög góður bíll, 
verð 2.690þus, uppl i sima 897-7571 
eða kpgice@gmail.com

Til sölu Grand Cherokee Limited árg 
2004. Ekinn 102.000 km. Toppeintak, 
skoðaður 2015 án athugasemda. 
Ásett verð 1.400.000.- Uppl. í síma 
899-4930

Daewoo Kalos árg 2004 ek. 158 þús, 5 
dyra, beinsk, ný skoðaður 15, lítur vel 
út, sparneytinn. Tilboðsverð 340 þús. 
Sími 6923049

BMW E46 árg. ‚02 ssk. Verð 600þ. ek. 
210þ. S. 823 2519.

Skoda Octavia árg.01. sjálfskiptur, 
sumar og vetradekk, þarfnast 
viðgerðar. Ekinn 135þ.km verð 
160þ-180þ uppl S.8658971

Drauma og lúxusbíll til sölu. Toyota 
avensins ‚05. Sjálfsk. Leðurklæddur. 6 
ný dekk. Ek. 85þ. V. 2,2. S. 660 6660 
Halldóra.

 500-999 þús.

EÐALAVAGN - VISALAN 790 
ÞÚS!

CITROEN C5 SX árg 2006 ek.138 
þús, sjálfskiptur, loftpúðafjöðrun, 
cruizecontrol, ofl rúmgóður og 
virkilega góður bíll! verð 1090 þús 
TILBOÐ 790 ÞÚS möguleiki á 100% 
láni s. 841 8955

LÍTIÐ KEYRÐUR 
SPARIBAUKUR!

VW POLO 1,2 árg 2004 ek.107 þús, 
tímakeðja, 5 dyra, beinsk, ný skoðaður 
15, lýtur vel út og eyðir mjög litlu! 
ásett verð 720 þús TILBOÐ 590 ÞÚS 
möguleiki á 100% visaláni s.841 8955

 Bílar óskast

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Jeppar

Til sölu Vel búinn Nissan Patrol / Lítið 
ekinn. Árgerð 2004. Akstur aðeins 
150.000 km, Leður, lúga, DVD skjáir 
o.fl. Upplýsingar í síma 562 1055 eða 
www.guffi.is

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Hópferðabílar

Til sölu Ford Transit 14 manna rúta. 
Árgerð: 2005. Akstur. 290.000 km, vel 
með farin og gott viðhald. Upplýsingar 
í síma 562 1055 eða www.guffi.is

 Húsbílar

Glæsilegur húsbíll að gerðinni 
Daybreak, Ford V10 vél, árg. ‚07, ek. 
5.000 km. Allar uppl s: 892 2310

FERÐAHÚSBÍLL
Til sölu 6 manna húsbíll Fiat Hymer 
disel. Árg. ‚06 Ek. 29000 km. Tilboð 
9,5 milj. Planið bílasala korputorgi, 
raðnr.105343 Uppl. 5170000.

 Vespur

Vel með farinn Piaggio vespa 250 
cc. Til sölu árg. 2008 Ek. 27.500 km. 
Verð 3350þús stgr. Uppl. Kristinn s: 
862-6136.

 Fjórhjól

POLARIS 850, FJÓRHJÓL 
ÁRG 2014.

Glæsilegt nánast ónotað fjórhjól ( ekið 
180 km) með ýmsum aukabúnaði, spil, 
rafstýrt aflstýri, útvíkkanir, töskur og 
fl. Verð 3.650 millj ( nýtt kostar um 
4.2 millj). Upplýs í s: 895-2049, eða 
stefan@storborg.is.

 Fellihýsi

 Hjólhýsi

Hymer living 560 árg 2009. Mjög vel 
með farið og með öllu því helsta. 
Staðsett á Akureyri. Verð 3.980.þ 
engin skipti S:8218888

Hobby hjólhýsi UFE 540 árg. ‚08 mjög 
vel útbúið flott hús,verð 2890 þ. upp. 
s. 8942460.

2013 Knaus Sport 460 EU. Tvö rúm, 
sólarsella, markísa, sjónvarp ofl. 
Nánari uppl. 849-4813

 Vinnuvélar

Trailer vatnstankur Ca 19000 ltr 
tankur Með dælu Tveggja hásinga 
Verð:1.600.000 kr + vsk Nánar á www.
velamidstodin.is S:577-5757/6949999 
magnusr@velamidstodin.is

 Bátar

KÓPUR ER TIL SÖLU
RYDS485, vagn, 70ha Johnson, talstöð, 
útvarp, GPS, dýptarmælir og fl. Verð 
2,8 m.kr. s. 893-4609

 Flug

Fisflugvél - Jabiru Calypso til sölu árg. 
2005 Sjá: www.siggi.is Upplýsingar: 
siggi@siggi.is

 Hjólbarðar

Til sölu 35x 12.50 TOYO dekk á 20” 8 
bolta felgum (fyrir ameríska bíla). Litið 
keyrð. Uppls. s. 896-1931

 Bílaþjónusta

Malbiksviðgerðir - málun bílastæða 
- vélsópun - skilti www.verktak.is S: 
5514000

Austurvegur 69 - 800 Selfoss Lónsbakki - 601 Akureyri 700 - Egilsstaðir

Sími 480 0400 jotunn@jotunn.is www.jotunn.is

Club Car Villager 2 LSV
Götuskráður rafmagnsbíll semagnsbíll semm
má einnig nota á golfvöfvöllum.

1.690.000,-
Verð frá

til sölu
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 Varahlutir

JAPANSKAR VÉLAR 
 BÍLAPARTASALA

Eigum úrval varahluta í Japanska og 
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum 
flestar tegundir bíla. Opið 8-18 virka 
daga. S. 565 3400 & 893 2284. www.
japanskarvelar.is / www.carparts.is 
japvel@carparts.is

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315. 

 Hreingerningar

 Garðyrkja

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

ER ÖSPIN TIL AMA ?
Fellum og fjarlægum tré. Vönduð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

Ódýr garðsláttur og garðúðun. Halldór 
garðyrkjumaður. 6981215.

 Bókhald

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

Tökum að okkur færslu bókhalds og 
launaútreikning. Gerum tilboð svo 
ekki komi til auka kostnaðar. Áralöng 
reynsla. Bókun og viðskipti ehf. Sími 
663-1001

 Málarar

REGNBOGALITIR
Alhliða málningarþjónusta. Frí 
verkskoðun og tilboð. s.8919890 
malarar@simnet.is

ÞAK OG HÚSAMÁLUN
Alhliða málningarþjónsuta. 
Fagmennska og góð umgengni. Uppl. í 
s. 695 4464 Ágúst málari.

 Búslóðaflutningar

SENDIBILL.IS
Búslóðaflutningar, píanóflutningar, 
gerum tilboð í búslóðaflutninga út 
á land. Almenn sendibílaþjónusta. S. 
772 3222

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

 Spádómar

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

Les í spil, bolla og kúlu. Jóna Jóns, 
spámiðill. Nánari upplýsingar í s. 690 
8160

 Húsaviðhald

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 896-5778.

 Tölvur

Allar almennar tölvuviðgerðir og 
vírushreinsanir. Kem á staðinn. S. 699 
6735 Baldvin.

 Nudd

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

 Trésmíði

INNRETTINGAR.IS
Sérsmíðum innréttingar eftir þínum 
þörfum. Sérsmíði ehf s. 587 0777.

SKUGGI SMÍÐAÞJÓNUSTA
Parketlagnir og öll almenn trésmíði 
S: 7820588

 Önnur þjónusta

ERTU PENNI ?
Yfirlestur og markaðsetning á 
handritum og skáldverkum á ensku og 
íslensku. Sími. 557 1407, Suss ehf.

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

Jötunn - Vélar ehf
Austurvegi 69, 800 Selfoss

Sími: 480 0400
http://www.jotunn.is

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

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

Sími 550 9800 www.tjaldaleiga.is

Við leigjum samkomutjöld af ýmsum stærðum og 
gerðum sem henta við hin fjölbreyttustu tækifæri. 

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

Netverslun 
GRAF.is 
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 Til sölu

Lay-Z-Spa uppblásnu heitu pottarnir 
Fást hjá VDO í borgartúni. Tilboðsverð 
aðeins 109 þús. Lok, dæla, hitari 
og hreinsibúnaður fylgir með. VDO 
Borgartún 36 S: 588 9747 www.vdo

Promax sjónvarpsmælir verð 130 þ. 
eining 4 stk. burðarfelgur undir Toyota 
Hiace ónotaðar verð 45 þ. Uppl. 
8942460.

ÓDÝR HEIMILSTÆKI
Þvottavélar, þurrkarar, ísskápar og fl. 
Ábyrgð fylgir. Sala og viðgerðir. S. 845 
5976.

HEITUR POTTUR
Softub heitur pottur fyrir fjóra til sölu. 
Upplýsingar í síma 896-5457.

 Gefins

Niðursagaðar beykikrossviðarplötur 
12 og 16 mm fást gefins gegn því að 
viðkomandi rífur áhorfendapall. Efnið 
og pallurinn er til sýnis um helgina 
í uppboðssalnum í Kolaportinu kl. 
11-17. Uppl.í s. 562 5030. Kolaportið

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM GULL, 
DEMANTA OG ÚR.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 
www.kaupumgull.is

Opið alla daga 11-18, 
Kringlan - 3. hæð 

( Hagkaupsmegin )
Upplýsingar í síma 661 7000.

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.

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

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

 Verslun

VINSÆLASTA UNAÐSTÆKI 
Í HEIMINUM MEÐAL PARA 

MÖRG ÁR Í RÖÐ
Allar flottustu vörurnar fáanlegar 
Millifærsla - greiðslukort - netgíró 
www.hush.is

 Heilsuvörur

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

 Nudd

Nudd Nudd Nudd tilboð í dag, 
tímapantanir. Uppl. í s. 616 6469. 
Nuddstofan Svæði 105 Holtin.

 Námskeið

SIGLINGANÁMSKEIÐ
Lærðu að sigla seglskút, kænu eða 
kjölbát. Námskeið fyrir börn og 
fullorðna. Sjá nánar inn á www.
brokey.is

 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. S. 893 1560 og 587 
0102, Páll Andrésson.

Kenni allan daginn Toyota 2011, 
hjálpa við endurtökupróf og 
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 
7493.

 Fyrir veiðimenn

LAX-BLEIKJA-GÆS
Til sölu veiðileyfi í Hjaltadalsá og 
Kolku í Skagafirði. Veiðileyfi frá 
8.700.- stöngin m/húsi. Einnig úvegum 
við veiðileyfi í kornakur í haust. Uppl. 
á www.svfr.is og í s. 868 4043.

ÞJÓRSÁ, HVÍTÁ OG ÖLFUS
Nýju netin tilbúin. Heimavík ehf, 
Smiðjuveg 28, S. 892 8655 www.
heimavik.is

 Húsnæði í boði

WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Dalshraun 13 Hafnarfirði

Funahöfða 17a-19, Reykjavík 

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi 

VERÐ FRÁ 45.000 á mán. Rent a 
room price from 45.000 kr. per 

month.
gsm 824 4535 

leiga@leiguherbergi.is

Grafarvogur/Borgir Glæsilega stór 4 
herb. íb. m. sér inngangi og garði, til 
leigu. S: 899 9339 iceland61@gmail.
com

TIL LEIGU Í 108
Tveggja herb. 60 fm íbúð á rólegum 
stað. Aðeins traustir skilvísir leigjendur 
koma til greina. Ekki gæludýr. V. 140 
þús. melgull@hotmail.com

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.

Til leigu lítil 42m2 íbúð í Garðabæ. 
Allt er sér. Íbúðin er á neðri jarðhæð. 
Góð aðkoma. Leiga kr. 100.000 á mán 
og þriggja mán trygging. Áhugasamir 
sendi tilboð á asgeireinarsson@
hotmail.com

Íbúð til leigu 113-134 fermetrar 
á Skólavörðustíg. Leigist eftir 
samkomulagi. Hafa samband í síma 
699-4185.

 Húsnæði til sölu

GRUNDARFJÖRÐUR 
STÓRT HÚS.

Stórt einb. 318,8 fm.+ Bílskur 
47 fm. Mjög stórt bílastæði. 

Mikil eign með 4-5 svefnh.og 
st.stofum. 

Eign sem gefur mikla 
möguleika fyrir þá sem vilja 

hafa vinnustað við heimilið. SS. 
framleiðslu,kennslu, listamenn, 
arkitekta, verkfræðinga, lækna 

ofl.ofl. 

Húsið er veðbandalaust. 

Til greina kemur að taka minni 
eign uppí.

Uppl. gefur Sverrir Kristjánsson 
s: 896-4489 Sverrir@posthus.is.

EINSTAKT TÆKIFÆRI ! 
RAÐHÚS TIL SÖLU 
VIÐ LAUFÁSVEG Í 
STYKKISHÓLMI.

Húsin eru á tveimur hæðum ca. 
65 fm. byggð 2005. Fullbúin með 

heitum potti á svölum, Heitur 
pottur, Góðar innréttingar. 

Húsin seljast með 
öllum húsgögnum s.s. 

rúmum,sófa,stólum og borðum, 
sjónvarp, gasgrill. Öll áhöld í 

eldhúsi og borðbúnaður fylgir. 
Húsin eru mjög vel staðsett 

miðsvæðis, stutt í verslun,sund 
og golf. Þrjú hús geta verið laus í 

september n.k. 
Verð á endahúsi 16.7 millj. 
Verð á miðjuhúsi 15,7 millj.

Upplýsingar gefur Sverrir í síma 
896-4489 eða Sverrir@posthus.is.

 Sumarbústaðir

STÓRT SUMARHÚS TIL 
LEIGU Í GRÍMSNESI!

12 manns. Verð 30.000 þús kr. nóttin 
lágmark 2 nætur. Heitur pottur og 
sauna. Uppl. 898 1598 sjá heimasíðu 
og myndir á www.summer-house.
weebly.com

Til sölu 35m2 sumarhús. Verð 6.490m 
Einnig 25m2 geymsla. Fullbúið. Verð 
3.490m. Undirstöður fylgja. Skipti ath 
á hjólhýsi/bíl sem hluta af verði. Uppl. 
í s. 898-1598.

83FM SUMARHÚS Á 
TVEIMUR 

HÆÐUM TIL FLUTNINGS.
Neðri hæð m. tveimur 

svefnherbergjum. Baðherbergi m. 
sturtu. Eldhús og stofa. Efri hæð 
m. stóru svefnherbergi, útgengt 
á svalir. Annað rými sem nýta 

mætti sem TV herb. eða útbúa 
annað svefnherb.

Uppl. Jón Rafn hjá Valhöll 
S: 695-5520

EIGNALÓÐIR
Til sölu fallegar sumarhúsalóðir í 
Grímsnesi. Aðkoma frá Kiðjabergsvegi. 
Stærð frá 0,7 ha til 1,6 ha. Vegir 
komnir að byggingareit. Heitt og kalt 
vatn að lóðarmörkum. Upplýsingar í 
síma 8673569

 Atvinnuhúsnæði

ÞRJÁR SKRIFSTOFUR Í 
AUSTURSTRÆTI 17.

Skrifstofur á 5. hæð í 
Austurstræti 17 eru lausar til 
leigu. Um er að ræða þrjár 
skrifstofur, ca. 14 fm. til 20 

fm., í vönduðu og snyrtilegu 
rými. Skrifstofurnar bjóða uppá 

möguleika á símsvörun, nýtingu á 
fundarherbergi, aðstoð ritara og 

aðgangi að skrifstofutækjum.
Upplýsingar veitir Margrét í 

síma 415-2200.

Iðnaðarhúsnæði til leigu, 122fm + 
milliloft í Lindum Kópavogi. Uppl. í s. 
698 5454

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.COM
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

GEYMSLULAUSNIR.IS
Búslóðageymsla og flutningar. Gott 
verð, sækjum og sendum. S. 615-5005.

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

 Atvinna í boði

SKALLI ÖGURHVARFI
Óskum eftir vönum pizzabökurum 
og einnig vantar fólk í eldhús, bæði 
fullt starf og hlutastarf. Upplýsingar á 
staðnum.

Söluturninn Jolli í Hafnarfirði óskar 
eftir að ráða einstaklinga í hlutastarf 
kvöld og helgarvinnu. Einungis 
duglegt, áreiðanlegt og samviskusamt 
fólk kemur til greina. Aðeins 18 ára 
og eldri. Umsóknareyðublöð fást á 
staðnum. Allar upplýsingar veitir Líney 
í síma 565-4990 milli klukkan 08-16 
alla virka daga.

ÞRÝSTINGUR
Óskar eftir starfsfólki í hreinsun,þrif 
og háþrýstiþvott, hafið samband í s: 
611 8378

Kornið Bakery is looking for assistants 
in the Bakery. Please send you job 
application to umsokn@kornid.is

SPÖNGIN
Starfsfólk óskast í verlsun okkar í Spöng. 
Í boði eru tvö stöðugildi. Eingöngu 
framtíðarstörf. Íslenskukunnátta skilyrði, 
18. ára og eldri. Vinnutíminn er frá 6:50 
til 12:00 eða 12:30 til 18:00. umsokn@
kornid.is Vinsamlegast tiltakið hvaða 
vinnutíma sótt er um.

FREDERIKSEN ALE HOUSE
Helgarstarfsfólk, dyraverðir 
og glasabörn óskast á nýjan 
og spennandi veitingastað/ 

skemmtistað. Opið til 3 um helgar.
Áhugasamir sendið umsókn með 
mynd á helgitomas@gmail.com

LÆRÐIR SMIÐIR MEÐ 
SVEINSPRÓF !

Byggás ehf óskar eftir að ráða 
lærða smiði með sveinspróf. Næg 

verkefni framundan.
Tekið verður við umsóknum á: 

byggas@internet.is fyrir 10. júní

Óskum eftir fólki í úthringistarf. 
Hentar vel sem aukastarf. Föst laun 
og bónusar í boði. Uppl gefur Ágúst í 
770-2277 og agust@tmi.is

Sumarstarfskraftur óskast í kvöld og 
helgarvinnu í söluturn í Reykjavík. 
Eitthverjar dagvaktir í boði fyrir 
réttan aðila. Möguleiki á hlutastarfi 
eftir sumarið. 18 ára aldurstakmark 
og íslensku kunnátta skilyrði. 
Umsóknir með ferilskrá skal senda á: 
thjonusta@365.is

Heildsala miðsv.í Reykjavík óskar eftir 
starfsfólki til frambúðar. Umsóknir 
sendist til thjonusta@365.is merkt 
„heildsala”

Flísari og málari óskast í tímabundið 
verk. Handlaginn getur komið til 
greina. Sími 66 45 900 santon@mi.is

Stóll til leigu á hárnsnyrtistofu Lýðs 
að Lágmúla 7. Sanngjörn leiga og gott 
vinnuumhverfi. Upplýsingar fást í 
síma 8612520.

Óskum eftir starfsmanni í fullt starf 
og hlutastarf í sal og eldhús. 18 ára 
aldurstakmark. Áhugasamir sendið 
ferilskrá á rubytuesdayice@gmail.com 
Ruby Tuesday Höfðabakka & Skipholti.

Óskum eftir starfsmönnum sem eru 
vanir trjáklippingum og hellugögn. 
Umsóknir á www.gardlist.is

Óskum eftir að ráða bifvélavirkja 
eða aðila með reynslu á 
bifreiðaviðgerðum. Fjölbreytt starf 
og góð laun í boði fyrir réttan mann. 
Umsóknir sendist á solning@solning.is

 Atvinna óskast

LÆKNIR Á LAUSU.
Unglæknir leitar 50% hlutastarfi. Öll 
störf koma þó til greina, 8981357, 
Jakob7777777@hotmail.com

34 ára KK óskar eftir vinnu, er með 
meirapróf. S. 564-5669.

 Tapað - Fundið

 Tilkynningar

Hreinsa þakrennur, laga veggjakrot, 
laga ryð á þökum ofl. Uppl. s. 
8478704. manninn@hotmail.com.Snyrtilegur klæðnaður áskilin • Heimilismatur í hádeginu  virka daga • Boltatilboð •Hamborgaratilboð • Veislusalur til útleigu

skemmtanir

til sölu

SKORRADALUR - FITJAHLÍÐ ...Skógur - Vatn - Veiði

Yndislegur sælureitur í FITJAHLÍÐ innst við Skorradalsvatn 
Glæsilegt útsýni og mikil veðursæld. Náttúrul. birkiskógur. 
43m² hús í mjög góðu ástandi. Björt, rúmgóð stofa og eldhús 
í alrými, svefnpl. f. 6-9, baðh.m. sturtukl. Góður sólpallur á 
þrjá vegu. Stórt bílast. á lóð Mjög hagst. leigusamn. býður 
upp á mikla möguleika. Heimild fyrir bát og veiði.  Innbú má 
fylgja með.  Ásett verð 12,8m.  Tilboð óskast - Yndisleg eign á 
einstökum stað  UPPLÝSINGAR  s 892 4040  487 5755

4G netsamband
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TEIKNAR ÞÚ 
FLOTTAR 
MYNDIR?

Sendu okkur myndina þína í pósti til 
Fréttablaðsins, Skaft ahlíð 24, 105 Reykjavík 
eða með tölvupósti á krakkar@frettabladid.is

TEIKNAR ÞÚ 
FLOTTAR 
MYNDIR?

BrandararBrandarar Hvernig fékkstu vinnu í sirkus? 
„Ég var að æfa á sama stað 
og Sirkus Íslands er að æfa, í 
Ármanni, og bróðir minn var 
alltaf að leika sér þarna með 
þeim. Mér fannst alltaf gaman 
að horfa og svo var mér boðið 
að prufa hitt og þetta. Þau 
tóku öll svo vel á móti manni 
svo þetta varð mjög gaman og 
maður gat ekki hætt að leika 
með þeim.“ 

Varstu þá byrjaður að príla í 
blöðrunni? „Nei, ég sá þetta 
fyrst hjá öðrum strák í sirkus 
en hann fékk svo mikið að gera 
og var eitthvað upptekinn svo 
það þurfti einhvern nýjan í hans 
hlutverk. Ég fór að æfa mig og 
endaði svo á að sýna þetta.“ 

Er ekki svakalega erfitt að 
leika listir sínar inni í blöðru? 
„Nei, nei, eða það er náttúru-
lega ekkert erfitt ef maður æfir 
sig nóg. Fyrst var það dálítið 
erfitt og maður var hræddur um 
að sprengja blöðruna, en núna 
er þetta bara gaman og ekkert 
erfitt.“ 

Hvað er skemmtilegast við að 
vinna í sirkus? „Það skemmti-
legasta er að geta skemmt 
öðrum, það er svo gaman 
þegar maður er að sýna og fólk 
kann að meta það sem maður 

er búinn að vera æfa. Svo sér 
maður að þau brosa og klappa 
og þá er gaman.“

Hefur atriðið einhvern tíma 
mistekist? „Já, eða svona næst-
um því. Það gerist alveg stund-
um að blaðran springi en þá 
blæs maður bara upp nýja og 
byrjar aftur. Það versta er þegar 
maður missir gripið á stútnum 
og þá tæmist loftið úr henni og 
maður verður eins og lítil rúsína. 
Þá er bara ekkert sem maður 
getur nema biðja um hjálp og 
láta blása smá lofti í hana aftur 
en sem betur fer gerist það ekki 
oft.“ 

Geta allir lært að leika svona 
listir? „Já, það geta allir lært 
eitthvað, því að sirkus er svo 
fjölbreyttur og maður getur bara 
gert það sem manni hentar.“

Gerirðu fleiri kúnstir en í 
blöðrunni? „Ég er líka í því að 
halda á öðru fólki á öxlunum á 
mér og í höndunum og fleira. 
Það er kallað „acrobalance“. Svo 
er ég líka í loftfimleikum og er 
þá að sveifla mér í böndum. 
Stundum er ég líka í svona rólu 
sem maður rólar sér ekki í held-
ur er hún alveg kyrr og maður 
gerir alls konar stöður og hreyf-
ingar í henni með annarri mann-
eskju. Eitt enn sem mér finnst 

mjög gaman er „teeterboard“, 
það er eins og vegasalt og þá 
stendur maður á öðrum endan-
um á meðan einhver hoppar á 
hinn endann og kastar þér upp 
í loftið. Þá getur maður gert alls 
konar heljarstökk og snúninga.“

Hefurðu aldrei slasað þig í 
sirkusnum? „Nei, aldrei neitt 
alvarlega. Það er alltaf hugsað 
mikið um að gera allt öruggt 
og ef maður er ekki tilbúinn að 
gera eitthvað þá æfir maður það 
betur og gerir kannski seinna.“ 

Hvað eiga krakkar að gera ef 
þá langar að vinna í sirkus? 
„Það er um að gera að æfa sig 
og æfa. Svo er Sirkus Íslands 
líka með námskeið í sumar og 
líka á haustin sem hjálpar 
krökkum mjög mikið að vinna 
að því að verða sirkusfólk. Það 
er mjög gaman að sjá hvað þau 
eru dugleg og fljót að ná hlut-
unum.“

Hvað þarftu að æfa þig lengi 
á dag? „Sirkusinn æfir alla virka 
daga þrjá tíma á dag, svo það 
eru um 15 tímar á viku sem að 
við æfum, en svo er alls konar 
auka sem maður gerir, því það 
er bara svo gaman. Manni líður 
ekki eins og maður sé á æfing-
um heldur er þetta bara eins og 
maður sé að leika sér.“

Eins og lítil rúsína
Sindri Diego hefur vakið athygli í blöðrunni sinni á sýningum Sirkuss Íslands. 
Honum fi nnst skemmtilegast að skemmta fólki og heyra það hlæja og klappa.

LISTIR  Sindri getur leikið alls kyns listir í blöðrunni. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Teikningar og texti: Bragi Halldórsson
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 Haförn
 Hávella
 Hrafn
 Kría
 Lundi
 Rita
 Rjúpa
 Sjósvala
 Æðarfugl

„Hér er alvöru stafasúpa Róbert minn,“ sagði Konráð. „Þetta er 

Getið þið 
fundið þessi 
9 fuglanöfn  Ú Ú T É X R Ð I Æ S Ð

D Æ H T H K R Í A O Ö
B D G D H R Y Þ U J Í
B L U N D I A V K Æ J
H Á T I Ó M R F N Ð R
Á F F L Æ O J H N A J
V B H A F Ö R N U R Ú
E S J Ó S V A L A F P
L Á Á Á X Ð Þ Ö G U A
L Æ R T Ö O H M M G O
A R I T A A I I Æ L L

Vitringarnir þrír komu inn í fjárhús þar María og Jósef voru með nýfætt barn 
í jötunni. 
Einn vitringanna var frekar hár í loftinu og varð fyrir því óláni að reka hausinn 
harkalega upp í loftið. Hann greip um höfuð sér af sársauka og hrópaði upp 
yfir sig: „JESÚS KRISTUR!“
Þá hvíslaði Jósef að Maríu: „Skrifaðu þetta niður, þetta er miklu betra en 
Hilmar …“

Hvað er grátt, með stór eyru og í stuttbuxum?
Mús í sumarfríi.

Af hverju borða ljón alltaf hráan mat?
Þau kunna ekki að elda.





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

BYKO BREIDD

ÍSLENSK SUMARBLÓM, TRÉ, RUNNAR, 
KÁLPLÖNTUR OG JARÐARBER.

Almennt verð 2.995 kr.
1.995kr.

KLÚBB verð

GLEÐILEGT SUMAR

Vnr. 0058274
Fura, alheflað pallaefni,
gagnvarið, ECO-GR, 27x95 mm.

Vnr. 0058224
Fura, alheflað pallaefni,
gagnvarið, ECO-GR, 22x95 mm.

Vnr. 0058254
Fura, alheflað pallaefni,
gagnvarið, 22x95 mm.

Vnr. 0058324
Fura, alheflað, 27x95 mm, 
AB-gagnvarið.

219kr./lm.*185kr./lm.165kr./lm. 185kr./lm.*

* 4,5 m og styttri lengdir.
Vnr. 0053265
Pallaefni, lerki, 
alheflað, 27x117 cm. 695

kr./
lm.

Vnr. 0053275-6
Pallaefni, lerki, 
rásað, 27x117 mm 
eða 27x143  mm.

Verð frá:

685

RÁSAÐ LERKI

Vnr. 0053266
Pallaefni, alheflað, 
lerki, 27x145 mm. 795

ÓDÝRT PALLAEFNI

kr./
lm.

kr./
lm.

8.995kr.

28.995kr.

795kr.

Vnr. 55092000
Stjúpur, 10 stk.*

Vnr. 74830030
EINHELL hekksnyrtir með
framlengjanlegu skafti.
3,6V lithium rafhlaða.

Vnr. 53323110
OUYAO sláttuorf BC260, 
tvígengismótor, 22,5cc, 
sláttubreidd 42 cm. 

Vnr. 74830025
EINHELL GE-EM 1233
rafmagnssláttuvél,
1250W. 30 l safnkassi.

*Fást ekki í BYKO Reyðarfirði.

Almennt verð 19.995 kr.
15.995kr.

KLÚBB verð
Vnr. 497198211
Malarskófla.

SLÁTTUBREIDD 42 CM

Leikurinn er á facebook.com/BYKO.is
Dregið alla virka daga í júní

SUMARLEIKUR BYKO
Alls 19 glæsilegir vinningar
Heildarverðmæti 750.000 kr.

AÐALVINNINGUR: 
BROIL KING SOVEREIGN 90
GASGRILL AÐ VERÐMÆTI 

169.995 KR.facebook.com/BYKO.is

Einfalt að taka þátt!

30 L SAFNKASSI

LÉTT OG HANDHÆG

16.995kr.

29.995kr.

Vnr. 74808295
EINHELL bútsög
TH-MS 2112.

Vnr. 74808015
EINHELL borðsög
TH-TS 1525 U.

Almennt verð 4.695 kr.
3.995kr.

KLÚBB verð

Vnr. 86363040-540
Kjörvari pallaolía, 
margir litir, 4 l.

Vnr. 0053275-6V 0053275 6
Pallaefni, lerki, 
rásað, 27x117 mm 
eða 27x143  mm.

D 42 CM

3

LÉTT

86363040-540
vari pallaolía,
gir litir, 4 l.

Vnr. 
KjöKjöKj rv
mmamar



21.995kr.

Vnr. 41622140
Garðsett, 4 stólar,
borð og sólhlíf

Vnr. 41616080
Stóll með sessu.

Vnr. 41616079
Borð, 80x80 cm.KLÚBB verð

Almennt verð 19.995 kr.
14.995kr.

Almennt verð 7.595 kr.
5.995kr.

KLÚBB verð

Vnr. 41621529/4124
Markísa, 3,5x2,5 m, 
græn eða dökkblá.

Skoðaðu nýtt 
blað á byko.is
Við erum í 
sumarskapi

27.995kr.

Vnr. 50632104
MR HEAT borð-
hitari, 5 kW, 
hæð 76 cm, hattur 
48 cm, ryðfrír.

Vnr. 50630085
METEOR gasgrill, rautt, 3 
brennarar, 8,64 kW.

Vnr. 41622141
Róla, 140x110x153 cm.Almennt verð 69.995 kr.

54.995kr.

KLÚBB verð

Almennt verð 16.995 kr.
12.995kr.

KLÚBB verð

4.995kr. 10.985kr. 34.995kr.
Vnr. 0291479
Stiklur 30x30 cm. 10 stk.

10 STK.

5 KW

Vnr. 41624128-7
STEEL RATTAN borð og 
2 stólar. Plast/bast, 5 mm 
hert gler í borði.

Vnr. 55530500
Garðstóll, grár,
samanbrjótanlegur.
Fæst í BYKO Breidd.

Vnr. 55530501
Garðborð, grátt,
samanbrjótanlegt.
Fæst í BYKO Breidd.

 
KLÚBB verð

Almennt verð 7.595 kr.
5.995kr.

KLÚBB verð

Almennt verð 9.995 kr.
7.995kr.
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KROSSGÁTA
LÁRÉTT
1. Létu hugann reika til Íslands og lögðu á ráðin (9)
10. Gusar er hún keyrir afskiptasamt lið (11)
11. Sítrónumelissa gerir hjartanu gott (9)
13. Vorboði í eyðimörkinni syngur samt ekki dirrindí (7) 
14. Þessi hallærisnáungi þreytti handbendi (9)
15. Hef sefað sólguð með hjálp svæfðra (6)
16. Berg boðar svikalogn (6) 
18. Heimavist sveinsefna hýsir fjölbreytta starfsemi (9)
20. Vinnuþrælkun má rekja til ákveðinna galdra (8)
21. Tel að hinn blómstrandi hluti dragi til sín þann sem 

ég bar (6)
22. Neyðist til að bregðast við, enda á hún það skilið (9)
25. Ekki veit ég hvað er verst á þessu skeri; rokið, dýr-

tíðin eða ruglið (5)
26. Hér segir frá bullukolli og dulmálstúlki (9)
29. Höfuðrit Arnar yfirskrifara (10)
33. Skýringamynd átta ára trítils um sögu námamanna 

fær fyrstu verðlaun (11) 
34. Nú er rótað í tilveru drauganna í nafla Indíu (10) 
35. Lausn fyrir kláran sem ætti að geta fundið hana 

sjálfur (11)
38. Spyr eftir skæðum húsaskeifum (8)
40. Logi litli kveikir oft mikið bál (9)
42. Flikka uppá minn bjútíbás (11)
43. Menntir bóka, myndlistin og músík líka/auðgað 

hefur heims um ból/hindin sú er jörðin ól (9)
44. Urðu fýsn að bráð þegar þessi undarlega sjón blasti 

við (8)
45. Um tölulegan áfanga í rökræðum (10)

LÓÐRÉTT
1. Demba frá Gjögri? (7)
2. Fall kola skrifast á reikning svikaranna (9) 
3. Varúð, hey fyrir hissa (7)
4. Þetta ungmennafélag er orðið þreytt, er ekki 

hægt að losna úr því? (7) 
5. Dauðadrukkin drynur eins og moldaska (10)
6. Löngum hefur mig munað í brýni og músík-

alskan málmþveng (8)
7. Heit skóluðu Héraðsbúa (5)
8. Stunda heimilisofbeldi í fjármálastofnun á 

netinu (10) 
9. Bithagarnir heilla nokkrar en brennivín aðrar 

(10)
12. Þótt þær brenni svo af fýsn að úr þeim rjúki 

hefur enginn lagt þær enn (9)
17. Bindið staðsetningar við stíf (7) 
19. Jepplingur í taumi í pasta (7)
23. Ég og dans–  endaskipti eru óhjákvæmileg 

(12)
24. Dottaði meðan hann fór með romsuna (7)
25. Sé storma leika um ákveðin ómenni Tolkiens 

(6)
27. Blóm koma við sögu þegar snotur tælir (11)
28. Það sem sagt var um þennan þátt var 

greinilega ákveðið þótt ógreinilegt væri (5)
30. Ræktuð eyða aumu út af kvarðanum (10)
31. Átta mig á einum hluta, það eru tímamót (9)
32. Vil leynd, ekki pláss, fyrir  (10) 
36. Óska eftir félagskap við félaga (7)
37. Spámaður fær vinnu í Ameríku (3)
39. Kem kjaftæði þangað sem þið komuð því 

fyrir (6)
41. Ástríða veldur áfalli (5)

VEGLEG VERÐLAUN

LAUSNARORÐ
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist tímamótahöfuðfat. 
Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 11. júní næstkomandi á krossgata@frettabladid.is 
merkt „7. júní“.

Vikulega er dregið er úr inn-
sendum lausnarorðum og fær 
vinningshafi eintak af bókinni 
Eða deyja ella etfir Lee child frá 
Forlaginu. Vinningshafi síðustu 
viku var Jón Kr. Sigurdsson,  
Reykjavík

Lausnarorð síðustu viku var
S T A Ð A L Í M Y N D I R
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Útför ástkærrar móður okkar, tengdamóður, 
ömmu og langömmu,

LÓU ÞORKELSDÓTTUR
frá Álftá í Mýrasýslu

Sléttuvegi 11, Reykjavík,

sem lést 16. maí, fór fram frá Fossvogskirkju 
mánudaginn 2. júní.  
Innilegar þakkir til allra fyrir auðsýnda samúð, vináttu og 
virðingu við Lóu. Sérstakar þakkir til alls þess góða starfsfólks 
á Hjúkrunarheimilinu Eir sem af alúð annaðist Lóu og hjúkraði 
síðustu æviár hennar.

Heiðar Þór Hallgrímsson Halldóra Margrét Halldórsdóttir
Björn Ólafur Hallgrímsson  Helga Matthildur Bjarnadóttir

Heiðrún Gréta Heiðarsdóttir
Þorkell Heiðarsson

Elín Hrund Heiðarsdóttir
Ragnheiður Lóa Björnsdóttir
Sólveig Hildur Björnsdóttir

Hallgrímur Thorberg Björnsson
     og

       barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, amma, dóttir, systir  
og mágkona, 

ELÍSABET MARKÚSDÓTTIR 
Sævangi 4,

lést föstudaginn 30. maí á Landspítalanum 
við Hringbraut. Útförin fer fram frá 
Hafnarfjarðarkirkju föstudaginn 13. júní  
kl. 15.00.  

Viktoría Guðmundsdóttir    
Fannar Freyr Guðmundsson
Markús Sigurgeir Kristjánsson Bára Magnúsdóttir
Sigurlaug Markúsdóttir Hilmar Frímannsson
Sigurður Gunnar Markússon Valborg Elísabet Jóhannesdóttir
Reynir Smári Markússon Bergþóra Pálína Björnsdóttir

Kristín Bára Gautsdóttir

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

DÓRA GUÐFINNA JOHNSEN

STELLA
andaðist þann 6. júní sl. Útför fer fram frá 
Bústaðakirkju miðvikudaginn 11. júní  
kl. 11.00. Kærar þakkir til starfsfólks á Eir 
og deild B2 á Landspítalanum í Fossvogi fyrir umönnun og 
vinarhug.

Ástríður Johnsen
Gunnar V. Johnsen Bergþóra Sigmundsdóttir
Guðni Ingi Johnsen Helga Sæmundsdóttir
Inga Dóra Sigvaldadóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

„Frúin klippir og þegar ég er laus þá sópa ég og helli upp á 
kaffi,“ segir Hörður Jóhannsson, annar eigandi rakarastof-
unnar Hjá Sigga hárskera en hana á Hörður ásamt eiginkonu 
sinni, Þorbjörgu Bergþórsdóttur hársnyrti. 

Þau keyptu fyrir skömmu rakarastofu af Sigurði Sigurðs-
syni hárskera en stofan fagnar í dag fimmtíu ára afmæli. Sig-
urður opnaði stofuna árið 1964 og rak stofuna í 49 ár, en þegar 
hjónin keyptu stofuna var planið að breyta henni aðeins. 

„Við ætluðum að breyta henni meira en við gerðum, þegar 
við keyptum stofuna var stutt í jólatörnina og ætluðum við því 
að bíða aðeins. Þegar við nefndum mögulegar breytingar við 
viðskiptavinina var fólk ekki að taka vel í það,“ útskýrir Hörð-
ur. Hann segir fólk greinilega kunna vel við útlit stofunnar, 
enda sé hún rótgróin og gamaldags. „Ég held að fólki finnist 
það notaleg tilfinning að koma hingað inn. Flestir sem koma 
til okkar tala um að það sé algjör nostalgía.“ 

Einu breytingarnar sem hjónin gerðu voru að mála stofuna, 
kaupa hárþvottastól og nýja kaffivél.

Þeir fastakúnnar sem Sigurður hafði hafa haldið áfram að 
koma þrátt fyrir eigendaskiptin. „Fastakúnnarnir hafa haldið 
sér, það er kannski að einum eða tveimur hefur ekki litist á 
blikuna og fóru annað en annars eru allir þessi gömlu áfram. 
Ég held þú finnir hvergi jafn fjölbreytta flóru kúnna og hér,“ 
bætir Hörður við léttur í lundu. 

Þegar Sigurður rak stofuna var hún einungis rakarastofa 
og því nær eingöngu karlmenn sem sóttu þjónustu þangað. 
„Það hafði ekki mikið verið um dömur hérna áður fyrr en í 
dag koma hingað jafn margar konur og karlar og dömurnar 
taka vel í þetta.“ 

Eins og fyrr segir eru innanstokksmunir stofunnar flestir 
upprunalegir og má þar finna ýmislegt skemmtilegt. „Ég held 
við séum með eitt elsta litasjónvarp landsins, Siggi var mikið 
fyrir handbolta og því sjónvarpið mikið notað til handboltaá-
horfs.“

Hálfrar aldar afmælisveisla fer fram í dag en stofan er 
staðsett að Laugarnesvegi 74a. „Það verður heljarinnar gleði 
hjá okkur í dag, við bjóðum kúnnum upp á fimmtíu prósenta 
afslátt af klippingum og svo ætlum við einnig að bjóða upp á 
ýmsar veigar.“ Veislan verður frá klukkan 10 til 15.00. 

 gunnarleo@frettabladid.is

Hárskurður í hálfa öld
Rakarastofan hjá Sigga hárskera fagnar fi mmtíu ára afmæli í dag. Mikill fögnuður fer 
fram í tilefni þess en stofan er nánast óbreytt frá því árið 1964.

Herjólfur hefur verið heiti á þremur ferjum 
sem gengið hafa á milli Heimaeyjar í Vest-
mannaeyjum og Þorlákshafnar, og seinna 
meir Landeyjahafnar. Núverandi Herjólfur, sá 
þriðji í röðinni, gengur á milli Vestmannaeyja 
og Landeyjahafnar. Hann var tekinn í notkun 
þann 7. júní árið 1992, og var þar um að 
ræða margfalt stærra og hraðskreiðara skip 
en það sem á undan gekk. Hann tekur um 
60 fólksbíla og allt að 388 farþega. Herjólfur 
er gerður út af Eimskipum, elsta og stærsta 
skipafélagi landsins.

Herjólfur hefur þó átt í vandræðum með 
innsiglingu í Landeyjahöfn og því eru ein-
hverjar líkur á því að nýr Herjólfur, sem ristir 
grynnra, komi til með að leysa þann gamla 
af hólmi. Flestir Íslendingar eiga góðar minn-
ingar úr þessu skemmtilega skipi.

ÞETTA GERÐIST 7. JÚNÍ ÁRIÐ 1992

Hinn nýi Herjólfur kemur til bjargar

NOSTALGÍA  Innanstokksmunir stofunnar eru flestir upprunalegir og 
líta ansi vel út. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

EIGENDURNIR  Hörður Jóhannsson og Þorbjörg Bergþórsdóttir eiga rakarastofuna Hjá Sigga hárskera. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Útför eiginkonu minnar, dóttur og systur, 

HRUNDAR GUNNARSDÓTTUR
sem andaðist 29. maí fer fram frá 
Hallgrímskirkju fimmtudaginn 12. maí 
klukkan 15.00. Blóm eru vinsamlega 
afþökkuð en þeim sem vilja minnast hennar 
er bent á Barnaspítalasjóð Hringsins.

Einar Magnús Magnússon
Bjarney Kristín Wedholm Gunnarsdóttir
Gunnar Vilhelmsson
Arnar Gunnarsson

Þökkum samúð, hlýhug og vinarkveðjur 
við andlát og útför ástkærrar móður okkar, 

tengdamóður, ömmu og langömmu,

GUÐRÚNAR STEFÁNSDÓTTUR
Miðleiti 5.

Við þökkum starfsfólki hjúkrunarheimilisins 
Sóltúns fyrir hlýju og góða umönnun.

Jóhann Geir Guðjónsson Ingibjörg Einarsdóttir
Gunnar Guðjónsson   
Stefán Sigurður Guðjónsson Helga Ottósdóttir
Guðjón Hólm Guðjónsson  
ömmubörn og langömmubörn.

Okkar ástkæra

GUÐRÚN EINARSDÓTTIR
Þangbakka 10,

lést laugardaginn 31. maí. Útförin fer fram 
í kyrrþey að ósk hinnar látnu. Sérstakar 
þakkir fær starfsfólk á deild 11-G á 
Landspítalanum fyrir umönnun og gæsku.

Einar Hafsteinsson           Ásrún Hauksdóttir
Sævar Þór Magnússon     Guðrún Jónsdóttir
Helga Rós, Guðrún Ósk, Haukur Magnús, Kristín Ósk, 
Elvar Þór, Brynja, Atli, Ragnhildur Sóley og Marinó Freyr
                     Magnús Kr. Magnússon

Ástkær eiginmaður minn, faðir,  
tengdafaðir og afi,

SIGURÐUR HARALDSSON
Skógarseli 41, Reykjavík,

lést á líknardeild Landspítalans fimmtu-
daginn 5. júní. Jarðsungið verður frá 
Neskirkju fimmtudaginn 12. júní klukkan 
13.00.

Jóna Guðjónsdóttir
Ólafur Arinbjörn Sigurðsson Kristín Eysteinsdóttir
Aðalheiður Sigurðardóttir Ingvar Tryggvason
Karólína Ólafsdóttir
Lovísa Ólafsdóttir
Elísabet Ólafsdóttir

Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug við 
andlát og útför eiginkonu minnar, móður, 

tengdamóður, ömmu og langömmu, 

ÁSU JÓNSDÓTTUR
Múlasíðu 38, Akureyri.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk lyflækninga- 
og gjörgæsludeildar Sjúkrahússins á 
Akureyri fyrir góða umönnun og einstaka 
hlýju í veikindum hennar.

Örlygur Ingólfsson og fjölskylda

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur 
samúð og hlýhug við andlát og  

útför okkar ástkæru

KERSTIN TRYGGVASON

Þorsteinn Tómasson 
Sophie Kofoed-Hansen
Haraldur Tómasson Inga Guðmundsdóttir
María Tómasdóttir Hafsteinn Gunnarsson
Tumi Tómasson Allyson Macdonald
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir, systir, 
mágkona og frænka,

RÓSA SIGRÍÐUR GUNNARSDÓTTIR
sjúkraliði,

varð bráðkvödd á heimili sínu mánudaginn 
26. maí sl. Útförin fer fram í Kópavogskirkju 
miðvikudaginn 11. júní kl. 13.00.

Fyrir hönd ættingja og vina,
Hannes Kristinsson
Beta Dagný Hannesdóttir
B. Sólveig Gunnarsdóttir      Böðvar Böðvarsson

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og 
vinarhug við andlát og útför elskulegrar 

sambýliskonu, systur og mágkonu,

JÓHÖNNU MAGNÚSDÓTTUR
Hvassaleiti 58, Reykjavík.

Óskar Margeirsson
Árni Magnússon
Skúli Þór Magnússon Guðrún Jóhannesdóttir

Innilegar þakkir til allra er sýndu okkur 
samúð og hlýhug við andlát og útför 

eiginkonu minnar, móður, tengdamóður, 
ömmu og langömmu,

SIGURBJARGAR GUÐMUNDSDÓTTUR
Bústaðavegi 97, Reykjavík.

Ásgeir Magnússon
Guðmundur Ásgeirsson    Erna Reynisdóttir
Hörður Ásgeirsson   Lene Drejer Klith
Lóa Ásgeirsdóttir   Helge Stensland
Magnús Ingi Ásgeirsson   Margrét Baldursdóttir
Ingólfur Ásgeirsson   Unnur Sigurbjörg Eysteinsdóttir
                      barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug við andlát og útför ástkærs 

eiginmanns, föður, tengdaföður og afa,

GRANTAS GRIGORIANAS
Fljótsmörk 6, Hveragerði.

Sérstakar þakkir fyrir ómetanlega aðstoð og 
stuðning til starfsmanna krabbameinsdeildar 
Landspítalans og til allra vina okkar í Kjörís 
og á Dvalarheimilinu Ási, Hveragerði.

Elena Latanauskiene
Karolina Petkuviene og Linus Petkus
Vytautas Latanauskas og Odeta Steigviliene
Isabelle Grigoriana
og barnabörn. 

Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug við 
andlát og útför okkar ástkæra

EYJÓLFS GUÐJÓNSSONAR
flugþjóns,

áður Snorrabraut 56b, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks 
taugalækningadeildar B2 Landspítala og 
starfsfólks deildar A4 Hrafnistu Brúnavegi. 
Samstarfsfólki hjá Flugleiðum sendum við innilegar þakkir fyrir 
góðan stuðning.

Guðjón Eyjólfsson
Ottó Guðjónsson                     Guðbjörg Sigurðardóttir
Karólína Guðjónsdóttir 
Áslaug Guðjónsdóttir               Steinþór Pálsson
Gunnar Guðjónsson                 Marta Svavarsdóttir

Ástkær sambýliskona mín,  
móðir, systir og amma, 

INGA HULD HÁKONARDÓTTIR 
blaðamaður og rithöfundur, lést þriðjudaginn 
27. maí. Hún verður jarðsungin frá 
Dómkirkjunni þriðjudaginn 10. júní kl 15.00. 

Aðstandendur.

Þegar ég var fenginn til að taka þátt 
í þessu verkefni sem er styrkt með 
EES-styrk og peningum sem koma 
aðallega frá Noregi, þá varð mér hugs-
að til Kristínar Hákonardóttur, norsku 
prinsessunnar sem giftist Filippusi 
konungsbróður í Kastilíu um miðja 
13. öld, og Sturla Þórðarson segir frá 
í Hákonar sögu Hákonarsonar,“ segir 
Kristinn R. Ólafsson beðinn að útskýra 
aðkomu sína að sýningunni Prinsess-
an og kynngin sem sýnd verður í Þjóð-
leikhúsinu í næstu viku. „Þessi saga 
tengir þessi þrjú lönd, Spán, Noreg og 
Ísland, þannig að mér fannst liggja 
beint við að búa eitthvað til í kringum 
hana.“

Kristinn semur texta verksins og 
flytur á sviðinu en sagan er túlkuð 
með miðaldatónlist, flamenkótónlist 
og flamenkódansi. Spænskir hljóm-
listarmenn og dansarar fremja flam-
enkóið: tveir gítarleikarar, söngvari 
og kröftugur dansari. Þrír tónlistar-
menn spila og syngja miðaldatón-
listina og dansmær dansar. Kristinn 
segist ekki vita til þess að miðalda-
tónlist og flamenkótónlist hafi verið 
blandað saman fyrr. „Sú hugmynd að 
blanda þessu saman varð til vegna 
þess að Kristín og Filippus settust að 
í Sevilla í Andalúsíu sem vissulega 
tengist flamenkótónlist, þótt hún hafi 
ekki verið komin til sögunnar á þeim 

tíma. Ég held það hafi tekist mjög vel 
að láta þessar tvær tónlistartegundir 
kveðast á.“

Kristinn samdi textann á spænsku 
en hefur nú þýtt hann yfir á íslensku 
og mun flytja hann á því ylhýra á sýn-
ingunum hér. „Ég nota helgina í það 
að velta vöngum yfir íslenska textan-
um og læra hann,“ segir hann. „Þegar 
þetta er komið yfir á íslensku er svo 
stuttur spölur yfir í Hákonarsögu og 
hætt við að maður freistist til að fyrna 
mál sitt um of, en ég held ég sé nú 
búinn að finna rétta tóninn.“

Sýningarnar hérlendis verða aðeins 
tvær, 10. og 12. júní, og sýnt er á stóra 
sviði Þjóðleikhússins.   - fsb    

Tengir löndin þrjú
Fornsaga, fl amenkó, dans og spænsk miðaldatónlist á stóra sviði Þjóðleikhússins. 

SÖGUMAÐURINN  „Ég nota helgina í það að velta vöngum yfir íslenska textanum og læra hann,“ segir Kristinn, sem upphaflega samdi textann 
á spænsku.
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GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1
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KL. 20:30
Mad Men
Sjöunda þáttaröðin þar sem fylgst er með daglegum störfum 
og einkalífi auglýsingapésans Dons Drapers og kollega hans.

KL. 21:20

24: Live Another Day
Kiefer Sutherland er mættur 
aftur í hlutverki Jacks Bauer 
sem er búinn að vera í felum 
í nokkur ár. 

Meiriháttar
sunnudagur

KL. 19:30

KL. 17:30

Britain’s Got Talent

Eyjan

Skemmtiþáttur fyrir alla 
fjölskylduna með Simon 
Cowell og fleirum í 
dómnefnd.

Vandaður þjóðmála- og 
fréttaskýringaþáttur um 
pólitík og efnahagsmál í 
umsjón Björns Inga 
Hrafnssonar.

KL. 07:00 -20:00
Barnaefni alla daga
Vandað talsett barnaefni og 
skemmtilegir þættir fyrir 
yngstu áhorfendurna alla 
daga á Krakkastöðinni.

Í OPINNI
DAGSKRÁ

KL. 22:00
The Campaign
Bráðfyndin gamanmynd 
með Will Ferrell og 
Zach Galifianakis í 
aðalhlutverkum.

KL. 19:20
American Dad
Níunda teiknimyndaserían 
um Stan og fjölskyldu hans 
frá höfundum Family Guy.

SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

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.

9 8 4 2 1 6 7 3 5
5 7 1 3 8 9 6 4 2
2 6 3 7 4 5 1 8 9
7 1 6 9 3 4 2 5 8
8 9 2 5 6 1 4 7 3
3 4 5 8 7 2 9 6 1
1 3 7 4 2 8 5 9 6
4 2 9 6 5 3 8 1 7
6 5 8 1 9 7 3 2 4

1 4 8 9 3 5 2 6 7
5 9 6 1 2 7 8 3 4
3 7 2 4 6 8 5 9 1
2 1 9 3 5 6 4 7 8
4 8 7 2 9 1 3 5 6
6 3 5 8 7 4 9 1 2
7 6 3 5 4 2 1 8 9
8 5 4 7 1 9 6 2 3
9 2 1 6 8 3 7 4 5

2 8 7 3 9 6 4 1 5
9 4 6 1 8 5 3 2 7
3 5 1 2 7 4 6 8 9
1 6 9 7 2 3 8 5 4
4 2 5 6 1 8 7 9 3
7 3 8 4 5 9 1 6 2
8 7 4 9 6 2 5 3 1
5 1 2 8 3 7 9 4 6
6 9 3 5 4 1 2 7 8

2 1 4 8 3 5 7 9 6
9 8 6 2 1 7 3 4 5
7 5 3 4 6 9 1 8 2
6 9 5 1 4 8 2 3 7
4 2 8 5 7 3 9 6 1
1 3 7 6 9 2 8 5 4
8 6 1 9 2 4 5 7 3
3 4 9 7 5 1 6 2 8
5 7 2 3 8 6 4 1 9

2 1 6 9 8 4 5 3 7
3 4 5 1 2 7 6 8 9
7 8 9 3 5 6 2 1 4
4 3 7 8 1 5 9 2 6
5 9 8 4 6 2 1 7 3
6 2 1 7 9 3 4 5 8
8 5 4 2 7 9 3 6 1
9 7 2 6 3 1 8 4 5
1 6 3 5 4 8 7 9 2

3 8 6 4 5 9 1 7 2
9 5 7 2 3 1 4 6 8
1 4 2 6 7 8 9 3 5
4 1 5 7 6 3 2 8 9
6 2 9 5 8 4 7 1 3
8 7 3 9 1 2 5 4 6
7 9 8 3 4 5 6 2 1
2 6 1 8 9 7 3 5 4
5 3 4 1 2 6 8 9 7

LÁRÉTT
2. spil, 6. í röð, 8. saur, 9. herma, 11. 
ónefndur, 12. gefið nafn, 14. laust bit, 
16. tveir eins, 17. rá, 18. drulla, 20. 
fæddi, 21. faðmlag.
LÓÐRÉTT
1. ríki í Arabíu, 3. pot, 4. skordýr, 5. 
starf, 7. endurkast, 10. þróttur, 13. 
tangi, 15. mylsna, 16. rúm ábreiða, 19. 
óreiða.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. gosi, 6. rs, 8. tað, 9. apa, 
11. nn, 12. nefnd, 14. glefs, 16. ll, 17. 
slá, 18. aur, 20. ól, 21. knús. 
LÓÐRÉTT: 1. íran, 3. ot, 4. sandfló, 
5. iðn, 7. speglun, 10. afl, 13. nes, 15. 
sáld, 16. lak, 19. rú.

Alexander Grischuk (2792) hafði 
hvítt gegn Levon Aronian (2815) 
í þriðju umferð Norway Chess-
mótsins.
Hvítur á leik

14. Hh4!! exd3 (14...Rc5 15. Bxe4! 
Rxe4 16. De2 er enn verra) 15. 
Hf4 Rc5 16. Hxf5 Bxf5 17. Rd4 og 
Grischuk vann um síðir. Grischuk 
hefur teflt manna skemmtilegast á 
mótinu. Caruna leiðir hins vegar með 
2,5 vinninga.
www.skak.is Norway Chess–  fjórða 
umferð í dag.

Guð gefur þeim sem vakna snemma allt.
Anna Kournikova

Það er hægt að 
taka of marga 

stærðfræðiáfanga.

Ég býst við því að 
þið séuð meðvituð 
um að annað ykkar 

gæti bráðnað?

Þú hlýtur að vera 
þakklát fyrir allt 
sem þú átt.

Hvað 
meinarðu?

Æi þú veist...elskulegur eiginmaður...
heilbrigð börn...fallegt heimili...

...góð moppa.

Ertu búin að 
seg ja henni 
að við helltum 
niður mjólk?
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EINN MIÐI, ÞREFALDIR MÖGULEIKAR

MILLJÓNAVELTAN

20 MILLJÓNIR
MILLJÓN Á MANN 

5 x 1 MILLJÓN
AÐALÚTDRÁTTUR

70 MILLJÓNIR
3.000 manns fá allt frá 5 þúsund 

krónum upp í 25 milljónir.
20 milljóna króna vinningur

á einn miða.
5 heppnir vinningshafar fá 

eina milljón króna hver.

MILLJÓÓNAVELTAN

20 1A

Tryggðu 
þér miða á 

hhi.is
ááááááá á áá DRÖGUM 

11.
JÚNÍ

Tryggðu þér miða á www.hhi.is, í síma 

563 83OO eða hjá næsta umboðsmanni. 

Miðaverð er aðeins 1.300 kr.

TAKK FYRIR STUÐNINGINN
Á 80 árum hefur Happdrætti Háskóla Íslands átt stóran þátt 
í uppbyggingu háskóla í fremstu röð og fjármagnað yfir 20 
byggingar skólans.

Stuðningur viðskiptavina okkar gerði þetta mögulegt. 

SPÁIN ER GÓÐ!
LEIKUR LUKKAN VIÐ ÞIG?

Vænlegast til vinnings
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Þetta er í níunda sinn sem við höld-
um þessa hátíð. Við höfum í gegnum 
tíðina yfirleitt verið með tvenna tón-
leika og að minnsta kosti einn fyrir-
lestur, en styrkir hafa minnkað og 
allt dregist saman þannig að í ár 
verða bara þessir einu tónleikar,“ 
segir Kristjana Helgadóttir, flautu-
leikari kammerhópsins Adapter, 
sem stendur fyrir Frum-hátíðinni 
á Kjarvalsstöðum í kvöld. „Það er 
á mörkunum að við getum kallað 
þetta hátíð, en við erum að gera það 
besta úr stöðunni,“ bætir hún við.

Á tónleikunum í kvöld verða 
dregin fram í dagsljósið sjaldheyrð 
eða töpuð verk eldri kynslóðar nor-
rænna tónskálda og með þeim flutt 
ný norræn verk frá deginum í dag. 
Tónverkin sem flutt verða eru eftir 
tónskáldin Jouni Hirvelä frá Finn-
landi, Bjørn Fongaard frá Noregi, 
Siegfried Naumann frá Svíþjóð, 
Íslendinginn Þráin Hjálmarsson 
og Danina Gunnar Berg og Simon 
Loeffler. „Þrjú verkanna eru frá 
sjötta og sjöunda áratugnum og 
voru framúrstefnuverk síns tíma,“ 
segir Kristjana. „Hin þrjú verkin 
voru samin fyrir okkur núna. Það 
eru verk Þráins, Loefflers og Hirv-
elä, ungu tónskáldanna okkar.“

Auk Kristjönu er kammerhópur-
inn Adapter skipaður þeim Ingólfi 
Vilhjálmssyni klarinettuleikara, 
Gunnhildi Einarsdóttur hörpuleik-
ara og Matthiasi Engler sem leikur 
á slagverk. Hópurinn verður tíu ára 
í desember og hefur einskorðað sig 
við flutning samtímatónlistar. Tæki-
færin til að spila slíka tónlist eru 
ekki mörg á Íslandi, að sögn Krist-
jönu, og því eru allir meðlimir hóps-
ins fluttir til Berlínar. „Það er stað-
urinn þar sem hægt er að lifa af því 
að spila samtímatónlist,“ segir hún. 
„Ekki það að við séum alltaf að spila 

í Berlín, við höfum verið með nám-
skeið í Kaliforníu, spilað í Japan, 
Ísrael og Rússlandi, svo eitthvað sé 
nefnt, Berlín er bara basinn okkar.“

Tónleikarnir í kvöld eru því sjald-
gæft tækifæri til að njóta tónlistar 
Adapter, næst koma þau hugsanlega 
til Íslands á næsta ári. Þeir hefjast 
klukkan 20 og er aðgangur ókeypis 
fyrir yngri en 16 ára. Upplýsingar 
um tónskáldin og efnisskrána má 
nálgast á heimasíðunni frum-festi-
val.com.   fridrikab@frettabladid.is

Tefl a saman eldri 
og yngri tónskáldum
Frum-hátíð kammerhópsins Adapter verður haldin á Kjarvalsstöðum í kvöld. Þar 
verða fl utt sjaldheyrð norræn verk eft ir eldri höfunda og glæný verk yngri tónskálda.

Sýningunni Hnall-
þóra í sólinni, 
úrvali prent- og 
bókverka eftir 
Dieter Roth, lýkur 
í Hafnarborg á 
annan í hvíta-
sunnu. Á sýn-
ingunni er lögð 
áhersla á framlag 
Dieters Roth til 
prentmiðilsins sem 
hann hafði mikinn 
metnað fyrir. Sýnd 
eru grafík- og bók-
verk frá árunum 
1957 til 1993, en 

sýningunni er skipt upp í ellefu mismunandi tímabil 
sem veita greinargóða innsýn í listsköpun og ævistarf 
Dieters Roth.
Sýningin var upphaflega sett upp í Skaftfelli á Seyðis-
firði og eru verkin fengin að láni frá Nýlistasafninu og 
fjölskyldu Dieters Roth. Sýningarstjóri er Björn Roth.

Sýningin er opin alla daga fram að sýningarlokum 
frá klukkan 12 til 17. - fsb

Hnallþóran á þrotum
Sýningarlok í Hafnarborg.

TÓNLIST  ★★★★ ★

Höfuðsynd
Atónal blús
ÚTGEFANDI GLAMUR

Ný plata, Höfuðsynd með hljóm-
sveitinni Atónal blús, kemur á óvart. 
Fyrsta lagið, sem líka heitir Atónal 
blús og er eingöngu instrúmentalt, 
er skemmtilega viðburðaríkt. Þó 
að nokkrir hljóðfæraleikarar komi 
við sögu, er yfirbragðið rafrænt. 

Sumir sem fást við að semja slíka 
tónlist eiga það til að detta í endur-
tekningarnar, en ekki hér. Hljómur-
inn er framandi á einhvern hátt sem 
erfitt er að skilgreina með orðum, 
fólk verður einfaldlega að hlusta. 
Atburðarrásin er hröð, það er alltaf 
eitthvað að gerast í tónlistinni. Þetta 
er magnað lag. 

Svipaða sögu er að segja um 
þegar söngurinn dettur inn í næsta 
lagi. Lög og textar eru eftir Gest 
Guðnason og það er hann sem 
syngur líka. Hann hefur þægilega, 

afslappaða rödd sem fellur ágætlega 
að stemningu hvers lags. 

Hljóðfæraleikurinn var í höndun-
um á Þorvaldi Kára Ingveldarsyni, 
Garðari Þór Eiðssyni, Páli Ivani 
Pálssyni, Guðjóni Steinari Þorláks-
syni, Jesper Pedersen, Þorleifi Gauk 
Davíðssyni og fyrrnefndum Gesti 
Guðnasyni. Hann er allur til fyrir-
myndar, nákvæmur og samtaka. 

Loks ber að nefna að platan er 
mixuð af mikilli fagmennsku, hún 
er tær og söngurinn er ekki of 
hávær á kostnað hljóðfæraleiksins. 

Það gerist stundum og er ákaflega 
hvimleitt. Hér er söngurinn fyrst og 
fremst eitt af hljóðfærunum. 

Hljóðfærin eru býsna fjölbreytt, 
spilað er á munnhörpu, þeremín, 
darabúka, djembe auk hefðbundn-
ari hljóðfæra. Þetta gerir hljóðheim-
inn notalega litríkan og aðlaðandi. 
Vissulega er tónlistin „experi-
mental“ – en þetta er tilraun sem 
svo sannarlega virkar.   Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Skemmtilega litrík og 
innblásin plata.

Tilraun sem svo sannarlega virkar 

KAMMERHÓPURINN ADAPTER  Þau Kristjana Helgadóttir, Ingólfur Vilhjálmsson, 
Gunnhildur Einarsdóttir og Matthias Engler búa öll og starfa í Berlín.

 Ekki það að við 
séum alltaf að spila í 

Berlín, við höfum verið 
með námskeið í 

Kaliforníu, spilað í Japan, 
Ísrael og Rússlandi, svo 

eitthvað sé nefnt, Berlín 
er bara basinn okkar.

Kristjana Helgadóttir

VERK FRÁ 
1971  Sýningin 
dregur nafn 
sitt, Hnallþóra 
í sólinni, af 
þessu verki 
Dieter Roth.

AÐGANGUR ÓKEYPIS

STJÖRNUBLIK Á NÆTURHIMNI
GOUNOD - THOMAS
SAINT-SAËNS - VERDI

HÁDEGISTÓNLEIKAR 
Í NORÐURLJÓSUM, HÖRPU
ÞRIÐJUDAGINN 
10. JÚNÍ KL.12:15

HÖRN HRAFNSDÓTTIR
MEZZÓSÓPRAN

ANTONÍA HEVESI 
PÍANÓ

Styrkir vegna útgáfu myndríkra 
bóka um sögu Reykjavíkur

Útgefendur myndríkra bóka sem tengjast sögu og menningu 
Reykjavíkurborgar geta nú sótt um styrk til að niðurgreiða 
kostnað vegna kaupa á ljósmyndum til birtingar frá Ljósmynda-
safni Reykjavíkur. Styrkirnir eru veittir vegna útgáfu nýrra bóka 
sem áætlað er að komi út á árinu 2014 eða í ársbyrjun 2015 og 
eru liður í nýsamþykktri menningarstefnu Reykjavíkurborgar 
sem m.a. miðar að því að hlúa að varðveislu menningar-
arfleifðar og hvetja til miðlunar hennar.

Þriggja manna dómnefnd skipuð tveimur starfsmönnum 
Borgarsögusafns Reykjavíkur og skrifstofustjóra menningar-
mála Reykjavíkur metur umsóknirnar. Frestur til að skila 
umsóknum er 23. júní 2014.

Í umsókn skulu koma fram nauðsynlegar upplýsingar um 
umsækjanda, góð lýsing á fyrirhugaðri útgáfu og áætlaður 
kostnaður vegna afgreiðslu og myndbirtinga á ljósmyndum frá 
Ljósmyndasafni Reykjavíkur.

Utanáskrift umsóknar: ,,Myndrík bók um sögu Reykjavíkur” 
b.t. Signýjar Pálsdóttur, skrifstofustjóra menningarmála,  
Menningar- og ferðamálasviði Reykjavíkurborgar,  
Vesturgötu 1, 3. hæð, 101 Reykjavík.

Framkvæmda- og eignasvið

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

MENNING
7. júní 2014  LAUGARDAGUR
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Fyrst kom Maður sem heitir Ove
eftir Fredrik Backman. 

Nú er það Amma biður að heilsa.
★★★★★

Adlibris.se

„Bækur

sem fá mig bæði

til að hlæja og gráta

verðskulda hæstu

einkunn.“
Expressen Söndag

„Fredrik Backmanfær mann til að hlæja,syrgja og gleðjast
– og fella tár.“
Svenska Dagbladet



Internet og 

heimasími fylgir 

sjónvarpsáskrift 

í þrjú ár!



Skemmtipakkinn færir þér aðgang að sex 
íslenskum sjónvarpsstöðvum þar sem allir 
finna eitthvað við sitt hæfi. Rómantískar 
kvikmyndir, hasar, grín, fræðsla, íslenskir 
og erlendir þættir og vandað barnaefni – 
allt í einum Skemmtipakka.

6.990 kr.

 2.990 kr.

 2.490. kr

Talsett barnaefni frá morgni til kvölds og 
Krakkabíó alla daga kl. 19.00.

Tónlistarveisla allan sólarhringinn í bland 
við íslenska dagskrágerð.

Frábærar kvikmyndir allan sólarhringinn, sýnum um 
200 kvikmyndir í hverjum mánuði.

Engin sjónvarpsstöð á Íslandi frumsýnir 
daglega fleiri þætti og bíómyndir en Stöð 2. Fréttir 
og fjölbreyttari íslensk dagskrá en nokkru sinni fyrr.

Fersk sjónvarpsstöð með erlent gæðaefni í bland við 
íslenska dagskrá.

Sígildir innlendir og erlendir þættir. Júní er tileinkaður 
Breaking Bad.

 2.990 kr.

 2.490 kr.

0 kr.

Stöð2:

Stöð3:

Gullstöðin:

Bíóstöðin:

Krakkastöðin:

PoppTV: 

 7.990 kr. + 0 kr. fyrir internet og heimasímaAllar saman aðeins: 

g þ g
allt í eií num Skemmtipakkak .

Gulls

Bíós

Krak

Popp

Allar

Skemmtipakkinn: 

7.990 kr.

 Sparnaður 
og skemmtun 

ð á Íslandi frumsýniiir
og bg íómyndir en Stöð 2. Fréttir

nsk dagskrá en nokkru sinni fyff rr.

ð með erlent gæðaefni í bí land við

í einum pakka
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LAUGARDAGUR
HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?
Leiklist
19.30 Athyglisverðasta áhugasýning ársins 
2014, Stund milli stríða, er nýr íslenskur 
söngleikur sem leikfélagið Hugleikur setti 
upp í vor. Sýningin var valin athyglisverð-
asta áhugasýningin og verður sýnd á Stóra 
sviðinu í kvöld. Sögusviðið er Reykjavík 
millistríðsáranna, sem reynist eiga sér 
merkilega margar og sláandi hliðstæður í 
nútímanum.

Fundir
14.00 Samstöðufundur fer fram vegna 
fyrirhugaðra framkvæmda við Grettisgötu 
17, Laugaveg34a og Laugaveg 36, í dag kl. 
14.00.

Sýningar
12.00 Síðasti sýningardagur er 8. júní. 
Heimar / Kosmos í Hönnunarsafni Íslands. 
Á sýningunni í Hönnunarsafni Íslands 
verða til sýnis vörur og húsgögn frá 
árunum 1999 til dagsins í dag. Lögð er 
áhersla á að sýna fjölbreytta efnisnotkun 
þar sem oft má greina uppruna hugmynda 
og sjá hvernig hugmynd breytist í með-
förum hönnuðarins og verður að vöru á 
markaði. Meðal þeirra framleiðenda sem 
Dögg starfar með eru Ligne Roset, Cinna, 
Christofle, Be Sweden og NORR 11. 
14.00 Í dag klukkan 14.00 opnar Ragnar 
Hólm Ragnarsson sýningu í Populus 
tremula á Akureyri. Ragnar hefur á undan-
förnum árum haldið nokkrar sýningar 
á vatnslitamyndum en að þessu sinni 
sýnir hann ný olíumálverk undir yfir-
skriftinni, Loftið & landið. Sýningin verður 
einnig opin á hvítasunnudag og annan í 
hvítasunnu klukkan 14.00 til 17.00, aðeins 
þessa einu helgi.

Íþróttir
12.00 Í dag klukkan 12.00 verður 
víðavangshlaup MFBM haldið í Öskjuhlíð 
í þriðja sinn. Í ár ætlum við að safna fé 
fyrir Félag áhugafólks um Downs-heil-
kenni. Við viljum endilega sjá alla koma og 
hlaupa með okkur og styrkja gott málefni 
í leiðinni.

Hátíðir
15.00 Bjórhátíðin á Hólum er nú haldin 
fjórða árið í röð. Eins og áður munu fram-
leiðendur á bjór fyrir íslenskan markað 
mæta og kynna sínar vörur, nýjungar á 
bjórmarkaðnum og svo vonandi hvað er 
væntanlegt. Hátíðin hefst klukkan 15 á 
laugardeginum og stendur til klukkan 19. 
Hin árlega kútarallkeppni verður á sínum 
stað. Verðlaun verða svo veitt fyrir besta 
básinn og bestu bjórana.

Dansleikir
23.00 Hljómsveitin Dans á rósum verður 
með klassa stuðball á SPOT í kvöld. Það 
verður sannkölluð þjóðhátíðarstemning 
með eyjabandinu Dansi á rósum.

Tónlist
15.00 Hin árvissa djasssumartónleikaröð 
veitingahússins Jómfrúarinnar við Lækjar-
götu hefst laugardaginn 7. júní. Þetta 
er í nítjánda árið sem Jakob Jakobsson, 
veitingamaður á Jómfrúnni, býður þeim 
sem heyra vilja upp á ókeypis sumar-
skemmtun. Á fyrstu tónleikum sumarsins 
leikur Fley tríó; tríó píanóleikarans Egils 
B. Hreinssonar. Auk hans skipa tríóið 
þeir Gunnar Hrafnsson á kontrabassa og 
Kjartan Guðnason á trommur. Þeir hefj-
ast klukkan 15.00 og standa til klukkan 
17.00. Aðgangur er ókeypis.
16.00 Frönsk sjómannalög, íslensk söng-
lög og nokkrar kveðjur frá svissnesku 
Ölpunum munu hljóma á tónleikum í 
Listasafni Íslands í dag laugardag klukkan 
16.00. Flytjendur eru svissneski kórinn 
Bâlcanto frá Basel og Söngfjelagið.
19.30 Á tónleikunum KEX klassík, í kvöld, 
hreiðrar tónlistarhópurinn um sig á KEXi 
hosteli. Andrúmsloft klassíska tímans 
verður endurskapað, þar sem tónleikar 
voru gjarnan í afslöppuðu umhverfi og 
frjálslegir tónleikagestir hlýddu á tónlist 
sér til yndisauka með drykk í hendi. Á 
dagskrá er undurfagur klarínettukvintett 
Mozarts, rafmagnaður John Adams 
strengjakvartett og nýtt verk eftir Ingi-
björgu Friðriksdóttur.
20.00 Tapað/fundið, Norræn samtímatón-
list á Kjarvalsstöðum. Kammerhópurinn 
Adapter stendur að níundu Frumnútíma-
tónlistarhátíðinni á Kjarvalsstöðum. 
20.00 Eftir tveggja ára upptökuferli í Kan-
ada og nokkurra daga Íslandstúr er komið 
að því að hljómsveitin Myndra haldi 
útgáfutónleika. Songs From Your Collar-
bone verður loksins gefin út með stórum 

tónleikum í Norræna húsinu laugardagin 
7. Júní til þess að setja endapunkt á þetta 
langa ferli og fagna sigri. Nokkrir vinir 
verða með til þess að stækka hljóðið 
fyrir þessa tónleika en þetta eru kannski 
einnig síðustu tónleikar Myndru fyrir fullt 
og allt. Tónleikarnir byrja klukkan átta 
og það kosta 2.000 krónur inn og diskur 
fylgir með.
21.00 Ljótu hálfvitarnir koma fram á 
Græna hattinum í kvöld og hefjast tón-
leikarnir klukkan 22.00. Húsið verður 
opnað klukkutíma fyrr.
22.00 Skúli mennski og hljómsveit 
skemmta á Café Rosenberg í kvöld 
klukkan 22.00.
23.00 Hljómsveitin Morðingjarnir sendi 
nýverið frá sér lagið, Milli svefns og vöku 
sem hefur verið að gera frábæra hluti á 
X977 að undanförnu. En sveitin stefnir 
á breiðskífu sem allra fyrst. Það ætti 
enginn að missa af þessum frábæru tón-
leikum á laugardaginn. Tónleikarnir hefj-
ast um 23.00 og aðgangur er ókeypis. 
23.00 Ellert Sigurðarson leikur og syngur 
á Ob-La-Dí-Ob-La-Da,Frakkastíg 8 í kvöld 
klukkan 23.00. Aðgangur er ókeypis. 
23.00 Mánaðarlegt fastakvöld í boði 
kattanna B-Ruff og Loga Pedro verður 
haldið á Húrra í kvöld. Ballið byrjar um 
klukkan 23.00.

Listamannaspjall
15.00 Sýningarstjóraspjall í tengslum 
við sýninguna Reykjavík, bær bygging. 
Kjarvalsstaðir, í dag klukkan 15.00. Aðal-
steinn Ingólfsson ræðir við gesti um 
sýninguna sem nú stendur yfir á Kjarvals-
stöðum en hann er sýningarstjóri hennar 
ásamt Hafþóri Yngvasyni. Á sumarsýningu 
Kjarvalsstaða eru úrvalsverk frá ýmsum 
tímabilum íslenskrar myndlistarsögu, sem 
öll eru úr safni Listasafns Reykjavíkur. Á 
sýningunni má sjá hvernig borgin kom 
íslenskum listmálurum fyrir sjónir á 102 
ára tímabili, allt frá 1891 til 1993. 

ÞÚ ÁTT 
VALIÐ!
Í Keili býðst þér að gerast tæknifræðingur, flugmaður, 

ævintýraleiðsögumaður eða einkaþjálfari, svo örfá 

dæmi séu tekin, auk þess sem Háskólabrú býður 

aðfaranám til háskólanáms. Keilir býður vandað 

og fjölbreytt nám en áhersla er lögð á nútímalega 

kennsluhætti og persónulega þjónustu. 

Tæknifræði Keilis heyrir undir verkfræði- og náttúru-

vísindasvið Háskóla Íslands. Háskólabrú Keilis er tekin 

gild í öllum háskólum á Íslandi.
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KEILIR             ÁSBRÚ             578 4000             keilir.net      

25%
afsláttur

140x200   39.990   29.990 kr  
140x220   44.900   33.742 kr  
100x140  16.990   12.735 kr  
70x100     12.990   9.742 kr  
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SUNNUDAGUR
HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?
Sýningar
14.00 Evrópa kortlögð, Stefnumót 
við sænsku listakonuna Katerina 
Mistal á ljósmyndasýningunni Mapp-
ing Europe klukkan 14.00 í dag í 
Norræna húsinu. Léttar veitingar í 
boði.

Tónlist
16.00 Blásarakvintett Reykjavíkur 
flytur verk eftir Darius Milhaud, 
Atla Heimi Sveinsson og Ferenc 
Farkas í dag. Kvintettinn skipa þau 
Hallfríður Ólafsdóttir flauta, Daði 
Kolbeinsson óbó, Einar Jóhannesson 
klarínetta, Jósef Ognibene horn og 
Darri Mikaelsson fagott. Á efnisskrá 
tónleikanna eru La cheminée du roi 
René eftir Darius Milhaud, Íslenskt 
rapp - Rondo fantastico eftir Atla 
Heimi Sveinsson og Fornir ungversk-
ir dansar eftir Ferenc Farkas. Tónleik-
arnir sem fram fara á Gljúfrasteini 
hefjast klukkan 16.00. Miðaverð er 
1.500 krónur.
17.00 Sönglög, þjóðlög og ballöður. 
Á tónleikum í Hörpu fá áheyrendur 
að kynnast sígildri íslenskri tónlist. 
Fluttar verða perlur íslenskra söng-
laga, þjóðlög, sálmar og ættjarðar-
söngvar. Tónleikar í þessari röð eru 
komnir á þriðja hundraðið og hafa 
verið fastur liður í sumardagskrá 
Hörpu frá opnun hússins. Listrænn 
stjórnandi tónleikanna er óperu-
söngvarinn Bjarni Thor Kristinsson. 
Þeir hefjast kl. 17.00 í Kaldalóni. 
19.30 Nimrod Ron heldur útskriftar-
tónleika sína í Salnum, Kópavogi 
í kvöld, sunnudag, klukkan 19.30. 
Hann er í BMus-námi á túbu í tón-
listardeild Listaháskóla Íslands.
20.00 Gaukurinn verður mál-
aður svartur á hvítasunnudag þegar 
þungarokkshljómsveitirnar Dynfari 
og We Made God munu þekja stað-
inn af hreinni tilfinningu. Það kostar 
1.000 krónur inn. Húsið opnað 
klukkan 20.00 og tónleikar hefjast 
klukkan 21.00. 20 ára aldurstakmark.
21.00 Ljótu hálfvitarnir koma fram 
á Græna hattinum í kvöld og hefjast 
tónleikarnir klukkan 21.00. Húsið 
opnar klukkutíma fyrr.
22.00 Í kvöld verður alvöru 
Hvítasunnu partí haldið á skemmti-
staðnum PARK, Hverfisgötu. Þar 
koma fram Emmsjé Gauti og Úlfur 
Úlfur. Partíið byrjar klukkan 22.00 og 
það verða góð tilboð fyrir þyrsta. 

23.00 Sváfnir Sigurðarson leikur og 
syngur á Ob-La-Dí-Ob-La-Da,Frakka-
stíg 8 í kvöld klukkan 23.00. Aðgang-
ur er ókeypis. 

Leiðsögn
14.00 Sunnudagsleiðsögn í Þjóð-
minjasafninu. Í dag klukkan 14.00, á 
hvítasunnudag, verður ókeypis leið-
sögn um grunnsýningu Þjóðminja-
safnsins, Þjóð verður til - Menning 
og samfélag í 1200 ár. Leiðsögnin 
hefst á slóðum landnámsmanna á 
9. öld. Þaðan liggur leiðin gegnum 
sýninguna og 1200 ára sögu þjóðar-
innar fram til nútímans. Leiðsögnin 
er um 45 mínútur að lengd og allir 
velkomnir. 

Samkoma
13.00 Bærinn Krókur á Garðaholti í 
Garðabæ er opinn á sunnudögum í 
sumar frá klukkan 13 til 17. Krókur 
er lítill bárujárnsklæddur burstabær 
sem var endurbyggður úr torfbæ árið 
1923. Tilvalið er að fara í göngutúr í 
sumar um Garðaholtið og koma við 
í Króki í leiðinni. Einnig er hægt að 
leggja bílum við samkomuhúsið á 
Garðaholti. Krókur stendur á ská á 
móti samkomuhúsinu á Garðaholti 
og stutt frá Garðakirkju. Í dag verður 
opið í Króki, allir eru velkomnir og 
aðgangur er ókeypis.

Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is og einnig er hægt 

að skrá þá inni á visir.is.

Sumartónleikar og reggí til styrkt-
ar fórnarlamba flóðanna í Serbíu og 
Bosníu fara fram í dag við Ingólfs-
torg og svo verða tónleikar einnig á 
Gauknum í kvöld.

Á dagskránni verða tónleikar þar 
sem Mosi, Tanya & Marlon, 7Berg, 
Diddi Fel, Átrúnaðargoðarnir, 
Geimfarar, Alvia Mooncat og Elín 
og Elísabet Eyþórsdætur troða upp. 
Einnig verður danshópur Brynju 
Péturs með danssýningu sem eng-
inn ætti að láta fram hjá sér fara.

Á svæðinu verða sjálfboðaliðar 
með fötur sem ganga milli manna 
og taka á móti framlögum. Einnig 
verður hægt að leggja inn á reikn-
ing fyrir þá sem sjá sér ekki fært að 
mæta en vilja hjálpa málstaðnum.  
Kennitala er 470711-0780 og reikn-
ingsnúmer er 526-26-470711.

Dagskráin byrjar klukkan 12 og 
mun vera fram til klukkan 18. 

Tónlistin heldur áfram á Gauk 
á Stöng frá klukkan 21. Þar koma 
fram Ojba Rasta, Amaba Dama, 
Cell7, Kött Grá Pjé, Braga úr Johnny 
and the Rest, Thizone, T.Y. & Djásn-
ið, Skinny T, DJ Cyppie og RVK 
Soundsystem.  - glp

Fórnarlömb 
fl óðanna styrkt

OJBA RASTA  Kemur fram á Gauknum í 
kvöld, laugardagskvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SKOTTSALA
í Firði

laugardaginn 7. júní 
Opið frá 12.00 til 16.00

Stuð og stemmning Komdu og grúskaðu

Prúttaðu og gerðu góð kaup

Erum á Facebook:               /Skottsala í Firði

fríSkandI áVaxtaHjúPur 
eða LjúFfeng lakkríSfyllinG

NÝju SumArMelliRnir frÁ djÆf
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Kíkt í snyrtibuddu söngkonunnar Ritu Ora

Kampavíns-mojito
4-5 mintulauf
½ dl vodki
½ dl greipaldinsafi
1 msk. agavesíróp
Safi úr ½ súraldini
1 dl kampavín eða freyðivín

Setjið vodka, greipaldinsafa, agave-
síróp og súraldinsafa í hátt glas. 
Merjið mintu í mortéli og blandið við 
drykkinn. Fyllið glasið með ísmolum 
og hellið kampavíninu saman við. 
Hrærið saman og berið fram. Hægt 
er að margfalda uppskriftina og 
gera heila könnu af þessum svalandi 
drykk. Þá er öllum hráefnunum 
blandað saman í könnuna nema 
ísnum og kampavíninu sem er bætt 
við í hvert glas fyrir sig.

Fengið af 
http://cookswithcocktails.com/

Svalandi drykkir 
í steikjandi hita
Sannkallaðri bongóblíðu er spáð á landinu um 
helgina og því tilvalið að töfra fram svalandi og 
sumarlega drykki í veðurblíðunni.

FARÐI FRÁ 
BOBBI BROWN

HYLJARI 
FRÁ 
CHANEL

RITA ORA

CHANCE-ILMVATNIÐ 
FRÁ CHANEL

GLOSS FRÁ 
SEPHORA

FARÐI FRÁ

VARALITUR 
FRÁ M.A.C.

AUGNA-
BRÚNABLÝ-
ANTUR FRÁ 

VARA-
BLÝANT-
UR FRÁ 
M.A.C.

BLAUTUR 
EYELINER 
FRÁ M.A.C.

KINNALITUR FRÁ 
BOBBI BROWN

Bláberja-„smoothie“
1 lárpera, skorin í teninga
2 bollar frosin bláber
½ bolli bláberjajógúrt eða skyr
1–2 bollar mjólk eða vatn
½ bolli ísmolar
1/8 tsk. vanilludropar eða -sykur

Agavesíróp til að gera drykkinn 
sætari, ef vill.
Blandið 1 bolla af mjólk saman við 
öll hin hráefnin í blandara þangað 
til allt er blandað vel saman. Bætið 
mjólk við þangað til drykkurinn er 
orðinn eins þykkur og þið viljið.

Fengið af 
http://lecremedelacrumb.com/

Jarðarberja- og kívílímonaði
4 bollar vatn
2/3 bolli ferskur sítrónusafi
½ bolli sykur
1 bolli jarðarber, skorin í bita
½ bolli kíví, án hýðis og skorið í bita

Blandið vatni, sítrónusafa og sykri 
vel saman í blandara. Bætið jarðar-
berjum og kíví saman við þangað 
til allt er blandað. Hægt er að sigta 
blönduna til að losna við ávaxta-
kjötið. Kælið og berið fram.

Fengið af 
http://lecremedelacrumb.com/

LÍFIÐ
7. júní 2014  LAUGARDAGUR

Finndu þinn innri kraft með hugleiðslu er megininntak 
námskeiðsins sem mun hjálpa þér að finna tilgang, innri 
styrk, aukna orku og ástríðu fyrir lífinu og æðra sjálfi.

Hugleiðslunámskeið 9.-13. júlí

Hugleiðsla fyrir alla

Nánari upplýsingar í síma 483 0300 eða á heilsu@hnlfi.is

- berum ábyrgð á eigin heilsu

Námskeiðið mun gefa þér einstaka reynslu af hugleiðslu, hvort sem þú ert byrjandi 
eða hefur stundað hugleiðslu reglubundið. Auk dagskrár er innifalið: Gisting, ljúffengur 
og hollur matur, aðgangur að líkamsrækt, sundlaugum og baðhúsinu Kjarnalundi,  
skipulögð ganga, slökunartímar og vatnsleikfimi eða leikfimi. 
Leiðbeinandi er Tristan Gribbin, hugleiðslukennari.

Fimm daga námskeiðið, frá miðvikudegi til sunnudags, 9.-13. júlí
kostar 119.900 kr. fyrir einbýli en 109.900 kr. á mann í tvíbýli.
Þriggja daga námskeiðið, frá föstudegi til sunnudags, 11.-13. júlí
kostar 65.000 kr. í einbýli en 59.000 kr. á mann í tvíbýli.
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KYNLÍF TAKTU ÞÁTT!
Sendu Siggu Dögg póst og 
segðu henni frá vandamáli 
úr bólinu. Lausnin gæti 
birst í Fréttablaðinu.
kynlif@frettabladid.is

Tvennt áhugavert gerðist í liðinni 
viku. Ég sótti málþingið Út fyrir 
boxið – valdeflandi starf með börn-
um og unglingum, þar sem ég hlýddi 
á virkilega áhugaverð erindi. Dana 
Edell kynnti fyrir okkur valdeflandi 
verkefni sem stelpur á aldrinum 13 
til 22 ára víða um heima vinna að 
og kallast „Spark movement“. Verk-
efnið gengur út á að sporna gegn 
staðalímyndum kynja og „klám-
væðingu“ með því að benda á kyn-
legar athugasemdir í samfélaginu, 
sérstaklega fjölmiðlum. Dæmi um 
þetta eru leikföng og fatnaður fyrir 
börn með kynferðislega skírskotun, 
myndvinnsla ljósmynda af ungling-

um í tískutímaritum og auglýsing-
ar sem hlutgerva konur. Dana bætti 
samt við að einnig eru stelpur hvatt-
ar til að þekkja eigin líkama, unað 
og að sjá kynlíf í jákvæðu ljósi út frá 
eigin forsendum. Heimasíða verk-
efnisins inniheldur margs konar 
fróðleik og hvet ég alla þá sem hafa 
einhvers konar tengingu við inter-
net að kynna sér þetta verkefni.

Hitt sem gerðist var að ég fékk 
ótrúlega áhugaverða spurningu 
frá stúlku í níunda bekk í kyn-
fræðslutíma. Eftir miklar og lífleg-
ar umræður um allt milli himins og 
jarðar er tengist kynlífi þá rétti ein 
ung dama upp höndina og spurði: 

„En hvað ef hún fær það á undan 
honum, hvað gerist þá?“ Ég verð 
að játa að ég varð smá kjaftstopp. 
Þessi spurning sýnir svo greinilega 
hversu langt í land við eigum í sam-
ræðum um kynlíf og unað kvenna. 
Áður en ég náði að svara bætti 
bekkjarsystir hennar hneyksluð við: 
„Ég meina, það er alltaf bara þannig 
að hann fær það og þá er allt búið og 
maður er bara, frábært.“ Ég staldr-
aði við og útskýrði hvernig fullnæg-
ingar virka og almennt unaður og að 
það sé allt í lagi að fá nokkrar full-
nægingar ef stemmingin er þannig. 
Þannig getur þú fengið fullnægingu 
í forleik og ef farið er í samfarir og 

hún þannig stemmd þá má fá aðra 
fullnægingu í samförum, jafnvel 
enn aðra að samförum loknum. 
Mér sýndist á svip þeirra að ég væri 
fullgráðug með því að stinga upp á 
þremur fullnægingum í einu keler-
íi. Einnig er hægt að stunda kynlíf 
án þess að fá fullnægingu og það 
getur gerst fyrir drengi og stúlk-
ur.  Spurningin sagði mér einnig að 
þekking á unaði og píkunni er mjög 
takmörkuð. Ég benti þeim á að til að 
fá fullnægingu í samförum er mik-
ilvægt að nudda snípinn og muna 
þá sérstaklega eftir að bleyta hann 
með eigin safa eða sleipiefni áður 
en hann er nuddaður. „Eigum við að 

gera það sjálfar?“ Það er engin regla 
um hver „eigi“ að gera hvað, kyn-
líf og samfarir er samstarfsverk-
efni, svo komið ykkur bara saman 
um hver nuddar hvað á hverjum. En 
þetta er einmitt staðreynd málsins. 
Unaður er órjúfanlegur hluti kynlífs 
og við verðum að impra á því, við 
unga sem aldna. Hugsum út fyrir 
boxið, förum að tala öðruvísi saman.

Hvað ef hún fær það á undan honum?

TÍST
VIKUNNAR

Þórir Sæ-
mundsson
@ThorirSaem  5. júní

Þjóðhátíðarlag Jóns 
Jónssonar er nákvæmlega eins 
og öll önnur lög sem hann 
hefur samið. Nákvæmlega eins.

Atli Fannar
@atlifannar  5. júní

Norðmaður vann 
fyrsta vinning í Vík-

ingalottó inu í kvöld — 85 millj-
ón ir króna. Megi hann troða 
peningunum upp í olíusjóðinn 
á sér.

Bragi Valdimar 
@BragiValdimar  4. 
júní

Ég hef svipaðar 
áhyggjur af dúxabörnunum 
með háu einkunnirnar og 
týndu adidasbörnunum.

Steindi JR 
@SteindiJR  4. júní

Búinn að lesa at-
hugasemdirnar á 

DV og nýjustu þræðina á Bland. 
Ætla núna að taka 5 hvers-
dagsmyndir og reyna að vinna 
brauðrist í like leik.

Jón Jónsson
@jonjonssonmusic  4. 
júní

Djöfull er örugglega 
sweet að vera atvinnumaður og 
mæta bara elgtanaður heim í 
landsleik #mennskan #tan

Sóli Hólm 
@SoliHolm  4. júní

Spilaði Anthony 
Karl Gregory lands-

leik? Ef ekki: Til hamingju, @
VictorPalsson. #MakingHistory 
#Glæsilegur

Katrín 
Atladóttir 
@katrinat  5. júní

Ég er á því að @
logibergmann hafi komist í tölv-
una hennar @svanhildurholm 
og póstað flugumyndinni :)

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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www.samskip.is

> Vel sjóaðir reynsluboltar

Saman náum við árangri

Þeir ná lengst sem sækja fram með samstilltum hætti og fylgja sendingum 

eftir alla leið. Samskip eru stoltur bakhjarl íslenska handboltalandsliðsins.
 

Áfram Ísland!



– fyrst og   fremst

ódýr!

Krónan 
Bíldshöfða

Krónan 
Granda

Krónan 
Breiðholti

Krónan 
Mosfellsbæ

Krónan 
Árbæ

Krónan 
Akranesi

Krónan 
Vestmannaeyjum

Krónan 
Reyðarfirði

Krónan 
Hvaleyrarbraut

Krónan 
Reykjavíkurvegi

Krónan 
Vallakór

Krónan 
Selfossi

Krónan
Lindum

Steikargrillarinn
Grísaspjót með hvítlauk 
og rósmarín

Úrbeinaður grísahnakki, 
kolagrillmarinerinaður

Úrbeinuð kjúklingalæri, 
New York marineruð

GRILLÞRENNA

Krónunnar
GRILLMATUR FYRIR 3 TIL 4

Snöggi grillarinn
Elduð kjúklingaspjót

Elduð kjúklinga Hot Wings

Tilbúnar rösti kartöflur

2598
kr./pk.

Flotti grillarinn
Lúxus grísakótilettur, 
með hvítlauk og rósmarín

Lambakótilettur,  
kolagrillmarineraðar

Lambainnralæri,  
kolagrillmarinerað

2498
kr./kg 3298

kr./kg



Sjá opnunartíma verslana Krónunnar á www.kronan.is

  998kr.
kassinnVerð áður 1896 kr.  kassinnEgils Appelsín, Mix, Kristall     Mountain Dew og 7 Up,          24 x 33 cl dósir

kkrkkkrkr

iMilsín MMiMlslsísínín MiMi 389kr.
pk.

Maarud Supermix, paprika eða salt, 250 g

SVALANDI
UM HELGINA

30%
afsláttur

1189kr.
kg

Verð áður 1698 kr. kg
Grísahnakki á spjóti, erlend, hvítlauks- & 
rósmarín- eða New York marinering gg

1398kr.
kg

Lambalæri, kolagrillmarinerað

2098kr.
kg

Krónu kjúklingabringur, magnpakkning

1198kr.
pk.

BBQ Spare Ribs, 500 g

PAKKNING

MAGN-

3198kr.
kg

Verð áður 4598 kr. kg
Ungnauta entrecote, erlent

30%
afsláttur

kk

GOTT Á
GRILLIÐ

47%
afsláttur

FRÁBÆR KAUP

Blandaðu í kassann, 

þínum uppáhalds tegundum 

24 stk. í kassa!

Hámark 4 kassar á mann 

meðan birgðir endast!

Hámark

4 kassar

á mann meðan 

birgðir endast!

Lokað
hvítasunnudag

í hvítasunnu
Opið annan
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BAKÞANKAR 
Fanneyjar Birnu 
Jónsdóttur

Fatahönnuðurinn Stella McCartney frumsýndi snemmsum-
arlínu sína fyrir árið 2015 í New York í vikunni. Skær mynst-
ur, sterkir litir og dýramynstur einkenna línuna en meðal 
þess sem er að finna í línunni eru töskur í öllum stærðum og 
gerðum sem eru innblásnar af ofurhetjum. Margt var um 
manninn þegar Stella kynnti línuna og voru fyrirsæturnar 
Cara Delevingne og Jourdan Dunn og leikkonurnar Amber 
Heard og Maggie Gyllenhaal meðal gesta. - lkg

Ofurhetjutöskur frá Stellu McCartney
Fatahönnuðurinn frumsýnir snemmsumarlínuna í öllum regnbogans litum.

ÞEGAR rætt er um hryðjuverkaógnir 
gleymist oft hversu fáir standa á bak við 
þær, hversu fáar þær eru og hversu lítið 
mannfallið hefur verið í samanburði við 
allar helstu dánarorsakir á Vesturlöndum. 
Áhrifaríkasta vopn hryðjuverkamanna er 
nefnilega ekki sprengjur, hálfsjálfvirkir 
hríðskotarifflar eða önnur verkfæri sem 
notuð eru til að fremja illvirki. Það er ótti 
almennings við hið óþekkta; hvar og hvenær 
næsta árás mun eiga sér stað. Ekki bætir 
úr skák að tilgangur og markmið illvirkj-
anna eru okkur algjörlega framandi.

OG SUMIR verða alltaf hræddari en 
aðrir. Þeir urðu fljótt helstu boðberar 

fagnaðarerindis hryðjuverkamann-
anna. Eins ótrúlegt og það hljómar 
þá virtust viðkomandi nýta hvert 
tækifæri til að ýta undir eigin 
vanlíðan, tóku allt hið versta 
af netmiðlum og dreifðu til að 
kynda enn frekar undir eigin 
ótta og annarra. Það er ekki 
að ástæðulausu að meðferð við 
ofsakvíða/-hræðslu snýst um að 
greina einkennin áður en kastið 
byrjar. Því þegar það er á annað 
borð hafið er fólk fast í spíral 
og færist alltaf neðar og neðar 

þar til kastið er yfirstaðið. Á meðan virkar 
hvorki heilbrigð skynsemi, rökhugsun eða 
neitt annað.

ÞESSI ótti gerði vestrænum stjórnvöldum 
kleift að ryðjast inn í einkalíf okkar með 
grófari hætti en áður – setja á stofn eftir-
litsþjóðfélag. Angarnir af þessu rötuðu inn 
í íslenska löggjöf þótt hvorki fyrr né síðar 
hafi nokkrar vísbendingar verið um yfirvof-
andi hryðjuverk  hér á landi.

ÞAÐ ER kaldhæðnislegt, en aðferðafræði 
þeirra sem kynda nú undir andúð á mús-
limum byggir á nákvæmlega sömu aðferða-
fræði og hinir örfáu hryðjuverkamenn. 
Einstök tilvik frá meginlandinu um nauð-
ungarhjónabönd, umskurð kvenna og illa 
áttaða einstaklina sem röfla um upptöku 
sjaríalaga eru notuð til að kynda undir ótta 
almennings. Og alveg eins og með hryðju-
verkin þá verða sumir hræddari en aðrir. 
Við finnum þá á Facebook og í athuga-
semdakerfum póstandi sleggjudómum, töl-
fræði frá vafasömum xenófóbískum stofn-
unum og fölsuðum myndum af börnum sem 
hefur verið nauðgað til dauða eftir nauð-
ungarhjónaband.  Það eina sem er eftir er 
að stjórnvöld fari að setja lög til að bregðast 
við þessari nýju „ógn“.

Samfélag óttans

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

SPARBÍÓ

AKUREYRI

KEFLAVÍK

EMPIRE

VARIETY

TOTAL FILM

BIOGAGNRYNI VALDIMARS

HOLLYWOOD REPORTER NEW YORK DAILY NEWS

ANGELINA JOLIE OG ELLE FANNING

EKKI TRÚA ÆVINTÝRINUVINSÆLASTA MYNDIN 
Í HEIMINUM Í DAG

Allir borga barnaverð

FAULT IN OUR STARS 5, 8, 10:40
MILLION WAYS TO DIE IN THE WEST 8, 10:30
VONARSTRÆTI 5, 8, 10:40
TÖFRALANDIÐ OZ 2D 2, 4, 6
TÖFRALANDIÐ OZ 3D 2
RÍÓ 2 2D 2

L.K.G - MBL

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu.

OPIÐ ALLA HVÍTASUNNUNA - TÍMAR OG TILBOÐ GILDA 7. TIL 9. JÚNÍ

35.000  
GESTIR!

STÓRKOSTLEGASTA 
ÁSTARSAGA 

ÁRATUGARINS
-ENTERTAINMENT WEEKLY

THE FAULT IN OUR STARS 
ER NÁNAST GALLALAUS

-C.P., USA TODAY

BYGGÐ Á 
METSÖLUBÓKINNI 

SKRIFAÐ Í  
STJÖRNURNAR

FÁRSJÚK  
ÁSTARSAGA

FAULT IN OUR STARS 
FAULT IN OUR STARS LÚXUS 
MILLION WAYS TO DIE . . .  
TÖFRALANDIÐ OZ  2D  ÍSL. TAL  
X-MEN 3D  
X-MEN 3D LÚXUS
X-MEN 2D 
VONARSTRÆTI  
VONARSTRÆTI LÚXUS  
LÁSI LÖGGUBÍLL
RIO 2  2D  ÍSL. TAL 

KL. 5.20 - 8 - 10.40
KL. 5
KL. 8 - 10.45
KL. 1 - 3.10 - 5.45
KL. 8 - 10.45
KL. 2 - 10.45
KL. 2 - 5
KL. 3 - 5.20 - 8 - 10.30
KL. 8
KL. 1
KL. 1 - 3.10

FAULT IN OUR STARS 
TÖFRALANDIÐ OZ  2D  ÍSL. TAL  
VONARSTRÆTI  
THE AMAZING SPIDERMAN 2 2D  
THE OTHER WOMAN
HARRÝ OG HEIMIR  

Miðasala á: 
Kauptu miða á X-Men með

17.000 GESTIR!

KL. 3 - 5.20 - 8 - 10.40
KL. 3 - 5.30
KL. 3 - 6 - 8 - 9 - 10.40
KL. 3 - 10.30
KL. 8
KL. 6

 SHORT TERM 12ANTBOY ANDRI & EDDA VERÐA BESTU VINIR

LAU & SUN: 16.00

SJÁ FLEIRI SÝNINGAR Á WWW.BIOPARADÍS.IS - Miðasala: 412 7711 - Hverfisgata 54 - bioparadis.is - Hluti af Europa Cinemas

TÖFF TASKA 
 Þessi taska er 
meðal annars 
í nýju línunni. 
NORDICPHOTOS/
GETTY 
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Leikarinn George Clooney gengur 
að eiga lögfræðinginn Amal Alam-

uddin í sept-
ember á Ítalíu 
samkvæmt heim-
ildum tímarits-
ins People.

George á hús 
við Como-vatn 
en brúðkaupið 
mun þó ekki fara 
fram þar heldur 

á afviknum stað sem óljóst er hvar 
er. George bað Amal í apríl á þessu 
ári en turtildúfurnar byrjuðu að 
stinga saman nefjum í október á 
síðasta ári. - lkg

Gift a sig 
í september

Söng- og leikkonan Jennifer Lopez 
og dansarinn Casper Smart eru 
hætt saman samkvæmt heimild-
um tímaritsins Us Weekly. Fyrstu 
fréttir af ástarsambandi Jenni-
fer og Caspers bárust í nóvember 
árið 2011, aðeins fjórum mánuðum 
eftir að Jennifer skildi við þriðja 
eiginmann sinn, söngvarann Marc 
Anthony. Jennifer og Marc eiga 
tvíburana Max og Emme, sex ára.

Talsverður aldursmunur er á 
Jennifer og Casper en hún er 44 
ára og hann 27 ára. Í viðtali við 
Harper‘s Bazaar í janúar á síðasta 
ári sagði Jennifer að Casper væri 
besti vinur sinn.

„Ég get sagt honum allt, þegar 
ég er döpur og þegar ég er glöð. 
Hann veitir mér stuðning og enda-
lausa ást.“ - lkg

Aft ur á 
markaðinn

EINHLEYP  Jennifer Lopez.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

GEORGE CLOONEY

Jane Fonda verðlaunuð
Dolby Theatre í Hollywood var stjörnum prýtt á AFI-verðlaunahátíðinni þar sem leikkonan Jane Fonda tók 
við verðlaunum fyrir ævistarfi ð en hún hefur einnig látið til sín taka á pólitískum vettvangi í gegnum árin.

KONA 
KVÖLDSINS 
 Jane Fonda í 
kjól frá Veru 
Wang. 

Í DÖKKU 
Leik konan 
Melanie Griff-
ith í svörtum 
síðkjól.

ALLTAF SMART 
 Leikkonan Sandra 
Bullock í kjól frá 
Vionnet.

GÓÐAR VINKONUR 
 Leikkonan Cameron 
Diaz í samfestingi 
frá Stellu McCartney 
og leikkonan Eva 
Longoria í kjól frá 
Sass and Bide.

STJÖRNUHJÓN  Michael 
Douglas og Catherine 
Zeta-Jones.

FRÉTTABLAÐ
IÐ

/G
ETTY
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FÓTBOLTI „Þessi leikur gegn Dönum er úrslitaleikur 
fyrir okkur til að komast í umspil um laust sæti á HM. 
Því miður er það ekki alfarið í okkar höndum. Riðl-
arnir eru að spilast þannig að okkar riðill er í hvað 
verstri stöðu að fá umspilssæti,“ segir Freyr Alex-
andersson, þjálfari kvennalandsliðsins, en hann til-
kynnti í gær leikmannahóp sinn fyrir næstu tvo leiki 
í undankeppni HM.

Úrslitaleikurinn sem Freyr talar um fer fram í 
Vejle í Danmörku þann 15. júní. Malta kemur svo í 
heimsókn fjórum dögum síðar. Ísland vann fyrri leik-
inn gegn Möltu 0-8 og sá leikur ætti því að vera forms-
atriði.

Tvær breytingar eru á leikmannahópnum frá síð-
asta leik. Katrín Ómarsdóttir og Ásgerður Stefanía 
Baldursdóttir eru ekki með að þessu sinni. Í staðinn 
eru komnar inn þær Rakel Hönnudóttir og Guðný 
Björk Óðinsdóttir. Guðný er að koma til baka eftir 
enn ein krossbandaslitin.

„Við erum búin að búa til þá pressu að við verðum 
að vinna Danina. Það er ekkert annað í boði ef við 
ætlum að eiga von um að komast í þetta umspil,“ segir 
Freyr og bætir við að það skipti líka máli að halda 
áfram að þróa leik liðsins.

„Fyrir fram hefði ég verið sáttur við stig í Dan-
mörku en okkur langar í umspilið og að fara Krýsu-
víkurleiðina á HM. Er það raunhæft? Það er ég ekki 
viss um ef ég á að vera hreinskilinn. Ég er ekki viss 
um að liðið sé orðið nægilega gott. Við erum samt búin 
að vinna Svíþjóð og Noreg á þessu ári og það væri 
gaman að ná líka að leggja Dani.“   - hbg

Algjör úrslitaleikur í Danmörku
Kvennalandsliðið á fram undan leiki gegn Dönum og Möltu í undankeppni HM.

PRESSA  Freyr og stelpurnar okkar verða að sækja þrjú stig til 
Vejle. MYND/KSÍ

HANDBOLTI „Það er fínt stand á 
öllum og allir tilbúnir í slaginn,“ segir 
Aron Kristjánsson landsliðsþjálfari 
frá Sarajevo en hans menn voru þá 

nýbúnir að klára æfingu.
Ísland mætir Bosníu í kvöld 

en þetta er fyrri leikur liðanna 
í umspili um laust sæti á HM 
í Katar.
„Stefnan er að ná sem hag-

stæðustum úrslitum. Við vitum vel 
að við getum unnið þennan leik og 

við vitum líka að við getum tapað 
með átta marka mun,“ segir Aron.

Bosnía hefur aldrei komist á 
stórmót en Aron segir að liðið sé 

engu að síður gott–  sérstaklega á 
heimavelli.

„Þetta lið tapar eiginlega aldrei á 
heimavelli. Auðvitað stefnum við að 
sigri en þetta snýst um að komast 
áfram eftir tvo leiki.“

Það er búist við um sjö þúsund 
manns á leikinn og þessir áhorfendur 
eiga klárlega eftir að láta vel í sér 
heyra. Þjálfarinn segir að hausinn 
á mönnum verði að vera í lagi. 
Strákarnir geti lent í mótlæti og það 
verður pressa á rúmenskum dóm-
urum leiksins.

„Erfitt ferðalag, erfiður útivöllur og 
rúmenskir dómarar. Það er mikilvægt 

að vera yfirvegaðir. Við verðum að 
vera mjög skipulagðir og agaðir að 
öllu leyti,“ segir Aron.

Leikurinn hefst klukkan 18.15 og 
verður í beinni á Stöð 2 Sport og í 
beinni textalýsingu á Vísi.   - hbg

Þetta lið tapar eiginlega aldrei heima

EINBEITTUR  Aron þarf að vera klókur í 
kvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

HANDBOLTI Verst geymda leyndar-
málið í evrópskum handbolta var 
opinberað í gær þegar Barcelona 
tilkynnti á heimasíðu sinni að það 
hefði gert tveggja ára samning 
við landsliðsfyrirliðann Guðjón 
Val Sigurðsson, leikmann Þýska-
landsmeistara Kiel. Guðjón Valur 
gat því loksins tjáð sig um vista-
skiptin í gær en þá var hann að 
undirbúa sig fyrir mikilvægan leik 
íslenska landsliðsins gegn Bosníu í 
Sarajevó í undankeppni HM 2015.

Guðjón Valur á glæsilegan 
feril að baki en síðustu tvö árin 
hefur hann leikið með Kiel og 
orðið Þýskalandsmeistari í bæði 
árin. En fyrr í vetur varð ljóst að 
hann yrði ekki áfram í herbúðum 
félagsins eftir að samningur hans 
rennur út í sumar.

Þakkaði fyrir og sagði bless
„Ég fékk tilboð frá Kiel sem ég var 
ekki nógu ánægður með, í hrein-
skilni sagt. Ég bað því umboðs-
mann minn um að kanna hvaða 
möguleikar væru í stöðunni fyrir 
mig,“ segir Guðjón Valur um 
aðdraganda félagaskiptanna en 
bætir því við að hann hafi ekki 
verið sáttur við hversu lengi hann 
þurfti að bíða eftir samningstil-
boði Kiel.

„Það var búið að halda manni 
í óvissu í tvo, þrjá mánuði og svo 
þegar tilboðið kom loksins hafði ég 
aðeins þrjá daga til að gefa svar. 
Þá þakkaði ég bara fyrir mig og 
sagði bless,“ segir Guðjón Valur en 
bætir við að hann hafi rætt málin 
við stjórn Kiel og skilji við félagið 
á góðum nótum.

Hann segir að nokkrir kostir 
hafi staðið sér til boða þegar ljóst 
varð að hann myndi fara frá Kiel. 
„En um leið og ég heyrði af áhuga 
Barcelona þurfti ekki meira til,“ 
segir Guðjón Valur og viðurkenn-
ir að það sé draumi líkast að fá að 
spila með þessu fornfræga félagi.

Guðjón Valur rifjar upp að hans 
fyrsta tilboð frá atvinnumanna-
félagi kom árið 2000 þegar hann 
var á mála hjá KA. „Það kom frá 
spænsku félagi og síðan þá hefur 
það ávallt blundað í mér að fara til 
Spánar. Svo hélt ég að ég myndi 
þurfa að gefa þann draum upp á 
bátinn miðað við þá þróun sem 
hefur orðið í spænsku deildinni 
síðustu ár,“ sagði hann en fjárhag-
ur margra spænskra liða hefur 
verið erfiður síðustu ár. „Það kom 
mér þar að auki á óvart að Barce-

lona vildi fá mann til liðs við sig 
sem er á þessum aldri,“ bætir 
hann við en Guðjón Valur verður 
35 ára gamall í sumar.

Hann segist ekki hafa velt því 
fyrir sér hvort samningurinn sé 
mögulega hans síðasti á atvinnu-
mannaferlinum. „Aðrir hafa meiri 
áhyggjur af aldrinum mínum en 
ég. Mér líður vel, hef verið að spila 
ágætlega og er í góðu formi. Ég er 
ekkert að spá í því hvort eða hve-
nær ég eigi að hætta.“

 eirikur@frettabladid.is

Draumur að rætast
Barcelona tilkynnti í gær að Guðjón Valur Sigurðsson hefði gert tveggja ára 
samning við félagið. Landsliðsfyrirliðinn var ósáttur við tilboð Kiel og ákvað að 
róa á ný mið en hann segir að það hafi  lengi blundað í sér að spila á Spáni.

Á LEIÐ TIL SPÁNAR  Guðjón Valur Sigurðsson mun klæðast frægum búningi Barce-
lona næstu tvö árin að minnsta kosti. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

20% AFSLÁTTUR  
AF DEEP HEAT OG FREEZE

3. JÚNÍ TIL 30. JÚNÍ 

Velkomin í Flensborg!

• Bóknámsbrautir til stúdentsprófs
• Frábær námsaðstaða 
• Mjög góður árangur í háskólanámi
• Fjölbreytt félagslíf, leikhús, íþrótta- og tónlistarstarf og margt fleira
• Íþróttaafrekssvið í samstarfi við fjölda íþróttafélaga
• Öflugur skólakór

Innritun nýnema í Flensborg stendur til 10. júní

Sérkennsluráðgjafi við Flensborg
Skólinn auglýsir eftir sérkennsluráðgjafa í 50% starf.
Ráðgjafinn vinnur með greiningar vegna námserfiðleika 
nemenda og veitir nemendum, kennurum og 
foreldrum ráðgjöf. 

Umsóknarfrestur til og með 14. júní.

Sjá nánar á Starfatorgi eða hjá skólameistara, 
Magnúsi Þorkelssyni, maggi@flensborg.is

HANDBOLTI Guðjón Valur Sigurðs-
son leikur í dag sinn 300. landsleik 
á ferlinum samkvæmt úttekt Ósk-
ars Ófeigs Jónssonar, blaðamanns 
Fréttablaðsins. Ísland mætir þá 
Bosníu í fyrri umspilsleik liðanna 
um laust sæti á HM 2015 í Katar.

Samkvæmt gögnum HSÍ mun 
Guðjón Valur þó leika landsleik 
númer 299 í dag og því komu 
fregnirnar flatt upp á hann þegar 
Fréttablaðið ræddi við hann í gær.

„En ef hann kemur fyrr þá er 
það bara ágætt,“ sagði Guðjón 
Valur og vissi vart hvernig hann 
ætti að taka tíðindunum. „En leik-

urinn sjálfur skiptir okkur öllu 
máli því við ætlum okkur á HM 
í Katar. Þetta eru mikil tímamót 
fyrir mig persónulega, enda fáir 
sem hafa náð 300 landsleikjum á 
ferlinum en það er í raun aukaat-
riði þegar kemur að leiknum sjálf-
um,“ segir Guðjón Valur hógvær.

„Ég hef aldrei fylgst mikið með 
tölfræðinni sjálfur á meðan ég 
spila en það verður gaman að líta 
til baka yfir ferilinn í tölum eftir 
að honum lýkur.“

Lista yfir landsleiki Guð-
jóns Vals í heild sinni má finna á 
íþróttavef Vísis.  - esá

300. leikurinn í dag
Guðjón Valur Sigurðsson stendur á tímamótum.
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HM Í FÓTBOLTA Í BRASILÍU
5 DAGAR Í FYRSTA LEIK

BRASILÍUMENN klikkuðu á því að fá vináttulandsleik 
við Ísland í lokaundirbúningi sínum fyrir HM í fótbolta í 
Brasílíu í sumar en þeir hafa orðið heimsmeistarar í tvö 
síðustu skipti sem þeir hafa spilað við Ísland rétt fyrir 
keppnina. Brasilía vann 3-0 sigur á Íslandi í Florianópolis 
4. maí 1994 þar sem Ronaldo skoraði fyrsta markið, hans 
fyrsta mark af 62 fyrir Brasilíu, en Ronaldo fiskaði líka vítið 
sem gaf annað markið. Brasilía vann síðan HM í Bandaríkj-
unum tveimur mánuðum síðar. Brasilíumenn unnu síðan 6-1 
sigur á Íslandi í Cuiabá 7. mars 2002 þar sem Kaká skoraði 
sitt fyrsta landsliðsmark. Brasilía varð síðan heimsmeistari í 
fimmta sinn eftir 2-0 sigur á Þjóðverjum í úrslitaleik HM í 
Japan og Suður-Kóreu fjórum mánuðum síðar.
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FRJÁLSAR Norðurlandamótið í fjöl-
þrautum ungmenna fer fram á 
Kópavogsvelli um helgina en alls 
eru 56 keppendur skráðir til leiks, 
þar af þrettán frá Íslandi en und-
anfarin misseri hefur mjög margt 
efnilegt fjölþrautarfólk komið 
fram hér á landi.

Í þeirra hópi eru synir Jóns Arn-
ars Magnússonar, fyrrverandi tug-
þrautarkappa. Krister Blær keppir 
í flokki 18-19 ára en Tristan Freyr 
í flokki 16-17 ára.

„Þeir eru orðnir mun betri en 
ég var á þeirra aldri,“ sagði Jón 

Arnar. „Þeir vita þó að það er 
engin pressa á þeim enda gera 
þeir þetta allt á sínum forsendum,“ 
segir hann en ítarlega er rætt við 
hann á íþróttavef Vísis.

Fyrr í vetur bætti Tristan Freyr 
Íslandsmetið innanhúss í sjöþraut 
í sínum aldursflokki er hann fékk 
4.741 stig. Hann á einnig metið í 
stangarstökki innanhúss í sama 
aldursflokki. Báðir hafa stórbætt 
árangur sinn á milli ára og báðir 
eru öflugir í stangarstökki, rétt 
eins og karl faðir þeirra var.

Sveinbjörg Zophaníasdóttir 

tekur þátt í mótinu og á hún titil að 
verja í flokki 22 ára og yngri. Hún 
á næstbestan árangur í sínum ald-
ursflokki í ár, 5.479 stig, á Norður-
löndunum en aðeins Frida Thorsås 
frá Noregi hefur gert betur með 
5.533 stig. Ingi Rúnar Kristinsson 
og Arna Stefanía Guðmundsdótt-
ir þykja einnig líkleg til afreka en 
bæði hafa áður unnið til verðlauna 
á Norðurlandamótum. 

Fyrri keppnisdagur hefst á 
Kópavogsvelli klukkan 9.15 í dag 
og sá síðari á morgun klukkan 
10.00.  - esá

Strákarnir mun betri en ég var
Norðurlandamótið í fj ölþrautum ungmenna fer fram á Kópavogi um helgina.

FEÐGAR  Jón Arnar Magnússon með sonum sínum sem keppa á Kópavogsvelli um 
helgina, Krister Blæ og Tristan Frey. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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HM stöðin

6
DAGAR

FÓTBOLTI Kolbeinn Sigþórsson, 
framherji íslenska landsliðsins 
og Ajax, var orðaður við enska 
úrvalsdeildarliðið QPR í enskum 
miðlum í gær. Kolbeinn viður-
kenndi í samtali við blaðamann 
Fréttablaðsins í síðustu viku að 
tími væri kominn til þess að taka 
næsta skref á ferlinum.

QPR sýndi Kolbeini áhuga í 
janúarglugganum en hollenski 
klúbburinn var ekki tilbúinn að 
leyfa Kolbeini að fara á miðju 
tímabili. Afstaðan er önnur í dag 
og er klúbburinn tilbúinn að selja 
Kolbein fái hann rétt verð fyrir 
hann. - kpt

Orðaður 
við QPR

Á FÖRUM  Kolbeinn er sennilega á 
förum frá Ajax. FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

TENNIS Rafael Nadal er kominn 
í sinn níunda úrslitaleik á Opna 
franska meistaramótinu á síðustu 
tíu árum. 

Nadal fór heldur létt með 
Bretann Andy Murray í 
undanúrslitum í gær og 
mætir Novak Djokovic í 
úrslitaviðureigninni á sunnudag. 

Nadal, sem oft er kallaður 
konungur leirsins, hefur unnið 
þrettán stórmót, þar af Opna 
franska átta sinnum. Enginn 
hefur unnið neitt stórmótanna 
svo oft.

Djokovic hafði fyrr um daginn 
betur gegn Ernests Gulbis í sinni 
undanúrslitaviðureign.

Opna franska meistaramótið 
er eini stórmeistaratitillinn sem 
Djokovic hefur ekki tekist að 
vinna á ferlinum. - esá

Stórslagur 
í úrslitum

KONUNGUR  Nadal virðist vera 
óstöðvandi á leirnum. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
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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 STÖÐ 3

SKJÁREINN

07.00 Morgunstundin okkar
07.01 Smælki (17:26)
07.04 Háværa ljónið Urri (33:52)
07.14 Tillý og vinir (44:52)
07.25 Múmínálfarnir
07.34 Hopp og hí Sessamí (20:26)
07.58 Sara og önd (35:40)
08.06 Kioka (12:52)
08.13 Kúlugúbbarnir (6:18)
08.36 Tré-Fú Tom (6:26)
08.58 Disneystundin (22:52)
09.01 Finnbogi og Felix (21:26)
09.23 Sígildar teiknimyndir (19:30)
09.30 Nýi skólinn keisarans (1:21)
09.53 Hrúturinn Hreinn (12:20)
10.00 Chaplin (46:52)
10.07 Vasaljós (4:10) (e)
10.30 Í garðinum með Gurrý II (5:6) (e)
11.00 Gracie tekur stjórnina
12.30 Páll Óskar og Sinfó (e)
14.05 Inndjúpið (3:4) (e)
14.40 Leyndardómar Suður-Ameríku–  
 Fegurðardrottningar í Venesúela (e)
15.35 Villta Brasilía (3:3) (e)
16.30 Leiðin á HM í Brasilíu
17.00 Táknmálsfréttir
17.10 Hrúturinn Hreinn
17.20 Stella og Steinn (5:42)
17.32 Friðþjófur forvitni (6:10)
17.56 Skrípin (15:52)
18.00 Stundin okkar (e)
18.25 Camilla Plum - kruð og krydd (5:10) 
(Camilla Plum - Krudt og Krydderi)
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.25 Íþróttir
19.40 Sinfóníutónleikar -  Hljómsveit-
in kynnir sig Upptaka frá nýstárlegum fjöl-
skyldutónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands 
þar sem trúðurinn Barbara kynnir einstök 
hljóðfæri innan sveitarinnar. 
20.30 Ferðastiklur -  fyrr og nú. Eldri svip-
myndum úr sjónvarpsþáttum Ómars Ragn-
arssonar er hér blandað saman á skemmti-
lega hátt við ný myndbrot úr Ferðastiklum. 
Lára Ómarsdóttir rifjar þannig upp eftirminni-
lega staði á förnum vegi með föður sínum og 
fléttar saman tímana tvenna. 
21.05 Inndjúpið (4:4) 
21.40 Flugið (Flight) 
23.55 Gainsburg (Gainsburg) (e)
02.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
12.50 Dr. Phil
13.30 Dr. Phil
14.10 Dr. Phil
14.50 7th Heaven (22:22)
15.30 Once Upon a Time (22:22)
16.15 90210 (21:22)
17.00 Design Star (7:9)
17.45 The Good Wife (17:22)
18.30 Rookie Blue (1:13)
19.15 Læknirinn í eldhúsinu (8:8)  
19.40 Judging Amy (19:23)
20.25 Top Gear USA (3:16)  
21.15 Law & Order (17:22)  
22.00 Leverage (6:15) 
22.45 Málið (9:13)
23.15 Elementary (22:24)
00.00 Agents of S.H.I.E.L.D. (8:22)
00.45 Scandal (20:22)
01.30 Beauty and the Beast (10:22)
02.15 Leverage (6:15)
03.00 The Tonight Show
03.45 Pepsi MAX tónlist

08.00 PGA Tour 2014 13.00 Golfing World 2014  
13.50 LPGA Tour 2014 15.50 European Tour 
2014 16.35 Inside The PGA Tour 2014 17.00 
PGA Tour 2014 22.00 Golfing World 2014 23.00 
LPGA Tour 2014 

16.10 Top 20 Funniest  (2:18) 
16.55 Take the Money and Run  (2:6) 
17.40 Time of Our Lives  (2:13) 
18.35 Bleep My Dad Says  (7:18) 
19.00 Bob‘s Burgers  (18:23) 
19.20 American Dad  (3:19) 
19.45 The Cleveland Show  (19:22)
20.05 Neighbours from Hell  (2:10) 
20.30 Brickleberry  (11:13) 
20.50 Bored to Death  (4:8) 
21.20 The League  (2:13)
21.40 Rubicon  (2:13) 
22.25 Bob‘s Burgers  (18:23) 
22.45 Glee 5  (18:20) 
23.25 The Vampire Diaries  (17:22) 
00.05 American Dad  (3:19) 
00.30 The Cleveland Show  (19:22) 
00.50 Neighbours from Hell  (2:10) 
01.15 Brickleberry  (11:13) 
01.35 Bored to Death  (4:8) 
02.00 The League  (2:13) 
02.25 Rubicon  (2:13)
03.10 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

07.00 Brunabílarnir  07.25 Latibær  07.47 Gulla 
og grænjaxlarnir  08.00 Könnuðurinn Dóra 08.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar  08.45 Doddi litli 
og Eyrnastór  08.55 Rasmus Klumpur og félagar   
09.00 Áfram Diego, áfram!  09.24 Svampur 
Sveins  09.45 Ævintýraferðin 09.55 UKI  10.00 
Ofurhundurinn Krypto  10.25 Ljóti andarunginn 
og ég  10.47 Tommi og Jenni 10.55 Leyndarmál 
vísindanna  11.00 Brunabílarnir 11.23 Latibær 
 11.47 Gulla og grænjaxlarnir  12.00 Könnuðurinn 
Dóra 12.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 12.45 
Doddi litli og Eyrnastór  12.55 Rasmus Klumpur 
og félagar  13.00 Áfram Diego, áfram!  13.24 
Svampur Sveins  13.45 Ævintýraferðin 13.55 
UKI  14.00 Ofurhundurinn Krypto  14.25 Ljóti 
andarunginn og ég  14.47 Tommi og Jenni  14.54 
Leyndarmál vísindanna  15.00 Brunabílarnir 
15.23 Latibær  15.47 Gulla og grænjaxlarnir 
16.00 Könnuðurinn Dóra  16.24 Mörgæsirnar 
frá Madagaskar  16.45 Doddi litli og Eyrnastór 
16.55 Rasmus Klumpur og félagar  17.00 Áfram 
Diego, áfram!  17.24 Svampur Sveins  17.45 
Ævintýraferðin 17.55 UKI  18.00 Ofurhundurinn 
Krypto  18.25 Ljóti andarunginn og ég  18.47 
Tommi og Jenni 18.55 Leyndarmál vísindanna 
19.00 Öskubuska í villta vestrinu 20.20 Sögur 
fyrir svefninn

17.35 Strákarnir  
18.05 Friends  (16:25) 
18.25 Seinfeld  (16:21) 
18.50 Modern Family  
19.10 Two and a Half Men  (5:22) 
19.35 Viltu vinna milljón?  
20.15 Nikolaj og Julie  (9:22) 
21.00 The Killing  (4:12) 
21.45 Hostages  (7:15) 
22.25 Sisters  (2:22) 
23.10 The Newsroom  (5:10) 
00.05 Viltu vinna milljón? 
00.40 Nikolaj og Julie  (9:22) 
01.25 The Killing  (4:12) 
02.05 Hostages  (7:15) 
02.50 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví  

08.50 Dear John
10.35 Margin Call  
12.20 The Clique
13.45 Bowfinger
15.20 Dear John  
17.05 Margin Call
18.50 The Clique  
20.20 Bowfinger
22.00 The Campaign
23.25 Rec  
02.25 The Campaign

14.00 Frumkvöðlar 14.30 Heilsa og hollustu 15.00 
Íslensk fyrirtækjaflóra 15.30 Öryggislína borgaranna 
16.00 Hrafnaþing 17.00 433 17.30 Gönguleiðir 18.00 
Björn Bjarnason 18.30 Perlur Páls Steingrímssonar 
19.00 Í návígi 19.30 Á ferð og flugi 20.00 Hrafnaþing 
21.00 Auðlindakistan 21.30 Suðurnesjamagasín 22.00 
Kling klang 23.00 Rölt um Reykjavík 23.30 Eldað 
með Holt

07.00 Barnatími Stöðvar 2  
07.01 Strumparnir
07.25 Waybuloo  
07.45 Ævintýraferðin
07.55 Algjör Sveppi
09.30 Villingarnir  
09.55 Ben 10
10.15 Tommi og Jenni  
10.45 Lukku-Láki  
11.10 iCarly  (1:25) 
11.35 Victourious
12.00 Nágrannar  
12.20 Nágrannar  
12.40 Nágrannar  
13.00 Nágrannar  
13.20 Nágrannar  
13.45 Mr Selfridge  (6:10) 
14.30 Breathless  (4:6) 
15.20 Jamie & Jimmy‘ Food Fight Club 
 (1:4) 
16.10 Lífsstíll  
16.30 Höfðingjar heim að sækja
16.45 60 mínútur  (35:52) 
17.30 Eyjan
18.23 Veður  
18.30 Fréttir Stöðvar 2  
18.55 Sportpakkinn  (41:50) 
19.10 The Crazy Ones  (16:22) 
19.30 Britain‘s Got Talent  (6:18) 
20.30 Mad Men  (2:13) 
21.20 24. Live Another Day  (6:12)
22.05 Shameless  (11:12)
23.00 60 mínútur  (36:52) 
23.45 Nashville  (14:22) 
00.30 Game Of Thrones  (8:10) 
01.25 The Americans  (13:13) 
02.10 Vice  (8:12)
02.40 The Imaginarium of Doctor Par-
nassus  
04.40 Mad Men  (2:13) 
05.30 Fréttir

08.15 Meistaradeild Evrópu. Real Madrid 
- Atletico Madrid
10.55 San Antonio - Miami
12.45 Flensburg - Kiel  
14.25 Bosnía - Ísland  
15.50 Austurríki - Ísland
17.30 Formúla 1 - Kanada  Bein útsending 
frá kappakstrinum í Kanada.
20.30 Ítalía 
21.25 UFC Fight Night: Henderson vs. 
Khabilov  
23.30 San Antonio - Miami  Bein útsend-
ing frá öðrum leik San Antonio og Miami í úr-
slitaeinvíginu í NBA.

07.00 England - Hondúras
12.00 Alan Shearer  
12.30 PL Classic Matches: Newcastle 
- Sheffield, 1993  
13.00 Senegal - Tyrkland  
14.40 England - Hondúras  
16.20 Russia, Cuiaba and South 
Korea  
16.50 Holland - Brasilía
18.30 Premier League World
19.00 1001 Goals
19.55 Ítalía - Úkraína  
21.35 Chelsea - Sunderland
23.10 Southampton - Man. Utd.

Bylgjan kl. 10–12
Sprengisandur
Á Sprengisandi er leitað svara við 
spurningum sem brenna á þjóðinni. 
Þáttur sem vitnað er 
í. Stjórnmálamenn, 
sérfræðingar og 
spekingar eru tíðir 
gestir á Sprengi-
sandi. Sigurjón 
M. Egilsson 
ræðir mál sem 
skipta okkur 

24: Live Another Day
STÖÐ 2 KL. 21.20 Kiefer Suther-

land snýr aft ur í hlutverki Jacks Bauer 
sem núna er búinn að vera í felum 

í nokkur ár. Þegar hann kemst að því 
að hryðjuverkamenn ætla að láta til 
skarar skríða í London grípur hann til 
sinna ráða.

NBA: San Antonio – Miami
STÖÐ 2 SPORT KL. 23.30 Stöð 2 Sport 
sýnir beint frá öðrum leik San Antonio 
Spurs og Miami Heat í úrslitaeinvíginu í 
NBA-deildinni í körfubolta. Útsendingin 
hefst rétt fyrir miðnætti eða klukkan 
23.30.

Two and a Half Men 
STÖÐ 2 GULL KL. 19.10 Sjöunda 
sería þessa bráðskemmtilega þáttar um 
bræðurna Charlie og Alan. Charlie er 
eldhress piparsveinn sem kærir sig ekki 
um neinar fl ækjur en Alan er sjúklegur 
snyrtipinni sem á í stökustu vandræðum 
með sjálfstraustið.

 

KL. 20:05

KL. 20:25

Höfðingjar heim að sækja

Nashville

Eva Laufey heimsækir skemmtilega Íslendinga og eldar 
með þeim.

Dramatískir þættir þar 
sem tónlistin leikur stórt 
hlutverk og fjalla um 
kántrí-söngkonuna 
Rayna James.

KL. 22:05

KL. 21:05

Crisis

Game Of Thrones

Bandarísk spennuþáttaröð 
um mannræningja sem 
ræna börnum valdamestu 
manna Bandaríkjanna.

Fjórða þáttaröðin um hið 
magnaða valdatafl og 
blóðuga valdabaráttu sjö 
konungsfjölskyldna í 
Westeros.

Fjölbreytt
mánudagskvöld

KL. 07:00 -20:00

KL. 20:30
Eldsnöggt með Jóa Fel
Sjónvarpskokkurinn og 
bakarameistararinn Jói Fel 
deilir girnilegum uppskrift-
um af hjartans lyst.

SUNNUDAGUR

DAGSKRÁ
7. júní 2014  LAUGARDAGUR

Í KVÖLD
Stöð 2 kl. 19.30
Britain’s Got Talent
Skemmtiþáttur fyrir alla fj öl-
skylduna. Dómarar í keppn-
inni eru Simon Cowell, David 
Walliams, Amanda Holden 
og Alesha Dixon en kynnar 
eru skemmtikraft arnir Ant 
og Dec.



DAGSKRÁ
Í KVÖLD

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 STÖÐ 3

SKJÁREINN

BÆJARLIND 16  - KÓPAVOGUR  - SÍMI 553 7100  -  WWW.LINAN.IS
OPIÐ MÁNUDAGA TIL FÖSTUDAGA 11 - 18   LAUGARDAGA 11 - 16
BÆJARLIND 16  - KÓPAVOGUR  - SÍMI 553 7100  -  WWW.LINAN.IS
OPIÐ MÁNUDAGA TIL FÖSTUDAGA 11 - 18   LAUGARDAGA 11 - 16

ADELE
Armstólar kr. 69.900

TIMEOUT - 
Hægindastóll með skemmli I  kr. 353.000

Sófi sem hittir
        beint í mark!

315.000
HM TILBOÐ

GENOVA - 3ja sæta sófi  2o8 cm  l  kr. 189.900
149.900
HM TILBOÐ4 LITIR

Í BOÐI

11.10 The Three Musketeers
13.00 Silver Linings Playbook
15.00 Happy Gilmore  
16.35 The Three Musketeers  
18.25 Silver Linings Playbook  
20.25 Happy Gilmore  
22.00 Your Highness  
23.45 The Cold Light of Day  
02.50 Your Highness

08.00 PGA Tour 2014 13.00 Golfing World 
2014  13.50 PGA Tour 2014 - Highlights  14.45 
Champions Tour 2014 - Highlig  15.40 Inside The 
PGA Tour 2014 16.05 LPGA Tour 2014  18.05 
Golfing World 2014 18.55 European Tour 2014 
- Highligh 19.50 PGA Tour Latinoamerica 20.15 
Golfing World 2014 21.05 2014 Augusta Masters 

17.45 Strákarnir  
18.10 Friends  
18.35 Seinfeld  
19.00 Modern Family
19.25 Two and a Half Men  (6:22)
19.50 Sjálfstætt fólk  
20.25 Eldsnöggt með Jóa Fel  (5:12) 
21.00 The Killing  (5:12) 
21.40 Sisters  (3:22) 
22.30 The Newsroom  (6:10) 
23.25 Rita
00.05 Lærkevej  
00.50 Sjálfstætt fólk  
01.25 Eldsnöggt með Jóa Fel  
01.55 The Killing
02.35 Sisters
03.20 The Newsroom  
04.20 Tónlistarmyndbönd

07.00 Ofurhundurinn Krypto  07.25 Ljóti andar-
unginn og ég  07.47 Tommi og Jenni  07.55 
Leyndarmál vísindanna  08.00 Brunabílarnir 
08.25 Latibær  08.47 Gulla og grænjaxlarnir 
 09.00 Könnuðurinn Dóra 09.24 Mörgæsirnar 
frá Madagaskar  09.45 Doddi litli og Eyrnastór 
09.55 Rasmus Klumpur og félagar  10.00 Áfram 
Diego, áfram!  10.24 Svampur Sveins  10.45 
Ævintýraferðin  10.55 UKI  11.00 Ofurhundurinn 
Krypto  11.25 Ljóti andarunginn og ég  11.47 
Tommi og Jenni 11.54 Leyndarmál vísindanna 
12.00 Brunabílarnir  12.23 Latibær  12.47 Gulla 
og grænjaxlarnir  13.00 Könnuðurinn Dóra  13.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar  13.45 Doddi litli 
og Eyrnastór 13.55 Rasmus Klumpur og félagar 
 14.00 Áfram Diego, áfram! 14.24 Svampur 
Sveins  14.45 Ævintýraferðin  14.55 UKI  15.00 
Ofurhundurinn Krypto  15.25 Ljóti andarunginn 
og ég  15.47 Tommi og Jenni  15.54 Leyndarmál 
vísindanna  16.00 Brunabílarnir  16.23 Latibær 
 16.47 Gulla og grænjaxlarnir  17.00 Könnuðurinn 
Dóra 17.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar  17.45 
Doddi litli og Eyrnastór 17.55 Rasmus Klumpur 
og félagar  18.00 Áfram Diego, áfram!  18.24 
Svampur Sveins  18.45 Ævintýraferðin  18.55 UKI 
 19.00 Puss N‘Boots 20.20 Sögur fyrir svefninn 

08.00 Morgunstundin okkar
10.30 Shrek: Sæll alla daga
12.00 Sinfóníutónleikar - Hljóm-
sveitin kynnir sig
12.50 Stundin okkar
13.10 Inndjúpið
13.45 Boðorðin tíu
17.15 Ævintýri Berta og Árna
17.20 Grettir
17.35 Leiðin til Ríó (The Road to Rio)
18.20 Táknmálsfréttir
18.30 Ferðastiklur - fyrr og nú
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.25 Íþróttir
19.35 20 ára afmælishátíð Kvenna-
kórs Reykjavíkur  Upptaka frá tón-
leikum sem haldnir voru í Hörpu í apríl 
2013. Í tilefni 20 ára afmælis Kvenna-
kórs Reykjavíkur ákváðu allir kórar, sem 
starfað hafa undir nafni hans að halda 
sameiginlega tónleika undir yfirskriftinni 
„Frá konu til konu“. 
20.50 Kurteist fólk  Íslenskt gaman-
mynd frá 2011 um mann sem tekur að 
sér að endurvekja sláturhús Dalamanna 
en lýgur til um eigin getu og hæfni til að 
fá starfið. Meðal leikara: Stefán K. Stef-
ánsson, Eggert Þorleifsson, Ágústa Eva 
Erlendsdóttir, Hilmir S. Guðnason o.fl. 
22.25 Gerð myndarinnar Kurteist 
fólk  Skyggnst á bakvið tjöldin við gerð 
myndarinnar Kurteist fólk. Dagskrár-
gerð Olaf de Fleur og Guðni Páll Sæ-
mundsson.
22.40 Víkingarnir (4:9)
23.25 Móðir og barn
01.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond
08.25 Dr. Phil
09.05 Pepsi MAX tónlist
15.55 Last Chance to Live
16.55 Judging Amy 
17.40 Dr. Phil
18.20 Top Gear USA 
19.10 Rules of Engagement
19.35 Trophy Wife (22:22)
20.00 Top Chef (11:15)  
20.45 Málið (10:13)  Myglusveppur 
getur verið hinn mesti skaðvaldur eins 
og Sölvi Tryggvason kemst að þegar 
hann ræðir við fólk sem misst hefur 
heimilið af völdum sveppsins. 
21.15 Rookie Blue (2:13)  Þriðja þátta-
röðin af kanadísku lögregluþáttunum 
Rookie Blue er komin aftur á skjáinn. 
22.00 CSI (22:22)  
22.45 The Tonight Show  Hjartaknús-
arinn Channing Tatum sem hefur gert 
það gott undanfarið og leikið í myndum 
á borð Magic Mike og 21 Jump Street 
mætir til leiks ásamt leikaranum Juli-
an McCullough og tæknitröllsins Joshua 
Topolsky sem er einn af stofnendum 
The Verge.
23.30 Law & Order
00.15 Agents of S.H.I.E.L.D.
01.00 Rookie Blue 
01.45 The Tonight Show
02.30 Pepsi MAX tónlist

17.30 Grand Designs 
18.20 Hart Of Dixie  
19.00 Take the Money and Run  
19.45 Bleep My Dad Says
20.10 Time of Our Lives  (3:13) 
Dramatískir þættir sem fjalla hið dag-
lega líf og hin ýmsu vandamál sem ein-
staklingar á öllum aldri og úr öllum stig-
um þjóðfélagsins glíma við.
21.10 Glee 5  (19:20) 
21.55 The Vampire Diaries  (18:22) 
22.35 Pretty Little Liars  (15:25) 
23.20 Nikita  
00.00 Terminator. The Sarah Connor 
Chronicles
00.45 Take the Money and Run
01.30 Bleep My Dad Says  
01.50 Time of Our Lives
02.45 Glee 5  
03.30 The Vampire Diaries  
04.10 Tónlistarmyndbönd

07.00 San Antonio - Miami  
11.30 Miami - San Antonio  
13.55 Formúla 1 - Kanada  
16.15 Bosnía - Ísland
17.35 Breiðablik - Stjarnan  
19.20 Pepsímörkin 2014  
20.35 San Antonio - Miami  
22.35 Brasilía - Panama  
00.15 Brasilía - Serbía

12.00 PL Classic Matches. Leeds - 
Newcastle, 2001  
12.30 Arsenal - Stoke  
14.20 Arsenal - Man. Utd. 
16.00 Southampton - Man. Utd.  
17.20 Spánn - Suður-Kórea
19.45 Tony Adams  10 þátta sería um 
nokkra af helstu leikmönnum ensku 
úrvalsdeildarinnar í gegnum árin.
20.15 Spánn - Portúgal  
21.55 PL Classic Matches. 
Blackburn - Leicester, 1997  
22.25 Þýskaland - Argentína  
00.55 Liverpool - Swansea

07.00 Barnatími Stöðvar 2
10.30 Garfield. The Movie  
11.50 Malcolm In The Middle  
12.15 Judy Moody and the Not 
Bummer Summer
13.50 Falcon Crest  
14.40 2 Broke Girls  
15.00 Anger Management
15.25 Frasier
15.45 How I Met Your Mother
16.10 ET Weekend
16.55 Spy Kids 4
18.23 Veður  
18.30 Fréttir
18.55 Simpson-fjölskyldan 
19.20 Mindy Project
19.45 The Goldbergs  (6:23) Gaman-
þáttaröð sem gerist á níunda áratug síð-
ustu aldar og fjallar um fjöruga fjöl-
skyldu sem er ekki alveg eins og fólk er 
flest.
20.05 Höfðingjar heim að sækja 
 Vandaðir þættir með Evu Laufeyju Kjar-
an Hermannsdóttur þar sem hún heim-
sækir þjóðþekkta Íslendinga. Viðmæl-
endurnir eru sannkallaðir sælkerar og 
eru flestir þekktir fyrir eitthvað allt 
annað en að vera í eldhúsinu. 
20.20 Nashville  (15:22)  
21.05 Game Of Thrones  (9:10) 
22.00 Crisis  (1:13) Bandarísk spennu-
þáttaröð. Börnum valdamestu manna 
Bandaríkjanna er rænt í skólaferðalagi 
og mannræningjarnir þvinga foreldrana 
til að vinna fyrir sig.
22.45 Vice  
23.15 Now You See Me
01.10 Anger Management
01.30 White Collar
02.15 Burn Notice 
03.00 Veep
03.30 American Horror Story
04.10 Bad Teacher

20.00 Frumkvöðlar 20.30 Heilsa og hollustu 
21.00 Íslensk fyrirtækjaflóra 21.30 Til framtíðar.

Bylgjan 
kl. 12.20
Bjarni Ara
Bjarni Arason 
stendur vaktina 
á Bylgjunni 
alla sunnudaga 
klukkan 12.20-
16. Bjarni hefur 
verið í útvarpi 
um árabil og er 
einn ástsæl-
asti söngvari 
þjóðarinnar.

Stöð 2 kl. 20.05
Höfðingjar heim að 
sækja
Vandaðir þættir með 
Evu Laufeyju Kjaran 
Hermannsdóttur þar 
sem hún heimsækir 
þjóðþekkta Íslendinga. 
Viðmælendurnir eru 
sannkallaðir sælkerar 
og eru fl estir þekktir 
fyrir eitthvað allt 
annað en að vera í 
eldhúsinu.

20 ára afmælishátíð 
Kvennakórs Reykjavík
SJÓNVARPIÐ KL. 19.35  Upptaka frá 
tónleikum sem haldnir voru í Hörpu 
í apríl 2013. Í tilefni 20 ára afmælis 
Kvennakórs Reykjavíkur ákváðu allir 
kórar, sem starfað hafa undir nafni hans 
að halda sameiginlega tónleika undir 
yfi rskrift inni „Frá konu til konu“.

Happy Gilmore
STÖÐ 2 BÍÓ KL. 20.25 Uppgjafa-

íshokkíleikaranum Happy Gilmore 
gengur ekki nógu vel í lífi nu. Kær-
astan er farin frá honum og hann 
getur lítið gert fyrir ömmu sína 

sem er að missa húsið sitt. 

Málið
SKJÁR EINN KL. 20.45 Hárbeittir 
fréttaskýringarþættir frá Sölva Tryggva-
syni þar sem hann brýtur viðfangsefnin 
til mergjar. Myglusveppur getur verið 
hinn mesti skaðvaldur eins og Sölvi 
kemst að þegar hann ræðir við fólk 
sem misst hefur heimilið af völdum 
sveppsins.



DAGSKRÁ
7. júní 2014  LAUGARDAGUR

ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 Kaninn 

FM 102,2 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

STÖÐ 2 STÖÐ 3

07.00 Barnaefni Stöðvar 2  
07.01 Strumparnir  
07.25 Waybuloo  
07.45 Doddi litli og Eyrnastór  
08.00 Algjör Sveppi  
09.30 Tommi og Jenni  
09.55 Kalli litli kanína og vinir
10.20 Villingarnir  
10.45 Scooby-Doo! Mystery Inc. 
11.10 Batman. The Brave and the bold  
11.35 Big Time Rush  
12.00 Bold and the Beautiful  (6369:6821) 
12.20 Bold and the Beautiful  (6370:6821) 

12.40 Bold and the Beautiful  (6371:6821) 

13.00 Bold and the Beautiful  (6372:6821)

13.20 Bold and the Beautiful  (6373:6821) 

13.40 Britain‘s Got Talent  (5:18)
14.40 Grillsumarið mikla  
15.05 Sælkeraferðin  (5:8) 
15.25 Á fullu gazi  
15.45 Dallas  (2:15) 
16.30 ET Weekend  (38:52) 
17.15 Íslenski listinn  
17.45 Sjáðu  
18.15 Hókus Pókus  (12:14) 
18.23 Veður  
18.30 Fréttir Stöðvar 2  
18.50 Íþróttir  
18.55 Frikki Dór og félagar
19.20 Lottó  
19.25 Modern Family  (23:24) 
19.50 Africa United
21.20 Promised Land  
23.05 Resident Evil: Retribution
00.40 Magic MIke
02.25 Wag the Dog
04.00 Alex Cross  
05.40 Fréttir

08.50 Barcelona - Veszprém  
10.15 Brasilía - Serbía  
11.55 Demantamótin  
13.55 Formula 1 2014 - Æfing 3  Bein út-
sending frá æfingu fyrir kappaksturinn í Kan-
ada.
15.00 Ísland - Eistland  
16.45 Gummersbach - RN Löwen  
18.10 Bosnía - Ísland  Bein útsending frá 
leik Bosníu og Íslands um laust sæti á HM 
2015 í handbolta.
19.35 Meistaradeildin í handbolta
20.05 NBA - Rodman Revealed
20.35 England - Hondúras  Bein útsending 
frá vináttulandsleik Englands og Hondúras.
22.35 Alfreð Finnbogason  
23.15 Formula 1 2014 - Tímataka  
00.45 NBA. One on One w/Ahmad 13-14  
01.10 UFC Now 2014  
02.00 UFC Fight Night: Henderson vs. 
Khabilov  Bein útsending frá UFC.

09.25 Season Highlights 2013/2014  
10.20 1001 Goals  
11.15 Wigan - Liverpool  
12.55 Arsenal - West Ham  
14.35 Portugal, Natal and USA  
15.05 Ítalía - Króatía  
17.00 PL Classic Matches. Chelsea - Liver-
pool, 2001  
17.30 Bosnia, Salvador, Íran
18.00 Úrúgvæ - Gana  
20.35 England - Hondúras  Bein útsending 
frá vináttulandsleik Englands og Hondúras.
22.35 Man. City - Man. Utd. 
00.25 Alan Shearer
00.55 England - Hondúras

17.00 Rölt um Reykjavík 17.30 Eldað með Holta 
18.00 Kling klang 19.00 Rölt um Reykjavík 19.30 
Eldað með Holta 20.00 Hrafnaþing 21.00 433 
21.30 Gönguleiðir 22.00 Björn Bjarnason 22.30 
Perlur Páls Steingrímssonar 23.00 Í návígi 23.30 
Á ferð og flugi 00.00 Hrafnaþing

18.15 American Dad  (2:19) 
18.40 The Cleveland Show  (18:22) 
19.00 Jamie‘s 30 Minute Meals  (16:40)
19.25 Ísland Got Talent
20.15 Raising Hope  (17:22) 
20.40 The Neighbors  (7:22) 
21.00 Up All Night  (8:11) 
21.25 Red Lights  
23.15 Memphis Beat  (6:10)
00.00 Neighbours from Hell  (1:10) 
00.25 Brickleberry  (10:13) 
00.45 Bored to Death  (2:8)
01.10 The League  (1:13)
01.35 Rubicon  (1:13)
02.20 Jamie‘s 30 Minute Meals  (16:40)
02.45 Ísland Got Talent
03.35 Raising Hope  (17:22) 
03.55 The Neighbors  (7:22) 
04.20 Up All Night  (8:11) S
04.40 Memphis Beat  (6:10) 
05.25 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví  

07.00 Áfram Diego, áfram! 07.24 Svampur Sveins 07.45 
Ævintýraferðin 07.55 UKI 08.00 Ofurhundurinn Krypto 
08.25 Ljóti andarunginn og ég 08.47 Tommi og Jenni 
08.55 Leyndarmál vísindanna 09.00 Brunabílarnir 09.25 
Latibær 09.47 Gulla og grænjaxlarnir 10.00 Könnuðurinn 
Dóra 10.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 10.45 Doddi 
litli og Eyrnastór 10.55 Sumardalsmyllan 11.00 Áfram 
Diego, áfram! 11.24 Svampur Sveins 11.45 Ævintýraferðin 
11.55 UKI 12.00 Ofurhundurinn Krypto 12.25 Ljóti andar-
unginn og ég 12.47 Tommi og Jenni 12.54 Leyndarmál 
vísindanna 13.00 Brunabílarnir 13.23 Latibær 13.47 
Gulla og grænjaxlarnir 14.00 Könnuðurinn Dóra 14.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar 14.45 Doddi litli og Eyrnastór 
14.55 Sumardalsmyllan 15.00 Áfram Diego, áfram! 15.24 
Svampur Sveins 15.45 Ævintýraferðin 15.55 UKI 16.00 
Ofurhundurinn Krypto 16.25 Ljóti andarunginn og ég 
16.47 Tommi og Jenni 16.54 Leyndarmál vísindanna 
17.00 Brunabílarnir 17.23 Latibær 17.47 Gulla og græn-
jaxlarnir 18.00 Könnuðurinn Dóra 18.24 Mörgæsirnar 
frá Madagaskar 18.45 Doddi litli og Eyrnastór 18.55 
Sumardalsmyllan 19.00 Curious George 2. Follow That 
Monkey 20.20 Sögur fyrir svefninn   

18.20 Strákarnir
18.45 Friends
19.10 Seinfeld  (15:21) 
19.35 Modern Family
19.55 Two and a Half Men  (4:22) 
20.15 The Practice  (7:21) 
21.00 The Killing  (3:12) 
21.45 Footballer‘s Wives  (8:9) 
22.30 Entourage  (3:10)
23.00 Nikolaj og Julie  (8:22) 
23.45 Hostages  (6:15) 
00.30 The Practice  (7:21) 
01.10 The Killing  (3:12) 
01.55 Footballer‘s Wives  (8:9)
02.40 Entourage  (3:10) 
03.05 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

09.00 Underground: The Julian Ass-
ange Story  
10.35 Ghostbusters
12.20 Marley & Me: The Puppy Years  
13.45 Parental Guidance
15.30 Underground. The Julian 
Assange Story  
17.05 Ghostbusters
18.50 Marley & Me: The Puppy Years  
20.15 Parental Guidance  
22.00 Bridesmaids  
00.05 A Serious Man  
01.50 Compliance  
03.20 Bridesmaids 

07.00 Morgunstundin okkar
07.01 Smælki (16:26)
07.04 Háværa ljónið Urri (32:52)
07.14 Tillý og vinir (43:52)
07.25 Múmínálfarnir
07.34 Hopp og hí Sessamí (19:26)
07.58 Um hvað snýst þetta allt? (24:52)
08.05 Sebbi (12:12)
08.15 Músahús Mikka (20:26)
08.38 Úmísúmí (7:20)
09.00 Abba-labba-lá (43:52)
09.13 Millý spyr (42:78)
09.20 Loppulúði, hvar ertu? (20:52)
09.33 Kung Fu Panda (9:9)
09.56 Skrekkur íkorni (9:26)
10.20 Fisk í dag
10.30 Hið sæta sumarlíf (3:6)
11.00 2012 (4:6)
11.30 Svipmyndir frá Noregi: Tónaflóð
11.35 Landinn (e)
12.05 Kofinn (The Cabin) (e)
13.30 Roðlaust og beinlaust (e)
14.20 Nýsköpun - Íslensk vísindi III
14.50 Bænhúsið á Núpsstað (e)
15.00 Magafylli af sól (Eat the Sun)
16.25 Skólaklíkur
17.10 Táknmálsfréttir
17.20 Leiðin til Ríó
18.05 Violetta (10:26)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.25 Íþróttir
19.40 Hraðfréttir
19.50 Ernest og Celestína (Ernest et Cé-
lestine) 
21.10 Titanic (Titanic) 
00.20 Svikráð (State of Play) (e)
02.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
13.15 Dr. Phil
13.55 Dr. Phil
14.35 Judging Amy (18:23)
15.20 Top Gear USA (2:16)
16.10 Top Chef (10:15)
16.55 Emily Owens M.D (2:13)
17.40 Survior (2:15)
18.25 Secret Street Crew (5:6)  
19.10 Solsidan (9:10) 
19.35 7th Heaven - LOKAÞÁTTUR 
(22:22)  
20.15 Once Upon a Time - LOKA-
ÞÁTTUR (22:22)  
21.00 Beauty and the Beast (10:22) 
21.45 90210 (21:22)
22.30 Indecent Proposal
00.30 Blue Bloods (22:22)
01.15 Trophy Wife (21:22)
01.40 Rookie Blue (1:13)
02.25 The Tonight Show
03.10 The Tonight Show
03.55 Pepsi MAX tónlist

08.10 PGA Tour 2014 11.10 Golfing World 2014  
12.00 PGA Tour 2014 12.55 Golfing World 2014 
13.45 European Tour 2014 15.40 Champions 
Tour 2014 16.35 PGA Tour Latinoamerica 17.00 
PGA Tour 2014 22.00 Web.com Tour Highligts  
23.00 LPGA Tour 2014

Bosnía – Ísland í kvöld!
Íslenska landsliðið í handbolta keppir við Bosníu-menn 

um sæti á HM 2015 kl. 18:00 á laugardagskvöld. Sigur á 

útivelli setur okkur í frábæra stöðu fyrir seinni leikinn 

sem fer fram í Laugardalshöll þann 15. júní.  

Hvetjum strákana okkar áfram!

Á laugardag kl. 18:00

BOSNÍA – ÍSLAND

Nei, ég á ekki einu 
sinni sjónvarp, en 

hins vegar á ég það 
til að horfa á mína 
upphaldsþætti 
einstöku sinnum 

í tölvunni minni. 
Ég er sérlega 
mikið fyrir ýmsa 
raunveru-
leika-

þætti.

1Hell‘s Kitchen 
 Ég hef mjög 
gaman af þessum 

þáttum. Akkúrat núna 
er season 12 og ég 
bíð spennt eft ir næsta 
þætti. Ég hef sérlega 
gaman af því hvað 
Ramsey blótar 
mikið.  

2Private Practice 
 Ég hef gaman 
af öllu dram anu 

sem er í gangi í þátt-
unum. Ég er lítið fyrir 
drama í raunveruleik-
anum en hef gaman 
af því í sjónvarpi. 

3Serial Killers 
 Ég veit ekki af 
hverju en ég hef 

alltaf haft  áhuga á 
svona sakamálaþátt-
um. Ég horfi  á þessa 
þætti á Youtube og 
get alveg gleymt mér 
yfi r þeim.

LAUGARDAGUR
ANNA HLÍN SEKULIC-LEWIS, SÖNGKONA OG IDOLSTJARNA
Á HVAÐ ERTU AÐ HORFA? 

Milla Jovovich
„Mér fannst alltaf svo 
óspennandi að vera vinsæll 
í skóla. Ég vissi að mín biði 
almennileg framtíð þegar 
skólinn væri búinn.“
Milla Jovovich fer með aðal-
hlutverkið í spennumyndinni 
Resident Evil: Retribution frá 
árinu 2012 en myndin er á 
dagskrá Stöðvar 2 kl. 23.05 
í kvöld. 

Bylgjan kl. 18.55
Partívaktin
með Ásgeiri Páli
Ásgeir Páll er alltaf í 
góðu skapi á laugardags-
kvöldum á Bylgjunni. 
Láttu Ásgeir sjá um að 
halda uppi stuðinu 
í partíinu. Síminn 
hjá honum er 567-
1111.
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Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...

Blaðberinn 
bíður þín

„Ég drap 
næstum því Tom 
Cruise.“
LEIKKONAN EMILY 
BLUNT UM TÖKUR Á 
KVIKMYNDINNI EDGE 
OF TOMORROW.

„Þetta er skemmtileg og 
ánægjuleg viðurkenning,“ segir 
eigandi tískuhússins ELLU, 
Elínrós Líndal, en ELLA hlaut 
tilnefningu til búlgörsku tísku-
verðlaunanna í gær. Verðlaunin 
eru veitt þeim sem lagt hafa sitt 
að mörkum í þróun og uppbygg-
ingu tískuiðnaðarins en þau 
hafa verið veitt frá árinu 2002. 

Alls hlutu tíu tilnefningu til 
verðlaunanna í ár en verðlaunin 
eru 100.000 evrur. Elínrós segir 
frábært að hljóta tilnefningu til 
verðlauna á alþjóðavettvangi. 
Fyrirtækið stefni þó ekki í útrás 
alveg strax. „Markmið okkar er 
að hafa áhrif á tískubransann 
og við erum með ákveðin plön í 
gangi. Við viljum verða tíu ára 
gamalt fyrirtæki á heimamark-
aði og ná þriggja prósenta veltu 
hér heima áður en við förum í 
einhverja útrás,“ segir Elínrós, 
spurð út í þá þýðingu sem til-
nefning sem þessi hefur fyrir 
hana og tískuhúsið.

ELLA gerir út á klassískan 
fatnað úr gæðaefnum, fatnað 
sem endist ævilangt, en fyrir-
tækið var eitt þeirra sem talið 
var að gæti stuðlað að auknum 
hagvexti á Íslandi í McKinsey-
skýrslunni frá árinu 2012. 
Elínrós er ekki í neinum vafa 
um að fyrirtækið verði eitt 
það áhrifamesta í sínum geira 
í framtíðinni. „Ég er ekki með 
eina einustu vafafrumu í líkam-
anum. Eins og staðan er núna 
eru fáir að fjárfesta í nýsköp-
unarfyrirtækjum en þegar 
íslenskt hagkerfi lagast og við 
fáum fjármagn til þess að fara 
út verður ELLA eitt af áhrifa-
mestu fyrirtækjunum. Ef maður 
er með gott fólk með sér sem 
hefur flotta hugsjón þá gengur 
dæmið upp.“ kristjana@frettabladid.is

Tilnefnd til búlgörsku 
tískuverðlaunanna
Elínrós Líndal, eigandi tískuhússins ELLU, hlaut tilnefningu til búlgörsku tísku-
verðlaunanna í gær. Verðlaunin eru veitt þeim sem lagt hafa sitt að mörkum í 
þróun og uppbyggingu tískuiðnaðarins. Ánægjuleg viðurkenning, segir Elínrós.

MEÐ SKÝRA STEFNU  Elínrós er ekki í neinum vafa um að ELLA verði eitt áhrifa-
mesta fyrirtækið í sínum geira í framtíðinni. MYND/ALDÍS PÁLSDÓTTIR

„Þetta var alveg ótrúlega skemmti-
legt og ég myndi segja 

að ponsjóið væri 
alveg fullkomið 
fyrir íslenska 
veðráttu,“ segir 

Erna Bergmann 
fatahönnuður, en hún 
hannaði á dögunum 
skemmtileg ponsjó 
fyrir Pæjumótið í 
Vestmannaeyjum 
sem haldið verður 
dagana 12.-14. júní. 
Hátt í 2.000 manns 

leggja leið sína til Vestmannaeyja á 
Pæjumótið ár hvert. Styrktaraðili 
mótsins, Tryggingamiðstöðin, hefur 
haft þann sið að gefa stúlkunum 
gjöf fyrir hvert mót og segir Arn-
heiður Leifsdóttir, verkefnastjóri 
hjá TM, að nú hafi verið ákveðið að 
gera eitthvað nýtt og skemmtilegt. 
„Okkur langaði að gera eitthvað 
óhefðbundið og fengum hana Ernu 
með okkur í lið. Hún hannaði þetta 
flotta ponsjó og þegar við fengum 
það í hendurnar var það í raun mun 
flottara en við bjuggumst við.“

Það er ljóst að hinum ungu og 
efnilegu knattspyrnustúlkum verð-
ur ekki kalt í Eyjum en ponsjóið á 
eflaust eftir að nýtast vel á milli 
knattspyrnuleikjanna. - ka

Hannaði ponsjó fyrir Pæjumótið
Erna Bergmann hannaði ponsjó fyrir efnilegar knattspyrnustúlkur.

ALGJÖR PÆJA 
 Ponsjóin eiga eflaust 
eftir að slá í gegn á 
Pæjumótinu.

FULLKOMIÐ FYRIR ÍSLENSKA VEÐRIÐ 
 Erna Bergmann segir ponsjóin eiga eftir 
að henta íslensku veðráttunni vel.

FRÆGAR MEÐ 
FATAMARKAÐ
Leikkonurnar Elma Lísa Gunnars-
dóttir, Tinna Hrafnsdóttir og María 
Heba standa fyrir fatamarkaði í dag 
í FÍL húsinu, Lindargötu 6. Þetta er 
ekki í fyrsta sinn 
sem leikkonurnar 
brydda upp á 
þessu og er ávallt 
mikið af góssi til 
sölu á góðu verði. 
Þá eru þær einnig 
með barnaföt til 
sölu og María 
Heba lofar því að 
eitthvað verði um 
óléttufatnað og 
brjóstagjafarföt.
 - lkg

GUSGUS Á TOPPNUM
Hljómsveitin GusGus trónir á toppi 
þýska danstónlistarlistans, German 
Club Charts, með lagið sitt Crossfade. 
Um er að ræða nýjasta lagið sem 
sveitin hefur sent frá sér.

Fyrir skömmu var það 
tilkynnt að sveitin muni 
hita upp fyrir Justin 
Timberlake í Kórnum 
þann 24. ágúst. 
GusGus sendir frá 
sér nýja plötu 
þann 11. júní 
næstkomandi og 
ber hún nafnið 
Mexico. Þá 
er fyrirhugað 
tónleikaferða-
lag í haust. - glp

SAMARIS Á FARALDSFÆTI
Tríóið Samaris, sem vann Músíktil-
raunir árið 2011, verður á faraldsfæti 
í sumar við kynningu á nýjustu plötu 
sinni, Silkidrangar. Í júlí fer hljómsveitin 
í tónleikaferð um Írland og spilar jafn-
framt á hinum ýmsu tónlistarhátíðum, 
þar á meðal Hróars-
kelduhátíðinni. Eftir 
tónleikahald í ágúst 
verður ferðinni svo 
heitið til Þýskalands 
í september. Síðasta 
fimmtudagskvöld 
var Samaris gestur 
útvarpsþáttarins 
Late Junction á 
BBC 3 þar sem hún 
spilaði nokkur vel 
valin lög.  - fb



Úrval Útsýn er í Hlíðasmára 19 í Kópavogi. 
Sími 585 4000 www.uu.is Facebook

Úrval Útsýn býður upp á spennandi sólaráfangastaði 
sem henta öllum. Við Costa Brava er að finna 

stórskemmtilega fjölskyldugarðinn PortAventura á 
meðan hinir menningarsinnuðu geta skoðað Altea í 

Albír. Þeir óákveðnu geta jafnvel sameinað strönd og 
borg í einni ferð. Þú getur fræðst meira um ferðirnar 

á uu.is, og skráð þig í netklúbb Úrvals Útsýnar til að fá 
að vita um tilboð og ferðir fyrst af öllum.
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CLUB AIDA 
MARMARIS — 12.–26. JÚNÍ

Íbúð með einu svefnherbergi.

14 nætur frá 83.400 kr.
á mann miðað við tvo fullorðna og tvö börn.  

100.800 kr. miðað við tvo fullorðna.

PIERRE VACANCES  
ALMERIA — 17.–24. JÚNÍ

íbúð með tveimur svefnherbergjum.

7 nætur frá 89.900 kr.
á mann miðað við tvo fullorðna og tvö börn.  

105.800 kr. miðað við tvo fullorðna.

HOVIMA SANTA MARIA  
TENERIFE — 25. JÚNÍ – 2.JÚLÍ

Íbúð með einu svefnherbergi og morgunverði.

7 nætur frá 102.700 kr.
á mann miðað við tvo fullorðna og tvö börn.  

115.300 kr. miðað við tvo fullorðna.

MILORDS SUITES 
BENIDORM — 24. JÚNÍ – 2. JÚLÍ

Íbúð með einu svefnherbergi og sjávarsýn.

7 nætur frá 89.200 kr.
á mann miðað við tvo fullorðna og tvö börn.  

110.800 kr. miðað við tvo fullorðna.

TRIMAR APARTAMENTS

COSTA BRAVA — 25. JÚNÍ – 2. JÚLÍ
Íbúð með einu svefnherbergi.

7 nætur frá 99.900 kr.
á mann miðað við tvo fullorðna og tvö börn.  

125.800 kr. miðað við tvo fullorðna.

Úrval Útsýn býður upp á spennandi sólaráfangastaði



Mest lesið
1 Prófessor vill leggja niður kynjafræði 

við Háskóla Íslands
2 Framsóknarmenn æfi r út í Hallgrím
3 Greindist aft ur með æxli í bakinu
4 Sterk sól og brunahætta
5 „Samkynhneigðir eru jafnvel að 

mæta á samkomur hjá okkur“
6 Aumingja skólastjórinn

Hulda Hákon
myndlistarmaður

MAKI Jón Óskar
SONUR Burkni J. Óskarsson
Í vor kom út ítarlegur kafli um verk og feril 
myndlistarkonunnar Huldu Hákon í alþjóð-
legu þýsku listasögunni KUNSLER, Kritisch-
es Lexikon der Gegenwartskunst.  

Mamma sér lífið og tilveruna á allt 
annan hátt en flestir sem 
ég þekki. Það hefur verið 
ómetanlegt að fá ráð hjá 
henni. Hún kemur svo oft 
með vinkil sem maður sá 
ekki.
Burkni J. Óskarsson 
sonur

NÆRMYND

Hulda Hákon hefur til að bera eigin-
leika sem ég held að einkenni góðan 
listamann. Hún er réttsýn, fjölhæf, 
flink, örlát, stórhuga, skemmtileg og 

hefur húmor, bæði fyrir 
sjálfri sér og öðrum. Hún 
er mjög vel gefin og 
hikar ekki við að synda 

gegn straumnum. 

Herdís Þorgeirsdóttir 
vinkona 

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VÍSIR
RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja 

 Hulda er bæði skemmtileg og klár og 
ekki skemmir fyrir að hún er einn af 
mínum uppáhaldslistamönnum. Mörg 
verk eftir hana eru á hótelinu hjá mér og 
vekja mikla athygli gestanna. 
Hún er frábær listamaður og 
líka stórgóður nágranni. 
Ég hef átt skemmtileg-
ar morgunstundir með 
Huldu á Gráa kettinum 
í gegnum tíðina. Hún 
hefur mjög skemmtilega 
sýn á hlutina.
Ingibjörg Pálmadóttir 
vinkona

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
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