
VÍKINGUR Í TANGÓ
Helen Halldórsdóttir fór frá því 
að vera 24 ára gömul ekkja í 
Grindavík yfir í að reka tangó-
skóla í Búenos Aíres. 32

Meirihluta-
myndanir
HVERJIR 
FENGU VÖLDIN?

28

LANDNÁMSDAGURLandnámsdagur er haldinn hátíðlegur í Skeiða- og Gnúp-
verjahreppi í dag með veglegri dagskrá sem hefst 
kl. 11 að Áshildarmýri. Kúabændur í Þrándarholti 
bjóða heim og hægt er að skoða minka í Mön. Þá 
verður margt um að vera í þjóðveldisbænum auk 
þess sem afhjúpað verður söguskilti í Þjórsárholti.
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NÝTUR SÓLAR ÁN SÓLAREXEM

LOKSINS LAUSNMaja er loksins laus við sólarexem eftir að hún fór að nota Skin Care Perfect Tan.
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Framhald myndarinnar!

2,799,-
Fullt verð 3.299,-
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NÝTUR SÓLAÁN SÓLAREX
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Framhald myndarinnar!

2,7992,799,-,-
Fullt verð 3.299,-

atvinna
Allar atvinnuauglýsingar 

vikunnar á visir.is
SÖLUFULLTRÚAR 

Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426

Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Helstu verkefni og ábyrgð: 

S ý i daglegum störfum annarra starfsmanna,  
Hæfnikröfur

  •  Starfsleyfi sem þroskaþjálfi eða háskólamenntun á     

      sviði heilbrigðis-, mennta- eða félagsvísinda.

Þekking og reynsla af starfi með einstaklingum    

inhverfu æskileg. 

Deildarstjóri á áfangastað – Vesturbær

 
Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Vesturgarður óskar eftir að ráða deildarstjóra á áfangastað fyrir ungt fatlað fólk 

á leið í sjálfstæða búsetu. Um er að ræða 100% starf og viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

 

Velferðarsvið

Markmið starfseminnar er að leggja mat á stuðningsþörf, efla færni, auka sjálfstæði, stuðla að jákvæðri  

sjálfsmynd og auka lífsgæði.

Óskum eftir að ráða reynda mótasmiði til uppsteypu- 

Til greina kæmi líka 
MÓTASMIÐIR

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar - mars 2012

HELGARBLAÐ

Sími: 512 5000

14. júní 2014
138. tölublað 14. árgangur

GEÐLYFIN VIRKA 
EKKI EIN OG SÉR

Tvíburabræðurnir Halldór og Kári Auðar Svanssynir, 
sá fyrrnefndi kapteinn Pírata í Reykjavík, ræða baráttuna 

við geðrofssjúkdóma, kannabisneyslu, pólitíkina og ómetan-
legan stuðning foreldra sinna í gegnum veikindin.   24

LÝÐVELDIÐ 
Á TÍMAMÓTUM 34

KONUR OG JAFNRÉTTI 
Í BRENNIDEPLI 56

ÁRANGURSLAUS LEIT 
ANDLEGA ERFIÐ 6

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Fjölskylduhátíð alla helg

Minni: kr. 798. Stærri: kr. 1098
Gasblöðrur 

98989898

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, Vesturbergi
                   og Arnarbakkag

BIRTA BJÖRNS 
FÉKK UGLU 
Í AFMÆLISGJÖF

54
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FIMM Í FRÉTTUM NÝR BORGARSTJÓRI OG GOOGLE-STYRKUR

25%

NÝTT

afsláttur
af öllum styrkleikum 
og pakkningastærðum

MENNTUN Háskólinn á Akureyri brautskráir í dag 
326 kandídata frá skólanum. Brautskráningin fer 
fram í fyrsta skipti í húsakynnum skólans, að Sól-
borg við Norðurslóð, klukkan 11.00. Þetta er jafn-
framt í síðasta sinn sem Stefán B. Sigurðsson 
rektor brautskráir kandídata frá skólanum. Hann 
lætur af störfum síðar í sumar. 

Skipting brautskráðra kandídata þetta árið er 
jöfn milli staðarnema og þeirra sem eru fjar- eða 
lotunemar. 161 staðarnemi brautskráist frá skól-
anum að þessu sinni, 85 fjarnemar og 80 lotu-
nemar. Háskólinn á Akureyri hefur í gegnum 
tíðina verið að styrkja fjarnám sitt og eru nú um 
fjórir af hverjum tíu nemendum skólans fjar- eða 
lotu nemar. 

Á því skólaári sem nú er að ljúka stunduðu um 
1.700 nemar nám við skólann á þremur fræða-
sviðum.  Nú brautskrást 166 kandídatar af hug- og 
félagsvísindasviði, 85 af heilbrigðisvísindasviði og 
75 af viðskipta- og raunvísindasviði. 

Umsóknum í nám Háskólans á Akureyri næsta 
vetur fjölgaði um 7 prósent frá árinu í fyrra. Rétt 
tæplega 1.100 umsóknir bárust.  - sa

Helmingur brautskráðra í Háskóla Akureyrar eru lotunemar eða fjarnemar:

326 HA-nemar útskrifast í dag

HÁSKÓLINN Á AKUREYRI  Háskólinn hefur stöðugt verið að 
styrkja fjarnám sitt.  MYND/KRISTJÁN KRISTJÁNSSON

ÖRYGGISMÁL Vinnuslys hjá börnum 
og unglingum er sérstakt áhyggju-
efni, að mati sérfræðinga Vinnu-
eftirlitsins. Árið 2013 slösuðust 
60 börn við vinnu sína. Vinnuslys 
barna undir 18 ára aldri koma hvað 
oftast við sögu í fiskvinnslu.

„Þegar horft er til þess að um 30 
prósent vinnuslysa verða fyrir 30 
ára aldur, þá kallar það á að vinnu-
markaðurinn í heild sinni, atvinnu-
rekendur og launþegar, skólar og 
stjórnvöld, hugi að því hvað má gera 
til að koma í veg fyrir að ungt fólk 
slasist í vinnu,“ skrifar Kristinn 
Tómasson yfirlæknir í Vinnuvernd, 
1. tölublaði fréttabréfs Vinnueftir-
litsins 2014.

Tilefni skrifanna er sú staðreynd 
að 60 börn, starfsmenn undir 18 ára 
aldri, slösuðu sig við vinnu sína árið 
2013, en þetta segir Kristinn sér-
stakt áhyggjuefni, enda eigi börn 
ekki að vinna hættuleg störf á sama 
tíma og það sé jákvætt að þau kynn-
ist atvinnulífinu. Það verður samt 
að gerast með þeim hætti að heilsu 
barna sé ekki stefnt í voða og það 
sé á ábyrgð þeirra sem eldri eru. 
„Slys gera boð á undan sér – við 
þurfum einfaldlega að taka eftir 
þeim og grípa til aðgerða þannig að 
ekki hljótist alvarlegri slys eða tjón 
af,“ skrifar Kristinn en fyrir ligg-
ur að á síðustu tveimur árum hafi 
að minnsta kosti  67 einstaklingar 
orðið óvinnu færir eftir vinnuslys og 
hrökklast af vinnumarkaði.

Ásta Snorradóttir, fagstjóri hjá 
Vinnueftirlitinu, segir tölur um 
slys ungs fólks benda til að atvinnu-
rekendur sinni ekki nýliðafræðslu 
og þjálfun sem skyldi. Alvarleg 
slys hjá ungu fólki séu staðreynd, 
og hafi til dæmis verið ein ástæð-

an fyrir sérstöku eftir litsátaki í 
fiskvinnslu í fyrra. Fréttablað-
ið greindi frá átakinu á fimmtu-
dag. Þar kemur til dæmis fram að 
tæp 14 prósent allra vinnuslysa í 
fiskvinnslufyrir tækjum eru í ald-
ursflokknum 18 ára og yngri, eða 
338 slys frá því 1991. 

„Vinnuslys hjá börnum almennt 
eru mjög alvarlegt mál og ákall 
til atvinnurekenda að svona tölur, 
60 slys á ári, eiga ekki að sjást,“ 
segir Ásta og hnykkir á því að allir 
starfsmenn eigi rétt á nýliðafræðslu 
hvort sem um tíma bundið starf 
er að ræða eða ekki, en eðli sam-
kvæmt á það oft við um atvinnu-
þátttöku þeirra sem yngri eru. 
„Það þarf virkilega að sinna því 
að allir séu með vitaðir um þær 

hættur sem fylgja  störfum sem 
þeir taka að sér, hvort sem það 
er til lengri eða skemmri tíma.“
 svavar@frettabladid.is

Vinnuslys barna eru 
sérstakt áhyggjuefni
Á síðasta ári slösuðust 60 börn í vinnuslysum. Í fiskvinnslu eru slys á börnum hvað 
algengust af öllum aldurshópum. Fagstjóri hjá Vinnueftirlitinu segir að tölurnar 
hljóti að vera ákall til atvinnurekenda um að fræðslu og þjálfun sé betur sinnt.

VIÐ VINNU  Síðan 1991 hafa hátt á fjórða hundruð vinnuslys verið skráð í fisk-
vinnslu hjá 18 ára og yngri.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Helga Guðmunds dóttir 
 hlaut fyrst íslenskra 
kvenna styrk Google til 
öfl ugra kvennemenda í 
tölvunarfræðum.

Sigríður Friðjónsdóttir  ríkissak-
sóknari vissi af ólöglegum síma-
hlerunum árið 2012. Hún segir að 
brugðist hafi  verið við með viðeig-
andi hætti.

Sóley Tómasdóttir  verður forseti 
borgarstjórnar Reykjavíkur. Leikskól-
inn verður ekki gjaldfrjáls á næsta 
kjörtímabili, eins og hún hafði barist 
fyrir, en gjöldin verða lækkuð.

Hreiðar Már Sigurðsson,  einn 
þriggja fyrrverandi stjórnenda Kaup-
þings sem ákærðir eru fyrir umboðs-
svik, lýsti yfi r sakleysi sínu í dómssal. 

➜ Dagur B. Eggertsson  verður næsti borgarstjóri Reykjavíkur. 
Starfi ð leggst vel í hann. Hann segir að nýi meirihlutinn komi úr 

ólíkum áttum en það geri borgarbúar líka. 
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Kristinn Tómasson yfirlæknir.

STEFNULAUS SJÁVARÚTVEGSRÁÐ-
HERRA 16
Þorsteinn Pálsson um fi skveiðistjórnun.

HVERJIR ERU ÞESSIR MÚSLIMAR? 18
Ólafur Halldórsson um múslima á Íslandi.

EITT MESTA SKIPULAGSSLYS Í REYKJA-
VÍK Í UPPSIGLINGU? 18
Guðmundur Kristjánsson um skipulag við Reykjavíkurhöfn.

LÍFIÐ 48➜58

SVART ÚTLIT EFTIR 12 TÍMA 6
Árangurslaus leit að týndu fólki í langan 
tíma getur reynst björgunarsveitarfólki 
andlega erfi ð. 

VINNUDEILUR 
VALDA SKAÐA 4 
Innan ferðaþjónustunnar telja menn að 
vinnu  deilur fl ugvallarstarfsmanna, fl ug-
manna, fl ugfreyja og fl ugvirkja hafi  valdið 
miklum skaða. 

AÐGERÐ EKKI REFSIVERÐ 8
Ríkissaksóknari segir að ekkert bendi til 
refsiverðrar háttsemi í Hraunbæ í fyrra. 

AUKIN ÝSUVEIÐI EKKI LÍKLEG 10
Gögn Hafrannsóknastofnunar benda til að ýsuveiði verði í sögulegri lægð næstu árin.

ENGAR ÖFGAR HJÁ MÚSLIMUM 12
Björn Leví Óskarsson var skiptinemi í Indónesíu og átti fj ölskyldu og vini sem eru 
 múslimar.

LISTAMENN 
SAMEINAST 20
Í stúdíóinu Algera er að fi nna 
listamenn úr ýmsum áttum undir 
einu þaki. 

TÓK HÖFNUNINA 
NÆRRI SÉR 36
Úlfar Þormóðsson skrifar um 
höfnun í bókinni Uggur. 

SKEMMTILEGT 
Á SJÓNUM 38
Bjarna Þór fannst gaman á 
siglinganámskeiði. 

GIRNILEGAR 
BOLLAKÖKUR 54
Uppskrift ir að sumarlegum 
mojito-bollakökum.

MEGA STELPUR 
KÚKA? 55
Sigga Dögg kynfræðingur svarar 
spurningum lesenda. 

MÁLA 
TÓNLEIKAGESTI 66
Förðunarþjónusta á boðstólum 
fyrir gesti Secret Solstice. 

NÝTT ÆÐI Í 
HÚÐFLÚRUM 66
Frosti Gnarr hefur gert yfi r 100 
„stick and poke“-húðfl úr. 

ARON VONGÓÐUR 
UM ARON 60
Ísland mætir Bosníu á morgun en 
sæti á HM í Katar er í húfi .

DRAUMURINN LIFIR
UM HM 61
Stelpurnar mæta Dönum ytra á 
morgun og þurfa á sigri á halda.
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Fjölskylduhátíð alla helgina

Báða dagana:
Andlitsmálun

Blöðrur og ís fyrir 
káta krakka

Kaffi og súkkulaði 
fyrir þá fullorðnu

Opið 
laugardag 10–18, sunnudag 13–18
Lýðveldisdaginn 17. júní lokað

LAUGARDAGUR 14.JÚNÍ
10-18 Frítt í öll leiktæki í göngugötu
12-18 Trampólín í göngugötu
13:00 Jón Arnór töframaður sýnir á Blómatorgi
13:30 Lúðrasveit kemur öllum í þjóðhátíðarskap
14:00 Siggi Hlö stýrir bingói á Blómatorgi
 Glæsilegir vinningar: Hamborgaraveisla fyrir 
 fjölskylduna á Hamborgarafabrikkunni, 
 Línuskautar frá Útilíf, Trampólín frá Hagkaup
15:00 Tónlistaratriði — Hreimur Örn skemmtir
15:00 Frítt í Sambíóin Kringlunni
 Muppets Most Wanted með ensku tali
 Fjörfiskarnir með íslensku tali
 Ofurstrákurinn með íslensku tali
16:00 SalsaIceland sýnir dans á Blómatorgi

SUNNUDAGUR 15. JÚNÍ  
13-18 Frítt í öll leiktæki í göngugötu
13-18 Trampólín í göngugötu
13:45 Íþróttaálfurinn  og Solla stirða skemmta 
 á Blómatorgi
15:00 Jón Arnór töframaður sýnir á Blómatorgi
15:00 Frítt í Sambíóin Kringlunni
 Muppets Most Wanted með ensku tali
 Fjörfiskarnir með íslensku tali
 Ofurstrákurinn með íslensku tali
16:00 SalsaIceland sýnir dans á Blómatorgi
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FERÐAÞJÓNUSTA Innan ferðaþjón-
ustunnar telja menn að vinnudeilur 
flugvallarstarfsmanna, flugmanna, 
flugfreyja og flugvirkja hafi  valdið 
miklum skaða. Orðspor landsins 
sem ferðamannalands hafi beðið 
talsverðan hnekki.

Verulega hægði á bókunum um 
leið og fréttist af því að flugvirkjar 
ætluðu að boða verkföll. „Áður en 
flugmenn hófu  aðgerðir fyrr í vor 
hættu ferðamenn að bóka viku, tíu 
dögum áður og það sama er uppi 
á teningnum núna. Menn hætta 
að bóka af ótta við verkfall flug-
virkja,“ segir Einar Bollason, eig-
andi Íshesta. 

Aðrir í ferðaþjónustu taka í sama 
streng. „Það bókast mjög hægt 
þessa dagana,“ segir Ingibjörg 
Guðjónsdóttir, framkvæmdastjóri 
Fjallaleiðsögumanna. 

Það var búið að spá því að þetta 
sumar yrði mesta ferðamanna-
sumar allra tíma. Það sem af er 
hefur tímabilið hins vegar ein-
kennst af verkfallshótunum og 
verkföllum. Í apríl hófu flugvallar-
starfsmenn aðgerðir, flugmenn hófu 
aðgerðir 9. maí og flugfreyjur boð-
uðu verkfall en áður en til þess kom 
tókust samningar. Nú eru það flug-
virkjar sem standa í kjaradeilum. 

„Ég ætla ekki að gera lítið úr 
verkfallsréttinum en ég held að 
hann hafi ekki verið fundinn upp 
til að halda heilli atvinnugrein í 
heljargreipum. Fámennar stéttir 
eru að stefna lífsafkomu þúsunda 
annarra í hættu,“ segir Kristján 
Daníelsson, framkvæmdastjóri 
Kynnisferða. 

Menn segjast eiga erfitt með að 
meta það tjón sem þeir hafi orðið 
fyrir. Einar Bollason áætlar þó að 
Íshestar hafi orðið fyrir 50 til 60 
milljóna króna beinu tjóni. Katla 
Travel telur sitt tjón 40 til 50 millj-
ónir, Íslandshótel telja að tjón 
þeirra nemi 30 til 40  milljónum 
króna og Fjallaleiðsögumenn segja 

sitt tjón hlaupa á milljónum. Sam-
tök atvinnulífsins áætluðu í vor að 
þegar samgöngur til og frá land-
inu lömuðust vegna verkfalla flug-
manna næmi heildartjónið um 
milljarði á dag. Tjónið sem verður  
á mánudag verður mun meira enda 
hefur það áhrif á ferðaplön 12 þús-
und ferðalanga. 

Þeir sem Fréttablaðið ræddi við 
voru þó sammála um að þó að fjár-
hagslegt tjón væri slæmt þá væri 
enn verra að trúverðugleiki lands-
ins sem ferðamannalands hefði 
beðið hnekki.  „Við missum trú-
verðugleika. Langtímaáhrifin eru 
verst, kostnaðurinn við að vinna 
trúverðugleikann til baka verður 
upp á hundruð milljóna króna,“ 
segir Kristján Daníelsson. 

Þorsteinn Þorgeirsson, fram-
kvæmdastjóri bílaleigunnar ALP, 
tekur í sama streng. „Ef um ræðan 
úti í heimi fer öll að snúast um að 
það sé ekki hægt að koma til Íslands 
vegna stöðugra verkfalla skaðar 

það okkur til framtíðar. Það getur 
reynst erfitt að vinda ofan af slíkri 
umræðu.  Það er enginn til búinn 
að gambla með fríin sín,“ segir 
Davíð Ólafsson, framkvæmdastjóri  
Íslandshótela.  johanna@frettabladid.is

Vinnudeilur valda skaða
Vinnudeilur flugvallarstarfsmanna, flugmanna, flugfreyja og flugvirkja hafa valdið miklum skaða, að mati 
aðila innan ferðaþjónustunnar. Búið var að spá því að þetta sumar yrði mesta ferðamannasumar allra tíma.

SKAÐI  Um leið og flugvirkjar sem vinna hjá Icelandair tilkynntu að þeir hygðu á verkfallsaðgerðir hægði á bókunum erlendra 
ferðamanna. Vinnudeilur þeirra sem starfa við flug hafa einkennt vorið og menn telja að áhrifin geti orðið langvarandi.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Icelandair hefur fellt niður 65 flug félagsins mánudaginn 16. júní, vegna 
sólarhringsverkfalls Flugvirkjafélags Íslands, sem hefst klukkan sex um 
morguninn. Þetta eru öll flug Icelandair þennan dag, nema þau flug sem 
hefjast erlendis síðdegis 16. júní og lenda á Keflavíkurflugvelli að morgni 
17. júní. Í heild hafa aðgerðirnar áhrif á ferðir um 12 þúsund farþega sem 
langflestir eru erlendir ferðamenn. Verkfallsaðgerðir flugstarfsmanna á 
vormánuðum höfðu mikil áhrif, en í kringum 90 flugferðum var aflýst í að-
gerðunum sem höfðu áhrif á 12 þúsund farþega. Verkföll þeirra sem starfa 
í tengslum við flugið hafa því haft áhrif á ferðaplön tæplega 25 þúsund 
ferðalanga, langflestir eru erlendir ferðamenn. Icelandair hefur orðið að 
fella niður rúmlega 150 flug vegna verkfallsaðgerða á þessu sumri.  

HAFT ÁHRIF Á UM 25 ÞÚSUND FERÐAMENN

7,6% framhaldsskóla-
nema á Íslandi reyktu daglega árið 
2013. Það er fækkun úr 21% árið 2000.

180 björgunarsveitarmenn 
tóku þátt í leit að tveimur konum sem 
týndust í Fljótshlíð á laugardag.

400 vinnuslys verða á 
hverja 10.000 starfsmenn í fi sk-
vinnslu á Íslandi. Slysum hefur 
fj ölgað mikið frá árinu 1991.

600 
sumarstarfsmenn sem sóttu um 
hjá Kópavogsbæ hafa hafið störf. 
Allir fengu vinnu hjá bænum. 

7.000 
evrur er upphæð þess styrks sem 
Google veitti Helgu Guðmunds-
dóttur, meistaranema í tölvunar-
fræði, fyrir góðan námsárangur 
og leiðtogahæfileika. 

SLYS Kona var flutt með þyrlu 
Landhelgisgæslunnar á Landspít-
alann í Reykjavík eftir bílslys við 
Hveravelli í gærkvöldi. 

Að sögn lögreglunnar á Blöndu-
ósi fór bíll konunnar út af veg-
inum og valt nokkra hringi. Ekki 
var um árekstur að ræða.

 Tvær manneskjur voru í 
 bíl num og voru þær báðar fluttar 
með þyrlu til höfuðborgarinnar.

Konan sem var lögð inn á spít-
ala hlaut höfuðáverka og að sögn 
Landhelgisgæslu slasaðist hún 
nokkuð alvarlega.  - bá

Flutt á spítala með þyrlu:

Velti bílnum 
við Hveravelli

MENNTUN Háskóla Íslands bárust 
rúmlega átta þúsund umsókn-
ir um grunn- og framhaldsnám 
fyrir komandi haustmisseri. 

Þetta kemur fram í tilkynningu 
frá skólanum í gær. Um fimm 
þúsund manns sækjast eftir því 
að hefja grunnnám en um þrjú 
þúsund manns framhaldsnám. 

Flestar umsóknir bárust Heil-
brigðisvísindasviði, eða um 1.200.  
Þá sækja sífellt fleiri um nám í 
tölvunarfræði en fjöldi umsókna 
í þeirri grein hefur þrefaldast frá 
árinu 2010 og er 321 í ár. - bá

Sífellt fleiri í tölvunarfræði:

Um 8.000 sækja 
um nám í HÍ

HÁSKÓLI ÍSLANDS  Um fimm þúsund 
umsóknir um grunnnám bárust skól-
anum nú í vor.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

07.06.2013 ➜ 13.06.2013
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Ingibjörg Karlsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

BESTA VEÐRIÐ Á AUSTURLANDI  frá morgundeginum og fram á þriðjudag að 
minnsta kosti enda suðlægar áttir í kortunum með vætu sunnan og vestan til. 
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MÁNUDAGUR

Á MORGUN

VITA er lífið
VITA  |  Skógarhlíð 12  |  Sími 570 4444 

Skráðu þig
í netklúbbinn - VITA.is

Tilboðsverð á mann frá 99.900 kr.
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Örfá sæti lausKrít
3. júlí

m.v. 2 fullorðna og 2 börn 2ja til og með 11 ára. 
Verð á mann m.v. 2 fullorðna 119.900 kr. Flugsæti 69.900 kr.
Innifalið: Flug og gisting á Sunset Suites í 11 nætur.

Flugsætið
aðeins 

69.900 kr.



ALLALALLLTLTLT F F FFF ÁRÁRÁ GGGGRURUURURURUNNNNNNNNNNNNNNNI III AAAAÐ ÐÐÐÐ GÓGÓÓGÓÓGÓGÓÓÐUÐUÐUÐÐÐÐUÐU HHEIEIEIEEEEE MIMIMIMM LILILIIIAAAAA
ÍSÍSÍÍSÍSÍSÍSÍSÍSÍSÍÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐAAAAAAAAANNNN N N 191919191919191919565656565665555

HLUTI AF BYGMA

GARÐA 
DAGAR

Garðstóll Formentor
Staflanlegur, ál/weathertex
3899137

Garðstóll Kingsbury
Saman-brjótanlegur
3899087

BRJÁLUÐ TILBOÐ!

Gasgrill Broil King
Royal 320
3 ryðfríir brennarar: 
Dual Tube 8,8 kW/h
Grillflötur: 38 x 67 cm.
Hitamælir í loki
3000604

HM GRILL
TILBOÐ

ÖLL SUMARB ÓMLÓM

20%
átafsláttur

GARÐLEIKFÖÖNG

20%
átafsláttur

2.385kr
verð áður 3.295

PALLAOLÍA 3 ltr.

Aðeins

795 
kr/ltr

Ódýrara lítraverð

7.990 kr
9.990

TILBOÐ

5.900 kr
7.900

TILBOÐ HEKK- OG GREINAKLIPPUR

25%
afsláttur

AAuthor Trophy 26"
GGírar: 18
38899987

26.900 kr
32.900

TILBOÐ

56.900 kr
65.900

HM TILBOÐ

 íí fremstu röð

rfOr
L25T, Tvígengismótor 25CC.XL
ogið skaft. Slær 43 cm. 2 mm lína.Bo
8660650886606508

15.995 kr

Sláttuorf

Ikra bensínorf

14.995 kr
19.995

Háþrýstidæla

Háþrýstidæla
C110.4-5 X-TRA
110 bar,1400W, 5m slanga. 440ltr/klst.
5254233
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„Ef við erum ekki búin að finna 
neitt eftir tólf tíma fer að læðast 
um mann vond tilfinning,“ segir 
Þorsteinn Þorkelsson, björgunar-
sveitar maður til þrjátíu ára. „Níu-
tíu prósentum leita lýkur á innan við 
sex til átta tímum en ef aðgerðar-
loturnar eru kannski orðnar þrjár 
eða fjórar þá fer hugurinn að plaga 
mann. Í sjálfu sér ber síðan alltaf 
að taka ákvörðun, fyrr eða síðar, um 
að hætta leit. Það er samt bara gert 
ef við teljum okkur hafa fullklárað 
allar forsendur sem liggja fyrir við 
leitina.“ 

Tækni björgunarsveitanna hefur 
fleytt fram á síðastliðnum árum og 
nú heyrir það sögunni til að leitar-
svæði sé stækkað umfram það sem 
eðlilegt getur talist. „Við reynum að 

vera mjög fræðileg í þessu og erum 
að nota rannsóknir, meðal annars 
að utan, um hversu langt ákveðn-
ir hópar fólks geta farið. Það er 
það sem stjórnar því hversu stórt 
leitar svæðið er. Ef við værum allt-
af að stækka leitarsvæðin eins og 
var gert í gamla daga þá gætum 
við endað með því að leita um allt 
landið,“ segir Þorsteinn. „Þegar við 
hefjum leitaraðgerð búum við til 
svip myndir. Ókei, hér er týnd mann-
eskja, hvað gæti hún hafa gert? Gæti 
hún hafa farið í einhverja ákveðna 
átt? Eru einhverjar vísbendingar?“ 

Eftir þrjátíu ár í starfi hefur Þor-
steinn margoft komið að leit. Hann 
segir að í heildina beri kannski 
tíunda hver leit ekki árangur. Sjó-
slys og tilvik þar sem fólk gengur 
sjálft í sjóinn skekki þó tölurnar. 
„Leit að fólki á landi, sem hefur ekki 
farið í sjóinn heldur bara gufar upp, 
er sjaldgæfari. Ég myndi segja að á 

þriggja ára fresti kæmi upp dæmi 
þar sem umfangsmikil leit á landi 
skilar ekki árangri.“

Erfið leit getur tekið á andlegu 
hliðina. Þorsteinn nefnir sérstak-
lega leit að rjúpnaskyttu á Skálda-
búðaheiði árið 2008 sem og leit að 
tveimur  drengjum í Keflavík árið 
1994. „Það eru þessi tvö skipti sem 
eru mér efst í huga og hafa haft 
mest áhrif á mig.“

➜ Leit er 
leyndardómur, 
þú ert að leita 

að einhverjum 
sem er týndur 

og vilt finna 
hann svo að 

þetta er vond tilfinning.
Þorsteinn Þorkelsson, 

björgunarsveitarmaður.

Skógarhlíð 18 • Sími 595 1000 
Akureyri • Sími 461 1099 

www.heimsferdir.is 

Costa 
del Sol

Frá kr. 62.200 

Frá kr. 62.200 án fæðis

Aguamarina

Roc Costa Park 
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39.900
Flugsæti frá kr. 

Netverð á mann frá kr. 62.200 m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð.
Netverð á mann frá kr. 94.600 m.v. 2 fullorðna í íbúð.
26. júní í 11 nætur.

Netverð á mann frá kr. 83.900 m.v. 2 fullorðna og 2 börn í 
herbergi. Netverð á mann frá kr. 115.900 m.v. 2 fullorðna í 
herbergi. 26. júní í 11 nætur.

Frá kr. 83.900 m/allt innifalið
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Snærós
Sindradóttir
snaeros@frettabladid.is

Eftir 12 tíma leit fer 
útlitið að verða svart 
Árangurslaus leit að týndu fólki í langan tíma getur reynst björgunarsveitarfólki 
andlega erfið. Reyndur björgunarsveitarmaður segir leit oftast ljúka á átta tímum. 

UMFANGSMIKIL LEIT  Þyrla Landhelgisgæslunnar á flugi í leit að íslenskri konu sem týndist um síðustu helgi. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

LEITA AFTUR Á SVÆÐINU

Matthias Hinz og Thomas Grundt, Þýskalandi
Hurfu á Svínafellsjökli við Skaftafell árið 2007
Tveir þýskir ferðamenn, Matthias Hinz og Thomas Grundt. Mennirnir tveir voru 
taldir af þegar leit hafði staðið yfir í rúmlega viku við mjög erfiðar aðstæður. 
„Þeir fóru á svæði sem enginn maður fer um. Það er búið að finna ákveðnar 
upplýsingar um þá en það er svo hættulegt að komast að svæðinu að það 
er ekki á menn leggjandi að fara og finna þá,“ segir Þorsteinn Þorkelsson, 
þrautreyndur björgunarsveitarmaður. Tjöld mannanna fundust á jöklinum og í 
þeim miklar matarbirgðir auk þess sem handskrifaður miði gaf til kynna hvenær 
þeir hefðu horfið. 

Nathan Foley-Mendelssohn Bandaríkjunum
Hvarf við Landmannalaugar 2013
Fannst aldrei þrátt fyrir að tæplega tvö hundruð björgunarsveitarmenn leituðu hans við Landmannalaugar í fyrra. 
 Nathan var búinn til þriggja daga göngu en veður á svæðinu hafði verið slæmt. Hann hafði ætlað að ganga Lauga-
veginn úr Landmannalaugum að Skógum undir Eyjafjöllum sem er vinsæl gönguleið. Aðstandendur Nathans leigðu 
meðal annars þyrlu til að hjálpa við leitina sem þó bar ekki árangur. Nathan hafði ekki skrifað í gestabækur í göngu-
skálum á svæðinu og tjald hans fannst aldrei. Það er engu líkara en hann hafi horfið af yfirborði jarðar. 

Matthías Þórarinsson Íslandi
Enginn veit hvar og hvenær hann hvarf
Eitt dularfyllsta mannshvarf síðustu ára er hvarf hins 21 árs gamla Matthíasar 
Þórarinssonar sem lýst var eftir í janúar árið 2011. Þá hafði ekki spurst til hans 
um nokkra hríð. Rússajeppi Matthíasar fannst brunninn við Esjurætur en allar 
eigur höfðu verið fjarlægðar úr honum áður. Þá sást til Matthíasar á upptökum 
nokkurra eftirlitsmyndavéla á Suðurlandi en síðan þá er eins og jörðin hafi 
gleypt hann. Móðir Matthíasar sagði frá því í fjölmiðlum að hana dreymdi að 
sonur hennar kæmi heim. Hann hefði líklega farið upp í fjöll og líkt eftir lífi 
frumbyggja í Ástralíu. Hún lýsti honum sem sveimhuga og sagði meðal annars: 
„Ég hugsa að hann sé bara frá annarri plánetu.“

HURFU SPORLAUST

Hátt í tvö hundruð björgunarsveitarmenn leita nú íslenskrar konu sem saknað 
hefur verið frá því um síðustu helgi. Konan fór í göngu frá sumarbústað í 
Fljótshlíð með spænskri vinkonu sinni sem fannst látin í Bleiksárgljúfri á 
þriðjudag. Björgunarsveitir höfðu gefið það út að fullleitað væri í gljúfrinu en 
nú er verið að fínkemba svæðið að nýju. Atli Árdal, varðstjóri hjá lögreglunni 
á Hvolsvelli, segir engar nýjar vísbendingar hafa fundist. „Það er bara verið að 
leita aftur á svæðinu. Við tökum svæðin bara enn betur.“ Búið er að athuga 
hvort konan hafi farið úr landi en ekkert bendir til þess. Föt konunnar fundust 
við Bleiksárgljúfur svo gengið er út frá því að hún sé fáklædd. Fótspor eftir 
berfætta manneskju fundust um þremur kílómetrum austan við gljúfrið en 
ekki hefur verið úr því skorið hvort sporin eru eftir konuna eða ekki.

Save the Children á ÍslandiSave the Children á Ísl
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210 hestafla dísilvél, 8 þrepa sjálfskipting með takkaskiptingu í stýri og loftpúðafjöðrun með Terrain Response drifbúnaði á öllum 
hjólum gera Land Rover Discovery 4 að einum öflugasta og þægilegasta jeppa sem völ er á. Meðal nýjunga er nýr framendi með 
nýjum aðalljósum, breytt afturljós, start/stopp ræsibúnaður og Meridian 380W hljómtæki. 

Þú færð allar nánari upplýsingar um verð og búnað á www.landrover.is
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ÞAÐ ER KOMINN NÝR LAND ROVER DISCOVERY 4 OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16

Discovery 4 S – verð frá: 11.890.000 kr.
Eldsneytisnotkun 8,8 l/100 km* í blönduðum akstri.

BL  Sævarhöfða 2, sími 525 8000

KEMUR ÞÚ AF FJÖLLUM?
landrover.is

LÖGREGLUMÁL Rannsókn Ríkis-
saksóknara á aðgerðum lögreglu í 
skotárásinni í Hraunbæ í  desember 
síðastliðnum segir ekkert benda 
til refsiverðrar háttsemi lögreglu-
mannanna. Sævar Rafn Jónasson, 
íbúi í fjölbýlishúsinu við Hraunbæ 
20, lét lífið vegna skotsára sem 
hann hlaut í átökunum.

Lögregla var kölluð á vettvang 
aðfaranótt 2. desember í fyrra 
vegna tilkynningar nágranna 
um hávaðasama tónlist úr íbúð 
 Sævars, auk þess sem hár hvellur 
hafði heyrst þaðan. Í greinargerð 
Ríkissaksóknara kemur fram að 
nágranninn gaf lögreglu upp nafn 
annars manns og var því nafni 
flett upp í upplýsingakerfum lög-
reglu. Sá maður var ekki skráð-
ur fyrir skotvopni og ekkert brot 
skráð á hann í málaskrá lögreglu. 

Hefði nafni Sævars hins vegar 
verið flett upp, hefðu upplýsingar 
legið fyrir um að hann hlaut fang-
elsisdóm í Noregi árið 1986 fyrir 
að reyna að skjóta lögreglumann 
með skammbyssu.

Í greinargerðinni segir einnig 
að varðandi upphafsaðgerðir lög-
reglu hafi Ríkissaksóknari fyrst 
og fremst skoðað atriði sem sneru 
að aðkomu lásasmiðs sem kallaður 
var til. 

Í skýrslu lásasmiðsins segir að 
lögregla hafi ekki nefnt við hann að 
Sævar væri hugsanlega vopn aður 
byssu og að lásasmiðurinn hafi 

ekki verið klæddur í skothelt vesti. 
Þó er tekið fram í greinargerðinni 
að lögreglan taldi að Sævar væri 
látinn, en reynt hafði verið að ná 
sambandi við hann í um korter áður 
en lásasmiðurinn kom á staðinn.

Sævar hóf strax að skjóta á lög-
reglu þegar opnað var inn í íbúð-
ina. Því er lýst í skýrslum lögreglu-
manna að þeir hafi ítrekað kallað 
til Sævars að leggja niður vopnið 
og ræða við þá. Eftir að gas vopnum 
var beitt án árangurs fóru sér-
sveitar menn inn í íbúðina.

Lögregla hleypti af fjórum 
 skotum inni í íbúðinni eftir að 
Sævar hóf skothríð úr svefnher-
bergi sínu. Öll fjögur skotin komu 
úr sömu byssunni og hæfðu tvö 
þeirra Sævar. Þau eru talin eiga 
jafnan hlut í því að draga hann til 
dauða.

Samkvæmt greinargerðinni 
telur Ríkissaksóknari að lögregla 
hefði ekki getað beitt vægari vörn-
um við skotum Sævars og að verkið 
sé því refsilaust.  bjarkia@frettabladid.is

Segir aðgerð lögreglu í 
Hraunbæ ekki refsiverða
Ríkissaksóknari hefur lokið rannsókn sinni á atburðunum í Hraunbæ í fyrra. Ekkert bendir til refsiverðrar háttsemi. 
Í skýrslu lásasmiðs segir að lögreglan hafi ekki nefnt við hann að Sævar væri hugsanlega vopnaður byssu. 

HRAUNBÆR  Lögreglan að störfum í Hraunbæ í desember í fyrra.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Athygli vekur að á engum tímapunkti áður en Sævar lést voru kallaðir til 
sérþjálfaðir samningamenn sem teljast til sérsveitar lögreglu. Yfirmenn 
sérsveitar sögðu við rannsókn á málinu að tilgangslaust hefði verið að 
virkja samningamennina þar sem ekki reyndist unnt að ná sambandi við 
Sævar, hvorki með símhringingum né með því að kalla til hans.

Einnig var farið yfir það í skýrslutökum af stjórnendum sérsveitar í 
stjórnstöð hvort rétt hefði verið að kalla til aðra sérfræðinga í viðtals-
tækni, geðlækna eða sálfræðinga. Í greinargerðinni segir að Ríkissak-
sóknari telji „hverfandi líkur“ á því að hægt hefði verið að kalla til slíka 
sérfræðinga. 

Lögregla hafi fyrir það fyrsta ekki haft upplýsingar um það að Sævar 
ætti við andleg veikindi að stríða. Þá hafi ekki verið raunhæfur kostur að 
reyna að ná sambandi við Sævar með gjallarhorni fyrir utan húsið í ljósi 
þess að hann hafi tvívegis skotið í áttina að þeim sérsveitarmönnum sem 
skutu inn gasflaugum af bifreiðastæðinu fyrir framan íbúðina.

Samningamenn voru ekki kallaðir til

➜ Hefði nafni Sævars 
verið flett upp, hefðu upp-

lýsingar legið fyrir um að 
hann hlaut fangelsisdóm 

í Noregi árið 1986 fyrir að 
reyna að skjóta lögreglu-

mann með skammbyssu.

NOREGUR Búist er við hundruðum 
gesta, meðal annars frá Litháen, 
Hollandi, Póllandi, Þýskalandi og 
Norðurlöndum, til hátíðarhalda 
í tilefni af 15 ára afmæli norsks 
klúbbs Vítisengla, Hells Angels, í 
Hamar í Noregi nú um helgina.

Í frétt á vef norska ríkisút-
varpsins segir að Vítisenglum sé 
bannað að vera í klæðum samtak-
anna á vissum stöðum. Það þýðir 
meðal annars að þeir mega ekki 
láta sjá sig í vestum með merki 
samtakanna á bakinu í miðbæ 
Hamar. - ibs

Lögregla í viðbragðsstöðu:

Bannar merki 
Hells Angels

FINNLAND Sveitar-
félagið Pello 
í Finnlandi 
ætlar að 
greiða 
fyrstu 300 
íbúunum 
sem taka 
upp sænsku 
sem móður-
mál 50 evrur. 

Tilgangurinn 
er að tryggja samvinnu í heil-
brigðismálum við Övertorneå í 
Svíþjóð.

Sveitarfélögin hafa um ára-
bil skipst á að manna lækna-
vaktir um helgar. Skipti ekki 
að minnsta kosti átta prósent 
íbúanna um móðurmál, þannig 
að sveitarfélagið verði tvítyngt, 
lýkur samvinnunni.  - ibs

Sveitarfélag í Finnlandi:

50 evrur fyrir 
nýtt móðurmál



Konur eru konum bestar

VIÐ STEFNUM Á

14. JÚNÍ

KVENnAHLAUPIÐ
LAUGARDAGINN

Hlaupið er á eftirtöldum stöðum:

14. JÚNÍ 2014 

Þátttökugjald: 
12 ára og yngri 1.000 kr.
13 ára og eldri 1.500 kr. 

Nánari upplýsingar 
á kvennahlaup.is

Reykjanesbær: Hlaupið frá 
Húsinu okkar, Hringbraut 108, 
Keflavík kl. 11. 

Sandgerði: Hlaupið frá 
Íþróttamiðstöðinni kl. 11. 

Garður: Hlaupið frá 
Íþróttamiðstöðinni kl. 11. 

Grindavík: Hlaupið frá 
Sundlaug Grindavíkur kl. 11. 

Vogar: Hlaupið frá 
Íþróttamiðstöðinni kl. 11. 

Garðabær: Hlaupið frá 
Garðatorgi kl. 14. Upphitun 
hefst kl. 13.30.

Viðey: Hlaupið frá 
Viðeyjarstofu kl. 10.30. 

Mosfellsbær: Hlaupið frá 
Varmárvelli kl. 11. 

Kjós: Hlaupið frá Kaffi Kjós 
v/ Meðalfellsvatn kl. 14.

Akranes: Hlaupið frá 
Akratorgi kl. 10.30.

Hvalfjarðarsveit: Hlaupið frá 
Heiðarborg í Hvalfjarðarsveit 
kl. 10.30. 

Borgarnes: Hlaupið frá 
Íþróttamiðstöðinni kl. 11.

Hvanneyri: Hlaupið frá 
Sverrisvelli á Hvanneyri kl. 11. 

Reykholt: Hlaupið frá 
Fosshóteli Reykholti kl. 11.15. 

Stykkishólmur: Hlaupið 
frá Íþróttamiðstöðinni kl. 11. 

Grundarfjörður: Hlaupið 
frá Íþróttahúsinu kl. 14. 

Snæfellsbær: Hlaupið 
frá Sjómannagarðinum 
í Ólafsvík kl. 11.

Hellissandur: Hlaupið frá N1 
Hellisandi kl. 11. 

Staðarsveit: Hlaupið frá 
Lýsuhólsskóla kl. 11.

Búðardalur: Hlaupið frá 
Leifsbúð kl. 11. 

Reykhólahreppur: 
Hlaupið frá Grettislaug 
á Reykhólum kl. 11.

Ísafjörður: Hlaupið frá 
Íþróttahúsinu Torfnesi kl. 11.

Bolungarvík: Hlaupið frá 
Hrafnakletti kl. 11.

Súðavík: Hlaupið frá 
Gamla pósthúsinu kl. 11.

Flateyri: Hlaupið frá 
Íþróttahúsinu kl. 11.

Suðureyri: Hlaupið frá 
Íþróttahúsinu kl. 11.

Patreksfjörður: Hlaupið frá 
Íþróttamiðstöðinni 
Bröttuhlíð kl. 11.

Barðaströnd: Hlaupið 
frá Birkimel kl. 20.

Þingeyri: Hlaupið frá 
Íþróttamiðstöðinni 
Þingeyrarodda kl. 11. 

Borðeyri: Hlaupið frá 
Tangahúsinu kl. 13.

Hólmavík: Hlaupið frá 
Íþróttamiðstöðinni kl. 11.

Drangsnes: Hlaupið frá 
Fiskvinnslunni Dranga kl. 11.

Hvammstangi: Hlaupið 
frá Íþróttamiðstöðinni kl. 11.

Blönduós: Hlaupið frá 
Íþróttamiðstöðinni kl. 11. 

Skagaströnd: Hlaupið 
frá Íþróttahúsinu kl. 11.

Sauðárkrókur: Hlaupið frá 
Sundlauginni 15. júní kl. 11.

Hólar: Hlaupið frá háskóla-
byggingunni á Hólum kl. 10.30. 

Varmahlíð: Hlaupið frá 
Sundlauginni kl. 11.

Hofsós: Hlaupið frá 
Sundlauginni kl. 11.

Siglufjörður: Hlaupið 
frá Kaffi Rauðku kl. 11.

Akureyri: Hlaupið frá 
Ráðhústorginu kl. 11.

Eyjafjarðarsveit: Hlaupið frá 
Hrafnagilsskóla kl. 11.

Grenivík: Hlaupið frá 
Íþróttahúsinu kl. 10.

Dalvík: Hlaupið frá 
Sundlauginni kl. 10.30. 

Ólafsfjörður: Hlaupið frá 
Íþróttamiðstöðinni kl. 11.

Hrísey: Hlaupið frá 
Júllabúð kl. 13. 

Húsavík: Hlaupið frá 
Sundlauginni kl. 11.

Laugar: Hlaupið frá 
Húsmæðraskólanum  
á Laugum kl. 10.

Mývatn: Hlaupið frá 
Jarðböðunum kl. 11.

Kópasker: Hlaupið frá 
Heilsugæslustöðinni kl. 11.

Raufarhöfn: Hlaupið frá 
Íþróttahúsinu Skólabraut kl. 11.

Þórshöfn: Hlaupið frá 
Íþróttamiðstöðinni kl. 11.

Vopnafjörður: Hlaupið frá 
Einherjavellinum kl. 11. 
Mæting 10.30.

Egilstaðir: Hlaupið frá 
Tjarnargarðinum kl. 11.

Seyðisfjörður: Hlaupið frá 
Íþróttahúsinu kl. 10.30. 

Borgarfjörður Eystri: Hlaupið 
frá Fjarðaborg kl. 13.

Reyðarfjörður: Hlaupið 
frá Andapollinum kl. 11.

Eskifjörður: Hlaupið frá 
Sundlauginni kl. 11.

Neskaupstaður: Hlaupið frá 
Kaffihúsinu Nesbæ kl. 11.

Fáskrúðsfjörður: Hlaupið frá 
Sundlauginni kl. 10.

Stöðvarfjörður: Hlaupið frá 
Brekkunni kl. 11.

Breiðdalsvík: Hlaupið frá 
Íþróttahúsinu kl. 11.

Djúpivogur: Hlaupið frá 
Íþróttamiðstöðinni kl. 11.

Höfn: Hlaupið frá 
Sundlauginni kl. 11.

Skaftafell: Hlaupið frá 
Skaftafellsstofu kl. 15.

Selfoss: Hlaupið frá Byko 
í Langholti kl. 11.

Sólheimar: Hlaupið frá 
Grænu Könnunni kl. 11.

Hraunborgir: Hlaupið frá 
Þjónustumiðstöðinni kl. 11.

Hveragerði: Hlaupið 
frá Sundlauginni Laugaskarði 
kl. 14.

Ölfus: Gengið 19. júní 
frá Kirkjuferju kl. 18.

Þorlákshöfn: Hlaupið frá 
Íþróttamiðstöðinni kl. 12.

Eyrarbakki: Hlaupið frá 
Rauða húsinu kl. 11.

Stokkseyri: Hlaupið 
frá Sundlauginni kl. 11.

Úthlíð: Hlaupið frá 
Réttinni kl. 11.

Laugarvatn: Hlaupið frá 
Héraðsskólanum kl. 13.

Flúðir: Hlaupið frá 
Íþróttahúsinu kl. 11.

Hella: Hlaupið frá 
Íþróttahúsinu kl. 11. 

Þykkvibær: Hlaupið frá 
Íþróttahúsinu 17. júní kl. 11.

Hvolsvöllur: Hlaupið frá 
Íþróttahúsinu kl. 11.

Seljalandsfoss: Hlaupið 
frá Seljalandsfossi kl. 13.

Vík: Hlaupið frá 
Íþróttamiðstöðinni kl. 11.

Kirkjubæjarklaustur: Hlaupið 
frá Íþróttamiðstöðinni kl. 11.

Vestmannaeyjar: Hlaupið frá 
Íþróttamiðstöðinni kl. 12. 

Hægt er að greiða þátttökugjaldið 
á hlaupastað áður en hlaupið hefst.

Munið að mæta tímanlega.
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Í tilefni útkomu 23. bindis í ritröðinni Kirkjur Íslands l f k b d ð k Í l d
býður Minjastofnun Íslands, Þjóðminjasafn Íslands, 
Biskupsstofa og Hið íslenska bókmenntafélag til 
málstofu og opnunar sýningar í Hótel Eddu Skógum
föstudaginn 20. júní kl. 16.00.

KIRKJUR
ÍSLANDS
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SJÁVARÚTVEGUR Vegna lélegrar 
nýliðunar í ýsu er fyrirsjáan-
legt að áratugur muni líða áður 
en hagsmunaaðilar geta gert 
sér vonir um auknar aflaheim-
ildir frá því sem nú er. Síðasti 
góði árgangurinn, sem ýsu veiðin 
byggir á í dag, stendur vart undir 
veiði lengur en næstu tvö til þrjú 
ár. 

Þetta kemur skýrt fram í gögn-
um Hafrannsóknastofnunar, en 
niðurstöður um ástand fiski-
stofna og aflahorfur fiskveiði-
árið 2014/2015 voru kynntar á 
fimmtudag. 

Ýsuveiðin eftir 2016 mun 
 al farið byggja á árgöngum frá 
2005 sem allir hafa verið  litlir, 
og síðustu sex árgangar eru sér-
stakt áhyggjuefni. Komi upp 
sterkur árgangur á næstu árum 
skiptir það heldur ekki máli hvað 
veiði varðar fyrr en komið er inn 
á næsta áratug, en nýr árgangur 
fer fyrst að telja í veiði eftir þrjú 
til fjögur ár.

Þegar stærð viðmiðunarstofns 
ýsu er skoðuð og framreikningar 
Hafrannsóknastofnunar til árs-
ins 2017 sést að afli verður það ár 
vart meiri en 25.000 tonn, verði 
aflareglu í tegundinni fylgt. Það 
er um fjórðungur ýsuaflans fisk-
veiðiárin frá 2004 til 2008. Ráð-
gjöf Hafrannsóknastofnunar 
fyrir næsta fiskveiðiár er rúm-
lega 30.000 tonn, um 8.000 tonn-
um minni en í fyrra. 

Í því samhengi er þess 
skemmst að minnast að for-
svarsmenn Landsambands smá-
bátaeigenda (LS) gengu á fund 
atvinnumálanefndar Al þingis 
fyrr á þessu ári og kröfðust 
þess að ýsukvótinn yrði aukinn 
um 5.000 tonn enda fyrirséð að 
óbreyttu að sjómenn þyrftu að 
leggja bátum sínum vegna skorts 
á veiðiheimildum. 

Örn Pálsson, framkvæmda-
stjóri LS, segir fregnirnar graf-
alvarlegt mál, enda veiðir smá-
bátaflotinn um 30 prósent af 
allri ýsu. Helming þess leigja sjó-
menn til sín, þó mjög erfitt sé að 
fá kvóta leigðan í dag. Leigukvóti 
er nauðsynlegur, ekki síst til þess 
að hafa heimildir fyrir meðafla 
með þorskveiðum bátanna.

Ef mál þróast eins og Haf-
rannsóknarstofnun boðar þá er 
komið upp vandamál sem verður 
að greiða úr með sértækum að-
gerðum, segir Örn. Annars horfi 
menn einfaldlega fram á atvinnu-
missi fjölda fólks, sjómanna og 
landverkafólks sem sinnir beitn-
ingu fyrir línuveiðar bátanna úti 
um allt land. Þó  nokkur hópur 
sjómanna mun neyðast til að 

binda bátana sína og snúa sér að 
öðru,“ segir Örn og bætir við að 
niðurstöður Hafró komi alls ekki 
heim og saman við upplifun sjó-
manna á miðunum. „En á ábend-
ingar okkar hefur ekki verið 
hlustað, hvorki af ráðherra né 
öðrum.“ svavar@frettabladid.is

Aukin ýsuveiði ekki 
líkleg næsta áratug  
Gögn Hafrannsóknastofnunar benda til að ýsuveiði verði í sögulegri lægð næstu 
árin. Smábátasjómenn segja upplifun sína á skjön við rannsóknir og spár. Með 
sama áframhaldi verður kvótinn 2017 fjórðungur þess sem hann var 2004-2008.

VIÐ BRYGGJU  Línuveiðar eru ógerlegar án aflaheimilda í ýsu, en hún veiðist í 
stórum stíl við þorskveiðar.  FRÉTTABLAÐIÐ/RÓBERT

  Þó 
nokkur hópur 

sjómanna 
mun neyðast 

til að binda 
bátana sína 

og snúa sér að 
öðru. 

Örn Pálsson, 
framkvæmdastjóri LS

ÚKRAÍNA Stjórnvöld í Úkraínu 
náðu í gær yfirráðum í hafnar-
borginni Mariupol í austurhluta 
landsins eftir átök við aðskiln-
aðarsinna. Innanríkisráðherra 
landsins, Arseníj Avakoff, sagði í 
gær að öryggissveitir ríkisstjórn-
arinnar hefðu nú fulla stjórn á 
höfuðvígum aðskilnaðarsinna í 
borginni.

BBC greinir frá. Hundruð 
manna hafa látið lífið í átökum 
síðan skæruliðar, fylgjandi inn-
limun austurhluta Úkraínu í 
Rússlandi, stóðu fyrir umdeildri 
þjóðar atkvæðagreiðslu á svæðinu 
og lýstu yfir sjálfstæði í kjölfarið.

Samkvæmt fyrstu fréttum 

féllu fimm aðskilnaðarsinnar í 
átökunum í gær og að minnsta 
kosti fjórir úr liði stjórnvalda 
slösuðust. Litið er á aðgerðina 
sem sigur fyrir úkraínsk stjórn-
völd en þess ber að geta að oft 
hefur verið barist um Mariupol 
og ekki er útilokað að aðskiln-
aðarsinnar nái henni á vald sitt 
aftur. 

Annars staðar í austurhluta 
Úkraínu hafa uppreisnarmenn 
tilkynnt að þeir búi nú yfir 
þremur skriðdrekum. Stjórn-
völd í Úkraínu segja að þeir hafi 
komið til landsins frá Rússlandi, 
en ríkisstjórn Rússlands neitar 
þeim ásökunum.  - bá

Fimm létust í átökum í borginni Mariupol í gær:

Aðskilnaðarsinnar 
tapa vígi í Úkraínu

ÁTAKA-
SVÆÐI  Íbúi 
Mariupol 
hjólar fram 
hjá skrið-
dreka eftir 
átökin í gær. 
FRÉTTABLAÐIÐ/AP



Reykjavík
Tangarhöfða 8
Sími: 590 2000

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9
Sími: 420 3330

Akureyri
Glerárgötu 36
Sími: 461 3636

Nánari upplýsingar á benni.is  

FÁÐU MEIRA
SJÁÐU MEIRA

Chevrolet bílar eru með ríkulegan staðalbúnað og jafnframt á sérlega 
hagstæðu verði. Þess vegna hvetjum við þig til að gera samanburð á verði 
og búnaði bíla í sama flokki og fá meira fyrir peninginn.

Það er fátt notalegra en að ferðast um í rúmgóðum Chevrolet Cruze og fræðast 
um þær slóðir sem farið er um hverju sinni.  Til að toppa upplifunina er svo er 
algjör snilld að slá upp grillveislu fyrir ferðafélagana þegar komið er á áfangastað. 

FÁÐU MEIRA FYRIR PENINGINN

SJÁÐU MEIRA Í SUMARFRÍINU
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Öllum nýjum Chevrolet bílum fylgir
Char Broil ferðagasgrill frá Rekstrarlandi 
og ferðahandbók að eigin vali* frá Forlaginu.

 *Þú velur á milli eftirfarandi titla: Ferðaatlas, 155 Ísland, Fjallabókin, Íslenskur fuglavísir, Íslensk fjöll og Íslenska fjallahandbókin.  

SUMARBÓNUS
CHEVROLET FYLGIR 

ÖLLUM NÝJUM 
BÍLUM

Bílasýning í 
Reykjanesbæ í dag 
frá kl. 11:00 til 16:00
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CRUZE

2.890.000.-

LT BENSÍN 1.8L

BEINSKIPTUR
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SAMFÉLAGSMÁL Björn Leví Ósk-
arsson fór til Indónesíu 17 ára 
gamall sem skiptinemi og kom 
heim eftir ársdvöl síðastliðið 
haust. Hann ákvað að fara eins 
langt og hann kæmist, landfræði-
lega og menningarlega. 

„Ég bjó hjá múslimskri fjöl-
skyldu og allir krakkarnir í skól-
anum voru múslimar. Það kom 
mér mest á óvart að það er eigin-
lega erfitt að segja hvernig það 
er að búa með múslimum. Það 
kom bara voða lítið á óvart, var 
í raun eins og að búa með hverri 
annarri fjölskyldu.“ 

Björn segist ekki hafa fundið 
fyrir neinum öfgum. Indónesía sé 
sett saman af alls konar menn-
ingu og fólk sé mjög umburðar-
lynt gagnvart trúarbrögðum ann-
arra. Þannig geta kristnir, sem 
eru í minnihluta, og múslimar 
vel verið vinir og hann hafi ekki 
fundið fyrir neinum aðskilnaði 
þar á milli. 

„Ég fann fyrst og fremst að 
fjölskylda mín úti og vinir eru 
mun trúaðri en við á Íslandi. Þau 
biðja bænir reglulega yfir dag-
inn og ég lærði að biðja með þeim 
sem var bara hugguleg stund. 
Það að fjölskyldan vaknaði klukk-
an fimm á morgnana til að biðja 
og það að konur séu með slæðu 
yfir hausinn vandist á fáeinum 
dögum. Þannig að menningar-
sjokkið sem slíkt var ekki neitt.“ 

Það sem Birni fannst jákvætt 
voru falleg og heilbrigð sam-
skipti milli kynjanna og sam-
verustundir fjölskyldunnar. 

„Þau drekka ekki áfengi og 
það breytir ýmsu. Það er lítið um 
kærustupör eða kynlíf fyrir gift-
ingu en stelpur og strákar hanga 
saman og eru góðir vinir. Fjöl-
skyldan mín fór líka oft á laugar-
dagskvöldum öll saman á tónleika 
eða einhvern viðburð í bænum og 
voru að skemmta sér fram á nótt. 
Allir edrú að sjálfsögðu.“ 

Björ n er  orðlaus yfi r 
umræðunni á Íslandi síðustu 
vikur. „Ég sé ekki vandamálið 
sem fólk er að búa til. Vanda-
málið verður fyrst til þegar 
við komum fram við aðra af 
virðingarleysi. Við ættum að 
vera jákvæðari og fagna fjöl-
breytileikanum,“ segir hann að 
lokum og bætir við að hann hafi 
allavega ekki kosið Framsóknar-
flokkinn í borgarstjórnarkosn-
ingunum. erlabjorg@frettabladid.is

  Það kom bara 
voða lítið á óvart, 

var í raun eins og að búa 
með hverri annarri 

fjölskyldu. 
Björn Leví Óskarsson, 

fyrrverandi skiptinemi í Indónesíu.

Engar öfgar 
hjá múslimum 
Björn Leví Óskarsson var skiptinemi í Indónesíu í eitt 
ár og átti fjölskyldu og vini sem eru múslimar. Hann 
furðar sig á neikvæðri umræðu á Íslandi undanfarið. 

Síðastliðið haust ákvað stjórn AFS-samtakanna að veita nemum sem fara 
til landa þar sem hluti þjóðar er múslimatrúar 500 þúsund króna styrk, 
sem er þriðjungur heildarkostnaðar. 

Formaður AFS, Ragnar Þorvarðarson, segir að í kjölfarið hafi áhuginn á 
þeim löndum sem voru í boði, Indónesíu, Malasíu og Taílandi, aukist mikið 
og þrír nemar fóru í fyrra. 

Samtökin endurtaka leikinn fyrir næsta vetur og vill stjórnin með því 
hvetja ungt fólk til að kynna sér nýja menningu og um leið koma til móts 
við umræðu um múslima sem byggi stundum á reynsluleysi og röngum 
upplýsingum.

Komið til móts við umræðu um múslima

MEÐ VINUNUM  
Björn eignaðist 
marga góða vini 
í skólanum, bæði 
stelpur og stráka. 
Hann gekk í 12. 
bekk sem er 
útskriftarárgangur 
menntaskólans 
en í Indónesíu 
fara ungmenni í 
háskóla á átjánda 
ári.
 MYND/BJÖRN LEVÍ

Smellugas

Vinur við veginn

11 kg
2 kg

5 kg
10 kg

Grillum í allt sumar 
með gasi frá Olís
Smellugas fyrir grillið, útileguna og heimilið!

Fasteignamat 2015
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Frestur til athugasemda er til 1. nóvember 2014.
Fasteignaeigendur geta fengið matið sent í bréfpósti með því að hringja í 515 5300. 
Frekari upplýsingar er að finna á Skrá.is.

Hægt er að skoða matið á:

       Ísland.is 
        Skrá.is

FENEYJAR, AP Giorgio Orsoni, 
borgar stjóri Feneyja, sagði af sér 
í gær, einum degi eftir að honum 
var sleppt úr stofufangelsi. Hann 
var handtekinn í síðustu viku 
ásamt rúmlega þrjátíu öðrum í 
tengslum við rannsókn á spillingu 
innan borgarinnar.

Margir í borgarráði Feneyja 
kölluðu eftir afsögn Orsonis 
eftir handtöku hans, en hann er 
grunaður um að hafa tekið við 
mútum frá fyrirtæki sem sér um 
að byggja flóðvarnir í borginni. 
Orsoni gagnrýndi flokksfélaga 
sína í Demókrataflokknum fyrir 
lítinn stuðning.  - bá

Borgarstjóri segir af sér eft ir lausn úr stofufangelsi:

Spilling í Feneyjum

GIORGIO ORSONI  Borgarstjórinn hefur 
verið harðlega gagnrýndur af flokks-
félögum sínum í kjölfar handtökunnar. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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Hyundai ix35

Hyundai i30 Hyundai i10

Vandaður fram– eða fj rhj ladrifinn

Sparneytinn með d silv l N r Hyundai i10 4G Wi-Fi

Verð fr : 4.490.000 kr.

Verð: 3.290.000 kr. d sil, beinskiptur Verð fr : 1.990.000 kr.

Hyundai – Kauptúni 1 – Beint á móti IKEA – Sími: 575 1200

GE bílar
Reykjanesbæ
www.bilahusid.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080 www.hyundai.is – www.facebook.com/hyundai.is

5 ra byrgð
takmarkaður akstur

N i b llinn er Hyundai
Verið velkomin  kaffi og reynsluakstur
 Kaupt n 1 – beint  m ti IKEA

Allir sem fara  reynsluakstur hj  okkur  j n  geta skr ð
sig  pott og tt m guleika  að vinna glæsilegt 
50” Samsung Smart sj nvarp.

TAKTU Þ TT  REYNSLUAKSTURSLEIK  J N

N r iPad 
Mini fylgir
llum n jum
Hyundai i10

Kaupauki!

Allir sem fa
sig  pott o
50” Samsu

TAKTU Þ
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PETITO 4RA SÆTA SÓFI
 

FULL BÚÐ AF NÝJUM VÖRUM

Ö L L I N O P I Ð

ALICIA Svefnsófi B 163 D 83 H 78 cm. Dýnustærð 147x197 cm. Slitsterkt áklæði. Litir: Rautt, svart, grænt, og blómamunstur. 

ALICIA 
SVEFNSÓFIALICIA

SVEFNSÓFINN

KOMINN

NIELSEN
 LIGHT

MIKIÐ ÚRVAL 
AF LJÓSUM FRÁ 

NÝ 
SENDING MELBOURNE SVEFNSÓFI MEÐ TUNGU

MELBOURNE Svefnsófi Stærð: 243x170 H:70 cm. 
Slitsterkt áklæði. Litir: Svargrár, grænn og rauður. 
Vinstri og hægri tunga. 

Rúmfatageymsla í tungu.

LONDON 3RA SÆTA 
BOGADREGINN SÓFI
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G O P I Ð  E I T T  S Í M A N Ú M E R

MJÓLKURSAMSALAN 

VERÐUR MEÐ KYNNINGU Á GÓMSÆTUM 

MYGLUOSTUM ÚR DÖLUNUM. KYNNTIR VERÐA 

OSTARNIR LJÓTUR, DALA-AUÐUR OG DALA KASTALI. 

EINNIG LÉTTAR VEIGAR FRÁ MEKKA Á LAUGAR-

DAG Á MILLI KL. 1300 OG 1600 

LYFTUM OKKUR 
UPP!

NÝTT

20%
KYNNINGAR-

AFSLÁTTUR

Salt&Pepper

NÝTT

20%
KYNNINGAR-

AFSLÁTTUR

VIÐ ELSKUM LAUGARDAGA
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SPOTTIÐ

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Þ
að eru þrefalt meiri líkur á því að fátækt fólk reyki 
en efnameira. Sömu sögu er að segja um fólk með 
grunnskólapróf, fleiri þeirra reykja en þeir sem eru 
með háskólapróf. Þetta kemur fram í nýrri rann-
sókn sem kynnt var undir heitinu Heilsa og líðan 

Íslendinga 2012. Þar kemur einnig fram augljós munur á 
milli landshluta og samkvæmt rannsókninni er mest reykt á 
Suðurnesjum, eins og við sögðum frá á forsíðu Fréttablaðsins 
í gær.

Síðustu áratugi hefur reykingafólki fækkað mikið. Enn 
reykja þó um þrjátíu og sex þúsund Íslendingar en nýliðun í 
hópi reykingamanna fer minnkandi með hverju árinu. Þannig 
reyktu um tveir af hverjum tíu framhaldsskólanemum árið 
2000 en í dag reykja aðeins 7,6 prósent framhaldsskólanema. 
Allt reykingafólk þjáist af alvarlegum fíknisjúkdómi sem 
dregur fleiri til dauða í heiminum en alnæmi, ofneysla lyfja, 
umferðarslys og sjálfsvíg samanlagt.

Algengt verð á sígarettu-
pakka er um 1.200 krónur 
og reykingamanneskja sem 
brennir pakka á dag eyðir 36 
þúsund krónum á mánuði til 
að sinna fíkn sinni. Það gera 
yfir 400 þúsund krónur á ári 
sem er há upphæð; sérstaklega 

þegar litið er til þess að það fólk reykir mest sem hefur 
hvað minnst á milli handanna. Viðar Jensson, verkefnastjóri 
tóbaksvarna hjá Landlæknisembættinu, bendir á að í Dan-
mörku „hefur til dæmis eitt sveitarfélag boðið þeim sem eru 
með minni menntun, lægri tekjur, atvinnulausum og öðrum 
ákveðnum hópum sérstök úrræði eins og einstaklingsmiðaða 
meðferð og niðurgreiðslu á nikótínlyfjum“.

Við eigum að sjálfsögðu að niðurgreiða lyf fyrir nikótínfíkla 
og koma fram við þennan stærsta sjúklingahóp á Íslandi eins 
og aðra sjúklinga. Mjög erfitt er að ná bata frá tóbaksfíkn og 
flestir sem hætta gera það með hjálp nikótíngjafa á borð við 
tyggjó og plástra. Þessi lyf eru dýr en það hefur líka verið 
reiknað út að ef reykingafólk ætti eitt að bera kostnaðinn sem 
fellur á samfélagið allt vegna fíknar þeirra þyrfti sígarettu-
pakkinn að kosta 3.000 krónur. Samkvæmt þeim útreikn ing-
um niðurgreiðum við þegar hvern pakka um 1.800 krónur.

Hvað sem því líður þá eigum við að geta gert enn betur 
í baráttunni gegn tóbaksfíkn. Ekkert okkar óskar þess að 
börnin okkar byrji að reykja. Þetta er ekki siður sem við 
viljum kenna næstu kynslóðum. Undirritaður hefur áður bent 
á að í Bandaríkjunum er í sumum ríkjum, eins og til dæmis 
New York, ekki aðeins bannað að reykja á veitingastöðum 
og í fyrirtækjum og opinberum stofnunum heldur einnig 
opinberum rýmum utandyra. Hér fyrir kosningar var tillaga 
Ómars Stefánssonar, bæjarfulltrúa í Kópavogi, um alls-
herjarbann gegn reykingum í Kópavogi hlegin út af borðinu, 
ef svo má að orði komast. Við eigum því enn þó nokkuð í land 
en segja má að það sé óumflýjanlegt að á endanum förum við 
að dæmi þeirra í New York.

Reykingar bannaðar:

Niðurgreitt 
nikótín

Mikael 
Torfason

mikael@frettabladid.is

Sjávarútvegsráðherra kom 
stefnulaus inn í ráðu-
neytið fyrir rúmu ári. Á 
sumarþingi í fyrra voru 

gerðar bráðabirgðabreytingar á 
auðlindagjaldinu af því að ráð-
herrann vissi ekki hvernig best 
væri að haga því til frambúðar. 
Nú á vorþinginu voru aftur gerð-
ar bráðabirgðabreytingar þar sem 
ráðherranum hafði ekki unnist 
tími til að hugsa málið til þrautar.

Fiskveiðistefnan var eitt 
stærsta átakamál síðasta kjör-
tímabils. Þegar sjávarútvegs-
ráðherra kom til sumarþings-
ins í fyrra hafði hann þó engar 
tillögur í farteskinu um nýja 
 skipan fiskveiðistjórnunar. Hann 

taldi sig þurfa 
rýmri tíma og 
boðaði frum-
varp að nýjum 
lögum á haust-
þingi . Þegar 
þingi lauk í vor 
hafði umhugs-
unartíminn ekki 
verið nægur og 

aftur var boðað nýtt frumvarp á 
næsta haustþingi.

Þetta er því verra að gagn rýnin 
á athafnir vinstri stjórnarinnar á 
þessu sviði var í alla staði rétt-
mæt. Þær breytingar sem gerðar 
voru í smáskömmtum á síðasta 
kjörtímabili miðuðu allar að því 
að draga úr þjóðhagslegri hag-

kvæmni veiðanna. Sérhagsmuna-
gæsla og félagsleg sjónarmið réðu 
meir en þeir almannahagsmunir 
að auka framleiðni greinarinnar. 
Þeir fáu frjálslyndu þingmenn 
Samfylkingarinnar sem töl-
uðu fyrir markaðslausnum voru 
beygðir í duftið.

Ári eftir að þjóðin felldi vinstri 
stjórnina standa allar þær breyt-
ingar sem hún gerði á skipan 
sjávar útvegsmálanna óhaggaðar. 
Ráðherrann er enn stefnulaus. 
Það sem verra er: Hann er farinn 
að hugsa eins og ráðherra í vinstri 
stjórn og boðar aukið svigrúm 
ríkisstyrktrar útgerðar á kostnað 
framleiðni og þjóðhagslegrar hag-
kvæmni. 

Stefnulaus sjávarútvegsráðherra

Fá pólitísk viðfangsefni eru 
eins eldfim og sjávarút-
vegsmálin. Hagræðingarað-

gerðir sjávarútvegsfyrirtækisins 
Vísis á úthallandi vetri kveiktu 
nýja elda. Deilurnar snúast alltaf 
um þessa lykilspurningu: Á fisk-
veiði stjórnar kerfið að þjóna óarð-
bærum rekstri til að verja störf 
eða virka sem hvati til að auka 
framleiðni og skapa hámarks-
afrakstur og stuðla þannig að 
almennum lífskjarabótum?

Í flestum fiskveiðiríkjum er 
sjávarútvegurinn aukabúgrein 
sem skiptir ekki sköpum fyrir 
þjóðarbúskapinn. Við slíkar 

aðstæður er algengt að menn 
noti stjórnkerfi fiskveiða til að 
verja störf án tillits til arðsemi. 
Þá þurfa aðrar atvinnugreinar 
að skila framleiðniaukningunni 
sem stendur undir framförum 
og bættum kjörum. Hér er þessu 
öfugt farið. 

Eftir kerfisbreytinguna í byrjun 
tíunda áratugar síðustu aldar varð 
sjávarútvegurinn eina atvinnu-
greinin sem er fyllilega samkeppn-
isfær í alþjóðlegum samanburði 
varðandi framleiðni. Það  merkir 
að minnki framleiðni sjávar-
útvegsins versna lífskjör allrar 
þjóðarinnar. Fyrir þá sök er svig-

rúmið til félagslegra aðgerða og 
sérhagsmunagæslu í sjávarútveg-
inum takmarkað. Kerfisvandinn er 
sá að aðrar greinar megna ekki að 
standa undir slíkum kostnaði.

Viðbrögð sjávarútvegsráðherra 
gagnvart þeim erfiðleikum sem 
fylgja hagræðingaraðgerðum bera 
vott um að hann hefur enga skýra 
sýn á hvernig hann vill að sjávar-
útvegurinn byggist upp og þróist 
með tilliti til heildarhagsmuna 
þjóðarinnar. Populíska leiðin er 
léttari. Hún felur í sér að verja 
störf þótt þau séu ekki arðbær. 
Svo geta aðrir glímt við efnahags-
legu afleiðingarnar. 

Popúlismi

Með nokkrum rétti má segja 
að þrátt fyrir hrunið sé 
þjóðin nægjanlega rík til 

þess að hafa efni á takmörkuðum 
félagslegum ráðstöfunum í sjávar-
útvegi. Vinstri stjórnin gekk hins 
vegar lengra í því efni en unnt er að 
verja út frá almannahagsmunum. 
Engin efnahagsleg rök standa því 
til að halda áfram á þeirri braut.

Framganga sjávarútvegsráð-
herra í þessari umræðu ber vitni 
um þá mótsögn sem er í samstarfi 
stjórnarflokkanna. Heimsmetið 
í niðurgreiðslu húsnæðisskulda 

gengur til að mynda þvert á þau 
markmið ríkisstjórnarinnar sem 
lúta að ábyrgri fjármálastjórnun 
og stöðugleika í peningamálum.

Þegar sjávarútvegsráðherra talar 
fyrir því að halda eigi áfram stefnu 
vinstri stjórnarinnar og draga úr 
framleiðni í sjávarútvegi er það 
einnig hólmganga við markmiðin í  
ríkisfjármálum og peninga málum. 
Eigi þau að nást þarf sjávarútveg-
urinn að leggja til alla þá fram-
leiðniaukningu sem möguleg er. 

Meðan ráðherrar Framsóknar 
eru á fleygiferð eftir braut popúl-

ismans minnka líkurnar á að unnt 
verði að ná ábyrgu markmiðunum. 
Það er einfaldlega ekki hægt að 
slíta sjávarútvegsstefnuna frá því 
sem menn boða í ríkisfjármálum 
og peningamálum. 

Framsókn sýnist hafa náð þeirri 
stöðu í stjórnarsamstarfinu að 
popúlísk viðhorf ganga fyrir þeim 
ábyrgu. Slíkur tvískinn ungur varð 
einn af mörgum bana bitum vinstri 
stjórnarinnar eftir að Alþjóða-
gjaldeyrissjóðurinn sleppti af 
henni hendinni. Það er enginn 
ástæða til að endurtaka þá sögu. 

Þekktur banabiti

SUMARHÁTÍÐ  
GRÓÐRARSTÖÐVARINNAR  

HEIÐARBLÓMA Á STOKKSEYRI  
ER LAUGARDAGINN 14. JÚNÍ.

GRILLAÐAR PYLSUR,  
SUNGIÐ OG TRALLAÐ.

ALLIR VELKOMNIR.
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Ford Focus 5 dyra/station, EcoBoost bensín 125 hö. 6 gíra beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 5,0/5,1 l/100 km. CO2 losun 114/117 g/km.

 

Viltu vita meira um Ford Focus? 
Ford Focus hefur svo margt. Hann er búinn 16“ álfelgum og meðal staðalbúnaðar er Ford SYNC raddstýrt samskiptakerfi með Bluetooth búnaði fyrir GSM síma og neyðarhringingu. Tölvustýrð miðstöð viðheldur því 
hitastigi sem þú velur og með aksturstölvunni fylgist þú með lágri eyðslunni. 3,5 tommu upplýsingaskjár er í mælaborði og sérstakt hitaelement er í miðstöð. Hann er því mjög fljótur að hitna á köldum 
vetrarmorgnum. CO2 gildin eru óvenju lág fyrir bensínvél og hann fær frítt í stæði í miðborg Reykjavíkur. Start stop spartæknin er í öllum beinskiptum Ford Focus. Komdu í reynsluakstur. Við tökum vel á móti þér.

Tökum allar tegundir bíla upp í nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16
Varahlutaverslun og verkstæðismóttaka er einnig opin laugardaga kl. 12-16

FOCUS

FORD FOCUSFord Focus hefur verið söluhæsti bíllinn í heiminum       
undanfarin tvö ár. Hann er búinn sparneytinni EcoBoost 
vél sem hefur hlotið titilinn vél ársins, tvö ár í röð. 

Vinsælasti bíllinn - tvö ár í röð 

FR
Á 3.490.000

STATION

FR
Á 3.640.000KR.

KR.
5 DYRA

Öflug 125 hestafla vélin skapar einstaka sparneytni: 5,0 l/100 km og 
lágt CO2 114 g/km.  Með  glæsilegri  hönnun,  fullkomnum tæknibúnaði 
og framúrskarandi aksturseiginleikum skilar Ford Focus akstursánægju 
sem þú færð ekki nóg af. Komdu og prófaðu mest selda bíl í heimi. 
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Ég ætla ekki að fara út í 
hinn stóra heim með öllum 
hans stóru, flóknu vanda-
málum heldur bara halda 
mig hér á klakanum og 
fara á handahlaupum yfir 
aðstæður þeirra um 1.500 
múslima sem hér búa. 
Það verður seint sagt að 
þeir séu einsleitur hópur. 
Þeir koma frá tugum þjóð-
landa, úr öllum byggð-
um heimsálfum og eiga 
fátt sam eigin legt annað en það að 
vera  múslimar. Nokkrir tugir eða 
 hundruð eru bornir og barnfæddir 
hér á Fróni, hinir hafa flestir eða 
allir flækst hingað í leit að góðu lífi, 
í leit að hamingjunni. 

Í flestum þeirra heyrist ákaf-
lega lítið á opinberum vettvangi, af 
ýmsum ástæðum. Hvar fær maður 

þá séð þá og heyrt? Það 
væri vænlegt til árangurs 
að byrja á að kíkja inn á 
láglaunavinnustaði; fisk-
vinnslustöðvar, hreingern-
ingarfyrirtæki, bakarí, 
sjúkrahús, pitsustaði. Ein-
hverjir hafa komist í betri 
álnir og reka veitingahús og 
bifvélaverkstæði og nokkr-
ir hafa náð að mennta sig og 
fengið vinnu við hæfi.

Á kvöldin finnur maður 
þá helst heima hjá sér, þar sem 
þeir eru að hjálpa börnunum við 
heimalærdóm, borða, hlæja og 
gráta saman, svona rétt eins og 
annað fólk. Þá trúræknustu má svo 
gjarnan finna í bænahúsum sínum 
á kvöldin og á föstudögum, við þá 
saklausu iðju að vegsama skapara 
sinn. Þar er reyndar öllum vel komið 

að líta við og kannski óvitlaust 
fyrir þá sem af einhverjum ástæð-
um vilja kynnast „alvöru múslim-
um“. Það er oftar en ekki hellt upp 
á kaffi eða te eftir bænagjörðirnar. 
Langt yfir 90 prósent af þessu fólki 
hefur tandurhreina sakaskrá og 
engin áform um að breyta því. Eins 
og meðal annarra þjóðfélagshópa 
finnast einhverjir svartir sauðir 
og hafi maður áhuga á að finna þá 
mætti byrja að leita á öldurhúsum 
borgarinnar á síðkvöldum. Þetta 
eru nú hinir hræðilegu múslimar í 
hnotskurn.

Jákvæð sérstaða
Á Íslandi er dálítil sérstaða, nefni-
lega sú að þeir hafa ekki einangr-
ast í gettóum með öllum þeim vand-
ræðum sem því fylgir heldur búa 
dreift; í öllum póstnúmerum borg-

arinnar og í bæjum úti um allt land. 
Það hefur sjaldnast verið mikið 
mál fyrir erlenda múslima, frekar 
en aðra, að aðlagast íslensku þjóð-
félagi, kannski einna helst af því 
að Íslendingar upp til hópa dæma 
fólk eftir verðleikum og vinnu-
semi frekar en uppruna eða trúar-
brögðum. Ég held að þessi sérstaða 
verði að teljast jákvæð.

Það er söguleg staðreynd að 
haturs full umræða, fordómar og 
áróður á opinberum vettvangi eru 
best til þess fallin að skapa einangr-
un og biturð, fái þetta að gerjast 
nógu lengi. Ofstopi og hatur fæðir 
sjaldnast neitt gott af sér. Sveinbjörg 
oddviti kvartar yfir því einhvers 
staðar að vopnin hafi að einhverju 
leyti snúist í höndunum á henni og 
gætu jafnvel bitnað á börnunum 
hennar. Ég vona innilega að svo sé 

ekki. En mig langar til að benda á 
að eftir þessa síðustu orrahríð koma 
múslimsk börn og unglingar grát-
andi heim og kvarta yfir svívirð-
ingum og einelti. Foreldrarnir reyna 
að kyssa á bágtið og útskýra að slíkt 
sé runnið undan rifjum fáfræði, 
hræðslu og ofstopa sem erfitt er að 
losna alfarið við og vitna jafnvel í 
had´þu: Spámaðurinn, friður sé með 
honum, sagði einhverju sinni: „Verið 
eins og úlfaldinn, þótt hundarnir 
gelti og góli við fætur hans gengur 
hann rólegur sína leið jórtrandi, með 
höfuðið hátt.“

Hverjir eru þessir múslimar?

Reykjavíkurhöfn hefur 
verið eitt mesta atvinnu-
svæði og menningarstaður 
Reykjavíkur alla tíð. Núna 
er búið að ákveða að leggja 
höfnina niður í sinni mynd 
og gera hafnarsvæðið að 
íbúðabyggð. 

Aðilar sem hafa haft sína 
atvinnu við höfnina síðustu 
áratugina og sitt lifibrauð 
hafa ítrekað bent borgar-
yfirvöldum, hafnaryfir-
völdum og skipulagsyfir-
völdum á að það gangi ekki upp að 
taka atvinnusvæðið undir íbúða-
byggð en segja svo í hinu orðinu að 
höfnin eigi að vera áfram í óbreyttri 
mynd. Erlendir sérfræðingar hafa 

sagt okkur reynslusögur 
frá þeirra heimahögum þar 
sem íbúðabyggð var byggð 
við atvinnuhöfn og í fram-
haldi lagðist hefðbundin 
hafnarstarfsemi niður. Íbú-
arnir kvörtuðu spyrjandi 
um skipin sem þeir höfðu 
átt að sjá út um glugga sína 
þegar þeir kæmu heim á 
kvöldin.

Í dag segja borgar yfir-
völd að Slippurinn eigi að 
vera áfram við höfnina. 

Við sem höfum notað Slippinn í ára-
tugi vitum að honum verður lokað 
fljótlega þar sem það er búið að 
ákveða að byggja íbúðir við hlið-
ina á Slippnum og þannig er nauð-

synlegu athafna- og þjónustusvæði 
sem þarf að vera í kringum Slippinn 
lokað. Reynsla þessara erlendu sér-
fræðinga er að það fer vel saman að 
hafa hefðbundið atvinnulíf við höfn-
ina með ferðaiðnaðinum, listum 
og menningarstarfsemi, veitinga-
húsum, kvikmyndagerð, skemmti-
stöðum, tækni- og listaskólum en 
það má alls ekki setja íbúðabyggð 
á svæðið. Við þurfum ekki annað 
en að fara til Hafnarfjarðar og sjá 
hvaða áhrif íbúðabyggð á Norður-
bakkanum þar hefur haft á hafnar-
lífið; það eru engin skip þeim megin 
eða atvinnulíf. 

Einnig þarf að huga að því hver 
á að greiða kostnað þegar þarf að 
endurnýja stálþil á 50 til 70 ára 

fresti. Það koma engar tekjur frá 
íbúum yfir hafnarkantinn og til-
vonandi íbúar vita hvorki né gera 
sér grein fyrir því að það þarf að 
endur nýja stálþilið með miklum 
kostnaði á þessum árafresti. 

Eflum atvinnulífið
Það er líka sorglegt til þess að vita 
að Reykvíkingar ætli að láta setja 
niður steypukumbalda yfir ein 
mestu sögu- og menningarverð-
mæti í borginni. Ein helstu verð-
mæti Reykjavíkurhafnar eru ein-
mitt fólgin í því að allir geta farið 
niður á höfn og skoðað sig þar um 
óáreittir og virt fyrir sér mann-
lífið, atvinnulífið, skipin koma og 
fara, andað að sér sjávarlofti og 

fengið kraftinn úr hafnarlífinu. 
Við eigum að skipuleggja höfnina 
þannig að við byggjum á núver-
andi grunni og eflum atvinnulífið 
við höfnina og notum allar lóðir við 
höfnina undir atvinnulífið en ekki 
undir íbúðabyggð. 

Við megum ekki láta skjótfeng-
inn gróða ráða ferðinni. Þá á ég við 
að í dag telja fjármagnseigendur að 
íbúðabyggðin ein geti tryggt þeim 
góða ávöxtun á sitt fé við höfnina. 
Borgaryfirvöld eiga að hugsa um 
hvað er íbúum borgarinnar fyrir 
bestu og borginni en ekki taka 
skjótfenginn gróða af lóðarsölu 
fram yfir menningarleg verðmæti 
og fjölbreytt atvinnulíf og menn-
ingarlíf.

Eitt mesta skipulagsslys í Reykjavík í uppsiglingu?

TRÚMÁL

Ólafur 
Halldórsson
múslimi

SKIPULAG

Guðmundur 
Kristjánsson
útgerðarmaður við 
Reykjavíkurhöfn

➜ Í fl estum þeirra heyrist 
ákafl ega lítið á opinberum 
vettvangi, af ýmsum 
 ástæðum. Hvar fær maður 
þá séð þá og heyrt?
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O R K A N ÁT T Ú R U N N A R

Orka náttúrunnar stendur fyrir átaki í rafbílavæðingu 
á Íslandi. Á næstu vikum mun ON opna alls 10 hrað-
hleðslu stöðvar á völdum stöðum til að auðvelda 
rafbíla  eigendum að sinna erindum sínum á vist-
vænan og hagkvæman hátt.  

Það er vel við hæfi að opna sjöttu hraðhleðslustöðina í sam-
starfi við meistara sexkantsins í IKEA. Nú er hægt að hlaða 
meðan verslað er því ekki tekur nema 20-30 mínútur að 
hlaða dæmigerðan rafbíl upp í 80%. Kynntu þér hraðhleðslu-
stöðvarnar og staðsetningar þeirra á www.on.is.

Við erum öll tengd við náttúruna

Ný hraðhleðslustöð
við IKEA



Smára tor orpu tor G le r á r to r g i  522  7880

A
N

T
O

N
&
B
E
R
G

U
R

Sumar og sól
í the pier

verið velkomin

Áldollur frá 2.990,-

Kamína 15.990,-

Tekassi 1.990,-

Tekassi 4.990,-

Tekassi með 5 hólfum 2.990,-

Hengistóll 59.900,-

FULL BÚÐ AF NÝJUM VÖRUM

Opnunartímar
virka daga 11.00–18.30 

laugardaga kl.10.00–18.00
(akureyri kl. 10.00–17.00) 

sunnudaga kl.12.00–18.00
(akureyri kl.13.00–17.00)

Uglur 1.990,-

Rúmteppi frá 12.990,- 30% afsláttur
nú frá 9.093,-

Fiðrildi 990,-

Diskamottur 990,-

Bali 3.590,-

50%

50% afsl
á

t
t
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r af blóm
a
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t

um 

50% afsláttur á blómapottum

Hengisrúm 4.990,-

Blómapottar 
frá 1.490,- nú á 745,-

Hengirúm 6.990,-
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Ívar Guðmundsson dag-
skrárgerðarmaður

HM og afmælisglens
„Það er nóg um að vera um 
helgina og því um að gera 
að byrja hana í World Class í 
Laugum til að koma sér í gír-
inn. Í kvöld fer ég svo í afmæli 
til hennar Ernu Hrannar sem 
er að vinna á FM957. 

Margrét Lára Viðarsdóttir 
knattspyrnukona

Bíður eft ir barni
„Helgin verður eflaust í 
rólegri kantinum en nú er 
ég bara að bíða eftir því að 
eignast mitt fyrsta barn. Við 
erum því bara að vonast 
eftir því að helgin færi okkur 
stærstu gjöf lífs okkar.“ 

Geir Ólafsson tónlistar-
maður

Vinnuþjarkur
„Ég verð bara að vinna alla 
helgina. Ég er að syngja í 
brúðkaupi og afmælisveislu. 
Fyrir utan vinnuna ætla ég 
að njóta þess að vera í faðmi 
í fjölskyldunnar.“

Leoncie tónlistarkona

ELDAR, UNDIRBÝR OG SEMUR LÖG
„Ég er að gera ýmislegt um helgina. Ég er til 
dæmis að elda mat á matreiðsluhátíð í Ikea 
og svo ætla ég líka  að vinna í að gera nýja 

húsið mitt flott. Ég ætla líka að nýta helgina í að 
semja og vinna í lögum. Ég er að undirbúa margt 
skemmtilegt.“

Baldvin 
Þormóðsson
Baldvin@365.is

HELGIN
14. júní 2014  LAUGARDAGUR14. júní 2014  LAUGARDAGUR

FARÐU HLUSTAÐU LESTU HORFÐU...

BÓKINA AMMA BIÐUR 
AÐ HEILSA eftir Fredrik 
Backman. Skáldsagan fjallar 

um ofurhetjur úr hversdagslífinu og 
var aðeins þrjá daga að komast á 
toppinn á metsölulista Eymundson. 

Í KVENNAHLAUP ÍSÍ en úti 
um allt land eru skipulögð 
hlaup. Til dæmis úti í Viðey 

þar sem ræst er klukkan 10.30.

Á HEIMSMEISTARAMÓTIÐ í 
knattspyrnu í Brasilíu sem er í 
algleymingi þessa dagana. Leik-

irnir eru alla daga kl. 16, 19, 22 og 01 á 
Rúv og Stöð 2 Sport.

Á NÝÚTKOMNA plötu Gus 
Gus, Mexico, sem kom út 
fyrir stuttu. Á plötunni er að 

gæta áhrifa frá synþapoppi níunda 
áratugarins, transtónlist tíunda 
áratugarins ásamt því að haldið er 
áfram að vinna með söng, líkt og á 
plötunni Arabic Horse.

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

Kletthálsi Reykjavík

Reykjanesbæ

BOZZ 
sturtuklefi
80x80cm

43.900

11.990
AGI-167 hitastýrð 
blöndunar  tæki fyrir sturtu
fáanleg með upp stút.

Rósetturog hjámiðjur  
fylgja. 

Fást einnig í 90x90cm á
kr. 45.900. Einnig eru til  
rúnnaðir 90x90 klefar 
á kr. 45.900

Sturtustöng og -brúsa fylgja.

GÆÐAVARA

Vatnslás og botnventill frá  
McAlpine seldur sér á kr. 1.290

,,Þegar verkefnið hófst var ekk-
ert eiginlegt markmið annað en 
að búa til starfvettvang fyrir 
listamenn,“ segir Sunneva Ása 
Weisshappel en hún setti nýlega 
á fót vinnustofuna Algera Stud-
io ásamt myndlistarmanninum 
Ými Grönvold. Þau útskrifuðust 
bæði úr listnámi fyrir um ári 
síðan, Sunneva úr Listaháskóla 
Íslands og Ýmir úr Myndlistar-
skóla Reykjavíkur. ,,Í námi hefur 
maður aðgang að góðri vinnuað-
stöðu sem tapast eftir útskrift,“ 
segir Ýmir en tví eykið ákvað því 
að taka málin í sínar eigin hend-
ur og fékk til leigu rými upp á 
Höfða. Miðsvæðis er skortur á 
stórum rýmum, þar af leiðandi 
leituðu þau út fyrir 101 Reykja-
vík. Vinnustofan hefur verið í 
uppbyggingu í rúmt ár þar sem 
margir listamenn hafa lagt sitt af 
mörkum og gert aðstöðuna að því 
sem hún er orðin í dag. 

,,Það er frábært að hafa fólk 
úr ólíkum áttum sem vinnur á 
sama stað og deilir þekkingu 
og reynslu,‘‘ segir Kristín Þor-
láksdóttir. Hópurinn sammælist 
um að „það er sexí að vera dug-
legur,“ þar sem framtaksemi, 
atorka og dugnaður eru í fyrir-
rúmi. Ásamt því að vera vinnu-
stofa heldur Algera t.d. opin nám-
skeið í módelteikningu og stefnir 
á að bjóða upp á fleiri tíma þar 
sem fólk kemur saman og deilir 
þekkingu. ,,Það er mikil gróska í 
listasenunni og tækifæri eru að 
skapast út um allt land,“ segir 
Katrína Mogensen. Listamenn 
geta ferðast og sýnt verk sín 

landshorna á milli heilu sumrin 
vegna sköpunaröldu sem ríður 
yfir landið. Í dag myndar hópur-
inn ásamt Sunnevu og Ými Anní 
Ólafsdóttir, Katrína Mogensen, 
Klavs Liepins, Kristín Þorláks-

dóttir, Lukka Sigurðardóttir og 
Nanna María Björk Snorra dóttir. 

Hægt er að skoða það 
sem fram fer innan veggja 
Algeru Studio á heimasíðunni 
algerastudio.com.

Listamenn úr ýmsum 
áttum sameinast
Sprottið hefur upp listavinnustofan Algera á Höfða sem hýsir þá listamenn sem 
 þarfnast vinnuaðstöðu. Sunneva Ása og Ýmir Grönvold eru forsprakkar verkefnisins.

OPIÐ RÝMI  Vinnustofan ásamt sýningarrými eru 350 fermetrar að stærð.

VINNUÞJARKAR  Sunneva Ása og Ýmir hafa unnið í heilt ár við að gera rýmið að 
almennilegri vinnustofu.

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is





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

ÞÚ SPARAR
2.000 KR.

Verð áður 10.995 kr.

Vnr. 74830012
EINHELL rafmagnssláttuorf 
450W, sláttubreidd 30 cm.

8.995kr.

Vnr. 74090563
SKIL höggborvél, 550W.

3.995kr.
Verð áður 7.495 kr.

ÞÚ SPARAR
3.500 KR.

Vnr. 41622106
Garðstóll, plast/bast.
Stálrammi.6.495kr.

Verð áður 8.995 kr.

ÞÚ SPARAR
2.500 KR.

10 STK.

Vnr. 0291479
Stiklur 30x30 cm. 10 stk.

3.995kr.
Verð áður 4.995 kr.

ÞÚ SPARAR
1.000 KR.

ÞÚ SPARAR
4.000 KR.

Vnr. 41622137
Sólhlíf á fæti, 
300 cm í þvermál.

11.995kr.
Verð áður 15.995 kr.

Vnr. 87977170
Rafmagnskælibox 
á hjólum, 12 V, 37,4 l.

19.995kr.
Verð áður 24.995 kr.

ÞÚ SPARAR
5.000 KR.

37,4 LÍTRA

Vnr. 55097032
Gróðurmold, 50 l.

795kr.
Verð áður 995 kr.

50 LÍTRAR

*Fást ekki í BYKO Reyðarfirði.

Vnr. 74830027
EINHELL sláttuvél, 
BG-EM 1437, 1400W.

24.995kr.
Verð áður 32.555 kr.

ÞÚ SPARAR
7.560 KR.

635kr.

Vnr. 55092000
Stjúpur, 10 stk.*

ÞÚ SPARAR
15.000 KR.Vnr. 50657520

GRILLPRO gasgrill 
með gashellu, 8,8 kW.

34.995kr.
Verð áður 49.995 kr.

.kr.
ður 49.995 kr.



VÖRUKYNNINGAR

ÞÚ SPARAR
1.400 KR.

Vnr. 88015952
3 manna tjald.

5.595kr.
Verð áður 6.995 kr.

Við erum í sumarskapi og lyftum okkur upp í dag. 
Ýmsar uppákomur, glaðningur fyrir börnin og fjöldinn allur 
af glæsilegum sumartilboðum í öllum verslunum BYKO.

SUMARHÁTÍÐ

GRILLAÐAR PYLSUR OG GOS FRÁ KL. 12–14.

GLÆSILEG SUMARHÁTÍÐARTILBOÐ

Í ÖLLUM VERSLUNUM BYKO LAUGARDAGINN 14. JÚNÍ

Sérfræðingur frá Fóðurblöndunni 
veitir ráðgjöf í Breidd  kl. 12–15.

RÁÐGJÖF UM ÁBURÐARGJÖF

Breidd  kl. 12–15.

CAFFITALY KAFFIVÉLAR

BELGÍSKAR VÖFFLUR

Grandi  kl. 12–15.

DÝRHEIMAR - ROYAL KANIN

Breidd  kl. 12–15.
Selfoss  kl. 12–15.

SONAX BÍLAVÖRUR

Breidd  kl. 12–15.
Selfoss kl. 12–15.

JOSERA - GÆLUDÝRAFÓÐUR

Sigríður Inga veitir ráðgjöf í 
Breidd kl. 12–15.
Steinunn I. Stefánsdóttir veitir ráð á 
Selfossi kl. 12–15.

GARÐYRKJUFRÆÐINGAR

20%
AFSLÁTTUR AF 
JOSERA FÓÐRI

25%
AFSLÁTTUR AF 
PRJÓNAGARNI

MIKIÐ ÚRVAL

* Sumarhátíðartilboð gilda aðeins laugardaginn 14. júní. Takmarkað magn á hvern viðskiptavin. Gildir meðan birgðir endast.

15%
AFSLÁTTUR
AF SONAX

144414   444.... JJÚNJJJJJÚÚÚÚÚÚÚJJJ NNNN

GLEÐILEGT SUMAR

SUMARHÁTÍÐARTILBOÐ!*

FJÖLDI ANNARRA TILBOÐA
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Það verður að viðurkennast 
að ég kom sjálfum mér á 
óvart með að fara í póli-
tík. En ég kann vel við 
mig, þetta er mín hilla. Ég 
er tölvunarfræðingur og 

hef unnið lengi við það og kann því 
vel – en svo fór ég bara að hella mér 
út í pólitík og ég finn að það á vel við 
mig. Mér hefur alltaf hingað til farið 
betur að halda mig til hlés en nú þarf 
ég að trana mér svolítið fram, vera 
virkur og tala mikið við fólk, en ég 
er einhvern veginn alveg tilbúinn í 
það, að gefa af mér og gera gagn.“

Það er Halldór Auðar Svansson, 
pírati og borgarráðsmaður í meiri-
hluta í borgarstjórn Reykjavíkur, 
sem hefur orðið. Hann er fæddur 
1979, verður því 35 ára á árinu og 
ekki nóg með það, heldur er hann 
tvíburi. Tvíburabróðirinn heitir 
Kári Auðar Svansson. 

Kári: Já, á þessu ári verðum við 
kjörgengir til forseta. Það er spurn-
ing hvort Halldór endi á Bessa-
stöðum.

Halldór: Já, eða þú, Kári. Ég 
þekki þó nokkuð marga tölvunar-
fræðinga en þeir eru ekki  margir 
í pólitík, en þeir eru þó nokkrir í 
Pírötum. Og það er áhugavert að 
þeir séu farnir að láta sig pólitík 
varða. Það eru ákveðin áskorunar-
efni í pólitík sem tengjast tölvunar-
fræðinni, þessi kerfisþankagangur. 
Hann á ágætlega við í pólitíkinni.

Kári: Ég verð nú samt að segja að 
það kom mér mjög á óvart að þú ætl-
aðir í pólitík. En þetta er í genunum, 
pabbi og mamma eru bæði með dokt-
orspróf í stjórnmálafræði og pabbi 
hefur alla tíð verið virkur á bak við 
tjöldin. Hann var til dæmis kosn-
ingastjóri Pírata í Reykjavík í ár.

Bræðurnir veikir á geði
Þeir bræður eiga sér þó aðra hlið og 
hafa báðir þurft að berjast við geð-
sjúkdóma.

Kári: Ég er með skitsófreníu. Ég 
greindist fyrir rúmlega tólf árum. 
Sem barn og unglingur hafði ég 
verið við fulla geðheilsu, en svo 
gerðist það 2002, þegar ég var 22 
ára, að ég fór að fá mjög furðulegar 
hugmyndir í kollinn um að ég væri 
einhver Messías, mannkyns frelsari, 
og svo fór ég að ímynda mér að 
 djöfullinn væri að ná tökum á mér.

Halldór: Já, þú varst orðinn mjög 
einangraður um þetta leyti.

Kári: Ég var orðinn mannfælinn 
og vildi bara loka mig af frá öðru 
fólki. Ég var með plön um að kaupa 
mér íbúð út í bæ, loka mig af og gera 
ekki neitt annað en að lesa bækur 
um andleg málefni og hugleiða. Það 
var aðdragandinn að þessu. Svo 
gerðist það í apríl 2002 að ég fór 
gjörsamlega yfir um. Ég ímyndaði 
mér að ég væri staddur mitt á milli 
í einhverri kosmískri baráttu á milli 
guðs og djöfulsins. Og öll framtíð 
mannkynsins réðist af því hvernig 
þessari baráttu lyktaði. Þannig að ef 
djöfullinn sigraði í þessari baráttu, 
innra með mér, þá væri mannkyn-
ið dauðadæmt. Þetta var ólýsanleg 
örvænting. Á einhvern hátt sem ég 
sá reyndar ekki fyrir mér, hélt ég 
að mannkynið myndi tortímast ef 
djöfullinn ynni þessa innri baráttu 
hjá mér. 

Á sterkum geðlyfjum
Kári: Ég er búinn að vera á mörgum 
mismunandi geðlyfjum, er búinn 
að vera á Leponex í nokkur ár. Það 
er lyf sem er bara notað þegar allt 
annað bregst en það hefur virkað 
ágætlega á mig og ég er við mjög 
góða geðheilsu í dag. Ég veiktist 
hins vegar aftur haustið 2012, mjög 
alvarlega, það má rekja til þess að 
ég hætti að taka lyfin. Ég hélt að ég 
væri orðinn alheilbrigður og hélt að 
ég þyrfti ekkert á þessum lyfjum að 
halda, svo ég þurfti að leggjast inn á 
bráðageðdeild og þaðan inn á Klepp 
í nokkrar vikur.

Kári segist þó ekki sjá eftir að 
hafa hætt að taka lyfin um stund.

Kári: Ég sé ekkert eftir þessu. 
Ég talaði við geðlækni sem sagði 
að í mínum sporum hefði hann gert 

nákvæmlega það sama. Svo var 
annar sem sagði við mig að það væri 
eitthvað að mér ef ég hefði ekki gert 
þessa tilraun, að hætta á lyfjunum. 
Þannig að ég sé ekkert eftir þessu, 
en þetta kostaði vikur af ólýsanlegu 
kvalræði en maður komst aftur á 
réttan kjöl.

Reykti sig í geðrof
Halldór hefur einnig átt við geð-
rænan vanda að stríða.

Halldór: Ég greindist með geð-
rof. Ég var að reykja gras og svona, 
hafði gert það í smá tíma og hafði 
gaman af því. Svo árið 2010 gerð-
ist eitthvað. Ég samsamaði mig 
Kára og smám saman missti ég alla 
raunveruleikatengingu. Þetta voru 
nokkrir mánuðir, ég var þarna inni 
á geðdeild um tíma með smá hléum 
vegna þess að ég hætti ekki strax 
að reykja.

Þriðji bróðirinn hefur einnig 
glímt við geðrænan kvilla, en tví-
burarnir eru sammála um að erfða-
þáttur geti spilað rullu í geðsjúk-
dómum.

Kári: Jú, við eigum einn eldri 
hálfbróður en hann er með geð-
hvörf líka. Það er margt líkt með 
hans reynslu.

Halldór: Þetta eru erfða- og 
umhverfisþættir, held ég.

Kári: Við eigum móðurbróður 
sem er líka með geðklofa og hann 
er mjög veikur. Hann hefur ekki náð 
þeim bata sem ég hef náð.

Með skrítnar hugmyndir
En hvernig lifir maður með geðsjúk-
dómum?

Kári: Lyfin spila mikla rullu og 
þessir íbúðakjarnar sem spruttu 
upp hérna fyrir nokkrum árum. Ég 
bý í einum slíkum, á Bergþórugötu, 
og það er algjör snilld. Þetta er lang-
besti staðurinn sem ég hef verið á 
síðan ég veiktist.

Kári bætir við að það sé mikil-
vægt að geta átt tengslanet af fólki 
sem saman deilir þessari reynslu.

Kári: Já. Það er þáttur í batan-
um. Þetta er stigagangur með sex 
 íbúðum, þar af ein starfsmannaíbúð 
sem við getum leitað til með hvað 

sem er. Ég veit að það eru langir, 
langir biðlistar eftir svona íbúðum.

Halldór: Hún hefur hjálpað mér 
mikið þessi nálgun sem nýtur vax-
andi vinsælda í sálfræði og í geð-
læknisfræði að líta á geðrofsreynsl-
una, eða geðsýkisreynsluna, sem 
merkingarbæra. Ekki horfa fram 
hjá þessu, eins og þetta sé eitthvað 
rugl eins og lengi vel var lenskan 
í þessum fræðum. Að menn ættu 
ekki að ýta undir þetta, heldur horfa 
fram hjá þessu. En svo finnst mér 
gott að velta því fyrir mér hvort 
þetta hafi ekki einhverja þýðingu, 
hvort þetta sé ekki einhver lýsing 
á einhverju sálarástandi eða sálar-
lífi, þótt hún sé kannski brengluð. 
Ég hafði rosalega góðan sálfræðing 
á Landspítalanum. Hún hjálpaði 
mér svo sem ekki að sjá að reynslan 
væri birtingarmynd einhvers sálar-
lífs því ég var nokkuð viss um það 
sjálfur, en hún var tilbúin að vinna 
með það þannig og taka mér sem 
manneskju þótt ég væri með dálítið 
skrítnar hugmyndir um veruleikann 
þegar ég hitti hana fyrst.

Latur zen-búddisti
Þeir eru sammála um að það hafi 
orðið viðhorfsbreyting gagnvart 
geðsjúkdómum, að mikilvægt sé að 
taka svona reynslu ekki og stroka 
hana út, heldur læra eitthvað af 
henni.

Halldór: Já, og reyna að skilja 
hvað þetta þýðir. Sumt þýðir ekki 
neitt held ég, en annað held ég að 
þýði rosalega mikið. Svo er and-
legur þáttur í þessu líka, ég var ekki 
trúaður fyrir en ég er það núna. 

Hvernig trúaður?
Halldór: Þetta er allt það sama 

fyrir mér.
Kári: Í mínum huga eru trúar-

brögðin eins og áttavitar sem benda 
allir í sömu áttina sama hvar þeir 
eru á jörðinni. Við skilgreinum 
okkur sjálfir sem andlega þenkj-
andi. Kennum okkur hvorugur við 
einhver ákveðin trúarbrögð, erum 
bara opnir fyrir þessu og höfum 
áhuga á andlegum málefnum. Ég 
er farinn að kúpla mig út úr því að 
lesa bækur um andleg málefni. 

Ólöf 
Skaftadóttir
olof@frettabladid.is

Misstu tengsl við raunveruleikann
Tvíburabræðurnir Halldór, kapteinn Pírata í Reykjavík, og Kári Auðar Svanssynir, hafa báðir glímt við geðræna kvilla. 
Kári greindist með geðklofa fyrir tólf árum en Halldór reykti gras og endaði í geðrofi árið 2010. Hann jafnaði sig um 
leið og hann hætti neyslu þess. Bræðurnir segjast hafa orðið nánari eftir að Halldór veiktist líka. Þeir eru sammála um 
að mikilvægt sé að læra af svona reynslu og finnst þeir hafa öðlast styrk eftir að hafa gengið í gegnum veikindin.

VIÐHORFSBREYTING GAGNVART GEÐSJÚKDÓMUM  Bræðurnir eru sammála um að það hafi orðið viðhorfsbreyting gagnvart geðsjúkdómum, að mikilvægt sé að taka svona reynslu ekki bara og stroka hana út, 
heldur læra eitthvað af henni. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

HALLDÓR
Það hefur hjálpað mér 

mjög mikið þessi nálgun 
sem nýtur vaxandi vinsælda 

í sálfræði og í geðlæknis-
fræði að líta á geðrofsreynsl-
una, eða geðsýkisreynsluna, 

sem merkingarbæra. Ekki 
horfa fram hjá þessu, eins 

og þetta sé bara eitthvað 
rugl eins og lengi vel var 

lenskan í þessum fræðum.

Ég greindist með geðrof. Ég 
var að reykja gras og svona, 

hafði gert það í smá tíma 
og hafði gaman að því. Svo 

árið 2010 gerðist eitthvað. 
Ég samsamaði mig Kára og 
smám saman missti ég alla 

raunveruleikatengingu.

KÁRI
Sem barn og unglingur 
hafði ég verið við fulla 

geðheilsu, en svo gerðist það 
2002, þegar ég var 22 ára, að 
ég fór að fá mjög furðulegar 
hugmyndir í kollinn um að 

ég væri einhver Messías, 
mannkynsfrelsari, og svo fór 
ég að ímynda mér að djöfull-
inn væri að ná tökum á mér.

Ég lá yfir andlegum bók-
menntum, alveg út í eitt. 

En nú er ég eiginlega alveg 
hættur að lesa svoleiðis 
bókmenntir, mér finnst 
það eiginlega bara hafa 

slæm áhrif á mig. Það er 
svo mikilvægt að halda sér 

jarðtengdum. 



Til hamingju
og takk fyrir
samstarfið
Héðinn hf. óskar Orkuveitu Reykjavíkur til hamingju með fyrstu 
hreinsistöðina fyrir brennisteinsvetni við Hellisheiðarvirkjun. 
Héðinn var aðalverktaki við byggingu stöðvarinnar og viljum 
við nota tækifærið til að þakka fyrir lærdómsríkt og ánægjulegt 
samstarf um leið og við óskum verkefninu velfarnaðar.

Markmið þessa verkefnis OR er að draga úr lyktarmengun frá Hellisheiðarvirkjun 
á umhverfisvænan og hagkvæman hátt. Í hreinsistöðinni er brennisteinsvetni 
skilið úr gufuútblæstri Hellisheiðarvirkjunar og því dælt niður í berggrunninn.  

Þetta er metnaðarfullt þróunar- og nýsköpunarverkefni sem byggir á margra 
ára vísindarannsóknum á vegum Orkuveitu Reykjavíkur. Ef árangur af rekstri 
hreinsistöðvarinnar reynist í samræmi við væntingar verður hún stækkuð. 

Lofthreinsistöðin stendur við hlið Hellisheiðarvirkjunar og í henni er flókinn búnaður sem skilur brennisteinsvetni úr gufunni.

Framleiðslugeta Hellisheiðarvirkjunar er 303 MW í rafmagni og 133 MW í varmaafli.

Starfsmenn Héðins að störfum við smíði þvottaturns hreinsistöðvarinnar. 

Þekkingarfyrirtæki í málmiðnaði og véltækni

hedinn.is

Héðinn þakkar undirverktökum við byggingu hreinsistöðvarinnar 
fyrir vönduð vinnubrögð og ánægjulegt samstarf.

Hreinsistöðin við Hellisheiðarvirkjun

Altak – vélsmiðja   •   Ræktunarfélag Flóa og Skeiða – jarðverktakar
Stjörnublikk – klæðning   •   Múlarar – rafverktakar   •   Spöng - byggingaverktakar

Hönnun hreinsistöðvarinnar var í höndum verkfræðistofanna 
Mannvits (vél- og stjórnbúnaður) og Verkís (byggingar og lagnir).
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Ég lá yfir andlegum bókmenntum. 
En nú er ég eiginlega alveg hættur 
að lesa svoleiðis bókmenntir, mér 
finnst það hafa slæm áhrif á mig. 
Það er svo mikilvægt að halda sér 
jarðtengdum. 

Notist þið við hugleiðslu, and-
legar leiðir til þess að láta ykkur 
líða vel?

Halldór: Ég er praktíserandi zen-
búddisti, reyndar latur við það. En 
jú, jú, ég gef mér tíma. 

Erfitt að segja frá
Finnið þið mikið fyrir fordómum?

Kári: Það eru eflaust miklir for-
dómar í gangi. Einn algengasti for-
dómurinn gagnvart okkur geðsjúkl-
ingunum er sá að við séum eitthvað 
ofbeldishneigðari en annað fólk. 
Þetta er að mínu viti tóm firra. Hall-
dór er sennilega orðinn leiður á því 
að heyra mig segja þetta, því ég hef 
sagt þetta svo oft. En fordómar eru 
vandamál þeirra sem eru með þá, 
ekki þeirra sem þeir beinast gegn. 
Ég segi fólki óhikað frá því að ég sé 
öryrki vegna andlegra veikinda og 
fólk tekur því yfirleitt mjög vel og 
er forvitið. Ég hef rekið mig mikið 

á það að fólk heldur að þetta sé eitt-
hvað svona „multiple personality 
disorder“, þar sem ég er margar 
manneskjur, fjölpersónuleika röskun 
eins og það heitir. 

Halldór: Já, það er kannski  erfitt 
að segja frá þessu. Eftir að ég 
kynntist þessu sjálfur, þá finnst mér 
líka að þetta sé hugarheimur sem 
er dálítið erfitt að færa í orð. Vísir 
að því að finna fyrir Messíasar-
komplex – ég held að enginn geti 
skilið hvað það felur í sér fyrr en 
að hafa reynt það. Við bræðurnir 
höfum orðið nánari eftir reynslu 
okkar og skiljum hvor annan betur.

Geðlyfin virka ekki ein og sér
Foreldrar bræðranna hafa starf-
að í Geðhjálp, pabbinn for maður 
og mamman ritstýrt Geðhjálpar-
blaðinu. Þau hafa reynst þeim 
bræðrum ótrúlega vel, að þeirra 
sögn.

Halldór: Ég er nú ekki félagi í 
Geðhjálp, en ég ætti kannski að 
bæta úr því …

Kári: Geðrofsraskanir eru mun 
algengari en fólk heldur sko, ég 
sá einhvers staðar að þrjú pró-

Nanna Briem geðlæknir starfar á sérhæfðri deild á geðsviði Landspít-
alans sem býður upp á meðferð og endurhæfingu fyrir ungt fólk með 
byrjandi geðrofssjúkdóm. Í daglegu tali er deildin kölluð „Laugarás-
inn“. Nanna segir geðrof vera einkenni um undirliggjandi geðrofs-
sjúkdóm.

„Einstaklingur í geðrofi á erfitt með að greina á milli þess sem 
er raunverulegt og ekki. Venjulega gerum við skýran greinarmun á 
okkar hugarheimi og ytri raunveruleika. Við segjum oft að við séum 
með eðlileg raunveruleikatengsl, en í geðrofi gerist það að þessi 
tengsl verða óskýr,“ útskýrir hún. „Fyrir þann sem er í geðrofi verður 
erfitt að átta sig á því hvað tilheyrir innri hugarheimi hans og hvað 

er raunverulegt. Einstaklingurinn upp-
lifir í raun annan veruleika,“ heldur Nanna 
áfram.

Geðrofssjúkdómum fylgja líka önnur 
einkenni en geðrof og það eru þau einkenni 
sem kannski skipta meira máli um horfur 
til bata. 

„Neikvæðu einkennin veit fólk oft lítið 
um. Þetta eru einkenni sem hafa meiri áhrif 
á batahorfur en geðrofseinkennin. Eins og 
skortur á drifkrafti, framtaksleysi, erfitt 
getur verið að byrja á verkefnum og ljúka 
þeim, einstaklingarnir hafa minni ánægju 
af því að gera hluti sem veittu þeim ánægju 
áður. Þeir geta upplifað flatari tilfinningar, 
eða tjá ekki tilfinningar eins skýrt og áður 

og hafa tilhneigingu til að draga sig í hlé og hafa minni áhuga á að 
vera með öðrum.“

Hjá stórum hluta þeirra sem eru með geðrofssjúkdóma eins og 
geðklofa koma fram einkenni um athyglisbrest, einbeitingarerfið-
leika, skert minni og skerta stýrifærni. „Þessi einkenni valda því að 
erfiðara verður til dæmis að lesa lengri texta, að læra nýja hluti eða 
skipuleggja sig. Það sem við gerum hér á Laugarásnum er að meta 
þessa þætti því mikilvægt er að taka tillit til þeirra í allri endurhæf-
ingu eins og starfsendurhæfingu,“ heldur Nanna áfram. „Síðar langar 
okkur svo að byrja að þjálfa upp þessa vitrænu getu, því að það er 
hægt og rannsóknir sýna að það yfirfærist út í daglegt líf.“

Einkenni geðrofs eru ofskynjanir og ranghugmyndir. Þá geta fylgt 
geðrofi hugsanatruflanir, en þá verða hugsanir til að mynda mjög 
hraðar eða mjög hægar og óreiðukenndar, jafnvel samhengislausar, 
og þá getur verið erfitt að fylgja þeim eftir. „Geðrofi fylgir oft mikill 
kvíði, hræðsla og þunglyndi – oft í takt við geðrofseinkennin. Ef þú 
heldur að það sé einhver á eftir þér sem ætlar gera þér mein þá er 
eðlilegt að vera hræddur. Geðrof er sjúkdómseinkenni, dálítið eins og 
hiti – ef þú færð hita er það ekki beint sjúkdómur heldur einkenni um 
undirliggjandi sjúkdóm, sem gæti verið kvefpest, eða hálsbólga eða 
eitthvað annað. Það sama á við um geðrofseinkenni, þar geta verið 
margar undirliggjandi ástæður.“

Algengasti geðrofssjúkdómurinn er geðklofi, en einnig eru til 
ýmsir aðrir á borð við geðhvörf með geðrofseinkennum, geðhvarfa-
klofa, þunglyndi með geðrofseinkennum, brátt og stuttvarandi geð-
rof.  Þessir sjúkdómar eiga það sameiginlegt að eitt einkenna þeirra 
er geðrof. „Flestir geðrofssjúkdómar byrja fyrir þrítugt. Karlmenn 
greinast fyrr, á seinni árum unglingsára og byrjun fullorðinsára, en 
konur aðeins seinna, 25 ára. „Þetta eru mjög ungir einstaklingar sem 
eru að veikjast.“

Nanna bætir við að þegar þetta sé allt sett saman, geðrofið, nei-
kvæðu einkennin og breyting á vitrænni getu, geti margt í lífinu orðið 
ansi erfitt viðfangs. 

„En heila málið er það að þegar fólk almennt hugsar um geðklofa 
hefur það mjög neikvæða sýn á sjúkdóminn en það er engin ástæða til 
þess. Rannsóknir sýna að horfurnar eru ekki slæmar.“ 

„Það hefur einnig sýnt sig í rannsóknum að þeim mun styttri tími 
sem einstaklingur er með ómeðhöndluð geðrofseinkenni, þeim mun 
betra. Ef gripið er inn eins snemma og hægt er eftir að fyrsta geðrofið 
byrjar, með sérhæfða meðferð, þá hefur það áhrif til hins betra á sjúk-
dómsganginn. Þetta bakka stórar rannsóknir upp. Slík meðferð leiðir 
til færri einkenna, aukinna lífsgæða, betri líðanar, sjálfsvígum fækkar 
og það verður minni neysla. Þessi meðferð er einnig ódýrari í heildina.“

Geðrofssjúkdómar Rannsóknir 
sýna að horfur eru ekki slæmar

NANNA BRIEM GEÐLÆKNIR

Nanna segir skýr tengsl á milli kannabisneyslu og geðrofs-
sjúkdóma. „Það fer ekki á milli mála að kannabis er efni 
sem getur framkallað geðrofseinkenni. Það eru til margar 
rannsóknir, til dæmis ein stór frá Svíþjóð þar sem kemur í 
ljós að þeir sem byrja að reykja snemma eru líklegri til að fá geðklofa. Eftir 
því sem ungt fólk byrjar að reykja fyrr, sérstaklega fyrir sextán-sautján ara 
aldur, þeim mun meiri líkur eru á því að þróa með sér geðrofssjúkdóm 
og einnig meiri líkur á því að geðrofssjúkdómurinn þróist fyrr. Fólk er 
með mismikla undirliggjandi viðkvæmni fyrir geðrofssjúkdómum. Til 
dæmis getur saga um geðrofssjúkdóma í nánum ættingjum orsakað slíka 
viðkvæmni. Þá er viðkomandi í meiri hættu á að þróa með sér geðrofs-
sjúkdóm ef hann reykir kannabis.  

Kannabis og geðrofssjúkdómar

HUGAR-
HEIMUR SEM 
ER ERFITT 
AÐ FÆRA Í 
ORÐ  Halldór 
segir að vísi 
að því að 
finna fyrir 
Messíasar-
komplex geti 
enginn skilið 
hvað felur í 
sér fyrr en að 
hafa reynt það 
á eigin skinni.
FRÉTTABLAÐIÐ/
STEFÁN

sent fólks upplifa geðrofsástand að 
minnsta kosti einu sinni á ævinni. 
Það er ansi há prósenta.

Hvað mynduð þið ráðleggja þeim 
sem er að ganga í gegnum það sama 
og þið?

Halldór: Ekki missa vonina og 
að leita sér stuðnings. Vera óhrædd 
við að kafa svolítið djúpt og taka á 
sálar lífinu.

Bræðurnir eru sammála um 
geðsviðið hafi reynst þeim vel. En 
hvað vantar?

Halldór: Það er skrítið að sál-
fræðingar eru ekki niðurgreiddir af 
ríkinu, en geðlæknar eru það. Það 
var lykilatriði fyrir mig að vera með 
góðan sálfræðing sem tók á þessu 
huglægt, samtalsmeðferðir í stað 
lyfjagjafar.

Kári: Margir eru mikið á móti 
geðlyfjum, telja að þetta sé eitthvað 
eitur sem verið sé að moka ofan í 
fólk. Ég held að það sé vitleysa. Það 
væri ekki verið að gefa þessi lyf ef 
þau hjálpuðu ekki, ég finn það bara 
hjá mér.

Halldór: Á hinn bóginn held ég að 
geðlyfin ein og sér séu ekki nóg. Það 
mætti segja að lyfin séu nauðsynleg 
en ekki nægjanleg forsenda. 

Allt dofnar í minningunni
Halldór, þú hættir að reykja gras og 
svo hættirðu að drekka í kjölfarið. 
Er tenging þarna á milli?

Halldór: Það er gefið að kanna-
bis er áhættuþáttur í sálrænum 
kvillum. Sérstaklega ef fólk byrjar 
snemma, sem ég gerði reyndar ekki. 
Og það er eins með áfengið, þegar 
heilinn er í mótun þá hefur þetta 
áhrif og getur haft áhrif síðar. Ég 
held að maður sé alltaf að leika sér 
að eldinum, sérstaklega ef maður á 
einhverja fjölskyldusögu.

Halldór segist finna sterka teng-
ingu á milli kannabisneyslunnar og 
geðrofsins í sínu tilfelli.

Halldór: Ég jafnaði mig um leið 
og ég hætti neyslu.

Eitthvað að lokum?
Kári: Ég held að þessi veikindi 

mín hafi kennt mér að engin þjáning 
varir að eilífu. Sama hvað útlitið er 
svart, það er alltaf ljós við endann 
á ganginum.

Halldór: Ég tek undir það. Þessar 
upplifanir mínar voru mjög  sterkar 
á meðan þær vörðu, en allt  dofnar 
í minningunni. Upplifanirnar eru 
ekki horfnar en þær eru vissulega 
daufari og það eru sérstaklega 
sterku tilfinningarnar sem lítið 
situr eftir af. Ég bý hins vegar enn 
þá að þeim styrk sem ég öðlaðist við 
að komast í gegnum þetta.

  Geðrofi fylgir 
oft mikill kvíði, 

hræðsla og þung-
lyndi – oft í takt 

við geðrofsein-
kennin. Ef þú 

heldur að það sé 
einhver á eftir þér 

sem ætlar gera þér 
mein þá er eðlilegt 

að vera hræddur. 



Thin & Crispy eða Deep Pan pizza 
og Coke 
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MEIRIHLUTAR

Reykjavík

Björt
framtíð

1

Sjálfstæðis-
fl okkurinn

4

MEIRIHLUTI | 8

MINNIHLUTI | 7

15 2
Samfylkingin

2

Framsóknar-
fl okkurinn

Píratar

Vinstri 
grænir

Árborg

Björt
framtíð

Sjálfstæðis-
fl okkurinn

5

MEIRIHLUTI | 5

MINNIHLUTI | 4

2 1

Samfylk-
ingin

1

Framsóknar-
fl okkurinn

Akranes

Björt
framtíð

MEIRIHLUTI | 6

MINNIHLUTI | 3

1

Samfylkingin
Framsóknar-

fl okkurinn

Sjálfstæðis-
fl okkurinn

5

2 1

Ísafjörður

Sjálfstæðis-
fl okkurinn

3

MEIRIHLUTI | 5

MINNIHLUTI | 4
Framsóknar-

fl okkurinn

Listi
íbúanna

5

1

Seltjarnarnes
MEIRIHLUTI | 4

MINNIHLUTI | 3

Samfylkingin Neslistinn

Sjálfstæðis-
fl okkurinn

4

2 1

Borgarbyggð

1

Sjálfstæðis-
fl okkurinn

3

MEIRIHLUTI | 6

MINNIHLUTI | 3

Samfylkingin

3

Framsóknar-
fl okkurinn

Vinstri 
grænir

2

Mosfellsbær

1

Íbúa-
hreyfi ngin

MEIRIHLUTI | 6

MINNIHLUTI | 3

1
Samfylkingin

Vinstri 
grænir

Sjálfstæðis-
fl okkurinn

5

2

Hafnarfjörður

Björt
framtíð

1

Sjálfstæðis-
fl okkurinn

5

MEIRIHLUTI | 7

MINNIHLUTI | 4

2

Samfylk-
ingin

Vinstri 
grænir

3

Reykjanesbær

Frjálst afl Bein leið

Sjálfstæðis-
fl okkurinn

4

MEIRIHLUTI | 6

MINNIHLUTI | 5

2 2
Samfylkingin

Framsóknar-
fl okkurinn

2

1

Akureyri

Björt
framtíð

1

Sjálfstæðis-
fl okkurinn

3

MEIRIHLUTI | 6

MINNIHLUTI | 5

1

Samfylkingin L-listinn

2

Framsóknar-
fl okkurinn

Vinstri 
grænir

2 2

Fjarðabyggð

Sjálfstæðis-
fl okkurinn

3

MEIRIHLUTI | 6

MINNIHLUTI | 3

Fjarðalistinn

3

Framsóknar-
fl okkurinn

3

Vestmannaeyjar

Sjálfstæðis-
fl okkurinn

5

MEIRIHLUTI | 5

MINNIHLUTI | 2

Eyjalistinn

2

Skagafjörður

1

Sjálfstæðis-
fl okkurinn

2

MEIRIHLUTI | 7

MINNIHLUTI | 2

5

Framsóknar-
fl okkurinn

Vinstri 
grænirK-listinn

1

Sjálfstæðisflokkurinn er 
í meirihlutasamstarfi í 
 ellefu af fimmtán stærstu 
sveitarfélögum lands-
ins. Í þessum sveitarfé-
lögum, þar sem um níu 

af  hverjum tíu íbúum landsins 
búa, fékk flokkurinn 63 sveitar-
stjórnar menn kjörna. Saman-
lagður fjöldi sveitarstjórnar-
manna hinna flokkanna sem eiga 
sæti á Alþingi er 64. Því má segja 
að Sjálfstæðisflokkurinn sé í góðri 
stöðu á sveitarstjórnarstiginu.  
Sjálfstæðisflokkurinn er ekki í 
meirihluta í Reykjanesbæ, Reykja-
vík, Ísafirði og Akureyri. Meðal-
fylgi flokksins í sveitarstjórnar-
kosningunum er nærri 41 prósenti. 

Björt framtíð og Framsóknar-
flokkurinn eru hvor um sig í meiri-
hluta í fjórum sveitarfélögum. 
Hins vegar er áhugavert að skoða í 
hvaða sveitarfélögum þessir flokk-
ar eru í meirihluta. Björt framtíð 
hefur myndað meirihluta í fjórum 
stórum sveitarfélögum: Reykja-
vík, Kópavogi, Hafnarfirði og 
Akranesi. Framsóknarflokkurinn 
hefur hins vegar myndað meiri-
hluta á landsbyggðinni: á Akur-
eyri, í Fjarðabyggð, í Skagafirði 
og í Borgarbyggð.  

Í þessum fimmtán stærstu 
sveitar félögum landsins hefur 
Björt framtíð ellefu bæjarfulltrúa 
og er að festa sig í sessi á sveitar-
stjórnarstiginu, en Framsóknar-
flokkurinn hefur á að skipa alls 
tuttugu bæjarfulltrúum. 

Samfylkingin hefur myndað 
meirihluta í þremur sveitarfé-
lögum af þessum fimmtán stærstu: 
á Akureyri, í Reykjanesbæ og í 
Reykjavík. Samfylkingin vann 
ágætan sigur í Reykjavík og á 
Akureyri en tapaði víðast hvar 
miklu fylgi, þar á meðal í þeirra 
sterkasta vígi, Hafnarfirði.  Einnig 
er Samfylkingin ekki jafn dug-
leg við að bjóða fram undir eigin 
merkjum í sveitarstjórnarkosn-
ingum, líkt og Sjálfstæðisflokkur-
inn. Samfylkingin bauð fram undir 

sínum merkjum í ellefu sveitarfé-
lögum en Sjálfstæðisflokkurinn í 
þeim öllum.  

Vinstri græn fengu sjö bæjarfull-
trúa í þessum sveitarfélögum sem 
voru skoðuð og náðu þau að kom-
ast í meirihluta í tveimur sveitar-
félögum, Reykjavík og Mosfellsbæ. 
Sjálfstæðisflokkurinn hefur haft 
hreinan meirihluta í síðustu tveim-
ur kosningum en í bæði skiptin 
tekið VG með sér í meirihlutasam-
starf. VG náði á nokkrum stöðum 
ekki mönnum inn í sveitarstjórnir. 

 Píratar buðu fram í fjórum 
sveitarfélögum en höfðu aðeins 
erindi sem erfiði í einu þeirra. 
Oddviti þeirra í Reykjavík náði 
inn í borgarstjórn og mun vera í 
meirihlutasamstarfi þar og fá sæti 
í borgarráði. 

Aðeins fjögur staðbundin fram-
boð sitja í meirihluta í þessum 
fimmtán stærstu sveitarfélögum. 
Í-listinn vann hreinan meirihluta 
á Ísafirði, L-listinn er í meiri-
hluta á Akureyri og bæði Y-listi og 
Á-listi í Reykjanesbæ eru í meiri-
hlutasamstarfi með Samfylkingu. 
Önnur framboð annaðhvort náðu 
ekki manni inn eða eru í minni-
hluta. 

Sjálfstæðisflokkur með jafn 
marga og hinir til samans
Þann 31. maí gengu Íslendingar að kjörborðinu í sveitarstjórnarkosningum. Nú, tveimur vikum síðar, er áhugavert að skoða 
framvinduna í myndunum meirihluta í 15 stærstu sveitarfélögum landsins og skoða stöðu flokkanna sem eiga sæti á 
Alþingi. Í sumum sveitarfélögum bjóða fram staðbundnir listar og framboð sem eiga ekki skírskotun í landsmálin.

Sveinn
Arnarsson
sveinn@frettabladid.is

FJÖLDI BÆJARFULLTRÚA STJÓRNMÁLAFLOKKANNA OG FJÖLDI 
SVEITARFÉLAGA ÞAR SEM ÞEIR ERU Í MEIRIHLUTASAMSTARFI*

 Bæjar- Sveitarfélög 
 fulltrúar í meirihluta

Framsóknarflokkur 20 4
 Sjálfstæðisflokkur 63 11
Samfylking 25 3
Vinstri græn 7 2
Björt framtíð 11 4
Píratar 1 1
 
* Þar sem flokkarnir buðu fram undir eigin merkjum í 15 stærstu sveitarfélögunum.

Kópavogur

Björt
framtíð

Sjálfstæðis-
fl okkurinn

5

MEIRIHLUTI | 7

MINNIHLUTI | 4

2

Framsóknar-
fl okkurinn

2 1 1

Vinstri 
grænir

Samfylk-
ingin

Garðabær

Björt
framtíð

Listi fólksins
í bænum

Sjálfstæðis-
fl okkurinn

7

MEIRIHLUTI | 7

MINNIHLUTI | 4

12 1

Samfylk-
ingin

5

5

8

8

11

11

2

2

13

13

3

3

14

14

4

4

1

1

6

6

9

9

12

12

7

7

10

10

15

15

MYNDUN MEIRIHLUTA  Sjálfstæðisflokkurinn er í meirihlutasamstarfi í ellefu af fimmtán stærstu sveitarfélögum landsins. Björt framtíð á ellefu bæjarfulltrúa í fimmtán stærstu sveitarfélögum landsins.

BLAÐAMANNAFUNDUR  Oddvitar nýs meirihluta í Reykjavík kampakátir, S. Björn 
Blöndal, Dagur B. Eggertsson, Sóley Tómasdóttir og Halldór Auðar Svansson.   
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

  Píratar buðu fram í 
fjórum sveitarfélögum en 

höfðu aðeins erindi sem 
erfiði í einu þeirra.  



Sony Center 
Verslun Nýherja Borgartúni
569 7700

Sony Center 
Verslun Kringlunni
569 7700

Sony Center 
Verslun Nýherja Kaupangi Akureyri 
569 7645 

Fæddur sigurvegari
55” 3D LED SJÓNVARP KDL55W955

12 MÁNAÐA VAXTALAUS LÁN VISA*

Bravia
Hannað fyrir fótbolta

48” 

199.990.-

48” LED SJÓNVARP 

 

42” 3D LED SJÓNVARP 

  

32” SJÓNVARP KDL32R435
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HJÓLAÐU ÚT Í SUMARIÐ!
Kauptu 6 fyrir 4 af 2 lítra Kristal 
með mexican-limebragði.

Taktu mynd af kassakvi�uninni. 

Sendu mynd með nafni og 
símanúmeri á leikur@kristall.is. 
Þú getur líka sent kvi�unina í pósti 
til Ölgerðarinnar, Grjóthálsi 7-11, 
110 Reykjavík.
Sjá nánar á kristall.is. ar á kristall.is. 

TAKTU
ÞÁTT!

Sendu m
símanú
Þú getu
til Ölge
110 Rey
Sjá nán

www.netto.is
| Mjódd · Grandi · Salavegur · Hverafold · Akureyri · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss |
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Upphaflega flutti ég frá 
Íslandi til Svíþjóðar 
og á meðan ég bjó þar 
kynntist ég fullt af 
fólki frá Suður-Amer-
íku og fór tvisvar til 

Síle og dvaldi þar um tíma. Strax þá 
langaði mig til að fara til Argentínu 
en miðað við Suður-Ameríku var allt 
mjög dýrt þar, auk þess sem ég var 
með börnin með mér þannig að það 
var ekki tímabært þá. En draumur-
inn lifði og allt sem ég heyrði, sá og 
las um Argentínu sagði mér að Búe-
nos Aíres væri minn staður. Þannig 
að ég ákvað að flytja þangað þótt ég 
hefði aldrei komið þar og lét þann 
draum rætast fyrir tíu árum.“

Missti manninn 24 ára
Helen stóð uppi sem ekkja með 
tvö ung börn 24 ára gömul og tók 
þá ákvörðun að fara í nám í Lundi 
í stað þess að láta hugfallast. „Við 
bjuggum í Grindavík og ég hafði 
alltaf verið að reyna að fá mann-
inn minn til þess að flytja eitthvert, 
til Danmerkur til dæmis, en hann 
var mjög jarðbundinn, eða sjóbund-
inn öllu heldur, og var ekki hrifinn 
af þeirri hugmynd. Stuttu áður en 
hann veiktist hafði hann þó skipt 
um skoðun og við vorum á leið til 
Sádi-Arabíu þar sem hann var búinn 
að fá vinnu. Síðan fékk hann þann 
úrskurð að hann væri með bráða-
hvítblæði og lést skömmu síðar, 
27 ára gamall. Ári síðar tók ég þá 
ákvörðun að flytja til Svíþjóðar og 
fara að læra mannfræði og Mið-
Austurlandafræði í Lundi. Stelpurn-
ar voru átta ára og þriggja og hálfs 
árs þegar pabbi þeirra dó og við 
bara fluttum með allt okkar hafur-
task og litum ekki um öxl.“

Draumurinn um fjarlæg lönd 
yfirgaf Helen þó ekki og hún segir 
hlæjandi að ef plönin hefðu  gengið 
eftir og þau hjón flutt til Sádi- 
Arabíu þá væri hún sennilega maga-
dansmær í dag en ekki tangódans-
ari. Dansinn var nefnilega alltaf 
skammt undir yfirborðinu. „Ég 
hafði alltaf dansað mikið og verið 
í íþróttum en ekki verið hrifin af 
paradönsum þar sem karlmaður-
inn stjórnar, þannig að tangóinn 
var ákveðin ögrun og fyrir hvatn-
ingu vinkonu minnar fór ég á nám-
skeið úti í Svíþjóð. Þar sá ég fullt af 
ákveðnum og stjórnsömum konum 
sem gátu látið að stjórn í dansinum 
og sagði við sjálfa mig að ég hlyti 
að geta lært það líka. Það tók reynd-
ar töluverðan tíma að láta að stjórn 
en síðan þá hef ég uppgötvað að það 
er sennilega það besta sem ég hef 
gert. Við erum svo vanar því, konur 
á Vesturlöndum, að hafa kontról á 
öllu og ég fann hvað það var þægi-
legt að láta einhvern annan sjá um 
stjórnina annað slagið og geta notið 
þess að vera í stundinni.“

Fyrsta konan sem opnaði 
tangóstað
Helen hefur samt greinilega ekki 
alveg látið af því að þurfa að stjórna 
því að það er ekki nóg með að hún 
flytti út í óvissuna til Argentínu 
heldur byrjaði hún á því að stofna 

þar tangóstað. Er það ekki hámark 
bjartsýninnar að setja á fót tangó-
stað í heimalandi tangósins? „Það 
eru 220 tangóstaðir opnaðir á viku í 
Búenos Aíres þannig að jú, það var 
kannski mikil bjartsýni. En þetta 
var það sem ég vildi gera og í mars 
2004 opnaði ég staðinn minn þótt ég 
flytti ekki formlega til landsins fyrr 
en í maí. Eftir á sé ég að maður þarf 
að vera mjög kjarkaður en samt 
aðallega dálítið ruglaður til að láta 
sér detta svona í hug. Tangóheimur-
inn er mjög matsjó og ég var fyrsti 
útlendingurinn og fyrsta konan sem 
opnaði sinn eigin tangóstað í Búe-
nos Aíres. Staðurinn hét La Vik-
inga, eins og fólk kallar mig þarna 
niður frá, og gekk bara mjög vel. 
Hann var dálítið öðruvísi en hinir, 
áherslan var á rafrænan tangó og 
flytjendurnir og dansararnir voru 
yfirleitt ungt fólk sem var að koma 
sér áfram sem gerði hann mjög vin-
sælan hjá yngri kynslóðinni.“

Þrátt fyrir vinsældirnar lok-
aði Helen La Vikinga og opnaði 
annan og hefðbundnari tangóstað 
sem braut þó hefðina að því leyti 
að þar voru samkynhneigðir vel-
komnir og staðurinn var reyklaus, 
sem þótti algjörlega út í hött á þeim 
tíma þegar allir tangóstaðir voru 
fullir af reyk og það þótti hluti af 
sjarmanum. „Mörgum þótti ég ansi 
kræf þegar ég ákvað að staðurinn 

yrði reyklaus en á þessum tíma 
var komið reykbann á Spáni og ég 
þóttist nokkuð viss um að það yrði 
sett á fljótlega í Argentínu, enda 
liðu ekki nema átta mánuðir þar 
til búið var að banna reykingar á 
öllum tangóstöðum.“ 

Með miklu yngri dansherra 
Helen byrjaði að kenna fólki tangó-
sporin á staðnum sínum og smátt 
og smátt þróaðist það þannig að 
hún opnaði sinn eigin tangóskóla. 
„Það byrjaði þannig í framhaldi 
af tangókennslunni á staðnum að 
fólk fór að biðja um einkatíma og 
áður en ég vissi af var ég farin 
að reka skóla líka. Ég er reyndar 
hætt að reka staðinn, það fór ekki 
saman við það að vera á stöðugum 
sýninga- og kennsluferðalögum 
og 2009 lokaði ég síðasta tangó-
staðnum mínum.“

Eins og fram hefur komið er 
tangóheimurinn mjög matsjó í eðli 
sínu, er ekkert erfitt fyrir konu að 
hasla sér völl sem kennari? „Það 
er orðið algengara en það var að 
konur kenni einar. Það er líka orðið 
algengt að konur séu, eins og ég, 
með miklu yngri dansherra. Áður 
voru karlarnir oftast með mun 
yngri konur í dansinum en nú hefur 
þetta dálítið snúist við.“

Spurð hvort dansherrann, Adrián 
Coria, sé meira en dansfélagi harð-

neitar Helen því og segist ekki hafa 
fest ráð sitt síðan hún varð ekkja. 
„Ég hef verið í bæði styttri og lengri 
samböndum en ekki haft nokkurn 
áhuga á því að gifta mig eða fara að 
búa með einhverjum.“

Fjóra til fimm mánuði á ári er 
Helen á flakki milli landa til að 
kenna tangó og segist yfirleitt 
hefja ferðina þegar fari að kólna í 
Búenos Aíres. „Ég er að kenna og 
sýna úti um allt í Bandaríkjunum 
og Evrópu og hef alltaf jafn gaman 
af því. Ég hafði víst einhvern tíma 
sagt að ég ætlaði að hætta þessum 
ferðalögum þegar ég yrði fimmtug 
en svo varð ég fimmtug í fyrra-
haust og ég sé ekki fyrir mér að 
hætta neitt á næstunni.“

Þótti dálítið ögrandi
Dætur Helenar búa báðar í Sví-
þjóð og þar býr líka ömmustrák-
urinn sem orðinn er tíu ára, togar 
það ekkert í hana að flytja þangað 
aftur? „Jú, það gerir það auðvitað en 
ég er þar mikið og lít á Svíþjóð sem 
mitt annað heimaland. Það eru 25 
ár síðan ég flutti frá Íslandi en það 
togar alltaf í mig líka þannig að nú 
er ég eiginlega teygð milli þriggja 
landa en eins og er er ég ekki á leið-
inni að flytja eitt eða neitt.“

Það getur ekki hafa verið auð-
velt fyrir einstæða konu að hasla 
sér völl í karlmennskuheimi tangó-

sins í Argentínu en Helen segist 
ekkert hafa hugsað út í það. „Ég 
pæli aldrei í hlutunum, ég geri 
þá bara. Ég þótti dálítið ögrandi 
til að byrja með, þessi ljóshærða 
kona sem dansaði gjarnan hlut-
verk herrans í tangónum, en ég 
varð aldrei vör við neina andúð. 
Mér var strax mjög vel tekið og 
þótt konur á Vesturlöndum hafi 
kannski meiri réttindi en þarna 
suður frá þá kemur á móti að þar 
er að mörgu leyti borin mun meiri 
virðing fyrir konunni. Ég stend 
mig til dæmis að því að standa og 
bíða eftir að karlmaður opni dyr 
fyrir mér hér heima og fer svo 
bara að skellihlæja þegar ég fatta 
að það er ekki venjan hér. Maður 
er bara orðinn svo vanur því að 
það sé stjanað við mann.“

Helen er bara í stuttu stoppi á 
Íslandi og eftir helgina liggur leið-
in til Parísar, Kaupmannahafnar, 
Gautaborgar, Parísar aftur, Stokk-
hólms og Berlínar þar sem þau 
Adrián halda námskeið í tangó. 
Hún viður kennir að það geti verið 
þreytandi að búa í ferðatösku marga 
mánuði á ári, en það sé aðallega 
skemmtilegt. „Þetta er bara hluti 
af því lífi sem ég hef valið mér og 
ég er alveg hundrað prósent sátt við 
það. Að láta drauminn um Argent-
ínu rætast er það besta sem ég hef 
gert og ég mun aldrei sjá eftir því.“  

La Vikinga lætur ekki að stjórn
Helen Halldórsdóttir varð ekkja með tvö ung börn 24 ára gömul. Hún tókst á við sorgina með því að fara í nám til Svíþjóðar 
og þaðan lá leiðin til Argentínu þar sem hún rekur tangóskóla og hannar tangóskó, auk þess að ferðast um allan heim til að 
kenna dansinn. Hún segir tangóinn hafa kennt sér að láta af stjórninni og að það sé það besta sem hún hafi lært.

TANGÓDROTTNINGIN SEM ÖGRAR VIÐTEKNUM HUGMYNDUM

Á DRAUMASTAÐNUM  Helena segist alltaf hafa verið haldin ævintýraþrá  og lét drauminn um Búenos Aíres rætast fyrir tíu árum þar sem hún stjórnar tangóskóla. 

LA VIKINGA–  HELEN HALLDÓRSDÓTTIR  „Það tók reyndar töluverðan tíma að láta að stjórn en síðan þá hef ég uppgötvað að það er sennilega það besta sem ég hef gert.“
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL



Gerðu þér glaðan dag á 17. júní
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og sjálfstæðir hafi þeir sameinast 
um sín þjóðþrifaverk. Þannig væri 
þó aðeins hálf sagan sögð, sleppt 
með öllu áhrifum að utan og ágrein-
ingi innanlands. 

Stuðningur að utan
Þegar Ísland gekk í Sameinuðu þjóð-
irnar árið 1946 var það langfámenn-
asta aðildarríkið. Þeir voru til sem 
vefengdu að svo lítil þjóð gæti stað-
ið á eigin fótum. Slíkar efasemdir 
voru ekki út í bláinn. Tæpum ára-
tug fyrr glímdu landsmenn við 
afla- og markaðsbrest svo óttast 
mátti greiðsluþrot ríkisins. En þá 
kom „blessað stríðið“. Atvinnuleysi 
hvarf, stríðsgróðinn flóði um land-
ið. En því miður kunnu menn ekki 
fótum sínum forráð. Öllu var eytt 
og enn blasti við greiðsluvandi ytra. 
Svartsýni og átök grúfðu yfir mann-
lífinu. Aftur kom hins vegar „gott 
stríð“, kalda stríðið, og Íslendingum 
var borgið. Þótt fáir í Evrópu kæm-
ust eins vel úr hildarleik styrjald-
arinnar fengum við margfalt meira 
Marshall-fé að tiltölu en nokkurt 
annað ríki. Hagstæð lán og gjafafé 
frá bandamönnum treystu efnahag-
inn áfram, að ekki sé minnst á her-
stöðina á Miðnesheiði.

Hernaðarlegt mikilvægi Íslands 
í kalda stríðinu skipti sköpum. 
Þróun hafréttar var líka gulls 
ígildi. Í hálfa öld höfðu landsmenn 
þurft að þola óbreytt ástand, hina 
þröngu þriggja mílna landhelgi, 
vanmegnugir að breyta nokkru þar 
um. Frumkvæði ytra kom okkur til 
bjargar. Bandarísk stjórnvöld eign-
uðu sér eigið landgrunn árið 1945 

og fjölmörg ríki Rómönsku-Amer-
íku fylgdu þegar í kjölfarið með 
kröfum um 200 mílna lögsögu, ára-
tugum áður en sú leið var farin hér. 
Sovétríkin og Kína framfylgdu líka 
12 mílna landhelgi og nýfrjáls ríki 
víða um heim færðu út sínar kvíar. 
Við vorum í þeim hópi, nutum bar-
áttu annarra um leið og við sóttum 
okkar eigin rétt, að nokkru í skjóli 
Bandaríkjanna og NATO. Þorska-
stríð þurfti samt og öllum lauk þeim 
með samningum þótt lokasigurinn 
hafi verið ótvíræður.

Þorskastríðin eru gjarnan sögð 
framhald sjálfstæðisbaráttunnar. 
Svo miklu skipta yfirráð yfir mið-
unum í íslenskri þjóðarsál að meiri-
hluti landsmanna mun tæpast sam-
þykkja aðild að Evrópusambandinu 
nema þau réttindi verði gulltryggð 
til frambúðar. Fólki finnst að annars 
verði sjálfstæði landsins orðin tóm. 
Hitt er annað mál að þeir sem komu 
saman í rigningunni á Þingvöllum 
fyrir sjötíu árum myndu ekkert 
endilega fallast á að Íslendingar 
samtímans njóti þess sjálfstæðis 
sem þeir sáu þá fyrir sér.

Hlutleysi, herleysi og 1262
Lýðveldið var aðeins nokkurra ára 
gamalt þegar ráðandi skilgrein-
ingu á sjálfstæði landsins var fyrst 
breytt. Sumarið 1944 sá fólk fyrir 
sér að Ísland yrði hlutlaust og her-
laust um alla framtíð en kalda stríð-
ið kollvarpaði þeim vonum. Fyrst 
var gengið í Atlantshafsbandalag-
ið 1949 og tveimur árum síðar kom 
bandarískt herlið sér fyrir í landinu 
á nýjan leik. Í kenningum um stöðu 

ríkja í heiminum er gjarnan nefnt að 
þau geti ekki talist sjálfstæð nema 
þau búi yfir eigin herafla, þótt ekki 
sé nema til málamynda. Á Íslandi 
var slíkum sjónarmiðum hafnað að 
mestu. Sjálfstæðið var einfaldlega 
endurskilgreint eftir þörfum.

Þeir sem voru til vinstri í stjórn-
málabaráttunni staðhæfðu aftur á 
móti að sjálfstæði landsins hefði 
skerst. Sama sögðu þeir þegar 
erlendum stórfyrirtækjum var 
boðið að reisa hér álverksmiðjur. 
Efasemdir og mótmæli heyrðust 
líka þegar Ísland gekk í Fríverslun-
arsamtök Evrópu, EFTA, árið 1970. 
Enn meiri styrr varð þegar land-
ið gerðist aðili að Evrópska efna-
hagssvæðinu árið 1994. Svo mikil 
urðu umskiptin á hagkerfi lands-
ins og lagaramma að helst mátti 
líkja við Gamla sáttmála 1262 og 
þær breytingar sem honum fylgdu. 
„Önnur eins breyting hefur ekki 
orðið á íslenzkri löggjöf síðan á 13. 
öld þegar Járnsíða og síðar Jónsbók 
voru lögleiddar,“ sagði Sigurður Lín-

Sjaldan hefur þjóð staðið 
eins þétt saman og Íslend-
ingar gerðu á Þingvöll-
um 17. júní 1944. Þúsund-
ir höfðu skundað þangað, 
aðrir voru á staðnum í 

anda. Lýðveldisstofnun var fagn-
að, bjart virtist fram undan. Sjálf-
sagt er að fagna núna þessum tíma-
mótum, horfa bjartsýn fram á veg 
og vona að öllum sem búa á Íslandi 
muni vegna vel. Reynsla síðustu sjö 
áratuga getur ýtt undir slíkar vonir. 
En sagan sýnir okkur líka hvern-
ig hægt er að misnota fortíðina til 
að skapa falska ímynd um stöðug-
ar framfarir, einingu og yfirburði 
sjálfstæðra Íslendinga, og ekki 
síður hvernig hugmyndir um sjálf-
stæði þjóðarinnar hafa breyst og 
munu halda áfram að breytast.

„Tröllpíndir af hefð …“
Þegar ráðamenn á Íslandi litu um 
öxl sumarið 1944 hömpuðu þeir 
ímyndaðri sýn á söguna. Hún hent-
aði hagsmunum þeirra og átti um 
leið hljómgrunn í hugum lands-
manna. Sagt var að hingað hefðu 
haldið hetjur sem ekki hefðu þolað 
ok harðstjóra í Noregi og mynd-
að eigið þjóðveldi, numið ný lönd, 
stofnað alþingi frjálsra manna, 
byggt saman blómlegar sveitir og 
samið einstakar sögur. Síðan hefði 
sundurlyndisfjandinn leitt til sjálf-
stæðismissis 1262 og við tekið alda-
löng niðurlæging allra Íslendinga 
undir erlendri stjórn. Þjóðin hefði 
vaknað vonum seinna undir for-
ystu Jóns Sigurðssonar og Fjölnis-
manna og barist einhuga fyrir því 
sjálfstæði sem náðist loksins 1944.

Ein þjóð, ein saga. Sjálfstæði sem 
forsenda framfara, erlend yfirráð 
orsök hnignunar. Þetta var sú for-
tíðarsýn sem féll í kramið í sjálf-
stæðisbaráttunni en hún stóðst 
ekki tímans tönn. „Oft hefur mér 
fundist að sagnfræðíngum okkar 
dytti helsti fátt í hug. Tröllpíndir 
af hefð hneigjast þeir mest til að 
rekja sögur eftir þjóðhetjuformúl-
unni.“ Þannig komst Halldór Lax-
ness að orði í Skáldatíma árið 1963 
og breyttir tímar voru í vændum. 
Um okkar daga er margt dregið í 
efa sem áður þótti sannað. Fæstir 
– nema kannski ráðamenn á hátíð-
arstundum – ætlast núna til þess að 
rannsóknum á liðinni tíð skuli eink-
um ætlað að efla íslenskri þjóð kraft 
og þor.

„Það sem sannara reynist …“
Höfum frekar það sem sannara 
reynist, það er hin sjálfsagða krafa 
samtímans. Sannfæring víkur fyrir 
efahyggju. Þá kemur upp úr kafinu 
að kannski voru sagnir af Haraldi 
hárfagra seinni tíma tilbúningur. 
Alþingi var samkoma hinna fáu 
og valdamiklu, sagnaarfurinn rót-
fastur í kristinni og evrópskri hefð. 
Endalok þjóðveldisins svokallaða 
voru líklega óhjákvæmileg, hnign-
un eftir 1262 orðum aukin og ein-
földuð. Og stóru skilin í samfélaginu 
lágu ekki milli útlendinga og Íslend-
inga heldur undirokaðs fjölda og 
fámennrar valdaklíku innfæddra 
sem erlendra. Sjálfstæðisvakn-
ingin á nítjándu öld var svo hluti 
alþjóðlegrar þróunar. Þá streittist 
íhaldssöm yfirstétt gegn ýmsum 
umbótum og varla nokkur maður sá 
fyrir sér að Íslendingar gætu orðið 
fullkomlega sjálfstæðir í náinni 
framtíð.

Sumarið 1944 hefði mörgum þótt 
svona skrif jaðra við drottinssvik. 
Vonandi eru þeir færri sem hugsa 
þannig sjötíu árum síðar. En hvað 
með sögu lýðveldisins? Hana má 
vissulega sjá í hetjuljóma. Fólk er 
flest efnaðra, frjálsara og hraust-
ara, lífskjör óvíða eins góð. Eitthvað 
réð þessum framförum. Freistandi 
væri að segja að Íslendingar hafi 
fundið kraftinn sem fólst í frelsinu 

Sjálfstæðir Íslendingar.
Lýðveldið á tímamótum
Guðni Th. Jóhannesson sagnfræðingur rýnir í síðustu sjö áratugi lýðveldisins og breytta tíma fram undan hjá þjóðinni.

➜ Nær allir sem komu 
saman á Þingvöllum fyrir 
sjötíu árum höfðu fæðst 
á Íslandi, tilheyrðu hinni 

evangelísku lútersku þjóð-
kirkju, áttu aðeins íslensku 

sem móðurmál og fæstir 
höfðu búið erlendis um 

lengri eða skemmri tíma.

17. JÚNÍ 1944, 
 Hátíðarhöld 
á Þingvöllum 
í tilefni af 
stofnun íslenska 
lýðveldisins. 
Til saman-
burðar má sjá 
hátíðarhöld 
í Reykjavík 
vegna Gaypride, 
gleðigöngun-
nar árið 2013 
þar sem Jón 
Gnarr, fráfarandi 
borgar stjóri 
klæðist íslens-
kum þjóðbún-
ingi.

dal prófessor réttilega. Við lýðveld-
isstofnun gátu menn ekki ímyndað 
sér að bein og óbein áhrif yfirþjóð-
legs fyrirbæris á borð við Evrópu-
sambandið yrðu eins mikil í land-
inu og raun ber vitni. Frá stofnun 
Evrópska efnahagssvæðisins hefur 
frekara vald verið framselt út fyrir 
landsteinana, svo mjög að það brýt-
ur eflaust í bága við lýðveldisstjórn-
arskrána. En það er eins og margir 
yppi bara öxlum yfir því um leið og 
þeir endurskilgreina sjálfstæðið á 
ný.

Sjálfstæði í voða 
Haustið 2008, í hruninu mikla, 
blasti við greiðsluþrot ríkisins. 
Bjargbrúnin var enn þá nær en 
árin fyrir „blessað stríðið“ þegar 
allt var í voða. Með samkomulagi 
við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn urðu 
íslensk stjórnvöld að þola tíma-
bundna skerðingu á efnahagslegu 
sjálfstæði sínu. Enn á eftir að leysa 
landið úr höftum þannig að íslenska 
ríkið geti talist jafnoki annarra á 
alþjóðavettvangi. Sjálfstæðið er 
skert nú um stundir nema það sé 
endurskilgreint enn eina ferðina.

Verndaðir Íslendingar?
Flestir hljóta að sjá að hugmynd-
ir Íslendinga um sjálfstæði eru 
aðrar núna en þær voru sumarið 
1944. Á sama hátt breytast bless-
unarlega skilgreiningar á þjóð og 
þjóðerni – og reyndar ekki aðeins 
skilgreiningarnar. Nær allir sem 
komu saman á Þingvöllum fyrir 
sjötíu árum höfðu fæðst á Íslandi, 
tilheyrðu hinni evangelísku lút-
ersku þjóðkirkju, áttu aðeins 
íslensku sem móðurmál og fæstir 
höfðu búið erlendis um lengri eða 
skemmri tíma. Einsleitnin var yfir-
gnæfandi og mátti það breytast? 
Um þetta leyti og næstu áratugi 
var mörgum landsmönnum annt 
um að vernda allt sem íslenskt var. 
Þegar bandarískt herlið sneri á ný 
til landsins kröfðust ráðamenn þess 
á laun að „engir negrar“ kæmu 
hingað. Með vísun í tíðaranda og 
tortryggni smáþjóðar má útskýra 
þá kynþáttafordóma en alls ekki 
afsaka. Tunguna þurfti víst líka að 
verja fyrir erlendum „slettum“ og 
kanasjónvarpi. Halda þurfti í heiðri 
nafnahefð með því að neyða þá fáu 
útlendinga sem vildu íslenskan rík-
isborgararétt til þess að afsala sér 
eigin nafni (og horfa fram hjá þeim 
Íslendingum sem báru ættarnöfn 
óáreittir). Og alger óþarfi þótti að 
hafa orð á því að sannir Íslendingar 
gætu ekki verið samkynhneigðir.

Allt hefur þetta breyst. Sú hug-
mynd er horfin að ein þjóð skuli 
vera eins þjóð. Sem betur fer hefur 
meirihluti Íslendinga ekkert á 
móti því (eða hvað?) að íbúar þessa 
lands séu ólíkir á hörund, tilheyri 
hinum og þessum trúfélögum, séu 
hommar og lesbíur, heiti alls kyns 
nöfnum, tali með hreim, fæddir í 
fjarlægum löndum. Þjóð með sjálfs-
traust leitar eftir fjölbreytni, fleiri 
siðum og ólíku fólki.

Það er svo bágt að standa í stað
Þjóðir geta vart búið sér verri örlög 
en þau að streitast á móti öllum 
breytingum. Við höfum breyst og 
hugmyndir okkar um sjálfstæði í 
hörðum heimi hafa breyst. Þannig 
hefur okkur tekist að viðhalda hér 
samfélagi sem er með þeim væn-
legustu á jörðinni. Við höfum líka 
notið góðs af samvinnu við önnur 
ríki og frumkvæði þeirra á ýmsum 
sviðum. Loks höfum við Íslending-
ar eflst og dafnað vegna ættjarð-
arástar, þeirrar djúpstæðu tilfinn-
ingar sem er svo dýrmæt í réttum 
mæli. En ástin á landi og þjóð má 
ekki verða svo mikil að búin sé til 
fölsk mynd af afrekum og kostum 
að fornu og nýju. Það væri háð en 
ekki lof.



LANDNÁMSDAGUR
Landnámsdagur er haldinn hátíðlegur í Skeiða- og Gnúp-

verjahreppi í dag með veglegri dagskrá sem hefst 
kl. 11 að Áshildarmýri. Kúabændur í Þrándarholti 
bjóða heim og hægt er að skoða minka í Mön. Þá 
verður margt um að vera í þjóðveldisbænum auk 
þess sem afhjúpað verður söguskilti í Þjórsárholti.
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Maja vann lengi í dönsku versluninni Matas 
og fékk áhuga á heilsuvörum í starfi sínu. 
„Þegar ég kynntist Perfect Tan-töflunum 

fyrst ákvað ég að prófa þær, enda með mjög við-
kvæma húð,“ segir hún. „Fríin mín 
hafa oft og mörgum sinnum eyði-
lagst vegna sólarexems. Hendur og 
fætur voru sérstaklega slæmar af 
sólarexeminu sem þróaðist oft yfir í 
blöðrur sem var virkilega óþægilegt. 
Þetta gerðist þrátt fyrir að ég væri 
í skugga og hefði notað sólarvörn,“ 
segir Maja.

PERFECT TAN VIRKAÐI
FRÁBÆRLEGA 
„Ég var mjög spennt fyrir því hvernig 
töflurnar myndu virka. Ég byrjaði 
að taka þær inn um mánuði áður 
en fríið hófst. Ferðin var yndisleg 

og Perfect Tan virkaði frábærlega. Ég gat virkilega 
notið ferðarinnar án þess að fá sólarexem. Ég upp-
lifði það líka að ég gat verið meira úti í sólinni en 
ég er vön. Mamma hrósaði mér mörgum sinnum 

fyrir það hvað ég væri sólbrún, en 
ég fæ yfirleitt ekki lit. Það er frábært 
að finna vöru sem virkar, ég er orðin 
fastur viðskiptavinur Perfect Tan.“ 

HVAR ER HÆGT AÐ KAUPA SKIN 
CARE™ PERFECT TAN? 
Það er hægt að kaupa Skin Care 
Perfect Tan í apótekum, heilsuhill-
um stórmarkaða og öllum heilsu-
verslunum. Það er einnig hægt að 
fá Skin Care Perfect Tan á heima-
síðu umboðsaðilans, www.icecare.
is. Ef þú hefur spurningar hafðu 
samband við starfsfólk IceCare á 
icecare@icecare.is.

NÝTUR SÓLAR 
ÁN SÓLAREXEMS
ICECARE KYNNIR  Eftir að Maja prófaði Skin Care™ Perfect Tan gat hún loks-
ins notið þess að liggja í sólbaði. Áður hafði sólarexem eyðilagt fyrir henni 
sólarlandaferðir. Nú getur Maja notið ferðarinnar og sólarinnar án þess að fá 
sólarexem og þjást af vanlíðan vegna þess.

LOKSINS LAUSN
Maja er loksins laus við 
sólarexem eftir að hún 
fór að nota Skin Care 
Perfect Tan.

Þ
P

s

s

- Samkvæmt 840.000
notendum GoodReads!

Sástu
myndina?

Hér er 
framhaldið

stu
dina?

r er 
haldið

„Roth kann að skrifa. Flókin fléttan og 
ógleymanleg umgjörðin skapa sögu sem mun 

ekki svíkja aðdáendur fyrstu bókarinnar“
- Publishers Weekly um Andóf

www.bjortutgafa.is 

JÚNÍTILBOÐ!
 Önnur bókin í hinum geysivinsæla

Divergent bókaflokki, er komin út í kilju og er á sérstöku
útgáfutilboði hjá öllum betri bóksölum!

Framhald myndarinnar!

2,799,-
Fullt verð 3.299,-

ó

útgáfutilbo

NÁM Á HÁSKÓLASTIGI • UNIVERSITY LEVEL

Nánari upplýsingar á www.cesarritz.is
og á skrifstofu skólans í síma 594 4000

WWW.MK.IS

HÓTEL
STJÓRNUN
HOTEL MANAGEMENT

for further information 
visit www.cesarritz.is
or phone the office at

594 4000

Viltu starfa á alþjóða vettvangi?
Do you want to work abroad?

INNRITUN STENDUR YFIR!  ENROL NOW!

Spennandi námsmöguleiki fyrir nemendur 
sem lokið hafa stúdentsprófi  
og/eða iðnnámi í matvælagreinum. 

Nemendur útskrifast með alþjóðlegt 
skírteini í hótelstjórnun og geta í  
framhaldi lokið BA námi í Sviss.

Námið fer fram á ensku.

An exciting new option for those who 
hold a university entrance certificate or 
a vocational certificate in the hospitality 
industry. Students graduate with a 
certificate in Hotel and Restaurant 
Operations and may continue their studies 
towards a BA degree at César Ritz Colleges 
in Switzerland.
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GARÐAKONA
Birna hefur lagt 
mikla rækt við 
garðinn síðustu 
þrjú ár.

Ég flutti í íbúðina mína í 
Laugardalnum fyrir þremur 
árum. Þá var hér garður í 

algerri órækt. Ég hreinsaði allt út 
og fékk til liðs við mig yndislega 
garðyrkjumenn frá Garðaþjónustu 
Íslands. Þeir komu með stórvirkar 
vinnuvélar, mokuðu öllu út og 
skiptu um jarðveg. Ég bjó til beð, 
plantaði trjám og rósarunnum 
og byggði garðinn upp. Þetta var 
ofboðsleg vinna og fyrsta sumarið 
fór alfarið í þetta,“ útskýrir Birna. 
Í fyrra var komin mynd á garðinn 
og þá fór hún að skreyta hann 
frekar með garðálfum og styttum. 
„Ég er veik fyrir svona garðskrauti 
og er alltaf með augun opin. Ég 
hef keypt það á haustin og viður-
kenni að ég á erfitt með að stan-
dast það úti í búð. Ætli stytturnar 
séu ekki orðnir um hundrað tals-
ins en auk álfa eru hús, tröll, kýr, 
endur, litlar brýr og gosbrunnar í 
garðinum,“ segir Birna.

Garðurinn er sannkallað ævin-
týraland og segir Birna marga 
staldra við hann og skoða. „Mér 
finnst það bara gaman. Fólk 
kemur og spyr og spekúlerar. 
Þegar ég tók skrautið niður eftir 
sumarið í fyrra spurðu börnin for-
viða hvað hefði orðið um álfana. 
Ég sagði þeim að þeir væru farnir 
í álfalandið en kæmu aftur.“ Eng-
inn hefur að sögn Birnu hreyft við 
álfunum og fá þeir alveg að vera 
í friði. „Það eru jafnvel dæmi um 
að fólk skilji eftir styttur hjá mér. 
Þegar ég vaknaði einn morguninn 
höfðu fjórar beljur bæst í hópinn 
og annan dag berrassað tröll.“ 

Birna býr í tvíbýli og eru ná-
grannarnir ánægðir með framtakið. 
„Þeir eru ekki garðafólk svo að ég 
fékk lausan tauminn.“ ■ vera@365.is

HUNDRAÐ STYTTUR 
SKREYTA GARÐINN
GARÐRÆKT  Birna Sigmundsdóttir hefur unun af garðrækt. Hún er líka veik 
fyrir garðálfum og styttum og bregður þeim fyrir á víð og dreif um garðinn 
hennar. Alls eru stytturnar um hundrað talsins.

ALLS KYNS VERUR Í garðinum eru auk álfa; hús, tröll, kýr, endur, litlar brýr og gos-
brunnar. 

ÆVINTÝRALAND Álfarnir eru í meiri-
hluta.

VEKUR ATHYGLI Margir staldra við og 
virða garðinn fyrir sér. Birna hefur bara 
gaman af því.

HEFUR TEKIÐ STAKKASKIPTUM 
Garðurinn var í algerri órækt þegar Birna 
hófst handa við að taka hann í gegn fyrir 
þremur árum.

HVERAGERÐI
- blómstrandi bær!

Heilsubærinn Hveragerði

Vinalegt samfélag

Eggjasuða í Hveragarðinum

Rómantískar gönguleiðir

Afar fjölbreyttar hátíðir

Garðyrkja og græn svæði

Einstakur golfvöllur

Rómuð náttúrufegurð

Drauma sundlaug

Iðandi lista- og menningarlíf



Miracle Cream

Kremið sem umbreytir húð þinni 
frá fyrstu snertingu

Nýjung

UMBREYTIR 
HÚÐINNI 

GEGN ÖLDRUN
OG AÐLAGAST 
HÚÐLIT ÞÍNUM 
FULLKOMLEGA

/garniericeland

UMBREYTING Á AUGABRAGÐI 

Einstök innihaldsefni í kreminu eru rík af örsmáum 
litarögnum, sem sjálfkrafa aðlaga sig að húð þinni 
• slétta • jafna • gefa húðinni óaðfinnanlegan ljóma
Formúlan gegn öldrun inniheldur 7 virk innihaldsefni
 • stinnir húðina • dregur úr hrukkum og fínum línum
Prófað á yfir 1500 konum með mismunandi húðgerð og húðlit. 
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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

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 bakteríusýkingum 
úr umhverfinu vegna allra hinna ferða-
mannanna.

Með því að taka inn góða melt-
ingargerla styrkist meltingarflóran 
og ónæmiskerfi líkamans og þar með 
varnir líkamans gegn óæskilegum bakt-
eríum sem valdið geta melting-
arvanda.

BYLTINGARKENND 
LAUSN FYRIR 
MELTINGUNA
Það er öllum 
hvimleitt að 
glíma við 
meltingartrufl-
anir í sumarfríi á 
erlendri grundu 
og slíkt getur 
hæglega eyðilagt 
fríið. Helmingur 
þeirra sem ferðast 
til útlanda finnur fyrir 
óþægindum 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
UTANLANDSFERÐINA
„For travelling abroad“ er tvívirk bakt-
eríuformúla til að taka með í fríið. Hún 
inniheldur hátt hlutfall góðra baktería, 
svo sem lactobacillus og bifidobacter-
ium, sem eru verndandi fyrir meltingu 

og þarmaflóru og 
minnka hættu á 
að óvinveittir 
gerlar setjist 
að í meltingar-
vegi. Auk þess 
inniheldur hún 
saccharomyces 

boulardii sem los-
ar þarmaflóruna við 

óæskilegar bakteríur 
og dregur verulega úr 

líkum á magakveisum og 
niðurgangi. 

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

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.

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.

Jógahátíðin Jóga á sumarsólstöð-
um er nú haldin í fjórða sinn en 
fyrsta hátíðin fór fram í Árskógi 
við Eyjafjörð árið 2011. Næstu tvö 
ár var hátíðin haldin á Lýsuhóli á 
Snæfellsnesi og nú á Varmalandi í 
Borgarfirði. 

„Markmið hátíðarinnar er að 
lyfta fólki upp, bæði andlega og 
líkamlega og hjálpa því til betra 
lífs með jóga og hollu fæði,“ 
segir Sólveig Kristjánsdóttir, einn 
skipuleggjenda hátíðarinnar. 

Dagskráin er stútfull af við-
burðum. Boðið verður upp á 
jógatíma kvölds og morgna, hug-
leiðslu, gönguferðir, ratleik og 
gong-slökun svo dæmi séu nefnd. 
Þá verða ýmsir fyrirlestrar á dag-
skrá. Salvör Nordal mun fjalla 
um þögnina og Guðrún Darshan 
um sútrur (lífsreglur) vatnsbera-
aldarinnar. Eins verður fjallað um 
hvernig er hægt að breyta matar-
venjum sínum til frambúðar.

Á hátíðinni er lögð áhersla á 
bragðgóðan lífrænan grænmetis-
mat. „Matreiðslukonur hátíðar-
innar eru þaulvanir grænmet-
is- og hráfæðiskokkar og hafa 

það að markmiði að kaupa sem 
mest lífrænt. Mörgum hefur þótt 
maturinn á hátíðinni standa upp 
úr og gera það að verkum að fólk 
ákveður að koma aftur og aftur,“ 
segir Sólveig.

 Dagskráin mun að mestu fara 
fram í Félagsheimilinu Þinghamri. 
Þar munu þátttakendur iðka 
jóga og hlýða á fyrirlestra. Þá 

verður hægt að leigja herbergi á 
heimavistinni við grunnskólann 
á Varmalandi. Maturinn verður 
borinn fram í skólanum en þar er 
sömuleiðis aðstaða fyrir barna-
dagskrá. Við félagsheimilið er líka 
stór sundlaug ásamt tjaldstæði. 

Allar nánari upplýsingar og 
skráning fer fram á 
www.sumarsolstodur.is

JÓGAHÁTÍÐ Í BORGARFIRÐI
Jógahátíðin Jóga á sumarsólstöðum verður haldin dagana 18. til 22. júní á 
Varmalandi í Borgarfirði. Boðið verður upp á jóga kvölds og morgna, hug-
leiðslu, ýmsa fyrirlestra og lífrænan grænmetismat.

SLÖKUN Gong-slökun úti í guðsgrænni náttúrunni.

Íbúar í Norðlingaholti ætla að 
halda skottmarkað á morgun á 
milli klukkan tvö og fjögur. Þær 
Halla Hjördís Eyjólfsdóttir og 
Þórdís Steinarsdóttir hafa veg og 
vanda af skipulagningu markað-
arins. „Við tókum okkur saman 
tvær sem vinnum á Rauðhóli, 
leikskólanum í Norðlingaholti, og 
ákváðum að efna til skottsölu þar 
sem íbúar hverfisins geta komið 
og selt það sem þeir vilja og 
kannski keypt það sem þá vantar. 

Á markaðnum verða bækur, föt, 
skór, skartgripir, barnaföt, leik-
föng og bara allt sem fólki dettur 
í hug að selja. Rúmlega tuttugu 
manns verða með opið skott og 
þetta verður örugglega mikið 
fjör,“ segir Halla. 

Markaðurinn verður á bíla-
stæðinu við Árvað, fyrir neðan 
Norðlingaskóla, og eru allir vel-
komnir á markaðinn, hvort sem 
þeir eru íbúar Norðlingaholts 
eða ekki. 

SKOTTMARKAÐUR
Í NORÐLINGAHOLTI
Allt milli himins og jarðar til sölu í skottum bíla.

FLÓAMARKAÐUR Íbúar Norðlingaholts verða með flóamarkað á morgun við Árvað 
og eru allir velkomnir. MYND/GETTY

VELLÍÐAN Í MAGA Ferðalög geta tekið sinn toll og því 
mikilvægt að undirbúa meltingarvegaflóruna vel áður en 

haldið er utan í sumarfrí.FOR 
TRAVELLING 

ABROAD
fæst með 

20 prósenta 
afslætti 
út júní

Færri kíló – Minna ummál
með spínat extrakt 

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

Aptiless fæst eingöngu í Noregi,  Svíþjóð og nú á Íslandi. 
Hungur tilfinning minnkar strax frá fyrstu notkun. Inniheldur 
yfir 100 mismunandi próteinefni. Einn skammtur jafngildir 
fimm boll um af fersku spínati en Thylakoids dregur úr hungri 
Eykur mettun - Minnkar sykurlöngun - Jafnar blóðsykur - Lækkar 
blóðfitu, kólesterol og blóðþrýsting - Minnkar ummál - Fækk ar 
aukakílóum - Eykur orku - Bætir þarmaflóru. 100% náttúrulegt 

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

NÝ SENDING KOMIN
Aptiless seldist upp á auga  bragði, enda mest 
selda fitubrennsluefnið í Noregi og Svíþjóð. 
Þökkum frábærar viðtökur. 



Svefntruflanir geta stuðlað 
að vanlíðan. Við búum í 
hröðu og erilsömu sam-

félagi sem veldur því að svefn-
truflanir eru gríðarlega algengar. 
Ef þú færð ekki nægan svefn get-
urðu fengið bauga undir augun, 
húðin orðið föl og einnig getur 
það valdið þyngdaraukningu 
þar sem þú eykur framleiðslu 
á hormónum sem kalla fram 
hungurtilfinningu.

SKAÐLEGT FYRIR LÍKAMANN
Svefnleysi veldur því að líkam-
inn endurnýjar sig hægar, sem 
getur veikt ónæmiskerfið. Í raun 
getur svefnleysi verið mjög 
skaðlegt fyrir líkamann, það er 
ekki óalgengt að vinir og sam-
starfsmenn hafi áhyggjur af þér. 
Svefnleysi er svo skaðlegt fyrir 
fólk að það er viðurkennt sem 
áhrifarík pyntingaraðferð.

SOFÐU BETUR 
Til þess að hjálpa þér við að 
losna við hvíldar- og svefnlausar 
nætur ættir þú að prufa Melissa 
Dream-töflurnar. Sítrónumelis-
töflurnar (Lemon balm) við-
halda góðum og endurnærandi 
svefni.

MELISSA DREAM
Í gegnum aldirnar hefur sí-
trónumelis (Lemon balm), 
Melissa officinalis, verið 
vinsæl meðal grasalækna. 
Þaðan dregur varan nafn 
sitt, Melissa Dream. Þetta 
vísindalega samsetta 
náttúrulyf er hannað til 
að aðstoða þig við að 
sofa betur og vakna end-
urnærð/ur og inniheldur 
ekki efni sem hafa sljóvg-
andi áhrif. Sítrónumelis-
taflan (Lemon balm) 
inniheldur náttúrulegu 
amínósýruna L-theanine, 
sem hjálpar til við slökun 
auk alhliða B-vítamína, 
sem stuðla að eðlilegri 
taugastarfsemi. Auk 
þess inniheldur taflan 
mikið magn magnesíums, 
sem stuðlar að eðlilegri 
vöðvastarfsemi og dregur 
þar með úr óþægindum í 
fótum og handleggjum og 
bætir svefn. 

GAT LOKS SLAKAÐ Á
Borghild Ernulf var í 

mörg ár sjálfstæður atvinnu-
rekandi og þekkt fyrir mikinn 
eldmóð og hefur enn fullskipaða 
dagskrá. „Afþreyingin breyttist 
frá því að vera vinnutengd yfir 
í hluti eins og golf og bridds. 
Þrátt fyrir að þurfa ekki lengur 
að hafa hugann við vinnuna, 
átti ég samt erfitt með að slaka 
á,“ segir Borghild, sem ræddi 
svefnvandamál sín við vin sinn 
frá Svíþjóð. „Við ræddum mikil-
vægi góðs nætursvefns fyrir al-
menna vellíðan. Hann lagði til að 

ég prófaði Melissa™, sem hann 
notar sjálfur til að öðlast góðan 
nætursvefn,“ útskýrir Borghild.

„Ekki leið á löngu þar til 
svefnmynstrið varð eðlilegt á 
ný. Ég hafði prófað aðrar vörur 
til að finna lausn á svefnvanda-
málinu en það var ekki fyrr 
en ég tók Melissa™ að ég gat 
slakað á og sofið vært.“ 

SEFUR EINS OG ENGILL
Undanfarin ár hefur Elín, sem 
er 62 ára, átt erfitt  með að 

festa svefn og átti það til að 
vakna oft að nóttu til. „Það 

er óþolandi að liggja í 
rúminu og bylta sér af því 
að maður getur ekki sofið. 
Á daginn átti ég erfitt með 
einbeitingu. Ég var alltaf 
þreytt. Ég hljóp um eins 
og hauslaus hæna, og kom 
engu í verk vegna þess að 
ég fékk ekki nægan svefn.

Nú líður mér stórkost-
lega. Ég er úthvíld og glöð 
þegar ég vakna. Ég er 
orkumeiri yfir daginn og 
afkastameiri. Ég tek inn 
töfluna klukkutíma áður 
en ég hátta. Það er ótrúleg 
tilfinning að vakna eftir 
góðan nætursvefn.“

Fáanlegt í apótekum og 
heilsuverslunum. Til að 
fá frekari upplýsingar 
eða kaupa á netinu, 
farðu á: www.icecare.is

ÞJÁIST ÞÚ AF 
SVEFNLEYSI?
ICECARE KYNNIR  Melissa Dream-töflurnar fá þig til að slaka á, sofa betur og 
vakna endurnærð/ur. Þetta er ekki lyf heldur náttúruleg vítamín og jurtir.

BORGHILD ERNULF Endurnærð á 
morgnana.

ELÍN Frábært að vakna eftir góðan 
nætursvefn.
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MELISSA DREAM OG ÞÚ SEFUR BETUR
Melissa Dream-töflurnar hjálpa þér að losna við hvíldar- og svefnlausar nætur. Sítrónumelis-töflurnar (Lemon 
balm) viðhalda góðum og endurnærðum svefni. Töflurnar innihalda auk þess mikið magn magnesíums sem 
dregur úr óþægindum í fótum og handleggjum. 

www.vitex.is

Eitt skot = 6 rauðrófur 
eða 1 líter af rauðrófusafa

Orkuskot fyrir æfingarOrkuskot fyrir æfingar
WE BEET THE COMPETITIONWE BEET THE COMPETITION

Flatur magi

-

Þú færð Optibac probiotics í 
öllum helstu apótekum

Julius-K9 
hundabeislin hafa verið ko-
sin þau bestu frá árinu 2010 
af leiðandi hundatímaritum 

í Evrópu!
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Fastur punktur hjá mörgum 
ferðamönnum er að gæða sér á 
bröns eða blöndu af síðbúnum 

morgunverði og snemmteknum há-
degisverði. Á íslensku er það kallað 
dögurður og getur verið samtíningur 
af ótalmörgu. Á Texasborgurum við 
Grandagarð er ekki verið að flækja 
málin heldur boðið upp á ekta amer-
ískan bröns um helgar frá 11-16 eins 
og á dæner í Texas.

„Ég fer alltaf á dæner undir hádegi 
þegar ég er í Bandaríkjunum,“ segir 
Magnús Ingi Magnússon veitinga-
maður. „Þessi ameríski siður með 
brönsinn er alveg frábær.“ Hann 
ákvað því að bjóða sjálfur upp á 
uppáhaldið sitt hér heima, en ekki 
bara fyrir ferðamenn heldur einnig 
Íslendinga, sem eru margir hverjir 
komnir á bragðið.

„Þú velur annaðhvort tilbúna 
samsetta rétti eða færð þér pönnu-
kökur með hlynsírópi og velur svo 
annað sem þú vilt á diskinn eftir 
svengd og smekk,“ segir Magnús 
Ingi. „Þetta þekkja allir Ameríkanar 
og æ fleiri Íslendingar, enda verður 
sífellt algengara að vinir og fjöl-
skyldur hittist yfir löngum dögurði á 
laugardegi eða sunnudegi.“ Kræs-
ingarnar sem boðið er upp á, verðið 
og fyrirkomulagið á Texasborgurum 
ætti að ýta enn frekar undir það. Í 
rammanum sést úrvalið sem er á 
boðstólum. 

Á vefsíðunni texasborgarar.is og á 
Facebook er meðal annars að finna 
matseðilinn og nýjustu tilboðin á 
Texasborgurum.

BRÖNSINN Á 
TEXASBORGURUM
San Antonio-bröns og kaffi | 690 kr.
Texas-pönnukökur með hlynsírópi.

Amarillo-bröns og kaffi | 990 kr.  
Texas-pönnukökur, hlynsíróp og 
kara mellíseruð epli með kanil.

Austin-bröns og kaffi | 1.290 kr.
Texas-pönnukökur, hlynsíróp og bláber 
með vanilluís.

Dallas-bröns og kaffi | 1.290 kr.
Texas-pönnukökur, hlynsíróp, beikon, 
tómatur, rauðlaukur og tvö steikt egg.

Houston-bröns og kaffi | 1.890 kr.
Texas-pönnukökur, hlynsíróp, beikon, 
steiktar pylsur, steiktar kartöflur, bakaðar 
baunir, tómatur, rauðlaukur og tvö steikt 
egg.

AÐ EIGIN VALI OG AUKALEGA
Bakaðar baunir | 290 kr.
Beikon | 290 kr.
Steikt egg | 290 kr.
Steiktar kartöflur | 390 kr.
Steiktar pylsur | 490 kr.

EKTA AMERÍSKUR BRÖNS MEÐ ÖLLU
TEXASBORGARAR KYNNA  Amerísku pönnukökurnar á Texasborgurum með hlynsírópi og alls konar 
girnilegu góðgæti draga marga að í bröns um helgar. Fjölskyldur hittast og eiga góða stund á Texasborgunum.

ALVÖRU BRÖNS Pönnukökurnar á Texasborgurum eru með hlynsírópi og alls konar girnilegu 
góðgæti. MYND/GVA

AMARILLO-BRÖNS Texas-pönnukökur, 
hlynsíróp og karamellíseruð epli með kanil.

DALLAS-BRÖNS Texas-pönnukökur, hlynsíróp, 
beikon, tómatur, rauðlaukur og tvö steikt egg.

FRÁBÆRT ÚRVAL Bröns fyrir alla aldurs-
hópa á Texasborgurum. 

af Dallas-
bröns með 
kaffi milli 
11 og 16 

laugardaga 
og sunnudaga 

gegn fram-
vísun þessa 

miða. Aðeins 
1.290 kr. fyrir 

tvo. 

Gildir til 31. 
júlí 2014.

Texasborg-
arar.is   s: 
517-3130
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Hvað er það sem þú gerir alltaf um helgar? Ég vinn 
flestar helgar. Ég sé um að skipuleggja viðburði fyrir 
nánast alla stærstu skemmtistaði landsins og er 
auk þess plötusnúður. Helgarnar eru því mínir 
aðalvinnudagar. Þegar tími gefst stunda ég 
líka heilmikla líkamsrækt á laugardögum en 
sunnudagarnir fara í afslöppun.

Hvað ætlar þú að gera sérstakt um 
þessa helgi? Þessa helgi er allt 
í gangi. Ég spilaði á Kótelett-
unni á Selfossi í gærkvöldi og 
í kvöld verð ég á Bíladögum 
á Akureyri þar sem ég 
mun spila í Sjallanum með 
Muscleboy og Love Guru. 
Dagurinn fer því að mestu 
í undirbúning því ég legg 
mikinn metnað í það sem 
ég tek mér fyrir hendur.

Hvar finnst þér best að vera 
um helgar? Heima er best, 
alltaf. En þær helgar sem ég er 
heima fyrir eru of fáar.

Vakirðu fram eftir um helgar? Já, 
ég geri það, jafnvel þótt ég sé ekki að 
vinna. Þá leyfi ég mér að vaka lengur bara af 
því ég veit að það er komin helgi. Ég er þá ekkert 
að gera neitt sérstakt. Ég er mikill dundari og finn 
mér alltaf eitthvað til dundurs. Sófinn er líka vin-
sæll. Það tekur mig yfirleitt tvo til þrjá tíma að ná 
mér niður eftir gigg og geta þá gengið til hvílu. Ég 
fer því mjög seint í háttinn um vinnuhelgar.

Ertu árrisull eða sefurðu út? Það fer eftir hvað 
ég var að gera. Um fríhelgar reyni ég að vakna 
snemma og nýta daginn. Ef ekki, næ ég mér í allan 
þann svefn sem ég þarf. Ég byrja svo yfirleitt dag-
inn á því að fara í ræktina og verð þannig orku-
meiri yfir daginn.

Hver er draumamorgunverðurinn? Ætli það sé ekki 
egg og beikon.

Hvernig er dæmigert laugardagskvöld í þínu lífi? 
Ég fæ mér yfirleitt eitthvað gott að borða og síðan 
hefst undirbúningur undir kvöldið. Ef ég á tíma 

aflögu hitti ég góða vini og fer svo að skemmta 
þar sem ég er bókaður. Þar legg ég mig allan 

fram og spila yfirleitt fyrir mörg hundruð 
manns fram á rauðanótt.

Ertu með nammidag og hvert 
er uppáhaldssælgætið? Ég 

er algjör sælkeri en reyni 
að hafa einn nammidag í 
viku, á sunnudögum. Ég 
elska súkkulaði og hlaup. 
Uppáhaldsnammið er allt 
hlaup frá Haribo. Annars 
er ég líka mikið í snakk-
inu, helst Doritos, það 
klikkar aldrei. Ætli ég 
fái mér ekki Doritos einu 
sinni í viku.

Klæðirðu þig í betri gallann 
um helgar? Ég reyni að vera 

í betri gallanum eins oft og 
ég get, alla daga vikunnar, en er 

þó klárlega ögn fínni í tauinu um 
helgar.

Heldurðu hvíldardaginn heilagan? Það má segja 
það. Sunnudagur er minn hvíldardagur. Ég fer 
oftast út að borða með kærustunni og skipu-
legg daginn eins vel og ég get til að fá sem 
mest út úr honum.

Ferðu til kirkju eða hlustar á útvarpsmessuna 
á sunnudögum? Nei, það geri ég nú ekki en 
kannski maður ætti að fara að hjóla í það.

Til hvers eru helgarfrí, að þínu mati? Helgarfrí 
eru til að slappa af, gera hluti sem maður gerir 
ekki hina dagana og jafnvel lyfta sér aðeins 
upp. Þegar ég fæ heila helgi í frí þá nýti ég 
hana til fulls.
 ■ thordis@365.is

FER SEINT Í HÁTTINN
HELGIN  Ólafur Geir Jónsson, plötusnúður og fyrrverandi herra Ísland, verður 
á ferð og flugi um helgina og tryllir Akureyringa í kvöld sem DJ Óli Geir.
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Heldurðu hvíldardagin
það. Sunnudagur er m
oftast út að borða me
legg daginn eins vel o
mest út úr honum.

Ferðu til kirkju eða hlu
á sunnudögum? Nei, þ
kannski maður ætti að

Til hvers eru helgarfrí,
eru til að slappa af, ge
ekki hina dagana og ja
upp. Þegar ég fæ heila
hana til fulls.

SVALUR
Óli Geir er vel á 

sig kominn enda 
duglegur að 

rækta líkama og 
sál til að takast 

á við verkefni 
næturvinnunnar 

um helgar. 

MYND/JÓN ÓSKAR



atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

      Ert þú 
ekki gera ekki neitt 
             týpa?

Motus ehf. er leiðandi fyrirtæki 

á sviði kröfustjórnunar (Credit 

Management Services). 

Hjá Motus starfa rúmlega 140 

starfsmenn á 11 starfsstöðvum 

um land allt. Meðal viðskipta-

vina Motus eru m.a. fjölmörg af 

stærstu fyrirtækjum og 

stofnunum landsins.

Motus er samstarfsaðili Intrum 

Justitia, sem er markaðsleiðandi 

fyrirtæki í Evrópu á sviði 

kröfustjórnunar.
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Þjónustufulltrúi Kröfuvakt

Motus leitar að öflugum einstaklingi í starf þjónustufulltrúa 
í Kröfuvakt á Fyrirtækjasviði.

Starfið felst m.a. í gagnaöflun, skráningarvinnslu og samskiptum við 

greiðendur og kröfueigendur í tengslum við innheimtu eldri viðskiptakrafna. 

Við leitum að talnaglöggum og duglegum starfsmanni með góða 

samskiptahæfileika og góða almenna tölvukunnáttu. Reynsla af skrifstofu-  

og/eða bankastörfum er kostur.

Um 100% starfshlutfall er að ræða á skrifstofu fyrirtækisins í Reykjavík.

EKKI GERA EKKI NEITT er grundvöllur fyrirtækjamenningar Motus, en innri gildi 

starfsmanna eru hjálpsemi, frumkvæði, jákvæðni, vinnusemi og umburðarlyndi. 
 

Í boði er skemmtilegt umhverfi, metnaðarfullir samstarfsmenn, afburða 

upplýsingakerfi og öflugt fyrirtæki.

Nánari upplýsingar veitir Sigurbjörg D. Hjaltadóttir, starfsmannastjóri Motus, í síma 440 
7122 og sibba@motus.is. Vinsamlegast sækið um á heimasíðu okkar, www.motus.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 24. júní 2014. Ráðið verður í starfið sem fyrst.

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

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)
• Heimilisfræðikennsla
• Sérkennsla

Lækjarskóli (664 5877 haraldur@laekjarskoli.is)
• Sérkennsla f. nemendur með þroskaröskun
• Pólskukennsla í móttökudeild (50%), 
góð íslenskukunnátta æskuleg

Víðistaðaskóli  (595 5800 hronn@vidistadaskóli.is)
• Sérkennsla
• Enskukennsla og náttúrufræði (afleysing)
• Danskennsla
• Tónmenntakennsla

Öldutúnsskóli (555 1546 valdimar.vidisson@oldutunsskoli.is)
• Umsjónarkennsla á miðstigi

Allar upplýsingar gefa skólastjórar viðkomandi skóla. 
Sjá nánar á  heimasíðum skólanna.
Umsóknarfrestur er framlengdur til 20. júní  2014.
Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt 
sem konur hvattir til að sækja um starfið.

Fræðslustjóri

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Lausar stöður í grunnskóla

Helstu verkefni og ábyrgð: 
  •  Stýrir daglegum störfum annarra starfsmanna,  
      í samráði  við forstöðumann.
  •  Ber faglega ábyrgð á og hefur umsjón með  
      framkvæmd þjónustunnar. 
  •  Gerð og eftirfylgd einstaklingsáætlana.
  •  Veitir leiðsögn og tilsögn um framkvæmd þjónustu.
  •  Tekur virkan þátt í þróunar- og uppbyggingarvinnu. 
  •  Hvatning og stuðningur við þjónustunotendur til  
      sjálfshjálpar og félagslegrar virkni. 
  •  Samvinna við starfsfólk, aðstandendur og aðra 
      þjónustuaðila íbúa.

Hæfnikröfur
  •  Starfsleyfi sem þroskaþjálfi eða háskólamenntun á     
      sviði heilbrigðis-, mennta- eða félagsvísinda.
  •  Þekking og reynsla af starfi með einstaklingum    
      með þroskahömlun og einhverfu æskileg. 
  •  Reynsla af stjórnun æskileg.
  •  Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnu   
      brögðum.
  •  Hæfni í mannlegum samskiptum. 
  •  Hreint sakavottorð í samræmi við lög sem og reglur   
      Reykjavíkurborgar.

Deildarstjóri á áfangastað – Vesturbær
 
Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Vesturgarður óskar eftir að ráða deildarstjóra á áfangastað fyrir ungt fatlað fólk 
á leið í sjálfstæða búsetu. Um er að ræða 100% starf og viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.  

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endur-
spegli það margbreytilega 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.

Velferðarsvið

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.  
Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigþrúður Erla Arnardóttir í síma 411-1700 eða með því að senda  
fyrirspurnir á sigthrudur.erla.arnardottir@reykjavik.is

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu  
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf  
 
Umsóknarfrestur er til 28. júní n.k.

Markmið starfseminnar er að leggja mat á stuðningsþörf, efla færni, auka sjálfstæði, stuðla að jákvæðri  
sjálfsmynd og auka lífsgæði.

JÁVERK er 22 ára öflugt og metnaðarfullt verktakafyrirtæki. Starfsmenn 

eru liðlega 100 í dag og verkefnastaða fyrirtækisins er traust. JÁVERK 

leggur mikla áherslu á umhverfis-, öryggis- og gæðamál. 

Starfsmannastefna fyrirtækisins gerir ráð fyrir að aðbúnaður og 

starfsumhverfi sé með því besta sem þekkist. Starfsandi er frábær og 

starfsmannafélagið er mjög virkt og stendur fyrir margs konar skemmtunum 

og ferðalögum. JÁVERK er með skrifstofur bæði á Selfossi og Reykjavík.

Óskum eftir að ráða reynda mótasmiði til uppsteypu- 

verkefna á höfuðborgarsvæðinu. Til greina kæmi líka 

að ráða undirverktaka/mótaflokka í einstök verkefni.

Allar upplýsingar gefur Gylfi í síma 860-1707.

JÁVERK leggur áherslu á að ráða kraftmikla og 

metnaðarfulla einstaklinga sem sýna frumkvæði og 

sjálfstæði í vinnu. Við bjóðum upp á frábæran 

starfsanda og gott vinnuumhverfi í metnaðarfullu og 

heilbrigðu fyrirtæki. Umsóknir sendist á póstfangið 

gylfi@javerk.is fyrir 23. júní nk.

Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem 
trúnaðarmál.

MÓTASMIÐIR

Gagnheiði 28
800 Selfoss
Sími +354 480 1700
www.javerk.is



UPPBYGGING Í AUGSÝN

Landspítali er fjölmennasti vinnustaður lands-
ins með um 4.800 starfsmenn. Spítalinn hefur 
víðtæku hlutverki að gegna sem aðalsjúkrahús 
landsins, háskólasjúkrahús og miðstöð menntunar 
og rannsókna í heilbrigðisvísindum. Nýtt skipurit 
spítalans tekur gildi 1. september 2014 en sam-
kvæmt því verður starfseminni skipt í sjö klínísk 
svið. Landspítali leggur áherslu á öryggi, skilvirka 
verkferla, ábyrgan rekstur, góða vinnustaða-
menningu og endurnýjun húsnæðis.

Landspítali auglýsir eftir framkvæmdastjórum 
til að leiða uppbyggingu næstu ára

ALLAR STÖÐUR
FRAMKVÆMDASTJÓRA
KLÍNÍSKRA SVIÐA
ERU LAUSAR TIL UMSÓKNAR 

Framkvæmdastjórar heyra beint undir forstjóra og mynda fram-
kvæmdastjórn spítalans, ásamt stjórnendum stoðsviða, aðstoðar-
forstjóra og forstjóra. Framkvæmdastjórnin vinnur sem teymi að 
stefnumótun og ber sameiginlega ábyrgð á spítalanum í heild.

Leitað er að kraftmiklum og reyndum stjórnendum sem hafa 
brennandi áhuga á að vinna með forstjóra að því að byggja upp 
sterka liðsheild og framfylgja stefnu, markmiðasetningu og 
framtíðarsýn spítalans. Stefnt er að því að mynda samhentan 
hóp með fjölbreytta reynslu og bakgrunn.

Starfssvið framkvæmdastjóra

• Fagleg forysta um þjónustu við sjúklinga.
• Forysta um uppbyggingu öryggismenningar og umbótastarfs.
• Stefnumótun, markmiðasetning og áætlanagerð.
• Uppbygging mannauðs og liðsheildar ásamt ábyrgð 

á starfsmannamálum.
• Ábyrgð á fjármálum, fjárhagsáætlun og rekstri. 

Menntunar- og hæfniskröfur

• Brennandi áhugi á uppbyggingu Landspítala og innleiðingu 
stefnu spítalans.  

í heilbrigðisþjónustu.
• Jákvætt lífsviðhorf og framúrskarandi leiðtoga- 

• Mikil hæfni í tjáningu í ræðu og riti, á íslensku og ensku.
• Frumkvæði, drifkraftur og stefnumótandi hugsun.
• Háskólapróf á heilbrigðissviði er skilyrði, 

viðbótarmenntun æskileg.
• Farsæl stjórnunar- og rekstrarreynsla.



Meðferðarsvið 1. Á þessu sviði sameinast bráðamóttakan 

Meginverkefnin eru samskipti við aðra þætti heilbrigðis-

Meðferðarsvið 2. -

þjónustuferla, einkum í krabbameinslækningum.

Meðferðarsvið 3. Kjarnagreinar skurðlækninga, auk 

aðgerðasvið um nýtingu skurðstofa.

Meðferðarsvið 4. Barnalækningar, barna- og unglinga-
geðlækningar, kvenlækningar og heilbrigðis- og upplýsinga-

í fullorðinsþjónustu og uppbygging upplýsingatækni eru 
sérstök áhersluverkefni.

Meðferðarsvið 5. Geðheilbrigðisþjónusta og samvinna 
við aðra þætti heilbrigðis- og velferðarþjónustu. Samfélags-
geðþjónusta og uppbygging sérhæfðrar þjónustu eru megin-
áskoranir þessa sviðs.

Aðgerðasvið. -
deilda, speglunardeilda og blóðbanka eru meginverkefni 
þessa klíníska stoðsviðs. Áherslan er á árangursríkt sam-
starf við mismunandi sérgreinar, þar sem rekstrar- og 
þjónustumarkmið eru lögð til grundvallar.

Rannsóknarsvið. Kjarnaverkefni þessa klíníska stoðsviðs
eru röntgendeild, meinafræði og rekstur rannsóknarstofa 

-
starf við klíníska þjónustu og skilvirk notkun nýrrar tækni.

Gert er ráð fyrir að nýir framkvæmdastjórar taki til starfa 

að fyrstu viðtöl vegna ofangreindra starfa verði haldin á 
-

valnefnda sem aðstoða við mat á umsóknum.

eina stöðu, í samræmi við reynslu og bakgrunn.

Umsóknarfrestur er til og með 7. júlí 2014.
Umsækjendur eru beðnir að skila ítarlegri ferilskrá og 

-
stuðningi fyrir hæfni til að gegna tiltekinni stöðu, á heima-
síðu Capacent, www.capacent.is. Umsækjendur sem vilja 

-

MEÐFERÐARSVIÐ 1

Bráðamóttaka

Flæðisdeild
Lyfjaþjónusta
Sjúkrahótel
Öldrunardeildir

20

560

7,1

33

590

7,7

22

410

4,2

19

440

5,2

19

440

3,6

12

420

6,6

8

350

4,6

FORSTJÓRI

MEÐFERÐARSVIÐ 2

Blóðlækningar
Gigtarlækningar
Heimahlynning
Hjartalækningar
Húðlækningar
Innkirtlalækningar
Krabbameinslækn.
Líknardeild
Lungnalækningar
Meltingarlækningar
Nýrnalækningar
Ofnæmislækningar
Smitlækningar
Taugalækningar

MEÐFERÐARSVIÐ 3

Alm. skurðlækn.
Augnlækningar
Brjóstholsskurðl.
Bæklunarskurðl.
Heila/taugaskurðl.
Háls/nef/eyrnal.
Lýtalækningar
Ritunarmiðstöð
Næringarstofa
Þvagfæraskurðl.
Æðaskurðlækn.

MEÐFERÐARSVIÐ 4

Barnalækningar
Barnaskurðlækn.
BUGL
Fæðingarþjónusta
Heilbrigðis- og
upplýsingatækni
Kvenlækningar
Vökudeild

MEÐFERÐARSVIÐ 5

Bráðageðþjónusta
Félagsráðgjafar
Fíknigeðdeild

Geðgjörgæsla
Móttökugeðdeildir
Prestar
Réttargeðdeild
Samfélagsgeðteymi
Sálfræðiþjónusta
Öryggisgeðdeild

AÐGERÐASVIÐ

Blóðbankinn
Dauðhreinsun
Gjörgæslur
Skurðstofur
Speglanir

RANNSÓKNARSVIÐ

Blóðmeinafræði
Erfða- og sameinda-
læknisfræði
Klínísk lífefnafræði
Meinafræði
Ónæmisfræði
Röntgendeild
Sýklafræði
Veirufræði

Stjórnendur

Stöðugildi

Velta 2013 (mia)

Þar sem orðið „lækningar“ er samkvæmt málvenju í heiti starfseininga er 

átt við þjónustu lækna, hjúkrunarfræðinga og annarra heilbrigðisstétta. 

Heitið felur því í sér starfsemi tengdra legu-, dag-, og göngudeilda.

Nýtt skipurit klínískra sviða
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Helstu verkefni eru:

• Akstur strætisvagns.  
• Akstur ferlibíls. 

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu 
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt.

Umsóknarfrestur er til og með 22. júní 2014

Sumarstörf hjá Strætisvögnum Akureyrar

Strætisvagnar Akureyrar og ferliþjónusta 
óska eftir bifreiðastjórum til sumarafleysinga 

@

Starfsmaður í viðhaldsdeild

BM Vallá ehf. óskar eftir að ráða starfsmann  
í viðhaldsdeild fyrirtækisins í Reykjavík. 
Vinnan felst í viðhaldi og viðgerðum á stórum 
bílum, tækjum og verksmiðjum fyrirtækisins. 

Vinsamlega sendið umsóknir á  
netfangið gylfi@bmvalla.is 

BM Vallá ehf.
Bíldshöfða 7 

Sveitarstjóri Húnaþings vestra

Nánari upplýsingar um starfið veita Gauja Hálfdanardóttir (gauja@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 30. júní nk. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Farið verður með allar fyrirspurnir sem 
trúnaðarmál. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar.

Húnaþing vestra er víðfemt landbúnaðarhérað 
í alfaraleið, miðja vegu milli Akureyrar 
og Reykjavíkur. Hvammstangi er stærsti 
þéttbýliskjarni sveitarfélagsins með um 600 
íbúa en íbúar sveitarfélagsins alls eru tæplega 
1.200. Sveitarfélagið stendur vel fjárhagslega 
og eru spennandi framkvæmdir á döfinni á 
kjörtímabilinu.

Í Húnaþingi vestra er fjölskylduvænt samfélag 
með hátt þjónustustig og metnaðarfullt leik-  
og grunnskólastarf. Möguleikar til útivistar, 
íþróttaiðkunar, afþreyingar og félagsstarfa eru 
fjölmargir í sveitarfélaginu.

Nánari upplýsingar um sveitarfélagið má     
finna á www.hunathing.is

Starfssvið Menntunar- og hæfniskröfur

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225
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Menntunar- og hæfniskröfur
    •  Grunnskólakennararéttindi og reynsla  
        af kennslu í grunnskóla
    •  Reynsla af stjórnun og stjórnunarstörfum  
        í grunnskóla æskileg
    •  Lipurð í mannlegum samskiptum
    •  Metnaður í starfi og áhugi á skólaþróun
 

 
Helstu verkefni og ábyrgðarsvið
    •  Staðgengill skólastjóra
    •  Umsjón og skipulagning á innra starfi 
        skólans í samráði við skólastjóra
    •  Umsjón með starfsmannamálum í samráði     
        við skólastjóra
    •  Samskipti við nemendur og foreldra

Aðstoðarskólastjóri
Laus er staða aðstoðarskólastjóra við Grunnskóla Grundarfjarðar frá og með 1. ágúst 2014
Í Grunnskóla Grundarfjarðar eru nú tæplega 100 nemendur og 22 starfsmenn. Nánari upplýsingar um skólastarfið má finna  
á heimasíðu skólans, www.grundo.is. 

Laun eru skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands.  
Umsóknir berist til Önnu Bergsdóttur, skólastjóra, í netfangið anna@gfb.is. Anna veitir allar nánari upplýsingar 
um starfið, í símum 430 8555 og 863 1670 eða í ofangreindu netfangi. Umsóknarfrestur er til 23. júní 2014.

Staða kennara á fata- og textílkjörsviði listnámsbrautar FB, 
veturinn 2014-15 er laus vegna forfalla. Um er að ræða 50%-75% 
starf og verður ráðið í stöðuna til eins árs. 
Verið er að leita að samviskusömum og hæfum kennara sem 
býr yfir góðri samskiptahæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum. Góð 
fagmenntun og kennsluréttindi eru skilyrði. 
Ekki þarf að sækja um á sérstöku eyðublaði en upplýsingar um 
menntun, starfsferil og meðmælendur þurfa að fylgja umsókn sem 
og afrit af vottorðum um nám. Umsækjendur þurfa að vera með 
hreint sakarvottorð. 
Ráðning er frá 1. ágúst 2014 og eru starfskjör samkvæmt  
kjarasamningi KÍ. 
Almennar upplýsingar um skólann má finna á heimasíðunni, 
www.fb.is. Nánari upplýsingar gefur Magnús Ingvason aðstoðar-
skólameistari í síma 862 7610. 
Umsóknir sendist skólameistara á netfangið ghg@fb.is fyrir 
30. júní 2014. Öllum umsóknum verður svarað. 

Skólameistari
FB, Austurbergi 5 – 111 Reykjavík, 

sími 570 5600 – www.fb.is

 Kennari á fata- og 
 textílkjörsviði FB 

 

A Bluestar Company
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Komum af stað!

www.n1.is facebook.com/enneinn
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Nánari upplýsingar um starfið veitir Ómar Jóhannsson, rekstrarstjóri    
þjónustustöðva í síma 440 1021 eða í tölvupósti omar@n1.is.  
Áhugasamir     sæki um starfið með því að senda ferilskrá     ásamt  
nánari upplýsingum á netfangið atvinna@n1.is fyrir 24. júní nk.

N1 leitar að kraftmiklum og drífandi stjórnanda til að stýra þjónustustöð félagsins á Egilsstöðum.  
Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf sem krefst frumkvæðis og metnaðar í starfi.

 Helstu verkefni:
• Daglegur rekstur þjónustustöðvarinnar
• Verkstjórn 
• Starfsmannamál
• Innkaup og samskipti við birgja
• Birgðastýring og kostnaðareftirlit
• Önnur verkefni á stöðinni

 Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun á sviði verslunarstjórnunar 

 eða önnur sambærileg menntun
• Reynsla á sviði verslunar og þjónustu
• Rekstrarþekking
• Góð almenn tölvukunnátta
• Frumkvæði og árangursdrifni
• Samskiptafærni og jákvætt viðhorf
• Leiðtogahæfileikar

Eru einhverjir  
stöðvarstjórar  
þarna úti?

LNS Saga er ungt og framsækið íslenskt verktakafyrirtæki, dótturfélag norska 
verktakafyrirtækisins Leonhard Nilsen & Sønner AS. Helstu verkefni LNS Saga eru í Noregi og 
snúa m.a. að jarðgangnagerð, eftirvinnu gangnagerðar, gerð hafnarmannvirkja auk vinnu við 
virkjanir og vegagerð. 

Starfsmenn LNS Saga eru um 150 talsins. Þeir eru með fjölbreyttan bakgrunn og menntun og 
staðsettir í verkefnum víðsvegar um Noreg og á skrifstofu fyrirtækisins á Íslandi. 

STARFSMAÐUR Í BÓKHALD
Um er að ræða fjölbreytt starf í bókhaldi og fjármálum 
á skrifstofu fyrirtækisins í Hlíðarsmára. 
Starfið heyrir undir fjármálstjóra félagsins og helstu 
verkefni eru færsla bókhalds og afstemmingar, 
launavinnsla og önnur tilfallandi skrifstofustörf.

Menntunar og hæfniskröfur:
• Hæfni til að vinna sjálfstætt og af nákvæmni 
• Háskólanám á sviði viðskiptafræði
• Framúrskarandi excel kunnátta 
• Almenn góð tölvukunnátta 
• Þjónustulund og lipurð í samskiptum
• Góð enskukunnátta og norsku-, dönsku-, 

eða sænskukunnátta æskileg 

LNS SAGA LEITAR AÐ NÝJUM OG KRÖFTUGUM STARFSMÖNNUM
TIL AÐ SLÁST Í HÓPINN OG TAKA ÞÁTT Í ÁFRAMHALDANDI 
VERKEFNUM OG UPPBYGGINGU FYRIRTÆKISINS Á ÍSLANDI.

Upplýsingar um störfin veitir Sigríður Guðmundsdóttir 
á sigridur.gudmundsdottir@lns.is eða í síma 511 7040. 
Tekið er á móti umsóknum ásamt ferilskrá á umsokn@lns.is til og með 21. júní.

VILTU SLÁST Í HÓPINN?

ININGAR – T
Vegna aukinna verkefna þá leitum við að verk- ð vea verkefna 
og tæknifræðingum til starfa. Um er að ræða æðatil sta
störf sem tengjast nýjum verkefnum í Noregi. gi. ýjum v
Störfin eru fjölbreytt og krefjandi og reyna á og krefj
flesta þætti sem koma upp í tengslum við stór upp í te
verkefni s.s. samninga- og tilboðsgerð, gerð og tilboð
verkáætlana og verkefnastjórnun á staðnum.   efnastjórnun á

Menntunar og hæfniskskröfur:
• Hæfni til að vinna sjálfstætt og af nákvæmnistætt og af nákvæm
• Háskólanám á sviði verkfræði eða tæknifræði fræði eða tæknifræði 
• Hæfni í mannlegum samskiptum ptum
• Góð enskukunnátta og norsku-, dönsku-, 

eða sænskukunnátta æskileg 

Orkuveita Húsavíkur leitar eftir  
tæknifræðingi eða verkfræðingi til starfa

Hlutverk Orkuveitu Húsavíkur ohf. (OH) er að veita íbúum og  
fyrirtækjum í Þingeyjarsýslum aðgang að heitu og köldu vatni,  
auk fráveitu.

Um er að ræða framtíðarstarf á sviði hönnunar nýrra veitna, 
rannsókna, þróunar og fjárfestinga.  

Viðkomandi þarf að hafa þekkingu á AutoCad teikniforritinu, 
vera lipur í samskiptum og hafa frumkvæði. 

Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf 1. ágúst.

Nánari upplýsingar veitir framkvæmdastjóri OH í síma 4640905.

Vinsamlega sendið umsóknir fyrir 25. júní á netfangið gej@oh.is

DÓMRITARI
Við Héraðsdóm Suðurlands er staða dómritara  
laus til umsóknar. Lögð er áhersla á góða  
íslenskukunnát tu, færni í ritvinnslu og nákvæmni  
í vinnubrögðum. Þá þurfa umsækjendur að hafa  
til að bera hæfni í mannlegum samskiptum og 
jafnframt er þess vænst að þeir sýni þjónustulund 
og ábyrgð.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi SFR og 
fjármálaráðherra. 

Umsóknarfrestur er til og með 7. júlí n.k. 
Ekki er sót t um á sérstökum eyðublöðum.
 
Umsækjandi þarf að geta hafið störf 25. ágúst n.k.
 
Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfs-
reynslu og meðmælendur berist skrifstofu Héraðs-
dóms Suðurlands, Austurvegi 4, Selfossi.
 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingibjörg 
E.L .Stefánsdót tir dómritari í síma 482-1055.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun  
um ráðningu hefur verið tekin

Dómstjórinn við Héraðsdóm Suðurlands.

Sunnulækjarskóli
Staða umsjónarkennara á yngsta stigi 

er laus til umsóknar
Umsækjandi þarf að hafa kennsluréttindi, góða skipu-
lagshæfileika og mikla hæfni í mannlegum samskiptum.  
Reynsla af teymisvinnu og áhugi á þróunarstarfi eru 
mikilvægir eiginleikar. 

Í skólanum er lögð áhersla á sveigjanlega og fjölbreytta 
kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám, teymisvinnu 
kennara, ábyrgð nemenda og góða samvinnu allra sem 
að skólastarfinu koma. Laun og starfskjör eru sam-
kvæmt 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 19. júní 2014.

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

Skólastjóri
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Rauði krossinn á Íslandi óskar eftir að ráða í tvær stöður lögfræðinga sem sinna munu réttaraðstoð 
við hælisleitendur á Íslandi. Málflutningsréttindi eru mikilvæg. 

Rauði krossinn á Íslandi stendur vörð um mannréttindi og virðingu einstaklinga og vinnur að 
málefnum flóttamanna og hælisleitenda. Rauði krossinn mun sinna réttaraðstoð við hælisleitendur 
á lægra og æðra stjórnsýslustigi samkvæmt samningi við innanríkisráðuneytið. Rauði krossinn 
mun leitast við að tryggja réttláta málsmeðferð allra hælisleitenda þar sem jafnræðis er gætt.

Upplýsingar veita:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is  

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 22. júní nk. 

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

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

Helstu verkefni
• Réttaraðstoð við hælisleitendur á lægra og
    æðra stjórnsýslustigi
• Undirbúningur dómsmála
• Samskipti við samstarfsaðila innan lands og utan 
• Þátttaka í málsvarastarfi í þágu hælisleitenda
• Þátttaka og stuðningur við annað starf Rauða
   krossins í málaflokknum

Hæfniskröfur
• Meistara- eða embættispróf í lögfræði
• Þekking og/eða reynsla af málefnum hælisleitenda
• Reynsla af starfi með Rauða krossinum æskileg
• Mjög góð rit- og talfærni á íslensku og ensku
• Önnur tungumál eru kostur
• Þekking og/eða reynsla af verkefnastjórnun er kostur
• Mjög góð færni í mannlegum samskiptum og menningarlæsi

Lögfræðingar

Upplýsingar veita:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is

Sigurjón Þórðarson
sigurjon@hagvangur.is. 

Umsóknarfrestur er til og  
með 23. júní nk. 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is

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

Bæjarstjóri 

Grundarfjörður er kraftmikið og framsækið samfélag með tæplega 900 íbúa. Áhersla er á fjölskyldugildi. 
Leikskólinn tekur inn börn frá 12 mánaða aldri og grunnskólinn er leiðandi í innleiðingu spjaldtölva. 
Tónlistarskólinn er öflugur og í Grundarfirði er Fjölbrautaskóli Snæfellinga sem er í fararbroddi nýrra 
kennsluhátta í framhaldsskólum. Íþrótta- og félagslíf er gott og Grundarfjörður býr að sterkum sjávarútvegi 
og vaxandi ferðaþjónustu. Grundarfjörður skartar einstakri náttúrufegurð og fjölmörgum sóknarfærum.

Grundarfjarðarbær óskar eftir að ráða bæjarstjóra. Bæjarstjóri er æðsti yfirmaður 
sveitarfélagsins og stofnana þess og gegnir mikilvægu leiðtogahlutverki fyrir bæinn.   

Starfssvið er meðal annars:
• Ábyrgð á og stjórnun daglegs reksturs 
• Ábyrgð á stefnumótun og áætlanagerð 
• Framkvæmd á ákvörðunum bæjarstjórnar 
• Samskipti við stofnanir, samtök, fyrirtæki
   og íbúa 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
• Þekking og reynsla af fjármálum, stjórnun og rekstri er skilyrði 
• Leiðtogahæfileikar, jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum 
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu, einkum sveitarfélaga, 
   er æskileg 
• Reynsla af nýsköpun, stefnumótunarvinnu og eftirfylgni stefnumótunar 
   er æskileg 

Íþróttakennara vantar  
á Vopnafjörð

Vopnafjarðarskóli auglýsir eftir  
íþróttakennara á næsta skólaári

Skólinn hefur lagt áherslu á íþróttakennslu með fleiri 
íþróttatímum en ætlast er til og  er þátttakandi í verkefninu 
heilsueflandi grunnskóli.

Þá vantar kennara í almenna kennslu til 1. febrúar

Upplýsingar hjá skólastjóra í síma 8614256,  
adalbjorn@vopnaskoli.is 

Selós // Gagnheiði 72 // Selfoss // Sími 482 4100

Selós ehf var stofnað árið 1973, félagið framleiðir glugga, útihurðir, innréttingar og innihurðir. 
Hjá félaginu starfa í dag um 25 manna hópur við  framleiðslu og uppsetningu. 
Viðskiptavinir Selós eru einstaklingar, verktakar, sveitarfélög og ríki.

Umsóknir óskast sendar á einar@selos.is fyrir 20. júní.

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

www.hagvangur.is
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HEGAS ehf. óskar eftir að ráða 
starfsmenn í eftirfarandi stöður

Lagermann:    Sölu-og afgreiðslumann:
Starfsvið:     Starfsvið:
• Lagerumsjón.    • Sala til viðskiptavina í búð og síma.
• Tiltekt pantana.     • Tiltekt pantana.
• Vörumóttaka.    • Móttaka vöru.
• Útkeyrsla.

Hæfniskröfur:    Hæfniskröfur:
• Meirapróf.     • Samviskusemi
• Samviskusemi.     • Vandvirkni og öguð vinnubrögð
• Vandvirkni og öguð vinnubrögð.   • Þjónustulipurð. 
• Þjónustulipurð.     • Jákvæðni og stundvísi.
• Jákvæðni og stundvísi.

Áhugaverð og krefjandi störf, sem henta jafnt konum sem körlum, hjá traustu og framsæknu fyrirtæki. 
Upplýsingar um fyrirtækið má sjá á heimasíðu okkar www.hegas.is 
Umsækjendur vinsamlegast sendið umsóknir fyrir 1. júlí 2014  á netfang: hegas@hegas.is eða í pósti. 

V I N N S L U S T Ö Ð I N  H F.
Hafnargötu 2 – Vestmannaeyjum

1. vélstjóri óskast
á togarann Ísleif VE 63 

vélastærð 2.460 kw

Upplýsingar gefur Guðni I. Guðnason
í síma 488 8000 eða 893 9741.

Verzlunarskóli Íslands óskar eftir að 
ráða stærðfræðikennara fyrir næsta 

skólaár.

Hæfniskröfur:
• Háskólapróf í viðkomandi grein.
• Reynsla af kennslu á framhaldsskólastigi æskileg.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.

Við bjóðum:
• Góða vinnuaðstöðu.
• Góðan starfsanda á framsæknum vinnustað.

Nánari upplýsingar gefur Þorkell Diego yfirkennari,  
thorkell@verslo.is eða í síma 5 900 600.  
Umsóknarfrestur er til 20. júní og skal senda umsóknir 
ásamt ferilskrá til Verzlunarskóla Íslands, Ofanleiti 1, 103 
Reykjavík eða á netfangið thorkell@verslo.is.

Verzlunarskóli Íslands er framhaldsskóli með um 1250 nemendur. Skólinn er bekkjarskóli 
en nemendur ljúka prófum í viðkomandi námsáfanga um jól og vor. Nemendur geta valið á 
milli fjögurra mismunandi brauta og útskrifast með stúdentspróf af öllum brautum. Einnig 
býður Verzlunarskólinn upp á fjarnám. Verzlunarskólinn er mjög tæknivæddur og  
er aðstaða til náms og kennslu öll hin besta.

www.gardabaer.is

Leikskólinn Bæjarból
 • sérkennslustjóri
 • leikskólasérkennari
 • leikskólakennari/íþróttafræðingur
 • leikskólakennari

Leikskólinn Akrar
 • sérkennsla
 • leikskólakennari

Leikskólinn Hæðarból
 • leikskólakennari

Leikskólinn Lundaból
 • leikskólakennari

Leikskólinn Holtakot
 • aðstoðarmatráður

Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is

STÖRF Á LEIKSKÓLUM Í GARÐABÆ

STARFSMAÐUR ÓSKAST Í 
KÆLI OG FRYSTIGEYMSLU AÐFANGA

AÐFÖNG ÓSKA EFTIR STARFSMANNI VIÐ VINNU  
Í KÆLI OG FRYSTIGEYMSLU. VIÐKOMANDI  

ÞARF AÐ VERA STUNDVÍS, SAMVISKUSAMUR, 
GETA UNNIÐ Í HÓP.UNNIÐ ER Á DAGVINNUTÍMA  

OG ANNAN HVERN LAUGARDAG.
 

SÆKJA SKAL UM STARFIÐ Á WWW.ADFONG.IS

FERÐARÁÐGJAFI 
ÓSKAST TIL STARFA
FLUGFÉLAG ÍSLANDS ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA FERÐARÁÐGJAFA TIL STARFA  
Við leitum að kraftmiklum og áhugasömum einstaklingi til að sinna fjölbreyttu starfi og legg ja sitt af 
mörkum til góðrar liðsheildar.  

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 
OG MEÐ 22. JÚNÍ 2014 

Eingöngu er hægt að sækja um 
starfið á heimasíðu Flugfélags Íslands 
flugfelag.is/upplysingar/mannaudur/
storf-i-bodi 

STARFIÐ

MENNTUN OG HÆFNI

WWW.FLUGFELAG.IS
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• Samskipti við erlendar og innlendar ferðaskrifstofur, s.s. sala á flugi 
og hótelpökkum, samningagerð og heimsóknir á ferðaskrifstofur

• Innlendar og erlendar ferðasýningar og kynningar eftir atvikum 

• Önnur tilfallandi störf sem teng jast daglegu starfi

• Stúdentspróf eða sambærileg menntun

• Þekking og reynsla úr ferðaþjónustu

• Góð enskukunnátta og gott vald á einu Norðurlandamáli

• Góð tölvufærni

• Jákvætt hugarfar og rík þjónustulund

• Sjálfstæði í vinnubrögðum og góð samskiptahæfni

• Hæfni til að vinna vel undir álagi

• Reglusemi og hreint sakavottorð
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HÁRSNYRTIMEISTARI
ÓSKAR EFTIR 70-80%  

VINNU EÐA STÓLALEIGU.
UPPL. SENDIST Á NETFANGIÐ:  

HARKLIPPIR@GMAIL.COM

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

verkstjóri óskast

Hársnyrtar athugið!    
Stóll til leigu á góðri stofu. Næg vinna 

fyrir duglegan einstakling.
Nánari upplýsingar í  s: 894-2600

SMIÐIR ÓSKAST
FAGSMÍÐI ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA  

VANA SMIÐI TIL VINNU.
ÆSKILEGT AÐ BENT SÉ Á MEÐMÆLENDUR.

UMSÓKNIR SENDIST Á FAGSMIDI@FAGSMIDI.IS

Helstu verkefni og ábyrgð
   •  Fagleg ábyrgð á þjónustu til íbúa
   •  Stjórnun og fjárhagsleg ábyrgð á rekstri  
       heimilisins
   •  Stjórnun starfsmannamála og ábyrgð á  
       framkvæmd starfsmannastefnu
   •  Samstarf við íbúa, aðstandendur og hags- 
      munasamtök fatlaðs fólks 
   •  Leiðsögn og ráðgjöf til þjónustunotenda og 
       starfsmanna.
   •  Þátttaka í þverfaglegu samstarfi er snýr að þróun   
       þjónustu við fatlað fólk
   •  Stuðlar að auknu notendasamráði við þróun   
      þjónustunnar

Hæfnikröfur
   •  starfsleyfi sem þroskaþjálfi eða háskólamenntun á  
       sviði félags-, mennta- eða heilbrigðisvísinda. 
   •  Reynsla af starfi með fötluðu fólki með einhverfu   
       æskileg.
   •  Reynsla af stjórnun og starfsmannahaldi. 
   •  Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu og valdeflingu.
   •  Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
   •  Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í  
       vinnubrögðum.
   •  Hreint sakavottorð í samræmi við lög sem og    
      reglur Reykjavíkurborgar.

Forstöðumaður á heimili fólks með fötlun – Vesturbær 
 
Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Vesturgarður auglýsir eftir forstöðumanni  á heimili fólks með fötlun  á  
Seltjarnarnesi. Um er að ræða 100% starf og viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.  

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endur-
spegli það margbreytilega 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.

Velferðarsvið

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.  
Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigþrúður Erla Arnardóttir í síma 411-1700 eða með því að senda  
fyrirspurnir á sigthrudur.erla.arnardottir@reykjavik.is

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu  
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf  
 
Umsóknarfrestur er til 28. júní n.k.
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TÖLVUNARFRÆÐINGUR /  
KERFISFRÆÐINGUR

Þjóðskjalasafn Íslands er framkvæmdaraðili opinberrar skjalavörslu  
og skjalastjórnar samkvæmt lögum. Safnið varðveitir opinber skjöl,  
einkum íslenska ríkisins, og skjöl einkaaðila til notkunar fyrir stjórnvöld 
,stofnanir og einstaklinga. Þannig tryggir safnið hagsmuni og réttindi 
stjórnvalda og borgaranna og varðveislu skjala sem hafa sögulegt gildi.

Þjóðskjalasafn Íslands auglýsir laust til umsóknar  
starf sérfræðings á skjalasviði við langtímavörslu  
rafrænna gagna.

Helstu verkefni
Starfið felst einkum í ráðgjöf um rafræna skjalavörslu  
við opinbera aðila og viðtöku rafrænna gagna frá þeim.  
Helstu verkefni eru; ráðgjöf um rafræna skjalavörslu, 
leiðbeiningar um afhendingu á vörsluútgáfum rafrænna 
gagna til Þjóðskjalasafns, viðtaka, prófun og varðveisla  
rafrænna gagna. Viðkomandi tekur einnig þát t í ýmsum 
öðrum verkefnum skjalasviðs.
 
Menntunar- og hæfniskröfur
  •  Gerð er krafa um próf í tölvunar- eða kerfisfræði  
      eða aðra hliðstæða menntun. Menntun í eða þekking  
      á skjalfræði er æskileg. 
  •  F jölbrey t t reynsla á sviði tölvumála, reynsla af star fi  
      við skjalavörslu og skjalastjórn  er æskileg. 
  •  Góð kunnát ta á miðlum og stöðlum er varða vörslu  
      og flutning rafrænna gagna og kunnát ta í algengum  
      notendaforritum er áskilin. 
  •  Góð kunnát ta í íslensku, ensku og einu  
     Norðurlandamáli  er áskilin.
  •  Leitað er að fjölhæfum og áhugasömum starfsmanni,  
     með góða samstarfshæfni, vönduð vinnubrögð og  
     þjónustulipurð. 
 
Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt kjarasamningum ríkisins.
 
Umsóknarfrestur er til 30. júní 2014. 
Í umsókn skal greina frá menntun og starfsreynslu.  
Vot torð um menntun fylgi. 
 
Sót t er um starfið rafrænt á www.skjalasafn.is undir 
„laus störf“. 
Starfshlut fall er 100%. 
 
Nánari upplýsingar veitir 
Njörður Sigurðsson, sviðsstjóri skjalasviðs,  
njordur@skjalasafn.is, 590-3300

GREIÐINN BARBERSHOP
Óskar ef tir færum hársnyrti. 

Nóg að gera.  
Vinsamlegast sendið umsókn á  
netfangið: rikur80@gmail.com 

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

· Ritari í Vatnsendaskóla

· Sérgreinastjóri með áherslu á útinám á
leikskólann Baug

· Sérkennslustjóri á leikskólann Rjúpnahæð

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

Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum 
eru auglýst www.kopavogur.is

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 
verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 
um 400 manns, víðsvegar um landið 
sem og erlendis. 
ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 
var stofnað árið 1970 og hefur annast 
ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-
iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 
auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 
fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 
fyrirtæki og einstaklinga.

Upplýsingar um störfin eru veittar á skrifstofu ÍSTAKS, Bugðufljóti 19, 

270 Mosfellsbæ og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00. Sækja skal um 

starfið á www.istak.is – undir „Starfsumsókn“.

TÆKJASTJÓRNENDUR OG BÍLSTJÓRAR
ÍSTAK óskar eftir að ráða vana tækjastjórnendur og bílstjóra til starfa 

við framkvæmdir í Noregi. Um er að ræða störf við sumarafleysingar 

og tímabundin störf. Viðkomandi þurfa að geta hafið störf fljótlega.

MATRÁÐUR
ÍSTAK óskar eftir að ráða matráð til starfa á framkvæmdasvæði á 

Íslandi. Um er að ræða tímabundið starf til c.a. tveggja mánaða og 

er mikilvægt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

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 almennum skurðlækningum
» 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 30. 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

Auglýsing þessi er leiðrétting á áður birtri auglýsingu í Frétta-
blaðinu þann 7. júní 2014.

Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis í krabbameins-
lækningum á geislameðferðardeild krabbameina. Starfið
felur m.a. í sér teymisvinnu með öðrum starfsstéttum og
sérgreinum spítalans.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Vinna á geisla-, dag- og göngudeild ásamt vaktþjónustu

við krabbameinslækningadeild
» Vinna við samráðskvaðningar á aðrar deildir Landspítala

og þátttaka í samráðsfundum
» Þátttaka í kennslu og vísindavinnu í samvinnu við yfirlækni

Hæfnikröfur
» Sérfræðiviðurkenning á Íslandi í krabbameinslækningum
» Breið þekking og reynsla í geislameðferð krabbameina
» Jákvæði, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

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

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 7. júlí 2014.
» Starfið veitist frá 1. september 2014 eða eftir samkomulagi.
» Starfshlutfall er 100% eða eftir samkomulagi.
» Upplýsingar veitir Jakob Jóhannsson, yfirlæknir, netfang

jakobjoh@landspitali.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, Jakobi Jóhannssyni, yfirlækni
geislameðferðar krabbameina, LSH Geislameðferð,
læknar Hb-10K.

» Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist á
innsendum umsóknargögnum.

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

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

KRABBAMEINSLÆKNINGAR
Sérfræðilæknir 

Hársnyrtar athugið!    
Stóll til leigu á góðri stofu. Næg vinna 

fyrir duglegan einstakling.
Nánari upplýsingar í  s: 894-2600

14. júní 2014  LAUGARDAGUR10



| ATVINNA | 

Þroskaþjálfi óskast 
Þroskaþjálfi óskast sem fyrst í 80-100% starf.  
Um er að ræða vinnu alla virka daga.  
Unnið er með ungu barni. 
 

Starfsmenn óskast í heimaþjónustu
Vegna vaxandi umsvifa vantar okkur almenna starfs-
menn í heimaþjónustu í dag-, kvöld- og helgarvinnu. 
 
Með því að koma í Sinnum liðið getur þú fundið gefandi 
starf sem byggist á mannlegum samskiptum og einstak-
lingsmiðaðri þjónustu. Sinnum leggur áherslu á sveigjan-
leika í starfi og býður upp á uppbyggilegt og hvetjandi 
starfsumhverfi.
Óskað er eftir fólki sem hefur lipurð og jákvæðni að 
leiðarljósi, hefur gott vald á íslensku og afnot af bíl er 
skilyrði.  
 
Umsóknum skal skilað á eyðublaði sem er á  
www.sinnum.is. Nánari upplýsingar fást hjá 
Eygló Ingadóttur hjúkrunarstjóra í síma 770-2225. 

Iðjuþjálfi óskast til  
starfa á Grund.

Iðjuþjálfi óskast til starfa á dvalar og hjúkrunarheimilið 
Grund við Hringbraut. Um er að ræða  60% starf frá og 
með 1. ágúst næstkomandi. Áhugasamir hafi samband 
við Helgu J. Karlsdót tur starfsmannastjóra Grundar í 
síma 5306100 eða Kötlu Kristvinsdót tur y firiðjuþjálfa 
katla@grund.is sími  5306194 
 
Einnig er hægt að sækja um starfið á heimasíðu  
Grundar sem er  www.grund.is

Grund leggur ríka áherslu á að bjóða heimilismönnum 
sínum upp á heimilislegt andrúmslof t og fjölbreyt ta 
afþreyingu og  þar skiptir framlag iðjuþjálfa heimilisins  
miklu máli.

Við leitum að úrvalsfólki á nýan og
spennandi veitingastað í Kvosinni

Vönu aðstoðarfólki í  sal
og einnig faglærðu.

Umsóknir ásamt ferilsskrá óskast
sendar á atvinna@kjallarinn.is

S: 599 6900   
info@fjardalax.is    

www.arcticsalmon.is

Bókari í fjölbreytt starf
Fjarðalax leitar að vönum bókara í 60-100% 
starf á skrifstofunni Grandagarði 14, 101 Rvk. 
Um framtíðarstarf er að ræða hjá stærsta
laxeldisfyrirtæki landsins. 

Starfið felst í almennum skrifstofustörfum s.s. 
símsvörun, færslu bókhalds, afstemmingum,
launaútreikningi, móttöku viðskiptavina o.flf .

HæHæfnfnisiskrkröföfurur::
• Haldbær reynsla af bókhaldsstörfum (Navision)
• Góð almenn tölvukunnátta
• Skipulögð, vönduð og nákvæm vinnubrögð

Vinnutími getur verið sveigjanlegur. Viðkomandi
þarf að geta hafið störf eigi síðar en 15. ágúst.
ÁhÁ ugasamir vinsamlegast sendið ferilsskrá
tit l starfsmannastjóra, kristin@fjardalax.is.

UmU sóknarfrestur er til 30. júní 2014.

ANDREA MAACK

 

FRAMKVÆMDASTJÓRI/COO

Helstu verkefni:

 
 
 
 
 
 

 
Menntunar og reynsla:
 
 

 
 
 

Við leitum að einstaklingi sem hefur: 
 
 
 
 

 T 

 
 

 

 
 

We are looking for someone with: 
 
 
 
 

V

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Kennari í sjónlistum Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra Sauðárkrókur 201406/462
Kennari í jarðfræði Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra Sauðárkrókur 201406/461
Forvörður Þjóðskjalasafn Íslands Reykjavík 201406/460
Móttökuritari Heilbrigðisstofnun Vesturlands Borgarnes 201406/459
Framkvæmdastjórar Landspítali Reykjavík 201406/458
Bókari Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja Vestm.eyjar 201406/457
Yfirfélagsráðgjafi Landspítali, félagsráðgjöf Reykjavík 201406/456
Starfsmaður á dagdeild Landspítali, göngudeild geðsviðs Reykjavík 201406/455
Sérfræðilæknir í krabbameinslækn. Landspítali, geislameðferð Reykjavík 201406/454
Yfirlæknir Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201406/453
Tölvunarfræðingur/Kerfisfræðingur Þjóðskjalasafn Íslands Reykjavík 201406/452
Stálsmiður/Vélvirki Menntaskólinn á Ísafirði Ísafjörður 201406/451
Aðstoðarmaður á hjúkrunardeild Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201406/450
Sjúkraliðar Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201406/449
Hjúkrunarfræðingar Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201406/448
Hjúkrunardeildarstjóri Sólvangur, hjúkrunarheimili Hafnarfjörður 201406/447
Sálfræðikennari og kórstjóri Kvennaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201406/446
Framhaldsskólakennarar Framhaldsskólinn í VestmannaeyjumVestm.eyjar 201406/445
Dómritari Héraðsdómur Suðurlands Selfoss 201406/444
Kennari í eðlisfræði Menntaskólinn við Sund Reykjavík 201406/443
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Hafnarfjarðarbær
Umhverfi og framkvæmdir

Véla- og verkamaður í Þjónustumiðstöð.
Umhverfi og framkvæmdir hjá Hafnarfjarðarbæ óska eftir að 
ráða starfsmann til starfa frá og með 1. ágúst  n.k. eða eftir 
nánara samkomulagi. Hjá Umhverfi og framkvæmdum eru 
um fjörtíu stöðugildi, þar af um 18 í Þjónustumiðstöð.  

Starfsmaðurinn skal hafa aukin ökuréttindi, bæði minna 
og stærra vinnuvélapróf, einnig þarf hann að hafa reynslu 
af tækjavinnu og almennum verkamannastörfum.  Hluti af 
verksviði starfsmannsins er þátttaka í bakvaktarkerfi  
bæjarins. Daglegur vinnutími er frá kl: 07:20-17:00  
mánudaga-fimmtudag og kl: 07:20-15:30 á föstudögum.  

Starfslýsingu fyrir starfið má finna á heimasíðu bæjarins 
undir Auglýsingar/ Verka- og vélamaður í Þjónustumiðstöð 
Hafnarfjarðarbæjar.

Launakjör og taxtar eru samkvæmt kjarasamningi við 
Hafnarfjarðarbæ.  

Umsóknarfrestur um starfið er til 5. júlí.  Nánari upplýsingar 
um starfið gefur Helga Stefánsdóttr forstöðumaður 
Umhverfis- og hönnunardeildar í síma 585-5670 eða í gegn-
um netfangið helgas@hafnarfjordur.is  og Björn Bögeskov 
Hilmarsson yfirverkstjóri Þjónustumiðstöðvar í síma 585-5670 
eða í gegnum netfangið boddi@hafnarfjordur.is 

Húsasmiður í Þjónustumiðstöð.
Umhverfi og framkvæmdir hjá Hafnarfjarðarbæ óska eftir að 
ráða starfsmenn til starfa frá og með 1. ágúst  n.k. eða eftir 
nánara samkomulagi.  Hjá Umhverfi og framkvæmdum eru 
um fjörtíu stöðugildi, þar af um 18 í Þjónustumiðstöð.  

Starfsmaðurinn skal hafa sveinspróf í húsasmíði og æskilegt 
er að umsækjandi hafi aukin ökuréttindi. Hann skal hafa 
reynslu af almennri vinnu við trésmíðar og verkamanna-
störfum. Hluti af verksviði starfsmannsins er þátttaka í bak-
vaktarkerfi bæjarins. Daglegur vinnutími er frá kl: 07:20-17:00 
mánudaga-fimmtudag og kl: 07:20-15:30 á föstudögum.

Starfslýsingu fyrir starfið má finna á heimasíðu bæjarins 
undir Auglýsingar/ húsasmiður í Þjónustumiðstöð Hafnar-
fjarðarbæjar.

Launakjör og taxtar eru samkvæmt kjarasamningi við  
Hafnarfjarðarbæ.  

Umsóknarfrestur um starfið er til 5. júlí. Nánari upplýsingar 
um starfið gefur Helga Stefánsdóttr forstöðumaður  
Um hverfis- og hönnunardeildar í síma 585-5670 eða í gegn-
um netfangið helgas@hafnarfjordur.is  og Björn Bögeskov 
Hilmarsson yfirverkstjóri Þjónustumiðstöðvar í síma 585-5670 
eða í gegnum netfangið boddi@hafnarfjordur.is 

Bifvélavirki í Þjónustumiðstöð.
Umhverfi og framkvæmdir hjá Hafnarfjarðarbæ óska eftir að 
ráða starfsmenn til starfa frá og með 1. ágúst  n.k. eða eftir 
nánara samkomulagi.  Hjá Umhverfi og framkvæmdum eru 
um fjörtíu stöðugildi, þar af um 18 í Þjónustumiðstöð.  

Starfsmaðurinn skal hafa sveinspróf í bifvélavirkjun og hafa 
aukin ökuréttindi, minna og stærra vinnuvélapróf.  Hann 
skal hafa reynslu af almennri vinnu við viðgerðir, viðhaldi 
ökutækja og áhalda.  Hluti af verksviði starfsmannsins er 
þátttaka í bakvaktarkerfi bæjarins.  Daglegur vinnutími er 
frá kl: 07:20-17:00 mánudaga-fimmtudag og kl: 07:20-15:30 á 
föstudögum.

Starfslýsingu fyrir starfið má finna á heimasíðu bæjarins 
undir Auglýsingar/ bifvélavirki í Þjónustumiðstöð Hafnar-
fjarðarbæjar.

Launakjör og taxtar eru samkvæmt kjarasamningi við  
Hafnarfjarðarbæ.  

Umsóknarfrestur um starfið er til 5. júlí.  Nánari upplýsingar 
um starfið gefur Helga Stefánsdóttr forstöðumaður 
Um hverfis- og hönnunardeildar í síma 585-5670 eða í gegn-
um netfangið helgas@hafnarfjordur.is og Björn Bögeskov 
Hilmarsson yfirverkstjóri Þjónustumiðstöðvar í síma 585-5670 
eða í gegnum netfangið boddi@hafnarfjordur.is 

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.
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 AÐSTOÐARKONUR ÓSKAST
Ég er 19 ára stúlka sem þarf aðstoð við hversdagslegar  
athafnir og samskipti. Er að leita að konum á aldrinum  
20 - 35 ára sem eru  lífsglaðar, fordómalausar,  
úrræðagóðar og þolinmóðar. Reynsla af því að star fa  
með fötluðu fólki er ekki skilyrði en táknmálskunnát ta  
og færni í eldamennsku eru gagnleg. Er að leita að  
aðstoðarkonum í hlutastarf og  fullt star f. Unnið er á  
vöktum og starfið fer fram þar sem ég er hverju sinni  
t .d. í skóla, vinnu, heima og ferðalögum.
Ef þú hefur áhuga, endilega hafðu þá samband:  
snaedis8@gmail.com.

FORVÖRÐUR 
Þjóðskjalasafn Íslands er framkvæmdaraðili opinberrar skjalavörslu  
og skjalastjórnar samkvæmt lögum. Safnið varðveitir opinber skjöl,  
einkum íslenska ríkisins, og skjöl einkaaðila til notkunar fyrir stjórnvöld 
,stofnanir og einstaklinga. Þannig tryggir safnið hagsmuni og réttindi 
stjórnvalda og borgaranna og varðveislu skjala sem hafa sögulegt gildi.

Þjóðskjalasafn Íslands auglýsir laust til umsóknar  
starf forvarðar á skjalasviði.

Helstu verkefni
Starfið felst í forvörslu og viðgerðum á skjölum og  
umsjón með viðgerðarstofu Þjóðskjalasafns. Auk þess  
tekur forvörður þát t í pökkun skjala, frágangi skjala í 
geymslum, ef tirli t i með geymslum og geymsluaðstæðum, 
 val á umbúðum, undirbúningi sýninga, gerð fræðsluefnis  
um forvörslu o.fl. . Viðkomandi tekur ef tir atvikum þát t í 
öðrum verkefnum skjalasviðs.
Menntunar- og hæfniskröfur
  •  Gerð er krafa um M.Sc. /M.A. eða B.Sc. /B.A. próf 
      í forvörslu með áherslu á pappírsforvörslu.  
     Til greina kemur að ráða forvörð með sérhæfingu  
      í öðru en pappírsforvörslu. 
  •  Reynsla og þjálfun í star fi við forvörslu er æskileg. 
  •  Góð kunnát ta í algengum notendaforritum er brýn. 
  •  Góð kunnát ta í íslensku, ensku og einu Norður- 
     landamáli er áskilin.
  •  Leitað er að fjölhæfum og áhugasömum starfsmanni,  
     með góða samstarfshæfni, vönduð vinnubrögð og  
     þjónustulipurð. 
 
Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt kjarasamningum ríkisins.
 
Umsóknarfrestur er til 30. júní 2014. 
Í umsókn skal greina frá menntun og starfsreynslu.  
Vot torð um menntun fylgi. 
 
Sót t er um starfið rafrænt á www.skjalasafn.is undir 
„laus störf“. 
Starfshlut fall er 100%. 
 
Nánari upplýsingar veitir 
Njörður Sigurðsson, sviðsstjóri skjalasviðs,  
njordur@skjalasafn.is, 590-3300

Sölumaður 
óskast til starfa sem fyrst . Íslensku-,  

ensku- og almenn tölvukunnát ta er skilyrði.  
Framtíðarstarf er í boði fyrir rét tan aðila.

Starfsmaður í steinsmiðju.  
Metnaðarfullan einstakling vantar, sem hefur

 frumkvæði, góða samstarfshæfileika og hæfni til  
að geta unnið sjálfstæt t , óskast sem fyrst ,   
Framtíðarstarf er í boði fyrir rét tan aðila.  

Mikil vinna framundan.  
Skemmtileg og fjölbreytileg störf.                               

Umsóknir sendist á oli@granitsteinar.is

ÍþróttakennariÍþróttakennari
Óskum efefefeefee tir að ráðááááá a íþróttttttttttttakennara 

við Skkólóóó abúðirrnnanaannar Reykykykykjjajj skóllaaa a aa á komandnn i vetri.
ÁÁhÁÁhÁhÁhÁ ugavvvevv rrtrtrr  og  skkkkkkemmmtmmmmtiiiililegt ststststaraaaa f
fyfyfyfyyyrriririririr rrr áhhhhuguggugugugaasaaa aaaamaaanana   eeeeinnnstakkkkkllliliil nnnnnng.

UpUpUpUpUpUpplplpppp ýssssiniiii gagagagagaar r r r geeg fufufufufufur KaaaaKarlr  í ssssssímímímímímíma   666699-9 2222222222277070707070 
ogogogooo  kkkkara l@skolabuuduudu irrrrr ii.i.i.i.i. sssss

Hæfniskröfur:
Reynsla af sölustörfum
Rík þjónustulund
Skipulagshæfni og drifkraftur
Vinnur vel í hóp
Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Við leitum einnig að :
Starfsmönnum í helgar- og hlutastarf  
í Smáratorg og Korputorg

Áhugasamir sendi umsókn með ferilskrá fyrir 18.júní 2014 
næstkomandi á netfangið pier@pier.is
 
Haft verður samband við alla sem sækja um eftir að 
umsóknarfrestur rennur út

Leitum að  
starfsmanni 
í fullt starf í 
verslun okkar í 
Smáratorgi

BÓKARI
Óskum eftir áreiðanlegri manneskju til að hafa umsjón 

með bókhaldi og reikningagerð fyrir fyrirtækin.

SÉRFRÆÐINGUR Í SAMFÉLAGSMIÐLUM
Við leitum að internetmarkaðsjéni til að sjá um

samskipti og auglýsingar á Facebook, vefsíðum okkar 
og öðrum síðum.

SKÓLASTJÓRI FATAHÖNNUNAR- & SNYRTISKÓLA
Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi með 

framhaldskólakennsluréttindi til starfa við skólann.

KENNARAR - FATAHÖNNUN
Óskum eftir kennurum með háskólamenntum í 
fatahönnun til að kenna við nýja námsbraut í 

fatahönnun á framhaldsskólastigi.

KENNARAR -  SNYRTIFRÆÐI
Óskum eftir reyndum snyrtifræðingum með 

framhaldskólakennsluréttindi til kennslu.

KENNARAR - FÖRÐUN
Leitum eftir skapandi og skipulögðum 

förðunarfræðingum.

VEGNA AUKINNA UMSVIFA VANTAR OKKUR 
ÖFLUGT FÓLK Í LIÐ MEÐ OKKUR

VIÐ LEITUM EFTIR FJÖLHÆFUM OG SKAPANDI EINSTAKLINGUM SEM GETA TEKIÐ 
ÞÁTT Í ÞEIRRI UPPBYGGINGU SEM FRAMUNDAN ER.

VERKEFNASTJÓRI - REYKJAVIK FASHION FESTIVAL 2015
RFF leitar eftir kraftmiklum einstaklingi sem hefur gaman af fjölbreytileika í starfi, og sýnir frumkvæði. 

Um er að ræða spennandi en jafnframt krefjandi starf.

Umsóknir sendist á info@rfa.is eigi síðar en
25. júní. Öllum umsóknum verður svarað.

www.rfa.is

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

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:
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Auglýsing um breytingar á deiliskipulagi í Kópavogi.

kopavogur.is

Vatnsendi – Norðursvæði. Settjörn við Fornahvarf. Breytt deiliskipulag. 
Mál nr. 1403171

Í samræmi við 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er hér með auglýst tillaga að breyttu deiliskipulagi fyrir settjörn við Fornahvarf. Settjörnin verður 
notuð til að taka við frárennsli ofanvatns frá byggð í stórum hluta Vatnsenda. Í stað settjarnar neðan við Elliðavatnsstíflu, austan Elliðarár er nú 
gert ráð fyrir settjörn vestan Elliðarár og Fornahvarfs, nánar tiltekið norðaustan við Vatnsendablett 30.  Þar með er losnað við rask á farvegi El-
liðaáar vegna lagna. Þar sem nýja tjörnin er mun minni eða um 2.400 m2 er ráðgert að hafa hana tvískipta til að auka skilvirkni. Vöktun settjarnar 
verður felld inn í heildaráætlun um vöktun svæðisins. Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:2000 ásamt skýringarmyndum og greinargerð dags. 
17. september 2013.  Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillögurnar verða til sýnis á Skipulags- og byggingardeild Kópavogs, Fannborg 6, 2. hæð frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til fimmtudaga og á 
föstudögum frá 8:30 til 15:00, frá og með 18. júní 2014. Einnig má sjá tillögurnar á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is. Athugasemdir eða 
ábendingar skulu hafa borist skriflega skipulags- og byggingardeild Umhverfissviðs, Fannborg 6, 200 Kópavogi eigi síðar en kl. 15:00 þriðjudaginn 
5. ágúst 2014. Þeir sem ekki gera athugasemdir innan tilskilins frests, teljast samþykkir tillögunni. 

  Kópavogsbær.

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Endurnýjun gönguleiða 2014, útboð nr. 13273.
• Strætóúrbætur 2014, úboð nr. 13278.

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

Rammasamningsútboð nr. 20180 
Fjarskiptaþjónusta
Fjarskiptatengingar

Almenn talsíma-, farsíma, gagnanets-  
og internetþjónusta

 
 
Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í fjarskiptaþjónustu og  
tengingar.  

Útboðið skiptist í eftirfarandi hluta, bjóða skal í alla  
þjónustuna í heild sinni:

   •  Fastlínu- og farsímaþjónustu.
   •  Gagnanets- og internetþjónustu.

Helstu stærðir þjónustunnar eru:
   •  7 ISDN PRI símstöðvatengingar og SIP tenging.
   •  10 hliðrænar síma- og öryggiskerfatengingar.
   •  520 farsímaáskriftir.
   •  100Mb/s internettengingu með 500GB af  
       erlendu niðurhali inniföldu og 50Mb/s útbúatenging.
   •  7 16Mb/s ADSL tengingar með 150GB af  
       erlendu niðurhali inniföldu.
 
Útboðsgögn eru aðgengileg á útboðsvef Landsvirkjunar, 
http://utbod.lv.is  
 
Tilboðum skal skila til Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 
68,  fyrir klukkan 12:00 miðvikudaginn 20. ágúst  2014 þar 
sem þau verða opnuð kl. 14:00 sama dag og lesin upp að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Endurgerð lóðar við Lágafellsskóla. g g
Endurgerð á yfirborði, malbikun, hellulögn og gróðurfrá-
gangur ásamt uppsetningu leiktækja.

Endurgerð lóðar við Varmárskóla. g
Endurnýjun yfirborðs og hellulögn við eldri deild Varmár-
skóla ásamt uppsetningu leiktækja.

Um er að ræða tvö óháð verk sem boðin eru út á sama 
tíma. Leiktæki og leiksvæði á báðum lóðum skulu vera 
frágengin 15. ágúst 2014 en annar frágangur 
25. september 2014.
Rafræn útboðsgögn á diski fást án endurgjalds í Þjónu-
stuveri Mosfellsbæjar Þverholti 2 frá og með miðviku-
deginum 18. júní 2014.

Tilboð í bæði verkin verða opnuð þann 1. júlí nk. kl. 11 á 
bæjarskrifstofum Mosfellsbæjar Þverholti 2, 2.hæð að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Umhverfissvið Mosfellsbæjar

ÚTBOÐ
Mosfellsbær óskar eftir tilboðum í eftirfarandi tvö verk:

Aðalfundur 
Félags Þingeyinga í Reykjavík 
Verður haldinn fimmtudaginn 19. júní  

kl. 17.30 í húsnæði Bókaútgáfunnar Sölku 
Skipholti 50c í Reykjavík.  

  
                Dagskrá fundarins:
                1. Skýrsla stjórnar 
  2 . Ársreikningar áranna 2011- 2013
  3. Kosning nýs formanns og nýrrar stjórnar.  
  4 . Önnur mál 
 
Boðið verður upp á lét tar veitingar og Bjössi Greifi  
mun koma og spila nokkur lög að loknum aðalfund-
arstörfum.  Félagsmenn eru hvat tir til að mæta.  
   Stjórnin.

FORVAL
Forval vegna Hverfisgötu 113-115 

Klæðning á húsi, gluggaskipti og innrétting hæða.
Nr. 15682 

Ríkiskaup fyrir hönd Fasteignir ríkissjóðs auglýsa forval 
vegna útboðs tveggja verkefna sem framundan eru. 

YFIRLIT YFIR VERKIÐ VEGNA FORVALS: 

Verk 1. 

2012 var farið í að klæða Hverfisgötu 113  að utan og endur-
nýja glugga, nú á að klæða og skipta um glugga á seinni 
hluta hússins,hærra húsinu. Húsið er 5 hæðir. 

Fjarlægja á núverandi glugga að hluta, skilja eftir neðrihluta 
gluggana þar sem ekki verða breytingar á  ofnum og lögnum 
að þeim í þessum áfanga. 800m2 

Steypa skal vegg á hverri hæð þar sem salerni eru fyrir 
innan. 80m2 

Koma fyrir nýju gluggakerfi á langhliðm hússins. Einnig á að 
koma gluggaeiningu fyrir á vesturgafli.   

Klæða skal kanta að ofan og neðan við gluggafletina einnig 
súlur og úthorn, ganga skal frá norð austur og suð vestur-
hornum þar sem þessi áfangi endar með flasningu.   

Nota skal álkerfi undir sléttu klæðninguna. 455m2 

Alla slétta fleti skal einangra.  455m2 

Verkið skal vinnast frá hausti 2014 og fram á vor 2015 

Verk 2. 

Endurinnrétting hæða. 

Húsið verður endurinnréttað  í áföngum  þar sem innra 
skipulagi verður breytt,  raflagnir, vatns- og hitalagnir verða 
endurnýjaðar og loftræsingu komið fyrir.  Hver hæð um sig 
verður nánast gerð fokheld en full starfsemi verður í öðrum 
hlutum þess meðan verk stendur yfir. 

Endurinnrétting verður unninn, í þessum áfanga verður  
unnið að frá hausti 2014 og fram á vor 2015 

Þeir aðilar sem áhuga hafa á að taka þátt í að bjóða í þessi 
verk skulu tilgreina hvort verkið þeir hafi áhuga á. 

Þeir aðilar, sem vilja fá send útboðsgögn eða skoða 
aðstæður á verkstað, skulu uppfylla kröfur um öryggisþætti 
sem lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu  (LRH)  setur 
fram. Þar er átt við hreint sakavottorð starfsmanna, sem 
koma til með að vinna við verkið, ásamt því að þeir standist 
aðra athugun á tengslum við afbrot. Einungis þeir sem  
undirrita trúnaðaryfirlýsingu og uppfylla fyrrnefndar kröfur, 
að mati lögreglunnar í Reykjavík, fá aðgang að útboðsgögn-
um og vettvangi. 

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa (www.rikiskaup.is),  
mánudaginn 16. júní nk. Þátttökutilkynningum skal skila til 
Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík þar sem þau verða 
opnuð 02.07.2014, kl. 11.00 að viðstöddum þeim bjóðendum 
sem þess óska.

sími: 511 1144

STARFSMAÐUR ÓSKAST Í 
KÆLI OG FRYSTIGEYMSLU AÐFANGA

AÐFÖNG ÓSKA EFTIR STARFSMANNI VIÐ VINNU  
Í KÆLI OG FRYSTIGEYMSLU. VIÐKOMANDI  

ÞARF AÐ VERA STUNDVÍS, SAMVISKUSAMUR, 
GETA UNNIÐ Í HÓP.UNNIÐ ER Á DAGVINNUTÍMA  

OG ANNAN HVERN LAUGARDAG.
 

SÆKJA SKAL UM STARFIÐ Á WWW.ADFONG.IS
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 2ja til 4ra herbergja íbúðir
 48,8 til 141,7 fermetrar að stærð
 Stæði í bílageymslu með flestum íbúðum
 Verð frá 22,8 m.
 Frábært útsýni til sjávar og/eða til suðurs og 

vesturs yfir borgina
 Allar innréttingar og fataskápar verða af vand-

aðri gerð
 www.stakkholt.is

 

Nýjar íbúðir í miðbæ Reykjavíkur
Stakkholt 2-4

Nánari upplýsingar á eignamidlun.is og hjá sölumönnum: 

Guðlaugur I.
Guðlaugsson
gsm: 864 5464
gudlaugur@
eignamidlun.is

Brynjar  
Sumarliðason
gsm: 896 1168
brynjar@
eignamidlun.is

Reynir  
Björnsson
gsm: 895 8321
reynir@
eignamidlun.is

Sverrir 
Kristinsson
löggiltur 
fasteignasali



Jökulgrunn - 104 Rvk

Laugavegur 66 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • 
www.101.is  Löggiltur fasteignasali Leifur Aðalsteinsson

Mjög skemmtilegt 85,1 fm raðhús á einni hæð við Jökulgrunn 15  
í Reykjavík.Eignin skiptist í rúmgóða stofu, eitt svefnherbergi, eldhús,  
baðherbergi og þvottahús. Fallegur gróinn garður. Glæsileg eign sem  
vert er að skoða. Þjónusta í tengslum við Hrafnistu stendur til boða.  
V-37 millj.  Áhugasamir vinsamlega bókið skoðun hjá 
Daða Hafþórssyni í síma 820-8103.

Lei
fur

Daði

LÖGG.  
FASTEIGNASALI

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Nýkomið í einkasölu nýleg penthouse-skrifstofuhæð, efsta hæð, 
5.hæð. 165 fm. í vönduðu lyftuhúsi. Ríkið er með hæðina í leigu 
næstu 8 árin.Leiga 450.000 per.mánuð. Verð 49,8 millj. 
Allar nánari upplýsingar veitir  Helgi Jón sölustjóri s. 893 2233.

Hafnarsvæðið í Hafnarfirði – Fjárfesting

Ingólfur Gissurarson lgf.
Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477.

Sumarhusasalan.is
Fjölbreyttir leitarmöguleikar • Kortavefsjá - Teikningar ofl.

Pantaðu ókeypis söluskoðun 
Jón Rafn , lögg. fasteignasali s: 695 5520

Ásabyggð - Flúðir

44 fm sumarhús á fallegri lóð á Flúðum. Grasblettur við hús 
er stór og hægt að koma fyrir felli- eða hjólhýsum þegar  
gesti ber að garð. Eignin skiptist í stóra stofu með opnu eld-
húsi. Baðherbergi m. sturtu,  Rúmgott svefnherbergi.  Rúm-
gott svefnloft.  Heitur pottur á palli og fallegt fjallaútsýni.   
V. 14,9 millj.   
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520  

Vatnsendahlíð - Skipti á íbúð

121 fm sumarhús með frábæru útsýni.  Skipti á eign á 
höfuðborgarsvæðinu kemur til greina.  Eignin er skráð sem 
einbýlishús hjá FMR.  Tvö svefnherbergi með fataskápum.  
Stofa og eldhús í opnu rými og með stórum útsýnisgluggum, 
AEG ísskápur og uppþvottavél ásamt ofni fylgja.  Stórt svefn-
loft.  Eigandi verður á staðnum á sunnudag-inn. S: 894-5063.  
Kort m. staðsetningu á sumarhusasalan.is  
V. 25 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Sogsvegur - Grímsnes

54 fm sumarhús á 6900 fm eignarlandi við Sogsveg í 
Grímsnesi.  Búið er að tengja húsið við heitt vatn.  Rúmgott 
svefnloft.Baðherbergi með sturtu.  Eldhús með fallegri inn- 
réttingu.  Stór stofa þaðan sem útgengt er á pall. Á efri hæð 
eru tvö lítil svefnherbergi undir súð og alrými sem nýta mætti 
sem svefnloft eða jafnvel sjónvarpsherbergi.   
V. 14,9 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

OPIÐ HÚS

Síðumúli 27 - S: 588-4477 / 695-5520

Falleg eign á eftirsóttum stað
Tvílyft einbýlishús alls 306 fm

Stór rúmgóð alrými og fallegt útsýni

5 svefnherbergi og tvö baðherbergi

Gróin og falleg lóð, rúmgóð innkeyrsla

Lágmúla 4  www.miklaborg.is

Lækjarás 41 1 0 
Reykjavík

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Allar nánari upplýsingar veitir

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

sími: 899-1178
atli@miklaborg.is

OPIÐ HÚS
Miðvikudag 18. júní

18:30 - 19:00

Verð 68,7 millj.
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Hrólfsskálamelur 10-18
Mýrargata 26

Miklaborg kynnir 
Opið hús! – Nýbyggingadagur! 

            

Garðatorg 4

Sunnudaginn 15. júní á milli kl. 13 og 17 verður 
opið hús á skrifstofu Mikluborgar í Lágmúla 4.

Stakkholt 2-4

Við bjóðum ykkur velkomin í

t

 

Skerjabraut 1-3

569 7000miklaborg.is
Með þér alla leið

Páll Þórólfsson
sölufulltrúi
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson
sölufulltrúi 
Sími: 775 1515

Lára Björg Björnsdóttir
sölufulltrúi
Sími: 841 2333

Gunnar S. Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 899 5856

Jason Guðmunddssson
hdl. og löggilturr
fasteignasali

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 661 2100

Hilmar Jónassonn
sölufulltrúi 
Sími: 695 9500

Heeimir HH. EEðvarðssonon
söllufullttrúii 
Símmi: 893 14485

Davíð Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 697 3080

Jóórunnn SSkúladótttir 
ssölufullttll rúi
Síími: 84455 8958

Svan G. Guðlaugsson 
sölufulltrúi 
Sími: 697  9300

Ólafur Finnbogaasson
sölufulltrúi
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
Sími: 899 1178

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali
Sími: 897 0634

HHalldóór IIngi Andréésson 
löögg. faaasteignassali
SSími: 898977 4210



Mánatún 7-17

Nönnubrunnur 1

Kópavogstún 10-12

Vindakór 2-8

Gerplustræti 25-27

Sölumenn Mikluborgar verða á staðnum og taka á móti áhugasömum viðskiptavinum. 
Finnur þú draumaíbúðina þína?

Sunnudaginn 15.júní kl. 13–17
Velkomin í Lágmúla 4 

            

Þorrasalir 17

569 7000Lágmúli 4
Með þér alla leið



OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 15. JÚNÍ OG MÁNUDAGINN 16. JÚNÍ 
KL. 17:00 - 18:00.  

VERIÐ VELKOMIN Í OPIÐ HÚS OG ÞIGGIÐ VEITINGAR

VINDAKÓR 5-7, 203 KÓPAVOGUR

Fullbúnar nýlegar 4-6 herbergja 
íbúðir til sölu. Afhentar við 
kaupsamning.

Vandaðar innréttingar og gólfefni, 
granítborðplötur í eldhúsi.

Stæði í lokaðri bílageymslu. Stórar 
geymslur fylgja öllum íbúðum.  
Frábært útsýni.

Stutt í alla þjónustu, skóla, leik-
skóla, íþróttaaðstöðu og verslun.

Verð frá 33,9 millj.

Stærð frá 126,1 fm. - 232 fm.

OPIÐ HÚS

Sími 512 4900 
landmark.is

Íris Hall, löggiltur fasteignasali

Landmark leiðir þig heim!þ g

Þórarinn 
Thorarensen

sölustjóri
Sími 770 0309

Sigurður 
Samúlesson

löggiltur 
fasteignasali

 Sími 896 2312



Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON
Sölufulltrúi. Sími 661 7788

Landmark leiðir þig heim!  – Þú hringir við seljum!

Sími 512 4900 
landmark.is

 Benedikt
Ólafsson
sölufulltrúi

Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg  
Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Haraldur  
Ómarsson
sölufulltrúi

sími 845 8286

Sigurður Fannar 
Guðmundsson

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

GRÍMSHAGI 5 - 107 RVK
- Virkilega fallegt 254,7 fm. 8 herbergja parhús, þ.a. 21 fm. bílskúr.
- Eignin er frábærlega staðsett í litilli botnlangagötu í Vesturbæ.  
- Stór suðurverönd og ca. 17 fm. suðursvalir.  
- Eignin er byggð árið 1980.
V. 92,9 millj.

 REYRENGI 41 - 112 RVK.
-  253,4 fm. 7 herb.  Fallegt einbýlishús
-  Frábært fjöldskylduhverfi, vel viðhaldið hús. 
-  45,5 fm. Óskráð rými undir bílskúr. Einstök staðsetning.
-  Bílskúr 45,5 fm.
V.  64,9 millj.

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN 
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN 
sölustjóri. Sími 770 0309

OPIÐ HÚS SUNNUD. 15. JÚNÍ KL. 15:00 - 15:30

OPIÐ HÚS SUN. 15 JÚNÍ FRÁ KL 17:00-17:30.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN 
sölustjóri. Sími 770 0309

KÓPAVOGSBRÚN 1 – 200 KÓP

AÐEINS EIN ÍBÚÐ EFTIR. BÓKIÐ SKOÐUN 
- Glæsileg ca. 140 fm. 4 herbergja íbúð 
- Eignin skilast fullbúin án gólfefna. 
- Eignin er í göngufæri við alla þjónustu 
- Frábær staðsetning í Suðurhlíðum - Vb. Kóp
V. 46,9 millj.

HRÍSRIMI 7 - 112 RVK

OPIÐ HÚS MÁNUD. 16. JÚNÍ KL. 18:00 - 18:30.
- Virkilega falleg 62,3 fm. 2ja herb. íbúð á jarðhæð.
- Stæði í lokaðri bílageymslu fylgir eigninni.
- Stutt í alla þjónustu.
- Hellulögð sérverönd.
V. 21,9 millj.

ÁLFABREKKA 17 - 200 KÓP

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 15. júní kl 16:00 - 16:30
- 4. herb. neðri sérhæð í tvíbýlishúsi.
- 145.5 fm. Gott skipulag.
- Sérgarður með möguleika á sólpalli.
- Eignin er „nýbygging” 
  Nýlegar innréttingar og gólfefni.
V. 41,9 millj.

BÁSBRYGGJA 2 - 110 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 15. júní 15:00 - 15:30
- 3ja herb. íbúð með stæði í bílageymslu.
- 97.5 fm. Með góðri sérgeymslu.
- Snyrtileg íbúð í góðu standi.
- Sölumaður sýnir eftir pöntunum.
V. 27,9 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN

KÓPAVOGSBARÐ - 200 KÓP

BÓKIÐ SKOÐUN
315m2 parhús á eftirsóttum stað við sjávarsíðuna.
Eignin er hönnuð af Orra Árnasyni hjá Zeppelin 
arkitektum. Arkitektinn býr sjálfur í parhúsinu við 
hliðina og hægt er að skoða þann hluta til að sjá 
eignina lengra komna.
V.69,9 millj.

LÓMASALIR 4 – 201 KÓP

OPIÐ HÚS SUNNUD. 15. JÚNÍ KL. 18:00 – 18:30
- 4ra herbergja, 121 fm íbúð á jarðhæð í Salah. í Kóp
- Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu
- Sérafnotaréttur fylgir íbúðinni.
- Vandað hús, klætt áli.
V. 37,9 millj. 

SKÚLAGATA 40 – 101 RVK

OPIÐ HÚS MÁNUD. 16.JÚNÍ KL. 16:30 – 17:00
- Íbúð fyrir 60 ára og eldri.  
- Falleg og snyrtileg 82,8 fm, 2ja herbergja íbúð 
- Íbúð í lyftuhúsi ásamt bílageymslu  
- Snyrtilegt og vel við haldið hús.
V. 27 millj.

DALBRAUT 16 – 104 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUD. 15. JÚNÍ KL. 16:00 – 16:30
- Rúmgóð 3ja herbergja, 93,4 fm á 1. Hæð
- Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu
- Fallegt hús, viðhaldslétt og klætt með áli
- Íbúð fyrir 50 ára og eldri
V. 37.9 millj.

LINDARSMÁRI 29 – 201 KÓP

OPIÐ HÚS MÁNUD. 16. JÚNÍ KL. 18:30 – 19:00
- 4ra herbergja, 109,2 fm íbúð á 2. Hæð
- Stutt í alla helstu þjónustu í Smárahverfinu
- Frábært hverfi fyrir barnafjölskyldur
V. 31,5 millj.

LOGALAND – 108 RVK

LAUST TIL AFHENDINGAR
- Raðhús með bílskúr 213 fm
- Snyrtilegt og vel skipulagt á tveim hæðum
- Eign hefur verið töluvert endurnýjuð
- Möguleiki á séríbúð á jarðhæð m/sérinngangi
V. 59,9 millj. 

STÓRIKRIKI 29-31 – 270 MOS

OPIÐ HÚS MÁNUD. 16. JÚNÍ KL. 20:00 – 20.30
- Ný 200 fm einbýlishús á einni hæð
- 3 svefnherbergi, 2 stofur og 2 baðherbergi
- Afhent fullbúið án gólfefna
- Hús á jaðarlóð við náttúruperlu
V.  59,5 millj.

 

SKJÓLBRAUT 7 - 200 KÓP.

OPIÐ HÚS SUN. 15.  JÚNÍ FRÁ KL 18:00-18:30.
-  293,7 fm. 5 herb.  Glæsilegt einbýlishús
-  Frábært fjöldskylduhverfi, glæsilegur garður vel  
 viðhaldið hús. 
-  Tvær íbúðir / útleigu möguleiki.
-   Eign sem vert er að skoða
V.  88,9 millj.

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND 
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SIGURÐUR SAMÚELSSON 
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
SIGURÐUR SAMÚELSSON 
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
SIGURÐUR SAMÚELSSON 
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON
Sölufulltrúi. Sími 661 7788

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
SIGURÐUR FANNAR GUÐMUNDSSON 
Sölufulltrúi. Sími 897 5930

Hafðu samband 
SIGURÐUR FANNAR GUÐMUNDSSON 
Sölufulltrúi. Sími 897 5930

Hafðu samband 
SIGURÐUR FANNAR GUÐMUNDSSON 
Sölufulltrúi. Sími 897 5930

BÓKIÐ SKOÐUN

Hafðu samband 
SIGURÐUR SAMÚELSSON 
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
SIGURÐUR SAMÚELSSON 
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312



Sími 512 4900 
landmark.is

Íris Hall, löggiltur fasteignasali

Landmark leiðir þig heim!þ g

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!

- MÖGULEIKI ER Á ALLT AÐ 90% LÁNI VEGNA KAUPA - 

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ 
FASTEIGNASÖLUM

- Bjartar og vel skipulagðar 114 fm 4ra herb. Íbúðir á glæsilegum 
útsýnisstað.

- Íbúðir eru afhentar fullbúnar með innréttingum og gólfefnum.
- Sérinngangur og suður-svalir / suður-garður með íbúðum.
- Afhending íbúða: MAÍ – DES 2014.

- Verð frá kr: 35.9.- millj.

-

h b Íbúð á l l m

90% fjármögnun

AUSTURKÓR 15 - 33, KÓPAVOGI
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OPIÐ
HÚS

Mjög góð 4ra herbergja 117 fm falleg íbúð á 
efstu hæð með stæði í bílageymslu.  

-
bergi og þvottahús innaf íbúð. 
Vandaðar eikar innréttingar sem og eikar 

OPIÐ HÚS SUNNUD. 15.JÚNI KL 14:00 - 14:30

Kaupsamningsstofan - Síðumúla 13, 2.h. 108 Reykjavík

STÓRIKRIKI 2B – 3.HÆÐ
VERÐ: 34.900.000 | STÆRÐ: 117fm 
HERBERGI: 4

OPIÐ
HÚS

Gullfalleg 4ra herb, 150 fm penthouse íbúð á 5.hæð 
með stórum suður svölum og 2 stæðum í bílageyms-
lu.  Hjónaherbergi með fataherbergi innaf, 2 rúmgóð 
barnaherbergi, góðir skápar.  Stórglæsilegt baðher-
bergi með baðkari sem og sturtu.  Allar innréttingar 
eru vandaðar, granit í eldhúsi sem og baðherbergi.  
Góð lofthæð með sérhannaðri lýsingu. 
Sjón er sögu ríkari.

OPIÐ HÚS SUNNUD. 15.JÚNI KL 15:00 - 15:30

Kaupsamningsstofan - Síðumúla 13, 2.h. 108 Reykjavík

BOÐAÞING 4 – 5.HÆð
VERÐ: 49.500.000 | STÆRÐ: 150fm 
HERBERGI: 4

OPIÐ
HÚS

Glæsilega hannað  253 fm, 8 herb parhús á 
2.hæðum með innbyggðum bílskúr. Eignin er 
fullkláruð að utan en tilbúin undir tréverk að 

er fullfrágengin með hellulögðu bílaplani. 5 
svefnherbergi.  Skipti möguleg á ódýrari eign.

OPIÐ HÚS SUNNUD. 15.JÚNI KL 16:00 - 16:30

Kaupsamningsstofan - Síðumúla 13, 2.h. 108 Reykjavík

HÁLSAÞING 1, 203 KÓP.
VERÐ: 55.900.000 | STÆRÐ: 253fm 
HERBERGI: 8

Axel Axelsson

Ólafur Sævarsson
Sölufulltrúi
olafur@kaupsamningsstofan.is
S: 820 0303

90% LÁN

90% LÁN
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Íris Hall, löggiltur fasteignasali

Landmark leiðir þig heim!þ g

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!

VERIÐ VELKOMIN Í OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 16. JÚNÍ FRÁ KL 18:00 TIL 18:30 
AÐ DREKAVÖLLUM 40 HAFNARFIRÐI.          Benedikt sýnir eignirnar. 661 7788

MJÖG GOTT FERMETRAVERÐ.

• Vandaðar innréttingar og gólfefni.
• Ekkert til sparað.
• Á efrihæðum er lofthæð verulega aukin yfir borðstofu og stofu.
• Arkitekt að húsinu er Gunnar Páll Kristinsson
• Byggingaraðili er Heiðarverk ehf

Glæsilegar 3ja herbergja íbúðir í nýju fjölbýli sem er staðsett 
innst í botnlangagötu. Íbúðirnar skilast allar fullbúnar með gólfefnum.

Í Ú Á Ú Í Á

DREKAVELLIR 40
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 16 JÚNÍ 
FRÁ KL 18:00 TIL 18:30 

Landmar

OPIÐ HÚS AÐEINS 2 ÍBÚÐIR Í HÚSINU 

100% þjónusta = árangur*
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Sími 512 4900 
landmark.is

Íris Hall, löggiltur fasteignasali

Landmark leiðir þig heim!þ g

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!

VERIÐ VELKOMIN Í OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 16 JÚNÍ FRÁ KL 17:00 TIL 17:30 
AÐ AUSTURKÓR 94-96. MJÖG GOTT FERMETRAVERÐ.
Þar erum við að tala um 2 eignir sem eru eftir í Austurkór  94 og verða afhentar í ágúst. 
Í Austurkór 96 eru 6 íbúðir afhentar í nóv - des.
Vandaðir verktakar, Upp-sláttur ehf. Innréttingar HTH.

Íbúðirnar skilast allar fullbúnar með gólfefnum
Hönnuður er Kristinn Ragnarsson,
Eldhústæki frá Bræðurnir Ormson, innréttingar frá HTH innréttingum,
blöndunartæki frá Tengi hf. Gólfefni frá Álfaborg.

ENGU TIL SPARAÐ.
Glæsilegt útsýni, 16 fm svalir.  Leyfi fyrir að loka svölum.

Í Ú Á Ú Í Á

AUSTURKÓR 94-96
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 16 JÚNÍ 
FRÁ KL 17:00 TIL 17:30

Landmar

ENGU
TIL SPARAÐ

100% þjónusta = árangur*
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        Benedikt sýnir eignirnar. 661 778gnirnar. 661 77888
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Bæjarhrauni 10 • Hafnarfirði • Sími 520 7500 • www.hraunhamar.is

Stofnað 
1983

Sími 520 7500

Í einkasölu glæsilegt einbýli með innbyggðum bílskúr samtals 220 fm. Byggt 2009. Frábær staðsetning og útsýni m.a. yfir 
Ölfusána. Glæsilegur garður og hellulagt bílaplan. Sólstofa, útsýnisstofa og fleira. Fullbúin eign í sérflokki.  
Verð: 52.2 millj.  Dagbjört og Jón bjóða ykkur velkomin.

Ártún 2a – Selfoss  - Einstök staðsetning og útsýni

OPIÐ HÚS

Opið hús sunnudaginn 15.júní milli kl. 14 og 16.

KROSSEYRARVEGUR 5

Stofnað 1988 
Kári Halldórsson lögg. fasteignasali.
Fjarðargötu 17, Hafnarfirði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími: 520 2600
Netfang: as@as.is
Heimasíða: www.as.is

Við erum í snjallsímum á m.as.is og á facebook.com/asfasteignasala

Gott einbýlishús sem er töluvert endurnýjað á þessum 
fallega stað í miðbæ Hafnarfjarðar.  Húsið er 275 fm og þar 
af er bílskúrinn 31.9 fm.  V. 66 millj.  Nánari upplýsingar hjá 
Eiríki Svani Sigfússyni lögg. fasteignasala í síma 862-3377.  
Sigurður og Svala taka á móti gestum sunnudaginn 15. júní 
milli kl. 14:00 - 15:00.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 15. júní 

OPIÐ HÚS

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt nýlegt (2006) sumarhús auk 
gestahús samtals 80 fm, að auki er ca. 20 fm. kjallari steyptur. 
Hiti í gólfi. Frábært útsýni og staðsetning. Kjarrivaxin eignalóð. 
10.mínútna akstur frá Borgarnesi. Verð 19,5 millj.  
Hulda Rúriksdóttir s. 897 4478 eigandi býður ykkur velkomin.

Selás 9 – Sumarhús – Borgarfjörður
Opið hús sunnudaginn 15.júní milli kl. 14 og 16

Traust og ábyrg fasteignamiðlun í 17 ár!

Allar nánari upplýsingar um eignina veitir 
Einar Guðmundsson lögg.fasteignasali í síma

896 8767

OPIÐ HÚS  NORÐURBRÚ 3 (BJALLA 408)

Sunnudag milli kl. 13:00 og 14:00
 Glæsileg 4ja herbergja "penthouse" íbúð með 33 fm þaksvölum og stórglæsilegu útsýni í fjölbýlishúsi með lyftu 

og stæði í bílageymslu, í Sjálandshverfi í Garðabæ. Íbúðin sem er glæsilega innréttuð á smekklegan og vandaðan 
máta var hönnuð að innan af Guðbjörgu Magnúsdóttur innanhúsarkitekt og skiptist hún í stofu og borðstofu, 

þrjú svefnherbergi, eldhús, tvö baðherbergi og þvottahús. Allar innréttingar og hurðir eru úr eik og nær hvoru tveggja 
upp í loft. Gólfefni eru eikarparket og svartur náttúrusteinn.

45,9 millj.

Sóltún 20, 105 Reykjavík -  www.egfasteignamidlun.is

Einar Guðmundsson lögg. fasteignasali - s. 896-8767 - einar@egfasteignamiðlun.is

Allar nánari upplýsingar veitir 

Ólafur Finnbogason
pp ý g

sölufulltrúi 

sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

136 fm auk 40 fm tvöfalds bílskúrs

Stórar stofur

Sér stæði fyrir fjóra bíla

Tvö góð svefnherbergi

Lágmúla 4  www.miklaborg.is

Marargata - glæsileg sérhæð1 0 1 
Reykjavík

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Einstök 
eign

Verð 75 millj.

Ein af fallegri hæðum miðbæjar Reykjavíkur

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

265 fm. . atvinnuhúsnæði á besta stað í Hafnarfirði. Innkeyrsludyr. 
Ágæt lofthæð. Tilvalið fyrir heildsölu, lager léttan iðnað ofl.
Laust strax. Upplýsingar gefur Helgi sölustjóri s. 893 2233.

Bæjarhraun – Hafnarfjörður – Atvinnuhúsnæði 
Til leigu

TIL LEIGU

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is

14. júní 2014  LAUGARDAGUR24





FÓLK|HELGIN

BRASILÍSKUR RÆKJURÉTTUR
Þetta er bragðgóður réttur með 
risarækjum og hrísgrjónum. 

FYRIR FJÓRA
600 g risarækjur, hreinsaðar
1 stk. blaðlaukur
2 stk. hvítlauksrif
1 stk. rauð paprika
2 stk. grænir chili-pipar
400 g þroskaðir plómutómatar
2,5 dl kókosmjólk 
2 msk. chili-sósa
2 msk. límónusafi
1 dl ferskt kóríander, smátt skorið
1 lúka kasjúhnetur, grófmalaðar
Salt og nýmalaður pipar
Olía til steikingar 

Skerið lauk, hvítlauk og papriku 
í þunnar sneiðar. Skerið chili-pip-
arinn mjög smátt. Tómatarnir eru 
skornir í litla bita. 

Hitið olíu á góðri pönnu og 
steikið lauk, hvítlauk, papriku og 
chili yfir meðalhita í 10-15 mín-
útur. Setjið tómatana saman við og 
látið malla áfram í 5-10 mínútur. 

Bætið kókosmjólk saman við, 
rækjunum, límónu og kóríander. 
Hafið lágan hita og eldið í stutta 
stund. Setjið grófmalaðar hnet-
urnar saman við. Skreytið með 
kóríander og berið strax fram með 
hrísgrjónunum.  

BRASILÍSK HRÍSGRJÓN
2,5 dl venjuleg hrísgrjón
4 msk. olía
1 lítill laukur, fínt skorinn
1 hvítlauksrif, fínt skorið
1 plómutómatur, skorinn í litla bita
5 dl vatn
1 tsk. salt

Skolið hrísgrjónin í köldu vatni. 
Steikið lauk og hvítlauk í olíu á 
stórri pönnu. Bætið því næst hrís-
grjónunum á pönnuna ásamt tóm-
ötunum. Látið krauma smástund 
en þá er vatni og salti bætt út í. 
Látið sjóða undir loki í 15 mínútur. 
Slökkvið undir og látið hvíla áfram 
í 5 mínútur. Hrærið í grjónunum 
með gaffli áður en þau eru borin 
fram með rækjunum. 

LAX GRAFINN Í LÍMÓNU
Það er algengt í S-Ameríku að 
leggja hráan fisk í sítrónu- eða 
límónusafa en við það fær hann 
sérstakt bragð og „eldast“. Það má 
nota lax, bleikju, þorsk, túnfisk, 
hörpuskel eða annan fisk. Í þessari 
uppskrift er notaður lax sem er 
afar ljúffengur sem forréttur. 

Frystið laxinn í tvo daga áður 
en hann er notaður í þennan rétt. 
Uppskriftin miðast við tvo. 

1 stk. límóna, safinn
100 g laxaflak
½ stk. lárpera
½ tsk. rauður chili-pipar, fínt sax-
aður
salt og pipar
½ stk. greipávöxtur, helst rauður
½ dl smátt skorið sítrónubasil

Þýðið laxinn og skerið í bita. 
Setjið í skál og kreistið límónusafa 
yfir. Látið marínerast í eina klukku-
stund. Skerið lárperuna í litla bita 
og greip sömuleiðis. Látið í skál 
ásamt chili-pipar. Hrærið laxinum 
varlega saman við og bragðbætið 
með salti og pipar. 

FEIJOADA
Þetta er þjóðarréttur í Brasilíu 
sem allir þurfa að prófa þegar 

BEINT FRÁ BRASILÍU
GOTT AÐ BORÐA  Nú er heimsmeistarakeppnin í knattspyrnu hafin í Brasilíu 
og margir sem fagna því. Er ekki alveg tilvalið að flytja angan og bragð frá 
Brasilíu heim með því að elda eitthvað sem hæfir landinu? 

LAX GRAFINN Í LÍMÓNU FEIJOADA

BRASILÍSKUR 
RÆKJURÉTTUR

þeir heimsækja landið eða bara 
búa til heima. Nokkrar útgáfur 
eru til af þessum rétti en yfirleitt 
eru notaðar svartar baunir sem 
fást í dósum. Stundum er sett 
beikon í réttinn og vel er hægt að 
bæta því við fyrir þá sem vilja. 
Berið fram gott brauð með pott-
réttinum og jafnvel salat. Upp-
skriftin er fyrir sex manns.

1 msk. olía
120 g chorizo-pylsa, skorin í bita
150 g soðin skinka, skorin í bita
1 stk. laukur, smátt skorinn
2 stk. hvítlauksrif, pressuð
450 g sætar kartöflur
1 stk. rauð paprika, skorin í bita
2 dósir tómatar í bitum með saf-
anum
1 stk. lítill grænn chili-pipar 
1½ bolli vatn
2 dósir svartar baunir, hreinsaðar 
og þurrkaðar
1 stk. mangó, afhýtt og skorið í bita
1 lúka smátt skorið, nýtt kóríander
Salt

Hitið olíu í stórum potti yfir 
miðlungshita og steikið chorizo 
og skinku í 2-3 mínútur. Bætið 
lauknum út í og steikið þar til 
hann mýkist. 

Þá er hvítlaukurinn settur út í 
ásamt sætum kartöflum, papriku, 
tómötum, chili-pipar og vatni. 
Látið suðuna koma upp, lækkið 
hitann og sjóðið undir loki í að 
minnsta kosti 15 mínútur eða 
þangað til kartöflurnar eru orðn-
ar mjúkar. Þá er baununum bætt 
við og hitaðar með. Að lokum 
fer mangó, kóríander og salt í 
pottinn. 

SAO PAULO LÍMÓNA OG VODKA
Í Brasilíu heitir vinsælasti drykk-
urinn cachaça. Erfitt er að finna 
hann hér á landi svo í staðinn 
fundum við tískudrykkinn í borg-
inni Sao Paulo um þessar mundir. 
Þetta er frísklegur drykkur og 
uppskriftin miðast við eitt glas. 

1 hluti vodka
2 ísmolar, muldir
1 límóna
1 msk. sykur

Setjið ís í glas og vodka yfir. 
Límónusafi er kreistur yfir og 
hrært með sykri. Ef einhverjum 
finnst drykkurinn of sterkur má 
setja smávegis sódavatn út í. 
Sömuleiðis má setja meiri sykur 
ef hann er of súr. 
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BÍLAR &
FARARTÆKI

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,

2014 CAMP-LET 
TJALDVAGNAR

Sá fljótasi í uppsetningu af öllum, 
Tjaldast ásamt fortjaldi með einu 
handtaki. Erum að taka upp nýja 
sendingu. Kynningartilboð frá kr 
1.190.000

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 11-15
http://www.isband.is

Nýr Bíll (aðeins einn eftir) NISSAN 
Nv200. Árgerð 2014, loftæling, 
hraðastillir,Bakkmyndavél dísel, 5 gírar. 
Verð 2.590.000. + vsk Rnr.106114.

Nýr bíll PEUGEOT Boxer l3h2 háþekja 
, langur. loftkæling, hraðastillir 
dísel, 5 gírar. Verð 4.310.000. + vsk 
Rnr.106209. Bílamarkaðurinn S:567-
1800

TILBOÐ SJÁLFSKIPTUR EKINN 61 
ÞÚS TOYOTA Auris. Árgerð 2007, 
ekinn 61 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Tilboð 1.590.000. Rnr.231204. 
Bílamarkaðurinn S:567-1800

VW Golf trendline. Árgerð 2004, ekinn 92 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 890.000. búið 
að skipta um teimareim. Rnr.106207. 
Bílamarkaðurinn S:567-1800

M.BENZ SL 320. Árgerð 1993, ekinn 
189 Þ.KM, hardtop og blæja Verð 
2.950.000.GRÍÐALEGA GOTT EINTAK 
Rnr.200930.Bilamarkaðurinn 5671800

BMW 6 645ci. Árg. 2004, ek.AÐEINS 
50 Þ.KM, EINSTAKT TÆKIFÆRI.EINS 
OG NYR Rnr.222792.Bilamarkaðurinn 
5671800

AUDI RS4 Quattro 421HÖ . Árg. 2007, 
ek. 67 Þ.KM ,EINN MEÐ ÖLLU Verð 
7.490.þ Rnr.221919.Bílamarkaðurinn 
5671800

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

TOYOTA Land cruiser 120 gx. 
Árgerð 2005, ekinn 107 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 4.390.000. 
Rnr.181807.

Toyota Kletthálsi
Kléttháls 2, 110 Reykjavík

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

www.toyotakletthalsi.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

MERCEDES BENZ E 300 cdi. 
Árgerð 2010, ekinn 141 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 6.190.000. 
Rnr.990612.

KIA Picanto lx 1.0 beinsk. (2011). 
Árgerð 2012, ekinn 40 Þ.KM, bensín, 5 
gírar. Verð 1.550.000. Rnr.990844. 5 ár 
eftir af verksmiðjuábyrgð.

HYUNDAI Ix35 gls. Árgerð 2011, ekinn 
47 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
3.990.000. Rnr.161116.

BMW 325 s/d e90. Árgerð 2005, ekinn 
58 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
2.990.000. Rnr.990780.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

BMW 545i SMG. Árg 1/2004, ek128 
Þ.KM, 334hö, SMG skipting, head 
up display, leður, lúga, hlaðinn 
aukabúnaði, Lítur út sem nýr, Verð

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

FIAT Mc louis p700.
Árgerð 2008, ekinn 23 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
M/öllu á staðnum. 
Verð 7.500.000. Rnr.300774. 

RENAULT Kangoo 1,5 dci. 
Árgerð 2013, ekinn 7 Þ.KM, dísel, 5 gírar. 
Verð 2.800.000.M/vsk Rnr.300780. 

OPEL Astra-g-cc 16v abs. 
Árgerð 2003, ekinn 144 Þ.KM, bensín, 
5 gírar. 
Verð 390.000. Rnr.261583.

FORD E150 econoline. 
Árgerð 2005, ekinn 117 Þ.MÍLUR, bensín, 
sjálfskiptur. 
Verð 990.000. Rnr.300831. 

SUN LITE 690 . 
Árgerð 2008, sólarsella. 
Verð 850.000. Rnr.300743.

TRIGANO RACLET Cpt 620 allegra. 
Árgerð 2007, fortjald, eldavel og vaskur. 
Verð 590.000. Rnr.104185. 

HOLIDAY CAMP Forli. 
Árgerð 2007,fortjald. 
Verð 360.000. Rnr.300836. 

ROCKWOOD Freedom 191xr 
knott kf17 hemlar. 
Árgerð 2008,með öllu. 
Verð 1.890.000. Rnr.300687. 

PALOMINO Yearling iy-4103. 
Árgerð 2007, Fortjald og fleirra. 
Verð 1.490.000. Rnr.261517. 

PALOMINO I colt  
Árgerð 2009, fortjald með dúk m.fl.
Tilboðsverð 1.290.000. Rnr.310160. 

Mikið úrval á staðnuM – Frítt að skrá

Opnunartímar: Mán – fös 10-18  • Lau. 12-16  • Sun. 13-15
Korputorgi - www.planid.is – Sími 517 0000

TABBERT Davinci 585 dm 2,5. 
Alde hitakerfi, markísa og sólarsella, mjög 
snyrtilegt og vandað. 
Verð 3.140.000. Rnr.105026.

KABE Eximo sport 460. 
Árgerð 2011, Sólarsella, fortjald, hægt að 
draga á fólksbíl.
Verð 2.590.000. Rnr.105326.

HOBBY 545 kmf de luxe  kojuhús. 
Árgerð 2013,fortjald og dúkur, 140 litr 
vatnstankur. 
Verð 4.590.000. Rnr.300586.

 Rnr.300780. 

100% LÁN

100% LÁN

100% LÁN

100% LÁN

100% LÁN

Rnr.310160. 

100% LÁN

100% LÁN

100% LÁN

100% LÁN

100% LÁN

100% LÁN

100% LÁN

100% LÁN
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smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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SKAGAÞJARKURINN
MERCEDES BENZ 814d. 4x4 Árg. 1991, 
ekinn 259 Þ. 5 gírar. Bíll í mjög góðu 
ástandi, klár í ferðina Verð 4.690.000. 
nánari uppl. á bilas.is Rnr.110085. 
Símar 431-2622/ 6115510/6901151

FIAT Ducato MC Louis Árg.2007, ekinn 
24 Þ.KM, 5 gírar. Verð 7.700.000. Einn 
eigandi ath. skipti Rnr.123809.

Bílasalan Bílás Akranes
Smiðjuvöllum 17, 300 Akranes

Sími: 431 2622
www.bilas

 Bílar til sölu

Suzuki Grand Vitara XL 7, árg. 
11.2006 ek. 90 þúsund. Sjö manna, 
dráttarbeysli. Í topp standi. Sumar 
og vetrardekk. Ásett verð 1890 þús. 
Ath. skipti á ódýrari. Uppl. í s. 869 
1122 Örn.

Kramer hjólavél árg.‘07, ek. 1600 tíma, 
nýupptekin mótor. Vel meðfarinn. 
Verð. 4.8 millj. + vsk. S. 897-7910.

Toyota Yaris árg. ‚05 ek. 111þús í góðu 
ástandi. Verð 790.000.-Uppl. í s. 820 
7370 

Toyota Landcruiser VX120 8 manna. 
árg.‘07. Ek. 128 þkm. Verð 4.9 millj. S. 
659-1807.

GULUR HYUNDAI COUPÉ
Nýskoðaður í toppstandi árg. ‚98 bsk. 
2.0 ek. 129þ.km. CD. V. 200 þ.kr. Addi 
B. s: 8943211

Til sölu ónotaður Club Car golfbíll árg. 
2012 ásamt sérsmíðaðri kerru. Uppl. 
Í s.8407040

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.

Audi A6 ‚05 3,2 bensín ek. 138 þ. Ný 
heilsársdekk á felgum. Sumardekk á 
felgum 19” 2.550 þ. skoða skipti á . 
Uppl. í síma 7774314.

Toyota Yaris 08.2006 ek.131þkm. 5g. 
5d. 1000cc Góður bíll, sem eyðir litlu 
sem engu. Albert 821-0626

HYUNDAI I10. Ek. 12þús. Árg. 2013. 
beinsk. 1590þús Tilb. 1300þús s 
8995189

TILBOÐ Volvo XC90 1690 þús. Árg.05, 
2.5 TB, Ek.181 þ. Uppl. á bland.is 
S.8697090

TOYOTA RAV4 - 790 ÞÚS
Toyota Rav4 árg 2002 (lengri týpan) 
ek.191þús Bíllinn er sjálfskiptur með 
leðursætum og dráttarkróki. Fín 
heilsársdekk. Skoðaður og nýsmurður. 
Ásett verð 990 þús - tilboð 790.000 
Uppl 896-0753

Musso 2001 árg 33” breyttur 
ek.182000.sk 15 verð 475000þ 
s:8615673-8227804

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

VEIÐIBÍLL!
Til sölu Toyota Landcrusier VX 90, 
disel, árgerð 1997, 33” breyttur, 
sjálfskiptur, 8 manna, ekinn 336þ. 
Ásett verð 890 þúsund. Sími 777 4090.

SUMARTILBOÐ 990.Þ
Til sölu Mini one Disel árg 2003 ek. 
113.þ km gott eintak eyðsla ca 5.L 
töff sparibaukur ásett verð 1.390.þ 
fæst á 990.þ uppl í síma 896-5290

Skoda Octavía, árgerð 2008, 2000 cc, 
disil, sjálfskiptur, ekinn 149þ. Ásett 
verð 1.990 þúsund. Sími 777 4090.

2007 SSK SPARIBAUKUR 
GOTT VERÐ. !!!!

Til sölu VW Polo árg 2007 ek aðeins 
94.þ km ný tímareim ný smurður 
ný dekk bíll í topp standi ásett verð 
1.290.þ stgr tilboð óskast uppl 896-
5290

Mersedes Bens 240, ek 190 km, 
umboðsbíll. Sami eigandi í 10 ár, nytt 
body 2005, skoðaður, gott ástand. 
Ásett verð 1290þ fæst á 790þ Uppl. i 
s. 894 1920

Dodge Grand Caravan Sport, 7 manna 
bíl, árg. 2001. 3.8 vél, 4x4, ek.145 þm. 
sjálfsk. Ný sk. Verðh. 890.000 kr.eða 
tilboð. s. 899-9792

 Bílar óskast

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

Óska eftir bíl. avensis, corolla eða 
sambærilegum með góðum staðgr. 
afsl. allt að 800þ. uppl. í s. 8608584 
eða 6944652

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Hópferðabílar

M:B Clubstar 25 farþega. árg. 1986. 
Ek. 650þús., í ágætis standi. Tilvalin 
fyrir félagasamtök. Engin bifreiðagjöld. 
Uppl. Magnus s. 898 5142, maggig@
centrum.is

Mjög góð 14 manna rúta” 95. 100% 
driflæsing, Tvöfalt gler. Upptekin vél fl. 
og fl.Verð 2.6 mil. S: 893 4246

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

 Húsbílar

 Mótorhjól

Til sölu Triumph speed triple. Árg. 
2004 Ekið 21 þús. Km. verð 990 þús. 
Tilboð 750 þús. Uppl. Í síma 820-1005

 Vespur

Vel með farinn Piaggio vespa 250 
cc. Til sölu árg. 2008 Ek. 27.500 km. 
Verð 350 þús. stgr. Uppl. Kristinn s. 
862 6136.

 Hjólhýsi

THULE OMNISTOR 
MARKÍSUR OG 

KRONINGS 
HJÓLHÝSAHREYFIR 

(MOVER)
 

Góð kynningar verð tökum við 
pöntunum núna.

Markísur - Verð 

3m = 110þús 

3,5m = 120þús 

4m = 125þús

4,5m = 140þús 

Kronings mover skoðið á 
kronings.com 

Áhugasamir hafið samband við 
kriben@simnet.is eða s. 866 5395

Hobby hjólhýsi UFE 540 árg. ‚08 mjög 
vel útbúið flott hús. Verð 2790 þ. upp. 
s. 8942460.

Til sölu Hobby 560 Excellent CFE árg. 
2013. + Sólarsella, markísa,loftnet, 
rafgeymir o.fl. Tilboð 4.100 þús. stgr. 
Sími 8585238.

 Fellihýsi

 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

 Vinnuvélar

Case grafa 1993 580 SK 4x4 til sölu. 
Er í ágætu standi. Verð 1.2 milj + VSK. 
Stendur við Heklurætur (Heklubyggd) 
og sýnd á laugardag. Sími 8944708

VINNUVÉLADEKK
Vorum að fá nýja sendingu af 
vinnuvéladekkjum. Búkolludekk-
hjólaskófludekk Ofl Ýmsar algengar 
Stærðir O.K.Varahlutir S: 6961050 
okspares@simnet.is

BÍLALYFTUR- DEKKJAVÉLAR
Tveggja pósta bílalyftur 3,8T, höfum 
einnig dekkjavélar (affelgunar og 
ballance vélar) á tilboðsverði, ATH 
eigum enfremur vörubíla dekkjavél. 
O.K.Varahlutir ehf S:696-1050.
okspares@simnet.is

 Til sölu CASE 695 SUPER-R, árg. 2006, 
notkun 2.980, verð án vsk. 5.900.000. 
Uppl. Í síma 891-9181.

 Bátar

Til sölu Sillinger S.A.5. Slöngubátur 
ásamt vagni og 25. hp Mercury mótor. 
Uppl. í s. 7784044.

 Bílaþjónusta

Malbiksviðgerðir - málun bílastæða 
- vélsópun - skilti www.verktak.is S: 
5514000

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315. 

BELLA 520 HT CLASSIC MEÐ VAGNI OG 40 H MERCURY 
L d 5,30M. BR G. 
SkEMMTILEGUR SJÓ OG VATNABÁTUR SVEFNPLÁSS FYRIR 2 LOWRANCE 
FISkLEITARTÆkI /dÝPTARMÆLIR. SkIPTI Í HÚSBÍL Á SVIPUÐU VERÐI
UPPLÝSINGAR Í SIMA 862 1234 RAGNAR

bátur til sölu

til sölu
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 Hreingerningar

Teppahreinsun, gluggahreinsun, 
flutningsþrif, bónun o.s.fr. Uppl. 
Tómas, s. 699 6762 og www.
gluggahreinsir.is

 Ræstingar

 Garðyrkja

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

 Bókhald

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

 Málarar

ÞAK OG HÚSAMÁLUN
Alhliða málningarþjónsuta. 
Fagmennska og góð umgengni. Uppl. í 
s. 695 4464 Ágúst málari.

REGNBOGALITIR
Alhliða málningarþjónusta. Frí 
verkskoðun og tilboð. s.8919890 
malarar@simnet.is

 Búslóðaflutningar

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

SENDIBILL.IS
Búslóðaflutningar, píanóflutningar, 
gerum tilboð í búslóðaflutninga út 
á land. Almenn sendibílaþjónusta. S. 
772 3222

 Húsaviðhald

SÓLPALLA/PARKET-SLÍPUN
Tökum að okkur parket og 
sólpallaslípun, parketlagnir og 
viðgerðir. Vönduð vinna og frábær 
verðtilboð. Uppl. í s. 773 4949. 
parketlausnir.is

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 896-5778.

RAFLAGNIR, SMÍÐAR, 
UPPSLÁTTUR

Tökum að okkur raflagnir, smíðar og 
uppslátt. Tilboð eða tímavinna. 30 ára 
reynsla tryggir gæði. Sími: 848-6904.

MÓÐUHREINSUN GLERJA !
Er komin móða eða raki á milli glerja? 
Móðurhreinsun ÓÞ Sími 897-9809

 Tölvur

Allar almennar tölvuviðgerðir og 
vírushreinsanir. Kem á staðinn. S. 699 
6735 Baldvin.

 Nudd

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

OPIÐ Í DAG, Nuddstofan Jera 
Síðumúla S : 6599277

 Spádómar

Spái í Tarot og bolla tek heim og í 
gegnum síma. Ein af þeim bestu. 
Trúnaður. Kristín s. 8979002

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

 Skemmtanir

ÓSKA EFTIR SÖNGKONU !
Hljómborðsleikari óskar eftir 
söngkonu ca. 34 til 49 Keyboardplayer 
seeks female singer..age 34 to 49. 
Uppl. sendist á antonben@simnet.is

 Trésmíði

INNRETTINGAR.IS
Sérsmíðum innréttingar eftir þínum 
þörfum. Sérsmíði ehf s. 587 0777.

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

ÓDÝR HEIMILSTÆKI
Þvottavélar, þurrkarar, ísskápar og fl. 
Ábyrgð fylgir. Sala og viðgerðir. S. 845 
5976.

Samick píanó til sölu. 108 cm. 
Hljómfagurt, vel með farið. Kr 150 
þús. S:6987154

Jötunn - Vélar ehf
Austurvegi 69, 800 Selfoss

Sími: 480 0400
http://www.jotunn.is

Þjóðlagagítarpakki kr:23.900,- Gítar, 
poki, ól, auka strengir stilliflauta og 
kennsluforrit. Gítarinn ehf,Stórhöfði 
27 S:552-2125,www.gitarinn.is 
gitarinn@gitarinn.is

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

Ungnautakjöt beint frá býli. Nýjung 
minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, 
snitsel og steikur. www.myranaut.is s. 
868 7204.

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

Námskeiðin að hefjast.

VIð útbúum glugga eftIr  
pöntun. upplagt í baðherbergI 
og VIð útIdyr.

höfum allt tIl gler/leIr 
og skartgrIpagerðar.

erum á facebook.com/glItehf

www.glit.is

VIð útbúum glugga eftIr pöntun.
upplagt í baðherb og VIð útIdyr.

höfum allt tIl gler/leIr og skartgrIpagerðar.

GLIT HEFUR TEKIÐ VIÐ REKSTRI LISTGLERS

WWW.glIt.Is  • glIt@glIt.Is

Belle jarðvegsþjöppur í miklu úrvali.
Nú er rétti tíminn að athuga með
þjöppur, valtara eða hoppara
fyrir vorið. Belle leysir vandann.
www.bellegroup.com

Hjallahraun 2 - 220 Hafnarfj.
s. 562 3833 - 863 5512
www.asafl.is - asafl@asafl.is

rafeindir@internet.is

Sími 550 9800 www.tjaldaleiga.is

Við leigjum samkomutjöld af ýmsum stærðum og 
gerðum sem henta við hin fjölbreyttustu tækifæri. 

Álhella 4 • Símar 555 6670 • 860 1859 • www.velanaust.is

VARAHLUTIR
Iveco • Benz • Man • Renault

Varahlutaþjónusta

Reiðskólinn hefst 10. júní 
5 daga námskeið frá 
mán-fös., allan daginn 
frá kl. 9-16 með fæði. 
Aldur 5-12 ára.

Uppl. í s. 557 2208 & 895 3588

• Einangrunarlok 
• Yfirbreiðslur
• Metum ástand og gerum við 

Fjarðarbólstrun S. 561 4188 • 840 0339   fjardarbolstrun@gmail.com

LOK Á HEITA POTTA

www.fjardarbolstrun.is
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 Til sölu

Til sölu: Mjög vönduð Hass + Shon 
kamína til sölu með reykröri og 
glerplötu undir. Verð 230.000,- Uppl. í 
síma 6930911

Duravit Philippe Starck Tæki, Duravit 
Blue Moon baðkar, Duravit Starck X 
klósett, Duravit Starck X Vaskur og 
blöndunartæki. Fæst á góðu verði. 
Uppl. í síma 6930911

Liebherr kæli og fyrstiskápur úr stáli 
202 að hæð. Verð 190.000,- Uppl. í 
síma 6930911

 Óskast keypt

KAUPI GULL !
Ég, Magnús Steinþórsson 

gullsmíðameistari, kaupi gull, gull 
peninga og gull skartgripi. Kaupi 

allt gull, nýlegt, gamalt og illa 
farið. Leitið til fagmanns og fáið 

góð ráð.
Uppl. á demantar.is í s. 699 8000 

eða í Pósthússtræti 13 
( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

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.

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

 Ýmislegt

HEILSA

 Heilsuvörur

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

SIGLINGANÁMSKEIÐ
Lærðu að sigla seglskút, kænu eða 
kjölbát. Námskeið fyrir börn og 
fullorðna. Sjá nánar inn á www.
brokey.is

 Flug

ÓSKA EFTIR CESSNU 172
má þarfnast lagfæringa. Uppl. í S: 
6162716 bjorn@bornfly.dk

 Ökukennsla

Kenni allan daginn Toyota 2011, 
hjálpa við endurtökupróf og 
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 
7493.

HEIMILIÐ

 Dýrahald

Cocker spaniel hvolpar til sölu. 
Fleiri uppls. s. 8698232 https://www.
youtube.com/watch?v=uPQt86qVXQg

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Til leigu mjög góð 96fm 3ja herb. 
íbúð að Flúðarseli. Laus strax - 
langtímaleiga. Leiga kr. 190þús per/
mán. Trygging kr 380þús. Fyrirspurn 
sendist á hrafn@ferroehf.is

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.

Glæsileg íbúð í Hveragerði 110 fm 
+ bílageymsla og aðg. að veislusal. 
Búseturéttur 3,750m. eða tilb. 160þ. 
á mán. Allt innif. nema hiti og rafm. 
Endilega komið og skoðið, getur 
losnað fljótlega. S 691 8961.

Til langtímaleigu er laus strax 39 
fm stúdíóíbúð í Grafarvogi. uppl. í s. 
895-8582

3JA HERB. ÍBÚÐ Í 
STÓRHOLTI

Góð 70fm íbúð til leigu. Laus strax 
Leiguverð 180 þúsund. Uppl. í s 663 
5790

 Húsnæði óskast

Hjálp Hjálp! Fjölskylda óskar eftir 3. 
eða 4.herb. íbúð til leigu í Reykjavík. 
Óska einnig eftir bílskúr til leigu fyrir 
búslóð. Uppl. í s. 773 8478.

Par óskar eftir íbúð efri hluta 
höfuðborgarsvæðis ekki meira en 
120þús s: 6904225

 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.

 Sumarbústaðir

Til sölu nýtt sumarhús. 60 ferm. Er 
á Selfossi. Tilbúið til flutnings. Sími 
6601166 og arvirkinn@arvirkinn.is

Til sölu er 50-60 fermetra 
sumarbústaður við Hjarðarholtsveg 
22 við Meðalfellsvatn ef viðunnandi 
tilboð fæst. Heitur pottur, 
verkfæraskúr, mikill gróður, leiguland. 
Nànari upplýsingar í síma 820 9550.

Lítið hús 17 fm svefnaðstaða WC, 
auðvelt að flytja. Ásett v. 65þ. á fm 
tilb. 950þ. S. 8994786

Fallegar sumarhúsalóðir á góðu verði 
í Hálsaskógi í Skorradal. Uppl. í s. 896 
5948 & 869 2900 p.s. Öryggishlið inná 
svæðið.

 Atvinnuhúsnæði

Gott iðnaðarhúsnæði til leigu við 
Smiðjuveg 200fm. Uppl. í s. 896 0551

Til leigu atvinnuhúsnæði 50fm við 
Kársnesbraut. Uppl. í s. 896 0551

Til leigu ca 110 m² iðnaðarbil VSK 
við Stórhöfða með ca. 3,3 m lofthæð. 
Bilið er með einni innkeyrsluhurð, 
salerni og kaffiaðstöðu. Nánari uppl. 
862-9222.

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLULAUSNIR.IS
Búslóðageymsla og flutningar. Gott 
verð, sækjum og sendum. S. 615-5005.

GEYMSLUR.COM
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Starfsfólk óskast til afgreiðslu um 
helgar ekki yngri en 18 ára, umsóknir 
sendist á bakari.is og nánari 
upplýsingar veitir Jón/Soffía í s:555-
0480

Castello Pizzeria óskar eftir að ráða 
pizzabakara og í afgreiðslu í hlutastarf 
. Sendið ferilskrá með mynd á 
castello@simnet.is

MARKMIÐ VERKTAKAR
óskar eftir að ráða menn í 

hellulagnir.
Uppl. sendist á: 

markmid@markmid-ehf.is

SNYRTIFRÆÐINGUR 
ÓSKAST

Snyrtistofan Morgunfrú óskar eftir 
snyrtifræðing í afleysingar í sumar 
dagana 1. - 11 júlí og 15. - 25. ágúst. 
Uppl. í síma 693 8460

BÍLSTJÓRI ÓSKAST
með meirapróf ADR+. Óskast í 
sumarafleysingar. Uppl. í S. 892-3901

Vélaverkstæði og Innflutningsfyrirtæki 
óskar eftir ungum og hressum 
starfsmanni í allhliða störf. 
Tölvukunnátta & Bílpróf er skilyrði. 
Þarf að geta hafið störf strax. 
Velaverkstaedi@gmail.com

Óska eftir vönum rafvirkja til starfa. 
Næg vinna framundan. Uppl. gefur 
Magnús í s. 8930790

The Laundromat Café leitar af vönum 
þjónum í hlutastarf. Umsóknir sendast 
á laundromatcafe@gmail.com Ást og 
friður

Óska eftir smiðum í gips vinnu. S. 
823 2234

TRÉSMIÐUR ÓSKAST
Lítið trésmíðafyrirtæki óskar eftir 
að ráða trésmiði eða starfsmenn í 
vana smíðavinnu í innréttinga smíði, 
viðhald og breytinga. Mikil vinna 
framundan. Einungis vandvirkir og 
duglegir koma til greina. Upp í síma 
8240232 og ssvanursig@hotmail.com

Óskum eftir starfsmönnum sem eru 
vanir trjáklippingum og hellugögn. 
Umsóknir á www.gardlist.is

Vanur gröfumaður og 
meiraprófsbílstjóri óskast. Upplýsingar 
og ferilskrá sendist á ghtimbur@mi.is

 Atvinna óskast

22 ára maður leitar að sumarstarfi á 
höfuðborgarsvæðinu hafið samband 
við Einar í sima 8499464

Verktakar geta bætt við sig verkefnum 
í alhliða byggingavinnu, uppsteypu og 
viðhaldi. Fleri uppls. s. 783-6006.

 Viðskiptatækifæri

Frábært atvinnutækifæri, fiskbúð 
til sölu með öll tilskilin leyfi. Tilboð 
óskast. Uppl. í s. 775 6566

TILKYNNINGAR

 Einkamál

til leigu

Snyrtilegur klæðnaður áskilin • Heimilismatur í hádeginu  virka daga • Boltatilboð •Hamborgaratilboð • Veislusalur til útleigu

skemmtanir

til sölu

HÁRGREIÐSLUFÓLK ATH. 
Stóll til leigu, góð aðstaða, 

næg bílastæði og sanngjörn leiga.  
Uppl. á staðnum (Hæðasmári 4, 201 Kóp.)  

eða í síma 551-7770/659-4135 (Begga).

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2
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Stutt í miðbæ Reykjavíkur 
og alla þjónustu!

·· Innréttingar frá GKS
·· Eikar harðparket á 1.-5. hæð
·· Uppþvottavél fylgir flestum íbúðum
·· Flestar íbúðir með stæði í bílgeymslu

569 7000miklaborg.is
Með þér alla leiðM ð þþéé llll ll iððð

 Frábært

útsýni!

Stakkholt 2-4
FFFRRRÁÁÁÁBBÆÆRRLLEGGAA STAÐÐSSEETTTAR 6655-1444000 fffm ÍÍBBBÚÐIIRRR

Nánari upplýsingar veitir

Ólafur Finnbogason, sölufulltrúi
olafur@miklaborg.is sími: : 822 2307

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

ÍBÚÐIR Í HJARTA REYKJAVÍKUR
Frábærlega staðsettar 65-140 fm, 2-4 herbergja íbúðir í hjarta 
borgarinnar. Iðandi miðbæjarmenning Reykjavíkur er í næsta 
nágrenni. Veitingastaðir, kaffihús, söfn og ýmis afþreying ásamt 
útivistar- möguleikum eru í göngufæri.

Frá íbúðum verður víða frábært útsýni. Til norðurs er útsýni 
til Esjunnar og sjávar. Til suðurs og vesturs verður útsýni yfir 
borgina og nánasta umhverfi hennar.

MIKLABORG 569 7000
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Úlfar hefur gefið út um tuttugu 
bækur og fengið neitun frá útgef-
endum oftar en einu sinni og oftar 
en tvisvar, hvað olli því að hann 
tók þessa höfnun svona nærri sér? 
„Dómarinn hafði rétt fyrir sér,“ 
segir hann snöggur upp á lagið. 
„Það fannst mér ekki í hinum til-
fellunum. Í þetta sinn neyddist ég til 
að horfast í augu við það að sagan 
sem ég hafði eytt mörgum mánuð-
um í að skrifa var einfaldlega ekki 
nógu góð.“

Uggur lýsir því hvernig Úlfari 
tókst að vinna sig frá höfnuninni. 
„Mér tókst að lokum að sætta mig 
við það að þessi dómur yfirlesarans 
var réttur og að sagan væri betur 
gleymd en munuð.“

Næstu tvær bækur Úlfars á 
undan Uggi, Farandskuggar og 
Boxarinn, vöktu mikla hrifningu og 
hlutu lof, gerði það höfnunina erfið-
ari? „Nei, ég held ekki. Ég hef ein-
hvern veginn þannig minni að þegar 
ég er búinn með sögu þá hefur hún 
ekki mikil áhrif á mig í framhald-
inu. Áfallið stafaði af því að ég var 
búinn að vera uppundir ár að skrifa 
eitthvað sem mér fannst bara harla 
gott á meðan ég var að skrifa það 
en sá, þegar ég komst frá því og 
horfði á það með augum Godot, að 
var í rauninni harla vont. Það hafði 
ég ekki upplifað áður.“

Spurður hvort hann hafi tengt 
þann misskilning hækkandi aldri og 
óttast að hann væri búinn að missa 
ritgáfuna dregur Úlfar við sig svar-
ið. „Á tímabili gerði ég það, já, en 
ég held ég hafi síðan áttað mig á því 
að þetta var bara alltof löng ritgerð, 
ekki skáldsaga eins og ég hélt það 
væri. Sagan fjallaði um siðleysi og 

trúlega var höfundurinn of mikill 
kennari, stjórnmálamaður og blaða-
maður og komst ekkert út úr þeim 
þremur hlutverkum. Það vantaði 
alveg póesíuna.“

Í Uggi kemur aftur og aftur fyrir 
blanda af ótta og hálfgerðri löng-
un til þess að fá Alzheimer og geta 
gleymt fortíðinni. Líður þér þann-
ig? „Nei, en það hefur af og til sótt 
að mér löngun til að skrifa sögu um 
mann sem þannig er komið fyrir. 
Mér finnst ég heyra sífellt fleiri 
sögur af fólki sem verður fyrir 
þessum hrottalega sjúkdómi og ótta 
margra við hann og sjálfsagt er ég 
þar ekkert undanskilinn, því þessi 
sjúkdómur er í mínu fólki. Ótti við 
Alzheimer er held ég orðinn nokkuð 
almennur og þess vegna fannst mér 
áhugavert að reyna að skrifa um 
hann og þá ekki síst hvernig hann 
læðist að manninum sem vill fá 
sjúkdóminn. Ég velti því líka fyrir 
mér hvort hægt sé að gera sér hann 
upp. Það gæti nefnilega verið and-
skoti góð flóttaleið fyrir þá sem eiga 
eitthvað óuppgert sem þeir eru ekki 
menn til að gera upp.“

Úlfar gengur töluvert nær sjálf-
um sér í Uggi en hann hefur áður 
gert í bókum sínum, enda segist 
hann aldrei hafa skilið að fólk ætti 
alltaf að vera að gera sömu hlutina. 
„Ég held að Úlfhildur Dagsdóttir 
hafi dottið niður á rétta greiningu 
þegar hún sagði að ég væri ham-
farahöfundur. Mér finnst að þegar 
ég er búinn að skrifa um eitthvað þá 
sé það afgreitt. Þessi skrif voru bara 
mannbjörg.“

Þetta er ekki upptaktur fyrir 
sjálfsævisögu? „Nei, nei, nei. Það 
getur verið dálítið hættulegt að 
segja alltaf allan sannleikann. Og 
ef menn skrifa sjálfsævisögu sem 
sniðgengur sannleikann, til hvers 
eru menn þá að því? Það er hlegið að 
játningabókum eins og Harmsögu 
ævi minnar eftir Jóhannes Birki-

land þar sem hann talar bara af 
þeirri einlægni og hreinskilni sem 
honum er gefin. Aðrar ævisögur 
eru einhvers konar yfirlit sem segja 
manni ekkert annað en að viðkom-
andi er á sífelldum flótta frá sjálf-
um sér og lífi sínu. Ég held að til 
að skrifa góða sjálfsævisögu þurfi 
maður að nálgast Birkiland en ef 
maður segir ævi sína alla þá hlýtur 
maður að koma við svo marga sem 
kannski missa fótanna við það að 
sannleikurinn komi fram. Eins og 
ég segi í Uggi þá er sumt sem maður 
segir aldrei frá og sumt er í þeirri 
gerjun í manni að maður getur ekki 
komið því frá sér þá stundina, og 
kannski aldrei.“

Einn þráðurinn í Uggi er hin 
örvæntingarfulla leit að verðugu 
söguefni, er líf rithöfundarins stöð-
ug leit? „Já, já, en mér finnst vond-
ur tími þegar margt sækir að mér 
í einu og ég verð voðalega skotinn 
í einhverri hugmynd að morgni en 
svo leiðist hugsunin yfir í annað og 
ég er orðinn miklu hrifnari af allt 
annarri hugmynd um hádegisbil-
ið. Nú sækja til dæmis að mér þrjú 
söguefni og ég er að vona heims-
meistaramótið í knattspyrnu bjargi 
mér undan þessu. Ég er eiginlega 
ákveðinn í því að bægja frá mér 
allri hugsun og vera bara í boltan-
um næstu vikur og sjá svo til hvað 
upp úr stendur að því loknu. Láta 
þetta gerjast undir niðri og sjá hvað 
verður drykkjarhæft að gerjuninni 
lokinni.“

Friðrika 
Benónýsdóttir 
fridrikab@frettabladid.is

Hættulegt að segja 
allan sannleikann
Uggur eft ir Úlfar Þormóðsson lýsir þeim áhrifum sem höfnun útgefanda á 
handriti skáldsögu hefur á höfundinn. Skrifi n voru mannbjörg, segir Úlfar.

  Ótti við Alzheimer er 
held ég orðinn nokkuð 

almennur og þess vegna 
fannst mér áhugavert að 
reyna að skrifa um hann 

og þá ekki síst hvernig 
hann læðist að manninum 

sem vill fá sjúkdóminn. 

FÆRT TIL 
BÓKAR

Grikkir hafa tryggt sér útgáfurétt á 
Skugga-Baldri eftir Sjón og 
verður Grikkland þrítugasta 
landið þar sem bókin kemur 
út. Skáldsagan Skugga-
Baldur var einróma lofuð af 
íslenskum gagnrýnendum 
þegar hún kom út 
árið 2003. Hún hlaut 
Bókmenntaverðlaun 
Norðurlandaráðs 
árið 2005 og hefur 
síðan verið þýdd á 
hátt í þrjátíu tungu-
mál og tilnefnd til 
fleiri alþjóðlegra 
bókmenntaverðlauna.

Skugga-Baldur
í Grikklandi

Gerður Kristný leggur enn land undir 
fót og verður á Akranesi dagana 23. til 
27. júní. Þar mun hún stýra ritsmiðju 
fyrir börn á aldrinum 9-12/13 ára á 
bókasafninu. Gerður er nýkomin heim af 
ljóðahátíðinni Annikki Poetry Festival í 
Finnlandi en þar á undan tók hún þátt í 
ljóðalestri í London og Varsjá. 

Gerður Kristný 
kennir ritlist

GRANDAGARÐUR 16 – SKRIFSTOFUR – áfangi 3
Auglýsing um útboð vegna endurbóta á húsnæði

Faxaflóahafnir sf.  óska ef tir t ilboðum í verkið

Grandagarður 16 – skrifstofur – áfangi 3

Hér er um almennt útboð að ræða og lý tur þeim reglum sem um  
það gilda.

Um er að ræða framkvæmd í vesturhluta 2. hæðar og brey tingu á 
inngangi og aðliggjandi rýmum á 1.hæð. Stærð húsnæðis er  
um 750 m².

Útboðið innifelur m.a. endurnýjun steyptra veggja á 1.hæð,  
endurnýjun og síkkun glugga, rif á  báruplasti í mæni og viðgerð 
á þaki með nýju járni og þakgluggum. Einnig skal byggja svalir og 
ný t t vindfang. 

Útboðið innfelur einnig smíði nýrra milliveggja, innihurða og 
glervegg ja, lof ta og fastra innrét tinga, endurnýjun neyslu-
vatnslagna og hita- og frárennslislagna og endurnýjun raflagna, 
tölvulagna, lof træstilagna og uppsetningu öryggiskerfa. 

Gert er ráð fyrir að verkinu verði skilað fullbúnu 15. desember 
2014.

Útboðsgögn má nálgast ef tir kl. 9.00, mánudaginn þann  16. júní  
með því að senda tölvupóst og óska ef tir því að fá sent aðgangsorð 
og upplýsingar um aðgang að útboðsgögnum á netinu. 

Senda skal tölvupóst á:
to: jonas@ask.is, steina@ask.is,
cc: pall@ask.is

og óska ef tir því að fá sent aðgangsorð og upplýsingar um aðgang 
að útboðsgögnum á netinu. 

VETTVANGSSKOÐUN VERÐUR MÁNUDAGINN 23. JÚNÍ 2014  
KL. 14.00

Tilboðum skal skila á skrifstofu Faxaflóahafna sf., Tryggvagötu 17 
101 R. (4 . hæð)  fyrir kl. 14.00 föstudaginn 4. júlí 2014, er þau verða 
opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Allar nánari upplýsingar um verkið gefur Steinunn Guðmundsdót tir 
arkitekt í síma 515 0310  eða í tölvupósti  steina@ask.is 

ÚTBOÐ 

George R. R. Martin mun ræða nýjustu 
bók sína í Game of Thrones-seríunni á 
Bókamessunni í Edinborg sem haldin 
verður frá 9. til 25. ágúst. Hann er enn 
að skrifa bókina sem ber heitið The 
Winds of Winter og er sjötta bókin í 
bókaflokknum vinsæla, væntanleg með 
haustinu.

Af öðrum stórstjörnum sem verða 
á bókamessunni í Edinborg má nefna 
Martin Amis og Haruki Murakami, sem 
báðir kynna nýjustu bækur sínar. 

Búist er við um 900 þátttakendum 
frá 47 löndum og ættu allir að geta 
fundið höfund við sitt hæfi í Charlotte 
Square Gardens í Edinborg þessar tvær 
vikur.

George R. R. Martin kynnir Winds of Winter 
á Bókamessunni í Edinborg í ágúst

MYND/NORDICPHOTOSGETTY

Hjartastaður, skáldsaga Steinunn-
ar Sigurðardóttur, er nýkomin út 
á ensku hjá Amazon Crossing-for-
laginu bandaríska, með titlinum 
Place of the Heart. Skáldsagan 
hlaut Íslensku bókmenntaverð-
launin 1996 og var tilnefnd til Bók-
menntaverðlauna Norðurlanda-
ráðs.

Hjartastað er gjarnan lýst sem 
„road movie“, ferðakvikmynd, en 
bókin segir frá bílferð vinkvenn-
anna Hörpu og Heiðar frá Reykja-
vík austur á Fáskrúðsfjörð, ásamt 
vandræðaunglingnum Eddu, dótt-
ur Hörpu. Skáldsagan er lýsing á 
samskiptum þeirra, jákvæðum og 
neikvæðum, auk þess sem íslensk-
ir sérvitringar og áfangastaðir á 
leiðinni með landslagi og náttúru 
koma mjög við sögu í Hjartastað.   

Hjartastaður á ensku, Place of 
the Heart, er gefin út með korti af 
Íslandi og merktri leið söguhetj-

anna, ásamt tilvitnunum við valda 
áfangastaði. Þar að auki hefur hún 
að geyma lista með útskýring-
um þýðandans, Philips Roughton. 
Ljósmynd á kápu er eftir Ragnar 
Axelsson.

Hjartastaður með vegakorti
Amazon Crossing gefur út skáldsögu Steinunnar.

STEINUNN SIGURÐARDÓTTIR  
Hjartastað er gjarnan lýst sem 
„road movie“ eða ferðakvikmynd. 
 MYND/ÞORSTEINN HAUKSSON

ANDRI 
SNÆR 

Í LÍBANON
Útgáfuréttur á ar-
abísku á Sögunni 

af bláa hnettinum 
eftir Andra Snæ 
Magnason hefur 

verið seldur til 
forlagsins Arab 

Scientific Publish-
ing í Líbanon.

!

ÚLFAR ÞORMÓÐSSON 
 „Eins og ég segi í Uggi þá 
er sumt sem maður segir 
aldrei frá og sumt er í 
þeirri gerjun í manni að 
maður getur ekki komið 
því frá sér þá stundina, 
og kannski aldrei.“

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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ÖNDUNARVÖÐLUR
Mikið úrval!

VATNSHELDIR 
VEIÐIJAKKAR

RON THOMPSON
NEOPRENVÖÐLUR

DAM TASLAN VÖÐLUR

VEIÐISTANGASETT
Mikið úrval.  20% afsláttur.

RON THOMPSON
BARNAVÖÐLUR

VEIÐIVESTI  

KASTSTANGIR
Mikið úrval!

FLUGUSTANGIR Á HÁLFVIRÐI
Mikið úrval!

SPÚNAR
Frábært úrval. 

FLUGUHJÓL
Gott úrval.

KASTHJÓL 
- í miklu úrvali.

VEIÐIKASSAR
 Bleikir, bláir og grænir.

LETINGJAR

VEIÐITÖSKUR
- á góðu verði

SÖKKENDAR Á HÁLFVIRÐI

FLUGULÍNUR FRÁ AÐEINS FLUGULÍNUR F

2.995,-

VÖÐLUSKÓR
Ýmsar gerðir.

ZPEY FLUGUSTANGIR OG PAKKAR

VERÐ FRÁ 
8.995,-

AÐEINS FRÁ  
14.995,-

AÐEINS FRÁ  
9.995,-

AÐEINS  
16.995,-AÐEINS  

12.995,-

AÐEINS  
9.995,-

FRÁ  
1.995,-

 
20% AFSLÁTTUR

 
30 TIL 50% AFSLÁTTUR

VERÐ FRÁ  
4.995,-

VERÐ FRÁ   
2.995,-

VERÐ FRÁ 
299,-

AÐEINS  
3.895,-

FRÁBÆRT VERÐ  
 895,-

VERÐ FRÁ 
1.995,-

MARKAÐUR MEÐ ÓDÝRAR OG ELDRI VEIÐIVÖRUR Í ALLT SUMAR

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

ÓDÝRT!

ÓDÝRT!

ÓDÝRT!

ÓDÝRT!

ÓDÝRT!

ÓDÝRT!

ÓDÝRT!

LÆKKAÐ VERÐ

FRÁ  
4.995,-

LÆKKAÐ VERÐ

TINGJAR

895,-89895,--
ÓDÝRT!

BEITAN Í VEIÐIFERÐINA
ORMAR OG MAKRÍLL

ÓDÝRT!

ANGASETT

VESTI Á MYND KR. 4.995,-

SJÁÐU TILBOÐIN Á

ÓDÝRT

ÓDÝRT

ÓDÝRT

PAKKA
TILBOÐ

ÓDÝRT

TILBO
Ð

TILBOÐ

TILBO
Ð

Mikið úrval !

LDIR
KAR

5,5, TILBOÐ
ÓDÝRAR VEIÐITÖSKUR

ÓDÝRT

ÓDÝRT

ÓDÝRT

VERÐ FRÁ

4.995,-

TILBOÐ

ÓDÝRT

VÖÐLUSKÓR
Ýmsar gerðir.

VERÐ FRÁ 
8.995,-
LÆKKAÐ VERÐ

TILBOÐ

Í ÚFLUGUSTANGIR Í ÚRVALI

TILBOÐ
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Lestrarhestur vikunnarLestrarhestur vikunnar

Kennarinn var að kenna litlu börnunum líffræði og kennslan snérist um 
hvali.
Kennarinn útskýrði fyrir krökkunum að þrátt fyrir að hvalir væru mjög stórir, 
þá hefðu þeir þröngan háls og þess vegna væri ómögulegt fyrir þá að gleypa 
manneskju.

– En hvalurinn gleypti Jónas! segir ein stelpan í bekknum.

Kennarinn heldur fast við sitt og segir að hvalir geti ekki gleypt fólk.

– Þegar ég fer til himna, segir litla stelpan,–  þá ætla ég að spyrja Jónas!

– En ef Jónas fór til helvítis? spyr kennarinn háðskur.

– Þá spyrð þú hann bara! segir stelpan.

BrandararBrandarar

„Ég heiti Bjarni Þór Lúðvíksson, 
kallaður Baddi, og er níu ára–  
bráðum tíu. Ég fer í fimmta bekk 
í Melaskóla í haust. Ég hef rosa-
lega mikinn áhuga á fótbolta og 
keppi með eldra ári hjá 6. flokki 
í KR. Ég er að læra á gítar og æfi 
golf og er núna að byrja sumaræf-
ingar á mánudögum og þriðju-
dögum hjá Golfklúbbi Reykja-
víkur. Mig langar að fá forgjöf 
sem fyrst, en við sjáum til hvernig 
gengur með það í sumar. Svo er 
ég líka í skátunum. Ég er dreka-
skáti í Ægisbúum.“
Hvers vegna ákvaðstu að fara á 
siglinganámskeið? 
„Af því að mér fannst það mjög 
spennandi og margir vinir mínir 
voru líka að fara. Svo var nám-
skeiðið passlega langt, frá mánu-
degi til föstudags, og svo var 
það ekki langt frá þar sem ég á 
heima.“
Hafðirðu einhvern tíma siglt 
áður? 
„Já, en ég hafði ekki áður siglt á 
bátum eins og þeim sem voru á 
námskeiðinu. Ég hef siglt á litla 
Glófaxa með afa Bedda í Vest-
mannaeyjum en hann var skip-
stjóri á Glófaxa VE 300. Svo hef 
ég oft farið með Herjólfi milli 
lands og Eyja. Ég hef líka siglt á 
Úlfljótsvatni og svo fór ég á bát 
frá Ísafirði til Hornstranda og 
aftur til Bolungarvíkur frá Látrum 
í fyrrasumar þegar við fórum í 
ferð um Vestfirði.“
Hvað lærðuð þið á námskeið-
inu? 
„Ég lærði að stýra kajak almenni-
lega, vera á hjólabáti og stjórna 
árabát. Svo lærðum við líka hvað 
við eigum að gera ef við dettum 
í sjóinn.“
Hvað var skemmtilegast? 
„Eiginlega var allt rosalega 
skemmtilegt og mjög gaman 
að læra á mismunandi tegundir 
báta. Ég held samt að mér hafi 
fundist seglbátarnir skemmtileg-
astir.“

En erfiðast? 
„Ekki spurning, það var árabátur-
inn sem var erfiðast að eiga við.  
Það er mjög erfitt að róa.“
Hefurðu siglt eitthvað síðan þú 
kláraðir námskeiðið? 
„Já, ég sigldi á kajak, hjóla-
bátum og árabátum í Drekaskáta-
útilegunni sem ég var í um síð-
ustu helgi á Úlfljótsvatni. Svo hef 
ég auðvitað farið með Herjólfi 
mörgum sinnum.“
Er ekkert hættulegt að sigla? 
„Örugglega er hættulegt að sigla, 
en ef maður fer varlega og er í 
björgunarvesti og gerir eins og 
manni er kennt, þá á allt að vera 
í lagi. Þetta lærðum við á nám-
skeiðinu.“

Hefurðu dottið í sjóinn þegar þú 
ert að sigla? 
„Já, þegar ég var á kajak á nám-
skeiðinu. Mér fannst reyndar 
mjög skemmtilegt að detta í sjó-
inn.“
Ætlarðu að læra meira og halda 
áfram að sigla sjálfur? 
„Það kemur bara í ljós–  kannski. 
Vonandi mun afi minn í Eyjum 
kenna mér einhvern tíma að 
sigla.“
Myndirðu mæla með því við 
aðra krakka að fara á siglinga-
námskeið? 
„Já, ekki spurning. Það var mjög 
gaman að vera á námskeiðinu og 
læra það sem okkur var kennt um 
báta og siglingar.“

Fannst skemmtilegt 
að detta í sjóinn
Bjarni Þór er níu ára og mikill íþróttaáhugamaður. Hann æfi r fótbolta og golf og 
í fyrrasumar fór hann á siglinganámskeið til að læra allt um siglingar og báta. 
Hann sagði Krakkasíðunni frá sjálfum sér og hvað hann gerði á námskeiðinu.

BJARNI ÞÓR  „Það var árabáturinn sem var erfiðast að eiga við. Það er mjög erfitt 
að róa.“ FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Hvað er skemmtilegast við 
bækur? Ævintýrin oftast.
- Hvaða bók lastu síðast og 
hvernig var hún? Strokubörnin 
á Skuggaskeri. Alveg frábær.
- Manstu eftir fyrstu bókinni 
sem var í uppáhaldi hjá þér? 
Já. Óvættaför.
- Hvers lags bækur þykja þér 
skemmtilegastar? Ráðgátu-
bækur og ævintýrabækur.
- Í hvaða skóla gengur þú? 
Seljaskóla.
- Ferðu oft á bókasafnið? Já.
- Hver eru þín helstu áhuga-
mál? Handbolti, tónlist og 
lestur.

SUMARLESTUR 
Í BORGAR-
BÓKASAFNI 
 Lestrarhestur 
vikunnar er 
Dagný Rós 
Hlynsdóttir, níu 
ára.

Að venju efna Borgarbókasafn og Reykjavík Bókmenntaborg til sumarlesturs á meðal barna. Fyrir hverja lesna bók skrá les-
endur nafn sitt og titil bókarinnar á þar til gerða miða og skila í kassa sem eru í öllum söfnum Borgarbókasafns. Vikulega 
er dregið eitt nafn úr kassanum og Lestrarhestur vikunnar útnefndur, sem hlýtur bók að launum frá Forlaginu. 

Dagný Rós Hlynsdóttir 9 ára
Bragi Halldórsson

100

„Almáttugur,“ hrópaði Róbert upp yfir sig. „Við erum föst hérna
inni og munum aldrei komast út,“ bætti hann við skelfingu lostinn. 
„Enginn mun nokkurn tímann finna okkur og við munum svelta í 
hel.“ „Svona nú Róbert minn,“ sagði Kata höstuglega. „Þetta er nú 
bara völundarhús og það er alltaf einhver leið út úr völundarhúsum.“

Getur þú hjálpað Róberti og Kötu að komast út úr völundarhúsinu?

Á Vísi er hægt að horfa
myndskreyttan upplest
úr þessum sígildu
ævintýrum.

Hlustaðu á Dísu ljósálf  
og Alfinn álfakóng á Vísi

a á 
tur 

ý

Ævintýrið um Dísu ljósálf kom fyrst út á íslensku árið 1928 Ævintýrið um Dísu ljósálf kom fyrst út á íslensku árið 1928
í þýðingu Árna Óla og hefur margsinnis verið endurprentað. 
Dísa ljósálfur er ein klassískra sagna hollenska meistarans 
G.T. Rotman, sem fylgt hafa íslenskum börnum í tugi ára. 
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Útsölustaðir Málningar: BYKO Kópavogi • BYKO Granda • Litaver Grensásvegi • BAUHAUS •  Axel Þórarinsson málarameistari, 

Borgarnesi • Virkið Hellissandi • Málningarbúðin Ísafirði • Vilhelm Guðbjartsson málarameistari, Hvammstanga • Verslunin 
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KROSSGÁTA
LÁRÉTT
1  Bjarna Dísa og Glámur koma í leitirnar einusinni 

enn (11)
11 Meðvitundarleysi frjálsra skynsemdarkvenna (10)
12 Skæði söngflokkur hins félausa (9)
13 Sletti fram úrverki og nokkrum öðrum fyrir-

bærum af handahófi (12)
15 Heggur götu í grjótið (11)
17 Bíum barm með hátíðlegum söngvum (8) 
20 Ósk Drífu um klassískt fægiefni (10)
24 Ei mun lausn á þeim er voru undir stýri (3)
25 Breytum þessu svo við getum farið eftir reglum 

(7)
27 Flæki ýsu kringum túlkun (8) 
28 Sundmaður vill verksmiðju (5)
31 Sé sjáanda á efstu hæð nota gas til að koma 

boðum á framfæri (9)
32 Bræða með sér að skella sér í skóla nyrðra (3)
33 Bý einfaldlega til síðhærðan ónytjung (5)
34 En hvað með þessa gjá og þá guðdómlega veru 

sem í henni býr? (5)
36 Dauð fyllir óra hinna lifandi (7)
40 Má geyma límonaði límósína í tunnu? (7)
43 Sjá þessi kríli með alla sína brodda (4)
45 Uglurnar eru nú meiri hörkutólin (9)
48 Sálartónlist á vel við minn karakter (7)
49 Þetta er léleg vísbending og lausnin hrakleg (3)
50 Páll hinnar þriðju nótu kom fólki í uppnám (6) 
51 Lokaði þegar hann klikkaði (7)
52 Vitapera sker í augu (9) 
53 Þessa mynd á að upphefja (4) 
55 Hér er vísað til ákveðinna söngva okkar 

hvítingjanna (7)  
56 Lalli söng um lastmæltan (9) 
57 Kjötætan kostar sitt (6) 
58 Áður óþekkt mælieining hefur litið dagsins ljós (6)

LÓÐRÉTT 
1 Förum rangt með uppskriftir af bakkelsi (7)
2 Skyldi bindi ýta undir óþægindi og tafir? (7) 
3 Slæ spotta á ferð (7)
4 Hávær hróp um brunarústir (5)
5 Ég veit best hvað orðið getur (5)
6 Friðarhöfn fyrir slaka (6)
7 Tískuleppur boðar betri trú (6)
8 Æ, gott, því annað er mér á móti skapi (6)
9 Horféllum á hlaupum (6)
10 Pressa misfellu og nota viðeigandi sparsl til að slétta 

(10) 
14 Hjálpar vinum í Hringnum og Hjartaheill (13)
16 Hinsta hvíla óþrifakindar er alveg í hennar anda (8)
18 Herfileg for og flasfengin mjög (7) 
19 Um dæmið 2πr=U má segja, að formúlan gefi svarið 

(7) 
21 Risarúm fyrir lyftingakappa (7)
22 Hvíldi hin eina sanna við slétta grund (7)
23 Skrýtin og óviðeigandi staða hófdýrs (7)
26 Þar sem aldrei gerist neitt er þetta aðal íþróttin (5) 
29 Stelpa úr Versló og leiðslan hennar (5)
30 Heilsuhæli sólarguðsins: Þar sem menn skafa siggið (5)   
35 Hingað fara Ljónshjörtu að afplánaðri jarðvist (9)
37 Sveiflukennd daðurstemming? (9)
38 Ferðir kringum fúlar (8)
39 Múra hús fyrir músíkantinn (9)
40 Tel að þú dragir til þín vandræði með því sem þú 

safnaðir saman (8)
41 Mjaka skor að skarði sem er vænsta klársins virði (8)
42 Parísartískan? Dením, uppúr og niðrúr (8)
44 Leituðum að skynsömum (5)
46 Er þessi lofttegund rétt fyrir stegginn? (7)
47 Systirin í suðri dansar salsa, tangó/norðurdaman 

dregur seiminn/drottna vill um allan heiminn (7)
54 Tel fé við leirur (4)

VEGLEG VERÐLAUN

LAUSNARORÐ
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist umdeilt fyrirbæri. 
Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 20. júní næstkomandi á krossgata@frettabladid.is 
merkt „14. júní“.

Vikulega er dregið er úr inn-
sendum lausnarorðum og fær 
vinningshafi eintak af bókinni 
Eða deyja ella eftir Lee child 
frá Forlaginu. Vinningshafi 
síðustu viku var Ólöf F lygenring,  
Reykjavík

Lausnarorð síðustu viku var
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Grísabógsneiðar ókryddaðar, 
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Ungnauta Roast Beef, erlent

KJÖTVEISLA

GRILLAÐU

Í ALLT SUMAR

Á GRILLIÐ!

ÍS
LE

ÍS
LE

ÍS
LE

ÍS
LE

ÍS
LE

ÍS
LE

NS
KT

NS
KT

NS
KT

NS
KT

NS
KT

NS
KT

ÍS
LE

NS
KT

FRÁBÆRT

VERÐ!

4000000%4444000000000
afsláttur



389kr.
pk.

Maarud Supermix, paprika eða salt, 250 g

359kr.
pk.

Krónu pylsur, 
10 stk. í pk.

159kr.
pk.

Líf pylsubrauð, 
5 stk. í pk.

Pylsa  

í brauði á  

68 kr. stk.

449kr.
pk.

Kryddaðir grillkartöflubátar, 400 g

299kr.
kg

Melónur, gular

1189kr.
kg

Verð áður 1698 kr. kg
Grísahnakki á spjóti, erl., hvítlauks- & 
rósmarín- eða New York marinering

30000%33333330330000000000
afslátturÓDÝRT

Í KRÓNUNNI

  249kr.

pk.

Verð áður 498 kr. pk. 

GM Cocoa Puffs, 335 g
kk

5000%5555550550000000000
afsláttur

Hámark

4 pakkar

á mann meðan 

birgðir endast!
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Ástkær faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,

ERLINGUR HELGI EINARSSON
bókbindari og hljómlistarmaður,

varð bráðkvaddur á heimili sínu. Útförin  
fer fram frá Kópavogskirkju þann 19. júní, 
kl. 13.00.

Björn Erlingsson Lilja Þorgeirsdóttir
Guðbjörg Erlingsdóttir Magnús Arinbjarnarson
Guðfinna Ósk Erlingsdóttir Roberto Pisano
barnabörn og barnabarnabörn.

Elsku móðir okkar og tengdamóðir,

GUÐLAUG GUÐLAUGSDÓTTIR
lést á Hrafnistu Reykjavík 5. júní. Hún verður 
jarðsungin frá Fossvogskirkju föstudaginn 
20. júní kl. 13.00.

 
Auður Eyþórsdóttir Rasmussen Björn Rasmussen
Herdís Eyþórsdóttir                        Vilhjálmur Friðþjófsson
Hörður B. Níelsson                         Sigurlaug Ragnarsdóttir
Gísli Níelsson                                 Árnína L. Sigtryggsdóttir
Kristborg Níelsdóttir                      Guðmundur R. Ragnarsson

                       og fjölskyldur.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu 
 okkur samhug, stuðning og hlýju við 
andlát og útför okkar ástkæru móður, 
tengdamóður, ömmu og langömmu, 

GUÐRÚNAR EINARSDÓTTUR
Þangbakka 10.

 
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

MERKISATBURÐIR
1789 Viskí bruggað úr maís í fyrsta skipti. Bruggarinn, séra Elijah 
Craig, nefnir það „Bourbon“ í höfuðið á heimasýslu sinni, Bourbon-
sýslu í Kentucky.
1939 Action Comics gefur út fyrsta Superman-teiknimyndablaðið.
1940 París fellur Þjóðverjum í skaut í síðari heimsstyrjöldinni.
1942 Anna Frank byrjar að halda dagbók.
1949 Þyrlu var flogið yfir Íslandi í fyrsta sinn. Þyrlan var af Bell-gerð 
og átti að prófa hana í björgunarstörf og strandgæslu.
1975 Smyrill, ferjan milli Færeyja og Íslands, kemur til lands í Seyðis-
firði í fyrsta skipti.

Rússneski kaupmaðurinn Grigory Shelik-
hov markaði upphafið að landnámi Rússa 
í Alaska á þessum degi fyrir 220 árum. 
Grigory fann Three Saints-flóann þennan 
dag á Kodíakeyjum en Evrópumenn 
uppgötvuðu landið árið 1741 þegar rúss-
neskur leiðangur var farinn undir leiðsögn 
danska landkönnuðarins Vitus Bering.
Rússneskir veiðimenn gerðu fljótt innrás í 
Alaska og réði Páll Rússakeisari Rússnesk-

ameríska félagið til að stjórna nýlendunni.
Árið 1855 reyndu Rússar að selja Banda-
ríkjamönnum nýlenduna. Samningurinn 
um sölu nýlendunnar var undirritaður 
árið 1867 í forsetatíð Andrews Johnson 
og var verðið 7,2 milljónir dala. Hinn 
18. október komst landið undir stjórn 
Bandaríkjanna. Það var Charles Summer 
öldungadeildarþingmaður sem lagði til 
nafnið Alaska.

ÞETTA GERÐIST: 14. JÚNÍ 1741

Rússar eigna sér Alaska

ALASKA  Rússar námu land í Alaska fyrir 220 
árum síðan.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

HJÁLPARSTARF Stefán Ingi 
Stefánsson, framkvæmda-
stjóri Barnahjálpar Sam-
einuðu þjóðanna á Íslandi, 
UNICEF, er á leiðinni til 
Suður- Súdan þar sem hann 
mun dvelja við hjálparstörf í 
tvo mánuði.

Ástandið í landinu er afar 
slæmt og fyrir um viku hóf 
UNICEF neyðarsöfnun á 
Íslandi. Stefán Ingi segir 
stöðuna í Suður-Súdan vera 
flókna. „Fyrir jól byrjaði 
borgarastyrjöld í landinu. 
Á þeim sex mánuðum sem 
eru liðnir hafa 1,4 milljónir 
manna verið á flótta,“ segir 
Stefán. „Ýmsir innviðir lands-
ins eru farnir að gefa sig og 
til dæmis höfðu mjög fáir 
færi á því að sá í akurinn og 
rækta landið. Það stefnir í að 
það verði mikið fæðu óöryggi 
með haustinu og það er ein 
stærsta ógnin. Það  hangir 
hungurvofa yfir landinu og 
það er ekki síður 
þess vegna sem við 
erum að hringja við-
vörunarbjöllum, til 
að geta strax komið 
í veg fyrir hungurs-
neyð.“ 

Aðspurður segir 
Stefán Ingi að söfn-
unin hér á landi hafi 
gengið mjög vel og 
UNICEF hafi fengið jákvæð 
viðbrögð. „Við erum að skora 
á fólk að taka þátt og leggja 
sitt af mörkum til að reyna 
að verja réttindi barna eins 
vel og við getum við þessar 
erfiðu aðstæður. Við höfum 
fullt af tækjum og tólum til 
að gera þetta miklu betur 
en hingað til og þess vegna 
þurfum við að leggja enn 
þá meira af mörkum,“ segir 
hann. „Auðvitað hefur mjög 
mikið þegar verið gert til að 
koma í veg fyrir farsóttir 

eins og kóleru og við 
bólusetningu en við 
viljum gera miklu 
meira.“

Stefán Ingi mun 
byrja á því að ferðast 
til Naíróbí í Kenía 
til að fá vegabréfs-
áritun. Eftir það 
verður förinni heitið 
til Juba, höfuðborgar 

Suður-Súdan, þar sem hann 
verður hluti af alþjóðlegu 
starfsliði UNICEF í landinu. 
„Í byrjun júlí verð ég mættur 
á skrifstofuna til að taka þátt 
í neyðaraðstoðinni. Þetta er 
gott tækifæri fyrir mig til að 
fylgja aðstoðinni beint eftir 
og sjá hvaða áhrif hún hefur.“

Þetta verður í fyrsta sinn 
sem hann kemur til Suður-
Súdan. „Þetta eru erfiðar 
aðstæður þarna. Það er mikil 
ábyrgð og mikill heiður að fá 
að taka þátt í svona mikil-

vægu starfi. Í mínum huga 
snýst þetta fyrst og fremst 
um það. Við viljum ekki búa 
í heimi þar sem börn njóta 
ekki réttar síns. Þess vegna 
gerum við allt sem í okkar 
valdi stendur til að koma 
í veg fyrir hörmungar. Að 
fá tækifæri til að taka þátt 
í því með beinum hætti er 

mjög spennandi, þó að auð-
vitað sé þetta erfitt.“ Þeir 
sem vilja taka þátt í söfnun-
inni á Íslandi geta sent sms 
með skilaboðunum „BARN“ 
í símanúmerið 1900 og þar 
með styrkt UNICEF um 
1.900 krónur. Einnig er hægt 
að fara inn á heimasíðuna 
UNICEF.is. freyr@frettabladid.is

Heiður að fá að taka þátt 
í svona mikilvægu starfi 
Stefán Ingi Stefánsson, framkvæmdastjóri UNICEF á Íslandi, dvelur í Suður-Súdan í sumar 
við hjálparstarf. Hann býst við erfi ðu ástandi á svæðinu en segist hlakka til að leggja sitt af 
 mörkum í þessu stríðshrjáða landi. Neyðarsöfnun fyrir börn í Suður-Súdan er hafi n á Íslandi.

VANNÆRING    Meira en 50.000 börn í Suður-Súdan þjást af vannæringu og eiga á hættu að láta lífið á 
næstu vikum og mánuðum fái þau ekki hjálp án tafar. Yfir 740.000 börn undir fimm ára aldri eru auk þess 
í mikilli hættu á að verða vannæringu að bráð.

HANDLEGGSBROTINN   Á flótta með 
systkinum sínum fjórum datt Yuot litli og 
handleggsbrotnaði. Yuot, systkini hans og 
móðir búa nú í flóttamannabúðum.

 STEFÁN INGI 
STEFÁNSSON

HÆTTA Á SJÚKDÓMUM   Regntímabilið er hafið, 
sem skapar enn meiri hættu á sjúkdómum. Yfir 
1.000 kólerutilfelli hafa komið upp í höfuðborg-
inni Juba og tveimur öðrum héruðum landsins.

BÓLUSETNING  Barn fær bólusetningu 
gegn mænusótt. UNICEF hefur bólusett 
um 180.000 börn gegn sjúkdómnum á 
undanförnum mánuðum og 288.000 
börn í Suður-Súdan hafa auk þess 
fengið bóluefni gegn mislingum. 
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Innilegar þakkir fyrir auðsýnda  
samúð og hlýhug vegna andláts  

og útfarar ástkærrar móður okkar, 
tengdamóður, ömmu og langömmu,

MARGRÉTAR RÖGNU  
JÓHANNSDÓTTUR.

Sérstakar þakkir til starfsfólks hjúkr unar-
heimilisins Markar fyrir góða umönnun.

Reynir Óskarsson  Berglind Guðmundsdóttir
Hróbjartur Æ. Óskarsson  Lilja Arnardóttir
Kristín Óskarsdóttir  Agnar Ívar Agnarsson
Gunnar Óskarsson  Sigurbjörg B. Ólafsdóttir
Margrét Óskarsdóttir  Ragnar B. Bjarnarson
Hallgrímur Óskarsson  Gyða Árný Helgadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir og 
tengdafaðir, afi og langafi,

TRÚMANN KRISTIANSEN
áður skólastjóri á Hvolsvelli  

og í Hveragerði,

andaðist á dvalarheimili Hrafnistu  
í Hafnarfirði 31. maí. Útför hans fer  
fram frá Kópavogskirkju mánudaginn  
16. júní nk. kl. 15.00. 

Birna Frímannsdóttir
Matthías Már Kristiansen          Heidi Strand
Ragnheiður Kristiansen
Málfríður Klara Kristiansen   Sigurður Reynir Gíslason
Kolbrún Kristiansen 
barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartans þakkir til allra ættingja og vina 
sem sýndu okkur hlýhug og samúð við 

andlát og útför ástkærs eiginmanns, föður, 
tengdaföður, afa og langafa,

ELLERTS BJÖRNS SKÚLASONAR
verktaka,

Bergási 11, Reykjanesbæ.

Sérstakar þakkir til starfsfólksins á B2 taugalækningadeild á 
Landspítala, Fossvogi, fyrir einstaka umönnun og hlýju.

 
Elín Guðnadóttir
Elínborg Ellertsdóttir       Bjarne P. Svendsen
Vigdís Ellertsdóttir
Björn Viðar Ellertsson     Helena Guðjónsdóttir
Ómar Ellertsson                Árni Kr. Einarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn,  
faðir okkar og tengdafaðir,

KRISTJÁN FINNBOGASON
Mávahlíð 35,

lést á Landspítalanum  sunnudaginn  
8. júní. Útförin fer fram frá Dómkirkjunni 
miðvikudaginn 18. júní klukkan 13.00.

Kristrún Magnúsdóttir
Magnús Kristjánsson            Björg Hansdóttir
Jóhann Kristjánsson             Kristín Andersen
Gunnar Kristjánsson             Guðrún Þórisdóttir

Elskuleg eiginkona mín og móðir,

GRÉTA SOFFÍA  
SIGURSTEINSDÓTTIR
Rauðumýri 17, Akureyri,

lést aðfaranótt 29. maí. Jarðarförin hefur 
farið fram í kyrrþey.

Ólafur H. Ólafsson
Garðar Ingi Ólafsson

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda  
samúð og hlýhug við andlát og útför  

ástkærrar móður okkar, tengdamóður,  
systur, ömmu og langömmu,

JÓRUNNAR ÓLÍNU HINRIKSDÓTTUR
Stigahlíð 34.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Grundar, 
dvalar- og hjúkrunarheimilis.

Sigurlína J. Gunnarsdóttir  Guðbrandur Einarsson 
Lára G. Gunnarsdóttir 
Vigdís Gunnarsdóttir Ágúst Karlsson
Markús Gunnarsson Ragnhildur Rögnvaldsdóttir
Sigurlín Matcke
barnabörn og barnabarnabörn.

Kærar þakkir til allra sem sýnt hafa  
okkur samúð og hlýhug vegna andláts og 
útfarar elskulegs eiginmanns míns, föður 

okkar, tengdaföður, afa og langafa,

ÁSKELS JÓNSSONAR
Þjóðbraut 1, Akranesi.

Vigdís Björnsdóttir
Sigrún Áskelsdóttir Þórir Ólafsson
Jón Áskelsson Kristbjörg Antoníusardóttir
Nanna Þóra Áskelsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.
 

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð  
og vinarhug við andlát og útför

GÍSLA JÓNS HELGASONAR
Hátúni 4, Reykjavík.

Sérstakar þakkir færum við stjórnendum 
og starfsfólki Ísleifs Jónssonar ehf. fyrir alla 
aðstoð og vinsemd. 

 
Fjölskyldan. 

Boðið verður upp á dansnámskeið í 
Norræna húsinu dagana 19. 20. 23. 
24. og 25. júní næstkomandi. Nám-
skeiðið er í boði fyrir lærða dans-
ara, dansnemendur á háskólastigi 
og sviðslistafólk. Það eru Daniel 
Gulko og Léa Canu Ginoux frá Cahin 
Caha sem leiða smiðjuna. Ginoux 
mun skoða „release“-tækni og „body 
motion awareness-listening“-tækni í 
gegnum formlega og tilraunakennda 
þjálfun. Lögð verður áhersla á form, 
bæði skipulögð og tilraunakennd, 
samtal á milli líkamans og þess sem 
við skynjum og upplifun orku í öllum 

sínum lögum. Enn fremur verður 
kannaður andardrátturinn sem upp-
spretta hreyfinga líkamans og leitast 
við að ná ástandi fullkominnar með-
vitundar. 

Sem viðbót við verk Ginoux mun 
Daniel Gulko leiða tilraunir með 
raddsvið. Í tilkynningu frá Norræna 
húsinu segir að hlutarnir deili sömu 
nálgun varðandi andardrátt, spuna 
og persónulega tilraunastarfsemi. Á 
námskeiðinu mun Daniel vinna með 
tengingu andardráttar við líkam-
ann og vinnslu hljóðs og titrings sem 
hreyfingarafla.  - fb

Dansnámskeið verður haldið í Norræna húsinu á næstunni:

Andardrátturinn kannaður

DANIEL GULKO  Leiðir tilraunir með radd-
svið á námskeiðinu í Norræna húsinu.

ÍÞRÓTTIR Sjóvá Kvennahlaup ÍSÍ 
 fagnar 25 ára afmæli sínu í ár. Hlaupið 
fer fram í dag á 83 stöðum hérlendis og 
21 stað erlendis í alls þrettán löndum, 
þar á meðal á Norðurlöndunum, Spáni, 
í Bandaríkjunum og Kanada. 

Í gegnum þessi 25 ár hefur mark miðið 
alltaf verið að fá konur til að hreyfa sig. 
Á hlaupadag má sjá margar kynslóðir 
sameinast og skapa góðar minningar 
saman. Hver og einn fer á sínum hraða 
gangandi, skokkandi, hlaupandi. Engin 
tímataka er í hlaupinu og snýst hlaupið 
meira um að hreyfa sig og njóta samver-
unnar í góðum félagsskap.

Í tilefni afmælisins verður gerð 
heimildarmynd um kvenna hlaupið. 
„Á tíu stöðum erum við með upptöku-
vélar. Við höfum fengið fólk til að 
segja frá sinni upplifun af hlaupinu, 
af hverju það er að taka þátt og með 
 hverjum,“ segir Sigríður Inga Viggós-
dóttir, sviðsstjóri almenningsíþrótta-
sviðs ÍSÍ, aðspurð. Hún bætir við að 
stuttermabolunum sem konur hafa 
klæðst í hlaupinu hafi verið breytt í til-
efni dagsins. „Við breyttum háls mál-
unum og færðum lógóið aftan á. Þeir 
eru hreinir að framan, nema að þar 

er lítið ÍSÍ-merki. Við höldum að þeir 
muni lifa aðeins lengur þannig.“

Einnig voru settir á stofn göngu- 
og hlaupahópar víðs vegar um landið 
í tilefni afmælisins. „Við fengum til 
liðs við okkur þá fjölmörgu hópa sem 
eru til nú þegar og Martha Ernst dóttir 
setti saman hlaupaprógramm sem 
konur gátu náð í á heimasíðu okkar og 
á Facebook. Það var gert til að hvetja 
konur til að fara af stað.“

Spurð út í ástæðuna fyrir lang-
lífi Kvennahlaups ÍSÍ segir Sigríður 
að samstaða kvenna sé aðalástæðan. 
„Konur hafa verið duglegar að taka 
þátt. Árið 1990 voru 2.500 sem tóku 
þátt í Garðabæ og sjö stöðum úti á 
landi. Í fyrra voru um fimmtán þús-
und konur sem tóku þátt og núna eru 
staðirnir orðnir miklu fleiri.“

Að sögn Sigríðar líta konur ekki 
aðeins á kvennahlaupsdaginn sem 
hlaupadag heldur snýst hann líka um 
samveruna. „Það eru oft margar kyn-
slóðir að hlaupa saman á þessum degi. 
Félagsskapurinn skiptir miklu máli.“ 

Sjá má allar nánari upplýsingar um 
hlaupið og hlaupastaði á www.kvenna-
hlaup.is.  freyr@frettabladid.ism

Heimildarmynd um 
Kvennahlaup ÍSÍ
Kvennahlaup ÍSÍ verður haldið í 25. sinn í dag. Hlaupið fer samanlagt fram á 104 stöðum 
bæði hér heima og erlendis. Í fyrra tóku fi mmtán þúsund konur þátt. 

KVENNAHLAUPIÐ   Frá Sjóvá Kvennahlaupi ÍSÍ. Árið 1990 tóku 2.500 konur þátt en í fyrra hafði þeim fjölgað í fimmtán þúsund.

MARTHA ERNSTDÓTTIR  Martha bjó til 
hlaupaprógram fyrir þátttakendur í Kvenna-
hlaupi ÍSÍ.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL





14. júní 2014  LAUGARDAGUR| LÍFIÐ | 48

GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1
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SPAKMÆLI DAGSINS
„Frelsi allra listamanna er nauðsynlegt.“

Christo

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.

4 3 1 9 2 7 5 6 8
5 2 6 8 4 1 3 9 7
7 8 9 5 6 3 1 2 4
2 9 5 7 1 8 4 3 6
8 6 7 4 3 2 9 5 1
1 4 3 6 9 5 7 8 2
9 5 2 1 8 4 6 7 3
3 7 4 2 5 6 8 1 9
6 1 8 3 7 9 2 4 5

4 6 8 2 7 9 5 3 1
9 7 2 5 1 3 4 8 6
5 1 3 4 8 6 7 9 2
1 8 7 3 4 5 2 6 9
3 5 9 6 2 7 8 1 4
2 4 6 8 9 1 3 5 7
6 2 1 7 3 8 9 4 5
8 9 4 1 5 2 6 7 3
7 3 5 9 6 4 1 2 8

5 6 9 7 4 1 3 8 2
3 2 7 5 6 8 9 4 1
4 1 8 3 9 2 5 6 7
6 3 4 8 2 7 1 5 9
7 5 2 4 1 9 8 3 6
8 9 1 6 3 5 7 2 4
9 4 3 1 5 6 2 7 8
1 7 6 2 8 3 4 9 5
2 8 5 9 7 4 6 1 3

5 1 4 6 2 7 9 3 8
7 9 6 8 3 4 1 5 2
3 8 2 5 9 1 4 6 7
4 3 1 7 8 5 2 9 6
2 6 8 9 1 3 5 7 4
9 5 7 2 4 6 3 8 1
6 2 9 1 5 8 7 4 3
1 7 3 4 6 9 8 2 5
8 4 5 3 7 2 6 1 9

6 9 8 7 3 2 5 4 1
7 4 2 8 1 5 9 3 6
3 5 1 4 6 9 2 7 8
5 2 3 9 8 6 7 1 4
9 6 4 1 5 7 3 8 2
1 8 7 2 4 3 6 9 5
4 7 6 3 2 1 8 5 9
8 3 5 6 9 4 1 2 7
2 1 9 5 7 8 4 6 3

7 4 8 2 3 9 6 5 1
3 9 1 7 5 6 4 8 2
6 2 5 8 4 1 7 9 3
4 3 2 6 8 7 5 1 9
5 6 7 9 1 3 8 2 4
8 1 9 4 2 5 3 7 6
9 5 4 1 6 8 2 3 7
1 8 6 3 7 2 9 4 5
2 7 3 5 9 4 1 6 8

Að ástæðu-
lausu.

Þannig að hár vex úr 
eyrunum þínum að 
ástæðulausu?

En það sprettur líka út 
úr nefinu mínu og 

augabrúnahárin mín 
spretta eins og illgresi!

Og þetta er 
bara þeir þættir 
þess að eldast 

sem ég segi 
þér frá!

Þetta er úr 
línunni 

Hveitibrauðs-
dögunum 
er lokið...

Finna sokka sem 
passa saman...

keppni í að brjóta saman...
þurrka af borðinu...

ruslatunnukappakstur...

Heyrðu, ég held að 
við leikum okkur 
bara hvort við 

annað.

...og ég luma á 
fullt af fleiri 

góðum 
hugmyndum! 

LÁRÉTT
2. dóms, 6. tveir eins, 8. samræða, 9. 
árkvíslir, 11. bókstafur, 12. goðmögn, 
14. bor, 16. spil, 17. orlof, 18. atvikast, 
20. tónlistarmaður, 21. stagl.

LÓÐRÉTT
1. ofneysla, 3. ólæti, 4. markmið, 5. 
slagbrandur, 7. heimska, 10. maka, 13. 
bókstafur, 15. land, 16. hylli, 19. hvort.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. mats, 6. ff, 8. tal, 9. ála, 
11. ká, 12. tótem, 14. nafar, 16. ás, 17. 
frí, 18. ske, 20. kk, 21. tafs. 
LÓÐRÉTT: 1. ofát, 3. at, 4. takmark, 
5. slá, 7. flónska, 10. ata, 13. eff, 15. 
ríki, 16. ást, 19. ef.

Gunnar Björnsson (2063) hafði hvítt 
gegn Ítalanum Claudio Mercendalli 
(1893) í sjöundu umferð alþjóðlegs 
móts í Sardiníu.
Hvítur á leik

27. Hg1? (Bæði 27. Dg4 og 27. fxg7 
Hd1+ 28. Hf1 vinna) 27. ...Hd1? 28. 
Hfg3! Hxg1+ 29. Hxg1 og hvítur 
vann. Svartur missti hins vegar af 
ótrúlegri björgun í 27. leik sem 
tryggir jafntefli en það er 27. ...Dd1!!
www.skak.is Mjóddarmót Hugins.



FYRIR STERKAR OG HREINAR TENNUR



998
KR. 1 KG.
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Þetta er sýning sem sett var upp í Röhsska, 
hönnunarsafni Svía í Gautaborg, í fyrra og 
skiptist í tvennt. Helmingurinn af henni er 
tímalína sem sýnir hver ég er og hvað ég hef 
verið að fást við síðustu tuttugu árin og hinn 
helmingurinn er smá bland í poka sem sýnir 
það sem ég hef gert um Ísland,“ segir Hjalti 
Karlsson, grafískur hönnuður, sem opnar 
í dag klukkan 15 sýninguna Svona geri ég í 
Hönnunarsafni Íslands.

Hjalti býr og starfar í New York og hefur 
búið þar síðan hann hélt þangað til náms í lok 
níunda áratugar síðustu aldar. Þar rekur hann 
hönnunarfyrirtækið Karlssonwilker Design 
Studio sem hann og Jan Wilker stofnuðu árið 
2000. Meðal fjölbreyttra viðskiptavina þeirra 
má nefna MTV, Wolf Gordon, tímaritið Time, 
húsgagnaframleiðandann Vitra, Puma, bíl-
framleiðandann MINI, Guggenheim-safnið, 
MoMA-safnið í New York og síðast en ekki 
síst GusGus.

Hjalti hlaut Torsten och Wanja Söderberg-
verðlaunin í nóvember á síðasta ári og í tilefni 
af því var gerð um hann heimildarmynd sem 
er hluti af sýningunni Svona geri ég. „ Myndin 
er 18 mínútna heimildarmynd um mig og stof-
una gerð af Röhsska-safninu og er eðlileg-
ur hluti af sýningunni,“ segir Hjalti. „Hún 
 gengur í lúppu allan daginn svo áhorfendur 
þurfa ekki að óttast að þeir missi af henni.“

Á morgun mun Hjalti verða með leiðsögn 
um sýninguna klukkan 14 og leiða gesti í 
gegnum hana. „Ég ætla að halda smá tölu 
og skýra út sýninguna, auk þess að sýna 
fleiri hluti sem ég hef gert, ef einhver hefur 
áhuga,“ segir hann hógvær. 

Þetta er fyrsta einkasýning Hjalta á Íslandi 

en hann hefur tekið þátt í nokkrum samsýn-
ingum hér. „Ég held samt alltaf mjög góðu 
sambandi við heimaslóðirnar og kem heim 
reglulega, en það hefur bara ekki komið upp 
að ég héldi sýningu hér fyrr,“ segir hann. „Ég 
hlakka mikið til.“   

 fridrikab@frettabladid.is

 Ég held 
samt alltaf 
mjög góðu 

sambandi við 
heimaslóðirnar 

og kem heim 
reglulega, en 

það hefur bara 
ekki komið 

upp að ég héldi 
sýningu hér 

fyrr. 

Á síðdegistónleikum í Háteigs-
kirkju á morgun gefst tónlistar-
unnendum á höfuðborgarsvæðinu 
kostur á að heyra litríkt sýnis-
horn af dagskrá tónlistar hátíð-
arinnar Bergmáls sem fram fer á 
Dalvík í kring um sumarsólstöður. 
En hvaða fyrirbæri er Bergmál? 
„Þetta er lítil sígild tónlistarhátíð 
sem við höfum verið með á Dalvík 
síðastliðin fimm ár,“ segir Grímur 
Helgason klarinettuleikari, einn 
skipuleggjenda Bergmáls. „Haf-
dís Vigfúsdóttir flautuleikari og 
Kristján Karl Bragason píanó-
leikari byrjuðu með hátíðina og 
ég kom svo inn í þetta með þeim. 
Við höfum verið að spila sígilda 
tónlist og svona aðeins út í dægur-
lög stundum og alltaf haldið upp-
hitunartónleika í Reykjavík áður 
en við förum norður.“

Tónlistarhátíðin Bergmál  verður 

haldin dagana 19. til 22. júní í 
Menningarhúsinu Bergi á Dal-
vík. Tónverkin sem flutt verða á 
 þrennum tónleikum spanna vítt 
litróf, allt frá djúpum þönkum 
Johannesar Brahms til skemmti-
tónlistar Franz Lehár með viðkomu 
í rússneskum þjóðsagnaheimi, 
París aldamótanna og íslenskri 
sumarnæturkyrrð, að sögn Gríms. 

„Tónleikarnir í Háteigskirkju 
eru síðan svona „best of“ af því 
sem flutt verður fyrir norðan og 
þar komum við fram allir flytj-
endurnir fyrir utan Ellu Völu 
Ármannsdóttur hornleikara og 
Margréti Hrafnsdóttur sópran-
söngkonu,“ bætir hann við.

Tónleikarnir í Háteigskirkju 
hefjast klukkan 17 á morgun og 
hátíðin sjálf hefst síðan þann 19. 
júní með opnunartónleikum Berg-
máls í Bergi klukkan 20.   - fsb 

Hitað upp fyrir Berg-
mál í Háteigskirkju
Tónlistarhátíðin Bergmál verður haldin á Dalvík í 
fi mmta sinn í næstu viku. Upphitunartónleikar fyrir 
hátíðina verða í Háteigskirkju á morgun.

BERGMÁLSFLYTJENDUR  Helga Þóra Björgvinsdóttir fiðluleikari, Ástríður Alda 
Sigurðardóttir píanóleikari, Hafdís Vigfúsdóttir flautuleikari, Carlos Caro Aguilera 
básúnuleikari, Grímur Helgason klarinettleikari og Kristján Karl Bragason píanóleikari.

Sýnir í fyrsta sinn á Íslandi
Svona geri ég nefnist sýning Hjalta Karlssonar, grafísks hönnuðar, sem opnuð verður í Hönnunarsafni Ís-
lands í dag. Hjalti býr og starfar í New York og hefur ekki áður haldið einkasýningu hérlendis.

HJALTI KARLSSON  Á meðal þeirra sem Hjalti hefur hannað fyrir eru MTV, Wolf 
Gordon, tímaritið Time og GusGus. MYND/SVEN HOFFMANN

Dr. Halldór Björn Runólfsson, 
safnstjóri Listasafns Íslands, 
verður með leiðsögn um sýn-
inguna SPOR Í SANDI, yfir-
litssýningu á verkum Sigurjóns 
Ólafssonar, á morgun klukkan 
14.00 í Listasafni Íslands á Frí-
kirkjuvegi 7. 

Á sýningunni gefur að líta 
ólíkar hliðar listamannsins í 90 
mikilvægustu verkum hans. Auk 
þess er lögð áhersla á að sýna 
hæfileika Sigurjóns til að vinna 
jafnhendis að klassískum verkum 
og framúrstefnu og sýnt  hvernig 
meginreglur byggingarlist-
arinnar, form, ljós og rými, eru 
ætíð til staðar í verkum hans.

Leiðsögn um 
Spor í sandi

SPOR Í SANDI  Verk Sigurjóns Ólafssonar.  

Ópera eftir  Gunnar Þórðarson 
og Friðrik Erlingsson

Örfáar sýningar 
ráðgerðar um jólin 2014

Miðasala hefst í haust

TÍU TILNEFNINGAR TIL GRÍMUNNAR 2014
TÓNLIST ÁRSINS 
Gunnar Þórðarson

LEIKRIT ÁRSINS 
Friðrik Erlingsson

LÝSING ÁRSINS 
Páll Ragnarsson

BÚNINGAR ÁRSINS 
Þórunn S. Þorgrímsdóttir

LEIKMYND ÁRSINS 
Gretar Reynisson

SÝNING ÁRSINS

SÖNGVARI ÁRSINS   
Elmar Gilbertsson
Viðar Gunnarsson
Þóra Einarsdóttir

LEIKSTJÓRI ÁRSINS 
Stefán Baldursson

MENNING
14. júní 2014  LAUGARDAGUR
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HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?
Tónleikar
13.00 Kóraveisla í Skálholtskirkju. 
Kammerkórinn Melódía og Söngsveitin 
Fílharmónía koma fram. Stjórnandi er 
Magnús Ragnarsson.
15.00 Bandaríska söngkonan, píanó-
leikarinn og skemmtikrafturinn Yve 
Evans kemur fram á djasssumartón-
leikum á Jómfrúnni við Lækjargötu. Yve 
kemur fram víða um heim og er stödd 
hér á landi eftir djasssiglingu með 
skemmtiferðaskipinu Crystal Symphony. 

Hún kom fram með hljómsveitar-
félögum sínum af skipinu á Jómfrúnni 
sl. fimmtudag við frábærar undirtektir 
tónleikagesta. Nú kemur hún fram ein 
og óstudd. Aðgangur er ókeypis.
16.00 Hljómsveitin Lame Dudes leikur 
af fingrum fram eigin tónlist og blúsa 
af öllum stærðum og gerðum, allt frá 
Robert Johnson til J. J. Cale, í sumar-
sælunni í garðinum á Hressó. Lame 
Dudes hélt þrenna Sumarblústónleika 
í fyrrasumar í Hressógarðinum sem 
heppnuðust afar vel og er stefnan sett 
á að halda uppi svipaðri stemmningu 
í sumar.
22.00 KK og Maggi Eiríks koma fram 
á Café Rósenberg. Tvíeykið hefur náð 
því að vera 127 ára á þessu ári. Þessir 

tveir þungavigtarmenn, sem vega 
saman á þriðja hundrað kíló, eru enn 
að spila og hrífa með sér fólk á öllum 
aldri. Aðgangseyrir er 2.000 krónur.
23.00 Ingvar Grétarsson og félagar 
leika og syngja á Ob-La-Dí-Ob-La-Da, 
Frakkastíg 8. Aðgangur er ókeypis.

Uppákomur
11.00 Geysisdagurinn verður haldinn 
að Skipholti 29 í Reykjavík. Keli og 
kiðlingarnir, Ari Eldjárn verður með 
uppistand, ÖRÞON, flóamarkaður, 
kaffiveitingar og pylsugrill til styrktar 
Klúbbnum Geysi. Allir velkomnir.

Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@
frettabladid.is og einnig er hægt að skrá 

þá inni á visir.is.

HVAÐ? HVENÆR? 
HVAR?
Tónleikar
17.00 Síðdegistónleikar í Háteigskirkju. 
Þar gefst fólki kostur á að heyra litríkt 
sýnishorn af dagskrá tónlistarhátíðar-
innar Bergmáls sem fram fer á Dalvík í 
kringum sumarsólstöður. Á tónleikunum 
á sunnudag kennir ýmissa grasa: fiðlu-
sónata í e-moll eftir Mozart, Tvíteymi og 
Siciliano eftir Þorkel Sigurbjörnsson, til-
komumikil básúnusónata Suleks, virtúós-
ísk flautu fantasía eftir Taffanel og Saga 
dátans eftir Stravinskíj. Aðgangseyrir er 
2.500 krónur.

17.00 Andrea 
Jónsdóttir leikur 

og kynnir lög af 
hljómplötum á 
Ob-La-Dí-Ob-La-
Da, Frakkastíg 
8. Aðgangur er 
ókeypis.

Fræðsla
11.00 Gönguferð með Guðjóni Friðriks-
syni. Að þessu sinni verður athyglinni 
beint að svæðinu umhverfis Tjörnina en 
ferðirnar byrja í Hannesarholti á Grundar-
stíg 10 og enda í Hljóðbergi við Skálholts-
stíg, þar sem sýnd verður stutt heimildar-
mynd um Hannes Hafstein og upp vaxtar-
ár borgarinnar. Auk þess er boðið upp á 
skoðunarferð um húsið fyrir þá sem það 
vilja. Fáir eru betur að sér en Guðjón um 
húsin og fólkið í gömlu Reykjavík og víst 
er að menn fara fróðari af hans fundi.
11.00 Dagur villtra blóma: Gengið 
um Nauthólsvík. Árlega er haldið upp 
á sameiginlegan dag villtra blóma á 
Norðurlöndum. Í Reykjavík verður gengið 
um Nauthólsvík. Gangan hefst á þaki 
ylstrandarhússins. Plöntur verða greindar 
til tegunda, fjallað um fjölbreyttan gróður 
svæðisins og starfsemi Flóruvina kynnt. 
Gestir eru hvattir til að taka með sér 
flóruhandbækur og stækkunargler. Um 
leiðsögn sjá þeir Hjörtur Þorbjörnsson, 
forstöðumaður Grasagarðsins, og Snorri 
Sigurðsson, verkefnastjóri Reykjavíkur 
iðandi af lífi. Boðið er upp á gönguna í 
samstarfi Grasagarðs Reykjavíkur, Reykja-
víkur iðandi af lífi og Nauthólsvíkur.

Uppákomur
13.00 Hani, krummi, hundur, svín–  
íslenski húsdýragarðurinn á Árbæjarsafni. 
Húsdýr hafa fylgt Íslendingum allt frá 
landnámi til okkar dags. Að vanda má 
sjá búsmala ganga um haga á Árbæjar-
safni en á safninu búa hestar, kýr og 
kindur. Hægt er að fylgjast með þegar 
kýrin  verður mjólkuð klukkan 16.00. Ýmis 
önnur íslensk húsdýr kíkja í heimsókn 
þennan dag. Nokkrar kanínur munu 
skoppa glaðar á grasbalanum og einnig 
verður hægt að heilsa upp á hænur og 
ungana þeirra. Svo koma Heimsóknarvinir 
Rauða kross Íslands í heimsókn og ætla 
að leyfa krökkunum að klappa barngóðum 
og ljúfum hundum.

Listamannaspjall
14.00 Dr. Halldór Björn Runólfsson, 
safnstjóri Listasafns Íslands, verður með 
leiðsögn um sýninguna SPOR Í SANDI 
í Listasafni Íslands við Fríkirkjuveg 7. 
Arfleifð Sigurjóns Ólafssonar markar djúp 
spor í sögu norrænnar höggmyndalistar. 
Á sýningunni gefur að líta ólíkar hliðar 
listamannsins í 90 mikilvægustu verkum 
hans. Auk þess er lögð áhersla á að sýna 
hæfileika Sigurjóns til að vinna jafnhendis 
að klassískum verkum og framúrstefnu 
og sýnt hvernig meginreglur byggingar-
listarinnar, form, ljós og rými, eru ætíð til 
staðar í verkum hans. Allir velkomnir og 
aðgangur ókeypis.

Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@
frettabladid.is og einnig er hægt að skrá þá 

inni á visir.is.

LAUGARDAGUR

SUNNUDAGUR
Víkingahátíð í Hafnarfirði  

13.- 17. júní 2014
Víkingahátíð í Hafnarfirði  

13.- 17. júní 2014

Dagskrá Víkingahátíðar 2014
Laugardagur 14. júní
13:00 Markaður opnaður
13:30 Víkingaskóli barnanna
14:00 Bardagasýning
14:30 Pól Arni Holm (söngur) og  
 Jón Joensen (gítar) úr 
 Færeysku rokksveitinniTýr
15:00 Sagnaþulir í Hellinum
 á hótelinu
15:30 Hljómsveitin Krauka spilar
16:00 Bardagasýning
16:30 Bogfimikeppni víkinga
17:00 Hljómsveitin Krauka spilar
18:00 Hljómsveitin Krauka spilar
19:00 Bardagasýning
19:30 Tónlist og söngur við  
 eldstæðið
20:00 Lokun markaðar 
20:00 Víkingaveisla í   
 Fjörugarðinum,  
 Víkingasveitin
22:30 Tónleikar í Fjörukránni  
 með hljómsveitinni Krauka
23:00 Pól Arni Holm (söngur) og  
 Jón Joensen (gítar) úr 
 Færeysku rokksveitinniTýr
23:30 Dansleikur með hljómsveit  
 Hermanns Inga, Helga 
 Hermanns og Smára
  (Gamla víkingasveitin)
03:00 Lokun

Sunnudagur 15. júní
13:00 Markaður opnaður
13:30 Víkingaskóli barnanna
14:00 Bardagasýning
15:00 Pól Arni Holm (söngur) og  
 Jón Joensen (gítar) úr 
 Færeysku rokksveitinniTýr

16:00 Bardagasýning
16:30 Bogfimikeppni víkinga
17:00 Hljómsveitin Krauka spilar
17:30 Sagnaþulir í Hellinum
 á hótelinu
18:00 Hljómsveitin Krauka spilar
19:00 Bardagasýning
19:30 Tónlist og söngur
  við eldstæðið
20:00 Lokun markaðar  
20:00 Víkingaveisla í Fjöru-
 garðinum, Víkingasveitin  
 spilar
22:30 Tónleikar í Fjörukránni  
 með hljómsveitinni Krauka
23:00 Pól Arni Holm (söngur) og  
 Jón Joensen (gítar) úr 
 Færeysku rokksveitinniTýr
01:00 Lokun

Mánudagur 16. júní
12:00 Kraftakeppni, sterkasti  
 fatlaði maður/kona heims
12:30 Kraftakeppni, sterkasti  
 fatlaði maður/kona heims
13:00 Markaður opnaður
13:30 Kraftakeppni, sterkasti  
 fatlaði maður/kona heims
13:30 Víkingaskóli barnanna
14:00 Bardagasýning
14:45 Kraftakeppni, sterkasti  
 fatlaði maður/kona heims
15:00 Hljómsveitin Krauka spilar
16:30 Bardagasýning
16:30 Kraftakeppni, sterkasti  
 fatlaði maður/kona heims
18:00 Víkingasveitin spilar
18:30 Bardagasýning

19:00 Kraftakeppni, sterkasti  
 fatlaði maður/kona heims
20:00 Lokun markaðar 
20:00 Víkingaveisla í   
 Fjörugarðinum, 
 Víkingasveitin spilar
22:30 Tónleikar í Fjörukránni  
 með hljómsveitinni Krauka
23:30 Dansleikur með hljómsveit  
 Hermanns Inga, Helga 
 Hermanns og Smára  
 (Gamla víkingasveitin)
03:00 Lokun

Þriðjudagur 17 júní
13:00 Markaður opnaður
13:30 Víkingaskóli barnanna
14:00 Bardagasýning
15:00 Sagnaþulir í Hellinum
 á hótelinu
15:00 Hljómsveitin Krauka spilar
16:00 Bardagasýning
16:30 Bogfimikeppni víkinga
17:00 Hljómsveitin Krauka spilar
18:00 Hljómsveitin Krauka spilar
19:00 Bardagasýning
20:00 Víkingaveisla í Fjöru-
 garðinum, Víkingasveitin  
 spilar
20:30 Lokaathöfn með Gudrunu  
 Vicktoriu og fleiri   
 víkingum
22:30 Tónlist í Fjörugarðinum
 að hætti víkinga
01:00 Lokun

Fjölskylduhátíð

Nánari upplýsingar er að finna á heimsíðu okkar www.fjorukrain.is - Sími 565-1213

Víkingamarkaður, handverks- og 
bardagavíkingar, fornir leikir, glíma, 
bogfimi og axarköst, fjöllistamenn, 

víkingaskóli fyrir börn, víkingatónlist, 
eldsteikt lamb, víkingaveislur, kvöldvaka 

að hætti víkinga, dansleikir og fleira. 

HOTEL
& Restaurants

 

Eftir að Víkingahátíðinni lýkur verður haldið til Vestmannaeyja þar sem haldin verður heljarinnar 
hátíð 20. og 21. júní  í samvinnu við Herjólf, Vestmannaeyjabæ og veitingahúsið Vöruhúsið.

www.gaflari.is
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RAKAKREM FRÁ 
MARIO BADESCU

HÁRKREM 
FRÁ CLEAR

Kíkt í snyrtibuddu fyrirsætunnar Heidi Klum

HÁRSPREY 
FRÁ OSIS+

SÓLARVÖRN 
FRÁ BANANA 
BOAT

AUGNHÁRA-
BRETTARI FRÁ 
SHU UMERA

SÓLAR-
PÚÐUR 
FRÁ YSL

NAGLALAKK 
FRÁ SHELLAC

AIRBRUSH-SPREY 
FRÁ SALLY HANSEN

SÓ
F
B

KINNALITUR FRÁ YSL

„Ég er dýrasjúk og hef alltaf verið. 
Er hún ekki sæt? Hún er með loðin 
augnlok og löng augnhár. Jeminn 
eini sko,“ segir Birta Björns dóttir 
fatahönnuður hlæjandi þegar blaða-
maður nær tali af henni í Barce-
lona. Hin mánaðar gamla ugla var 
afmælisgjöf frá Jóni Páli Halldórs-
syni, eiginmanni Birtu, sem pantaði 
hana frá löggildum ugluræktanda í 
Alicante. Jón Páll hefur verið hug-
myndaríkur í gegnum tíðina með 
dýragjöfum. „Hann hefur kannski 
verið að fylla upp í þetta tóm því 
mig er farið að langa í annað barn,“ 
segir hún og hlær. „Hann er dug-
legur að gefa mér dýr í afmælis-
gjafir og hefur áður gefið mér kan-
arífugla, páfagauk, frosk í búri og 
californian king-snák. Við höfum 
einnig átt þrjá stóra páfagauka og 
þar á meðal einn cockatoo-talfugl, 
en ég hef alltaf verið sjúk í uglur 
svo það er ekkert sem toppar hana. 
Núna erum við með kamelljón á 
heimilinu og síðhærðan naggrís,“ 
segir Birta. 

Til eru þrettán viðurkenndir kyn-
þættir af litlu uglunni bæði í Evrópu 
og Asíu. Litla uglan, sem send var í 
kyngreiningu, er karlkyns og líkist 
einna helst vinsælu Furby-dýraleik-
föngunum. „Tegundin nefnist Little 
owl og var helguð gyðjunni Aþenu 
svo ef hún hefði verið stelpa þá hefð-
um við skýrt hana Aþenu. Nú erum 
við öll að venjast henni og fljót-
lega förum við að temja hana með 
ákveðnu hljóði, sem hún tengir við 
mat. Ég hef annars verið að klippa 
niður mýs og kornhænur í litla bita 

og mata hana.“ 
Birta býr ásamt eiginmanni 

sínum og tveimur börnum uppi í 
fjallshlíð í bænum Fontpineda fyrir 
utan Barcelona á Spáni. Þangað 
fluttu þau til að upplifa nýtt ævin-
týri en eiginmaður hennar vinnur 
sem húðflúrari inni í Barcelona. 
Birta hefur þó ekki slegið slöku 
við í hönnun sinni á merkinu Júni-
form og hannar munstur og  saumar 
prótótýpurnar að flíkunum á vinnu-
stofu sinni og sendir til Íslands þar 
sem framleiðslan fer fram. Vinkona 
hennar sér um verslunina í Hafnar-
firði ásamt öðrum samstarfsaðilum 
sem Birta hefur unnið með í um tíu 
ára skeið. 

„Ég er með rosalega gott fólk sem 
vinnur með mér á Íslandi. Búsetan 
hér úti hefur verið ótrúlegt ævintýri 
þrátt fyrir að fyrsta árið hafi verið 
svolítið erfitt í borginni með krakk-
ana. Við ákváðum svo að upplifa 
meiri náttúru og fluttum 40 mínútur 
frá borginni þar sem er skógur allt í 
kring og yndislegt að vera. Krakk-
arnir dafna vel, tala katalónsku og 
við erum búin að eignast fullt af 
góðum vinum.“

 marinmanda@frettabladid.is

Litlu sæta uglan toppar allar gjafi rnar
Birta Björnsdóttir fatahönnuður fékk litla uglu í afmælisgjöf frá eiginmanninum en hann hefur verið hugmyndaríkur með gjafi r. 

SÆT SAMAN  Birta Björnsdóttir ásamt litlu uglunni.
ALGJÖRT KRÚTT  Uglan hefur ekki 
fengið nafn enn þá.

Á HEIMILINU  Fjölskyldan er hrifin af 
kamelljóninu.

Mojito-múffur
(* Um það bil 12 stykki)

Kökurnar
1½ bolli hveiti
½ msk. lyftiduft
¼ tsk. salt
115 g mjúkt smjör
1 bolli sykur
2 egg
2 súraldin, börkur rifinn af og safi 
kreistur úr
¼ tsk. vanilludropar
½ bolli mjólk, eða ¼ bolli mjólk og ¼ 
bolli ljóst romm

1 msk. fersk minta, söxuð

Mintusíróp
½ bolli vatn, eða ¼ bolli vatn og ¼ bolli 
ljóst romm
½ bolli sykur
¼ bolli mintulauf

Krem
115 g mjúkt smjör
1 súraldin, börkur rifinn af og safi 
kreistur úr
7 söxuð mintulauf
2-3 bollar flórsykur
1 msk. rjómi

Hitið ofninn í 160°C. Blandið hveiti, 
lyftidufti og salti saman í skál. 
Blandið smjöri og sykri saman í 
annarri skál. Bætið eggjunum við, 
einu í einu. Bætið safa og berki af 
súraldinunum, mintu og vanillu-
dropum saman við. Bætið þurr-
efnablöndunni og mjólk (og jafnvel 
rommi) saman við smjörblönduna. 
Hellið blöndunni í múffuform og 
bakið í 20-24 mínútur. Búið til 
mintusírópið á meðan kökurnar 
kólna.
Blandið öllum hráefnum í sírópinu 
saman í potti yfir vægum hita 

þangað til sykurinn er búinn að 
leysast upp. Penslið kökurnar með 
sírópinu. Búið svo til kremið.
Setjið mintu og börk í litla skál. Hell-
ið súraldinsafanum yfir blönduna. 
Hrærið smjörið létt í annarri skál og 
bætið svo mintublöndunni saman 
við. Blandið rjómanum saman við og 
síðan flórsykri þangað til kremið er 
orðið eins þykkt og þið viljið. Setjið 
kremið á kökurnar og njótið.  - lkg

* Fengið af síðunni 
http://redpathsugar.com/delicious-

mojito-cupcakes/

Mojito-bollakökur sem tilvaldar eru í sumarteitið
Þessar girnilegu bollakökur er hægt að gera bæði áfengar eða óáfengar en þær eru afar gómsætar og smellpassa í sumarbaksturinn.

GÓMSÆTAR  Mojito-kökurnar klikka 
ekki.

➜ Birta hefur fengið 
óvenjulegar gjafir; kanarí-

fugla, páfagauk, frosk í búri 
og californian king-snák, þrjá 

cockatoo-fugla, kamelljón, síð-
hærðan naggrís og hana.

LÍFIÐ
14. júní 2014  LAUGARDAGUR

HEIDI KLUM
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? Ég hef velt einu fyrir mér 
og rætt við marga stráka og 

vinkonur mínar en hvað er þetta 
með að stelpur megi ekki kúka? 
 Margar vinkonur mínar tala um 
að þær varla prumpi fyrir framan 
kærastann sinn og ekki séns að 
fara á klósettið með hann inni á 
salerninu en ég skil þetta ekki. 
Ég held þær haldi að þá verði þær 
ekki lengur kynverur í þeirra 
augum (sagði ein vinkona mín orð-
rétt). Veistu hvaðan þetta kemur 
og er þetta algengt viðhorf?
● ● ●

SVAR „Sætar stelpur hafa ekki 
hægðir“ sönglaði, eða öllu  heldur 

öskraði, hljómsveitin Botnleðja 
fyrir um tuttugu árum. Mér hefur 
alltaf þótt þetta mjög merkilegt 
fyrirbæri og hélt, eins og þú, að 
þetta væri bundið við minn vin-
konuhóp eða karlmenn sem búa í 
póstnúmerinu 101. Nú bara nýlega 
las ég pistil af þekktu bandarísku 
„mömmubloggi“ þar sem þetta var 
listað sem eitt af því allra heilag-
asta. Það mátti ekki tala um kúk, 
prump, viðurkenna að kúka eða 
hafa makann inni á salerninu á 
meðan einhvers konar salernis-
tengd hegðun var viðhöfð. Sam-
kvæmt þeirri úttekt þá var það 
gert til að viðhalda einhvers konar 
„dulúð“. Einmitt. Stelpur, sérstak-

lega ekki sætar stelpur, kúka ekki 
og prumpa bara blómalykt. Meira 
að segja dömurnar í Beðmálum 
í borginni féllu í þessa gildru. Ég 
hef líka sérstaklega gaman af 
þessum ótta í aukinni umræðu 
um endaþarmsörvun því  margir 
virðast halda að rassinn sé eins 
og  hnappur sem hægt sé að panta 
hægðir úr. Þetta fer því ekki saman. 
Ef þú potar í rass þá sprengist ekki 
á þig saur (nema viðkomandi þurfi 
einmitt að hafa hægðir á þeim tíma-
punkti) en samt þurfa allar mann-
eskjur á einhverjum tímapunkti að 
hafa hægðir.

Ég held að þetta sé úrelt mýta 
sem haldið er á lofti af stúlkum sem 

leiðist að tala um hægðir. Ekkert 
dýpra eða flóknara. Það get ég svo 
sem vel skilið. Mér finnast hægðir 
leiðinlegt umræðuefni og ég finn 
ekki þörf til að ræða það sérstak-
lega við maka minn, en ég get það 
samt ef ég þarf þess. 

Þegar ég var rétt um tvítugt 
skrifaði ég pistil um stúlkur og 
„númer tvö“ og eftir birtingu hans 
var ég ítrekað kölluð „kúkastelpan“ 
þegar ég fór að skemmta mér. Í því 
leynist mikil kaldhæðni því ég ein-
mitt sönglaði hvað manna hæst með 
þessu annars ágæta lagi Botnleðju. 
En þetta var fyrir rúmum tíu árum. 
Nú veit ég betur og á vinkonur sem 
deila með mér sorgum og sigrum á 

salerninu og maka sem fetta ekki 
fingur út í stóran bunka af fem-
ínísku lesefni við klósettskálina. 
Áfram veginn segi ég alltaf, opnum 
umræðuna og eyðum mýtum. Allir 
kúka einhvern tíma, helst reglu-
lega, annars getur það verið merki 
um að eitthvað sé að. Sjáðu bara 
drottninguna Oprah, hún hefur gert 
heilu sjónvarpsþættina um hægðir, 
bæði sínar og annarra.  

Stelpur mega ekki kúka
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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!

KYNLÍF TAKTU ÞÁTT!
Sendu Siggu Dögg póst og 
segðu henni frá vandamáli 
úr bólinu. Lausnin gæti 
birst í Fréttablaðinu.
kynlif@frettabladid.is

Leikkonan Amber Heard hefur 
eytt miklum tíma með börnum 
Johnny Depp undanfarið og er 
orðin partur af fjölskyldunni. 
Depp á börnin Lily-Rose 14 ára 
og Jack 12 ára með fyrrverandi 
sambýliskonu sinni, Vanessu 
Paradis. Depp og Heard trúlofuð-
ust í byrjun árs. 

Samkvæmt heimildum Radar-
Online hefur leikarinn vinsæli 
sóst mjög eftir því að Heard og 
börnin tengist og því skipulagt 
helgarferðir fyrir þau öll saman. 

Á parinu er 23 ára aldurs munur. 
Þau munu væntanlega ganga í það 
heilaga á næstu mánuðum. 

Tengist 
börnunum

STJÚPMAMMA  Amber Heard er að 
tengjast börnum Johnny Depp.   
 NORDICPHOTOS/GETTY

„Við stefnum á að fara um allt 
landið í sumar og erum að fara 
í fyrsta hluta ferðalagsins í vik-
unni,“ segir tónlistarmaður-
inn Eyþór Ingi Gunnlaugsson en 
hann og hljómsveitin hans, Atóm-
skáldin, leggja í tónleikaferðalag 
um landið í vikunni. 

Þeir félagar hafa leigt Liner-
hljómsveitarrútuna og ætla 
að búa þar í viku. „Við munum 
búa saman í rútunni í viku, það 
 verður mjög skemmtilegt og fróð-
legt,“ bætir Eyþór Ingi við.

Eyþór Ingi og Atómskáldin 
koma fram á fimm tónleikum á 
fimm dögum og hefst ferða lagið 
á Gauknum á mánudagskvöld 
og halda þeir svo norður. Þeir 
koma fram á Akureyri á 17. júní, 
á Húsavík 18. júní, á Sauðárkróki 
19. júní og í Hofi á Akureyri þann 
20. júní. 

Eyþór Ingi og Atómskáldin 
ætla að flytja lög af samnefndri 
plötu, en auk þess ætla þeir 
félagar að frumflytja nýtt efni. 
Þá ætlar hljómsveitin einnig 
að spila nokkur lög með hljóm-

sveitum á borð við 
Muse, Jeff Buck-
ley, Radiohead og 
The Smiths. „Við 
lofum mögnuð-
um tónleikum,“ 

bætir Eyþór 
Ingi við.

   - lkg

Eyþór Ingi býr 
í rútu í viku

EYÞÓR INGI
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Konur og jafnrétti í brennidepli
Fjöldi Íslendinga er á kvenna- og jafnréttisráðstefnunni Nordiskt Forum sem nú fer fram í Malmö. Íslenskar 
konur hafa tekið þátt í fj ölda málþinga og viðburðum á ráðstefnunni sem stendur fram á sunnudag. Frú 
Vigdís Finnbogadóttir heldur erindi á ráðstefnunni sem og Guðrún Jónsdóttir, talskona Stígamóta.

MÆÐGUR  Helga og Halla Tryggvadætur ásamt móður sinni Steinunni Stefánsdóttur og Þorgerður Einarsdóttir 
með dætrum sínum Valgerði og Katrínu Pálmadætrum. SKÁLUÐU  Hugrún Hjaltadóttir og Kristín Ástgeirsdóttir.

BROSTU  Fríða Rós Valdimarsdóttir og Sonja Ýr 
Þorbergsdóttir.

GALVASKAR  Kristín Linda Jónsdóttir, Hanna Björg Vilhjálms dóttir og Ragnhildur G. 
Guðmundsdóttir.

FLOTTAR  Þóra Arnórsdóttir, Þórdís Elva Þorvaldsdóttir og Brynhildur Heiðar- 
og Ómarsdóttir.

BROSMILDAR  Hrafnhildur Ragnars dóttir og Sigríður 
Björg Tómasdóttir.

GAMAN  Katrín Anna Guðmundsdóttir og Halla 
Gunnars dóttir.

„Ég vildi að ég væri dauð,“ segir 
söngkonan Lana Del Rey í viðtali 
við The Guardian. 

Til þess að setja ummælin í 
samhengi var þetta hluti af við-
tali Rey við blaðamanninn Tom 
Jonze, en þegar hann benti á að 
tveir uppáhaldstónlistarmenn 
Lönu væru látnir, Amy Wine-
house og Kurt Cobain, hafði hún 
þetta að segja.

„Ég meina þetta,“ hélt hún 
áfram þegar Jonze efaðist um 
að hún vildi raunverulega deyja. 
„Mig langar ekki að halda áfram 
að gera þetta. En ég er að því.“ 
Í nýlegu viðtali við New York 
Times ræddi Del Rey einnig um 
dauðann. „Ég elska tilhugsunina 
um að einn daginn muni þetta allt 
verða búið.“

Vildi að hún 
væri dáin

SVARTSÝN  Lana Del Rey dró ekkert 
undan í viðtali við The Guardian.   
 NORDICPHOTOS/GETTY

Bandaríski gamanleikarinn 
Tracy Morgan liggur enn á spít-
ala eftir að hann lenti í alvar-
legum sex bíla árekstri í New 
Jersey-fylki síðastliðinn laugar-
dag. Ástand hans er alvarlegt en 
stöðugt og hann er farinn að sýna 
merki þess að hann sé á batavegi. 

Leikarinn er þekktur fyrir 
hlutverk sín í þáttunum 30 Rock 
og Saturday Night Live.

Morgan var farþegi í lim-
mósínu þegar slysið varð 

en henni hvolfdi. Auk 
límmósínunnar lentu 
tveir stórir flutninga-
bílar í árekstrinum, 

jeppi og tveir 
fólksbílar. Einn 
farþeganna 
lést og þrír 
eru alvarlega 
slasaðir. 

Er enn 
þungt haldinn

ALVARLEGT 
SLYS  Tracy 
Morgan lenti í 

bílslysi.   

 NORDICPHOTOS/GETTY
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BAKÞANKAR 
Snærósar
Sindradóttur

ÉG er ekki áhugamanneskja um fótbolta 
og hef aldrei verið. Á þeim þremur árum 
sem ég æfði fótbolta tókst mér einu sinni að 
skora mark. Það var á Pæjumóti á Siglufirði 
og markið var dæmt af því ég skoraði það 
með lófanum á mér. Þar með lauk mínum 
fótboltaferli í raun og veru. 

SEM unglingur fór ég líka fyrst og 
fremst á KR-völlinn til að sýna mig og 
sjá aðra. Fylgjast með Rauða ljóninu 
hlaupa völlinn þveran og endilangan og 
æfa mig í baráttusöngvunum. Ég hafði 
ekkert sérstakt vit á leiknum en það 

var gaman að fylgjast með mínum 
mönnum skora mark og taka við 
titlum. Enn þann dag í dag gæti ég 

ekki spottað rangstæðu þótt hún 
væri endursýnd ótal sinnum. 

EN heimsmeistarakeppnin í 
fótbolta á stóran stað í hjarta 
mér. Ég var sex ára þegar 
Frakkar unnu heimsmeist-
aratitilinn 1998 og ég hef 
knúið fram frækna sigra í 
Trivial Pursuit með stað-
reyndum úr leiknum. Ég 

man hvar ég var og í hvað ég var klædd 
fjórum árum síðar þegar Brasilía sigraði 
Þýskaland. Þrátt fyrir að fá á sig tvö mörk 
var unun að fylgjast með Oliver Kahn í 
marki Þjóðverja og heimsmeistarakeppnin 
varð til þess að hann er eini markmaður 
heims sem ég get nefnt á nafn og þekkt í 
sjón.

Á FIMMTUDAG hófst svo loks heims-
meistarakeppnin með miklum bravúr. Ég 
setti saman klassískan fótboltamat með 
miklum bráðnum osti og sussaði á stjúp-
börnin tvö þegar þau misstu einbeitinguna 
yfir leiknum. Hjartað tók aukaslag þegar 
Marcelo skoraði sjálfsmarkið og ég fagnaði 
ógurlega þegar Brassarnir unnu leikinn, 
frekar óverðskuldað, þrjú eitt. 

ÉG hef tvær reglur þegar ég vel mér lið á 
heimsmeistarakeppninni. Í fyrsta lagi skal 
ég alltaf halda með liði frá Suður-Ameríku. 
Í öðru lagi held ég alltaf með litla veikburða 
landinu þegar tvö lið, utan Suður-Ameríku, 
keppa. Í þetta sinn er Úrúgvæ mitt land 
og mætir Kostaríka klukkan sjö í kvöld. 
Hrossabresturinn og vúvúsela-lúðrarnir 
eru tilbúnir til veislu. 

Áfram Úrúgvæ!

Nýsjálenska söngkonan Lorde, 
sem er aðeins sautján ára, er 
byrjuð að vinna í annarri plötu. 

„Það er erfitt að útskýra það 
hvernig hún hljómar því ég er 
bara rétt byrjuð að skrifa. En ég 
er spennt því lífið mitt er svo frá-
brugðið því sem það var og ég get 
skrifað um fullt af nýjum upplif-
unum,“ segir Lorde.

Hún gaf út sína fyrstu plötu, 

Pure Heroine, í september í fyrra 
og hefur hún notið gríðarlegrar 
velgengni. Lorde hlaut fjórar til-
nefningar á síðustu Grammy-
verðlaunum og hreppti tvenn, 
fyrir Lag ársins, Royals, og bestu 
sólóframmistöðu í popptónlist. 
Í febrúar á þessu ári hlaut hún 
síðan verðlaun sem besti alþjóð-
legi kvenkyns sólólistamaðurinn 
á BRIT-verðlaunahátíðinni. - lkg

Vinnur í nýju efni
Söngkonan Lorde er spennt fyrir sinni annarri plötu.

HÆFILEIKARÍK  Lagið Royals með 
Lorde fór sigurför um heiminn.
 NORDICPHOTOS/GETTY
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„ÞÚ SÉRÐ EKKI FYNDNARI  
MYND Í SUMAR!“ -T.V., BIOVEFURINN.IS

„ÉG HLÓ SVO MIKIÐ AÐ ÉG  
SKAMMAÐIST MÍN!“ - GUARDIAN

35.000  
GESTIR!

AÐ TEMJA DREKANN SINN 2
22 JUMP STREET 
22 JUMP STREET LÚXUS
FAULT IN OUR STARS 
MILLION WAYS TO DIE . . .  
TÖFRALANDIÐ OZ  2D  ÍSL. TAL  
X-MEN 3D  
X-MEN 2D  
VONARSTRÆTI  
RIO 2 2D  ÍSL. TAL 

KL. 1 (2D) - 3.15 (3D)  (FORSÝN .)

KL. 5.30 - 8 - 10.30
KL. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
KL. 5.20 - 8 - 10.40
KL.10.45
KL. 1 - 3.10
KL. 8 - 10.45
KL. 5.15
KL. 2 - 5.20 - 8
KL. 1** - 3.10

AÐ TEMJA DREKANN SINN 2 2D
22 JUMP STREET 
GRACE OF MONACO
FAULT IN OUR STARS 
TÖFRALANDIÐ OZ  2D  ÍSL. TAL  
VONARSTRÆTI  
THE AMAZING SPIDERMAN 2 2D 
THE OTHER WOMAN

** SUNNUDAGUR

Miðasala á: Kauptu miða  
á X-Men með

17.000 GESTIR! GESTIR!

KL. 3  (FORSÝNING)
KL. 8 - 10.30
KL. 5.40 - 8 
KL. 6 - 9
KL. 3
KL. 3 - 5.20 - 8 - 10.40
KL. 3
KL. 5.30 – 10.30

-C.P., USA TODAY

FORSÝNINGAR 
SMÁRABÍÓ  
KL. 1 (2D) & 3.15 (3D)  
HÁSKÓLABÍÓ KL. 3 (2D)

ANTBOY

HM Í FÓTBOLTA 
Í BEINNI 

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

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

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

SPARBÍÓ

Allir borga barnaverð

TEMJA DREKANN SINN 2D 2 FORSÝNING
TEMJA DREKANN SINN 3D 5 FORSÝNING
22 JUMP STREET 5:40, 8, 10:20
MILLION WAYS TO DIE IN THE WEST 8, 10:30
VONARSTRÆTI 5, 8, 10:40
TÖFRALANDIÐ OZ 2D 1:40, 3:40
RÍÓ 2D 2

T.V. Bíóvefurinn.is

ÍSL TAL

ÍSL TALÍSL TAL

FORSÝNINGAR

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu.

www.laugarasbio.isSími: 553-20755%



MISSIÐ EKKI AF FYRSTA 
FLOKKS STÓRMYND FYRIR 

ALLA FJÖLSKYLDUNA. 

Forsýnd í kvikmyndahúsum 
í dag og á morgun sunnudag í 
2-D og 3-D með íslensku tali.

2 fyrir 1 í boði CHEERIOS
FORSÝND UM HELGINA

ATH: Þeir sem koma með Cheerios 
afrifu með strikamerkinu og afhenda í 

miðasölu viðkomandi kvikmyndahúsa fá
2 fyrir 1 á myndina.

Tilboðið gildir eingöngu á 
forsýningar dagana 14. og 15. júní.
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 Hann fann eitthvað 
til eftir æfinguna í gær 
en við verðum að bíða.

Aron Kristjánsson, landsliðsþjálfari

visir.is
Meira um leiki 
gærkvöldsins

HANDBOLTI Íslenska landsliðið í 
handbolta leikur einn sinn mikil-
vægasta leik frá því í júní 2008 
þegar liðið mætir Bosníumönnum 
á sunnudaginn í Laugardalshöll. Í 
húfi er farseðillinn á HM í Katar 
á næsta ári en það væri hrein-
lega óásættanlegt fyrir Ísland að 
tryggja sér ekki sæti í lokakeppn-
inni. 

Ísland tapaði með eins marks 
mun í fyrri leiknum í Bosníu þar 
sem strákarnir okkar köstuðu frá 
sér sigrinum á lokakafla leiksins. 
Í stöðunni 27-23 gerðu íslensku 
strákarnir sig seka um mýgrút 
mistaka þar sem liðið tapaði bolt-
anum trekk í trekk. Bosníumenn 
refsuðu grimmt og unnu lokakafl-
ann, 10-5. Sömu mistök verða ekki 

leyfð í Höllinni. Hvað gerðist á 
þessum „slæma kafla“? Jú, Bosnía 
breytti um varnarleik og spilaði 
með framliggjandi „ indíána“ 
eða það sem flestir þekkja sem 
5+1-varnarleik. Við það datt 
allur botn úr sóknarleik Íslands 
og Bosníu menn keyrðu í bakið á 
okkar mönnum og refsuðu sem 
fyrr segir. Liðið verður að undir-
búa sig betur fyrir seinni leikinn 
og geta svarað þeim óvæntu stöð-
um sem koma upp.

Í heildina var leikur Íslands í 
fyrri leiknum ágætur. Sóknar-
leikurinn var lengst af góður en 
varnar leikurinn kaflaskiptur. 
Vörnin hélt lengi vel en ekki var 
laust við að þreyta hefði sagt til 
sín síðasta korterið. 

Stóra vandamálið var þó mark-
varslan sem var undir meðallagi. 
Í leikjum í undankeppnum og á 
stórmótum er allt undir 35 pró-
sent markvarsla hjá liði sem telur 
sig vera í heimsklassa óboðleg.

Beiti Bosníumenn sömu leik-
aðferð í Höllinni er ljóst að Ísland 
þarf að spila agaðan leik með inn-
leysingum. Lykilatriðið er að bolt-
anum verði ekki troðið inn á línu 
í vonlausri stöðu þar sem hann 
tapast og við fáum mörk á okkur 
í bakið. Sú var raunin í Sarajevo.

Miklar vonir eru bundnar við 
að Aron Pálmarsson geti tekið ein-
hvern þátt í seinni leiknum. Það 
yrði svo sannarlega kostur. Hafa 
ber þó í huga að Aron Pálmarsson 
er hluti af liðinu. Hann styrkir 
liðið og það styrkir hann. Hand-
bolti er leikur liðsheildar – ekki 
einstaklinga. 

Eini einstaklingurinn sem 
getur hjálpað strákunum okkar 
á sunnudaginn ert þú, áhorfandi 
góður. Ísland þarf að vinna með 
tveimur mörkum til að komast á 
HM 2015 og þú getur leikið lykil-
hlutverk í því ævintýri. Er það 
eitthvað sem þú ætlar virkilega 
að missa af?

Aron vinnur leikinn ekki einn
UTAN VALLAR
Guðjón
Guðmundsson
segir sína skoðun
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HANDBOLTI Ísland mætir Bosníu í 
Laugardalshöll á morgun í hreinum 
úrslitaleik upp á sæti á heimsmeist-
aramótinu sem fer fram í Katar á 
næsta ári. Ísland tapaði fyrri leikn-
um 33-32 úti í Bosníu sem gerir það 
að verkum að íslenska liðið þarf 
sigur. 

„Við stefnum auðvitað bara á 
sigur á morgun, við erum búnir 
að undirbúa okkur vel. Við fórum 
yfir fyrri leikinn og það er margt 
sem má laga úr honum. Þeir refs-
uðu okkur of oft í fyrri leiknum,“ 
sagði Aron Kristjánsson, landsliðs-
þjálfari Íslands, þegar Fréttablaðið 
heyrði í honum. 

„Við spiluðum vel lengst af en 
þeir refsuðu okkur fyrir öll mis-
tök, sérstaklega í seinni hálfleik. 
Við þurfum að verjast betur gegn 
hraðaupphlaupunum. Við spiluðum 
vel en á lokakaflanum gerum við 

of mikið af mistökum,“ segir Aron.  
Hann var ánægður með sóknar-
leikinn í leiknum en óánægður með 
spilamennskuna á hinum enda vall-
arins. „Við getum bætt okkur bæði 
varnarlega og í markvörslu og það 
er markmiðið á sunnudaginn. Við 
verðum að vera einbeittir og koma 
inn í þetta af krafti. Bosníumenn 
eru svo fljótir að refsa þegar maður 
gerir einföld mistök og við verðum 
að verjast því betur í leiknum,“ 
segir Aron sem hélt sig við Björg-
vin Pál Gústavsson í leiknum þrátt 
fyrir að Björgvin hefði ekki fundið 
sig í leiknum úti í Bosníu. 

„Hann fékk á sig mörg mörk en 
varði alltaf af og til bolta. Við héld-
um okkur við Björgvin þar sem 
við vildum ekki setja kaldan og 
óreyndan markmann inn. Bjöggi 
á það til að stíga upp á mikilvæg-
ustu stundunum og koma með lykil-

markvörslu rétt eins og hann gerði 
á lokamínútum leiksins. Þá varði 
hann þrjú skot á stuttum tíma sem 
var okkur gríðarlega mikilvægt,“ 
segir Aron. Vonast er til þess að 
Aron Pálmarsson geti tekið þátt í 
leiknum en ákvörðun verður tekin 
eftir æfingu í dag. 

„Hann fann eitthvað til eftir 
æfinguna í gær en við verðum að 
bíða. Hann er góður leikmaður, 
bæði í vörn og sókn og er okkar liði 
gríðarlega mikilvægur,“ sagði Aron 
en ákvörðun um þátttöku Arons  
Pálmarssonar verður tekin í dag.

 kristinnpall@365.is

Þarf betri markvörslu 
Aron Kristjánsson vonar að Aron Pálmarsson verði klár í slaginn fyrir leik Íslands 
gegn Bosníu á morgun. Ákvörðun verður tekin eft ir hádegisæfi ngu dagsins.

EINBEITTUR  Aron vill að strákarnir verði einbeittari í leiknum og reyni að gefa ekki kost á hraðaupphlaupum. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

HANDBOLTI Kvennalandsliðið 
í handbolta mætir Slóvakíu í 
lokaleik sínum í 2. riðli undan-
keppni EM 2014 í Laugardalshöll 
á sunnudaginn. Ekkert er undir í 
leiknum þar sem þrjú stig skilja 
á milli liðanna og Slóvakar eru 
búnir að tryggja sig á EM með 
Frakklandi. „Við tökum  þennan 
leik af fullri alvöru því hann 
skiptir máli upp á næstu undan-
keppni,“ sagði Ágúst Jóhannsson, 
þjálfari Íslands, í gær.

Melkorka Mist Gunnarsdóttir, 
markvörður Fylkis, og Marthe 
Sördal, hornamaður Fram, koma 
inn í hópinn fyrir leikinn sem 
hefst klukkan 14.45 á sunnu-
daginn í Laugardalshöll.  - tom

Tökum leikinn 
af fullri alvöru

EKKERT BULL  Sigur er mikilvægur þótt 
lítið sé undir.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FRJÁLSAR Landsliðið í frjáls-
íþróttum sem fer á Evrópu-
mót landsliða í Tbilisi í Georgíu 
 21.-22. júní næstkomandi var 
samþykkt af stjórn FRÍ í gær.

Allt besta frjálsíþróttafólk 
landsins fer með á mótið, þar á 
meðal Aníta Hinriksdóttir, Ásdís 
Hjálmsdóttir og langhlauparinn 
Kári Steinn Karlsson.

Markmiðið er að koma Íslandi 
upp úr 3. deild en frá því að 
keppnin varð að sameiginlegri 
karla- og kvennakeppni hefur 
landsliði Íslands aldrei tekist að 
komast upp um deild. Liðið er 
nokkuð sterkt núna og vænting-
arnar miklar.  - tom

Landsliðið í 
frjálsum valið

Kólumbíska dómara-
tríóið sem dæmdi leik 

Mexíkó og Kamerún í A-riðli 
í gær eru sjálfsagt einna 
fegnastir að fyrrnefnda liðið 
vann leikinn, 1-0. Giovani 
dos Santos skoraði nefnilega 
tvö mörk sem voru ranglega 
dæmd af vegna rangstöðu í 
fyrri hálfleik. Oribe Peralta 
skoraði sigurmark Mexíkó í 
þeim síðari, eftir að hafa fylgt 
eftir skoti dos Santos sem var 
varið af markverði Kamerún.Allt um HM á Vísi

Dos Santos var rændur tveimur 
 mörkum í sigri Mexíkó á Kamerún

22.00 ENGLAND - ÍTALÍA Stór-
leikur sem flestir knattspyrnuunnendur hafa 
beðið eftir síðan dregið var í riðla fyrir 
HM í Brasilíu. Liðin hafa haft 27 vikur 
til að undirbúa sig fyrir þennan leik 
og verður forvitnilegt að sjá hvað 
Roy Hodgson, þjálfari enska liðsins, 
mun gera gegn ítölsku landsliði 
sem er sókndjarfara nú en oft áður. 
Wayne Rooney er í aðalhlutverki 
hjá enska landsliðinu og hvílir mikil 
ábyrgð á herðum hans.

Það er ef til vill ósanngjarnt 
að taka aðeins einn út úr 
hollenska landsliðinu og kalla 
hann stjörnu gærdagsins eftir 
þá sýningu sem Hollendingar 
buðu upp á gegn ríkjandi 
heims- og Evrópumeisturum 
Spánar í gærkvöldi. Holland, 
silfurlið HM 2010, lenti 1-0 
undir í fyrri hálfleik en fór 
á kostum í þeim síðari og 
vann að lokum 5-1 sigur. 

Arjen Robben skoraði tvö 
mörk og var magnaður.

STJARNA
GÆRDAGSINS
STJARNA
GÆRDAGSINS

Arjen Robben
Holland

ÚRSLIT
HM Í BRASILÍU

A-RIÐILL
MEXÍKÓ - KAMERÚN 1-0
 1-0 Oribe Peralta (61.).

STAÐAN
Brasilía 1 1 0 0 3-1 3
Mexíkó 1 1 0 0 1-0 3
Kamerún 1 0 0 1 0-1 0
Króatía 1 0 0 1 1-3 0

B-RIÐILL
SPÁNN - HOLLAND 1-5
 1-0 Xabi Alonso, víti (27.), 1-1 Robin van Persie 
(44.), 1-2 Arjen Robben (53.), 1-3 Stefan De Vrij 
(64.), 1-4 Van Persie (72.), 1-5 Arjen Robben (80.).

SÍLE - ÁSTRALÍA
 Leiknum var ekki lokið þegar Fréttablaðið fór í 
prentun.

LEIKIR LAUGARDAGS
C-RIÐILL: Kólumbía - Grikkland 16.00
D-RIÐILL: Úrúgvæ - Kosta Ríka 19.00
D-RIÐILL: England - Ítalía 22.00
C-RIÐILL: Fílabeinsstr. - Japan 01.00

LEIKIR SUNNUDAGS
E-RIÐILL: Sviss - Ekvador 16.00
E-RIÐILL: Frakkland - Hondúras 19.00
F-RIÐILL: Argentína - Bosnía 22.00

1. DEILD KARLA

KV - HAUKAR 1-4
 0-1 Brynjar Benediktsson (9.), 0-2 Hilmar Rafn 
Emilsson (26.), 0-3 Hilmar Rafn Emilsson (47.), 
0-4 Andri Steinn Birgisson (81.), 1-4 Atli Jónasson, 
víti (87.).

GRINDAVÍK - ÞRÓTTUR 1-1
 1-0 Juraj Grizelj, víti (40.), 1-1 Ragnar Pétursson 
(61.).

STAÐAN
Leiknir 5 4 1 0 6-0 13
Víkingur Ó. 5 4 0 1 9-6 12
Þróttur 6 3 1 2 10-6 10
ÍA 5 3 0 2 8-6 9
Haukar 6 2 2 2 10-10 8
HK 5 2 2 1 7-7 8
Selfoss 5 2 1 2 5-3 7
KV 6 2 1 3 13-12 7
KA 5 1 1 3 8-8 4
Grindavík 5 1 1 3 6-8 4
BÍ/Bolungarv. 4 1 0 3 5-10 3
Tindastóll 5 0 2 3 3-14 2

NÆSTU LEIKIR
Í dag: 14.00 BÍ/Bolungarvík - KA, Leiknir - 
Selfoss, Tindastóll - ÍA, HK - Víkingur Ó.

20% AFSLÁTTUR  
AF DEEP HEAT OG FREEZE

3. JÚNÍ TIL 30. JÚNÍ 
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FÓTBOLTI Alfreð Finnbogason, 
landsliðsmaður í knattspyrnu, 
gæti verið á leið til gríska stór-
liðsins Olympiakos en sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðsins 
í Grikklandi eiga grísku meistar-
arnir í viðræðum við Heerenveen 
um kaupverð á framherjanum.

Alfreð hefur farið á kostum á 
síðustu tveimur árum með Hee-
renveen og er markahæsti leik-
maðurinn í deildinni í sögu 
félagsins. Hann fékk gullskóinn 
eftir tímabilið og er einn af eftir-

sóttari framherjum Evrópu í dag. 
Hann skoraði 53 mörk í 65 leikj-
um fyrir Heerenveen í hollensku 
deildinni.

Heimildir Fréttablaðsins 
herma að erfiðlega hafi gengið 
í samningaviðræðum félaganna 
en þau færist nú nær því að kom-
ast að samkomulagi um kaupverð. 
Olympiakos er tilbúið að greiða 
fyrir hann sex milljónir evra.

Heerenveen hafnaði tíu millj-
óna evra tilboði frá Fulham á 
lokadegi félagaskipta í janú-

ar, sem Alfreð var ósáttur við. 
Ástæða þess að gríska liðið þarf 
ekki að jafna það tilboð er að 
Alfreð á aðeins eitt ár eftir af 
samningi sínum við Heerenveen 
en þegar svo ber undir eru leik-
menn almennt ódýrari.

Olympiakos þarf ekki að kynna 
fyrir knattspyrnuáhugamönn-
um. Það er langstærsta félagið 
í Grikklandi. Það hefur unnið 
grísku deildina 41 sinni og er 
fastagestur í Meistaradeild Evr-
ópu.  - tom

Alfreð færist nær Olympiakos
Gríska liðið á í viðræðum við Heerenveen um kaupverð á framherjanum.

MARKAHRÓKUR  Fer Alfreð Finnbogason að skora í Grikklandi?  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Á Eurosport eru þrír þættir um HM í Brasilíu á hverjum degi. 
Ítarleg og vönduð umfjöllun um skemmtilegustu keppni í heimi.

Tryggðu þér Sportpakka SkjásHeims á aðeins 1.490 kr. á 
mánuði eða aðeins 990 kr. fyrir áskrifendur SkjásEins.g g fj g pp

TRYGGÐU ÞÉR ÁSKRIFT | SKJARINN.IS | 595 6000

FÓTBOLTI „Æfingarnar eru búnar 
að vera góðar hérna og það er 
mikil spenna fyrir leiknum,“ segir 
Sara Björk Gunnarsdóttir, fyrirliði 
íslenska kvennalandsliðsins í fót-
bolta, í samtali við Fréttablaðið um 
leikinn gegn Dönum í undankeppni 
HM 2015 sem fram fer klukkan 
11.00 ytra á sunnudagsmorgun.

Leikurinn er gríðarlega mikil-
vægur fyrir stelpurnar í barátt-
unni um annað sætið í riðlinum 
sem gæti á endanum gefið sæti í 
umspili um farseðil á HM. Fyrsta 
sætið er ekki lengur möguleiki 
þar sem Sviss er með 19 stig, tíu 
stigum meira en Ísland, og Ísrael 
er óvænt í öðru sæti. Danir eru í 
þriðja sæti með fimm stig.

„Danska liðið er mjög sterkt. Við 
höfum spilað við þær áður og bæði 
unnið og tapað. Þær eru rosalega 
góðar að halda boltanum sem er 

þeirra styrkleiki. Þetta er samt lið 
sem við getum unnið,“ segir Sara 
Björk.

Þurfa sigur
Alla jafna væri jafntefli við Dan-
mörku á útivelli ekki slæm úrslit 
en þar sem Ísland þarf að safna 
nóg af stigum er sigur þýðingar-
mikill á sunnudaginn.

„Við þurfum þrjú stig og með 
réttri leikaðferð og réttri pressu 
þannig að við lokum á þær, þá 
getum við skorað á þær og unnið 
leikinn,“ segir Sara Björk sem 
hefur fulla trú á verkefninu.

„Við höldum áfram að trúa á að 
HM-draumurinn lifi en til þess að 
hann haldi áfram að lifa verðum 
við að fá þrjú stig. Það er lykil-
atriði í þessu að allur hópurinn 
hafi fulla trú á að við getum unnið 
Dani á sunnudaginn. Það hefur 

verið draumur okkar allra svo 
lengi að komast á HM. Við viljum 
virkilega komast þangað.“ 

Engin betri en Þóra
Sara Björk er fyrirliði sænska 
meistaraliðsins Rosengård þar 
sem hún spilar með Þóru B. Helga-
dóttur landsliðsmarkverði. Þóra 
er á leið heim til Fylkis í Pepsi-
deildinni en erfitt verður að fylla 
 hennar skarð hjá sænska liðinu.

„Þú færð ekkert betri markvörð 
en Þóru. Það hafa verið forréttindi 
að æfa og spila með henni því hún 
er einfaldlega besti markvörður 
heims í dag,“ segir Sara um mark-
vörðinn.

„Það er virkilega sárt að missa 
hana úr liðinu og eftirmaður 
 hennar þarf að feta í stór fótspor. 
Það sem skiptir máli er að hún er 
ánægð með þetta.“ tomas@365.is

Trúin á drauminn lifi r 
Kvennalandsliðið í fótbolta mætir Danmörku ytra á sunnudaginn í mikilvægum 
leik í undankeppni HM 2015. Sigur er nánast nauðsyn fyrir stelpurnar okkar.

FYRIRLIÐINN  Sara 
Björk Gunnars-

dóttir og stelpurnar 
okkar þurfa sigur í 

Danmörku á 
sunnudaginn.

 FRÉTTABLAÐIÐ/AFP
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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

14.00 Frumkvöðlar 14.30 Heilsa og hollusta 
15.00 Íslensk fyrirtækjaflóra 15.30 Til fram-
tíðar 16.00 Hrafnaþing 17.00 433.is 17.30 
Gönguleiðir 18.00 Árni Páll 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 Harmonikkumenn 23.30 Eldað með Holta

07.00 HM Messan  
07.45 England - Ítalía
12.00 Kólumbía - Grikkland  
13.45 Úrúgvæ - Kosta Ríka  
15.25 Japan, REcife and Ivory Coast  
15.55 HM Messan   
16.40 England - Ítalía  
18.25 Michael Owen  
18.55 Argentina and Nigeria
19.25 Sviss - Ekvador  
21.05 HM Messan   
21.50 Argentína - Bosnía  BEINT
00.00 Frakkland - Hondúras  
01.40 HM Messan   
02.25 Argentína - Bosnía

07.40 Last Night  
09.15 Jane Eyre  
11.15 Playing For Keeps
13.00 What to Expect When You are 
Expecting  
14.50 Last Night
16.25 Jane Eyre
18.25 Playing For Keeps  
20.10 What to Expect When You are 
Expecting  
22.00 Match Point  
00.05 The Devil‘s Double
01.50 Zero Dark Thirty  
04.25 Match Point

08.00 US Open 2014 12.00 Web.com Tour 
Highligts  12.55 US Open 2010 16.15 Golfing 
World 2014 17.05 PGA Tour 2014 - Highlights 
18.00 US Open 2014 22.00 Golfing World 2014 
22.50 Inside The PGA Tour 2014 23.15 Einvígið 
á Nesinu

10.10 Stjarnan - KR
12.00 Moto GP - Katalónía  BEINT
13.00 Miami - San Antonio  
14.50 Demantamótin  
16.50 Moto GP - Katalónía
17.50 Austurríki - Ísland  
19.45 Keflavík - Stjarnan  BEINT
22.00 Pepsímörkin 2014
23.10 NBA - Looking Back at Gary 
Payton
23.30 San Antonio - Miami  BEINT

17.20 Strákarnir
17.50 Friends
18.15 Seinfeld
18.40 Modern Family  
19.05 Two and a Half Men
19.30 Viltu vinna milljón?  
20.15 Nikolaj og Julie  (10:22) 
21.00 The Killing  (11:12) 
21.45 Hostages  (8:15)  
22.30 Sisters  (3:22) 
23.20 The Newsroom  (6:10)
00.20 Viltu vinna milljón?
01.05 Nikolaj og Julie  
01.50 The Killing
02.35 Hostages
03.20 Tónlistarmyndbönd

06.00 Pepsi MAX tónlist
14.40 Dr. Phil
16.40 90210 
17.25 Design Star 
18.10 The Good Wife 
18.55 Rookie Blue 
19.40 Judging Amy
20.25 Top Gear USA (4:16)  Bandarísk 
útgáfa Top Gear-þáttanna hefur notið 
mikilla vinsælda beggja vegna Atlants-
hafsins þar sem þeir félagar Adam Ferr-
ara, Tanner Foust og Rutledge Wood 
leggja land undir fót. 
21.15 Law & Order (18:22)  Spenn-
andi þættir um störf lögreglu og sak-
sóknara í New York-borg. Ólöglegur inn-
flytjandi er laminn til óbóta. Rannsókn 
málsins leiðir í ljós að hatursglæpamenn 
ganga lausir.
22.00 Leverage (7:15)
22.45 Málið
23.15 Elementary
00.00 Agents of S.H.I.E.L.D. 
00.45 Scandal 
01.30 Beauty and the Beast 
02.15 Leverage
03.00 The Tonight Show
03.45 Pepsi MAX tónlist

07.00 Morgunstundin okkar
10.05 Vasaljós 
10.30 Fisk í dag
10.40 Með okkar augum III
11.10 Í garðinum með Gurrý II
11.40 Öryggið síðast
12.45 Inndjúpið
13.25 Leyndardómar Suður-Ameríku 
– Öskubuskur í Brasilíu
14.20 Leiðin á HM í Brasilíu
14.50 Landsleikur í handbolta 
kvenna (Ísland–  Slóvakía)  Bein útsend-
ing frá leik Íslands og Slóvakíu í for-
keppni EM í handbolta.
16.50 Táknmálsfréttir
17.00 Landsleikur í handbolta karla 
(Ísland–  Bosnía)  Bein útsending frá síð-
ari leik Íslands og Bosníu í forkeppni 
heimsmeistaramótsins í handbolta.
18.30 Fréttir og veður
18.55 HM í fótbolta (Frakkland–  
Hondúras)  Bein útsending frá leik Frakk-
lands og Hondúras á HM í fótbolta.
20.50 HM stofan
21.25 Akstur í óbyggðum  Fræðslu-
mynd um óbyggðaakstur um einstæða 
og stórbrotna náttúru Íslands, án þess 
að valda umhverfisspjöllum eða lenda 
í vandræðum. Farið er um ólíka slóða 
víða um land á mismunandi bílum og 
ýmis einföld atriði sýnd sem aukið geta 
á öryggið. 
22.10 Dansað á ystu nöf (5:5)
23.40 Alvöru fólk (6:10)
00.40 HM í fótbolta (Argentína–  
Bosnía)
02.35 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2 
10.25 Tommi og Jenni  
10.45 Lukku-Láki
11.10 iCarly  
11.35 Victorious
12.00 Nágrannar  
13.20 Heimur Ísdrottningarinnar  
13.40 Mr. Selfridge  
14.30 Breathless  
15.20 Jamie and Jimmy‘s Food Fight 
Club
16.05 Lífsstíll
16.25 Höfðingjar heim að sækja  
16.45 60 mínútur
17.30 Eyjan
18.23 Veður  
18.30 Fréttir
18.55 Sportpakkinn  
19.10 The Crazy Ones  (17:22) 
19.30 Britain‘s Got Talent  (7:18) 
20.30 Mad Men  (3:13) 
21.20 24: Live Another Day  (7:12) 
Kiefer Sutherland snýr aftur í hlutverki 
Jack Bauer sem núna er búinn að vera í 
felum í nokkur ár. 
22.05 Shameless  (12:12) 
23.05 60 mínútur
23.50 Daily Show: Global Edition  
00.15 Nashville  
01.00 Game Of Thrones  
01.55 Crisis
02.40 Vice
03.10 Chéri
04.40 Mad Men
05.30 Fréttir  

07.00 Brunabílarnir  07.25 Latibær 07.47 Gulla 
og grænjaxlarnir  08.00 Dóra könnuður 08.24 
Mörgæsirnar  08.45 Doddi litli  08.55 Rasmus 
Klumpur  09.00 Áfram Diego, áfram!  09.24 Svampur 
Sveins  09.45 Ævintýraferðin  09.55 UKI 10.00 
Ofurhundurinn Krypto  10.25 Skógardýrið Húgó 
10.47 Tommi og Jenni 10.55 Hókus Pókus  11.00 
Brunabílarnir 11.23 Latibær  11.47 Gulla og græn-
jaxlarnir 12.00 Dóra könnuður 12.24 Mörgæsirnar 
 12.45 Doddi litli 12.55 Rasmus Klumpur  13.00 
Áfram Diego, áfram! 13.24 Svampur Sveins  13.45 
Ævintýraferðin  13.55 UKI 14.00 Ofurhundurinn 
Krypto  14.25 Skógardýrið Húgó 14.47 Tommi og 
Jenni  14.54 Hókus Pókus  15.00 Brunabílarnir  15.23 
Latibær  15.47 Gulla og grænjaxlarnir  16.00 Dóra 
könnuður  16.24 Mörgæsirnar 16.45 Doddi litli 
 16.55 Rasmus Klumpur  17.00 Áfram Diego, áfram! 
 17.24 Svampur Sveins  17.45 Ævintýraferðin  17.55 
UKI  18.00 Ofurhundurinn Krypto  18.25 Skógardýrið 
Húgó  18.47 Tommi og Jenni  18.55 Hókus Pókus 
 19.00 Iceage 20.20 Sögur fyrir svefninn 

16.15 Top 20 Funniest 
17.00 Take the Money and Run  
17.45 Time of Our Lives
18.40 Bleep My Dad Says
19.00 Bob‘s Burgers 
19.20 American Dad  (4:19)
19.45 Neighbours from Hell  (3:10) 
20.05 Brickleberry  (12:13)  
20.30 Bored to Death  (5:8) 
21.00 The Cleveland Show  (20:22) 
21.20 The League  (3:13) 
21.45 Rubicon  (3:13) 
22.25 Bob‘s Burgers  (19:23) 
22.50 Glee 5  (19:20) 
23.30 The Vampire Diaries  
00.10 American Dad
00.35 Neighbours from Hell  
00.55 Brickleberry
01.20 Bored to Death
01.45 The Cleveland Show  
02.05 The League  
02.30 Rubicon
03.10 Tónlistarmyndbönd

Stöð 2 kl. 19.30
Britain‘s Got Talent
Skemmtiþáttur fyrir alla 
fj ölskylduna. Dómarar 
í keppninni eru Simon 
Cowell, David Walliams 
(Little Britain), Amanda 
Holden og Alesha Dixon 
en kynnar eru skemmti-
kraft arnir Ant og Dec.

Bylgjan kl. 10.00
Sprengisandur
Á Sprengisandi er leitað svara við 
spurningum sem brenna á þjóðinni. 
Þáttur sem vitnað er í. 
Stjórnmálamenn, sér-
fræðingar og spek-
ingar eru tíðir gestir á 
Sprengisandi. Sigurjón 
M. Egilsson ræðir mál 
sem skipta okkur öll 
máli.

HM í fótbolta
SJÓNVARPIÐ KL. 18.55 Bein útsend-
ing frá leik Frakklands og Hondúras á 
HM í fótbolta.

Argentína–  Bosnía
STÖÐ 2 SPORT KL. 21.50 Bein útsend-
ing frá leik Argentínu og Bosníu á HM 
í fótbolta.

Bored to Death
STÖÐ 3 KL. 20.30 Bráðfyndnir 
gamanþættir með Ted Danson, Jason 
Schwartzman og Zach Galifi anakis úr 
Hangover-myndunum. Jonathan Ames, 
ungur, ráðvilltur rithöfundur í Brooklyn, 
er á tímamótum í lífi  sínu.

DAGSKRÁ
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SUNNUDAGUR Í KVÖLD

ASPEN Gæðaleður  
nokkrir litir.  
Stærð: B:103 
D:85 H:93 cm.

119.990
FULLT VERÐ: 159.990

H Ú S G AG N A H Ö L L I N
O G E I T T  S Í M A N Ú M E R  5 5 8  1 1 0 0

KOMDU
OG SJÁÐU NÝJA 

 
SÝNINGARRÝMIÐ 

OKKAR!

Í HVAÐA SÆTI VERÐUR ÞÚ?

HM-TILBOÐ

 Gæðaleður  
svart, hvítt eða vínrautt.

Stærð: B:81 D:98 H:107 cm.

149.990
FULLT VERÐ: 179.990

Í



HM stöðin
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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

17.00 Harmonikkumenn 17.30 Eldað með Holta 
18.00 Kling klang 19.00 Harmonikkumenn 
19.30 Eldað með Holta 20.00 Hrafnaþing 21.00 
433.is 21.30 Gönguleiðir 22.00 Árni Páll 22.30 
Perlur Páls Steingrímssonar 23.00 Í návígi 23.30 
Á ferð og flugi 00.00 Hrafnaþing

09.45 How To Make An American Quilt  
11.40 Margin Call
13.25 Rumor Has It  
15.00 Big Miracle  
16.45 How To Make An American Quilt
18.40 Margin Call
20.25 Rumor Has It  
22.00 Paul  
23.45 Extremely Loud and 
 Incredibly Close
01.55 The Details
03.35 Paul  

08.05 US Open 2014 11.05 Golfing World 2014 
11.55 Inside The PGA Tour 2014 12.20 Einvígið 
á Nesinu  13.15 US Open 2014  16.15 Golfing 
World 2014  17.05 PGA Tour 2014 - Highlights   
18.00 US Open 2014  22.00 Web.com Tour 
Highligts  22.55 Golfing World 2014

07.25 HM Messan 
08.10 Síle - Ástralía  
09.50 Tony Adams   
10.20 2006 Fifa World Cup Offical Film
11.50 Mexíkó - Kamerún
13.30 Netherlands, Sao Paulo, Chile
14.00 Spánn - Holland  
15.40 Ronaldinho 
16.05 HM Messan 
16.50 Síle - Ástralía  
18.30 Michael Owen  
19.00 England and Italy  
19.30 Kólumbía - Grikkland  
21.10 HM Messan
21.50 England - Ítalía  BEINT
00.00 Úrúgvæ - Kostaríka
01.40 HM Messan  
02.25 England - Ítalía

10.10 Demantamótin
12.10 Miami - San Antonio  
14.00 KR - FH  
15.55 Borgunarmörkin 2014
16.55 Pepsímörkin 2014
18.10 Ísland - Eistland
20.00 Demantamótin  BEINT
22.00 NBA: Dr. J–  The Doctor
23.10 UFC Now 2014
00.10 UFC Live Events  
02.00 UFC 174  BEINT

06.00 Pepsi MAX tónlist
13.55 Dr. Phil
15.15 Judging Amy
16.00 Top Gear USA
16.50 Top Chef 
17.35 Emily Owens M.D 
18.20 Survior 
19.05 Secret Street Crew (6:6)  Ofur-
dansarinn Ashley Banjo stjórnar þessum 
frumlega þætti þar sem hann æfir flókn-
ar dansrútínur með ólíklegasta fólki. 
19.50 Solsidan (10:10)  Sænsku gleði-
gosarnir í Solsidan snúa aftur í fjórðu 
seríunni af þessum sprenghlægilegu 
þáttum sem fjalla um tannlækninn Alex 
og eiginkonu hans, atvinnulausu leik-
konuna Önnu, sem flytja í sænska smá-
bæinn Saltsjöbaden þar sem skrautlegir 
karakterar leynast víða. 
20.15 Eureka (1:20)  Bandarísk þáttaröð 
sem gerist í litlum bæ þar sem helstu 
snillingum heims verið safnað saman og 
allt getur gerst. Carter er mættur aftur 
til leiks í fjórðu þáttaröðinni um undar-
lega smábæinn Eureka. 
21.00 Beauty and the Beast (11:22) 
 Önnur þáttaröðin um þetta sígilda ævin-
týri sem fært hefur verið í nýjan búning. 
Aðalhlutverk eru í höndum Kristin Kreuk 
og Jay Ryan. 
21.45 90210 (22:22)  Bandarísk þáttaröð 
um ástir og átök ungmennanna í Beverly 
Hills þar sem ástin er aldrei langt undan. 
22.30 How to Lose a Guy in 10 days
00.25 Trophy Wife 
00.50 Rookie Blue 
01.35 Ironside
02.20 The Tonight Show
03.50 Pepsi MAX tónlist

07.00 Morgunstundin okkar
10.15 Draugafélagar
11.40 Getur skordýraát bjargað 
heiminum?
12.40 Sterkasti fatlaði maður heims
13.10 Chopin til varnar
14.00 Fisk í dag
14.10 Nýsköpun–  Íslensk vísindi
14.40 Getur Egill Skallagrímsson 
sagt ókei?
15.10 Táknmálsfréttir
15.20 HM stofan
15.50 HM í fótbolta (Kólumbía - Grikk-
land)  BEINT
18.00 Fréttir
18.20 Veðurfréttir
18.25 Íþróttir
18.30 HM stofan
18.50 HM í fótbolta (Úrúgvæ - 
 Kostaríka)  BEINT
20.50 HM stofan
21.15 Lottó
21.25 Flugfrömuðurinn (The Aviator) 
 Margverðlaunuð Óskarsverðlaunamynd 
frá árinu 2004 byggð á sannsögu legum 
atburðum í lífi leikstjórans og flug-
mannsins Howard Hughes. Leonardo di 
Caprio fer með hlutverki Hughes en leik-
stjóri er Martin Scorsese. 
00.20 HM stofan
00.50 HM í fótbolta (Japan - Fílabeins-
ströndin)  BEINT
02.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

07.00 Barnaefni Stöðvar 2  
10.10 Tommi og Jenni  
10.30 Lína langsokkur
10.55 Scooby-Doo!
11.15 Batman
11.35 Big Time Rush  
12.00 Bold and the Beautiful
13.25 Britain‘s Got Talent
14.35 Grillsumarið mikla  
15.00 Sælkeraferðin
15.20 Dallas  
16.05 How I Met Your Mother
16.30 ET Weekend  
17.15 Íslenski listinn  
17.45 Sjáðu
18.15 Hókus Pókus  
18.23 Veður  
18.30 Fréttir
18.50 Íþróttir  
18.55 Frikki Dór og félagar
19.20 Lottó  
19.25 Modern Family
19.50 Free Willy: Escape From Pi-
rate‘s Cove  
21.30 The Heat  
23.25 Perrier‘s Bounty  
00.50 Veronika Decides To Die  
02.30 Fish Tank  Dramatísk mynd um 
hina 15 ára gömlu Míu en veröld  hennar 
breytist algjörlega þegar mamma 
 hennar kemur heim með nýjan kærasta.  
04.30 Seeking a Friend for The End 
of The World  

17.45 Strákarnir  
18.15 Friends
19.05 Seinfeld  
19.30 Modern Family
19.55 Two and a Half Men  (11:22)
20.15 The Practice  (8:21) 
21.00 The Killing  (10:12) 
21.45 Footballer‘s Wives  (9:9) 
22.55 Entourage  (4:10) 
23.25 Nikolaj og Julie  (9:22) 
00.10 Hostages  
00.55 The Practice  
01.40 The Killing
02.25 Footballer‘s Wives  
03.35 Entourage
04.05 Tónlistarmyndbönd

07.00 Áfram Diego, áfram! 07.24 Svampur 
Sveins  07.45 Ævintýraferðin  07.55 UKI  08.00 
Ofurhundurinn Krypto  08.25 Skógardýrið Húgó 
08.47 Tommi og Jenni 08.55 Hókus Pókus  09.00 
Brunabílarnir 09.25 Latibær 09.47 Gulla og græn-
jaxlarnir  10.00 Dóra könnuður  10.24 Mörgæsirnar 
frá Madagaskar  10.45 Doddi litli  10.55 Rasmus 
Klumpur  11.00 Áfram Diego, áfram!  11.24 Svampur 
Sveins  11.45 Ævintýraferðin  11.55 UKI 12.00 
Ofurhundurinn Krypto  12.25 Skógardýrið Húgó 
 12.47 Tommi og Jenni  12.54 Hókus Pókus  13.00 
Brunabílarnir 13.23 Latibær 13.47 Gulla og græn-
jaxlarnir 14.00 Dóra könnuður  14.24 Mörgæsirnar 
frá Madagaskar 14.45 Doddi litli 14.55 Rasmus 
Klumpur  15.00 Áfram Diego, áfram! 15.24 Svampur 
Sveins  15.45 Ævintýraferðin  15.55 UKI 16.00 
Ofurhundurinn Krypto  16.25 Skógardýrið Húgó 
 16.47 Tommi og Jenni  16.54 Hókus Pókus  17.00 
Brunabílarnir  17.23 Latibær 17.47 Gulla og græn-
jaxlarnir 18.00 Dóra könnuður  18.24 Mörgæsirnar 
frá Madagaskar 18.45 Doddi litli  18.55 Rasmus 
Klumpur  19.00 Artúr 3  20.40 Sögur fyrir svefninn  

18.15 American Dad
18.40 The Cleveland Show  
19.00 Jamie‘s 30 Minute Meals
19.30 Ísland Got Talent  Glæsilegur ís-
lenskur sjónvarpsþáttur þar sem leitað er 
að hæfileikaríkustu einstaklingum landsins. 
20.20 Raising Hope  (18:22) 
20.45 The Neighbors  (8:22) 
21.05 Up All Night  (9:11) 
21.30 Take This Waltz 
23.25 Memphis Beat
00.15 Neighbours from Hell
00.40 Brickleberry  
01.00 Bored to Death
01.25 The League  
01.50 Rubicon  
02.35 Jamie‘s 30 Minute Meals
03.00 Raising Hope  
03.25 The Neighbors  
03.50 Ísland Got Talent
04.40 Up All Night
05.05 Memphis Beat  
05.50 Tónlistarmyndbönd

Sandra Bullock
„Ég trúi algjörlega á karma. 
Ég held að þú fáir til baka 
það sem þú gefur frá þér, 
hvort sem það er gott 
eða slæmt.“
Leikkonan Sandra Bullock 
leikur eitt aðalhlutverkanna 
í kvikmyndinni The Heat 
sem sýnd er á Stöð 2 í kvöld 
klukkan 21.30.

Bylgjan kl. 09.00
Bakaríið
Rúnar Freyr og Jóhannes Haukur opna 
Bakaríið á hverjum laugardagsmorgni 
klukkan 9.00. Sterkur og bragðmikill 
morgunþáttur, en samt svo mildur og 
froðukenndur. Þeir 
standa vaktina 
í bakaríinu til 
klukkan 12 alla 
laugardaga 
og bjóða upp 
á alls kyns 
sætindi og 
meððí.

SVERRIR ÞÓR SVERRISSON (SVEPPI), 
SJÓNVARPSMAÐUR OG GRÍNARI

„Já, já ég horfi  alveg á sjón-
varp, en ekkert þannig að það 

sé orðið vandamál, það mætti alveg 
stundum vera meira. 

Ég reyni mest að 
horfa á eitthvað 
sem er nógu inni-
haldslaust þannig 
að ég þurfi  ekki 

hugsa of mikið en 
dett þó stundum í 

60 mínútur.“

1Offi  ce. Þættirnir 
eru í alla staði 
stórkostlegir. Þetta 

eru bara tvær seríur 
og einn „Christmas 
special“ og svo er 
þetta bara búið. Ricky 
Gervais fer á kostum, 
það er ekki hægt að 
útskýra karakterinn.

2Klovn. Þetta eru 
fullorðnir menn 
að láta eins og 

hálfvitar og það er 
ekkert fyndnara en 
fullorðnir menn sem 
haga sér eins og hálf-
vitar. Þeir fara svo langt 
yfi r strikið í öllu og ég 
elska það.

3Shameless. Þetta 
eru æðislegir 
 þættir. Ég datt inn 

í einn þátt fyrir slysni 
og er nú orðinn húkt. 
Þarna er verið að fara 
yfi r strikið og gert grín 
að hlutum sem eru við-
kvæmir, sem er alltaf 
fyndið.

LAUGARDAGUR Á HVAÐ ERTU AÐ HORFA? 

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
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MÆLT MEÐ MYNDINNI
Kvikmyndahátíðin í Los Angeles hófst 
á miðvikudagskvöldið en vefsíðan 
Twitch Film hefur tekið saman lista yfir 
fimmtán myndir sem fólk má ekki láta 
fram hjá sér fara á hátíðinni. Meðal 
þeirra er kvikmyndin Uncertain Terms 

þar sem íslenska leikkonan 
Indía Salvor Menuez, dóttir 

skartgripahönnuðarins 
Jóhönnu Methúsalems-
dóttur, fer með hlutverk. 
Myndin fjallar um 
heimili fyrir tánings-
stúlkur sem eiga von á 
barni en Indía sást síðast 

framan á umslagi 
plötunnar Girl með 
Pharrell.  - lkg

„Það eru æ fleiri að verða 
meðvitaðir um tilvist þessar-
ar aðferðar og ágætis hópur í 
kringum mig sem er að gera 
þetta,“ segir Frosti Gnarr sem 
hefur tileinkað sér húðflúr-
tæknina „stick n poke“. Flúr af 
þessu tagi eru handgerð en hver 
punktur er þrykktur í húðina 
með nál og svokölluðu „ indian 
ink“. „Ég varð alveg upp numinn 
af þessari aðferð en hef lengi 
verið mikill áhugamaður um 
tattú. Ég hef gert töluvert af 
þessu og er sjálfur með ein átta 
„stick n poke“-tattú, þrjú sem ég 
gerði sjálfur en hin eru gerð af 
vinum mínum sem ég hef  sjálfur 
flúrað á móti,“ segir Frosti. 

Hann segir aðalstemninguna 
í kringum tæknina vera þá að 
vinir geti tattúverað hver annan 
og fyrir vikið verði flúrið mun 
persónulegra. Mikilvægt sé 
þó að hafa hreinlætið í fyrir-
rúmi. „Ef fólk ætlar að fara að 
gera „stick n poke“-tattú  verður 
það að vera algjörlega meðvit-
að um það hvað það sé í raun 
að gera. Sömu nálina má aldrei 
nota tvisvar, umhverfið þarf að 
vera vel sótthreinsað og nota á 
gúmmíhanska við verkið.“

Frosti er orðinn vel sjóaður í 
„Stick n poke“ og segist telja að 
hann hafi skellt í um 100 tattú. 
„Þetta er eiginlega hætt að verða 
skemmtilegt enda er þetta ekki 
lengur nógu sjoppulegt hjá mér. 
Þeir sem fíla aðferðina vilja hafa 
þetta áberandi handgert, með 
bjöguðum línum og svona ófull-
komlegt,“ segir Frosti hress að 
lokum.
 kristjana@frettabladid.is

Áberandi handgerð 
og ófullkomin fl úr
„Stick n poke“ tattú njóta aukinna vinsælda en tæknin á bak við fl úrin er öllu 
frumstæðari en þekkist með hefðbundin húðfl úr. Frosti Gnarr hefur gert um 
hundrað „stick n poke“ húðfl úr en sjálfur skartar hann átta slíkum.

ENGIN EFTIRSJÁ  Frosti er ánægður með „stick n poke“-tattúin sín en þau eru átta 
talsins, þar af þrjú sem hann gerði sjálfur. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Við munum fríska aðeins upp 
á tónleikagestina,“ segir Selma 
Karlsdóttir hjá Reykjavík Fashion 
Academy, en nemendur skólans 
verða með bás á tónleikasvæði tón-
listarhátíðarinnar Secret Solstice 
sem fram fer í Laugardalnum um 
næstu helgi. 

Básinn verður opinn yfir dag-
inn og fram eftir kvöldinu. „Þeir 
sem vilja geta látið laga sig aðeins 
til eða látið gera sig enn fínni. Við 
bjóðum upp á hefðbundna förðun 
en ef fólk vill eitthvað sérstakt þá 
er alveg hægt að verða við þeirri 
beiðni. Við reynum auðvitað að 
gleðja alla,“ segir Selma. 

Hún segir lifandi verkefni 
sem þessi vera hluta af náms-
skrá skólans. „Við hjá förðunar-
deild RFA reynum alltaf að koma 
nem endum að í svona verkefnum, 
bæði samhliða og eftir námið. Það 

á örugglega eftir að myndast mjög 
skemmtileg stemning í Laugar-
dalnum enda frábært að vera hluti 
af þessari hátíð.“   
 kristjana@frettabladid.is

Fríska upp á sveitta 
tónleikagesti 
Nemendur hjá Reykjavík Fashion Academy munu 
bjóða tónleikagestum Secret Solstice að fríska upp á 
útlitið en skólinn verður með bás á tónleikasvæðinu.

GLEYMDI GÍTAR
Landsþekkti Spaugstofuleikarinn Karl 
Ágúst Úlfsson lenti í því leiðinlega 
tilviki að brotist var inn í geymslu 
á heimili hans. Karl segir frá því á 
Facebook-síðu sinni að þjófurinn hafi 
fengið lánaðan slípirokk til að saga í 
sundur lás á hjóli nágranna Karls, sem 
þjófurinn síðan stal. Hins vegar varð 
þjófnum það á að skilja gítarinn sinn 
eftir hjá Karli. „Ég er búinn 
að stilla hann fyrir þig 
og vegna þess að ég veit 
hvað það er óþægilegt 
að tapa eigum sínum skal 
ég passa vel upp á hann 
– þú getur sótt hann 
til mín þegar þú vilt,“ 
skrifar Karl.  - fbj

RADÍUSBRÆÐUR 
SKEMMTA Á NÝ
Einhverjir hressustu Hafnfirðingar 
sem sögur fara af, Radíusbræðurnir 
Steinn Ármann og Davíð Þór, ætla að 
skemmta fólki í Bæjarbíói í kvöld.
Þetta er í fyrsta sinn í langan tíma 
sem þeir félagar skemmta fólki á sviði. 
Menningar- og listafélag Hafnarfjarðar 
tók við lyklunum að hinu sögufræga 
Bæjarbíói í Hafnarfirði á 
dögunum og blæs því 
í lúðra. Tvær myndir 
Gunnars Björns Guð-
mundssonar verða 
einnig sýndar en 
bræðurnir skemmta 
á milli mynda. Fjörið 
hefst klukkan 21.00.
  - glp 

SELMA KARLSDÓTTIR

„Það mega tveir 
einstaklingar vera í 
herberginu þegar ég 
fæði. Læknirinn minn 
og maki. Og hann á að 
standa þar sem útsýnið 
er skert, við höfuðið á 
mér, ekki píkuna. Nema 
að hann vilji leggja líf sitt 
í hættu, en ég hef ráðið 
honum frá því.“
LEIKKONAN MILA KUNIS Í 
VIÐTALI VIÐ MARIE CLAIRE 
UM FÆÐINGU FRUMBURÐAR-
INS SEM HÚN Á VON Á MEÐ 
LEIKARANUM ASHTON 
KUTCHER.

Við hjálpum þér 
með garðinn
Vönduð ráðgjöf og vörur  
sem endast

bmvalla.is

Fáðu ráðgjöf fagfólks til að laga 
draumagarðinn að þínum þörfum

Úrval af vörum sem gera garðinn 
eins viðhaldsfrían og kostur er

Áslaug Katrín Aðalsteinsdóttir 

og Inga Rut Gylfadóttir, 

landslagsarkitektar (FÍLA), 

aðstoða þig við að gera 

hugmyndir þínar um fallegan 

garð að veruleika.

Hafðu samband í síma  412 5050



Pakki af HM fótboltamyndum
 fylgir með! Á meðan birgðir endast.

Ef þú sækir. Gildir 11. júní–14. júlí. *200 kr. aukalega fyrir Premium pizzur.

STÓR PIZZA AF MATSEÐLI, 2 LÍTRA
GOS OG SÚKKULAÐI-, KANIL- EÐA

OSTAGOTT Á FRÁBÆRU VERÐI.

*



Ásdís Rán 
Gunnarsdóttir
Ásdís Rán Gunnarsdóttir vakti athygli í vik-
unni þegar þáttur hennar Heimur Ísdrottn-
ingarinnar var frumsýndur á Stöð 2. Ásdís 
er landsmönnum vel kunn fyrir lífsgleði 
sína og störf á fleiri en einum vettvangi.

Hún er engri annarri lík, hún hefur 
troðið sína eigin slóð. Mjög dugleg í að 
koma sér á framfæri og lætur engan 
segja sér fyrir verkum. Hún hefur alveg 

gríðarlegan húmor 
fyrir sjálfri sér og 

samkvæm sjálfri 
sér. Hún er voða 
lítið „outgoing“ 
en þegar hún fer 
út þá fer það ekk-
ert á milli mála. 

Heads will turn. 
Alexander 
Kirchner, vinur.

NÆRMYND

Hún er náttúrulega bara mjög hæfi-
leikarík og dugleg stelpa. Hún kemst 

það sem hún ætlar sér. 
Ég er bara mjög ánægð 
með hana eins og hún 
er, mig grunaði nátt-
úrulega alltaf að hún 
myndi ná langt. 
Eygló Gunnþórs-

dóttir, móðir.

Ásdís er ótrúlega sjálfstæð og hefur 
alla tíð farið sínar eigin leiðir. Oft 
svolítið skemmtilegar leiðir sem eru 
ögrandi fyrir hið „venjulega“ fólk. Við 
erum búnar að vera vinkonur síðan við 
vorum unglingar, ekki alltaf verið sam-
mála um allt en það er svolítið erfitt að 
vera ósammála henni – 
hún er alltaf skemmti-
leg og hress. Hún er og 
verður bara hún og 
mun örugglega halda 
því áfram um ókomna 
tíð. Hún stjórnast ekki 
af áliti annarra og fer 
sínar eigin leiðir. 
Auður Eva Auðuns-
dóttir, 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 

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

THE MORE YOU USE IT
THE BETTER IT LOOKS
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