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Lilja 
Sigurðardóttir 
leikritaskáld skilur 
ekkert í fólki sem 
vill verða aft ur ungt. 
Hún kveðst hafa verið 
dapur unglingur en 
áttað sig snemma á 
því að hún væri upp 
á kvenhöndina. Hún 
vann sína fyrstu 
Grímu í vikunni fyrir 
fyrsta leikrit sitt,
Stóru börnin.   24
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LÆRA ÍSLENSKU 

28
MASSIVE ATTACK
ÍSLENDINGAR ERU VILLTIR 22

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, Vesturbergi
og Arnarbakka
í
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www.lyfja.is

Opið alla daga frá kl. 8-24 í Lyfju Lágmúla og Smáratorgi

JÓNSMESSA Á HOFSÓSIHin árlega Jónsmessuhátíð á Hofsósi verður haldin um 

helgina. Þetta er fjölskylduhátíð sem hefur verið vel 
sótt á undanförnum árum. Skemmtidagskrá verður í 
boði, sýningar, gönguferðir, böll, grillveisla, kjötsúpu-
veisla og vöfflukaffi svo eitthvað sé nefnt.

É g hef notað Brizo í nokkra mán-uði og er ánægður með hversu vel það hefur reynst mér. Ég er 66 
ára og var farinn að finna fyrir því að 
þurfa oft að kasta af mér þvagi og náði 
ekki að tæma blöðruna í hvert sinn. 
Þetta var óþægilegt og mér líkaði ekki 
ástandið,“ segir Skúli Sigurðarson. „Ég 
vildi forðast að nota lyf, leist betur á 
að prófa eitthvað óhefðbundið og nátt-
úrulegt.  Mér bauðst fyrir nokkrum 
mánuðum að prófa einn mánaðar-skammt af Brizo og fann fljótt að mér 
leið betur. Áhrifin eru þau að það virt-
ist vera minni þrýstingur á blöðruna og 
þvagrásina. 

Ég hef notað Brizo í nokkra mánuði 
samfleytt og er mjög ánægður með 
árangurinn og það hvernig mér líður 
af notkun þess. Ég hef mikla trú á nátt-
úrulegum lausnum sem í mörgum til-
fellum geta komið í staðinn fyrir lyf.“ 

Algengustu einkennin eru:
• Lítil eða slöpp þvagbuna• Tíð þvaglát• Næturþvaglát• Skyndileg þvaglátaþörf• Erfitt að hefja þvaglát• Þvagleki eða erfitt að stöðva þvaglát

• Þörf fyrir þvaglát skömmu eftir síð-
asta þvaglát• Sviði eða sársauki við þvaglát

Ef þetta er ekki meðhöndlað getur 
blöðruhálskirtillinn stækkað og þrengt 
alveg að þvagrásinni. Það getur leitt 
af sér önnur þvagvandamál sem geta 
valdið skemmdum á nýrum. 

HVERNIG GETUR BRIZO HJÁLPAÐ?B

VEITIR LAUSN VEGNA ÓÞÆGINDA VIÐ ÞVAGLÁT
ICECARE KYNNIR  Brizo er ætlað að létta á óþægilegum einkennum frá neðri 

þvagfærum vegna stækkunar á blöðruhálskirtli, sem er algengur fylgikvilli 

þegar karlmenn eldast og kallast góðkynja stækkun á blöðruhálskirtli.

NÁTTÚRULEG LAUSN Skúli Sigurðarson segir að hann hafi fljótt fundið mun eftir að hann byrjaði að taka inn Brizo.  
MYND/GVA

?
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Allar atvinnuauglýsingar 

vikunnar á visir.is
SÖLUFULLTRÚAR 

Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426

Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Sveitarstjóri í Hvalfjarðarsveit

Hvalfjarðarsveit er öflugt sveitarfélag með 

ríflega 600 íbúa. Náttúrufegurð er víða 

allmikil og möguleikar óþrjótandi til að njóta 

lfj ðarsveit er dreifbýlt Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur



21. júní 2014  LAUGARDAGUR| FRÉTTIR | 2FRÉTTIR 2➜12 21. júní 2014  LAUGARDAGUR

SKOÐUN 16➜18

SPORT 52

MENNING 44➜46

FIMM Í FRÉTTUM BORGARSTJÓRN OG GRÍMUVERÐLAUN

GAF DRAUMINN EKKI UPP Á BÁTINN 52
Jonathan Glenn fékk tækifæri hjá ÍBV eft ir að hafa staðið sig á 
úrtaksæfi ngum í Bandaríkjunum. Hann hefur nýtt tækifærið vel.

EKKERT FREKAR HÆGT AÐ AÐHAFAST 52
Framkvæmdastjóri KSÍ segir sambandið úrræðalaust gagnvart 
félögum sem ekki vilja veita aðstoð við rannsókn á veðmálabraski.

25%

NÝTT

afsláttur
af öllum styrkleikum 
og pakkningastærðum

Kári Kristján Kristjánsson  hand-
boltamaður hefur lagt deilu sína 
við uppeldisfélagið ÍBV til hliðar og 
mun ekki spila með félaginu á næsta 
tímabili. Kári er nýbúinn að fá þær 
fregnir að æxli sem hann er með í 

bakinu sé góðkynja.

Ásta Stefánsdóttir,  konan 
sem leitað hefur verið að í 
Fljótshlíð frá því í síðustu 
viku, er ófundin. Fjölskylda og 
vinir Ástu leita hennar enn 
en fagaðilar hafa dregið úr 

leitinni.

➜ Gunnar Þórðarson  hlaut Grímuverðlaun fyrir tónlistina í óperunni Ragnheiði og var 
 útnefndur Borgarlistamaður Reykjavíkur 2014.

Dagur B. Eggertsson  var kjör-
inn borgarstjóri Reykjavíkur 
á fyrsta fundi nýrrar borgar-
stjórnar í Ráðhúsinu. Meirihlut-
inn bauð Sjálfstæðisfl okknum 
aukasæti í nefndum og ráðum 

en Framsókn fékk ekki sama boð.

HEILBRIGÐISMÁL „Næstu skref 
verða fólgin í að þróa lyf sem mun 
hemja afleiðingar stökkbreyting-
arinnar í geninu sem gerir það að 
verkum að líkaminn fram leiðir 
ekki insúlín og sykursýki eitt 
þróast,“ segir Hákon Hákonar-
son, læknir og vísindamaður við 
háskólasjúkrahús Philadelphiu 
fyrir börn. 

Fyrr í vikunni kynntu Hákon 
og samstarfskona hans, Doris A. 
Stoffers prófessor við Háskólann 
í Pennsylvaníu, niðurstöður rann-
sóknar sem sýna að stökkbreyt-
ing í ákveðnu geni mannslíkam-
ans hefur áhrif á framleiðslu og 
losun hans á insúlíni. Stökkbreyt-
ingin er því einn af orsakaþáttum 
insúlínháðrar sykursýki (sykur-
sýki eitt). 

Hákon og samstarfsmenn hans 
fundu genið, CLEC16A, árið 2006 
með viðamikilli rannsókn þar 
sem notast var við nýja skimunar-
aðferð sem gerði þeim kleift að 
skoða allt erfðamengi mannsins í 
einni rannsókn. 

„Þetta var algjörlega óþekkt 
gen á þeim tíma. Það vakti áhuga 
því eggjahvítuefni sem það mynd-
ar stýrir orkubúskap brisfrumna í 
gegnum samspil við annað eggja-
hvítuefni sem heitir parkin. Það 
efni örvar drápsfrumur (e. nat-
ural killer cells) sem eyða bris-
frumum líkamans þegar sykur-
sýki þróast,“ segir Hákon.    

Hann fékk í kjölfarið rann-
sóknar styrk til að framkvæma 
tilraunir þar sem músum var 
gefið ákveðið krabbameinslyf 
sem gerir genið óvirkt. Stöðvað-
ist þá insúlínframleiðsla dýranna 
og þau fengu sykursýki. 

„Nú þurfum við einungis að 
þróa meðferð til að hemja þetta 
gen og eggjahvítupróteinið sem 
það framleiðir. Ef við getum það 
þá getum við komið í veg fyrir að 
insúlínframleiðsla líkamans trufl-
ist. Það er næsta skref hjá okkur.“

Lyfið sem Hákon vill þróa gæti 
þó ekki gagnast þeim sem þegar 
eru með insúlínháða sykursýki 

því í þeim tilvikum er búið að 
eyða öllum brisfrumum líkamans.  

„Það myndi aftur á móti von-
andi geta gagnast þeim sem hafa 
þetta stökkbreytta gen í fyrir-
byggjandi skyni. Stökkbreyt-
inguna má finna með einföldu 
genaprófi þar sem niður stöð urnar 
fást samdægurs,“ segir Hákon.  
 haraldur@frettabladid.is

Vinnur að þróun lyfs 
gegn sykursýki eitt
Hákon Hákonarson, læknir og vísindamaður við háskólasjúkrahús í Phila delphiu, 
segir stökkbreytingu í ákveðnu geni mannslíkamans vera einn af orsakavöldum 
insúlín háðrar sykursýki. Rannsóknarteymi Hákonar fann genið fyrir átta árum.

VIÐ RANNSÓKNIR  Hákon hefur starfað við háskólasjúkrahúsið í Philadelphiu frá 
árinu 2006. Hann vann áður hjá Íslenskri erfðagreiningu. 

  Nú þurfum við einungis að þróa meðferð 
til að hemja þetta gen og eggjahvítupróteinið 

sem það framleiðir. Ef við getum það þá 
getum við komið í veg fyrir að insúlínfram-

leiðsla líkamans truflist. 
Hákon Hákonarson,

læknir og vísindamaður.

ÓLÖGMÆT GJALDTAKA VIÐ 
KERIÐ 4
Að mati Umhverfi sstofnunar má hún ein 
ákveða innheimtu aðgangseyris á lands-
væðum sem eru á náttúruminjaskrá.

GAGNRÝNA HVÍTBÓK 
RÁÐHERRA 6
Kennarasamband Íslands segir styttingu 
náms ekki réttu leiðina til að hækka 
hlutfall nemenda sem ljúka námi úr 
framhaldsskóla á tilsettum tíma.

NASA MÆLIR 
KOLTVÍSÝRINGINN 10
Geimferðastofnun Bandaríkjanna 
(NASA) skýtur um mánaðamótin á loft  
gervitungli sem mælir koltvísýring í 
andrúmsloft inu.

EKKERT LÁT Á STYRK-
UMSÓKNUM 12
Enn bólar ekki á hefðbundinni sumar-
fækkun umsókna til Hjálparstarfs 
kirkjunnar um styrki vegna lyfj akaupa og 
tómstunda.

FRJÁLS LANDBÚNAÐUR 16
Þorsteinn Pálsson um landbúnað og samkeppnisrétt.

FRAMTÍÐARSÝN OG PÓLITÍSK ÁBYRGÐ 
18
Guðfræðingar um loft slagsbreytingar.

HVAR SKAL BÚIÐ; TJALD EÐA GEYMSLA 
18
Bragi Guðlaugsson um húsnæðismarkaðinn.

HELGIN 22➜36
HVAÐ ÆTLAR ÞÚ AÐ 
GERA UM HELGINA? 
22
Fótboltamót, tónlistarhátíð og 
lautarferðir á dagskránni. 

GÖNGUFERÐIR 
OG GALLERÍ 30
Hvað er gaman að skoða á 
Vesturlandi?

LESTRARHESTUR 
VIKUNNAR 32
Freyja Dís, níu ára, datt í 
lukkupottinn. 

LÍFIÐ 48➜58
GLOSS OG MASKARI 48
Kíkt í snyrtibuddu dansarans Julianne Hough.

GULL Á DREGLINUM 48
Gylltir kjólar á rauða dreglinum í Kaliforníu.

HM Í AÐALHLUTVERKI 48
Farið yfi r skemmtilegustu tíst vikunnar.

GRÆNN OG VÆNN 50
Uppskrift  að hollum og bragðgóðum þeytingi. 

Sóley Tómasdóttir  forseti 
borgarstjórnar sagði í tilefni 
99 ára afmælis kosninga-
réttar kvenna á fi mmtudag að 
Reykjavíkurborg hefði gengið 
framar en önnur sveitarfélög 

og þingið þegar kemur að því að skipa konur 
og karla til jafns í ráð og nefndir.

KÍKT Á PERLUFESTINA 44
Í nýjum höggmyndagarði sem vígður var í Hljóm-
skálagarðinum í vikunni er að fi nna verk eft ir sex 
upphafskonur höggmyndalistarinnar á Íslandi.

AÐFÖNG SÍÐUSTU ÁRA 44
Valin verk úr safneigninni eru á sumarsýningu 
Hafnarborgar sem opnuð er í dag.

UPPFINNINGASAMIR
UNGLINGAR 46
Ragnheiður Gestsdóttir, myndlistar- og kvik-
mynda gerðarkona, kennir skapandi heimildar-
myndagerð fyrir ungt fólk í Myndlistaskólanum 
í Reykjavík. 

VIÐSKIPTI „Við erum þeirrar skoð-
unar að meðan höftin séu þá 
þurfi sömu reglur að gilda um 
alla,“ segir Gunnar Baldvinsson, 
stjórnarformaður Landssamtaka 
lífeyrissjóða.

Ummælin 
komu í kjöl-

far ákvörðunar Seðla-
banka Íslands um að 
banna Íslendingum að 
greiða inn á séreignar-

spa r n að  hjá 
erlendum trygg-
ingafyrirtækj-
um.

Íslenskir 
lífeyris sjóðir 
h a fa  e k k i 
heimild til að flytja fé 
úr landi og  Gunnar 
segir lífeyrissjóðina 
hafa kvartað yfir 
þessari mismunun. 
Hann bætir við að 
„helst viljum við 
auðvitað fá heim-
ildir til þess að fjár-

festa ytra.“ 
Gunnar er ekki 

einn um þessa 

skoðun. Fréttablaðið 
fjallaði í maí um tillögur 
Ásgeirs Jónssonar, lekt-
ors í hagfræði við Háskóla 
Íslands, um að lífeyris-
sjóðir fengju að fjárfesta 
hluta af viðskiptaafgangi 
Íslands erlendis. Ásgeir 
taldi hættu á eignabólu og 
minni lífeyrisgreiðslum 
til komandi kynslóða verði 

það ekki gert. 
Gunnar vonast í kjölfarið til 

að áætlun um afnám hafta verði 
flýtt: „Vonandi verður þessi 
aðgerð og umræða um hana til að 
ýta undir að raunhæfar tillögur 
að afnámi hafta komi fram.“ 

Aðspurður segist Gunnar ekki 
gera ráð fyrir því að bannið hafi 
þensluhvetjandi áhrif á Íslandi, 
upphæðirnar sé ekki það háar.

 - ih/þþ

Landssamtök lífeyrissjóða vilja að lífeyrissjóðir fái að fjárfesta erlendis:

Segir eðlilegt að jafnræðis sé gætt

GUNNAR 
BALDVINSSON 
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Íslendingar eru í 
viðskiptum við 
umboðsmenn er-

lendra tryggingafélaga. 
Seðlabankinn segir við-

skiptin brjóta gegn lögum 
um gjaldeyrismál. 

30.000

Í bréfi Umhverfisstofnunar til umhverfis- og auðlindaráðherra er farið yfir 
þau lög sem gilda um rétt almennings til að ferðast óhindrað um náttúr-
una, og um leið heimildir til gjaldtöku af þeim sem ferðast um landið. 

„Löggjöfin okkar er ekki undir það búin að taka á móti svona miklum 
fjölda ferðamanna,“ segir Kristín Linda Árnadóttir, forstjóri Umhverfis-
stofnunar. Hún segir að skýra þurfi aðgengi og aðgangstakmarkanir, 
hvenær megi stunda gjaldtöku og í hvað féð eigi að fara.

Til stóð að ný lög um náttúruvernd tækju gildi í apríl síðastliðnum. 
Gildistöku laganna var frestað, og til stendur að endurskoða þau. Ákvæði 
um gjaldheimtu í nýju lögunum er svo til samhljóða ákvæði í eldri lög-
unum. Kristín segir mikilvægt að þessi hluti laganna verði endurskoðaður.

Umhverfisstofnun er hlynnt því að komið verði á einu heildstæðu 
kerfi fyrir gjaldtöku af ferðamannastöðum, eins og nú er í vinnslu hjá 
stjórnvöldum. „Við teljum að það að koma upp gjaldtöku víða um land sé 
ekki til þess að bæta almannarétt. Það er einnig mjög slæmt fyrir ímynd 
Íslands,“ segir Kristín.

Lögin ekki hugsuð fyrir mikinn fjölda

SKÁK Magnús Carlsen, norski 
skákmeistarinn, er handhafi allra 
heimsmeistara-
titlanna þriggja 
í skák sem í boði 
eru. Hann varð 
í gær heims-
meistari í hrað-
skák, en tefldi til 
sigurs tveimur 
dögum fyrr í 
móti um heims-
meistaratign í 
atskák. Fyrir er hann heimsmeist-
ari í klassískri skák. Hann er stiga-
hæsti stórmeistari sögunnar með 
2.881 Elo-stig. Carlsen er 23 ára.

Heimsmeistaramótið í at- og 
hraðskák hefur staðið yfir í Dúbaí 
síðan 15. júní. Þátt tóku flestir 
sterkustu stórmeistarar heims. 
Sigurinn færir Carlsen 80.000 
Bandaríkjadali, eða tæplega níu 
milljónir króna. - shá 

Þrefaldur meistari í skák:

Carlsen heldur 
öllum titlunum

MAGNÚS
CARLSEN

VIRKJANIR Losun á brennisteins-
vetni frá Hellisheiðarvirkjun 
og Nesjavallavirkjun var 40 
pró sentum minni á síðasta ári 
en hingað til hefur verið talið. 
Ástæða ofmatsins var reiknivilla 
sem hefur verið í líkani Orku-
veitu Reykjavíkur frá árinu 2011.

Þó er magn brennisteins vetnis 
í andrúmsloftinu í byggðum 
nálægt virkjununum hið sama og 
áður var talið. Orkuveitan stefnir 
að því að draga úr styrk þess. - ih

Virkjanir á Hengilssvæðinu:

Menga minna 
en talið var

MINNI MENGUN  Reiknivilla hjá Orkuveitu 
Reykjavíkur olli því að mengun frá Hengils-
svæðinu var ofmetin.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

krónum þarf að punga 
út fyrir bílaleigu-

bíl af minnstu og ódýrustu gerð hér 
á landi fyrir vikutíma um miðjan 
júlí. Bílaleigur í nágranna-
löndum bjóða mun betra verð.

76.403

14.06.2013 ➜ 20.06.2014

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–  AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is  ALMENNAR SÍMI 512-5401: Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, 
Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is 

FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Kolbeinn Kolbeinsson kolli@365.is,
FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, 

Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

fuglar af þremur teg-
undum hafa fundist 
dauðir á Snæfellsnesi 
á síðustu mánuðum. 

130

40 meðlimir 
kvenna-
kórsins 

Hrynjandi sungu í boði 
sem sendiherra Íslands 
í Berlín hélt í borginni 
á þjóðhátíðardaginn. 

eru liðin síðan Sturla 
Böðvarsson, 
bæjarstjóri í 
Stykkishólmi, 
gegndi 
 embættinu 
síðast, eða 
árið 1991.

23 ár 700.000
krónur er upphæðin 
sem stjórnarfor-
maður Bláa lónsins 
fær á mánuði fyrir 
stjórnarstörf sín. 

alvarleg vinnuslys eru tilkynnt Vinnu-
eft irlitinu á ári. Tugir einstaklinga slasast 
það illa að þeir eiga ekki aft urkvæmt á vinnustað.

12-1500

manns eru á 
fl ótta í heiminum 
í dag og fl ótta-
menn hafa ekki 

verið fl eiri síðan á tímum 
seinni heimsstyrjaldarinnar.

50.000.000

NÁTTÚRUVERND Gjaldtaka landeig-
enda við Kerið og önnur svæði sem 
eru á náttúruminjaskrá stenst ekki 
lög að mati Umhverfisstofnunar. 
Þá telur stofnunin ekkert í lögum 
heimila gjaldtöku á öðrum ferða-
mannastöðum þótt þeir séu ekki á 
friðlýstum svæðum eða á náttúru-
minjaskrá.

Í bréfi sem Umhverfisstofnun 
sendi umhverfis- og auðlindaráð-
herra á fimmtudag segir að stofn-
unin hafi nú til skoðunar hvort 
beita eigi ákvæði í lögum sem 
heimilar Umhverfisstofnun að 
gera samning við landeigendur um 
að innheimta slíkt gjald. Verði það 
gert yrði innheimta aðgangseyris 
við Kerið lögmæt, að mati stofnun-
arinnar.

„Það er ákveðin óvissa um 
hvernig beita á þessu ákvæði, 
hvort við eigum að gera samn-
ing við þann landeiganda sem vill 

rukka, eða ætlar 
sér að rukka,“ 
segir  Kristín 
L i nda Á r na -
dóttir, forstjóri 
Umhverfisstofn-
unar. Fá verði 
svör við því hver 
eigi að ákveða 
upphæð gjalds-
ins, hver eigi að 

geyma peningana og í hvað eigi að 
nota þá. Þá þurfi að skýra hver eigi 
að meta álag og spjöll á svæðum. 
Þetta verði að skoða nánar.

„Áður en við tökum einhverja 
ákvörðun verður að skýrast um 
hvað slíkur samningur ætti að 
snúast,“ segir Kristín. „Við munum 
óska eftir því að fá fund með ráðu-
neytinu um hvernig við höldum 
áfram með þetta.“ 

Í lögum um náttúruvernd eru 
ákvæði um að heimilt sé að inn-
heimta gjald fyrir þjónustu á 
friðlýstum svæðum og náttúru-
verndarsvæðum. Þar segir að 
Umhverfisstofnun, eða aðili sem 
stofnunin felur að reka svæði, geti 
ákveðið gjald fyrir veitta þjónustu 
á slíkum svæðum. Þá geti stofn-
unin, eða rekstraraðili, einnig 
ákveðið að innheimta gjald fyrir 
aðgang að svæðinu „ef spjöll hafa 
orðið af völdum ferðamanna eða 
hætta er á slíkum spjöllum“.

Kerið er á náttúruverndarsvæði 
og fellur því undir þessi laga-
ákvæði, segir Kristín. Landeig-
endur í Kerinu hafa innheimt gjald 
af ferðamönnum frá því í júní í 
fyrra. Geysir í Haukadal er einnig 
á náttúruminjaskrá, en þar hefur 
verið sett lögbann á gjaldtöku að 
kröfu ríkisins og eru málaferli í 
gangi fyrir dómstólum.

„Við erum að benda á að það eru 
sérstakar reglur sem gilda um 
þessi náttúruverndarsvæði og þar 
eru reglurnar skýrar. Hins vegar 
er ákveðinn óskýrleiki varðandi 
önnur landsvæði,“ segir Kristín.

Hún segir það ski lning 
Umhverfisstofnunar að það þurfi 
lagaheimild til að innheimta 
aðgangseyri til að skoða náttúr-
una, jafnvel á svæðum sem ekki 
eru friðlýst eða á náttúruverndar-
skrá. Kristín segir slíka heimild 
ekki til staðar. Á hinn bóginn sé 
heimilt samkvæmt lögum að loka 
svæðum til að hlífa þeim við álagi, 
sem augljóslega sé mjög takmark-
andi fyrir almannarétt.

„Lagaumhverfið er einfaldlega 
ekki nógu skýrt í þessum tilvikum, 
og úr því er brýnt að bæta,“ segir 
Kristín. brjann@frettabladid.is

KRISTÍN LINDA 
ÁRNADÓTTIR

KERIÐ  Deilt hefur verið um rétt landeigenda til að innheimta gjald fyrir aðgang 
að náttúruperlum. Slíkt gjald hefur verið innheimt frá því í fyrrasumar við Kerið í 
Grímsnesi. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Gjaldtaka við Kerið ólögmæt 
að mati Umhverfisstofnunar
Umhverfisstofnun ein má ákveða innheimtu aðgangseyris á landsvæðum sem eru á náttúruminjaskrá að mati 
stofnunarinnar. Til skoðunar er að semja við landeigendur í Kerinu svo þeir fái heimild til að innheimta gjald.

Vordís Eiríksdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

HELGARVEÐRIÐ  Stöku skúrir víða um land í dag, þó síst á Vestfjörðum en þar 
ætti að verða bjartviðri. Minnkandi úrkoma til morguns en þó áfram skúrir A-lands. 
Hægviðri um allt land og hiti 8-16 stig. Snýr sér í SV-átt og fer hlýnandi á mánudaginn.
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– FULLT HÚS ÆVINTÝRA
REYKJAVÍK • Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 • mánud.–föstud. 10–18 • laugard. 10–16 

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

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

PI
PA

R\
TB

W
A

 •
 S

ÍA
 •

 1
4

1
3

4
8

DIDRIKSONS

VERNDAR ÞIG  
Í ÍSLENSKU VEÐRI

DIDRIKSONS 
SKUTEVIK REGNJAKKI

Stærðir 34–46 

17.990 KR.

DIDRIKSONS 
CARL JAKKI 
Stærðir S–XL 

34.990 KR.

DIDRIKSONS  
OLIVIA KÁPA 
Stærðir 34–46 

23.990 KR.
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SJÁVARÚTVEGUR Frá febrúar til 
apríl hækkaði verð á sjávar-
afurðum í erlendri mynt um 5 pró-
sent og hefur ekki hækkað meira á 
svo stuttu tímabili í fjögur ár.

Í Hagsjá hagfræðideildar Lands-
bankans kemur fram að verð á 
uppsjávarfiski hefur hækkað um 
13 prósent á tímabilinu og hefur 
aldrei verið hærra. Verð á mjöli 
og lýsi hefur sömuleiðis hækkað 
hratt á síðustu mánuðum eða um 
tæp 12 prósent.

Kolbeinn Árnason, framkvæmda-

stjóri Landssambands íslenskra 
útvegsmanna, segir tíðindin 
ánægjuleg og að verð hækkun hjálpi 
útgerðum í uppsjávarfiski eftir 
loðnubrest á síðasta fiskveiðiári. 

Nýliðin loðnuvertíð var næst-
lélegasta vertíðin á þessari öld 
þegar aðeins um 110 þúsund tonn 
komu að landi. Meiri bjartsýni 
ríkir fyrir komandi loðnuvertíð 
en Hafrannsóknastofnun vonast 
til að geta gefið út kvóta upp á 
rúm 450 þúsund tonn. 

 - jjk

Verðhækkun frá febrúar til apríl er sú mesta á stuttu tímabili í fjögur ár: 

Sjávarafurðaverð rýkur upp  

LOÐNA  Meiri bjartsýni ríkir fyrir kom-
andi loðnuvertíð en nýliðin vertíð var 
afar léleg. FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

Ný tækni 
við göngu-
greiningu

Flexor notast við nýja tækni við 
göngugreiningu. Göngu- og hlaupa-
brettið okkar býr yfir innbyggðum 
þrýstinemum sem skilar nákvæmum 
upplýsingum um göngulag.

Fáðu góð ráð, faglega göngugreiningu 
og lausnir við stoðkerfisvandamálum 
hjá Flexor.

Pantaðu 
tíma 

í síma 
5173900

Orkhúsinu / Suðurlandsbraut 34 / 517 3900

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

Strekkibönd
– verulegt úrval!63404 

2 bögglateygjur 
720 cm með stálkrókum

5405544444444444444444444444444000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000              

63303 2 Tóg 450 cm3 2 Tóg 450 cm
- þolir 2,3 tonn

1.750

64403 4 böndd 
með krókum 
2,5x190 cm

3.2900

63102 4 böndd 
með krókum 
2,5x360 cm

2.49000000

641005
ndFarangursban

m2,5x360 cm

5555555555555520

64515555555555555555555555555555

440440

440764

0901111110090000000000000000000000000000000011111.....0

100 m. krókum 63666666666666666666666
4,5 tonn 

5x670 cm

3.2903

63114 

3.150000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Kletthálsi Reykjavík

Reykjanesbæ

MENNTAMÁL Kennarasamband 
Íslands (KÍ) gagnrýnir þær leiðir 
sem á að fara til að ná mark miðum 
sem sett eru fram í Hvítbók  Illuga 
Gunnarssonar menntamálaráð-
herra, um umbætur í mennta-
málum, og segir sparnaðaranda 
svífa yfir vötnum.

Tvö meginmarkmið eru sett 
fyrir árið 2018. Annars vegar 
um aukna lestrarhæfni nemenda. 
Hins vegar að hlutfall nemenda 
sem ljúka námi úr framhalds-
skóla á tilsettum tíma hækki úr 
44 prósentum í 60 prósent. Mark-
miðunum á að ná með því að 
endur skipuleggja námstíma og 
stytta nám til lokaprófa, draga úr 
brotthvarfi og breyta skipulagi 
starfsmenntunar. KÍ gagnrýnir 
þessa leið og telur ekki að stytting 
námstíma sé  svarið við vandanum. 

„Í Hvítbók er mikið gert úr að 
vísa til rannsókna í menntamálum 
en þegar það kemur að styttingu 
námstíma hafa engar rannsóknir 
verið gerðar á því og ekkert sem 
styður þá fullyrðingu að það sé góð 

leið,“ segir Aðalheiður Steingríms-
dóttir, varaformaður KÍ. 

Aðalheiður bendir á að stuðn-
ingur við nemendur, fjölbreyttara 
námsframboð, aukin starfs- og 
námsráðgjöf og minni náms hópar 
séu vænlegri leiðir til  árangurs. 
Einnig að skima fyrir brott-
hvarfseinkennum mjög snemma 
á skólagöngu nemenda og vinna 
kerfisbundið með forvarnir frá 
grunnskólastigi yfir í framhalds-
skóla. 

Allt er þetta hluti af mennta-
stefnu sem samþykkt var árið 
2008 en hefur, samkvæmt KÍ, að 
stórum hluta legið niðri vegna 
efnahagskreppunnar. 

„Það er ekkert komið inn á fjár-
muni í Hvítbók. Ef meiningin er 
að koma menntalögunum í fram-
kvæmd, sem KÍ fagnar, kostar 
það fjármuni. Mér finnst  skrýtið 
að þær kröppu aðstæður sem 
skólarnir búa við séu ekki  settar 
í samhengi og því finnst mér 
vanta ákveðna veruleikatengingu 
í Hvítbókina,“ segir Aðalheiður og 

bætir við að sparnaðarandi svífi 
yfir vötnum þótt það komi ekki 
beinlínis fram. 

„Illugi hefur sagt að hægt sé 
að spara með því að stytta námið. 
Þetta finnst okkur ekki boða gott 
fyrir menntun nemenda og gæði 
námsins. Nógu er búið að ganga 
harkalega að menntakerfinu enda 
hefur verið sparað þar frá því 
fyrir efnahagshrun.“ 

 erla@frettabladid.is

Gagnrýna styttingu 
náms og sparnað 
Kennarasamband Íslands segir styttingu náms ekki réttu leiðina til að hækka hlut-
fall nemenda sem ljúka námi úr framhaldsskóla á tilsettum tíma. Varaformaður 
segir sparnaðaranda svífa yfir vötnum í umbótatillögum menntamálaráðherra. 

Í SKÓLASTOFUNNI  Í Hvítbók er eitt meginmarkmiðið að hlutfall nemenda sem ljúka námi úr framhaldsskóla á tilsettum tíma 
hækki úr 44 prósentum í 60 prósent. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 

  Mér 
finnst skrýtið 

að þær kröppu 
aðstæður sem 
skólarnir búa 

við séu ekki 
settar í 

samhengi og því finnst mér 
vanta ákveðna veruleika-

tengingu í Hvítbókina.
Aðalheiður Steingrímsdóttir,

varaformaður KÍ.

ÚKRAÍNA, AP Petró Porosjenkó, 
forseti Úkraínu, lýsti einhliða 
yfir vopnahléi í Austur-Úkraínu 
í gær. 
Herir stjórnvalda hafa barist 
við uppreisnarmenn síðastliðnar 
vikur. Yfir 350 hafa fallið í átök-
unum.

Vopnahléið mun standa í viku. 
Talið er ólíklegt að uppreisnar-
menn leggi niður vopn fyrr 
en herir stjórnvalda yfirgefa 
austur hluta Úkraínu.

 - ih

Einhliða ákvörðun forseta:

Vopnahléi lýst 
yfir í Úkraínu

HEILBRIGÐISMÁL Til að ljúka 
endur nýjun sjúkrarúma á Land-
spítala þarf að skipta út 509 
slíkum. Áætlaður kostnaður er 
rúmar 240 milljónir króna. 

Síðla vetrar var lokið við 
endur nýjun 101 sjúkrarúms. Þau 
kostuðu 55 milljónir króna og 
voru gjöf Minningargjafasjóðs 
Landspítala. Þar af eru tvö gjör-
gæslurúm og tvö fyrir of þunga. 

Áhersla er á að skipta út fót-
stignum rúmum. Þau nýju eru 
rafknúin og tæknilegri.  - fb

Endurnýjun á Landspítala:

Ný rúm fyrir 
240 milljónir

BJÖRGUNARSTARF Leit björgunar-
sveitarmanna að Ástu Stefáns-
dóttur bar engan árangur í fyrra-
dag. Í gær var hefðbundið eftirlit 
á svæðinu við Bleiksárgljúfur en 
um helgina er vonast til að ýtar-
legri leit að Ástu geti hafist þar 
sem vatnsflæðinu í gljúfrinu 
verður breytt með stíflum og 
dælum. 

„Ég veit ekki hvort það hefst en 
við erum að vinna í því að viða 
að okkur viðeigandi tækjum og 
tólum,“ segir Sveinn Kristján 
Rúnarsson, yfirlögregluþjónn á 

Hvolsvelli, og bætir við að ekki 
sé víst að hægt verði að stífla 
rennslið því að það sé svo mikið 
en það komi í ljós á næstu dögum.

Ekkert hefur spurst til Ástu 
Stefánsdóttur síðan um hvíta-
sunnuna. Sambýliskona hennar, 
Pino Becerra Bolanos, fannst 
látin í Bleiksárgljúfri í síðustu 
viku. Bræður Bolanos, sem komu 
til landsins að sækja ösku  hennar, 
héldu úr landi í gær eftir að hafa 
verið viðstaddir minningar-
athöfn um Bolanos í húsakynnum 
Háskóla Íslands.  - ebg

Ítarlegri leit að Ástu Stefánsdóttur er í undirbúningi hjá lögreglunni: 

Leit hefur engan árangur borið 

BLEIKSÁRGLJÚFUR  Rennsli er svo 
mikið í gljúfrinu að ekki er víst að hægt 
verður að stífla það fyrir leitina. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM



*Jafngildir 20,32% verðlækkun. Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 25,5% virðisaukaskatt af þessari sölu. Verðlækkunin 20,32% er alfarið á kostnað Hagkaups. Tilboðin gilda út mánudaginn 23. júní.

AFNEMUM VIRÐISAUKASKATT*  
AF ÖLLUM HERRAFATNAÐI OG  
SKÓM Á ALLA FJÖLSKYLDUNA 

19.-23. JÚNÍ.
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Virkjanir á veituleið Blönduvirkjunar

Opið hús verður í Húnavallaskóla á Húnavöllum, 
fimmtudaginn 26. júní kl. 18:00–20:00, til að 
kynna mat á umhverfisáhrifum vegna fyrirhugaðra 
virkjana á veituleið Blönduvirkjunar. Kynnt verður 
frummatsskýrsla um framkvæmdina.

Fyrirkomulag fundarins verður þannig að upplýs-
ingar um framkvæmdina verða á veggspjöldum 
og sérfræðingar frá Landsvirkjun og Verkís verða
á staðnum til að svara fyrirspurnum.

Allir velkomnir.

jVirkj

Opið hús verður 
fimmtudaginn 26. j

veituleið Blönd

v
kl. 18

rkjuna

 á Húnavöllu
20 00 til

uv

skóla

nir á veit

H
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Kynningarfundur 
vegna mats á
umhverfisáhrifum

Sumarsmellur!

Öll sumarblóm, matjurtir, ávaxtatré o.fl.
20 til 30% afsláttur

SÝRLAND, AP Íbúar borgarinnar 
Homs í Sýrlandi eru teknir að snúa 
aftur heim til sín eftir tveggja ára 
umsátur stjórnarhersins sem lauk 
með því að uppreisnarmenn flúðu 
borgina í síðasta mánuði. 

Borgin er að stórum hluta  rústir 
einar eftir bardaga og loftárásir 
stjórnarhersins, en þessa dagana 
eru íbúarnir að leita í rústunum að 

einhverju nýtilegu. Hvernig þeim 
gengur að koma undir sig fótunum 
á ný gæti gefið vísbendingar um 
það hvort stjórn Bashar al Assads 
forseta eigi sér viðreisnar von.

Uppreisnin gegn honum hófst í 
Homs fyrir rúmlega þremur árum. 
Borgarastyrjöldin, sem enn  geisar 
í landinu, hefur kostað meira en 
150 þúsund manns lífið. - gb

Íbúar Homs eru byrjaðir að tínast aftur heim nú þegar umsátrinu er lokið:

Snúa aftur heim í rústirnar

EYÐILÖGÐ BORG  Kona á gangi í hverfinu sínu í Homs í Sýrlandi. Stjórnarherinn náði borginni á sitt vald aftur í síðasta mánuði. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

150.000
manns hið minnsta eru 
taldir hafa látið lífi ð síðan 
borgarastyrjöld hófst í 
Sýrlandi fyrir rúmlega 
þremur árum.

ÞRÓUNARSAMVINNA Gert er ráð 
fyrir því að heildarkostnaður við 
skýrslu Þóris Guðmundssonar um 
skipulag og framkvæmd þróunar-
samvinnu Íslands nemi um 10,5 
milljónum króna. 

Það er nokkru lægra en upp-
haflegar áætlanir gerðu ráð fyrir, 
sam kvæmt upp lýs ingum frá utan-
ríkis ráðu neytinu, sem óskaði eftir 
skýrslunni. Þórir hefur þegar 
unnið áfangaskýrslu um verk-
efnið sem hann kynnti á miðviku-
dag. Lokaúttektin verður kynnt í 
næsta mánuði. 

Í skýrslunni leggur Þórir meðal 
annars til að framkvæmd þróunar-
samvinnu á Íslandi verði á einum 

stað fremur en tveimur og að tekin 
verði upp nánari samvinna milli 
utanríkisráðuneytisins, almanna-
varnadeildar, Rauða krossins og 
Landsbjargar um neyðaraðstoð.

Við skýrslugerðina, sem hefur 
tekið um fimm mánuði, hefur 
Þórir rætt við 170 manns frá  ellefu 
löndum. 

Bókfærður kostnaður nemur 
um 8,6 milljónum króna. Þar af 
nemur kostnaður við aðkeypta sér-
fræðiþjónustu um 7 milljónum og 
ferðakostnaður og uppihald um 1,6 
milljónum. Gert er ráð fyrir að 1,9 
milljónir króna muni bætast við 
vegna kostnaðar við aðkeypta sér-
fræðiþjónustu.  - fb

Skýrsla um þróunarsamvinnu næstum því tilbúin:

Kostnaður nemur 
10,5 milljónum króna

KYNNING  Þórir Guðmundsson á opnum fundi þar sem hann kynnti áfangaskýrslu 
um þróunarsamvinnu Íslands og tillögur að úrbótum.   FRÉTTABLAÐIÐ/GVA



Nýr og spennandi  
áfangastaður í beinu flugi

Stærsti sólstrandaráfangastaður Marokkó

Agadir
 Frá kr. 103.900
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Frá kr. 171.900 m/morgunmat Frá kr. 146.900 m/morgunmat

Frá kr. 118.400 m/hálft fæði innifalið Frá kr. 103.900 m/hálft fæði innifalið

Sofitel Thalassa ***** Sofitel Royal Bay *****

Kenzi Europa **** Tulip Inn Oasis ***

Netverð á mann frá kr. 171.900 m.v. 2 fullorðna og 2 börn í 
herbergi. Netverð á mann frá kr. 207.900 m.v. 2 fullorðna í 
herbergi. 27. október í 8 nætur.

Netverð á mann frá kr. 146.900 m.v. 2 fullorðna og 2 börn í 
herbergi. Netverð á mann frá kr. 174.900 m.v. 2 fullorðna í 
herbergi. 27. október í 8 nætur.

Netverð á mann frá kr. 118.400 m.v. 2 fullorðna og 1 barn í 
herbergi. Netverð á mann frá kr. 136.900 m.v. 2 fullorðna í 
herbergi. 27. október í 8 nætur.

Netverð á mann frá kr. 103.900 m.v. 2 fullorðna og 2 börn í 
herbergi. Netverð á mann frá kr. 116.900 m.v. 2 fullorðna í 
herbergi. 27. október í 8 nætur.

Stórglæsilegur valkostur! Stórglæsilegur valkostur!

Frá kr. 126.900 m/morgunmat
Iberostar Founty Beach ****

Netverð á mann frá kr. 126.900 m.v. 2 fullorðna og 2 börn í 
herbergi. Netverð á mann frá kr. 166.900 m.v. 2 fullorðna í 
herbergi. 27. október í 8 nætur.

Glæsilegur valkostur!

Frá kr. 124.900 m/morgunmat
Royal Atlas ****+

Netverð á mann frá kr. 124.900 m.v. 2 fullorðna og 2 börn í 
herbergi. Netverð á mann frá kr. 144.900 m.v. 2 fullorðna í 
herbergi. 27. október í 8 nætur.

Glæsilegur valkostur!

Fjölskylduvænn valkostur! Hagkvæmur valkostur!

15.000 kr. bókunarafsláttur á 
öllum gististöðum  

til 1. júlí 2014
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SumaríSlendIngar
upPlifið sóL og SumarYl með ekta RjóMaís 

Með kókOs, áStaraldIn, mangó og súKkulaðIdropuMMeð kókOs, áStaraldIn, mangó og súKkkOs,kOkMeð kókk s, áStaraldInkkkókkeð kókókkkkkOs, ákOs, ákkOs áStaraldIn mangó og súKkOskkkkkkkkkkkkkkkkkkOskOkkkkkkkkkkkkkkkkkkkókkkkókókkkkkókókMeð kókkMeð kMeð kókkkkkOOOOO uulaðIdroplaðIdrop

VÍSINDI Geimferðastofnun Banda-
ríkjanna, NASA, ætlar 1. júlí að 
skjóta á loft gervihnetti sem mælir 
magn koltvísýrings í andrúmsloft-
inu. 

Hann nefnist Orbiting Carbon 
Observatory-2, eða OCO-2, og 
verður þetta önnur tilraun NASA 
til að skjóta á loft gervihnetti sem 
mælir koltvísýring. Sú fyrsta var 
gerð árið 2009 en þá mistókst 
hnettinum að komast á sporbaug 
um jörðu.

OCO-2 mun mæla magn koltví-
sýrings af mikilli nákvæmni og 
meðal annars eftir árstíðum. Kol-
tvísýringur er ein þeirra gróður-
húsalofttegunda sem koma í veg 
fyrir að hiti komist í burtu frá 
jörðinni. Margir vísindamenn 
telja að mikil losun gróðurhúsa-
lofttegunda verði til þess að hita-
stig  jarðar hækki.

Frá því að iðnvæðingin hófst 
hefur losun koltvísýrings út í and-
rúmsloftið aukist mikið og sam-
kvæmt NASA hefur hann ekki 
verið meiri í að minnsta kosti 800 
þúsund ár. Mælitæki á jörðu niðri 
gefa til kynna að hann hafi aukist 
um tæp tuttugu prósent á síðustu 
fimmtíu árum. 

Heimshöfin, plöntur og jarð-
vegur drekka í sig mestan koltví-
sýring og draga þannig úr magni 
hans í andrúmsloftinu. Aftur á 
móti er ekki vitað hversu mikið 
magnið er eftir svæðum jarðar 
og ekki heldur hvort magnið sem 
höfin, plöntur og jarðvegur drekka 
í sig hafi minnkað eftir því sem 
meiri koltvísýringi hefur verið 
dælt út í andrúmsloftið.

Bruni á jarðefnaeldsneyti og 
aðrar aðgerðir mannfólksins valda 
því að 40 milljörðum tonna af kol-
tvísýringi er dælt út í andrúms-
loftið á hverju ári, sem veldur því 
að þessi gróðurhúsalofttegund 
hefur safnast upp á löngum tíma.  

 freyr@frettabladid.is

Mæla koltvísýring í 
andrúmslofti jarðar
Geimferðastofnun Bandaríkjanna skýtur á loft gervihnetti sem mælir koltvísýring 
í andrúmsloftinu. Talið er að hann hafi aukist um 20 prósent á síðustu 50 árum.

© GRAPHIC NEWSSources: NASA, wire agencies

OCO-2 er önnur tilraun NASA til að mæla koltvísýring í andrúms-
loftinu með því að nota gervihnött sem fylgist með jörðu. 
Fyrri hnötturinn komst ekki á sporbaug um jörðu árið 2009.

Koltvísýringur
Spilar lykilhlutverk 

í loftslagsbreytingum, 
 hleypir sólarljósi 

í andrúmsloftið 
en kemur í veg 

fyrir að hiti komist 
frá jörðu út í geim.

CO2 sameind

    Sólarljós sem endur-
kastast frá yfirborði jarðar 
fer inn í sjónauka. Tæki 
greinir meira ljós þar sem 
minni koltvísýringur mælist 
í andrúmsloftinu.

Miðstöðvar-
ofn

X-loftnet

S-loftnet

Sólar-
orku-
vængir
3m

Stjörnu-mælitæki

Orbiting Carbon
Observatory-2
(OCO-2)

Sprengi-
hleðsla 
eldflaugar

OCO-2

OCO-2

Delta II 
eldflaug
Hæð 
39 m

Hylki opnast eftir geimskot

Taurus XL-
flaugin fór ekki 
á sporbaug 2009

       Mæling á koltvísýringi
   Dökkar línur við mismunandi 
   liti sýna magn CO2 í 
   andrúmsloftinu.

    Gögn: Rannsökuð í tölvu-
forritum til að finna út hvar 
skógar og höf drekka 
í sig mest af CO2.

Ljósmælar í 
hárri upplausn

Sólarljós sem 
sjónauka er 
beint að brotnar í 
mismunandi liti

Koltvísýringur rannsakaður úr geimnum

 

➜ Mælitæki á jörðu niðri gefa til kynna að koltvísýringur hafi 
aukist um tæpan fimmtung á síðustu fimmtíu árum. 



Í DAG Á MILLI KL. 14:00 - 16:00
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UTANRÍKISMÁL Sumarfundur ráð-
herra EFTA-ríkjanna verður hald-
inn í Vestmannaeyjum 22.-24. júní 
í boði Gunnars Braga Sveinssonar 
utanríkisráðherra.

Auk hans sækja fundinn Aurelia 
Frick, utanríkisráðherra Liechten-
stein, Johann Schneider-Ammann, 
efnahagsmálaráðherra Sviss, og 
Monika Mæland, viðskipta- og 
iðnaðarráðherra Noregs. Ræða 
á þróun fríverslunarnets EFTA-
ríkjanna. Samningar eru í gildi við 
nærri 70 ríki. Einnig munu ráð-
herrarnir ræða yfirstandandi frí-
verslunarviðræður ESB og Banda-
ríkjanna.  - fb

Sumarfundur í Eyjum:

Ráðherrar 
EFTA hittast

SAMFÉLAGSMÁL Matvælastofn-
un hyggst fara yfir verklag við 
flutninga dýra milli landa með 
flutningsaðilum á Keflavíkurflug-
velli. Ákvörðunin kemur í kjölfar 
þess að Border Collie-hundurinn 
 Hunter týndist.

Hunter var týndur í fimm daga 
en er nú kominn til síns heima í 
Svíþjóð. Áður en hann hélt af landi 
brott voru tekin sýni úr honum og 
þau rannsökuð. 

Hunter reyndist ormalaus og við 
góða heilsu miðað við aðstæður. - ih

Kom ormalaus úr sýnatöku:

Hunter veldur 
breyttu verklagi

JAFNRÉTTI Sorpa hefur hlotið Jafn-
launavottun VR sem staðfestir að 
tryggt verði með 
jafnlaunakerfi að 
starfsfólki sem 
vinnur sömu eða 
jafn verðmæt 
störf sé ekki mis-
munað í launum. 

Jafnlaunavott-
un VR tekur nú 
til 22 fyrirtækja 
og stofnana en 
fyrstu fyrirtækin fengu vottunina 
um mitt ár 2013. 

„Það bætast við nokkur stór 
fyrir tæki í haust. Það tekur nefni-
lega ákveðinn tíma fyrir stór fyri-
rtæki að undirbúa jafnlaunavott-
unina,“ segir Ólafía B. Rafnsdóttir, 
formaður VR.  - ebg 

22 vinnustaðir eru vottaðir:

Sorpa fékk jafn-
launavottunina

KJARAMÁL Félagsmenn Skóla-
stjóra félags Íslands samþykktu 
nýjan kjarasamning í vikunni. 201 
af 332 sem greiddu atkvæði sam-
þykkti samninginn eða 61 prósent.

Samningurinn gildir til 31. maí 
2015. Skólastjórar fá milli 5,7 
og 14,8 prósenta launahækkun 
á samningstímanum auk annar-
uppbótar. - ih

Samþykkja kjarasamning:

Skólastjórar 
semja til eins árs

ÓLAFÍA B. 
RAFNSDÓTTIR

ásamt Jazz at  
Lincoln Center Orchestra

Tryggðu þér miða í síma 528 5050, á midi.is og harpa.is

Harpa í samstarfi við Jazzhátíð Reykjavíkur

www.harpa.is/marsalis

Eldborg 

4. júlí kl. 20:00

ÍRAK, AP Ali al Sistani, andlegur 
leiðtogi sjía-múslima í Írak, beindi 
í gær spjótum sínum að Núrí al 
Maliki forsætisráðherra og krefst 
þess að ný stjórn verði mynduð, 
sem tekur tillit til hagsmuna allra 
þjóðernishópa landsins.

Maliki, sem er sjía-múslimi, 
hefur sætt gagnrýni fyrir að draga 
taum sjía-múslima en hunsa hags-
muni bæði súnnía og kúrda. Hann 
vann sigur í kosningum fyrir 
nokkrum vikum, enda eru sjía-
múslimar í yfirgnæfandi meiri-
hluta á meðal landsmanna. 

„Nú er nauðsynlegt að sigurveg-
arar kosninganna hefji viðræður 
og út úr þeim komi ríkisstjórn 
sem nær árangri og hefur breið-
an stuðning á meðal landsmanna, 
forðist þau mistök sem gerð hafa 
verið í fortíðinni og opni nýja 
sýn til betri framtíðar fyrir alla 
Íraka,“ sagði al Sistani í yfirlýs-
ingu sem Ahmed al Safi, fulltrúi 
hans, las upp í hinni helgu borg 
Karbala í gær.

Barack Obama Bandaríkja-
forseti hafði daginn áður ýjað að 
sömu gagnrýni á al Maliki og skor-
að á hann að taka tillit til hags-
muna fleiri þjóðarbrota en sjía-
múslima einna.

Sistani hefur mikil áhrif á meðal 
sjía-múslima og hefur ítrekað 
verið rödd hófsemdar í allri þeirri 
ólgu og átökum sem hrjáð hafa 
landsmenn árum saman.

Rödd hans hefur mikið að segja 
og gæti ráðið úrslitum varðandi 
þróun mála á næstunni. Í staðinn 
fyrir að kynda undir ólgunni og 
hvetja sjía-múslima í suðaustur-
hluta landsins til að grípa til 
vopna og hefnda, þá hvetur hann 

alla Íraka til að standa saman gegn 
öfgamönnum.

Öfgasamtökin Íslamskt ríki í 
Írak og Sýrlandi hafa á skömmum 
tíma náð vestan- og norðvestan-
verðum hluta Íraks á sitt vald. 
Óljóst er hvort samtökin hafa 
teljandi stuðning á meðal súnní-
múslima, sem eru í meirihluta á 
 þessum svæðum landsins.

Stjórnarhættir al Malikis virð-
ast hafa átt einhvern þátt í því hve 
hratt hinir herskáu súnní- múslimar 
náðu svæðum súnnía á sitt vald. 

Stjórnmálabandalag al Malikis, 
Lagablokkin, hlaut flest þingsæti 
í kosningunum 30. apríl. Hann 
verður þó ekki forsætisráðherra 

þriðja kjörtímabilið í röð nema 
hann tryggi sér nægan stuðning 
á þinginu. Óvíst er að það takist, 
nú þegar hann er farinn að sæta 
gagnrýni innan frá úr röðum sjía-
múslima. gudsteinn@frettabladid.is

Þrýst á al Maliki 
forsætisráðherra
Andlegur leiðtogi sjía-múslima í Írak gagnrýnir forsætisráðherra landsins og vill 
að mynduð verði betri stjórn sem tekur hagsmuni annarra en sjía með í reikning-
inn. Daginn áður hafði Obama Bandaríkjaforseti haft uppi svipaða gagnrýni.

ALI AL SISTANI  Tvær konur í Bagdad við veggmynd af Ali al Sistani, æðsta ajatolla 
sjía-múslima í Írak. NORDICPHOTOS/AFP

  Nú er nauðsynlegt að 
sigurvegarar kosninganna 

hefji viðræður og út úr 
þeim komi ríkisstjórn sem 

nær árangri og hefur 
breiðan stuðning. 

Ali al Sistani,
andlegur leiðtogi sjía-múslima í Írak.

VELFERÐARMÁL „Reynslan hefur 
verið sú að umsóknum um aðstoð 
hefur fækkað á sumrin. Sá dagur 
er ekki enn kominn á þessu sumri,“ 
segir Vilborg Oddsdóttir, félagsráð-
gjafi hjá Hjálparstarfi kirkjunnar. 
Skýringuna telur hún meðal annars 
vera þá að nú sé að koma nýtt lyfja-
ár, eins og hún orðar það. 

„Margir leystu út lyfin sín fyrir 
4. maí í fyrra þegar nýtt greiðslu-
þátttökukerfi vegna kaupa á 
 lyfjum tók gildi. Þeir eru kannski 
að byrja upp á nýtt núna í júní. Það 

sem af er þessum mánuði hafa jafn 
margir sótt um og allan apríl.“ 

Hægt er að sækja um styrk hjá 
Hjálparstarfi kirkjunnar vegna 
kaupa á lyfjum vegna sýkingar, 
óvæntra veikinda og breytinga á 
lyfjagjöf. „Jafnframt aðstoðum við 
fólk við að borga fyrstu greiðsluna 
vegna kaupa á öðrum lyfjum á nýju 
lyfjaári,“ greinir Vilborg frá.

Sem fyrr hafa margir fengið 
aðstoð við að greiða fyrir sumar-
búða dvöl barna eða aðrar tóm-
stundir að sumarlagi. „Við gerðum 

auk þess svolítið öðruvísi í ár. Þar 
sem við leggjum áherslu á að gefa 
allri fjölskyldunni tækifæri til að 
upplifa eitthvað skemmtilegt saman 
var ákveðið að bjóða fjölskyldum 
dvöl í sumarbúðum í samstarfi við 
Hjálpræðisherinn. Nýlega dvaldi 21 
fjölskylda sér að kostnaðarlausu í 
viku á Úlfljótsvatni. Þetta var ótrú-
lega vel heppnað. Við höfum einnig 
veitt styrki til að öll fjölskyldan geti 
farið saman í til dæmis Fjölskyldu- 
og húsdýragarðinn, á leiksýningu 
eða í bíó svo eitthvað sé nefnt.“ - ibs

Ekkert lát á umsóknum til Hjálparstarfs kirkjunnar vegna lyfjakaupa og tómstunda í sumar:

Veita styrk fyrir ferð í bíó og húsdýragarð

VILBORG ODDSDÓTTIR  „Við höfum 
einnig veitt styrki til að öll fjölskyldan 
geti farið saman í til dæmis Fjölskyldu- 
og húsdýragarðinn.“  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

HÚSNÆÐISMÁL Greiningardeild Íslandsbanka spáir 
áframhaldandi hækkun húsnæðis- og leiguverðs 
næsta árið. 

Húsnæðisverð á höfuðborgarsvæðinu hefur 
hækkað um 9,6 prósent síðastliðið ár. Þó lækkaði 
húsnæðisverð um 0,1 prósent í maí. 

Hækkunin stafar af launahækkunum, góðu 
atvinnuástandi, fólksfjölgun, lágu raunvaxtastigi og 
aukinni eftirspurn ferðamanna eftir leigu íbúðum ef 
marka má greiningardeildina.

Velta á húsnæðismarkaði hefur aukist um 21,6 
prósent á fyrstu mánuðum ársins miðað við sama 
tímabil í fyrra. Þó er veltan talsvert minni en hún 
var á árunum fyrir hrun.

Greiningardeild Íslandsbanka bendir á að hækk-
un fasteignaverðs undanfarið umfram verðbólgu 
og verðtryggð íbúðalán sé umtalsverð búbót fyrir 
eigendur fasteigna.

Fjárfestingar í húsnæði jukust um 31 prósent á 
fyrsta ársfjórðungi. Fulltrúar Íslandsbanka telja þó 
ekki að bóla sé á fasteignamarkaði heldur séu fjár-
festingarnar fremur afleiðing þess að lítið hefur 
verið byggt frá bankahruni.  - ih

Fasteignaverð hefur hækkað um 9,8 prósent síðastliðið ár og velta aukist:

Spá hækkun á húsnæðisverði

HÆKKUN Í KORTUNUM  Húsnæðisverð mun fara hækkandi 
ef marka má greiningardeild Íslandsbanka.    FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

STJÓRNSÝSLA Embætti ríkissak-
sóknara bárust í gær rannsóknar-
gögn frá lögreglu er varða leka á 
minnisblaði um hælisleitandann 
Tony Omos til fjölmiðla.

Í framhaldinu tekur ríkissak-
sóknari ákvörðun um hvort frek-
ari rannsóknar sé þörf eða hvort 
ákæra verði lögð fram. Lögregla 
hefur sagt grun um að starfs-
maður ráðuneytisins hafi lekið 
opinberum gögnum. Vegna anna 
segir ríkissaksóknari niðurstöðu 
ekki að vænta á næstunni. - ih

Óákveðið hvort verður ákært:

Lekamálið sent 
til saksóknara



5 lítra bensínbrúsi

990

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

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

Áltrappa 3 þrep 3.990
Áltrappa 5 þrep 6.390

Áltrappa 4 þrep 

4.990

Allt gott í útiverkin

Frábært verð 
á stál- og plast- 
þakrennum.
Sjá verðlista á 
www.murbudin.is

ODEN þekjandi
viðarvörn. 1 líter

1.995  
DEKA SÍLAN vatnsfæla, 5 lítrar 

   6.590  

Dicht-Fix þéttiefni. 
750ml

1.890  ODEN EÐAL OLÍA á palla. 
Hágæða Silikonalkyd efni. 2,7 lítrar

4.498

A4 og A2 ryðfríar 
skrúfur. Mikið úrval

GAH þýskir 
byggingarvinklar. 
Mikið úrval

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

Reykjanesbær Fuglavík 18. Opið virka daga kl. 9-12 & 13-18

MIKIÐ ÚRVAL AF 
RISAPOTTUM

Jarðvegsdúkur 10x1,2 m

1.490  

KletthálsiReykjavík

Gluggaþvotta-
kústur, gegn um 
rennandi 116>180cm, 
hraðtengi með lokun 

2.690

1/2” slanga 15 metra  
með stút og tengjum

1.490 

Tréolía 3O, 3 lítrar á pallinn  
og annað tréverk

  2.790DEKAPRO útimálning, 
10 lítrar (A stofn)

7.390  

1 gallon og 
5 gallon

AMERÍSKI steypugljáinn sem endist!

 1.690

2.190 2.190
110 cm 1.690

Þrýstiúðabrúsi

1.690  

Rafmagnshita-
blásari 2Kw

2.190 

Strákústur 
30cm breiður

795

Garðkarfa 65L 

1,990
Garðkarfa 25L 

990

Garðkanna 10 L 

795

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

  Black&Decker  
  háþrýstidæla  
  Max bar 110  

14.990

TIA PRO álstigi 2x12  
þrep 3,61-6,1 m 

28.990

Alvöru
græja!

U
pp

fy
lli

r 
EN

-1
31

 s
ta

ða
lin

n

LLA-211
PRO álstigi/trappa  
2x11 þrep 
3,11-5,34 m 

17.490

1 gallonn og



LARAMIE hornsófi. Brúnt 
microfiber áklæði.
250x250 D:95 H:95 cm. 

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

LARAMIE sófasett microfiber áklæði. 2 sæta sófi B:170 D:95 H:95 cm.   
3 sæta  B:220 D:95 H:95 cm. Stóll: B: 111 H: 95 B: 95 cm.  

LARAMIE 
2JA SÆTA SÓFI

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

3,5% lántökugj.

RAMIE

12

AÐEINS

13.964
KRÓNUR

LARAMIE 
3JA SÆTA SÓFI

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

3,5% lántökugj.

RAMIE

12

AÐEINS

14.654
KRÓNUR

LARAMIE 
STÓLL

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

3,5% lántökugj.

RAMIE

12

AÐEINS

11.894
KRÓNUR

AMERÍSKIR DAGAR!

EINN STÆRSTI SÓFAFRAMLEIÐANDI Í AMERÍKU

LARAMIE 
HORNSÓFI

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

3,5% lántökugj.

RAMIE

12

AÐEINS

29.144
KRÓNUR

NÝJAR
VÖRUR FRÁ

BROYHILL
SÓFAR, STÓLAR,

BORÐ O.FL. 12 
MÁNAÐA  

VAXTALAUS  
HÚSGAGNALÁN



G   O P I Ð   E I T T  S Í M A N Ú M E R

– fyrir lifandi heimili –

ATTIC 
BORÐSTOFUBORÐ

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

3,5% lántökugj.

TTTTTTIIICCCCCCCCCCCCCC

121212111

AÐEINS

15.344
KRÓNUR

ATTIC borðstofuborð úr gegnheilli eik. 
Stærð: 112 x 183 Hæð: 77 cm.  

20%
AFSLÁTTUR AF

BROYHILL

CRESWELL
 Sófaborð 137 x 50 H: 86 cm. 

Hornborð 60 x 66 H: 71 cm. 
Gegnheil eik. 

ATTIC 
 Sófaborð 130 x 80 H: 50 cm. 

Hornborð 58 x 69 H: 63 cm. 
Gegnheil eik. 

MARDELLA 
 Hliðarborð 40 x 61 H: 62 cm. 

Hornborð 56 x 61 H: 62 cm 
Gegnheil eik. 

MIKIÐ ÚRVAL AF BORÐUM FRÁ BROYHILL

NÝTT Í FRÁ AMERÍKU Í HÖLLINNI

NÝTT

20%
KYNNINGAR-

AFSLÁTTUR

PORTICO 3ja sæta sófi B:207 D:83 H:81 cm. TILBOÐSVERÐ: 151.990
2ja sæta B:158 D:83 H:81 cm. TILBOÐSVERÐ: 127.990. Flauelsáklæði.

CATHEDRAL
3ja sæta sófi B:205 D:106 H:91 cm. Flauelsáklæði. TILBOÐSVERÐ: 207.990
3ja sæta B:205 D:106 H:91 cm. Ekta leður svart. TILBOÐSVERÐ: 231.990

NAPOLI 
Hægindastóll. Svart leður
TILBOÐSVERÐ: 87.990

CAMINO
Armstóll. Flauelsáklæði 

TILBOÐSVERÐ: 47.990
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SPOTTIÐ

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Þ
að hefur löngum þótt einkennandi fyrir verklag 
hér á landi að vinna hluti á síðustu stundu. Örfáum 
klukkustundum fyrir opnun sýninga eða stórvið-
burða er oftar en ekki allt á rúi og stúi, iðnaðarmenn 
á hlaupum og rusl úti um allt. Oftar en ekki bjargast 

hlutirnir einhvern veginn fyrir horn. Þetta reddast.
Sprengingu í fjölda ferðamanna síðustu ár virðist hins vegar 

mega líkja við partí þar sem gleymdist að láta húsráðendur vita 
af gestakomunni. Veislan er 
byrjuð þegar húsráðendur átta 
sig og fara að reyna að halda í 
horfinu og passa að húsið verði 
ekki rústað.

Raunar er furðulegt að við 
skulum ekki vera lengra komin 
í að búa ferðaþjónustu umgjörð 
sem tryggir sjálfbærni geir-

ans, að ekki verði gengið svo á náttúruna að skemmdir hljótist 
af og að ferðamenn verði ekki fældir frá landinu aftur með 
okri og handahófskenndri ákvarðanatöku. Það verður torvelt að 
finna öllum þessum nýju hótelum hlutverk ef ferðamenn hættir 
að langa til Íslands.

Nú er nýhafin gjaldtaka á vinsælum ferðamannastöðum, 
þar sem ekki hefur verið innheimtur aðgangseyrir áður. Við 
Kerið hefur bæst gjaldtaka í landi Reykjahlíðar fyrir norðan, 
við Leirhnjúk og austan Námaskarðs. Landeigendur hafa stigið 
þetta skref í andstöðu við samtök ferðaþjónustu í landinu og að 
því er virðist stjórnvöld.

Afstaða þeirra er hins vegar um margt skiljanleg. „Þetta 
snýst ekkert um frjálsa för fólks heldur flutning á fólki inn á 
okkar svæði þar sem einhverjir græða á meðan við þurfum að 
borga alla uppbyggingu. Þetta er löngu komið út fyrir ein-
hvern almannarétt. Jónsbók var ekki hugsuð um það að selja 
 þúsundum ferðamanna ár hvert inn á svæði í einkaeigu,“ sagði 
Ólafur H. Jónsson, forsvarsmaður Landeigendafélags Reykja-
hlíðar, í viðtali við Fréttablaðið í vikunni.

Sömu lögmál eiga við á Geysi þar sem ríkið kom fyrr á þessu 
ári, í krafti eignarhlutar á svæðinu, í veg fyrir áframhaldandi 
gjaldtöku.

Stefnuna vantar hins vegar. Raunar er furðulegt að enn þá 
skuli vera fundahöld, japl, jaml og fuður um hvernig skuli 
staðið að uppbyggingu og vernd ferðamannastaða. Að Samtök 
ferðaþjónustunnar skuli í júní 2014 vera með fundaröð um 
landið vegna gjaldtöku til uppbyggingar á ferðamannastöðum. 
Að lagarammann skorti. Sofandahátturinn er algjör og í takt 
við stefnu stjórnvalda síðustu áratugi þegar kemur að nátt-
úruminjum og náttúruvernd.

Haldi áfram vandræðagangur og stefnuleysi hvað varðar 
umgjörð, viðhald, uppbyggingu og verndun vinsælla ferða-
mannastaða hér á landi er erfitt að spá fyrir um málalok. Hvort 
gjaldtökuskýli landeigenda hér og hvar um landið verði til þess 
að skaða orðspor landsins sem náttúruparadísar, eða hvort 
einhvers konar jafnvægi náist. Hvort fjármunir sem aflað er 
fari örugglega í þau verkefni sem lýst var yfir að þeir ættu að 
gera. Einhvern veginn verður þetta. En hvort það reddast, það 
er óvíst. 

Vinda þarf ofan af óheillaþróun í ferðaþjónustu.

Partí úr böndum

Óli Kristján
Ármannsson

olikr@frettabladid.is

Samtök atvinnulífsins létu 
það álit í ljós á dögunum að 
afnema ætti þá undanþágu 
frá samkeppnislögum sem 

afurðasölufyrirtæki í mjólkur-
iðnaði njóta. Þetta leiddi til nokk-
urra ýfinga innan dyra. Afurða-
sölurnar ríghalda í þessa skipan. 
Alþingi ákvað þetta frávik frá 
meginreglum samkeppnisréttar-
ins á sínum tíma. Mikið vatn hefur 
runnið til sjávar síðan. Fyllilega 
var því tímabært að einhver ræki 
hornin í þessa tímaskekkju.

Með nokkurri einföldun má 
segja að samkeppnisréttur-
inn geymi brýnustu siðareglur 

 viðskiptalífsins. 
Frá leitt væri að 
halda því fram 
að siðgæðisvit-
und þeirra sem 
halda vilja í 
undanþáguna sé 
rýrari en ann-
arra sem stunda 
viðskipti. En 

fram hjá því verður ekki litið að 
þetta eðli sam keppnis réttarins 
gerir ríkari kröfur til rökstuðn-
ings fyrir frávikum en fram 
hefur komið. 

Þegar að öllu er gætt er mjólk 
alls ekki þeirrar sérstöku nátt-

úru að viðskipti með hana þurfi 
að vera á einhverju öðru plani en 
almennt gengur og gerist. Ekki 
kæmi á óvart að margir bændur 
hefðu í raun metnað til þess að 
vera ekki á undanþágu frá lög-
bundnum siðareglum þegar kemur 
að við skiptum með afurðir þeirra.

Athyglisvert er að ekkert hefur 
heyrst um afstöðu stjórnvalda til 
þessa álitaefnis. En í raun gefur 
þessi litla áminning Samtaka 
atvinnulífsins tilefni til að spyrja 
spurninga um landbúnaðarkerfið í 
heild. Hver er framtíðarsýn stjórn-
valda með þessa rótgrónu atvinnu-
grein?

Frjáls landbúnaður

Enginn atvinnuvegur býr við 
jafn rammgerð höft og land-
búnaðurinn. Bændur njóta 

framtakssemi sinnar upp að 
ákveðnu marki. Eigi að síður lýtur 
vöxtur og viðgangur greinarinnar 
pólitískri miðstýringu. Það merki-
lega er að um landbúnaðarstefnuna 
hefur verið breið sátt. Ágrein ingur 
um hana hefur ekki komið upp á 
ríkisstjórnarborðið í áratugi.

Á það er að líta í þessu sam-
hengi að framleiðniaukning hefur 
orðið í flestum greinum land-
búnaðarins. Búskapur er víða til 
fyrir myndar. Vöruvöndun hefur 

farið fram og vöruframboð batn-
að. Því má heldur ekki gleyma að 
landbúnaður er ríkisstyrktur í 
flestum ríkjum þó að óvíða sé það 
í jafn miklum mæli og hér. Allt 
kunna þetta að vera skýr ingar á 
þeirri kyrrð sem ríkt hefur um 
landbúnaðarstefnuna. 

Þrátt fyrir þetta bendir margt 
til að komið sé að vegamótum. 
Að minnsta kosti er engan veg-
inn sjálfgefið að unnt sé að halda 
áfram á sömu braut. Ekki er einu 
sinni víst að vilji til að halda í 
gamalt kerfi dugi til að halda í 
horfinu. Aðstæður eru að breytast 

það hratt að ekki verður hjá því 
komist að horfast í augu við það 
sem skrifað er á vegginn. Velja 
þarf nýja leið til að viðhalda land-
búnaði í landinu. 

Allar grundvallarbreytingar 
eru flóknar og viðkvæmar. Eins 
og ævinlega þegar hagsmuna-
árekstrar verða munu ýmsir telja 
að þeir verji stöðu sína best með 
því að horfast ekki í augu við 
breytta tíma og nýjar aðstæður. 
En þá er hollt að hafa í huga að öll 
miðstýrð kerfi hafa sinn tíma og 
engum er greiði gerður með því að 
festast í tímaskekkju.  

Komið að vegamótum

Þótt litið sé fram hjá gömlum 
og nýjum hugmyndafræði-
legum ágreiningi um mið-

stýringu og markaðslögmál blasa 
nú við fjölmörg atriði sem eru aug-
ljós viðvörunarmerki. Nefna má 
tvö til skýringar:

Annað veit að skattgreiðendum. 
Þeir geta ekki greitt niður ríkis-
skuldirnar með þeim hraða sem 
nauðsyn krefur. Þá ráða þeir ekki 
við þá miklu og óhjákvæmilegu 
fjárfestingu í húsnæði og tækni 
í heilbrigðiskerfinu sem fram 
undan er á næsta áratug. Við svo 
búið hafa skattborgararnir ein-
faldlega ekki efni á þeim gríðar-
legu háu styrkjum sem nú renna 

til landbúnaðarins. Þessi forgangs-
röðun verður ekki umflúin. Og 
þegar skattborgararnir breytast í 
launafólk og neytendur hafa þeir 
heldur ekki efni á þeirri ramm-
gerðu tollvernd sem er við lýði.

Hitt atriðið veit að bændunum 
sjálfum. Því eru einfaldlega tak-
mörk sett hversu langt er unnt að 
ganga í hagræðingu og fækkun 
býla til að ná nauðsynlegri fram-
leiðniaukningu. Heilu héruðin 
munu óhjákvæmilega láta undan 
að öllu óbreyttu. Margt bendir til 
að eina leiðin til framleiðniaukn-
ingar í framtíðinni sé aukið oln-
bogarými á stærri mörkuðum og 
meira verslunarfrelsi. 

Sumir munu ekki standast  slíkar 
breytingar en aðrir munu finna í 
þeim nýja viðspyrnu. Alltént er 
engin átakalaus leið sýnileg fyrir 
bændur. En vöxturinn í ferðaþjón-
ustu mun auðvelda byggðunum að 
laga sig að nýjum aðstæðum í land-
búnaði ef menn opna augun.

Það er fyrst og fremst viðfangs-
efni stjórnmálanna að bregðast 
við. En áhyggjuefni er að land-
búnaðarráðherrann sýnir enga 
skapandi hugsun um nýjar  leiðir 
og ný markmið. Svo eru það  þeir 
sem gæta hagsmuna launafólks 
og framleiðenda. Þeir verða 
einnig að taka þátt í málefnalegri 
umræðu. 

Augljós viðvörunarmerki

++



Lágmúla
Laugavegi
Nýbýlavegi

Smáralind
Smáratorgi
Borgarnesi

Grundarfirði
Stykkishólmi
Búðardal

Patreksfirði
Ísafirði
Blönduósi

Hvammstanga
Skagaströnd
Sauðárkróki

Húsavík
Þórshöfn
Egilsstöðum

Seyðisfirði
Neskaupstað
Eskifirði

Reyðarfirði
Höfn
Laugarási

Selfossi
Grindavík
Keflavík

 

20%
afsláttur
Gildir til 7. júlí

20%
afsláttur
Gildir til 7. júlí

Regenovex
Hylki og gel. Náttúrleg lausn við 
liðverkjum. Hýalúrónsýra fyrir liðina 
og Bionovex-olía gegn bólgum.

Heelen 
Heelen býður einfaldar lausnir við 
erfiðum vandamálum.
Ekki þjást að óþörfu!

 

20%
afsláttur
Gildir til 7. júlíArctic Root eykur einbeitingu og kraft.

Astaxanthin minnkar harðsperrur, 
eykur liðleika, mýkir og styrkir húð.

Arctic Root 
& Astaxanthin

Vulkan 
Hita og stuðningshlífar í miklu úrvali, 
fyrir hæla, kálfa, læri, nára og bak.

20%
afsláttur
 Gildir til 7. júlí 

www.lyfja.is

Heilsa og 
hreyfing 
í sumar
Í Lyfju bjóðum við sérstakan sumarafslátt af úrvali vandaðrar vöru fyrir 
útiveru og hreyfingu sumarsins. Verum vel undirbúin fyrir allt það
skemmtilega sem sumarið hefur upp á að bjóða.

 

 

20%
afsláttur
Gildir til 7. júlí

SoreNoMore
Eitt öflugasta verkjagelið á 
markaðnum í dag. Frábær náttúruleg 
hita- og kælikrem fyrir gönguferðir.

20%
afsláttur
Gildir til 7. júlí

Sjúkrataska 
Ómissandi hluti af ferðalaginu. 
Hægt að festa við beltið.

 
20%
afsláttur
Gildir til 7. júlí

Hansaplast 
Vatnsheldir plástrar, vörn gegn 
blöðrum, óhreinindum og bakteríum.

Voltaren Dolo 
 

20%
afsláttur
Gildir til 7. júlí

 
20%
afsláttur
Gildir til 7. júlí

Resorb Sport 
Með sítrónubragði. 
Bætir upp vökvatap við líkamlegt álag.
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Fyrir skemmstu var mér 
sagt upp leigusamningi 
íbúðar sem ég hef búið í 
undanfarin tvö ár. Ég hafði 
alltaf staðið í skilum og 
var ástæða uppsagnar sú 
að leigusali var kominn í 
húsnæðisvanda og vantaði 
íbúðina fyrir sjálfan sig. 
Eftir mikla leit að leiguhús-
næði sem hentaði komst ég 
fljótt að því að leigumark-
aðnum, sem hefur reyndar aldrei 
verið upp á marga fiska, hafði 
hnignað niður í fyrirbæri sem 
minnti helst á hóp soltinna úlfa sem 
slógust um síðasta fuglshræið. Þar 
að auki er ég með hund og var því 
óvelkominn á flesta af þeim fáu 
stöðum sem í boði voru.

Ég hef starfað í sama geira í 

hálfan annan áratug, í 
því sem flokkast víst sem 
hefðbundið kvennastarf 
og er þar af leiðandi lág-
tekjumaður. Nýlega hlaut 
ég smávegis peninga-
summu í arf, ekkert til að 
tala um svo sem en þó nóg 
fyrir útborgun í litla íbúð. 
Þá datt mér í hug að kíkja 
á fasteignamarkaðinn þar 
sem ég fann litla, ódýra 

tveggja herbergja íbúð, reyndar 
í afleitu ástandi en ekkert sem ég 
treysti mér ekki til að laga sjálfur. 
Verðið var ágætt og innistæða fyrir 
útborgun til staðar. Gert var tilboð, 
með fyrirvara um greiðslumat, og 
var tilboðið samþykkt.

Ég tók saman alla pappíra sem til 
þurfti og talaði við þjónustufulltrúa 

í Landsbankanum sem leit yfir þá 
og tjáði mér að þetta yrði líklegast 
samþykkt. Rúmlega tveimur vikum 
síðar fékk ég hringingu og var sagt 
að matinu hefði verið hafnað. Hér 
kemur svo smá talnaleikur.

Feitasta hármódelið
Síðastliðin tvö ár hef ég greitt 95 
þúsund krónur í leigu á mánuði, 
plús rafmagn, síma og internet, 
eða eitthvað í kringum 110 þús. 
Afborganir af láninu hefðu verið 
55 þúsund krónur. Með hússjóði, 
fasteignagjöldum, hita, rafmagni, 
síma og interneti væri ég að borga 
um það bil 90 þúsund.

Samkvæmt neysluviðmiðum 
eyðir einstaklingur tæplega 100 
þúsund krónum í mat og hreinlætis-
vörur á mánuði. Ég er nú ekkert 

sérstaklega grannur maður fyrir 
en ef ég eyddi 100 þúsund krón-
um í mat og sjampó þá væri ég lík-
legasta feitasta hármódel í heimi. 
Reyndar er ég ekki með hár heldur.

Ég á bíl og mat bankinn að 
rekstrarkostnaður af bílnum væri 
í kringum 60 þúsund. Ég spurði 
þjónustufulltrúa hvort ég stæðist 
matið ef ég seldi bílinn og var sagt 
að það gengi upp, án bíls hefði ég 
engar skuldir eða rekstrarkostnað 
og stæðist því greiðslumat.

Það er mikil eftirspurn eftir 
sams konar bílum og ég á og því 
var ég ekki lengi að finna kaup-
anda. Tveimur dögum síðar fæ ég 
aðra hringingu frá Landsbankan-
um og er tjáð að ég standist ekki 
heldur greiðslumat þrátt fyrir sölu 
á bílnum.

Fyrir utan slæma starfshætti 
Landsbankans, þar sem hægri 
höndin virðist algerlega óhæf um 
að vita hvað sú vinstri er að gera, 
þá hlýtur maður að spyrja sig 
hvernig samfélagið býður upp á 
það að maður á fertugsaldri, skuld-
laus, barnlaus og í fullri vinnu, sjái 
fram á það að þurfa að búa í tjaldi 
í Laugardalnum. Nema þá að for-
eldrar mínir sjái aumur á mér og 
búi um mig í geymslunni.

Hvar skal búið; tjald eða geymsla?

Flest bendir til að á næstu árum 
aukist áhrif hlýnunar á norður-
slóðum vegna loftslagsbreytinga 
af mannavöldum. Spurt hefur 
verið hvort Íslendingar geti mögu-
lega hagnast á þeirri breytingu, 
hvort hin aðsteðjandi ógn geti jafn-
vel orðið okkur til happs eins og 
„ blessað stríðið“ sem hratt okkur 
loks inn í nútímann.

Heimóttarleg framtíðarsýn
Með hlýnun munu vissulega berast 
nýjar tegundir til landsins sem við 
getum nýtt okkur. Deilurnar um 
makrílinn sýna að hér er þó ekki 
um einfalt mál að ræða. Makríl-
stríðið er samt aðeins forsmekkur 
að stærri átökum sem fylgja munu 
hlýnuninni. Hún mun óhjákvæmi-
lega kalla á nýja skiptingu lífsgæða.  

Þá er vafamál hvort við getum og 
viljum auka matvælaframleiðslu 
hér til að lina neyð þeirra sem verða 
verst úti af völdum loftslagsbreyt-
inganna. Við framleiðum þegar 
matvæli til útflutnings. Þau eru þó 
ekki notuð til að seðja hungur þeirra 
sem þjást og fátt bendir til að breyt-
ingar verði á því. Núverandi stefna 
okkar og ekki síst Hrunið gefa því 
miður ekki tilefni til annars en að 

ætla að hugur okkar standi einkum 
til að auka gnægtir okkar sjálfra og 
þeirra sem hafa greiðslugetu eða 
háþróaðar vörur til skiptanna. Stór-
felld ræktun korns og annarra mat-
væla sem við höfum takmarkaða 
reynslu af gerir líka aukna kröfu 
um þekkingu, færni og fjármagn.  

Hér erum við komin að kjarna 
máls. Loftslagsváin mun stuðla að 
enn meiri ójöfnuði en þegar er orð-
inn milli þeirra sem hafa og hinna 
sem skortir. Við erum að tala um 
brýnustu lífsnauðsynjar og mögu-
leikann á að verða sér úti um þær. 
Þetta er skilyrðislaust það fyrsta 
sem við verðum að velta fyrir okkur 
í núverandi stöðu. Spurningin um 
hvort við getum bætt stöðu okkar 
hlýtur að mæta afgangi þegar um 
líf og dauða fólks er að tefla. 

Hlutverk Íslendinga
Okkar Íslendinga mun ekki bíða 
neitt „Messíasar“–hlutverk í fram-
tíðinni í þeirri merkingu að okkur 
muni óvænt birtast sú lausn sem 
leysa muni vanda mannkyns, en það 
virðist áleitinn framtíðardraumur 
sem ýmsir ráðamenn okkar gera 
út á í seinni tíð. Við erum of fá og 
smá, menntun okkar takmörkuð og 
hugmyndir einhæfar. Efnahags- og 
skuldastaða okkar ætti þó að nægja 
til að koma okkur, borgurum dverg-
ríkisins Íslands, niður á jörðina and-
spænis hugmyndinni um okkur sem 
bjargvættir heimsins.

Hlutverk okkar í framtíðinni ætti 
að felast í að gera betur það sem við 
höfum hingað til gert best — fyrst 
og síðast í samanburði við okkur 
sjálf en ekki aðra. Keppum að sjálf-

bærni og endurnýjun líkt og við 
höfum kostað kapps um að gera í 
umgengni okkar við nytjastofnana 
í hafinu. Yfirfærum þá sýn á nýt-
ingu okkar á náttúrunni í heild, en 
aukum umfram allt framlag okkar 
til þeirra þjóða sem verða verst úti 
af völdum loftslagsbreytinganna. 
Þannig stuðlum við að friði og rétt-
læti í heiminum. 

Framtíðarsýn og pólitísk ábyrgð

HÚSNÆÐI

Bragi Guðlaugsson
stuðningsfulltrúi

➜ Ég er nú ekkert sérstak-
lega grannur maður fyrir 
en ef ég eyddi 100 þúsund 
krónum í mat og sjampó þá 
væri ég líklega feitasta hár-
módel í heimi.

SAMFÉLAG
Arnfríður Guðmundsdóttir

Baldur Kristjánsson

Hjalti Hugason

Sigrún Óskarsdóttir

Sólveig Anna Bóasdóttir

guðfræðingar

➜ Loftslagsváin mun stuðla 
að enn meiri ójöfnuði en 
 þegar er orðinn milli þeirra 
sem hafa og hinna sem 
skortir. Við erum að tala um 
brýnustu lífsnauðsynjar og 
möguleikann á að verða sér 
úti um þær.

VERÐ FRÁ EINUNGIS 2.190.000 KR. - GERÐU VERÐSAMANBURÐ
.

Mazda2 er sparneytinn, ótrúlega lipur og hagkvæmur í rekstri. Hann er búinn öflugri 1,3 lítra bensínvél sem þó eyðir 
einungis frá 4,3 l/100 km og fær frítt í stæði.   Mazda2 er áreiðanlegur, öruggur, vel búinn og frábær í endursölu. 

Taktu snúning á Mazda2, gerðu góð kaup og lækkaðu rekstrarkostnaðinn.
MAZDA. DEFY CONVENTION.

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga frá kl. 9-17 og laugardaga frá kl. 12-16.
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040  I  Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050  I  mazda.is

Brimborg og Mazda áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu. 

*

Mazda2 eyðir 4,3 l/100 km í langkeyrslu og fær frítt í stæði í miðborg Reykjavíkur í 90 mínútur í senn.

5 stjörnu öryggi!



Rýmum fyrir nýjum vörum!
Frábær húsgögn fyrir heimilið og í sumarbústaðinn.

...og margt, margt fleira

19.–28. júníTungusófar, hornsófar, hægindasófar, 
hægindastólar, rúm, rúmgaflar, ljós, 
borð, sjónvarpsskenkar, sængur, koddar,  
náttborð, stakir stólar, sófar, sófaborð... 

Opið: 
Virka daga kl. 10-18
Laugardaga kl. 11-16

Rý f i ýj

Af völdum 
sýningarhúsgögnum í verslun

Einnig bjóðum við 



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

GLEÐILEGT SUMAR

Fáðu góð ráð 
varðandi viðhald á 
pallinum. Sjá hér.

Vnr.  84105030/163500
SPEKTER pallaskrúbbur
eða pallavírbursti.

2.995kr.

Verð frá:

2,5 LÍTRAR

3.995kr.

Vnr. 86333025
Viðarskoli, 2,5 l.

Vnr. 83037540
HARRIS pensill fyrir 
skaft, 100 mm.

1.545kr.2.395kr.

Vnr. 58365522
PXTRA-pensill, 
13 cm.

100 MM130 MM

 
29.995kr.

Vnr. 50632142
Gasgrill, 6,1kw. 
Án þrýstijafnara.

 
419.995kr.

Vnr. 53322839
Sláttutraktor
M125-97T, 6,0kw.

Almennt verð 4.695 kr.
3.995kr.

KLÚBB verð

Vnr. 86363040-540
Kjörvari pallaolía, glær, 
græn, hnota, fura, rauðfura 
eða rauðviður, 4 l.

Leikurinn er á facebook.com/BYKO.is
Dregið alla virka daga í júní

SUMARLEIKUR BYKO
Alls 19 glæsilegir vinningar
Heildarverðmæti 750.000 kr.

AÐALVINNINGUR: 
BROIL KING SOVEREIGN 90
GASGRILL AÐ VERÐMÆTI 

169.995 KR.facebook.com/BYKO.is

Einfalt að taka þátt!

7.195kr.

7.195kr.

7.195kr.

11.995kr.

Vnr. 74097003
SKIL juðari.

Vnr. 74097207
SKIL OCTO juðari.

Vnr. 74099150
SKIL slípirokkur, 550W.

Vnr. 74092390
SKIL multisög, 200W.
slípi- og skurðarhlutir 
fylgja með.

16.995kr.

4.995kr.

Vnr. 74092400
SKIL rafhlöðuborvél, 
10,8V, 2 rafhlöður.

Vnr. 74092405
SKIL rafhlöðuskrúfvél, 
3,6V.



Vnr. 41622138
Sólhlíf 200x300 cm.
Ekki með fæti.

Almennt verð 6.995 kr.
5.995kr.

KLÚBB verð

*Fást ekki í BYKO Reyðarfirði.*Fá*Fást st795kr.

Vnr. 55092000
Stjúpur, 10 stk.*

Vnr. 41621529
Markísa, 
3,5x2,5 m, græn.

34.995kr.

Vnr. 41622160
Sólbekkur, 
188x62x29 cm.

Vnr. 41622106
Garðstóll, plast/bast.
Stálrammi.

Almennt verð 8.995 kr.
6.995kr.

KLÚBB verð

Almennt verð 7.995 kr.
5.995kr.

KLÚBB verð

BYKO BREIDD

2.195kr.

Vnr. 55092148
Hortensía.

2.195kr.

Vnr. 55092140
Orchidea.

Einungis til í Grænlandi Einungis til í Grænlandi

Vnr. 45060670-723
Blómapottar.

Vnr. 55092111
Gullregn.

Verð frá:

895kr.

6.595kr.

Vnr. 50630085
METEOR gasgrill, rautt, 
3 brennarar, 8,64 kw.

Vnr. 41624129
STEEL RATTAN stóll.

Vnr. 41624128
STEEL RATTAN borð.

Almennt verð 69.995 kr.
54.995kr.

KLÚBB verð

Almennt verð 3.495 kr.
2.895kr.

KLÚBB verð

Almennt verð 3.995 kr.
2.995kr.

KLÚBB verð
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„Við erum rosalega jarð bundnir 
gæjar. Týpurnar sem fáum 
okkur frekar nokkra drykki og 
sígarettu fyrir tónleika í stað-
inn fyrir að vera að biðja um 
rauð m&m og hausanudd,“ segir 
Robert Del Naja, annar meðlim-
ur Massive Attack en  sveitin 
kemur fram í kvöld á Secret Sol-
stice-hátíðinni í Laugardal. 

Hljómsveitin hefur verið 
starfrækt síðan 1988 og eru Del 
Naja og Grant Marshall for-
sprakkar hennar. Mikið hefur 
breyst á seinustu 26 árum en 
strákarnir í Massive Attack 
hafa aðlagast tækninýjung unum 
vel. „Þetta er tvíþætt, annars 
vegar hefur allt breyst og hins 
vegar hefur ekkert breyst. 
Þegar við byrjuðum þá var raf-
tónlist rosaleg handavinna, þú 
þurftir að vanda þig rosalega 
mikið við hvern einasta takt og 
hafðir mjög takmarkaða palettu 
af hljóðum.“

Sveitin hefur ekki spilað á 
tónleikum í um það bil fjögur ár 
en hún kom fram á Sónarhátíð-
inni í Barcelona í seinustu viku 
og segir Del Naja að tónleik-
arnir á Íslandi verði öðruvísi. 
„Það er allt öðruvísi á Íslandi,“ 
segir hann og hlær. „Það er svo 
erfitt að byrja aftur að spila 
eftir langan tíma, því þú þarft 
að spila eitthvað  gamalt sem 
fólk kannast við en þú þarft 
líka að uppfylla þessa þörf hjá 
þér sjálfum að gera eitthvað 
nýtt,“ segir Del Naja sem hefur 
fjórum sinnum áður komið til 
Íslands. 

„Ég hef alveg upplifað báðar 
hliðar veðursins,“ segir tón-
listarmaðurinn sem hefur bæði 
verið á Íslandi um mitt sumar 
og miðjan vetur en honum 
finnst báðar árstíðirnar hafa 
sinn sjarma. „Maður þarf samt 
að vakna svo snemma að vetri 
til, því ef maður rétt svo blikkar 
augunum missir maður af deg-
inum.“ 

Del Naja segist einnig vera 
mikill aðdáandi íslenskrar tón-
listar og hlakkar til þess að sjá 
íslensku hljómsveitirnar sem 
koma fram á hátíðinni. „Það er 
svo einstakt, þegar þú ert með 
stað sem er eins einangraður og 
Ísland er þá fær tónlistin tæki-
færi til að þróast án þess að 
verða fyrir of miklum áhrifum 
annars staðar frá,“ segir hann 
og ber tónlistarsenuna á Íslandi 
lauslega saman við senuna í Bri-
stol, þar sem Mass ive Attack 
byrjaði sinn tónlistarferil. „Bara 
það að Bristol sé 200 kílómetra 

frá London hjálpaði tónlistarsen-
unni að þróast án þess að verða 
fyrir þeim truflunum sem fylgja 
oft stórborgum.“ 

Eins og fram hefur komið 
þá fer Massive Attack á svið í 

Laugardalnum í kvöld og hlakka 
þeir til þess að spila og kynn-
ast einhverjum Íslendingum. 
„Íslendingar hafa orð á sér að 
vera villtir, ég er alltaf  spenntur 
að koma til Reykjavíkur.“

Erfi tt að byrja
aft ur að spila
Hljómsveitin Massive Attack hefur verið starfrækt síðan árið 1988 og segja 
meðlimir margt hafa breyst síðan þeir stigu fyrst á stokk. Fyrir viku stigu þeir í 
fyrsta sinn á svið í fj ögur ár og ætla að spila blöndu af gamalli og nýrri tónlist 
í kvöld á Secret Solstice-hátíðinni. 

JARÐBUNDNIR  Þeir Robert Del Naja og Grant Marshall eru spenntir fyrir að 
stíga á svið í Laugardalnum í kvöld og segja Íslendinga vera með orð á sér fyrir að 
vera villtir.

Baldvin 
Þormóðsson
baldvin@frettabladid.is

Ása Ninna Pétursdóttir, 
eigandi GK Reykjavík

Fótboltamamma
á Akranesi
„Ég er að fara á Norðuráls-
mótið á Akranesi með yngri 
syninum, Kormáki Krumma, 
Svo það er áfram KR-ævintýri 
hjá fótboltamömmunni um 
helgina.“

Nanna Kristín Magnúsdóttir, 
leikkona og leikstjóri

Lesa nýtt verk
„Ég verð á Akranesi á 
fótboltamóti en bruna til 
borgarinnar á milli leikja til að 
fara í gæsun, tvær útskriftar-
veislur og þegar tími gefst 
lesa nýtt íslenskt verk sem var 
verið að bjóða mér hlutverk í, 
á næsta leikári.“

Sigrún Lilja Guðjónsdóttir, 
eigandi Gyðju Collection

Á tónlistarhátíð
„Ég er að fara á tónlistarhátíðina Secret Sol-
stice um helgina. Það verður gaman að upp-
lifa alvöru tónlistarhátíð yfir sumartímann í 
Reykjavík. Er virkilega spennt fyrir því.“ 

Marta Jónsson, 
skóhönnuður

Lautarferð og grill 
í garðinum
„Þessa helgi er veðurspáin 
alveg dásamleg. Ég fer í lautar-
ferð í dag og ætla að byrja 
sunnudaginn á góðum hlaupa-
hring. Um kvöldið verður 
grillað íslenskt lambalæri með 
grænum Ora-baunum.“

■ Massive Attack hófu að semja tónlist árið 1988 og var það tvíeykið 
Robert „3D“ Del Naja og Grant „Daddy G“ Marshall sem stofnuðu 
sveitina saman. Fyrsta plata þeirra, Blue Lines, kom út árið 1991 og 
hlaut einróma lof gagnrýnenda, eins og flestar aðrar plötur sem tvíeykið 
hefur gefið út. Frægasta lag Massive Attack, Teardrop, kom út árið 1998 
á plötunni Mezzanine og var sú plata, ásamt Blue Lines, valin ein af 500 
bestu plötum allra tíma af tónlistartímaritinu Rolling Stone.

■ Teardrop er án ef vinsælasta lag sveitarinnar og naut hún liðsinnis 
söngkonunnar Elizabeth Fraser í laginu. Voru þeir félagar þá búnir að 
hafa samband við Madonnu um að ljá laginu rödd sína en Fraser hafði 
vinninginn og Madonna varð fyrir vonbrigðum þar sem hún ku hafa 
verið orðin spennt fyrir að syngja lagið. Lagið minnir söngkonuna alltaf 
á tónlistarmanninn og góðan vin hennar, Jeff Buckley, sem dó á sama 
tíma og hún var syngja lagið í hljóðveri árið 1997. 

Hverjir eru Massive Attack?
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Lilja Sigurðardóttir leikrita-
skáld býr í glæsilegri íbúð 
í einni af blokkum Hóla-
hverfisins í Breiðholti og 
hefur næstum öll ríki ver-
aldar sem útsýni úr glugg-

unum. Hún ber fram bragðgott 
kaffi í stórum krúsum og ég legg til 
hálfa vínarbrauðslengju úr Björns-
bakaríi. 

 Á borðinu liggur steinplatti með 
gylltri skreytingu – Grímu verð-
launin sem Lilja fékk fyrir Stóru 
börnin, áhrifamikið verk um full-
orðið fólk sem þráir að vera með-
höndlað eins og börn og borgar fyrir 
það. Það er hennar fyrsta leikrit og 
sló í gegn í vetur í Tjarnarbíói. Hún 
er langt komin með að skrifa nýtt 
leikrit, Saman? – um tvíburasystur 
sem eru fastar saman. Hún kveðst 
upptekin af því að fjalla um innri 
veruleika fólks og þykir gott að nota 
líkamlegt ástand til að koma honum 
á framfæri. „Viðfangsefnið er tog-
streitan milli nándar og sjálfstæðis 
og það má líta á það sem táknrænt 
fyrir sambönd fólks. Það eru sam-
mannleg viðfangsefni sem allir 
þekkja en í skrítnum ramma.“

 Lilja segir Rúnar Guðbrands-
son koma til með að leikstýra þessu 
nýja verki hvar sem það fari á svið. 
„Stóru börnin voru frábær í hans 
útfærslu, fannst mér,“ segir hún. 
„Við Rúnar skiljum hvort annað án 
þess að þurfa að útskýra alla hluti. 
Hann hefur líka gott lag á að ná því 
besta fram án þess að það virðist 
mikil áreynsla í því, er mikill leik-
húsmaður og með flotta listræna 
sýn.“ 

Dapur unglingur
Lilja er í föstu sambandi við Mar-
gréti Pálu Ólafsdóttur Hjallastef-
nufrömuð og nú á 17. júní áttu þær 
23 ára samleið að baki. Þær búa þó 
hvor út af fyrir sig. Spurð hvort nýja 
leikritið rími við líf þeirra svarar 
Lilja: „Kannski og kannski ekki. 
Ég held að sjónarhorn þeirra sem 
eru utan hins hefðbundna ramma 
sé svolítið annað en þeirra sem eru 
inni í rammanum. Þess vegna á ég 
auðvelt með að hafa samkennd með 
öllum sem eru öðruvísi og hef meiri 
áhuga á slíku fólki.“  

Hvernig unglingur varstu? „Ég 
var óskaplega dapur unglingur. Ég 
held það sé þannig hjá mörgu gay 
fólki að unglingsárin séu erfið og 
leiðinleg. Ég skil aldrei í fólki sem 
vill vera ungt og fara til baka til 
æskuáranna. Mér finnst það hræði-
leg tilhugsun. Ég fagna hverju ári 
sem bætist á mig. Lífsreynslan og 
þroskinn gefur manni svo mikið.“

Lilja kveðst snemma hafa áttað 
sig á að hún væri upp á kvenhönd-
ina. „Ég varð stundum skotin í 
strákum sem unglingur en það var 
aldrei nein ástríða í því, hún var 
alveg bundin við konur,“ segir hún 
og heldur áfram: „Ég var 19 ára 
þegar Magga Pála loksins gafst upp 
og leyfði mér að flytja inn á sig. 
Þá hafði ég virkilega elst við hana 
í nokkurn tíma. Henni fannst ég 
allt of ung. Það er bölvuð vitleysa. 
Fimmtán ára aldursmunur er bara 
mjög mátulegt, finnst mér. Stund-
um búum við saman og stundum 
ekki en alltaf elskum við hvor aðra 
svo mikið.  Við lifum að mörgu leyti 
nokkuð ólíku lífi og höldum vissu 
sjálfstæði. Það er mjög fínt. Taktur 
okkar er svolítið ólíkur en við njót-
um þess alltaf að vera saman og 
hjálpast að. Svo þykir okkur báðum 
voða vænt um fjölskyldurnar okkar. 
Magga Pála var svo elskuleg að 
eiga eina unglingsstúlku þegar við 
tókum saman fyrir 23 árum og sú er 
búin að ávaxta sig svo vel að hún á 
fjögur börn. Þannig að ég fæ að eiga 
hlutdeild í fjórum barna börnum án 

þess að eiga nokkurt barn. Það er 
æði.“

Skrifar með Yrsu
Lilja hefur skrifað tvær glæpa-
sögur, Spor og Fyrirgefningu. Sú 
seinni kom út 2010. Eftir það sneri 
hún sér að leikhúsinu. „Ég er upp-
teknari af innihaldi en formi. 
Glæpasagan er góð að því leyti að 
það er á henni svo stíft form sem 
maður verður að semja sig að, svip-
að og að yrkja samkvæmt bragar-
háttum. Sama gildir um leikhúsið, 
strúktúrinn verður að vera réttur 
svo allt gangi upp. Mér finnst það 
skemmtileg glíma. Ég vil nota form 
sem virkar til að koma innihaldinu á 
framfæri. Það er mitt gaman.“

Hvenær sólarhringsins skyldi hún 
helst skrifa? Hún hlær. „Ég er nú 
aðallega að vinna fyrir mér og það 
er reyndar líka við textameðhöndl-
un. Ég hef gaman af öllum texta, 
hvort sem það er nytjatexti eða 
skáldskapur. Núna er ég að ritstýra 
stórri handbók fyrir Hjallastefn-
una. Það er búið að vera draumur 
minn lengi að koma hugmynda-
fræðinni hennar Margrétar Pálu í 
umbúðir sem sæma henni. Svo nota 
ég   stundir sem gefast inn á milli í 
skáldskapinn. Við Yrsa Sigurðar-
dóttir erum að dunda okkur í róleg-
heitunum við að skrifa draugahroll-
vekju. Það er mjög skemmtilegt. Við 
hyggjumst klára það á næsta ári.“

Hafið þið unnið saman áður? 
„Nei, en við þekkjumst ágætlega. 
Yrsa er snilldar plottari, masterar 
form glæpasögunnar svo vel. Ég 
get vonandi lagt eitthvað af mörk-
um líka.“ 

Lilja segir sem sagt alltaf nóg við 
að vera og alltaf gaman. „Mér hefur 
stöku sinnum dottið í hug að kvarta 
yfir að hafa of mikið að gera en fatt-
aði að það var bara vanþakklæti því 
sumir hafa ekkert að gera og það er 
miklu verra.“

Aldrei lengi á sama stað 
Nú vil ég vita eitthvað um upp-
runa Lilju. „Foreldrar mínir, 
 Sigurður Hjartarson og Jóna  Kristín 
Sigurðar dóttir, ólust upp á Akureyri. 
Síðan hafa þau verið heimshorna-
flakkarar. Ég er fædd á Akranesi 
en flutti þaðan fimm ára og síðan 
bjuggum við aldrei nema nokkur ár 
á sama stað. Við bjuggum tvisvar í 
Svíþjóð, í Mexíkó og á Spáni fyrir 
utan flakk annars staðar. Mamma 
og pabbi eru mitt á milli þess að 
vera endurreisnarfólk og hippar og 
við systkinin fjögur nutum góðs af 
því. Þau bara pökkuðu niður, settu 
 börnin í bakpoka og fóru eitthvert.“ 

Hún segir foreldrana skapandi 
fólk og hugmyndaríkt. „Þegar ég 
var lítil var allt á heimilinu heima-
gert. Pabbi smíðaði, mamma bólstr-
aði og saumaði. Þau búa hérna í hús-
inu, eru farin að eldast og þá finnst 
mér notalegt að vera nálægt þeim. 
Ég get aðstoðað þau við að skipta um 
ljósaperur og svo er stutt fyrir mig 
að fara í mat ef þau eru að steikja 
fisk. Þetta er yndisleg nærvera.“

En hvar þótti þér best að búa sem 
krakki? „Ég var alltaf spennt fyrir 
að fara og prófa eitthvað nýtt en 
þegar ég var komin þangað fyllt-
ist ég ættjarðarást. Þannig lærði 
ég að meta Laxness. Ég var lengi 
sem krakki í mótþróa við stafsetn-
inguna hans en þegar við vorum 
búsett erlendis þá varð allt íslenskt 
svo mikilvægt. Mér finnst gaman að 
ferðast en best að búa á Íslandi og 
hef sterka þörf fyrir að vera Íslend-
ingur. Næsta systir mín hefur ekki 
sömu tilfinningu. Henni líður vel 
þar sem hún er hverju sinni. Hún 
er í Tansaníu núna með  afrískum 
manni sínum og þau eiga lítið barn. 
Við Magga Pála rekum þar mun-
aðar leysingjaheimili fyrir 13 stelp-
ur, ásamt þeim, vinum okkar og 
fjölskyldu og erum einmitt að fara 
þangað núna 1. júlí. Það er býsna 
langt ferðalag. Suður fyrir miðbaug. 

En ég hlakka til að hitta stelp urnar 
á heimilinu og svo systur mína 
og hennar fólk og svo njótum við 
Magga Pála þess að ferðast saman. 
Það er líka það sem við þurfum. 
Þegar fólk er í skapandi vinnu þarf 
það að sjá eitthvað og upplifa. Fylla 
á tankinn.“ 

Sjónvarpshandrit í smíðum
Í lokin spyr ég Lilju hvort hún haldi 
að Stóru börnin fari víðar. „Það er 
aldrei að vita. Danskt leikhús hefur 
áhuga á því og í umræðunni er að 
gera úr því íslenska sjónvarps-
mynd. Það var alltaf draumur minn 
að skrifa fyrir sjónvarp og ég er að 
skrifa handrit upp úr fyrstu glæpa-
sögunni minni, guð má vita hvort 
það fær einhvern hljómgrunn. En 
leikhússkrifin henta mér vel. Ég 
hugsa svo mikið í sjónrænu formi 
og miðað við þessar yndislegu við-
tökur sem ég hef fengið þá virðist 
það vera að virka.“

Skil ekki fólk sem vill vera ungt
Lilja Sigurðardóttir fékk Grímuna fyrir frumraun sína í leikritasmíð og situr við að skrifa annað leikrit, auk draugahrollvekju 
með Yrsu. Æskuár Lilju voru lífleg en öðru máli gegndi um unglingsárin. Hún áttaði sig snemma á að hún var upp á kven-
höndina og 19 ára gat hún talið Margréti Pálu Ólafsdóttur á að hefja með sér sambúð. Þær eiga 23 ára samband að baki.

„Stóru börnin fjalla um fyrirbærið infantilism, það er blæti fyrir því að vera barn. 
Ég frétti um fyrirbærið fyrir nokkrum árum og þótti það merkilegt. Sumir vilja 
meina að það snúist bara um ástúðina og umhyggjuna. Kannski hafa allir það í 
sér en svo birtist það með ýktum hætti í sumum tilfellum. 

Stóru börnin voru kómedía fyrir hlé og tragedía eftir hlé. Kómedían er svo 
góð til að ná til fólks. Það er svo gott að fá fólk til að hlæja og slaka á, þá opnar 
það inn á tilfinningarnar, inn á hjartað, þá er hægt að kremja það. Það er beinn 
aðgangur að því að hafa áhrif á fólk. Ég var þakklát fyrir að Rúnar náði þessu 
rétt fram og þessir dásamlegu leikarar, Árni Pétur Guðjónsson, Lilja Guðrún 
Þorvaldsdóttir, Stefán Hallur Stefánsson og Birna Hafstein.“ 

Lilja um Stóru börnin

ÚR SÝNINGUNNI  
Hallur, Birna og Árni 

Pétur í hlutverkum 
sínum.
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Þegar blaðamann ber að 
garði situr Dagur við 
skrifborðið inni á skrif-
stofu borgarstjóra í Ráð-
húsinu þar sem hann 
er nýfluttur inn. „Ég er 

búinn að ganga inn á gömlu skrif-
stofuna mína á hæðinni fyrir neðan 
þrisvar í dag,“ segir Dagur og hlær.

Dagur fæddist árið 1972 og er 
kvæntur Örnu Dögg Einarsdóttur. 
Saman eiga þau fjögur börn, lækn-
irinn og borgarstjórinn.

„Ég held að það þurfi ákveðna 
blöndu af skipulagi, umburðarlyndi 
og úthaldi – og stundum er þetta 
bara erfitt, ég verð að viðurkenna 
það. Við erum bæði með stífa dag-
skrá en höldum úti nokkurs konar 
stundatöflu sem við skráum viku 
fram í tímann. Svo byrjuðum við 
að gera vikumatseðil líka. Ég mæli 
með því – það er líka sparnaðar-
ráð. Þá höldum við fjölskyldufund á 
sunnudögum, horfum á hvað er til í 
ísskápnum og krakkarnir taka þátt 
og segja sitt.“ 

Sefurðu eitthvað? „Fæ oftast 
mína sex-sjö tíma,“ segir Dagur og 
hlær. „Stundum minna.“

Komst ekki inn í MH
Dagur ólst upp í Árbænum og tók 
virkan þátt í félagsstarfi. „Ég var 
um það bil í öllu sem ég gat prófað 
– handbolta, fótbolta og lúðrasveit 
Árbæjar og Breiðholts þar sem ég 
spilaði á þriðja trompet. Ég prófaði 
fimleika og var í dansskóla Heiðars 
Ástvaldssonar. Ég sótti svo um í MH 
og komst ekki inn og ætlaði þá að 
vera í öskunni til áramóta og byrja 
svo í MH – en fékk ekki vinnu. Ég 
heyrði síðar að maður hefði þurft að 
vera í Sjálfstæðisflokknum til að fá 
að vera í öskunni. Fyrir röð tilvilj-
ana endaði ég í MR og sá ekki eftir 
því. Það var mjög gaman. Þaðan lá 
leið mín í læknisfræði og þegar ég 

var á fimmta ári kynntist ég Örnu,“ 
heldur Dagur áfram. 

„Ég kynntist henni í gegnum syst-
ur hennar sem var með mér í læknis-
fræðinni. Arna var alin upp í Svíþjóð 
þar sem pabbi hennar er læknir og 
hún var að læra í Svíþjóð en vann við 
rannsóknir í Íslenskri erfðagrein-
ingu á sumrin. Mig grunar enn að 
þetta hafi verið gildra. Mér var boðið 
í mat og þegar ég mæti er Hulda, 
sem bauð mér í matinn, hvergi sjáan-
leg en bara Arna. Hulda var í klipp-
ingu og litunin hafði mistekist svona 
rosalega, sem ég trúi svo sem alveg 
því að þegar Hulda kom aftur tveim-
ur tímum seinna var hún með grænt 
hár. Þá hafði endurlitunin misheppn-
ast líka. Við Arna vorum þá komin 
vel ofan í rauðvínsflöskuna og þetta 
eiginlega bara small með miklum 
hvelli strax um sumarið. Þetta var 
árið 1998,“ rifjar Dagur upp.

Arna starfar sem sérfræðingur í 
lyflækningum á líknardeild Land-
spítalans í Kópavogi. 

„Það er erfitt starf og til þess að 
vinna það þarf mjög sérstakt fólk. 
Arna er mjög sérstök manneskja. 
Ég er oftar stoppaður úti á götu og 
mér þakkað fyrir eitthvað sem hún 
hefur gert en fyrir eitthvað sem ég 
hef gert.“

En hefur þú aldrei efast um 
starfsvalið? „Læknisfræðin togar 
svolítið í mig. Ég verð að viðurkenna 
það. Ég vann sem læknir framan af 
í borgarstjórn. Ég var þá á bráða-
móttökunni sem er mjög skemmti-
legur staður að vinna á – mikið að 
gerast og dálítill keppnisandi. En 
eftir að við byrjuðum að eignast 
börnin, þá varð þetta ansi dýr tími 
til að eyða í „aukavinnuna“. Vakt-
irnar voru aðallega á kvöldin og um 
helgar og það var farið að klípa ansi 
mikið af samverustundunum með 
fjölskyldunni. Þá hætti ég, en núna 
eftir að yngsta er orðin þriggja finn 
ég hvernig læknisfræðin er farin að 
toga í mig.“

Gætirðu hugsað þér að fara aftur 
í læknasloppinn? „Já, algjörlega. 
Það er samt ekkert plan um það. En 
það er margt í pólitík sem  tengist 

heilbrigði og lýðheilsu og borgin 
hefur heilmikið um það að segja. 
Ég dregst alltaf meira og meira að 
þannig verkefnum í pólitíkinni.“ 

Bergþóruson
Dagur er elstur af þremur systkin-
um, sem öll eru náin. Valgerður er 
lögmaður, sérfræðingur í Evrópu-
rétti og samkeppnislöggjöf, Gauti 
er hagfræðingur og prófessor við 
Brown-háskólann á austurströnd 
Bandaríkjanna. Dagur segir mik-
inn stuðning í fjölskyldunni.

En af hverju ertu Bergþóruson? 
„Mamma er mikill nagli og ég er 
fæddur í Ósló. Mamma og pabbi 
voru ekki gift þannig að þegar hún 
kom á spítalann átti pabbi ekki að 
fá að vera viðstaddur fæðinguna. 
Mamma var ekki sátt við það 
 þannig að hún hysjaði upp um sig 
og fór á annað sjúkrahús. Þar fékk 
hann að vera viðstaddur. Svo þegar 
átti að útskrifa mig þá var ekki við 
það komandi ég fengi að vera Egg-
ertsson. Ég átti að vera Jónsdóttir 
eins og mamma, en hún gaf sig ekki 
fyrr en þessi millilending varð til – 
ég var skráður Bergþóruson og hef 
haldið þessu nafni móður minnar 
með stolti og bætti svo síðar Egg-
ertsson við.“

Dagur segir þetta orðna reglu í 
fjölskyldunni. Systkini hans eru líka 
kennd við báða foreldra.

„Ég á bróður sem er tveimur 
árum yngri.  Við vorum mjög nánir. 
Við ólumst upp í svona IKEA-kojum, 
sem voru síðan sagaðar í tvennt og 
höfðagaflarnir settir saman. Þannig 
að við töluðum hvor annan í svefn á 
hverju einasta kvöldi. Hann hefur 
verið að vinna hjá Seðlabankanum 
og er núna orðinn prófessor.“

Ráðfærir þú þig mikið við hann? 
„Já, ég hef alltaf gert það.“ 

Tók sig í gegn
En hvernig er að fylgja í fótspor 
Jóns Gnarr? „Lykillinn að því að 
gera það vel er að reyna það ekki. 
Ég held að það fari enginn í fötin 
hans Jóns. Framboð Jóns var gæfa 
fyrir borgina og samfélagið eftir 

hrun. Umræðan einkenndist af 
reiði, réttlátri reiði og eins og við 
sjáum mjög víða í Evrópu þá getur 
svona ólga farið í alls konar áttir. 
Jón steig fram og veitti henni í mjög 
uppbyggilegan farveg að mínu mati. 
Og ferill hans gerði meira. Jón er 
tákn um það að Reykjavík og Ísland 
sé samfélag þar sem alls konar fólk 
geti látið drauma sína rætast. Þetta 
hefði svo auðveldlega getað farið í 
allt aðra átt. Og ástæðan fyrir því 
að Jón fær þennan gríðarlega stuðn-
ing, þó að hann hafi í raun ekki teflt 
neinu hefðbundnu fram í kosninga-
baráttunni, er ekki sú að hann er 
svo vinsæll og fyndinn. Það er ekki 
nóg, þótt hann sé hvort tveggja. 

Ástæðan fyrir því að hann gat 
gert þetta er að hann í gegnum sinn 
langa feril hefur náð eyrum stórs 
hóps í samfélaginu sem hlustar 
almennt ekki á stjórnmálamenn. 
Hann hefur einnig traust þeirra, 
því hann hefur unnið til þess. Hann 
er alltaf heiðarlegur og sam kvæmur 
sjálfum sér. Og hann berst gegn 
frekju, ofríki og ofbeldi. Ég held 
að margir vanmeti þann þráð, því 
Jón hefur alltaf barist fyrir friði 
og gegn ofbeldi, sem grínisti, sem 
útvarps- og sjónvarpsmaður. Það 
er sterkur og húmanískur þráður í 
honum sem springur út á magnaðan 
hátt í borgarstjórahlutverkinu. Og 
ekki bara á Íslandi. Það er ótrúlegur 
áhugi á honum úti um allt.“ 

Finnst þér orðræðan hafa breyst 
í pólitík? Er fólk ekki aðeins minna 
leiðinlegt eins og Jón orðaði það 
sjálfur? „Ég vona það. Mér fannst ég 
alla vega þurfa að taka sjálfan mig 
í gegn. Það er svo auðvelt að bara 
tala eða romsa staðreyndunum upp 
úr sér … spila plötuna. Nota einhver 
orð eða frasa sem maður hefur til-
einkað sér eins og maður gerir. Ég 
hef reynt að bæta mig í þessu, tala 
styttra og meira beint frá hjartanu. 
Örugglega er hægt að finna í því 
góð áhrif frá Jóni.“ 

Finnur þú það að borgin hafi 
skipst í tvær fylkingar gagnvart 
Jóni? „Já, það var áberandi. Sér-
staklega í borgarstjórninni en 

ekki á meðal fólksins í Ráðhúsinu. 
Stóra breytingin var sú að það voru 
 margir sem höfðu efasemdir um 
Jón. Þetta fólk lét þær  skoðanir í 
ljós við mig þegar við mynduðum 
meirihlutann. Ég fékk að heyra 
að ég væri í ruglinu og þetta væri 
feigðarflan og ég ætti eftir að sjá 
eftir þessu. Núna hefur stór hluti 
þessa hóps viðurkennt og sagt að 
það hafi komið þeim á óvart, hvað 
þetta gekk vel. Ég veit að í mínum 
flokki voru margir sem töldu þetta 
samstarf mikla háskaför.“

Hvernig líst þér á nýju samstarfs-
félagana í Framsókn? „Ég átta 
mig engan veginn á Framsóknar-
flokknum eða á hvaða leið hann er. 
Ég er hugsi og ætla að halda áfram 
að gefa þeim svigrúm til að útskýra 
sitt mál. Orðum fylgir alltaf ábyrgð. 
Og þegar fólk er komið í stjórnmál 
er auðvitað sérstaklega mikilvægt 
að átta sig á þeirri ábyrgð. Þú getur 
verið að segja hluti sem særa, eða 
einhvern veginn gefa þau skilaboð 
að hatur eða fyrirlitning gagnvart 
einhverjum öðrum sé í lagi, sem það 
er aldrei.“

Ólöf 
Skaftadóttir
olof@frettabladid.is

  Mér fannst ég alla 
vega þurfa að taka sjálfan 

mig í gegn. Það er svo 
auðvelt að bara tala eða 

romsa staðreyndunum 
upp úr sér … spila plötuna. 
Nota einhver orð eða frasa 
sem maður hefur tileinkað 
sér eins og maður gerir. Ég 

hef reynt að bæta mig í 
þessu, tala styttra og 

meira beint frá hjartanu.

  Arna er mjög sérstök 
manneskja. Ég er oftar 

stoppaður úti á götu og mér 
þakkað fyrir eitthvað sem 

hún hefur gert en fyrir 
eitthvað sem ég hef gert. 

Fékk að heyra að ég væri í ruglinu
Dagur Bergþóruson Eggertsson ólst upp í Árbænum, fór í MR og þaðan lá leið hans í læknisfræði. Hann á tólf ára stjórn-
málaferil að baki og er nú borgarstjóri í Reykjavík–  í annað sinn. Hann á fjögur börn með eiginkonu sinni, Örnu Dögg, sem 
er læknir eins og hann. Hann segir dagskrána á heimilinu oft þétta. Dagur ræðir fjölskylduna og samstarfið við Jón Gnarr.

MARGIR HÖFÐU 
EFASEMDIR UM 
JÓN GNARR 
 Dagur segir 
marga hafa látið 
í sér heyra þegar 
hann átti þátt 
í því að mynda 
meirihluta í 
borginni 2010 
og gera Jón að 
borgarstjóra. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR
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Renata er kennari í 
Hlíðaskóla í Reykja-
vík. Tvítyngi og 
 virðing fyrir uppruna 
barna eru hennar 
hjartans mál og þegar 

hringt er í hana til að falast eftir 
viðtali í Fréttablaðið tekur hún 
því vel að skjótast í Skaftahlíð-
ina þegar hún á lausa stund. Það 
vekur strax athygli mína hversu 
frábæra íslensku hún talar og ég 
byrja strax að forvitnast um bak-
grunn hennar.

„Ég kom hingað frá Tékklandi 
fyrir tíu árum og fann strax að 
framtíðin var hér. Þegar staðan 
er þannig borgar sig að byrja 
strax að læra málið og það gerði 
ég, mér fannst það líka gaman,“ 
segir Renata sem er tungu-
málakennari og kennir ensku 
og þýsku þannig að hún kveðst 
hafa haft góðar forsendur til 
að læra mál. „Svo hef ég varið 
 ómældum tíma í íslensku námið. 
Fór á  nokkur námskeið, lærði 
mikið ein og í hversdagslegum 
samskiptum bæði við eiginmann 
minn og í vinnunni. Ég hef alltaf 
verið í vinnu þar sem íslenska er 
töluð.“

Hitti mann sem heillaði
Renata kveðst upphaflega hafa 
komið til landsins af því að hún 
hitti íslenskan mann sem heill-
aði hana. „Það er mín saga eins 
og margra annarra,“ segir hún 
brosandi og upplýsir að eiginmað-
urinn heiti Guðmundur Emilsson 
og þeirra fyrstu kynni hafi orðið í 
Bæjaralandi árið 2002 þegar Guð-
mundur starfaði þar við hljóm-
sveitarstjórn. „Guðmundur var að 
stjórna kammeróperu eftir Þor-
kel Sigurbjörnsson. Ég var þar í 
sumarvinnu við að skipuleggja 
tónlistarhátíðir og við hittumst 
þar. Svona er þetta líf. Hlutirnir 
gerast koll af kolli.“ 

Renata er formaður Móður-
máls, samtaka um tvítyngi, sem 
séra Toshiki Toma stofnaði fyrir 
tuttugu árum. Hún hefur mik-
inn áhuga á móðurmálskennslu 
barna af erlendum uppruna og 
áhrifum kennslunnar á  almennan 
árangur í skólum og er í doktors-
námi í þeim fræðum. „Ef barn 
talar ekki íslensku, heldur bara 
sitt upprunamál, þá þarf það að 
læra nýja hluti og þroskast á því 
máli. Það gengur ekki að krefjast 
þess að barn læri ritmál íslensk-
unnar eins og skot, heldur er 
mikilvægt að byggja á því sem 
það kemur með. Smátt og smátt 
kemur íslenskan inn. Það er visst 
aldursskeið sem málþroskinn fer 
fram, kannski frá tveggja til átta 

Fann strax að framtíðin var hér 
Renata Emilsson Peskov er frá Tékklandi og á fimm ára son sem talar bæði íslensku og tékknesku. Hún er formaður 
Móðurmáls, samtaka um tvítyngi, sem fengu Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins í flokknum Frá kynslóð til kynslóðar.

LÆRT Í LEIK  
Dýrmætt er fyrir 
börn af sama 
þjóðerni að blanda 
geði hvert við 
annað. Hér er töluð 
þýska.

 fyrir börn í Suður-Súdan

Neyðarákall

Þín hjálp skiptir máli

Sendu sms-ið   
BARN í númerið 1900 
og gefðu 1.900 krónur 

ára. Ef sá þroski er stoppaður og 
barnið verður að byrja allt upp á 
nýtt þá getur það haft langvar-
andi afleiðingar á nám þess og 
vellíðan.“

Sjálf er Renata móðir fimm 
ára drengs, Jóhannesar, sem 
talar bæði íslensku og tékk-
nesku. „Hann verður að vera tví-
tyngdur, drengur sem á svona 
mömmu,“ segir hún hlæjandi og 
bætir við að þau hjón séu sam-
mála í afstöðu sinni til tvítyngis. 
„Þegar Jóhannes var tveggja ára 
vorum við að hugsa um að finna 
tékkneskt fólk hér til að stofna 
hóp svo við gætum kennt börnum 
tékknesku og komið þeim í kynni 
hvert við annað. Þá komumst við 
í samband við Móðurmál sem eru 
regnhlífarsamtök yfir litla hópa 
sem kenna börnum móðurmál. 
Þörfin er svo sterk hjá fólki og 
það kennir í sjálfboðavinnu. Ég 
fór að vinna með þessum sam-
tökum því það sem þau gera er 
mér mikið áhugamál og alltaf 
er þörf á fólki sem gefur af tíma 
sínum og kröftum.“

Lesefni við hæfi mikilvægt
Móðurmál heldur úti heilmik-
illi starfsemi. „Eiginlega snýst 
 starfið eingöngu um börnin. Að 
kenna þeim mál foreldra eða for-
eldris af erlendum uppruna, við-
halda menningu og tengslum og 
skapa lítið samfélag barna sem 
tala sama mál. Þarna koma jafn-

vel mömmur með börn á brjósti 
en kennslan snýr að þriggja til 
sextán ára, þó er algengt að ung-
lingar detti út um fermingu,“ 
lýsir hún og segir hópana vinna 
sjálfstætt í sínum tungumálum. 

En hafa börn gott aðgengi að 
bókum á sínu öðru tungumáli 
hér? „Auðvitað eru margar góðar 
bækur á bókasöfnunum en ekki 
nógu mikið úrval á öllum málum 
fyrir öll aldursstig. Við  Tékkarnir 
höfum í tvö til þrjú ár verið með 
söfnun í Tékklandi og ferðaskrif-
stofa hefur flutt fyrir okkur 
marga kassa af bókum til lands-
ins svo það er tékkneskt bókasafn 
hér. Við höfum líka gefið bækur 
til Borgarbókasafnsins og þær 
eru aðgengilegar í Gerðubergi 
og á Tryggvagötu. Það er dýrt 
að flytja hingað bækur frá fjar-
lægum löndum. En það er svo 
mikilvægt þegar fólk lærir mál 
að hafa lesefni og geta lesið sér til 
skemmtunar á því frá unga aldri. 
Í því felst stór hluti af tungumála-
þekkingu hvers og eins.“

Renata ætlar að skreppa til 
Tékklands í sumar. „Við erum allt-
af á ferðinni,“ segir hún brosandi. 
„Það eru svo margir ættingjar að 
heimsækja og margt sem þarf að 
sýna Jóhannesi. Ég vil að sonur 
minn þekki allt fólkið mitt sem 
best og kynnist mínum slóðum.“ 

Aðstæður barna hér sem eiga 
foreldra af öðru þjóðerni en 
íslensku eru mjög mismunandi, 

meðal annars eftir því hvert upp-
runalandið er, að sögn Renötu. 
„Það er auðvelt að halda tengslum 
við skyldfólkið úti þegar um 
Norður löndin er að ræða en fólk 
frá Filippseyjum þarf kannski 
að spara í tíu ár fyrir einni ferð 
 þangað,“ bendir hún á.

Langar að segja takk
Þetta ár hefur verið gjöfult hjá 
þeim sem beina athygli að tví-
tyngi, að sögn Renötu. „Móður-
málsverkefnið snýst ekki lengur 
bara um áhuga foreldra, heldur 
eru stofnanir farnar að sinna því 
betur en áður og það kemur við 
sögu í allri menntunarumræðu. 
Nú síðast var ný fjölmenningar-
stefna kynnt í leikskólum, grunn-
skólum og frístundaheimilum 
borgarinnar. Þar er lögð áhersla á 
tvítyngi, virðingu fyrir  erlendum 
uppruna barna og betri tengsl við 
foreldra. Þetta er grunn skjal og 
það er mikilvægt skref að hafa 
það samþykkt og undirritað,“ 
segir Renata. „Mig langar að segja 
takk við fólkið sem er að styðja 
við móðurmálskennslu barna af 
erlendum uppruna. Það er góð-
gerðarstarf og án þessa fólks þá 
væri ekkert.“

HUGSJÓNA-
MANNESKJA  „Það 
gengur ekki að 
krefjast þess að 
barn læri ritmál 
íslenskunnar eins 
og skot, heldur 
er mikilvægt að 
byggja á því sem 
það kemur með. 
Smátt og smátt 
kemur íslenskan 
inn,“ segir Renata. 
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

  Ég vil að sonur minn 
þekki allt fólkið mitt sem 

best og kynnist mínum 
slóðum.

Gunnþóra 
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

SAMFÉLAGSVERÐLAUN FRÉTTABLAÐSINS 2014



ÚTGÁFUTÓNLEIKAR
BLUE LAGOON SOUNDTRACK
EINSTAKIR KVÖLDTÓNLEIKAR ÞRIÐJUDAGINN 24. JÚNÍ Í BLÁA LÓNINU

Miðaverð er 3.500 krónur og er aðgangur 
í lónið innifalinn. Hægt er að bæta við 
akstri frá/til Reykjavíkur fyrir 3.500 krónur.

Miðasala á midi.is.

DJ Margeir og gestir bjóða upp á tónlistarveislu í tilefni af útgáfu þriðju hljómplötu Bláa Lónsins.

Tónleikarnir hefjast kl. 22 að kvöldi Jónsmessu og standa til miðnættis. Tónleikagestir fylgjast með 
tónleikunum ofan í Bláa Lóninu. 

Fram koma:
DJ Margeir
Gluteus Maximus
Högni Egilsson
Daníel Ágúst
Ásdís María Viðarsdóttir
Kiasmos
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Gönguferðir, gallerí og hellar
Vesturland býr yfir gróðursælum dölum, glitrandi bergvatnsám og heitum lindum. Kynngimagnaður Snæfellsjökull 
setur á það svip og merkir sögustaðir eru við hvert fótmál. Vestanlands getur fólk skemmt sér við að renna fyrir 
fisk, skella sér í sund, spila golf, skoða söfn og listhús, klífa fjöll, kanna hella, ganga um fjörur og fara í siglingar.

Gunnþóra 
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

1. Ofan við Undirdjúpin
Vatnshellir á Snæfellsnesi er 
ævintýraveröld í iðrum jarðar. 
Hann er í Purkhólahrauni á utan-
verðu nesinu. Í Vatnshelli eru 
meðal annars dropasteinsmynd-
anir. Undir aðalhellinum eru þrír 
aðrir hellar sem saman heita því 
dulúðuga nafni Undirdjúp. Leið-
sögumaður fer með fólki í Vatns-
helli allt árið.

2. Allir í fótabað
Snorralaug í Reykholti er vel 
þekkt. Færri vita um Guðrúnar-
laug í Sælingsdal í Dalasýslu 
sem heitir eftir kvenskörungnum 
Guðrúnu Ósvífursdóttur. Laugin 
var hlaðin upp nýlega ásamt litlu 
búningsskýli rétt hjá sundlaug-
inni á Laugum, og þar með var 
endurgerð baðlaug sem getið er 
um í Laxdælu en fór undir skriðu 
á 19. öld.

3. Namm … nesti
Á Vesturlandi vantar ekki vina-
lega staði fyrir nestisstopp. 
Þeirra á meðal eru trjágarðurinn 
Tröð á Hellissandi og Einkunnir 

í Borgarnesi sem beygt er inn í 
af þjóðvegi 1 gegnt golfskálanum 
Hamri. Á báðum stöðum er grill-
aðstaða. Aðeins lengra labb er í 
Paradísarlaut við fossinn Glanna 
í Norðurárdal, að henni er göngu-
stígur frá golfskálanum á Mið-
engjum í grennd við Bifröst.

4. Einstök leið
Milli Hellna og Arnarstapa á 
Snæfellsnesi liggur ekta göngu-
leið fyrir fjölskylduna. Þar ber 
fyrir augu fjölbreytt fuglalíf, 
kúnstuga kletta og gjár. Þegar 
sjórinn er æstur spýtist hann 
í gegnum Músagjá og í klett-
inum Valasnös niðri við strönd-
ina er Baðstofuhellir með ótal lit-
brigðum sem hin síkvika náttúra 
myndar. Reikna má með að gang-
an taki einn og hálfan til tvo tíma. 

5. Baðströnd
Langisandur er ein af perlum 
Akraness. Hann er náttúruleg 
baðströnd með ljósum sandi þar 
sem ljúft er að sóla sig á góð-
viðrisdögum. Þar er staður hinna 
reisulegustu sandkastala sem 

 MYND/HILMAR MÁR ARASON

Fyrir börnin
Stelpan Saga og 
álfa  strákurinn 
Jökull hafa lent í 

ýmsum ævintýrum. Hægt er 
að fara í ratleiki með þeim á 
Bjarteyjarsandi í Hvalfirði, í 
Grundarfirði, á Eiríksstöðum, 
í Landnámssetrinu í Borgar-
nesi, Reykholti og víðar. Á 
vesturland.is er leiknum 
hlaðið niður í smá  forriti fyrir 
snjallsíma og spjaldtölvur.

Ævintýri 
með Sögu 
og Jökli

Útivist

Eftir góða gönguferð er ljúft að slaka á í volgri laug

Leifsbúð í Búðardal 
kl. 12-18
Skemman á Hvann-
eyri kl. 13-18

Edduveröld í 
Borgarnesi kl.
10-23 og lengur um 
helgar en matur er 
afgreiddur til kl. 21

Kaffi Emil í 
Grundar firði kl. 9-22
Ljómalind í Borgar-
nesi kl. 11-18

Afgreiðslutími

8. Gæðakaffi á góðum stað
Skemman er nýtt kaffihús sem 
opnað var á Hvanneyri fyrir 
síðustu helgi. Það er í elsta húsi 
Hvanneyrar sem var byggt sem 
matarskemma og er allt í upp-
runalegum stíl. Þar ráða húsum 
þær Stephanie Nindel og Rósa 
Björk Jónsdóttir og þær leggja 
upp úr alvöru gæðakaffi og 
 flottum vöfflum. 

9. Edduveröld
Í kaupfélagshúsunum við Eng-
lendingavík í Borgarnesi er veit-
inga- og kaffihús. Þar er boðið 
upp á mat sem er unninn frá 
grunni á staðnum og leitast við 
að nýta hráefni úr héraði. Goða-
fræðisýning er í neðra pakkhúsi 
og uppi er barnasvæðið Iðavellir 
og setustofan Himinbjörg.

10. Súpa og saga
Kaffi Emil er í Sögumiðstöðinni, 
Grundargötu 35 á Grundarfirði. 
Þar er súpa og heimabakað brauð í 
hádeginu en heimabakaðar kökur, 
kaffi, kakó og öl allan daginn.

Neytum og njótum

Sitthvað í boði fyrir sælkerana

 MYND/HELENA GUTTORMSDÓTTIR 

11. Markaðir 
Ljómalind er markaður 
á Sólbakka 2 í Borgar-
nesi. Þar eru matvara 

úr héraðinu, hekluð teppi og 
annað handverk, krem og smyrsl 
og blóm á pallinn. Við Akratorg á 
Akranesi er antík- og matarmark-
aður um helgar og í sumar verða 
þrír sveitamarkaðir í Borgarfirði. 
Sá fyrsti í dag í Reykholti. Þar er 
áherslan á rabarbara.

Matvara  
og handverk

VESTURLAND
ÚTIVIST OG AFÞREYING

3 7
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EINKUNNIR  Fjölbreyttur 
fólkvangur við Borgarnes.

verða svo öldum að bráð á næsta 
flóði. Á Langasandi er sturta með 
heitu vatni og margir skella sér 
í sjósund þaðan. Þess má geta að 
Langisandur hefur hlotið Bláfán-
ann sem er alþjóðleg umhverfis-
vottun Landverndar. 

6. Söguslóðir
Við smábátahöfnina í Búðar-
dal stendur Leifsbúð sem hefur 

að geyma bæði fróðleik og fæðu 
því hún er upplýsingamiðstöð 
og kaffihús. Þar er sýning um 
landafundi víkinga í Vestur-
heimi og á líkani af Dölunum 
sjást helstu sögustaðir Sturlungu 
og Laxdælu. Myndir frá Eiríks-
stöðum í Haukadal prýða veggi 
en þar er tilgátubær landkönnuð-
arins Eiríks rauða og konu hans 
Þjóðhildar.

7. Gaman að veiða
Ótal vötn eru á Vesturlandi. Á 
Þór isstöðum í Svínadal eru seld 
leyfi í Svínavatn á 1.600 krónur 
fyrir hálfan dag og 2.500 heilan. 
Leyfi í Bauluvallavatn og Hrauns-
fjarðarvatn sem eru á heiðinni 
milli Vegamóta og Stykkishólms 
fást í veiðihúsinu við Straumfjarð-
ará, vestan Vegamóta. Þar kostar 
stöngin 1.000 krónur yfir daginn. 

 MYND BJÖRN FÁLKI

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

12

STYKKISHÓLMUR  Þaðan er farið í ævintýrasiglingar út á Breiðafjörð. Þar 
er níu holu golfvöllur, sundlaug, sex gallerí, Vatnasafn og Eldfjallasafn svo 
nokkuð sé nefnt. Svo er stutt á Helgafell og þar geta menn hitt á óskastund. 



HÚÐ&HÁR
LAUGARDAGUR  21. JÚNÍ 2014

Matur fyrir húðina
Leyndarmálið á bak við geislandi húð 

gæti leynst í eldhússkápunum en ýmsar 
fæðutegundir hafa jákvæð áhrif á húðina. 

SÍÐA 2

Ballerínuhnútur
Lítið mál er að búa til klassískan 

ballerínuhnút. YouTube kemur klaufum til 
bjargar.  SÍÐA 4

Kókosolían vinsæl
Tískutímarit fullyrðir að kókosolía sé 

mesta tískuæðið um þessar mundir. 
SÍÐA 6
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Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Umsjónarmenn auglýsinga:  Bryndís Hauksdóttir, s. 512 5434, bryndis@365.is
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

Hollur og góður matur fyrir húðina
Flestir vilja hafa silkimjúka og geislandi húð. Leyndarmálið að baki því gæti leynst í eldhússkápunum en ýmsar fæðutegundir hafa 
jákvæð áhrif á húðina. Hér eru nokkrar slíkar matvælategundir sem eru góðar fyrir húðina og ekki skemmir fyrir að mest af þessu 
er gott fyrir bragðlaukana líka. 

Brasilískar konur láta svíða burt slitna hárenda með logandi kerti, 
til að líta út eins og Gisele Bundchen. Gisele er í brennidepli í Brasi-
líu um þessar mundir en hún mun afhenda heimsmeisturunum í 
fótbolta bikarinn þegar keppninni lýkur í júlí.  Gisele skartar þykku, 
bylgjandi og mjúku hári sem brasilískar konur eru tilbúnar að leggja 
ýmislegt á sig fyrir eða svo segir á fashionista.com.  
Þessi sérstaka hárskerðingaraðferð getur tekið tvo til þrjá klukku-
tíma og eru það helst efnameiri konur og fyrirsætur sem skella sér í 
logann. (Vart þarf að taka fram að þessa tækni skal ekki reyna upp á 
eigin spýtur við baðspegilinn heima!) 
Einnig er vinsælt að í stað þess að láta klippa neðan af öllu hárinu til 
að snyrta það eru einungis slitnu endarnir klipptir burt með tíma-
frekri aðferð, hársnyrtirinn rennir fingrum gegnum hvern einasta 
hárlokk og klippir hvern einasta enda sem stingur sér út. Þannig 
halda brasilísku tískudrósir síddinni en hárið verður silkimjúkt.

Svíða á sér hárið fyrir 
lokka eins og Gisele

Súkkulaði
Kakó gefur húðinni raka og gerir 
hana stinna og teygjan-
lega. Dökkt súkkul-
aði inniheldur 
mikið af 
andoxunar-
efninu 
flavonol svo 
gott er að súkkul-
aðið sé að minnsta 
kosti 70% kakó. Nokkur 
grömm af súkkulaði á dag 
ættu að gera húðina ljómandi.

Paprika
„Konur sem borða grænt og 
gult grænmeti eru gjarnan 
með færri hrukkur, 
sérstaklega í 
kringum augun,“ 
segir Jessica Wu, 
húðsjúkdóma-
læknir í Los 
Angeles. Efni 
í þess konar 
grænmeti getur 
minnkað næmi 
húðarinnar fyrir sól. 

Hafragrautur
Hafragrautur er vítamínríkur og ekki 
auðmeltanlegur þannig að blóðsykurinn 
helst stöðugur í lengri tíma eftir neyslu 
hans. Sveiflukenndur blóðsykur eykur 
magn andrógena í 
líkamanum en 
andrógen er 
hormón sem 
eykur hrukku-
myndun. 

Granatepli 
Granatepli eru full af pólýfenólandox-
unarefnum. Pólýfenól kemur stjórn á 
blóðflæði húðarinnar og gefur 
henni rósrauðan blæ. 
Andoxunarefnin 
í granateplum 
hjálpa til við 
að draga úr 
hrukkum 
og mýkja 
húðina. 

Valhnetur
Í valhnetum eru mikilvægar ómega-3 
fitusýrur sem geta aukið teygjanleika 
húðarinnar. Hneturnar eru líka hlaðnar 
kopar, steinefni sem eykur kollagen-
framleiðslu líkamans. 

Jógúrt
Prótín sem fást úr 
mjólkurvörum 
gera húðina 
stinnari og 
geta dregið 
úr hrukku-
myndun. 
Grísk jógúrt 
á að vera 
sérstaklega 
góð í þessum 
efnum.

Sólblómafræ
Fræin eru full af E-vítamíni sem heldur 
húðinni teygjanlegri og verndar efstu lög 
hennar fyrir sólinni. Sólblómaolíu er gott 
að bera á húðfleti sem eru gjarnan þurrir, 
svo sem varir og hæla.

Nýrnabaunir 
Þær eru ríkar af sinki og rannsóknir 
benda til þess að tengsl séu á milli 
þess að vera gjarn á að fá bólur og lágs 
sinkmagns í líkamanum. 



Rich nourishing 
lip balm

Einstakt samspil náttúru og vísinda

Jarðsjór Bláa Lónsins á uppruna sinn á 2000 
metra dýpi og náttúruleg innihaldsefni hans, 
þörungar, kísill og steinefni eru grunnurinn í Blue 
Lagoon húðvörum. Húðvörurnar styrkja efsta 
lag húðarinnar, draga úr niðurbroti á kollageni 
og örva eigin kollagennýmyndun húðarinnar.  
Rannsóknir, leiddar af Prof. Jean Krutmann, 
húðlækni og einum fremsta sérfræðingi heims 
á sviði rannsókna á öldrun húðarinnar,  sýna 
þetta og á þeim rannsóknum byggir þróun Blue 
Lagoon húðvörulínunnar gegn öldrun húðarinnar.

www.bluelagoon.is

Blue Lagoon varasalvinn er 
nærandi, mýkir og veitir góða 
vörn. Hann veitir heilbrigða 
 og fallega áferð. Varasalvinn 
 er án parabena.
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Auðveldur ballerínuhnútur
Allt of margir telja sig vera með tíu þumalfingur þegar kemur að hárgreiðslu. En meira að segja 
óhandlagnasta fólk getur lært að gera einfaldar greiðslur í hár, til dæmis hinn klassíska balletthnút. YouTube 
er til að mynda frábær hjálparkokkur allra sem vilja læra að flétta fasta fléttu, setja upp hár, slétta eða krulla. 

Ballettiðkun er nokkuð algeng meðal 
stúlkna á Íslandi. Íslenskar mæður og 
feður hafa því þurft að koma sér upp 

kunnáttu í því að setja ballerínuhnút í dætur 
sínar. Sumum vex þetta verkefni í augum en í 
raun er það sáraeinfalt. Hér eru nokkrir punktar 
um hvernig best er að bera sig að.

Hafið við höndina
Bursta, tvær teygjur, hárspennur, hárkleinu-
hring, hársprey og jafnvel hárfroðu.

1. Setjið hárið í hátt tagl. (Einnig er hægt að hafa 
hnútinn í hnakkanum og er þá taglið sett þar). 
Passið að allt hárið sé í taglinu og að það sé allt 
slétt og fínt. Þessu má ná með því að renna yfir 
hárið með greiðu og setja jafnvel hárfroðu í 
það til að stuttu hárin standi ekki út í loftið.

2. Setjið taglið í gegnum kleinuhringinn (slíka 
hringi má fá víða og í ýmsum stærðum).

3. Lyftið taglinu hátt upp og skiptið í tvo jafna 
hluta, efri og neðri. 

4. Dreifið nú hárinu jafnt yfir kleinuhringinn.
5. Takið lausu hárin og vefjið þeim réttsælis utan 

um taglið undir kleinuhringnum. 
6. Gott er að setja stóra teygju utan um hnútinn 

einu sinni til að halda öllu í horfinu. 
7. Festið með spennum á nokkrum stöðum.
8. Nú má spreyja hárspreyi yfir til að ekkert fari 

úr skorðum.
9. Hnúturinn er fallegur einn og sér en einnig 

eru til fallegar teygjur og borðar sem binda má 
utan um hnútinn.

Leikkonan Emmy Rossum 
með klassískan hnút.

Hnúturinn fer Reese 
Witherspoon mjög vel.

Kate Bosworth 
með fallegan 

háan hnút.

Reglulega berast fegrunarráð frá nafntoguðum fegurðardísum nú-
tímans en frægar gyðjur menningarþjóðfélaga fornaldar kunnu 
einnig að dekra við sig og segja elli kerlingu stríð á hendur.
 
● Eitt fyrsta fegrunarráð sögunnar kemur frá Kleópötru, drottn-

ingu Egyptalands. Hún laugaði andlit sitt með blöndu eplaediks 
og vatns til að vinna á óhreinindum og bakteríum og notaði þess á 
milli mjólk og hunang til að gera húðina fegurri. Prófið að blanda 
saman teskeið af ediki á móti tveimur bollum af vatni.

● Kleópatra var einnig meðvituð um góð áhrif vínberja á ótímabæra 
öldrun húðar. Hún kramdi vínber, blandaði þeim saman við hun-
ang og makaði á andlit sitt til yngingar. Merjið tíu græn vínber og 
blandið saman við matskeið af hunangi. Makið á andlit og látið 
vera í tíu mínútur. Hreinsið svo af með volgu vatni.

● María Stúart Skotadrottning fór iðulega í uppbyggjandi rauðvíns-
bað til að halda húðinni ungri og ferskri. Prófið að hella einu rauð-
vínsglasi út í baðvatnið til að mýkja húðina.

● Elísabet fyrsta Englandsdrottning var heilluð af eggjamaska sem 
er góður til að styrkja hörundið og draga úr roða, þrota og bólum. 
Aðskiljið egg og makið eggjahvítu á andlitið. Látið vera í tíu mín-
útur og hreinsið þá af með volgu vatni.

● Ástargyðjan Afródíta hélt húð sinni fagurri með þangi og þara, 
bæði til átu og sem líkamsmeðferð. Nota má þang og þara út í salöt 
og súpur eða baða sig í því til að gera húðina stinna.  

● María Antonía Frakklandsdrottning hélt sér unglegri með krydd-
jurtabaði sem samanstóð af blóðbergi, kryddmæru, lárviði og 
salti. Sjóðið í dálitlu vatni 2 matskeiðar blóðbergs, 1 teskeið krydd-
mæru, 3 lárviðarblöð og skvettu af salti og setjið út í baðvatnið.

● Konur til forna drógu menn á tálar með ilmjurtum og var kanill í 
sérstöku dálæti sem þær settu í rúmföt fyrir rómantískar nætur.

Húðgaldur fornra gyðja

Kleópatra VII Fílópator, drottning og faraó Egyptalands hins forna, var annáluð fyrir 
glæsileika. Kleópatra fæddist í janúar árið 69 fyrir Krist og dó 12. ágúst árið 30 fyrir Krist.

Kim Kardashian skartar oft 
klassískum ballerínuhnút í 
svörtu hárinu.

NÝTT frá Olay Regenerist

árangursríkari  
húðhreinsun en 

með hefðbundnum 
andlitshreinsi.

Breyttu umhirðu þinnar húðar 
á byltingarkenndan hátt!
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3 POINT SUPER 
CLEANSING SYSTEM



JÓNSMESSA Á HOFSÓSI
Hin árlega Jónsmessuhátíð á Hofsósi verður haldin um 
helgina. Þetta er fjölskylduhátíð sem hefur verið vel 
sótt á undanförnum árum. Skemmtidagskrá verður í 
boði, sýningar, gönguferðir, böll, grillveisla, kjötsúpu-
veisla og vöfflukaffi svo eitthvað sé nefnt.

Ég hef notað Brizo í nokkra mán-
uði og er ánægður með hversu 
vel það hefur reynst mér. Ég er 66 

ára og var farinn að finna fyrir því að 
þurfa oft að kasta af mér þvagi og náði 
ekki að tæma blöðruna í hvert sinn. 
Þetta var óþægilegt og mér líkaði ekki 
ástandið,“ segir Skúli Sigurðarson. „Ég 
vildi forðast að nota lyf, leist betur á 
að prófa eitthvað óhefðbundið og nátt-
úrulegt.  Mér bauðst fyrir nokkrum 
mánuðum að prófa einn mánaðar-
skammt af Brizo og fann fljótt að mér 
leið betur. Áhrifin eru þau að það virt-
ist vera minni þrýstingur á blöðruna og 
þvagrásina. 

Ég hef notað Brizo í nokkra mánuði 
samfleytt og er mjög ánægður með 
árangurinn og það hvernig mér líður 
af notkun þess. Ég hef mikla trú á nátt-
úrulegum lausnum sem í mörgum til-
fellum geta komið í staðinn fyrir lyf.“ 

HVERNIG Á AÐ NOTA BRIZO?
Það á að taka Brizo™ inn tvisvar á dag, 
eitt hylki á morgnana og eitt á kvöldin. 
Takið hylkin inn með vatni. Taka má 
Brizo™ með mat eða á fastandi maga. 
Það er mikilvægt að taka inn ráðlagðan 
dagskammt til að það beri tilætlaðan 
árangur.

AF HVERJU STÆKKAR 
BLÖÐRUHÁLSKIRTILLINN?
Þegar karlmenn eldast  breytist 
hormónamagnið í líkamanum. 
 Testósteróngildið minnkar en estró-
gengildið stendur í stað. Þessar hlut-
fallsbreytingar geta verið orsök þess 
að blöðruhálskirtillinn stækkar.

Það er hins vegar ekki vitað hver hin 
raunverulega ástæða er fyrir því að 
blöðruhálskirtillinn stækkar, því er erf-
itt að koma í veg fyrir það. Þess vegna 
er mikilvægt að huga vel að blöðru-
hálskirtlinum.

Blöðruhálskirtillinn umlykur þvag-
rásina rétt neðan við þvagblöðruna. 
Flest einkenni fela í sér erfiðleika við 
þvaglát sem er kallað einkenni frá 
neðri þvagfærum. 

Algengustu einkennin eru:

• Lítil eða slöpp þvagbuna
• Tíð þvaglát
• Næturþvaglát
• Skyndileg þvaglátaþörf
• Erfitt að hefja þvaglát
• Þvagleki eða erfitt að stöðva þvaglát
• Þörf fyrir þvaglát skömmu eftir síð-

asta þvaglát
• Sviði eða sársauki við þvaglát

Ef þetta er ekki meðhöndlað getur 
blöðruhálskirtillinn stækkað og þrengt 
alveg að þvagrásinni. Það getur leitt 
af sér önnur þvagvandamál sem geta 
valdið skemmdum á nýrum. 

HVERNIG GETUR 
BRIZO HJÁLPAÐ?
Brizo™ er soja-
þykkni sem getur 
umbylt lífsgæð-
um karlmanna. 
Brizo™ er fram-
leitt á einstakan 
hátt með gerjun-
araðferð sem 
eykur aðgengi að 
gagnlega virka 
efninu sem er í 
sojabauninni. Með 
því að veita skjóta 
lausn við óþægi-
legum einkennum 
við þvaglát, veitir 
Brizo™ aukna vel-
líðan yfir daginn 
og þá sérstaklega 
á nóttunni. 

ÁRANGUR AF BRIZO?
Tilætluð áhrif af Brizo™ geta komið í 
ljós á innan við mánuði eftir að inntaka 
er hafin. Brizo™ umbyltir heilbrigði 
blöðruhálskirtilsins hjá karlmönnum 
með því að draga bæði úr tíðum þvaglát-
um og næturþvagláti. 

VEITIR LAUSN VEGNA 
ÓÞÆGINDA VIÐ ÞVAGLÁT
ICECARE KYNNIR  Brizo er ætlað að létta á óþægilegum einkennum frá neðri 
þvagfærum vegna stækkunar á blöðruhálskirtli, sem er algengur fylgikvilli 
þegar karlmenn eldast og kallast góðkynja stækkun á blöðruhálskirtli.

NÁTTÚRULEG LAUSN 
Skúli Sigurðarson 
segir að hann hafi fljótt 
fundið mun eftir að 
hann byrjaði að taka inn 
Brizo.  MYND/GVA
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IZO?
Brizo™ geta komið í
á ði f i ð i k

SÖLUSTAÐIR
Fæst í öllum apótek-
um, heilsu verslunum 
og heilsuhillum stór-
markaðanna.
IceCare með 
www.icecare.is

Opnað fyrir 
umsóknir í 
Myndlistarsjóð 
22. júní

Myndlistarsjóður

Veittir verða
Undirbúningsstyrkir og styrkir 
til minni sýningar verkefna allt 
að 500.000 

Styrkir til stærri sýningar-
verkefna, útgáfu/rannsóknar-
styrkir og aðrir styrkir allt að 
2.000.000

Umsóknarfrestur er 11. ágúst 2 014

Upplýsingar um myndlistarsjóð, 
umsóknareyðublað, úthlutunar-
reglur og leiðbeiningar er að finna 
á vefsíðu myndlistarráðs 
www.myndlistarsjodur.is 

Úthlutað verður í september

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Hætta á meltingarvandamálum 
eykst þegar ferðast er til útlanda; 
ekki síst matareitrun. Magakveis-

ur og kvef eru algengasta ástæða veik-
inda 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 umhverf-
inu vegna allra hinna ferðamannanna.

Með því að taka inn góða meltingar-
gerla styrkist meltingarflóran og ónæm-
iskerfi líkamans og þar með varnir 
líkamans gegn óæskilegum bakteríum 
sem valdið geta meltingarvanda.

BYLTINGARKENND LAUSN FYRIR 
MELTINGUNA
Það er öllum hvimleitt að glíma við 
meltingartruflanir í sumarfríi á 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 meltingar-
gerla 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 
bakteríuformúla 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 meltingarvegi. Auk þess inni-
heldur hún saccharomyces boular-

dii sem losar þarmaflóruna við óæski-
legar bakteríur og dregur verulega úr 
líkum á magakveisum og niðurgangi. 

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

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

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.

VELLÍÐAN Í MAGA 
Ferðalög geta tekið sinn toll 

og því mikilvægt að undirbúa 
meltingarvegaflóruna vel áður 

en haldið er utan í sumarfrí.

Fæst með 
20 prósenta 

afslætti 
út júní

Læknirinn í eldhúsinu, 
Ragnar Freyr Ingvarsson, 
hefur búið ásamt fjölskyldu 

sinni í Lundi í Svíþjóð í sex ár. 
„Síðan við fluttum til Svíþjóðar 
höfum við haldið upp á Jóns-
messuna, „midsommar“, eftir 
kúnstarinnar reglum. Þetta er ein 
mikilvægasta hátíðin hérna í Sví-
þjóð, nánast mikilvægari en sjálf 
jólin.“ Ragnar Freyr heldur úti 
hinu vinsæla bloggi Læknirinn í 
eldhúsinu og gaf út samnefnda 
bók fyrir síðustu jól. Næsta bók 
er í vinnslu en matreiðsla er aðal-
áhugamál læknisins. Um helgina 
ætlar Ragnar að kveikja upp í 
grillinu og bjóða fjölskyldunni 
upp á ljúffenga steik. 

Hvað gerið þið til að fagna 
Jónsmessunni?
Við nágrannarnir hittumst upp úr 
hádeginu og gerum okkur glaðan 
dag sam-

an. Þetta er samskotaveisla þar 
sem lagt er saman í púkk það 
sem verður á hlaðborðinu. Rík 
hefð er fyrir því að hafa margar 
tegundir af síld, böku með Väst-
erbotten-osti, heitreyktan lax, 
nýjar kartöflur með dilli, egg og 
svo auðvitað tertu með nýjum 
sænskum jarðarberjum.

Hver er óskamorgunmaturinn 
um helgar?
Ég held að egg Benedict séu án 
efa einn af mínum uppáhalds-
morgunverðum og finnst ansi 
hátíðlegt þegar ég bretti upp 
ermarnar og skelli í skonsur, 
hleypi egg og útbý hollandaise-
sósu – allt fyrir hádegi. 

Hver er yfirleitt helgarmorgun-
maturinn? 
Í mörg ár hef ég verið vakinn 
um helgar með ósk um að baka 
nokkrar pönnukökur. Það fer 
yfirleitt svo að ég geri það enda 
er fátt ljúffengara. Mér finnst 

líka ljómandi gott að blanda 
ávöxtum saman við deigið. 
Að hræra röspuðum 

eplum eða perum saman 
við deigið er alveg 
ljúffengt. Svo er líka 
rosalega gott að setja 

bláber í pönnukökurnar 
og jafnvel hnetur. Svo er 

auðvitað „möst“ að hafa með 
þessu ekta hlynsíróp. Og auð-
vitað beikon!

Sefur þú út um helgar?
Það gerist nú sjaldan að ég fái 
að sofa fram eftir. Þriggja barna 
faðir fær nú ekki mikinn frið á 
morgnana og sú yngsta tekur 
engum rökum hvað þetta snertir. 
Hún sprettur upp snemma á 
morgnana, oftast hlæjandi, og 
vill fá að borða. 

Vakir þú fram eftir?
Það kemur fyrir, mér þykir nota-
legt að horfa á bíómyndir einn, 
þegar allir hafa sofnað. Lélegar 
spennumyndir sem eiginkona mín 
myndi aldrei nenna að horfa á.

Þegar þú ert næturhrafn, 
færðu þér eitthvað í gogginn á 
kvöldin?
Það kemur fyrir að ég poppi en 
annars læt ég það vera að fá mér 
eitthvað í gogginn á kvöldin. 
Enda oftast saddur eftir kvöld-
matinn. 

Ertu með nammidag? 
Á laugardögum er ég með 
nammidag. En ég er ekki mikið 
fyrir sætindi, þannig að það er 
frekar að ég sleppi mér algerlega 
í matargerðinni.

Hvað er með sunnudags-
kaffinu?
Þar sem við erum dugleg að baka 
pönnukökur á sunnudagsmorgn-
um höfum við verið heldur löt 

við að baka eitthvað með kaffinu. 
Það kemur þó fyrir að elsta 
dóttir mín, Valdís Eik, nenni að 
gera skúffuköku, gulrótarkökur 
eða möffins. 

PÖNNUKÖKUR Í MORGUNMAT
HELGARNEYSLAN  Ragnar Freyr Ingvarsson, eða Læknirinn í eldhúsinu eins og hann er betur þekktur, ætlar að halda upp á Jóns-
messuna um helgina enda búsettur í Svíþjóð þar sem „midsommar“-hátíðin er næstum stærri en jólin.

LÆKNIR Í ELDHÚSI Ragnar verður á fullu að elda um helgina en hann og fjölskylda 
hans halda Jónsmessuna hátíðlega með nágrönnum sínum í Lundi í Svíþjóð. Hlaðborðið 
mun svigna undan gómsætum krásum. 



ÁN
Optical Blur 5 sek.

MEÐ
Optical Blur 5 sek.
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Felið öldrunarmerki og lýti 
á augabragði. Sjáið muninn!

BERIÐ Á HÚÐINA 
Á EFTIR RAKAKREMINU

Hrukkur virðast dofna um 38%* 

Fínar línur virðast dofna um 41%* 

Svitaholur í kinnum virðast dofna um 38%* 

Húðin virkar með meiri ljóma: + 41%* 

Gerir ójöfnur í húðlitnum minna áberandi og jafnari: + 26%* 

*Rannsóknir húðsérfræðinga, 42 konur

 
PRIMER MEÐ LJÓSBROTSÖGNUM SEM HAFA 
SÝNILEGA FEGRANDI OG SLÉTTANDI  EIGINLEIKA
FEGRANDI ÁHRIF Á AUGABRAGÐI:

/garniericeland
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MANGÓSALSA

1 þroskað mangó
2 rauðar paprikur, grillaðar
½ lárpera
2 msk. smátt skorið, ferskt kóríander
safi úr einni límónu
2 msk. olía
salt og nýmalaður pipar

Skerið mangó, lárperu og papriku 
í litla bita. Blandið olíu saman við 
ásamt kóríander, salti, pipar og lím-
ónusafa. Gott er að hafa rauðlauk og 
chili-pipar að auki en það þarf ekki.
Berið olíu á kjötið og bragðbætið 
með salti og pipar. Grillið kjötsneið-
arnar og tortillurnar. Setjið kjöt, 
salsa og smávegis gráðost yfir og 
rúllið kökunum upp. Vel má bæta 
salatblöðum saman við.

Það má líka nota kjúkling í stað 
nautakjöts. Einnig má nota brie eða 
camembert í stað gráðosts, allt eftir 
smekk hvers og eins. 

TORTILLA MEÐ NAUTAKJÖTI, 
GRÁÐOSTI OG MANGÓSALSA

FYRIR FJÓRA
4 tortillur
250 g nautasteik, skorin í strimla
80 g gráðostur
2 msk. olía
salt og pipar 

Bókin sem ég er að lesa 
er Piparkökuhúsið eftir 
sænska rithöfundinn Carin 

Gerhardsen,“ segir Jón Geir, sem 
fékk bókina lánaða hjá vini sínum 
sem fannst titillinn eitthvað svo 
súr og áhugaverður, svona um 
hásumarið.

„Í stuttu máli sagt er þetta 
alveg hrikalega spennandi bók 
með góðri slettu af hryllingi. Inn-
blástur höfundar er að einhverju 
leyti eigin reynsla úr barnæsku en 
þarna eru virkilega áhugaverðar 
pælingar um hvernig glæpamaður 
verður til. Allar manneskjur eru jú 
góðar þegar þær fæðast, en svo 
gerist eitthvað á lífsleiðinni sem 
veldur því að fólk „snappar“ bara. 
Það sem er eiginlega mest krípí er 
að þetta gæti allt eins verið fólkið 
í næsta húsi,“ segir Jón Geir sem 
er heillaður af Piparkökuhúsinu:

„Bókin er spennutryllir sum-
arsins!“

Nú stendur grilltíminn sem hæst og þá er gott að fá hugmyndir um eitthvað sniðugt á grillið. Hér eru uppskriftir að mexí-
kóskum tortilla-kökum með nautakjöti og svínalund fylltri með gráðosti. Ljúffengir og einfaldir réttir á góðum sumardegi.

TORTILLA MEÐ NAUTAKJÖTI 
OG SVÍNALUND Á GRILLIÐ

GRILLUÐ TORTILLA Það er ýmislegt 
hægt að setja ofan á grillaða tortillu, til 
dæmis gott nautakjöt.

KRÍPÍ LESNING Jón Geir, trommari í Skálmöld, getur ekki sleppt takinu af spennutrylli 
sumarsins enda er hann hrikalega spennandi. MYND/ARNÞÓR

SPENNUTRYLLIR 
SUMARSINS
FORLAGIÐ KYNNIR  Jón Geir Jóhannsson, trommari Skálmaldar, er mikill 
bókanjörður og næstum alæta á bækur en yfirleitt eru það vísindaskáldsögur 
og myndasögublöð sem heilla – enda er hann ekki að vinna í Nexus fyrir ekki 
neitt. Að þessu sinni greip Jón Geir í glænýja spennubók.

SVÍNALUND MEÐ GRÁÐOSTA- 
OG PISTASÍUSMJÖRI

FYRIR FJÓRA
Góður kvöldmatur fyrir fjölskylduna 
eða gesti á góðviðrisdegi. Mangó-
salsa úr uppskriftinni hér að ofan 
passar einnig með þessum rétti. 

700 g svínalund
6 sneiðar parmaskinka
100 g gráðostur
50 g smjör, mjúkt
3 msk. pistasíuhnetur

Blandið saman osti, smjöri og 
smátt söxuðum pistasíuhnetum. 
Setjið bökunarpappír eða plast-
filmu utan um smjörið, rúllið upp 
og geymið í ísskáp. 

Hreinsið himnuna af lundinni með 
beittum hníf. Skerið vasa í kjötið og 
fyllið með smjörkryddinu. Klemmið 
kjötið aftur saman og kryddið með 
salti og pipar. Vefjið skinkusneið-
um utan um kjötið og vefjið bandi 
yfir svo að allt haldist fast. 

Penslið lundina með olíu og leggið 
á heitt grill í um það bil 15 mínútur. 
Snúið kjötinu nokkrum sinnum 
meðan á eldun stendur. Slökkvið 
á grillinu og látið kjötið hvíla á því 
í 10–15 mínútur. Berið fram með 
góðu, grilluðu grænmeti eða fersku 
salati og afganginum af smjör-
kryddinu.  

Afleysingamenn leigubílstjóra

Námskeið
Með vísun til laga nr. 134/2002 um leigubifreiðar,

gengst Samgöngustofa fyrir námskeiði fyrir
 afleysingamenn leigubílstjóra í Ökuskólanum í 

Mjódd dagana 24., 25. og 26. júní  n.k. 

Næsta námskeið eftir það verður síðan haldið í 
september n.k.

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

Verslunin Belladonna

Flott föt fyrir flottar konur
stærðir  38-58
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Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið með glæsilegt forskot  
á keppinautana. Meðallestur Fréttablaðsins í aldurshópnum 
25-54 ára er 73% á höfuðborgarsvæðinu.* 

Við bendum auglýsendum á að notfæra sér forskotið þegar 
þeir velja dreifingarleið fyrir fjölpóst sinn. Við dreifum sex 
daga vikunnar til heimila á stærsta markaðssvæði landsins. 

Hafðu fjölpóstinn þinn inni í Fréttablaðinu.  
Það er áhrifarík leið til að koma skilaboðum um vöru eða 
þjónustu beint inn á heimilin. 

Kannaðu dreifileiðir og verð í síma 512 5448  
eða í tölvupóstfangi fjolpostur@frettabladid.is

HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN

Í FRÉTTABLAÐINU



atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

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

Sótt er um starfið á vef Capacent til og með 29. júní. 
Nánari upplýsingar veita Auður Bjarnadóttir hjá Capacent; 
audur.bjarnadottir@capacent.is og Brynjar Már Brynjólfsson 
á starfsmannasviði Landsvirkjunar; 
brynjar.mar.brynjolfsson@landsvirkjun.is. 

Landsvirkjun leitar að stöðvarverði í Fljótsdalsstöð. Starfið 
felur í sér eftirlit, viðhald og rekstur Fljótsdalsstöðvar og 
tengdra eigna.

Menntunar- og hæfnikröfur:

>  Við leitum að rafvirkja eða vélfræðingi með iðn-,   

 iðnfræði- eða tæknifræðimenntun.

>  Þekking á viðhaldi búnaðar: loft-, kæli-, vökva-  

 og rafkerfum.

>  Reynsla af verkefnum á sviði gæða- og öryggis -  

 stjórnunar.

>  Frumkvæði, skipulag, sjálfstæð vinnubrögð og  

 hæfni til að tileinka sér nýjungar.

>  Lipurð í mannlegum samskiptum og færni til að  

 ná tökum á starfi og starfsumhverfi.

Stöðvarvörður  
í Fljótsdalsstöð

Sveitarstjóri í Hvalfjarðarsveit

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 7. júlí nk. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Farið verður með allar fyrirspurnir sem trúnaðarmál. 
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar.

Hvalfjarðarsveit er öflugt sveitarfélag með 
ríflega 600 íbúa. Náttúrufegurð er víða 
allmikil og möguleikar óþrjótandi til að njóta 
frábærrar útiveru. Hvalfjarðarsveit er dreifbýlt 
sveitarfélag með litlum íbúakjörnum. Þar eru 
næg og fjölbreytt atvinnutækifæri, öflugur  
landbúnaður og  vaxandi ferðaþjónusta. 

Mikil uppbygging hefur átt sér stað á 
iðnaðarsvæðinu við Grundartanga með 
fjölmörgum iðnfyrirtækjum. Í sveitarfélaginu er 
rekið metnaðarfullt skólastarf í sameinuðum 
leik- og grunnskóla. Hvalfjarðarsveit er í 
nálægð við þéttbýli og í góðu samstarfi við 
nágrannasveitarfélög. 

Nánari upplýsingar má finna á                 
www.hvalfjardarsveit.is. 

Starfssvið Menntunar- og hæfniskröfur

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



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 starfið 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 - NOREGUR
ÍSTAK óskar eftir að ráða vana tækjastjórnendur með meirapróf til 

starfa við framkvæmdir í Noregi. Umsækjendur þurfa að geta hafið 

störf sem fyrst.

Við Grunnskólann í Hveragerði er laus  
staða þroskaþjálfa frá 1. ágúst nk. 
Grunnskólinn í Hveragerði er vel staðsettur í grónu 
og glæsilegu bæjarfélagi. Einkunnarorð skólans eru: 
viska, virðing og vinátta og við leggjum metnað í að 
áhrif þeirra séu augljós í daglegu starfi. Skólinn flaggar 
Grænfánanum og er að stíga sín fyrstu skref sem 
þátttakandi í verkefninu Heilsueflandi grunnskólar.
 
Umsóknarfrestur er til 10. júlí nk.

Upplýsingar um störfin veitir Fanney Ásgeirsdóttir, 
skólastjóri, í gegnum  fanney@hveragerdi.is 
og í síma 660-3912.

Skólastjóri

Grunnskólinn í Hveragerði
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www.tskoli.is

kennarar óskast
Skapandi og frjóir

Margmiðlunarskólinn leitar að kennara með sérhæfingu í 

forritun og eftirvinnslu og kennara með sérhæfingu í Animation. 

Óskað er eftir kennurum með kennsluréttindi og kennslureynslu. 

Umsækjendur skulu senda ítarlega ferilskrá (portfolio) með umsókn. 

Launakjör eru samkvæmt stofnanasamningi Tækniskólans  
og KÍ. Umsóknarfrestur er til 28. júní. Umsóknir sendast á  
bg@tskoli.is. Nánari upplýsingar veitir Áslaug Maack, 
skólastjóri, í síma 514 9601 og í tölvupósti, amp@tskoli.is.

Víkingbátar ehf er ört vaxandi fyrirtæki sem framleiðir 
fiskibáta úr trefjaplasti af gerðinni Víkingur og Sómi. 
Víkingbátar er staðsett að Kistumel 20, 116 Reykjavík og 
hjá félaginu starfa reynslumiklir bátasmiðir og iðnaðar-
menn við framleiðslu og frágang báta. Vegna vaxandi 
verkefna leita Víkingbátar ehf eftir öflugum liðsmönnum í 
framleiðsludeild félagsins 
 
Helstu verkefni
   •  Vinna við trefjaplast
   •  Samsetning báta
   •  Vinna við innréttingar og frágang
   •  Handverksvinna 
Hæfniskröfur
   •  Iðnmenntun kostur 
   •  Vandvirkni og vinnusemi
   •  Reglusemi og heilsuhraustur
   •  Reynsla af trefjaplastvinnu og bátum kostur
 
Umsókn og ferilskrá sendist á  julius@vikingbatar.is 
eða aevar@vikingbatar.is
 
Umsóknarfrestur er 04.07.2014

STARFSFÓLK ÓSKAST
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VERK- EÐA TÆKNIFRÆÐINGUR SUÐURLAND

Sláturfélag Suðurlands er 107 ára, öflugt og framsækið matvælafyrirtæki í 
eigu búvöruframleiðenda á Suður- og Vesturlandi og almennra hluthafa. 
Höfuðstöðvar þess eru í Reykjavík og þar eru, auk skrifstofu, markaðs- og 
söludeildir. Á Hvolsvelli er meginhluti kjötiðnaðar staðsettur ásamt frystihúsi 
og vörudreifingu kjötvara. Sláturhús rekur félagið á Selfossi ásamt 
úrbeiningu á kjöti og pökkunarstöð. 

Nánari upplýsingar um félagið má finna á heimasíðu þess, www.ss.is.

Sláturfélag Suðurlands óskar að ráða verkfræðing / tæknifræðing í starf 
deildarstjóra í framleiðsludeild. 

Meðal verkefna eru umsjón með vöruskrá, framlegðar-, verð- og bónusútreikningar, áætlana- 
gerð, úrvinnsla framleiðsluupplýsinga, endurskoðun verkferla og þátttaka í stjórnun og 
stefnumótun innan framleiðsludeildar. Óskað er menntunar á sviði verkfræði eða tæknifræði. 
Reynsla úr matvælaiðnaði er æskileg en ekki nauðsynleg. Starfsaðstaða er á Hvolsvelli en 
starfinu fylgja bifreiðahlunnindi og því er búseta annars staðar á Suðurlandi vel möguleg.

Nánari upplýsingar gefur Guðmundur Svavarsson, framleiðslustjóri
s. 488 8200, netfang: gudmundur@ss.is.

Áhugasömum er bent á að sækja um á heimasíðu félagsins; www.ss.is undir „sækja um starf“.

Umsóknarfrestur er til 30. júní 2014.

LEX
LÖGMANNSSTOFA

Borgartúni 26
105 Reykjavík
Fax 590 2606

Hafnarstræti 94
600 Akureyri
Fax 590 2680

Sími 590 2600
lex@lex.is
www.lex.is

LEX er ein stærsta lögmannsstofa landsins með yfir 40 lögmenn innan sinna raða 
og sinnir verkefnum fyrir mörg af stærstu fyrirtækjum og stofnunum landsins.

LEX 
LEITAR AÐ 
LÖGMÖNNUM
 
LEX lögmannsstofa hefur hug á að 
bæta tveimur lögmönnum í öflugan 
hóp félagsins á eftirtöldum sviðum: 

Eignarréttur, stjórnsýsluréttur 
og rekstur dómsmála

Lögmaður með embættis- eða meistara-
próf í lögum og lögmannsréttindi, 
starfsreynslu á sviði eignarréttar og 
stjórnsýsluréttar auk haldgóðrar reynslu 
af rekstri dómsmála.  

Samkeppnisréttur

Lögmaður með embættis- eða meistara-
próf í lögum. Lögmannsréttindi eru æskileg 
ásamt starfsreynslu og/eða framhaldsnámi 
á sviði samkeppnisréttar. 

Umsóknarfrestur er til 29. júní 2014 
og skulu umsóknir sendar á umsokn@lex.is

Sölufulltrúi
Útgáfufyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir sölu-
fulltrúum í fullt starf. Um er að ræða sölu- og kynninga 
starf fyrir fjöldan allan af ýmis konar ritum sem fyrirtækið 
gefur út, sjá heimasíðuna www.sagaz.is

Krefjandi starf í skemmtilegu umhverfi.
Reynsla af sölu- og kynningarmálum æskileg en ekki 
skilyrði. Athugið tekjur eru árangurstengdar  
en tekjumöguleikar miklir! 
Umsóknir skulu sendar á netfangið:  
umsokn@sagaz.is fyrir 27. júní nk.  

Miklir tekjumöguleikar fyrir duglegt fólk

Uppsveitir Árnessýslu og Flói  
óska eftir félagsráðgjafa til starfa

Félagsráðgjafi óskast til starfa hjá sveitarfélögunum í uppsveitum 
Árnessýslu og Flóa.  Um er að ræða 100% stöðu.  Starfsstöð  
félagsráðgjafa er á heilsugæslunni í Laugarási. Samstarf er á 
milli sjö sveitarfélaga í Árnessýslu á sviði skóla- og velferðar 
þjónustu.  Einn forstöðumaður er yfir svæðinu og er sameiginleg 
skólaþjónustu- og velferðarnefnd. Forstöðumaður hefur yfirumsjón 
með faglegu starfi og ráðgjöf.   Sveitarfélögin bjóða upp á fjölbreytt 
verkefni á sviði skóla- og velferðarmála, svigrúm til nýrra verkefna 
og vinnubragða.
 
Helstu verkefni
   •  Félagsleg ráðgjöf og fjárhagsaðstoð
   •  Barnavernd,
   •  Málefni fatlaðra,
   •  Málefni aldraðra,
   •  Önnur verkefni sem falla undir lög um félagsþjónustu  
       sveitarfélaga.
 
Hæfniskröfur:
   •  Félagsráðgjafamenntun
   •  Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
   •  Lipurð í mannlegum samskiptum.
   •  Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu.
   •  Hæfni í að tjá sig í ræðu og riti.
 
Umsókn með upplýsingum um menntun og starfsreynslu  berist til 
Maríu Kristjánsdóttur, forstöðumanns Skóla- og velferðarþjónustu 
Árnesþings á netfangið maria@hveragerdi.is fyrir 9. júlí 2014.  
Laun eru samkvæmt  kjarasamningi Samband íslenskra  
sveitarfélaga og Félagsráðgjafafélags Íslands. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu  
liggur fyrir.

Hótel Klettur er glæsilegt hótel aðeins steinsnar 
frá miðbæ Reykjavíkur. Okkur vantar þjónustulundað 

starfsfólk í hópinn.

Viðkomandi þarf að vera tilbúinn til að aðstoða í morgun-
verðarsal, þarf að hafa kennitölu og leyfi til að starfa á Íslandi.
Um vaktavinnu er að ræða og því þarf viðkomandi að geta 

unnið um helgar og á frídögum þegar þess þarf.

Hæfniskröfur

Hæfni í mannlegum samskiptum.

Gott skipulag og stundvísi.

Rík þjónustulund.

Enskukunnátta er skilyrði.

 Umsóknarfrestur er til 25. júní 2014 og skulu 
umsóknir berast á netfangið sigurdur@hotelklettur.is

Herbergisþerna
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Helstu verkefni:
    •    Dagleg yfirstjórn og samhæfing þjónustu og starfskrafta Velferðarsviðs. 
    •    Ábyrgð á stjórnun og framkvæmd velferðarþjónustu í umboði velferðarráðs. 
    •    Undirbúningur mála fyrir velferðarráð og ábyrgð og eftirfylgni með ákvörðunum    
          ráðsins. 
    •    Stefnumótun í velferðarmálum í samvinnu við velferðarráð. 
    •    Forysta við þróun og innleiðingu nýrra hugmynda og úrræða í velferðarþjónustu, 
          ásamt mati á árangri og eftirliti.
    •    Ábyrgð á starfs- og fjárhagsáætlun ásamt annarri áætlanagerð fyrir Velferðarsvið.
    •    Ábyrgð á rekstri og stjórnsýslu sviðsins, þ.m.t. fjármálum og starfsmannamálum.
    •    Samráð við félagasamtök og aðra hagsmunaaðila um velferðarmál. 
    •    Samstarf við opinbera aðila í velferðarmálum innanlands og utan. 
    •    Sviðsstjóri velferðarmála tilheyrir yfirstjórn borgarinnar.
 
 
 
 

Menntunar- og hæfniskröfur:
    •    Háskólamenntun og meistarapróf sem nýtist í starfi. 
    •    Leiðtogahæfileikar og farsæl stjórnunarreynsla ásamt reynslu af því að 
          leiða breytingar.
    •    Þekking og reynsla af rekstri, þjónustustarfsemi og opinberri stjórnsýslu. 
    •    Víðtæk þekking og reynsla af velferðarmálum.
    •    Þekking og reynsla af stefnumótunarvinnu.
    •    Góð hæfni í mannlegum samskiptum. 
    •    Framsýni, metnaður, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð. 
    •    Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku, kunnátta í norrænu máli er kostur.
 

Sviðsstjóri Velferðarsviðs

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

Umsóknarfrestur er til og með 7. júlí. 
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og 
kynningarbréf. Nánari upplýsingar veitir Ragnhildur Ísaksdóttir, starfsmannastjóri Reykjavíkurborgar, í síma 411-1111 eða ragnhildur.isaksdottir@reykjavik.is

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar fer með ábyrgð á velferðarþjónustu borgarinnar, þ.m.t. almennri félagsþjónustu og sértækri þjónustu við fatlað fólk, aldraða og börn. Í því felst stefnumótun í velferðarmálum, áætlanagerð, samþætting  
velferðarþjónustu og eftirlit í samræmi við lög, reglur, samþykktir og pólitíska stefnu í velferðarmálum. Ennfremur mat á árangri, þróun nýrra úrræða og gerð þjónustusamninga við þriðja aðila. Framkvæmd velferðarþjónustu fer fram  
á sex þjónustumiðstöðvum í hverfum borgarinnar og hjá Barnavernd Reykjavíkur. Á Velferðarsviði starfa rúmlega 2.000 starfsmenn á um 100 starfseiningum sem margar veita þjónustu allan sólarhringinn. Velferðarsvið þjónustar um  
20.000 einstaklinga á ári og eru áætluð útgjöld sviðsins árið 2014 um 23 milljarðar króna. Velferðarsvið starfar með velferðarráði og barnaverndarnefnd. Horft er til aukinnar áherslu í hverfisbundinni þjónustu sem gæti haft áhrif á  
skipulag Velferðarsviðs. Nánari upplýsingar um starfsemi Velferðarsviðs má sjá á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is

Reykjavíkurborg auglýsir laust til umsóknar starf sviðsstjóra Velferðarsviðs. 

Saman náum við árangri

Samskip eru flutningafyrirtæki með starfsstöðvar víða um heim. Starfsfólk Samskipa býður viðskiptavinum faglega ráðgjöf og heildar-
lausnir á sviði flutninga- og flutningatengdrar þjónustu. Við höfum á að skipa fjölbreyttum hópi starfsfólks sem vinnur ávallt með frum-
kvæði, samheldni og þekkingu að leiðarljósi. Við leggjum áherslu á markvisst fræðslustarf og tækifæri til starfsþróunar. Öryggis- og
heilbrigðismál starfsfólks eru í fyrirrúmi og bjóðum við upp á fyrirmyndar vinnuaðstöðu. Samskip eru Menntafyrirtæki ársins 2014.

Umsóknarfrestur er til og með 29. júní nk. 
Umsóknir skulu fylltar út á www.hagvangur.is 

SAMSKIP ÓSKA EFTIR AÐ RÁÐA STARFSFÓLK 
Í INNFLUTNINGSDEILD 

Viðskiptastjóri

Starfssvið 
• Þjónusta og ráðgjöf til viðskiptavina
• Þátttaka í og eftirfylgni með markaðs- og söluáætlunum
• Ábyrgð á tilboðs- og samningagerð 
• Samskipti við erlenda samstarfsaðila 

Menntunar- og hæfnikröfur 
• Menntun á háskólastigi 
• Marktæk reynsla af markaðs- og sölustörfum
• Marktæk reynsla af B2B og erlendum samskiptum æskileg
• Öguð og sjálfstæð vinnubrögð 
• Mjög góð kunnátta í ensku, töluðu og rituðu máli 

Eiginleikar
• Góð greiningarhæfni
• Mikil kappsemi og metnaður 
• Rík þjónustulund
• Afburða samskiptahæfileikar og útsjónarsemi

Söluráðgjafi

Starfssvið 
• Sala og kynning á þjónustu innflutningsdeildar 
• Þátttaka í og eftirfylgni með markaðs- og söluáætlunum
• Þátttaka í tilboðs- og samningagerð 
• Samskipti við erlenda samstarfsaðila 

Menntunar- og hæfnikröfur 
• Menntun á háskólastigi æskileg
• Reynsla af sölustarfi æskileg
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð 
• Góð enskukunnátta er skilyrði 
• Rík þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum

Eiginleikar
• Góð greiningarhæfni
• Mikil kappsemi og metnaður 
• Rík þjónustulund
• Afburða samskiptahæfileikar og útsjónarsemi

Kraftur og kappsemi

Nánari upplýsingar veita:  
Elísabet Sverrisdóttir, elisabet@hagvangur.is
Rannveig J. Haraldsdóttir, rannveig@hagvangur.is
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Starfsvið:
• Daglegur rekstur sveitarfélagsins. 
• Yfirumsjón með bókhaldi og áætlanagerð.
• Vinna með sveitarstjórn og fylgja eftir ákvörðunum hennar.
• Gæta hagsmuna sveitarfélagins út á við og annast samskipti  
 við stofnanir, fyrirtæki, samtök og íbúa.

Menntunar og hæfniskröfur:
• Reynsla af rekstri og stjórnun. Góð bókhaldskunnátta skilyrði.
• Þjónustulund, skipulögð vinnubrögð og hæfni í mannlegum  
 samskiptum.
• Háskólamenntun og þekking á málefnum sveitarfélaga   
 æskileg.
• Frumkvæði til að takast á við uppbyggingu sveitarfélagsins.

Umsóknarfrestur er til 7. júli 2014.
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist til oddvita Húnavatnshrepps 
Þorleifs Ingvarssonar, Sólheimum 541 Blönduós og veitir hann 
jafnframt frekari upplýsingar um starfið.
Símar: 452-7150  og 893-4006.  Netfang: solheim@emax.is

Húnavatnshreppur er afar víðfeðmt  sveitarfélag sem  nær frá Húnaflóa  
að  Langjökli og Hofsjökli í suðri. Grunnatvinnuvegur í sveitarfélaginu er 
landbúnaður en mikils virði er að ná fram nýsköpun í atvinnumálum . Húna-
vatnshreppur hefur   uppá  margt að bjóða varðandi ferðaþjónustu og útivist. 
Sögustaðir eru fjölmargir í sveitarfélaginu  og þar eru  gjöfular veiðiár og vötn. 
Þá er náttúrufegurð og víðsýni óvíða meira. 
Grunn- og leikskóli er á Húnavöllum, þar er einnig stjórnsýsla sveitarfélagsin 
staðsett. Íbúar sveitarfélagsins eru liðlega 400.

Margháttaðar upplýsingar um Húnavatnshrepp er að finna á heimasíðu 
sveitarfélagsins. www.hunavatnshreppur.is

Sveitarstjóri Húnavatnshrepps

Húnavatnshreppur óskar eftir að ráða sveitarstjóra.

MÆLINGAMAÐUR HAFNADEILD
REYKJAVÍK 
Laust er starf mælingamanns á hafnadeild Vegagerðarinnar Í Reykjavík.  
Um 100% starf er að ræða en starfið felst fyrst og fremst í að sinna dýptar- 
mælingum, magntöku, líkanrannsóknastarfi og almennu tæknistarfi. 
Með tilliti til aldurssamsetningar starfsmanna Vegagerðarinnar er gjarnan 
tekið við umsóknum frá yngra fólki með nýleg próf. 

Starfssvið
• Dýptar- og landmælingar
• Líkanarannsóknir
• Hönnun og eftirlit í hafnagerð
• Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur
• Tæknifræðingsmenntun er æskileg
• Starfsreynsla á sviði land- eða dýptarmælinga
• Íslenskukunnátta
• Kunnátta í ensku 
• Kunnátta í tölfræði
• Nákvæmni og öguð vinnubrögð
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum og í samræmi við starfsmannastefnu 
Vegagerðarinnar eru konur með tilskildar hæfniskröfur sérstaklega hvattar til að sækja um starfið.  

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags. Umsóknarfrestur er til 7. júlí 2014. 
Umsóknir berist mannauðsstjóra,  netfang oth@vegagerdin.is Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar 
ásamt upplýsingum um þá menntun og hæfni sem óskað er eftir,  þar með talin menntunar- og starfsferilsskrá.

Nánari upplýsingar  um starfið veitir Sigurður Áss Grétarsson framkvæmdastjóri,  í síma 522-1420.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Helstu verkefni og ábyrgð:
  •  Að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna 
      samkvæmt  starfslýsingu aðstoðarleikskólastjóra. 
  •  Að sinna stjórnun í leikskólanum.
  •  Að bera ábyrgð á faglegu starfi leikskólans 
      ásamt skólastjóra. 
  •  Að taka þátt í þróunarstarfi við uppbyggingu nýs skóla.
 
 

Menntunar- og hæfniskröfur:
  •  Leikskólakennaramenntun
  •  Viðbótarmenntun í stjórnun og/eða 
      kennslureynsla á leikskólastigi
  •  Góð færni í samskiptum 
  •  Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður 
  •  Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð 
  •  Góð íslenskukunnátta

Staða aðstoðarleikskólastjóra við Ártúnsskóla
 
Laust er til umsóknar starf aðstoðarleikskólastjóra í stjórnunarteymi Ártúnsskóla. Ártúnsskóli er samrekinn  leikskóli, 
grunnskóli  og frístund. Skólinn leggur áherslu á heildstæða móðurmálskennslu, umhverfismennt og útikennslu, heilsu-
eflingu, sköpun og lífsleikni.  
 
Leitað er að einstaklingi sem hefur áhuga á að taka þátt í að byggja upp og þróa með okkur samstarf grunnskólans,  
leikskólans og frístundar.  

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

Skóla- og frístundasvið

 
Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf og leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari. 
 
Ráðið verður í stöðuna frá 1. ágúst 2014.  Umsóknarfrestur er til og með 29. júní 2014.
 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags stjórn- 
enda leikskóla. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
 
Nánari upplýsingar veitir Rannveig Andrésdóttir, skólastjóri, sími 411 7676. Netfang: rannveig.andresdottir@reykjavik.is  

Staða leikskólastjóra  
í Leikholti

Í Skeiða og Gnúpverjahreppi er laus staða leikskólastjóra 
Leikholts.  
Leikskólinn er staðsettur í þéttbýliskjarnanum í Brautarholti.

Leitað er eftir einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum og er 
tilbúinn til að efla og leiða uppeldis- og menntastaf í Leikholti.

Starfssvið
• Vera faglegur leiðtogi og bera ábyrgð á daglegri starfsemi 

og rekstri leikskólans.
• Stjórnun og ráðning starfsfólks.
• Vinna að Framvindu og þróun í starfi leikskólans.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Leikskólakennaramenntun ásamt framhaldsmenntun 
 á sviði stjórnunar.
• Kennslureynsla í leikskóla eða reynsla af stjórnun leikskóla.
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í starfi ásamt skipulagshæfni.
• Hæfni og lipurð í mannlegum samskiptum.

Í leikskólanum Leikholti dvelja að jafnaði rúmlega 30 börn 
á tveimur deildum. Sjá nánar á http://leikskolinn.is/leikholt.

Ráðið verður í stöðuna til eins árs með möguleika á framhaldi.
Starfsferilskrá fylgi umsókna ásamt kynningarbréfi umsækjanda.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristófer Tómasson sveitarstjóri 
í síma 486-6100 eða 861-7150. Netfang kristofer@skeidgnup.is 

Í Skeiða og Gnúpverjahreppi eru um 540 íbúar. Aðalatvinnuvegur 
er landbúnaður. Auk þess er ferðaþjónusta og iðnaður stundaður 
í nokkrum mæli. Þéttbýliskjarnar eru í Árnesi og á Brautarholti. 
Grunnskóli, sundlaug og bókasafn er í sveitarfélaginu.
Náttúruperlur og sögustaðir eru margir í sveitarfélaginu.

Umsóknarfrestur er til 1 júlí næstkomandi.



Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 30. júní nk. 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is

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

Fjármálastjóri

Fiskmarkaður Íslands er stærsti fiskmarkaður á Íslandi og fer u.þ.b.40% af öllu seldu magni á 
íslenskum fiskmörkuðum í gegnum félagið. Fiskmarkaður Íslands starfar á 9 stöðum: Akranesi, 
Arnarstapa, Grundarfirði, Ólafsvík, Reykjavík, Rifi, Skagaströnd, Stykkishólmi og Þorlákshöfn. 
Aðalskrifstofa fyrirtæksins er í Ólafsvík en þar er jafnframt stærsti móttökustaðurinn. Einnig rekur 
félagið öfluga flokkunar- og slægingarþjónustu á Rifi.

Fiskmarkaður Íslands hf. óskar eftir að ráða fjármálastjóra til starfa. 

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Hefur yfirumsjón með fjárreiðum og bókhaldi félagsins 
• Annast útreikning launa og samskipti við opinbera aðila sem að því snýr 
• Annast tölvukerfi félagsins og tæknimál 
• Ætlast er til að viðkomandi geti einnig leyst af/tekið þátt í verksviði sölustjóra
    og öðlist þekkingu á sölukerfum félagsins sem og tölvukerfum því tengdu 
• Annast milligöngu um viðskipti á aflamarki sem og öðrum þjónustuþáttum
    við viðskiptavini félagsins 
• Annast ásamt stöðvarstjórum mönnunarmál og innkaup á rekstrarvörum

Menntun og hæfniskröfur
• Viðskiptamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking á Navision, Microsoft 
    hugbúnaði og færni til þess að læra 
    á sérkerfi félagsins
• Haldgóð almenn þekking á 
    sjávarútvegsmálum

Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 30. júní nk. 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is

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

Leikskólakennari á Hólmavík
Leikskólinn Lækjarbrekka á Hólmavík auglýsir eftir leikskólakennara í fullt starf. 

Við leikskólann er unnið metnaðarfullt starf þar sem barnið er í brennidepli. Leitað er að hjartahlýjum og öflugum 
einstaklingi sem nýtur þess að vinna með börnum, býr yfir góðri samskiptahæfni og hefur ríka þjónustulund. 
Einnig eru skipulagshæfni og jákvæðni mikilvægir kostir.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf 11. ágúst. Vinnutíminn er kl. 8.00-16.00.

Í Strandabyggð búa rúmlega 500 íbúar og er Hólmavík þéttbýlisstaðurinn. Atvinnulíf í sveitarfélaginu er 
fjölbreytt og skólastarf öflugt. Í Strandabyggð er blómlegt tómstunda-, íþrótta- og menningarlíf. Félagsstarf 
í sveitarfélaginu er fjölbreytt og þar er hugað að því að sem flestir aldurshópar fái notið sín til fullnustu. Góð 
aðstaða er til íþróttaiðkunar og menningarlíf er kraftmikið og fjörugt allt árið um kring. Nánari upplýsingar um 
Strandabyggð er að finna á vefsíðunni www.strandabyggd.is.

HREINGERNINGARSTÖRF 
Rekstrarfélag Kringlunnar auglýsir eftir áhugasömu fólki til að sinna 
þrifum í Kringlunni. Leitað er að flokkstjóra og fólki í almenn þrif.

Kringlan er fjölbreyttur vinnustaður, enda stærsta verslunarmiðstöð Reykjavíkur, með yfir 180 verslanir, 
veitingastaði og þjónustuaðila. Kringlan kappkostar að bjóða viðskiptavinum sínum upp á hreint og 
notalegt umhverfi og þar spila fagleg vinnubrögð hjá samhentu starfsfólki stórt hlutverk.

Flokkstjóri: 
Flokkstjóri verður að búa yfir reynslu af svipuðu starfi og hafa haft mannaforráð. 

Almennar stöður: 
Almennar stöður eru tvenns konar; að sinna þrifum innandyra annars vegar og utandyra hins vegar. 
Starfshlutfall er mismunandi. Unnið er á daginn, eftir vaktakerfi, eina viku í senn.

Hæfniskröfur:
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í starfi
• Reynsla af ræstingastörfum
• Iðjusemi og rík þjónustulund
• Hreint sakavottorð
• Íslensku- eða enskukunnátta skilyrði
• 18 ára og eldri
• Snyrtimennska og stundvísi

Laun eru í samræmi við kjarasamninga Eflingar og Samtaka atvinnulífsins. Ráðningar annast Viðar J. 
Björnsson, sem svarar einnig öllum fyrirspurnum. Umsókn og ferilskrá sendist á vidar@kringlan.is eða í 
pósti á Rekstrarfélag Kringlunnar, Kringlunni 4-12, 103 Reykjavík.

Umsóknarfrestur er til 30. júní 2014 og eru bæði konur og karlar hvattir til að sækja um. Viðkomandi 
þurfa að geta hafið störf eigi síðar en 11. ágúst 2014. 

 Leikskólakennari –  
spennandi verkefni – 

Leikskólakennari óskast til starfa við leikskóla deild 
Kerhólsskóla í Grímsnes- og Grafningshreppi. 
Í Kerhólsskóla eru tvær leikskóladeildir þar sem lögð 
er áhersla á útiveru og hreyfingu og að nýta náttúruna 
til útináms og listsköp unar. Kerhólsskóli hefur nú fengið 
grænfánann í annað sinn.

Helstu verkefni og ábyrgð:
Leitað er eftir leikskólakennara sem vinnur sem hópstjóri  
á deild. Hann vinnur að uppeldi og menntun leikskólabarna 
og tekur þátt í skipulagningu faglegs starfs í teymisvinnu 
með kennurum og skólastjóra. Leik- og grunnskóladeildir 
Kerhólsskóla flytja í haust undir sama þak í nýjum og glæsi-
legum húsakynnum. Kennarar beggja skólastiga munu í sa-
meiningu þróa skólastarfið og faglega samvinnu deildanna 
á komandi skólaári. 

Hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun 
• Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með ungum  
 börnum æskileg 
• Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum 
• Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður 
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð 
• Stundvísi 

Starfið er laust frá 15. ágúst nk. eða eftir samkomulagi. 
Möguleiki á húsnæðis- og launahlunnindum.
Umsóknarfrestur er til 28. júní
Nánari upplýsingar gefur Sigmar Ólafsson skólastjóri 
í síma 482-2617, 863-0463 eða sigmar@kerholsskoli.is                                                                                                        
Heimasíða skólans: www.kerholsskoli.is



| ATVINNA | 

Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis í bæklunar-
skurðlækningum. Starfshlutfall er 100% eða skv.
samkomulagi. Starfið veitist frá 1. september 2014 eða
eftir nánari samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Greining, meðferð og eftirfylgd sjúklinga með vandamál

er tengjast sérgreininni
» Þátttaka í göngudeildarþjónustu og samráðskvaðningum

og öðrum þeim störfum sem yfirlæknir deildarinnar telur
að eigi við

» Þátttaka í bakvöktum sérgreinarinnar og er það
frumskilyrði ráðningar

» Þátttaka í kennslu og vísindavinnu í samráði við yfirlækni

Hæfnikröfur
» Íslenskt sérfræðileyfi í bæklunarskurðlækningum
» Viðbótaþekking í gerviliðaaðgerðum æskileg
» Reynsla í kennslu- og vísindavinnu æskileg
» Góð samskiptahæfni

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 7. júlí 2014.
» Upplýsingar veitir Yngvi Ólafsson, yfirlæknir, netfang

ingviola@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, LSH skrifstofu skurðlækningasviðs 13A
Hringbraut, 101 Reykjavík.

» 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.

BÆKLUNARSKURÐLÆKNINGAR
Sérfræðilæknir

Embassy clerk (Adm)
The Embassy of Japan seeks a capable, 
responsible, and flexible clerk
Basic conditions for application
• Good skills in administrative works and 
 car-driving
• Good command of language (Icelandic and   
 English) and computer
• Contract renewal every 2 years

CV should be sent to the following address 
until 2 July. 

Laugavegur 182, 105 Reykjavik
Tel. 510-8600, Fax. 510-8605
e-mail. japan@rk.mofa.go.jp

Á dauðhreinsunardeild LSH við Tunguháls er laust til 
umsóknar starf sérhæfðs starfsmanns.

Í boði er einstaklingsaðlögun undir leiðsögn reyndra aðila. 
Gert er ráð fyrir að viðkomandi sæki nám í heilbrigðistækni
sem nú er í undirbúningi.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Pökkun, röðun og dauðhreinsun verkfæra fyrir

skurðaðgerðir

Hæfnikröfur
» Góð íslenskukunnátta
» Góð samskiptahæfni
» Sjálfstæði í vinnubrögð
» Reynsla eða menntun innan heilbrigðiskerfis æskileg

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
» Umsóknarfrestur er til og með 7. júlí 2014.
» Starfshlutfall er 100%, dag- og kvöldvaktir.
» Starfið er laust sem fyrst eða eftir samkomulagi.
» Upplýsingar veitir Hrönn Harðardóttir, deildarstjóri,

hronhard@landspitali.is, sími 543 1726 og 825 3527.

DAUÐHREINSUNARDEILD
Sérhæfður starfsmaður

ARENTSSTÁL ÓSKAR EFTIR 
JÁRNIÐNAÐARMÖNNUM
Óskum eftir renni- og járniðnaðarmönnum

Upplýsingar í síma  
8221581 og 8241226

Starfsmaður á ferðaskrifstofu 
Guðmundur Tyrfingsson ehf leitar eftir metnaðar-
fullum starfsmanni með ríka þjónustulund til starfa 
á ferðaskrifstofu sinni á Selfossi. 

Hæfniskröfur: 
Góð enskukunnátta, töluð og skrifuð 
Góð tölvukunnátta 
Getur unnið sjálfstætt  
Þjónustulund og hæfni í mannlegum  
samskiptum 
Reynsla og þekking á ferðaþjónustu æskileg 

Viðskiptafræði eða sambærileg menntun  
æskileg 

Vinsamlegast sendið umsóknir á netfangið  
sb@gtyrfingsson.is. 
 

Guðmundur Tyrfingsson ehf er rótgróið ferðaþjónustu-
fyrirtæki sem var stofnað 1969. Skrifstofan er staðsett á 
Selfossi.  

Guðmundur Tyrfingsson ehf 

Ábyrgð – Fagmennska – Traust – Þjónusta - Framþróun

Hjúkrunarfræðingur við heima- 
hjúkrun - verkefnastjórastaða -  

Heilsugæslan Fjörður
Heilsugæslan Fjörður leitar eftir hjúkrunarfræðingi til 
starfa þar sem starfssviðið er í heimahjúkrun. Um er að 
ræða 80% starf verkefnastjóra. Viðkomandi þarf að geta 
hafið störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi en 
umsóknarfrestur er til og með 7. júlí 2014. 

Helstu verkefni og ábyrgð
Verksvið er heimahjúkrun og hjúkrunarmóttaka á heilsu- 
gæslustöð.

Starfssvið hjúkrunarfræðinga í heimahjúkrun er m.a. 
að veita víðtæka hjúkrun vegna langvinnra sjúkdóma 
s.s.heilabilunar, geðfötlunar, líkamlegrar skerðingar  
og jafnvel líknandi meðferð. 
Stuðningur við einstaklinginn, aðstandendur og sam-
starfsfólk ásamt skipulagningu, verkstjórn og framkvæmd 
þeirrar hjúkrunar sem þörf er á hverju sinni. Samskipti og 
samvinna við aðrar sjúkrastofnanir og heilbrigðisstéttir 
með hagsmuni skjólstæðings að leiðarljósi.
Starfssvið í hjúkrunarmóttöku er mjög víðtækt, allt frá 
símaráðgjöf til bráðaþjónustu.

Hæfnikröfur
Íslenskt hjúkrunarleyfi er skilyrði. Reynsla af verk- 
efnastjórnun æskileg. Nauðsynlegt er að umsækjendur 
búi yfir fjölbreyttri reynslu í hjúkrun og hafi góða sam-
skipta- og skipulagshæfni. 
Frekari upplýsingar um starfið 
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra 
og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. 
Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilsskrá.  
Jafnframt skal leggja fram leyfisbréf og staðfestar  
upplýsingar um menntun. Mat á hæfni umsækjenda  
byggist á innsendum gögnum og viðtölum við um- 
sækjendur. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt 
skulu berast Svövu Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra  
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16,  
109 Reykjavík. Umsókn getur gilt í 6 mánuði.
Sækja skal um starfið rafrænt á vefsíðu Heilsugæslunnar 
(www.heilsugaeslan.is) undir “laus störf” 
eða á Starfatorgi (www.starfatorg.is).
Nánari upplýsingar veitir Helga S. Sigurðardóttir –  
helga.steing.sigurdardottir@heilsugaeslan.is – 
S: 540-9400
Ingibjörg Edda Ásgeirsdóttir -  
ingibjorg.edda.asgeirsdottir@heilsugaeslan.is - 
S: 540-9400  

Heilsugæslan Fjörður
Fjarðargötu 13 - 15

220 Hafnarfjörður

Mjóifjörður Norðfjörður Eskifjörður Reyðarfjörður Fáskrúðsfjörður Stöðvarfjörður

Skíðamiðstöðin Oddsskarði óskar eftir svæðisstjóra
Laus er til umsóknar staða svæðisstjóra við Skíðamiðstöðina Oddsskarði.  

Starfsmaður mun í samstarfi við forstöðumann hafa umsjón með rekstri skíðamiðstöðvarinnar.
  Hæfniskröfur: 
           •  Færni í mannlegum samskiptum, metnaður og frumkvæði.
         •  Reynsla af stjórnun er æskileg.
         •  Reynsla af störfum á skíðasvæði er æskileg.
         •  Reynsla af vinnu við vinnuvélar/snjótroðara er æskileg.
         •  Reynsla af viðgerðum og viðhaldi á tækjum er nauðsynleg. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum LN við viðkomandi stéttarfélag
Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starfið.

Allar frekari upplýsingar veitir Dagfinnur Ómarsson, forstöðumaður skíðamiðstöðvarinnar, 
 í farsíma 699 1005 og á netfanginu oddsskard@oddsskard.is.

Umsóknarfrestur er til og með 1. júlí 2014. 
Umsóknir berist á skrifstofu Fjarðabyggðar, Hafnargötu 2, 730 Fjarðabyggð merkt  „Oddsskarð“ 

eða á netfangið oddsskard@oddsskard.is.

sími: 511 1144
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Vegna aukinna umsvifa erlendis leitum við að 
starfskrafti til að styrkja hugbúnaðarþróun.
Vista Data Vision er hugbúnaður í fremsta flokki til 
geymslu og birtingu sjálfvirkra mæligagna. 
Verkefnin eru fjölbreytt og má þar nefna eftirlit með 
undirstöðum, stíflum, jarðgöngum, 
umhverfismælingum og vindorku.
www.vistadatavision.com

Verkfræðistofan Vista hefur um árabil sérhæft sig í 
mælingum og eftirliti með þeim. 
www.vista.is

Verkfræðistofan Vista er reyklaus og 
fjölskylduvænn vinnustaður

FORRITARI
Við erum að leita að úrræðagóðum og 
metnaðarfullum forritara sem þekkir vel til
PHP, JavaScript, MySQL, HTML, CSS. 
Kostur að vera með puttann á púlsinum varðandi 
nýjungar fyrir vefsíðugerð | snjallsíma | spjaldtölvur.

Hæfniskröfur:
Tölvunarfræði, verkfræði eða sambærileg menntun.
Góð reynsla í forritun
Góð enskukunnátta
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

UMSÓKNARFRESTUR er til og með 30. júní. 
Tekið er á móti umsóknum og ferilskrám á 
netfangið vista@vista.is 
Fyrirspurnir um starfið skal senda til vista@vista.is

Breiðhöfði 10 | 110 Reykjavík | Sími: 414 8700 |  www.ev.is |  eev@ev.is

STARFSMENN 
ÓSKAST 
Í VERKSMIÐJU

ERUM AÐ LEITA AÐ TRAUSTUM OG GÓÐUMSTARFSMÖNNUM  Í STEYPUVERKSMIÐJUOKKAR AÐ BREIÐHÖFÐAÓskað er eftir mönnum vönum mótasmíði og steypuvinnu. Einnig óskað eftir manni á útilager. Vinnuvélaréttindi kostur. 

Umsóknir og meðmæli óskast sent á thorvald @
sent á thorvaldur@ev.is

EEinnig er hæ t ðinnig er hægt að fá upplýsingar í síma 843 8772772 og á staðnum.um.

Einingaverksmiðjan sérhæfir sig 
í framleiðslu forsteyptra eininganga 
til byggingaframkvæmdmddmdda. 
FyrFyrFyryry irtirtirir ækiækiækækiæ ð eð eð eð r ír r í forystu á
sínsínínsínnu su su su ssviðviðviðviðviði oi oi oi oi oi oog tg tg tg tg ttg ækjækjækjækjækjabúabaaabb naður  

og sérhæfð þekking geerir
fyrirtækinu kleift að afggreiða 
bæði stór og smá byggginga-
verkefni fljótt og öruggglega.

BJARMIBJARMI 
Í ungbarnaleikskólanum Bjarma í Hafnarfirði 

er laus staða leikskólakennara frá 8. ágúst 2014. 

OkOkkukurr vavantntarar h hugugmymyndndararíkann ogg skapandi einstakling, 
sem lítur lífið björtum augum og lítur á áskoranir sem 
tækifæri til að þroskast. 
ÁÁ Bjarma er un iniðð meðð fljfljótótanandidi n námámskskrárá o ogg dadagsgskikipupulalag,g, 
ststöðöðvavavivinnnnuu, t teyeymimisvsvininnunu,, drdreieifðfða a ábyry gðg  og g forystu. 
HæHægtgt e err aðað s sækækjaja uum starfið á heimasíðu skólans 
www.leikskolinn.is/bjarmi/

NáNánanariri u upppplýlýsisingngarar v veieitata S Svavavava eeðað  Katý ý í síma 512 3330

Smith & Norland, Nóatúni 4, vill sem fyrst ráða 

rafvirkja manni með 

RafvirkiRafvirki
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REYKJAVIK LIGHTS HOTEL
YFIRÞERNA ÓSKAST

Yfirþerna hefur yfirumsjón
með þrifum hótelsins.
 

Einstaklingur þarf að geta unnið sjálfstætt,
hafa ríka þjónustulund og stjórnunarhæfileika.
Eingöngu reyklausir aðilar koma til greina.
 
Umsóknarfrestur er til 30/06
 
Umsóknir sendist á netfangið:
manager@reykjaviklights.is

kopavogur.is

Kópavogsbær

Leiðbeinandi 
í handavinnu 

Félagsmiðstöðvar eldri borgara óska eftir 
leiðbeinanda í handavinnu

Félagsmiðstöðvarnar Gjábakki, Gullsmári og Boðinn 
eru félagsmiðstöðvar fyrir eldri borgara í Kópavogi. 
Fjölbreytt tómstunda- og félagsstarf fer fram í 
félagsmiðstöðvunum. Helstu verkefni leiðbeinenda 
er að skipuleggja og veita leiðsögn á handavinnu, 
annast innkaup, uppsetning vorsýninga og stuðla 
að nýbreytni í tómstundastarfinu í samstarfi við 
forstöðumann.

Ráðningartími og starfshlutafall
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 15. 
ágúst. Um er að ræða hlutastörf og/eða fullt starf. 

Hæfniskröfur 
Reynsla og kunnátta á sviði handavinnu 

Hugmyndaríki og jákvæðni.    
Hæfni í mannlegum samskiptum.                                                                                      

Frekari upplýsingar
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Samband 
íslenskra sveitarfélaga og Starfsmannafélags 
Kópavogs. 

Umsóknarfrestur er til og með 4. júlí 2014.

Nánari upplýsingar veita forstöðumenn 
félagsmiðstöðvanna:  Gjábakki 665-2922, 
Gullsmári 665-2923 og Boðinn 665-292. Einnig 
er hægt að leita upplýsinga á frístundadeild 
Kópavogsbæjar 570-1500. 

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

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

Vélaverkstæði og Innflutningsfyrirtæki 
óskar eftir ungum og hressum starfsmanni í

lager störf. Bílpróf er skilyrði.
Þarf að geta hafið störf strax.  
Velaverkstaedi@gmail.com

Stöður yfirlæknis og heimilislæknis 
við heilsugæsluna í Fjarðabyggð

LAUSAR LÆKNASTÖÐUR HJÁ HEILBRIGÐISSTOFNUN AUSTURLANDS:

Heilbrigðisstofnun Austurlands óskar eftir að ráða tvo 
lækna til starfa á heilsugæslusviði, með búsetu í Fjarða-
byggð. Æskilegt er sérnám í heimilislækningum. Annars 
vegar er um að ræða yfirlæknisstöðu og hins vegar stöðu 
heimilislæknis, báðar við heilsugæslu Fjarðabyggðar. 
Læknar með aðrar skyldar sérgreinar og almennir læknar 
eru einnig hlutgengir.
 
Um er að ræða fjölbreytt störf í hópi lækna sem skipta  
milli sín verkefnum,  starfssvæðum og vöktum á  
Mið-Austurlandi. 

Æskilegt starfshlutfall er 100% en hlutastarf  
kemur einnig til álita. 
Laun eru greidd skv. kjarasamningi fjármálaráðherra f.h. 
ríkissjóðs annars vegar og Læknafélags Íslands hins vegar.
Umsóknarfrestur er til 26. júlí nk. en stöðurnar eru lausar 
frá 1. september 2014, eða eftir nánara samkomulagi.
Umsóknum skal skilað til HSA á eyðublöðum er fást á  
vef Embættis landlæknis, www.landlaeknir.is.
 
Nánari upplýsingar veita:
Pétur Heimisson, framkvæmdastjóri lækninga HSA,  
s. 470-3052 & 860-6830, netf. petur@hsa.is.
Emil Sigurjónsson, forstöðumaður mannauðssviðs HSA,  
s. 470-3053 & 895-2488, netf. emils@hsa.is.

Heilbrigðisstofnun Austurlands starfar á þremur fagsviðum;  
heilsugæslu-, hjúkrunar- og sjúkrasviði. Umdæmissjúkrahús fyrir Austurland 
er í Neskaupstað. Stofnunin þjónar alls um 11.000 íbúum frá Bakkafirði til 
Djúpavogs, auk ferðamanna sem sækja Austurland heim.

Við leikskólann Óskaland Finnmörk 1, 
Hveragerði er laus staða deildarstjóra  

og leikskólakennara 
Leitað er að metnaðarfullum einstaklingum sem eru tilbúnir 
að taka þátt í faglegu starfi leikskólans.

Staða deildarstjóra:
Um er að ræða 100 % stöðu  á deild fyrir 3ja til 6 ára

Stöður leikskólakennara:
Um er að ræða 100 % stöður á mismunandi deildum.

Meginverkefni:
• Vinnur samkvæmt starfslýsingu deildarstjóra að uppeldi 
 og menntun leikskólabarna undir stjórn deildarstjóra

Menntun og hæfniskröfur:
• Leikskólakennararéttindi eða sambærileg réttindi
• Sýni jákvæðni, frumkvæði og samstarfsvilja
• Áhugi og hæfni í starfi með börnum

Áhugasamir sendi umsóknir á bæjarskrifstofu Hveragerðisbæjar 
Sunnumörk 2, 810 Hveragerði.

Til greina kemur að ráða fólk með aðra reynslu/réttindi. 

Frekari upplýsingar veitir Gunnvör Kolbeinsdóttir leikskólastjóri 
í síma: 8656297 eða í tölvupósti á netfangið: oskaland@hveragerdi.is
Umsóknarfestur er til 10. júlí n.k.

Umsóknareyðublöð má finna á vef Hveragerðisbæjrar:   
www.hveragerdi.is 

Starfið hentar jafn körlum sem konum og launakjör eru samkvæmt 
kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttar- 
félags.

 Hefur þú áhuga  
á heilsueflandi skólastarfi?

Allir leikskólar Skóla ehf. starfa eftir Heilsustefnunni og leggja ríka 
áherslu á heilsueflingu, jákvæðan skólabrag og öflugt lærdóms- 
samfélag þar sem samvinna og gleði ríkir.  

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

Skólarnir fylgja sameiginlegum matseðli í takti við Næringar- 
stefnu Skóla ehf. en hlaut það verkefni tilnefningu til Orðsporsins 
2014. Kjör kennara eru samkvæmt sérsamningi Skóla við Félag 
leikskólakennara.

Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um!

Heilsuleikskólinn Háaleiti,  
Ásbrú í Reykjanesbæ

Auglýsir eftir:
• Deildarstjóra í 100% starf

Heilsuleikskólinn Háaleiti er þriggja deilda leikskóli með  
um 60 börn.

Nánari upplýsingar veitir Þóra Sigrún Hjaltadóttir skólastjóri,  
sími 426-5276. Rafrænar umsóknir er hægt að leggja inn á  
http://skolar.is/Starf/ 

Heilsuleikskólinn Kór,  
Kópavogi

Auglýsir eftir:
• Deildarstjóra í 100% starf
• Leikskólakennara í 100% starf eða hlutastarf 
• Aðstoðarmatráði í 75% starf

Heilsuleikskólinn Kór er sex deilda leikskóli með um 120 börn.

Nánari upplýsingar veitir Bjarney K. Hlöðversdóttir skólastjóri, 
sími 570-4940. Rafrænar umsóknir er hægt að leggja inn á  
http://skolar.is/Starf/ 

Heilsuleikskólar Skóla ehf. eru:
Hamravellir í Hafnarfirði, Háaleiti á Ásbrú í Reykjanesbæ,

Kór í Kópavogi, Krókur í Grindavík og  
Ungbarnaleikskólinn Ársól í Reykjavík. 
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Leikskólakennarar
Við bjóðum almennum leikskólakennurum laun sem jafnast á við kjör deildarstjóra 
hjá sveitarfélögunum. 

Leikskólinn Aðalþing starfar í anda hugmyndafræði Malaguzzi frá Reggio Emilia 
og við leggjum mikið á okkur við að gera góðan skóla strax, því börn hafa ekki 
tíma til að bíða, þau eldast bara og fara frá okkur. Við reynum að upplifa ævintýrið 
í hverjum degi og leitum að fleiri leikskólakennurum til að njóta þess með okkur.  

Vilt þú vinna með mörgum öðrum leikskólakennurum á deildinni? Væri það ekki 
draumur? Við viljum ráða leikskólakennara sem elska að vinna í anda Reggio eða 
hafa löngun til að kynnast skapandi starfi, uppeldisfræðilegum skráningum og 
lýðræðsilegum þankagangi í öllu starfi skólans.

Við leitum að leikskólakennurum sem vilja vinna með öðrum leikskóla-
kennurum í góðum leikskóla sem starfar í anda Malaguzzi og Reggio Emilia

LEIKSKÓLINN 
AÐALÞING

Ef að kjör, starfsandi
og fagmennska skipta máli....

...og ef þú vilt
vinna með öðrum kennurum.

Umsóknarfrestur er til 10. júlí eða eftir samkomulagi. Hafðu samband við Hörð 
skólastjóra ef þig langar að forvitnast um starfsmöguleika í Aðalþingi. Síminn er 
7703553 og netfangið er hordur@adalthing.is

Verkefnastjóri tómstundamiðstöðvar
Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða verkefnastjóra 
til að stýra tómstundamiðstöð. Verkefnastjóri tóm-
stundamiðstöðvar stýrir starfsemi frístundaheimilis 
fyrir 6-9 ára börn og félagsmiðstöð fyrir 10-16 ára 
börn. Næsti yfirmaður er æskulýðs- og  
forvarnarfulltrúinn í Hafnarfirði.
 
Sjá nánar á www.hafnarfjordur.is.  
 
Umsóknarfrestur er til og með 6. júlí næstkomandi.

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

· Skólaliðar í Kársnesskóla

· Leikskólakennari/Þroskaþjálfi í sérkennslu á 
leikskólann Efstahjalla

· Leikskólakennari á leikskólann Efstahjalla

· Leikskólakennari á leikskólann Sólhvörf

· Leiðbeinandi í handavinnu fyrir eldri borgara

Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á 
vef Kópavogsbæjar

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  á www.kopavogur.is 

ÍMYNDAÐU ÞÉR - AÐ VINNA HJÁ 
FYRIRTÆKI SEM  HREYFIR VIÐ HEIMINUM

Starfssvið:
• Öflun nýrra viðskiptavina
   og viðskiptasambanda

ý pý p

• Greining, ráðgjöf og sala til ytri
    og innri viðskiptavina

g gj g

• Tilboðs- og samningagerð

• Stuðningur við söluteymi DHL

Hæfnikröfur:
• Metnaður og frumkvæði til að ná árangri er skilyrði
• Háskólamenntun æskileg 
• Reynsla af sölustörfum æskileg 
• Góð enskukunnátta er skilyrði
• Góð almenn tölvukunnátta
• Rík þjónustulund og sjálfstæð vinnubrögð

Við leitum að árangursdrifnum og sjálfstæðum einstaklingi sem er samvinnufús og 
reiðubúinn að takast á við krefjandi verkefni í skemmtilegu alþjóðlegu starfsumhverfi. 

Sækið um á:
dhl.rada.is

Hjá DHL, skiptir liðsheildin mestu máli. Þess vegna er það okkar markmið að laða að og halda 
hæfileikaríkasta starfsfólkinu hvar sem er í heiminum. Við bjóðum upp á áskoranir og tækifæri fyrir 
persónulega og faglega starfsþróun. Við komum auga á framlag þitt til fyrirtækisins, og í sameiningu 
leggjum við metnað okkar í að byggja upp flutningafyrirtæki á heimsmælikvarða.

SÖLUFULLTRÚI ÓSKAST

LAUGARDAGUR  21. júní 2014 11



Fjármálastjóri hjá iðnfyrirtæki
Lítið sérhæft iðnfyrirtæki í Reykjavík óskar eftir að  
ráða starfsmann til að sjá um fjármál, laun og bókhald.  
Um er að ræða 75-100% starf eftir samkomulagi.  
Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af utanumhaldi  
um verkbókhald, og af DK bókhaldskerfinu.  
Góð enskukunnátta er skilyrði Umsóknir skilist á email 
sagastarf@hotmail.com fyrir 25 júní 2014.

BJARMIBJARMI 
Í ungbarnaleikskólanum Bjarma í Hafnarfirði 

er laus staða leikskólakennara frá 8. ágúst 2014.

OkOkkukurr vavantntarar h hugugmymyndndararíkann ogg skapap ndi einstakling, 
sem lítur lífið björtum augum og lítur á áskoranir sem 
tækifæri til að þroskast. 
ÁÁ Bjarma er un iniðð meðð fljfljótótanandidi n námámskskrárá o ogg dadagsgskikipupulalag,g, 
ststöðöðvavavivinnnnuu, t teyeymimisvsvininnunu,, drdreieifðfða ábyry gðg  og g forystu. 
HæHægtgt e err aðað s sækækjaja um starfið á heimasíðu skólans 
www.leikskolinn.is/bjarmi/

NáNánanariri u upppplýlýsisingngarar v veieitata S Svavavava eða Katý ý í síma 512 3330 

Laus störf  
Starfsfólk vantar.

Kynntu þér málið. 
Allar nánari upplýsingar veitir Einar Sveinn Ólafsson 
framkvæmdastjóri í síma 897 0303. Einnig má senda  
fyrirspurnir á einar@iskalk.is. 
Umsóknir ásamt ferilskrá afhendist á skrifstofu  Íslenska 
kalkþörungafélagsins eða á  netfangið einar@iskalk.is, 

Íslenska kalkþörungafélagið leitar að duglegum  
og jákvæðum starfsmönnum til starfa í verksmiðju  
fyrirtækisins á Bíldudal. Um afleysingar og framtíðarstörf  
er að ræða. Störfin henta jafnt konum sem körlum. 
 
Æskileg reynsla og hæfni:
     •  Öryggisvitund.
     •  Frumkvæði.
     •  Samviskusemi og vandvirkni.
     •  Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum.
     •  Vinnuvélaréttindi

Kennari óskast við Þjórsárskóla

80% 
Staða í eins árs 
afleysingum :

Kennslugreinar : 
Íþróttir, Sund, útinám ásamt Hönnun og smíði.

Nánari upplýsingar veitir Bolette Höeg Koch skólastjóri 
sími 895 9660 netfang : bolette@thjorsarskoli.is 

Þjórsárskóli er grunnskóli fyrir 1.-7. bekk. Nemendur eru 
um 40. Þeim er kennt í fjórum kennsluhópum.  
Í Þjórsárskóla er lögð  áhersla á nýsköpun, útikennslu 
og  umhverfið. Yfirmarkmið skólans er að skila landinu 
til komandi kynslóða í betra ástandi en við tókum við því. 
Skólinn er Grænfánaskóli og hefur fengið Landgræðslu-
viðurkenninguna Fjöreggið, auk Varðliða umhverfisins.

Vefslóð www.thjorsarskoli.is 

Umsóknarfrestur er til 3. Júlí næstkomandi.

Í Skeiða- og Gnúpverjahreppi eru 540 íbúar. Þéttbýlis-
kjarnar eru við Árnes og á Brautarholti. Í hreppnum eru 
náttúruperlur á borð við Þjórsárdal. Þjórsárskóli er í 
tæplega 100 km fjarlægð frá höfuðborgarsvæðinu.

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Sérfræðingur í mannauðsmálum Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201406/484
Ritari Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201406/483
Lögfræðingur Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201406/482
Spænskukennari Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ Mosfellsbær 201406/481
Lögfræðingur Velferðarráðuneytið Reykjavík 201406/480
Hjúkrunarfræðingar og ljósmæður LSH, vökudeild Reykjavík 201406/479
Framhaldsskólakennarar Menntaskólinn á Ísafirði Ísafjörður 201406/478
Heilsugæslulæknar Heilsugæslan í Grafarvogi Reykjavík 201406/477
Hjúkrunarfræðingar LSH, Rjóður Reykjavík 201406/476
Yfirlæknir og heimilislæknir Heilbrigðisstofnun Austurlands Fjarðabyggð 201406/475
Sérhæfður starfsmaður Landspítali, dauðhreinsunardeild Reykjavík 201406/474
Framhaldsskólakennarar Fjölbrautaskóli Suðurnesja Reykjanesbær 201406/473
Starfsmaður á starfsbraut Fjölbrautaskóli Suðurnesja Reykjanesbær 201406/472
Sérfræðilæknir LSH, bæklunarskurðlækningar Reykjavík 201406/471
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki Sauðárkrókur 201406/470
Heilsugæslulæknir Heilsugæslan Glæsibæ Reykjavík 201406/469
Hjúkrunarfræðingur, heimahjúkrun Heilsugæslan Fjörður Hafnarfjörður 201406/468
Iðjuþjálfi LSH, barna- og unglingageðdeild Reykjavík 201406/467
Stuðningsfulltrúi Menntaskólinn á Tröllaskaga Ólafsfjörður 201406/466
Mælingamaður Vegagerðin, hafnadeild Reykjavík 201406/465
Forvörður Þjóðskjalasafn Íslands Reykjavík 201406/464
Framhaldsskólakennari Menntaskólinn að Laugarvatni Laugarvatn 201406/463

ANDREA MAACK

 

FRAMKVÆMDASTJÓRI/COO

Helstu verkefni:

 
 
 
 
 
 

 
Menntunar og reynsla:
 
 

 
 
 

Við leitum að einstaklingi sem hefur: 
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We are looking for someone with: 
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Til hvers að auglýsa ?

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

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

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

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

Með starf
fyrir þig

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

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

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

www.stra.is

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
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Útboð nr. 20178
Þeistareykjavirkjun

Flutningur og uppsetning 
vinnubúða  

 
Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í flutning og uppsetningu  
vinnubúða á Þeistareykjum samkvæmt útboðsgögnum nr. 20178. 
 
Verkið felst í flutningi og uppsetningu 77 húseininga  ásamt   
lagnavinnu. 
Helstu magntölur eru: 
  •  Hreinlætislagnir   1150 m 
  •  Gröftur vegna lagna  1100 m3
  •  Raflagnir og ídráttarrör  10000 m
  •  Undirstöðuplattar    300 stk
  •  Uppstilling undirstöðubita   840 m 
  •  Flutningur húseininga  77 stk 
  •  Uppsetning húseininga  77 stk

Vettvangsskoðun verður 27. júní á Þeistareykjum kl. 11:00.
Vettvangskoðun verður á húseiningum á lóð Landsvirkjunar  
í Reykjahlíð 27. júní kl: 15:00. Vettvangskoðun verður á húseiningum 
við Búðarhálsstöð 30. júní kl: 11:00.
 
Verkinu skal að fullu lokið 17. október 2014.   
 
Útboðsgögn eru aðgengileg á útboðsvef Landsvirkjunar,  
www.utbod.lv.is 
 
Tilboðum skal skila á skrifstofu Landsvirkjunar,  
Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík,  
fyrir klukkan 12:00 þriðjudaginn 8. júlí 2014. 
Tilboð verða  opnuð  sama dag  kl. 14:00 og lesin upp  
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið 
Grandagarður 16 – skrifstofur – áfangi 3

Hér er um almennt útboð að ræða og lýtur þeim reglum sem 
um það gilda. 
 
Um er að ræða framkvæmd í vesturhluta 2. hæðar og 
breytingu 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 nýtt vindfang. 

Útboðið innfelur einnig smíði nýrra milliveggja, innihurða og 
glerveggja, lofta og fastra innréttinga, endurnýjun  
neysluvatnslagna og hita- og frárennslislagna og endurnýjun 
raflagna, tölvulagna, loftræstilagna og uppsetningu örygg- 
iskerfa.  
Gert er ráð fyrir að verkinu verði skilað fullbúnu  
15. desember 2014.  
Útboðsgögn má nálgast með því að senda tölvupóst og  
óska eftir því að fá sent aðgangsorð og upplýsingar um 
aðgang að útboðsgögnum
á netinu. 

Senda skal tölvupóst á:
to: steina@ask.is, jonas@ask.is, 
cc: pall@ask.is
 
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 Guðmundsdóttir arkitekt í síma  515 0310   
eða í tölvupósti  steina@ask.is

ÚTBOÐ

LLLeeiiiggguuíííbbbúúúðððiirr -- GGGrraaafffaaarrrvvvoogggiii, RRReeeyyykkkjjjaaavvííkk 
ooogggg HHHlllaaaðððhhhööömmrruumm,, MMMooosssfffeellllllssbbbæææ..

Íbúðir til til leigu í lengri eða skemmri tíma
fyrir einstaklinga og pör á öllum aldri.

Vandaðar nýjar tveggja og þriggja 
herb. íbúðir til leigu Fróðengi 1 – 11,
Grafarvogi 112, Reykjavík.

 • Almenn leiga til allt að tveggja ára.

 • Öryggisíbúðarleiga, ótímabundin.

Innangegnt í Borgir
menningar– og þjónustumiðstöð
Reykjavíkurborgar.

Verslunar- og þjónustumiðstöðin 
við Spöngina í göngufæri.
Golfvöllur Korpu, Egilshöllin,
góðar göngu- og reiðhjólaleiðir í 
næsta nágrenni.

Vandaðar nýlegar einstaklings
- og tveggja herbergja íbúðir
34—83 m2 til leigu í Hlaðhömrum
2, 270 Mosfellsbæ. 

Herbergi 18 m2 með eldunar– og
baðaðstöðu jafnframt til leigu.

 • Öryggisvöktun allan sólarhringinn.

 • Matsalur og félagsmiðstöð.

• Innangegnt í Hamra,
     hjúkrunarheimili.

Nánari upplýsingar í síma 522 5700 virka daga milli kl. 8 og 16
eða senda fyrirspurnir á netföngin: edda@eir.is eða sveinn@eir.is

Eir, hjúkrunarheimili og öryggisíbúðir, Hlíðarhúsum 7, 
112 Reykjavík.  ( 522 5700 milli 8:00 og 16:00 virka daga.

Útboð nr. 20179
Þeistareykjavegur

Húsavík - Þeistareykir, slitlag 
 
Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í efra burðarlag og slitlag  
á Þeistareykjaveg frá Húsavík að Höskuldsvatni, samkvæmt  
útboðsgögnum nr. 20179. Um er að ræða efnisvinnslu og útlögn  
á efra burðarlagi og klæðingu á um 10 km langan kafla. Auk þess  
er innifalið í verkinu mölun steinefna í efra burðarlag og klæðingu  
á um 12 km langan kafla til viðbótar. 
 
Helstu magntölur eru: 
Mölun steinefna (viðbótarmagn á 12 km) 22.500  m3
Efra burðarlag   16.400 m3
Klæðing     70.000 m2
 
Verkinu skal að fullu lokið 20. september 2014.  
 
Útboðsgögn eru aðgengileg á útboðsvef Landsvirkjunar,  
www.utbod.lv.is 
 
Tilboðum skal skila á skrifstofu Landsvirkjunar,  
Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík,  
fyrir klukkan 12:00 miðvikudaginn 9. júlí 2014. 
 
Tilboð verða  opnuð  sama dag  kl. 14:00 og lesin upp að viðstöddum 
þeim bjóðendum sem þess óska.

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Upphitun strætóbiðstöðva 2014,  útboð nr. 
nr. 13281.
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod

ARENTSSTÁL ÓSKAR EFTIR 
JÁRNIÐNAÐARMÖNNUM
Óskum eftir renni- og járniðnaðarmönnum

Upplýsingar í síma  
8221581 og 8241226

HREINGERNINGARSTÖRF 
Rekstrarfélag Kringlunnar auglýsir eftir áhugasömu fólki til að sinna 
þrifum í Kringlunni. Leitað er að flokkstjóra og fólki í almenn þrif.

Kringlan er fjölbreyttur vinnustaður, enda stærsta verslunarmiðstöð Reykjavíkur, með yfir 180 verslanir, 
veitingastaði og þjónustuaðila. Kringlan kappkostar að bjóða viðskiptavinum sínum upp á hreint og 
notalegt umhverfi og þar spila fagleg vinnubrögð hjá samhentu starfsfólki stórt hlutverk.

Flokkstjóri: 
Flokkstjóri verður að búa yfir reynslu af svipuðu starfi og hafa haft mannaforráð. 

Almennar stöður: 
Almennar stöður eru tvenns konar; að sinna þrifum innandyra annars vegar og utandyra hins vegar. 
Starfshlutfall er mismunandi. Unnið er á daginn, eftir vaktakerfi, eina viku í senn.

Hæfniskröfur:
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í starfi
• Reynsla af ræstingastörfum
• Iðjusemi og rík þjónustulund
• Hreint sakavottorð
• Íslensku- eða enskukunnátta skilyrði
• 18 ára og eldri
• Snyrtimennska og stundvísi

Laun eru í samræmi við kjarasamninga Eflingar og Samtaka atvinnulífsins. Ráðningar annast Viðar J. 
Björnsson, sem svarar einnig öllum fyrirspurnum. Umsókn og ferilskrá sendist á vidar@kringlan.is eða í 
pósti á Rekstrarfélag Kringlunnar, Kringlunni 4-12, 103 Reykjavík.

Umsóknarfrestur er til 30. júní 2014 og eru bæði konur og karlar hvattir til að sækja um. Viðkomandi 
þurfa að geta hafið störf eigi síðar en 11. ágúst 2014. 
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TÆKIFÆRI Á GRANDANUM
Fiskislóð 33, 35 og 37 

- Lóðir fyrir atvinnuhúsnæði framtíðarinnar

Einstök staðsetning 
og sjávarútsýni 
• Mögulega hægt að sameina lóðir og

auka byggingarmagn.

• Lóðir alls 12.000 fm undir atvinnuhúsnæði.
Skráð sem þrjár lóðir, möguleiki að selja 
sem eina heild eða hverja fyrir sig.

• Búið að greiða gatnagerðargjöld miðað við 
6.200 fm fasteignir.

• Miklir möguleika 
á svæði sem er í 
mikilli sókn
í Reykjavík.

Nánari upplýsingar gefur
Guðlaugur 864 5464 og
Kjartan 824 9093

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
sölumaður

Til sölu stórglæsilegt og mikið endurnýjað yfir 100 
ára gamalt sveitasetur, byggt á galiciskan hátt. 
Húsið er um 300 fm með bílskúr. Herbergin eru 3-4 
og baðherbergin 3. Stórglæsileg útiaðstaða og 
ræktunarmöguleikar. Eignin er öll hin glæsilegasta 
og hefur verið mikið endurnýjuð og að hluta endur-
byggð. Húsið stendur í nálægt við lítið þorp sem 
heitir La Caniza skammt frá landamærum Spánar 
og Portúgals. 
Ásett verð er 43,2 milljónir. Áhvílandi lán um 18,4 
milljónir með 1,3 % vöxtum. 

Frekari upplýsingar á spanarheimili.is eða hjá Finnboga 
Hilmarssyni fasteignasala, 895-1098 / finnbogi@heimili.is

Galicia – glæsilegt sveitasetur á Spáni 
Skipti á eign á höfuðborgarsvæðinu

Eignin er hægt að greiða í íslensk-
um krónum og/eða með skiptum á 
eign á höfuðborgarsvæðinu.

SUMARHÚS TIL FLUTNINGS

Rúmlega 80 fm fullbúið og reisulegt sumarhús til flutnings.  
Húsið er á tveimur hæðum.  Neðri hæð m. tveimur rúmgóðum svefn- 
herbergjum. Baðherbergi með sturtu og tengi f. þvottavél. Eldhús m. 
fallegri innréttingu. Rúmgóð stofa, útgengt á pall. Efri hæð m. stóru 
svefnherbergi, útgengt á svalir, súðgeymslur. Annað rými sem nýta 
mætti sem sjónvarpsstofu eða útbúa annað svefnherbergi.  
V. 13,9 millj.  Húsið er staðsett v. Ennishvarf 27 í Kópavogi. 
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520.  

Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali
Opið virka daga frá kl. 9-17

Jón Rafn Valdimarsson
Lögg. fasteignasali

S: 695-5520
jonrafn@valholl.is

sími: 511 1144

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is
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Tjarnarmýri – Seltjarnarnesi.

Glæsilegt og virkilega vel skipulagt 250,9 fm. endaraðhús 
sem er tvær hæðir og kjallari að meðtöldum 32,0 fm. bílskúr á 
Seltjarnarnesi. Stórar og glæsilegar stofur og fjögur til fimm 
svefnherbergi. Ljósar viðarinnréttingar úr aski í eldhúsi.   
Mikil lofthæð á efri hæð. Full lofthæð í kjallara. Skjólsæl og 
afgirt viðarverönd til suðurs. Hitalagnir eru í innkeyrslu og 
stéttum fyrir framan húsið. Verð 74,9 millj.

Hofslundur- Garðabæ. Endaraðhús.

Vel skipulagt 158,0 fm. endaraðhús á einni hæð með  
innbyggðum 27,0 fm. bílskúr á góðum stað neðst í Lundunum 
í Garðabæ. Samliggjandi bjartar stofur. Eldhús með nýlegum 
ljósum viðarinnréttingum. Útgengi á verönd bæði úr stofu 
og úr eldhúsi. Tvö herbergi ( þrjú á teikningu). Ræktuð lóð. 
Geymsluloft yfir bílskúr. Vel staðsett eign innst í botnlanga.
Verð 49,9 millj 

Stallasel - Rvk. Einbýlishús á útsýnisstað.

377,1 fm. einbýlishús sem er tvær hæðir auk kjallara að 
meðtöldum 41,7 fm. innbyggðum tvöföldum bílskúr. Sér íbúð  
er í kjallara. Rúmgóð stofa og borðstofa. Eldhús með eika 
rinnréttingu. Fimm herbergi. Gengið út á svalir/bílskúrsþak  
af stigapalli. Í kjallara eru auk sér íbúðar  herbergi/hobbýher-
bergi og góðar geymslur.  Húsið er afar vel staðsett í enda 
götu og nýtur mikils útsýnis af báðum hæðum.  
Lóðin er ræktuð 800,0 fm. að stærð. Verð 64,9 millj

Aratún- Garðabæ.

Mjög gott um 212,2 fm. einbýlishús á einni hæð að meðtöldum 
36,9 fm. bílskúr. Bílskúr er innréttaður sem vinnustofa, en 
getur einnig nýst sem studíóíbúð. Rúmgóðar stofur með arni. 
Garðstofa með útgangi á verönd. Opið eldhús með nýlegri 
háglansinnréttingu. Þrjú til fjögur herbergi. Ræktuð lóð með 
afgirtri viðarverönd. Verkfæraskúr er á lóð.  
Hellulögð innkeyrsla með hitalögn. Verð 53,9 millj.

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

S. 896 8767

www.egfasteignamiðlun.is

SÓLTÚN 13 (BJALLA 305) 39,9 millj.

OPIÐ HÚS
Sunnudag milli kl. 13 - 14 

einar@egfasteignamidlun.is

Falleg ca. 110 fm íbúð á 3.hæð ásamt stæði í 
lokaðri bílgeymslu í góðu fjölbýlishúsi með lyftu 
miðsvæðis í Reykjavík. Stofa, borðstofa og tvö svefnher-
bergi. Þvottahús innan íbúðar. Suðursvalir sem snúa í 
einstaklega fallegan verðlaunagarð. Frábær staðsetning 
með bæði miðbæinn, sjávarsíðuna og útivistarparadísina í 
Laugardal í göngufæri.

Sóltún 20, 105 Rvk

LAUGAVEGUR 96 - ÍBÚÐ 201

Ný og glæsileg 3-4 herbergja íbúð ofarlega á Laugavegi. Einstakt 
tækifæri til að eignast fallega eign í hjarta borgarinnar. Íbúðin er laus 
til afhendingar við kaupsamning. Verð 54,9 millj. Björt og falleg íbúð, 
sérsmíðaðar innréttingar, suðursvalir. Nánari upplýsingar gefur Berta 
Bernburg, lögg. fasteignasali, í síma 694-6369 og berta@stakfell.is

OPIÐ HÚS sunnud. 22. júní frá kl 14 – 14:30.

SKÚLATÚNI 2        105 RVK        stakfell@stakfell.is

STAKFELL .IS                535 1000            GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

FASTEIGNASALA
STOFNUÐ 1984

LÖGGILTIR FASTEIGNASALAR: Aðalheiður Karlsdóttir   I   Berta Bernburg   I   Grétar Haraldsson

OPIÐ
 HÚS

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Verð:  29,9 millj.

Þingvallavatn8 0 1
S e l f o s s

Nánari upplýsingar veitir
Jórunn Skúladóttir, Sölufulltrúi
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Lágmúla 4  www.miklaborg.is

Fallegur bústaður 83 m²
Sólskáli 17 m² af heildarstærð
Bústaðurinn stendur hátt, sólar nýtur
við frá morgni til kvölds.
Einstök staðsetning í landi Nesja,
efst í enda botnlanga
Kjarri vaxið land/Mikið útsýni

Sumarhús Nesjar

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Verð:  13,9 millj.

Snorrastaðir8 4 0
Laugarvatn

Nánari upplýsingar veitir
Jórunn Skúladóttir, Sölufulltrúi
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Lágmúla 4  www.miklaborg.is

Bústaður að stærð 41,8 m2

Eignarland 2000 m2

Einstakt land með miklum gróðri
Rotþró 2004
Hitaveita 10 m frá bústað

Sumarhús við Laugarvatn

AUSTURKÓR 43 - 47 , KÓPAVOGUR
NÝ 3-4 HERBERGJA RAÐHÚS Á EINNI HÆÐ

160fm raðhús með innbyggðum bílskúr. Góð staðsetning í Austurkór í jaðri byggðarinnar þar sem er gott 
útsýni. Stutt er í skóla, verslanir og þjónustu. Mikið er lagt í þessi hús og vel fyrir öllu hugsað.  
Upplýsingar gefur Ómar Guðmundsson, sölumaður Stakfells í síma 696-3559 og omar@stakfell.is

OPIÐ HÚS LAUGARDAG KL 13-13:30

SKÚLATÚNI 2        105 RVK        stakfell@stakfell.is

STAKFELL.IS                535 1000            GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

FASTEIGNASALA
STOFNUÐ 1984

LÖGGILTIR FASTEIGNASALAR: Aðalheiður Karlsdóttir   I   Berta Bernburg   I   Grétar Haraldsson

OPIÐ
 HÚS

21. júní 2014  LAUGARDAGUR16
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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

EINSTAKLEGA FALLEGAR SUMARBÚSTAÐALÓÐIR
- Tvær fallegar samliggjandi sumarhúsalóðir í landi Leirubakka í Landsveit.
- Mikið óbyggt svæði umhverfis lóðirnar gefur einstaka möguleika á ósnortnu landrými.   
- Stærð lóðanna er alls 1,4 hektarar eða 7000 fm hvor um sig. 
- Verð fyrir staka lóð er 1.750.000 kr. 

og verð fyrir tvær lóðir er 3.200.000 kr.

SÓLVALLAGATA 63 – 101 RVK
- Einstaklega glæsilegt 7 herbergja 233,4 fm. einbýlishús á þremur hæðum með bílskúr. 
- Húsið hefur fengið gott viðhald og verið mikið endurbætt á vandaðan hátt.
- Eignin er frábærlega staðsett og 2 bílastæði við bílskúr.
- Stór sólpallur sem snýr til suðurs með heitum potti.
- V. 87,5 millj.

SKJÓLBRAUT 7 - 200 KÓP.
-  293,7 fm. 5 herb.  Glæsilegt einbýlishús
-  Frábært fjöldskylduhverfi, glæsilegur garður vel viðhaldið hús. 
-  Tvær íbúðir / útleigu möguleiki.
-  STUTT Í SKÓLA OG ALLA ÞJÓNUSTU.
-  Bílskúr 28,1 fm.
-  V.  84,7 millj.

VINDAKÓR 5-7  - 203 KÓP
- 4 herbergja íbúð á jarðhæð, alls 132,8 fm. Sérinngangur.
- Íbúðinni fylgir stæði í  lokaðri bílageymslu og hellulögð suðurverönd. 
- Vandar innréttingar og gólfefni, granít borðplötur í eldhúsi.
- V. 36,9 millj.

JÓNSGEISLI – 113 RVK
-Endaraðhús 215 fm með innb.bílskúr
-Miklar sólverandir í kringum hús
-Fjögur svefnherbergi
-Snyrtilegt og vel skipulagt
- V. 59.9 millj.

Hafðu samband 
SIGURÐUR SAMÚELSSON
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON
Sölufulltrúi. Sími 661 7788

Hafðu samband 
MAGNÚS EINARSSON
Lögg. fasteignasali. Sími 897 8266

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

AUSTURKÓR – 203 KÓP

-Nýjar 4ra herbergja íbúðir
- Afhentar fullbúnar að öllu leiti
- Vandaðar innréttingar frá AXIS
- Suður svalir / verönd
- V. 35.9 millj.

BERJAVELLIR 2 – 221 HFJ

- 3ja herbergja, 78,6 fm íbúð á 3. Hæð í lyftuhúsi
- Stæði í bílageymslu fylgir
- Sérinngangur af svölum
- V.  22,9 milljónir

LÆKJARÁS 3 – 110 RVK
- Glæsilegt 392 fm einbýlishús á fallegum stað í Árbæ. Tvöfaldur bílskúr
- Frábært skipulag – rúmgóð herbergi. 
- Mikið endurnýjað hús á afara vandaðan og smekklegan hátt
- Fjögur – fimm svefnherbergi.  Þrjú baðherbergi.  
- V. 97 milljónir Hafðu samband 

SIGURÐUR SAMÚELSSON
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

LAUST S
TRAX

LAUST S
TRAX

Hafðu samband 
SIGURÐUR SAMÚELSSON
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

STÓRIKRIKI 29 – 31 – 270 MOS
- Nýtt og glæsilegt 200 fm einbýli á einni hæð
- Suðurgarður – jaðarlóð – útsýni
- Afhent fullbúið án gólfefna, votrými flísalögð
- V. 59,5 milljónir

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 23. júní FRÁ 18.00 – 18.30

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 23. JÚNÍ FRÁ 17.00 – 17.30

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 23. júní FRÁ 20.00 – 20.30 OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 23. júní FRÁ 17.00 – 17.30







Internet á ljóshraða
Við bjóðum upp á internet á ljóshraða til 80 þúsund heimila. Það er einfalt að 
athuga hvort þitt heimili er tengt, á 365.is geturðu séð hvort þú kemst á ljóshraða. 

Internet og heimasími fylgir áskrift að Skemmtipakkanum, Golfstöðinni, 
Fjölvarpi Veröld, Sportpakkanum, Stóra Pakkanum og Risapakkanum.

Hægt er að nálgast allar nánari upplýsingar og panta tengingu á 365.is 
eða með símtali í þjónustu- og tækniver 365. Svo tökum við vel á móti þér 
í verslun okkar í Skaftahlíð 24.Frá 3.490 kr.

Greiða þarf 2.610 kr. aðgangsgjald.

Fr

Gre

Þjónustuver 512 5100  |  Opið 9–22 virka daga og 10–22 um helgar 
Tækniver 512 5100  |  Opið 10–20 virka daga og 12–20 um helgar 
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BÍLAR &
FARARTÆKI

TOYOTA Avensis wagon sol . 
Árgerð 2012, ekinn 20 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 3.990.000. 
Rnr.223317.Bílamarkaðurinn 5671800

HUMMER H2 vortech. Árgerð 2005, 
ek 38 Þ.KM, sjálsk.22” felgur 44” 
dekk skoðar skipti Verð 5.900.000. 
Rnr.106074.Bílamarkaðurinn 5671800

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

NISSAN X-trail. Árgerð 2005, ekinn 
179 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.290.000. Rnr.160792.

MERCEDES BENZ A 220 cdi. Árgerð 
2013, ekinn 8 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 5.290.000. Rnr.160925.

KIA Sportage ex 4wd bensín. 
Árgerð 2012, ekinn 81 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 
4.290.000. Rnr.990575. 5 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

MAZDA 6 h/b t. Árgerð 2007, ekinn 
63 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.890.000. Rnr.141171.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

Comanche Montana Explorer 
og Copact tjaldvagnar, Fortjald, 
14 Álfelgur, Varadekk og festing, 
geymslufætur til að geyma vagninn 
upp á hlið, Verðið er 1.390.000, 
Geymslukassi með eldhúsi tilboð 
99þkr,

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

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

KTM 450 EXC árgerð 2015 verður 
fáanleg eftir 2 vikur. Vinsælasta 
Enduro hjólið á Íslandi. Skráning á hvít 
númer. Vinsamlega staðfestið pantanir 
til að tryggja hjól í fyrstu sendingu.

KTM Ísland ehf.
Rofabæ 7, 110 Reykjavík

Sími: 586-2800
www.ktm.is

Hobby 650 Wfu árg 2006 stórglæsilegt 
hýsi Isabella fortjald Vel með farið 
verð 2780 raðn 121669 Vantar allar 
teg ferðavagna á skrá.

Ferðavagnamarkaður
Skútuvogur 6, 104 Reykjavík

Sími: 445 3367
Sérhæfum okkur í ferðavögnum.

www.ferdavagnamarkadur.is

MERCEDES-BENZ E 200 kompressor 
komp (041 . Árgerð 2007 ekinn 120 
Þ.KM bensín sjálfskipturTilboðsverð 
Verð 2.690.000. Rnr.100239.Munið Frí 
Skráning á Abill.is

TOYOTA Land cruiser 100 vx. Árgerð 
2003, ekinn 179 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. tilboðsverð 2.450.000. 
Rnr.100370.

abill.is
Viðarhöfða 6, 110 Reykjavík

Sími: 5876600
Skráðu bílinn frítt á abill.is !

TOYOTA RAV4 GX 10/2007, ekinn 
134 Þ.km, sjálfskiptur, dráttarkúla 
ofl aukahlutir. Verð 2.590.000. 
Raðnr.284484 á www.BILO.is. 
Jepplingurinn huggulegi er í salnum!

TEC 460DB 05/2005, útvarp, 
bakkmyndavél. Virkilega vel með farið 
og snyrtilegt hjólhýsi. Verð 2.190.000. 
Raðnr.252316 á www.BILO.is. Hýsið er 
á staðnum!

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

LMC Münsterland 690 mdk. 
Árgerð 2007, sólarsella, fortjald og alde
gólfhiti. Verð 3.790.000. Rnr.300879.
Á staðnum.

FLEETWOOD Americana cheyenne.
Árgerð 2007, með öllu.
Verð 1.590.000. Rnr.105389.
Á staðnum.

TEC Tou 580 tkm kjour.
Árgerð 2007, sólarsella, markísa, alde
gólfhiti o.fl. Verð 2.790.000. Rnr.300861.
Á staðnum.

M.BENZ Sprinter 316 cdi 4x4.
Árgerð 2006, ekinn 11 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur. Verð 8.400.000. Rnr.300846.

LMC Münsterland 565 rbd.
Árgerð 2008, Mover, sólarsella, fortjald.
Gott aðgengi að hjónaherbergi.
Verð 3.490.000. Rnr.300856.
Á staðnum.

NISSAN Patrol gr  35”.
Árgerð 2008, ekinn 91 Þ.KM, dísel, sjálfskip-
tur. Verð 4.150.000. Rnr.300555.
Á staðnum.

MOOREA 470fb.
Árgerð 2006, fortjald o.fl. Verð 2.390.000.
Rnr.261605.
Á staðnum.

DODGE Ram 2500 van.
Árgerð 1994, ekinn 82 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 1.250.000. Rnr.104883.
Húsbílainnréttaður, á staðnum

COLEMAN Redwood laredo 9,5 fet.
Árgerð 2001, nýjar hjólalegur. 
Verð 790.000. Rnr.105259.
Á staðnum.

RENAULT Kangoo.
Árgerð 2011, ekinn 76 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.790.000.m/vsk Rnr.300842.
Á staðnum.

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

SUZUKI King quad lt-a450xk7 atv.
Árgerð 2009, ekinn 3800 KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 1.190.000. Rn
Götuskráð.
Á staðnum.

RENAULT Master.
Árgerð 2009, ekinn 68 Þ.KM, dísel, 6 gírar.
Verð 2.000.000. + vsk Rnr.3006

TRAVEL Lite 800 sbrx.
Árgerð 2014,rafmagnslappir, sólarsella,
nýtt frá umboði.. Verð 3.100.00
Rnr.300785.

100% LÁN

nr.300861. 

100% LÁN

00879. 

100% LÁN
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Save the Children á Íslandi
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smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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TOYOTA Corolla sol. Árgerð 2009, 
ekinn 84 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
2.190.000. Rnr.181575.

TOYOTA Verso sol 7 sæta . Árgerð 
2009, ekinn 87 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 2.690.000. 
Rnr.203938.

TOYOTA Land cruiser 200 vx 35”. 
Árgerð 2012, ekinn 24 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 19.790.000. 
Rnr.142040.

TOYOTA Rav4 x. Árgerð 2011, ekinn 
38 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
4.390.000. Rnr.181750.

TOYOTA Land cruiser 150 vx 
33”. Árgerð 2010, ekinn 31 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 8.690.000. 
Rnr.141846.

Toyota Kletthálsi
Kléttháls 2, 110 Reykjavík

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

www.toyotakletthalsi.is

FELLIHÝSI!!
Okkur vantar fellihýsi og alla 
ferðavagna á staðinn og á skrá, 
Komdu á staðinn eða sendu 
okkur skráningu og myndir á 
100bilar@100bilar.is og í síma 
5179999, www.100bilar.is

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

VW Polo comfortline. Árgerð 2012, 
ekinn 44 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
2.250.000. Rnr.335919

AUDI Q5 quattro. Árgerð 2011, ekinn 
56 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
7.490.000. Rnr.286420

HONDA Accord sedan executive 
2.0. Árgerð 2008, ekinn 86 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 2.190.000. 
Rnr.371279

HOBBY 560 ukf prestige. Árgerð 2010, 
ekinn 1 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
3.690.000. Rnr.286419

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.

Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

 Bílar til sölu

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.

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

Til sölu: MB. 404 árg. 1995, ek. 670 
þ. 55 +1 +1 farþega bíll í góðu standi. 
Uppl. í S.892 8888.

VW Golf Highline Station ‚02, 4wd 2.0 
L ek. 172þ. beinsk. Verð 490 þ. Uppl. í 
s. 6169896 eða steinn@gmail.com

FLOKKABÍLL-MINNI - IVECO - DAILY 
35C11D Fer í gang, 2way tipper 
Selst eins og hann er. Tilboð óskast 
Nánar á www.velamidstodin.is 
S:577-5757/6949999 magnusr@
velamidstodin.is

Suzuki Grand Vitara XL7, 7 manna, 
árg. ‚03 ek. 110þús. Sk. ‚15 sjálfssk. 
topplúga, leður og overdr. Góður og 
fallegur bíll. Verð 1150þús. Uppl. í s. 
898 3206.

Subaru Legacy árg.‘03, ek. 248 þ.km. 
Ásett verð 500 þ. Uppl. í S. 860 8851.

Honda Crv 1998 til sölu. Sérlega 
góður og fallegur bíll nýskoðaður, ný 
dekk, púst o.fl. Verð 430 þúsund. Sími 
699-3210

Ford Mondeo Chia stw ‚03 ekinn 
137þkm, sjálfsk, cruise control, 
álfelgur ofl v:790þkr s:8964965

Skodi Oktavía 2004 Disel ek. 214.000 
6 gíra. Vetradekk á felgum fylgja með. 
S: 8941274

Nissan Terrano 98árg, 33”,7 manna, 
nýl.rafg, drkúla, sér á lakki á húddi. 
340þ. s:6608844

Nissan Almera Acenta árg. ‚03. 
ek.105þús sjálfsk.. Verð. 600þús s. 
862 0051.

 250-499 þús.

Micra, 1999 árg, 1300 vél, bsk, ek. 
127þús Nýsk. 2015 Verð 390þús S: 
782-9282

 500-999 þús.

SJÁLFSSKIPTUR 
SPARIBAUKUR

VW POLO COMFORTLINE 1,4, árg ‚05, 
ek. 150 þús. Ný tímareim. Ný sko ‚15. 
5 dyra. Dráttarkr, Álfelgur, kastarar og 
fl. Tilboðsverð 790 þús, möguleiki á 
100% visaláni. S. 841 8955

 Bílar óskast

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

VW.polo12/13, trendline, 5g, ljósgrár, 
vel með og lítið keyrður bíll óskast til 
kaups, stgr í boði. S.6993982

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Hópferðabílar

Er með til sölu. Benz Tourismo 1999 
50 sæta. Benz 404 1995 55 sæta. 
Setra 309 1995 31 sæta. Benz Sprinter 
412 1997 19 sæta. Uppl. Í síma 
6127879.

 Vörubílar

M.Benz Actros 1851, árg 2007, ekinn 
108þ. Vel útbúinn bíll og gott ástand. 
Verð 5,5 milljónir. Uppl. í s. 665-8122.

Til sölu MAN 41-480 8x8 árg 04 með 
PM 65/72 tonnmetra krana árg 07 
upplisýngar í síma 8925855

GOTT VERÐ
Til sölu Scania 143 - 450 Árgerð 1991 
með kælivél TK SDZ max Uppl. í s. 
892-1817

 Húsbílar

HÚSBÍLL TIL SÖLU!
Ford Transit, Hobby Siesta 650. Árg. 
2007, Ek. 44þús. 4 manna. Verð 8,4 
Milljónir. Upplýsingar í síma 896-2204 
Árni.

 Mótorhjól

FORNHJÓL TIL SÖLU
Yamaha XS 650 árgerð 1980 uppgert 
frá grunni. Uppl. í síma 617 6029

 Kerrur

Evrópskar gæðakerrur. Verð frá 
144.900. Skoðaðu úrvalið á kerrur.
is eða kíktu til okkar. Dekkjahöllin 
Akureyri, Egilsstöðum og Skútuvogi 12

 Hjólhýsi

Landhause Hjólhýsi staðsett í 
hjólhýsabyggð á Laugarvatni. S. 
8205698.

Til sölu t@b hjólhýsi árgerð 2008 
fallegt og skemmtilegt hús Ísabella 
fortjaldinu fylgir verð 1,950 uppl 
8601998.

WALKER ESPRIT 1005 
FORTJALD Á HJÓLHÝSI!

Fortjald fyrir hjólhýsi mjög lítið notað. 
A mál 1005 passar á hjólhýsi ca. 
5,60m. Verð kr. 250þús. kostar nýtt 
400þús. Uppl. í síma 893 6994.

 Fellihýsi

Til sölu Fleetwood Cheyanne ‚04, 
10 feta fellihýsi með sólarsellu og 
fortjaldi o.fl. Mjög vel með farið. Uppl. 
í S.862 5862

 Pallhýsi

Sunlite pallhýsi. Vel með farið. Uppl. í 
s. 895 6408.

til sölu

til sölu
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 Tjaldvagnar

Camplet Apollo, árg.‘95 lítið notaður, 
skoð. 2015, geymdur inni Uppl. S: 
8997710.

 Vinnuvélar

Til sölu Nifty 170, 2007 í góðu standi. 
Verð 2,3. Uppl. í síma 821-5389.

 Bátar

TIL SÖLU FJORD
Til sölu Fjord 730 með volvo penta 
kad 43 230 hö,volvo dpe drifi og 
öllum helstu tækjum og aðbúnaði 
sími 8925855

TIL SÖLU MAREX
Til sölu Marex 290 með volvo 
penta kad 44 260 hö,volvo dpe drifi 
og öllum þeim lúxus sem þarf í 
sumarbústað á floti sími 8925855

 Bílaþjónusta

Malbiksviðgerðir - málun bílastæða 
- vélsópun - skilti www.verktak.is S: 
5514000

 Varahlutir

JAPANSKAR VÉLAR 
 BÍLAPARTASALA

Eigum úrval varahluta í Japanska og 
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum 
flestar tegundir bíla. Opið 8-18 virka 
daga. S. 565 3400 & 893 2284. www.
japanskarvelar.is / www.carparts.is 
japvel@carparts.is

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315. 

 Hreingerningar

Teppahreinsun, gluggahreinsun, 
flutningsþrif, bónun o.s.fr. Uppl. 
Tómas, s. 699 6762 og www.
gluggahreinsir.is

 Garðyrkja

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

TRJÁFELLINGAR
Klippi, felli snyrti tré og runna. Eiríkur 
Sæland garðyrkjufræðingur. Sími : 
848 1723.

 Bókhald

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

 Málarar

Málarar geta bætt við sig verkum. 
Gerum föst verðtilboð. Uppl. í síma 
698 8629 & 856 9677.

REGNBOGALITIR
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Frí verkskoðun og tilboð. s. 8919890 
malarar@simnet.is

ÞAK OG HÚSAMÁLUN
Alhliða málningarþjónsuta. 
Fagmennska og góð umgengni. Uppl. í 
s. 695 4464 Ágúst málari.

 Búslóðaflutningar

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

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR 
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð 
vinna Tilb./tímav.  S. 896-5778.

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. 
málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. 
S. 616 1569.

Hreinsa þakrennur, laga veggjakrot, 
laga ryð á þökum ofl. Uppl. s. 
8478704. manninn@hotmail.com.

 Nudd

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

 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.

 Trésmíði

INNRETTINGAR.IS
Sérsmíðum innréttingar eftir þínum 
þörfum. Sérsmíði ehf s. 587 0777.

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

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

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

ÍLAÞJÓNUSTA     JARKA ehf
alhliða bílaviðgerðir
Tímapantanir s: 445 4540/697 4540

bilathjonustabjarka@gmail.com
http//www.facebook.com/bilathjonustabjarka

viðarhöfði 2   110 reykjavík   sími 445 4540 / 697 4540

Sími 550 9800 www.tjaldaleiga.is

Við leigjum samkomutjöld af ýmsum stærðum og 
gerðum sem henta við hin fjölbreyttustu tækifæri. 

til sölu

Save the Children á Íslandi
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 Til sölu

Jötunn - Vélar ehf
Austurvegi 69, 800 Selfoss

Sími: 480 0400
http://www.jotunn.is

Blautbúningur ásamt tilheyrandi 
köfunarbúnaði til sölu. Uppl. í s. 
8942874

ÓDÝR HEIMILSTÆKI
Þvottavélar, þurrkarar, ísskápar og fl. 
Ábyrgð fylgir. Sala og viðgerðir. S. 845 
5976.

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM GULL, 
DEMANTA OG ÚR.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 
www.kaupumgull.is

Opið alla daga 11-18, 
Kringlan - 3. hæð 

( Hagkaupsmegin )
Upplýsingar í síma 661 7000.

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

KAUPI GULL !
Ég, Magnús Steinþórsson 

gullsmíðameistari, kaupi gull, gull 
peninga og gull skartgripi. Kaupi 

allt gull, nýlegt, gamalt og illa 
farið. Leitið til fagmanns og fáið 

góð ráð.
Uppl. á demantar.is í s. 699 8000 

eða í Pósthússtræti 13 
( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

 Til bygginga

Timbur einingahús frá Litháen. 
Íslensk hönnun. Einföld í uppsetningu. 
Gestahús, Garðhús, Sumarhús, 
Einbýlishús, Bílgeymslur, Fjárhús, 
Hesthús, Iðnaðarhús, Hóteleiningar 
Gott verð. 7705144

2 nýjir Ocean 50 lítra standandi 
hitakútar í upprunalegum umbúðum 
til sölu. Verð pr stk kr 35.000.- 
Upplýsingar í síma 694-6804

HEILSA

 Heilsuvörur

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

 Nudd

Gott heilnudd/slökunarnudd. Uppl í 
síma 846 0202 Opið 11-20. PS svara 
ekki leyninr.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

Kenni allan daginn Toyota 2011, 
hjálpa við endurtökupróf og 
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 
7493.

HEIMILIÐ

 Húsgögn

BARNAHÚSGÖGN
Þið finnið okkur á Facebook undir 
Litla trévinnustofan eða í síma 
7783235

Til sölu 3 hægindastólar, skrifborð 
75X160, svefnsófi, túbusjónvarp og 7 
sæta hornsófi. Uppl. í s. 893 3475

 Barnavörur

BARNAHÚS
Þið finnið okkur á Facebook undir 
Litla trévinnustofan eða í síma 
7783235

 Dýrahald

HVOLPAR TIL SÖLU.
Jack Russel hvolpar til sölu, sjaldgjæf 
tegund. Uppls. s. 868-4883.

Til sölu hreinræktaðir labrador 
hvolpar, ekki ættbókafærðir. 
Upplýsingar í s. 7822305

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

ÍBÚÐ TIL LEIGU
3-4 herbergja íbúð til leigu í 108. Laus. 
Umsóknir sendast á netfangið amb@
syning.is.

108R, 3 MÁN+:
Björt 3 herb. íbúð, m. húsg. Lítill 
garður. safamyri108@gmail.com

Til leigu 3 herb íbúð í miðbæ 101 Rvk. 
140 pr. mán. 2 mán. fyrirfram. Með/án 
húsgagna. Uppl. 782 3386

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.

 Húsnæði til sölu

FRÍSTUNDAHÚS TIL SÖLU
Í húsinu er rafmagn, eldhúsinnrétting, 
svefnherbergi og baðherbergi. Húsið 
er á tvöfaldri hásingu og auðvelt að 
færa á milli staða. Str um 18 m2. 
Verð kr. 1.800.000 eða tilboð. Uppl. 
840-3733

 Sumarbústaðir

20 FM SUMARHÚS TIL FLU
Húsið er 20,25 fm að stærð + 8 fm 
svefnloft. Húsið er nánast fullbúið 
að utan sem innan. Allar lagnir eru 
komnar í húsið og innbyggt klósett. 
Mjög vandað hús. Tilboð óskast - Öll 
skipti skoðuð. Uppl. í s. 857-7703.

SUMARHÚS TIL SÖLU
Til sölu 14 m2 bjálkahús ásamt 
áföstu hjólhýsi í landi Galtaholti í 
Borgarbyggð. Uppl. í S.8934958

STÓRT SUMARHÚS TIL 
LEIGU Í GRÍMSNESI!

12 manns. Verð 25.000 þús kr. nóttin 
lágmark 2 nætur. Laust 29-03 júlí og 
18-25 júlí. Heitur pottur og sauna. 
Uppl. 898 1598 sjá heimasíðu og 
myndir á www.summer-house.weebly.
com

Til sölu 35m2 sumarhús. Verð 6.490m 
Einnig 25m2 geymsla. Fullbúið. Verð 
3.490m. Undirstöður fylgja. Skipti ath 
á hjólhýsi/bíl sem hluta af verði. Uppl. 
í s. 898-1598.

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLULAUSNIR.IS
Búslóðageymsla og flutningar. Gott 
verð, sækjum og sendum. S. 615-5005.

60 m2 geymsluhúsnæði til leigu í 
Skútuvogi. Uppl. S.íma 664 5900 og 
899 8607.

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.

 Bílskúr

Ég er að leita að bílskúr til leigu. uppl 
í s. 7738478

ATVINNA

 Atvinna í boði

VÉLAVERKSTÆÐI
Vanur maður eða lagtækur óskast 

við viðgerðir og smíðar. 
Góð laun í boði.

Umsóknir sendist á 
thjonusta@365.is Merkt: 

„Vélverkstæði”

WORKERS
I need workers for outside work. 

Good payment for good men.
Potrzebni ludzie do pracy na 

zewnatrz przy ukladaniu kostki 
itp. Bardzo duzo pracy.
For more infomation 

call 696 6676
bjossi@bjossi.is

GINGER LÁGMÚLA
Vegna mikilla anna óskum við 

eftir starfsmanni í eldhús Ginger 
Lágmúla, fullt starf 5/2 vaktir. 
Æskilegt að viðkomandi hafi 

reynslu af eldhússtörfum, en ekki 
skilyrði. Vaktavinna.
Sendið umsókn á 

nonni@ginger.is, framtíðarstarf.

AÐSTOÐ ÓSKAST
Starfið felst í aðstoð við 
hreyfihamlaðan vinnandi 
einstakling á heimili hans. 
Aðstoða þarf við athafnir 
daglegs lífs, þrif, innkaup, 

heimilisbókhald, vinnuferðir 
o.fl. Um er að ræða óreglulegan 

vinnutíma milli kl. 7 og 8 og 
síðan milli kl. 17 og 20 og eftir 

samkomulagi. Nauðsynlegt er að 
umsækjandi hafi bílpróf. Vinnan 

byggir á hugmyndafræði NPA 
(notendastýrðri persónulegri 

aðstoð).
Upplýsingar veitir Haraldur. 

haraldursig@gmail.com

GINGER AUSTURSTRÆTI
Vegna mikilla anna óskum 

við eftir starfsmanni í eldhús 
Ginger í Austurstræti, fullt starf 
dagvinna, frí um helgar. Æskilegt 

að viðkomandi hafi reynslu af 
eldhússtörfum, en ekki skilyrði.

Sendið umsókn á 
nonni@ginger.is, framtíðarstarf.

SKIPSTJÓRI, VÉLSTJÓRI, 
VINNSLUSTJÓRI

Vinnsluskipið Ísbjörn sem 
er við Grænland óskar eftir 

skipstjóra ( A.6 2. stig ), 
afleysingayfirvélstjóra ( VS-1)
Æskilegt er að viðkomandi 

hafa a.m.k. lágmarks 
tungumálaþekkingu í dönsku.

Vantar einnig vinnslustjóra 
fyrir grálúðu, dönsku kunnátta 

nauðsynleg
Uppl. Elli í s. 899 0910

Óska eftir meiraprófsbílstjóra. Mikil 
vinna framundan. Framtíðarvinna. 
Uppl. í s. 893 8423 & oskatak@
simnet.is

Óskum eftir samviskusömum og 
duglegum einstaklingi á hljólbarða 
og smurþjónustu Bílkó. Nánari uppl. 
gefur Guðni í s. 618 0560.

AU PAIR USA
Íslensk fjölskylda í Bandaríkjunum 
óskar eftir að ráða au pair í heilt ár 
frá og með í haust. Umsóknir sendist 
Jóhönnu á joagp@hotmail.com

Bílaleigan Hassó óskar eftir 
starfsmanni í sumar í fullt 
starf og hlutastarf. Þarf að vera 
samviskusamur, geta unnið sjálfstætt, 
kunna góð skil á ensku og vera með 
bílpróf. Reynsla af sambærilegu starfi 
er kostur. Nánari uppl. í s. 692 0560

Vantar starfsmann í sveit í almenn 
sveitastörf - nánari uppl. í s 8916381

Fagverk verktakar óska eftir 
vörubílsstjóra. vinsamlegast hafið 
samband á netfang villi@malbika.is

MALBIKUN
Fagverk verktakar óska eftir að ráða 
vanan mann í malbikun fram að 
jólum. Áhugsamir sendið upplýsingar 
á netfang: villigeir@malbika.is

Óskum eftir starfsmönnum sem eru 
vanir trjáklippingum og hellugögn. 
Umsóknir á www.gardlist.is

Vantar vana múrara, mikil vinna í 
boði. Góð laun. s. 770 3686

Fiskvinnsla í Hafnarfirði óskar eftir 
vönu fólki til starfa, við snyrtingu 
og pökkun. Við leitum að fólki í 
framtíðarstörf. Áhugasamir sendi póst 
á vinna@hamrafell.is

Óska eftir þjóni eða aðstoðarfólki í sal. 
Upplýsingar á staðnum, Humarhúsið.

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

 Einkamál

Heilsunudd? Íslensk kona býður upp 
á nudd. Rauða Torgið, s. 905-2000 og 
535-9920, augl.nr. 8401.

Skyndikynni. Konur sem leita 
skyndikynna auglýsa sterklega á 
Rauða Torginu, og gefa oftast upp 
símanr. S. 535-9923. Karlar heyra og 
svara augl. í s. 905-2000 og 535-9920.

Spennandi kona leitar kynna við 
karlmann, 50+. Rauða Torgið, s. 905-
2000 og 535-9920, augl.nr. 8973

Flott kona býður gott nudd. Rauða 
Torgið, s. 905-2000 og 535-9920, augl.
nr. 8168.

Kona býður upp á dekur og vellíðan. 
Rauða Torgið, s. 905-2000 og 535-
9920, augl.nr. 8496.

Ég hef áhuga á að komast í náin kynni 
við ljúfa og heiðarlega konu á miðjum 
aldri +. Áhugamál : ferðalög, útivera 
og heilbrigt líferni. Lofa 100% trúnaði, 
heiðarleika, trausti, einlægni og góðu 
skapi. því miður er ég ekki með net, 
væri mjög þakklátur ef ég fengi 
símanúmer sem ég má hringja í. Svar 
send á fréttablaðið merkt Von.

69 ára kona óskar eftir að kynnast 
góðum, heiðarlegum og reglusömum 
manni. Algjör trúnaður. Svar sendist 
fréttablaðinu merkt amma.

46 ára maður óksar eftir að kynnast 
reglusamri konu á áldrinum 40-50 
ára. Áhugamál : tónlist, bíó, íþróttir, 
ferðalög. S. 868-5616.

Snyrtilegur klæðnaður áskilin • Heimilismatur í hádeginu  virka daga • Boltatilboð •Hamborgaratilboð • Veislusalur til útleigu

skemmtanir

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Proderm er langvirk sólar-
vörn sérstaklega þróuð fyrir 
viðkvæma norræna húð. 
Húðlæknar mæla með Pro-
derm fyrir allar húðgerðir og 
fólk með viðkvæma húð sem 
hættir til að fá sólarexem. 
Grunnformúla Proderm er 
læknisfræðilega skráð. Pro-
derm er með hæstu gæðavörn 
gegn UVB- og UVA-útfjólu-
bláum geislum og er í flokki 
sólarvarna með fimm stjörn-
ur fyrir UVA-vörn sem er eft-
irsótt gæðaviðurkenning.  

Þolir sund, sjó, klórvatn, 
svita og handklæði
Sólarvörnin myndar raka-
fyllta vörn í dýpsta hornlag 
húðarinnar sem styrkir varn-
ir húðarinnar og ver hana í 
langan tíma. Hægt er að fara 
í sund, sjó, svitna og þurrka 
sér með handklæði án þess 
að vörnin fari af eða nuddist 
í fatnað. 

Hentar allri fjölskyldunni
Proderm er í froðuformi og 
því afar þægilegt að bera hana 
á. Hún smýgur fljótt inn í húð-
ina sem verður laus við fitu, 
klístur og allan glans. Húðin 
verður mjúk og rakafyllt.

Sólarvörnin hentar fyrir 
alla fjölskylduna og má bera 
hana á allan líkamann, and-
lit, hársvörð og líka varir sem 
verða silkimjúkar og þorna 
ekki. Formúlan gerir það að 
verkum að vörnin fer ekki af 
þó fólk borði eða setji vara-
lit yfir. 

Proderm er örugg vörn 
fyrir börn allt frá sex mán-
aða aldri. Varan inniheldur 
enda ekkert paraben, engin 
ilm- eða litarefni og ekki er 
notuð nein nanótækni við 
framleiðslu hennar.

Valin besta sólarvörnin
 í óháðum prófunum
Proderm-sólarvörnin hefur 

fengið afar góðar umsagnir 
víða um heim. Sænsku Viti-
ligo (skjallbletta) húðsamtök-
in hafa útnefnt Proderm sem 
öruggustu sólvörnina fyrir 
sína meðlimi. Skjallblett-
ir eru hvítir flekkir á líkam-
anum þar sem vantar allar 
litafrumur. Þetta er tilkomið 
vegna sjálfsofnæmis. 

Proderm var valin besta 
sólarvörnin í óháðum próf-
unum sem stóðu yfir heilt 
ár á sólarströnd, í heitum 
vinda sömum eyðimerkur-
sandi, í sjósundi og í kletta-
fjallgöngum. Í þeim prófun-
um reyndist Proderm best. 
Eins hafa virt erlend tíma-
rit og húðsamtök valið Pro-
derm sem bestu sólarvörn-
ina og besta „after sun“. 

Íþrótta- og sundkeppnis-
fólk notar Proderm
Ein af þeim er ein frækn-
asta sundkona lands-
ins, Eygló Ósk Gúst-
afsdóttir hjá sund-
félaginu Ægi. Eygló er 
Ólympíufari og marg-
faldur Íslandsmeistari 
og methafi. Keppn-
isfólk hjá sundfélög-
um á borð við Stjörnuna 
og Ægi bera mikið lof á 
Proderm vegna þess hve vel 
það reynist í sundi.

Vernd gegn húðöldrun
Proderm mettar húðina af 
raka og ver húðina gegn 
þurrki, hrukkum og brúnum 
húðblettum. 

Proderm veitir góða vörn 
fyrir þá sem eru með bólur, í 
því er engin fita og það tepp-
ir ekki húðina. Eins þá sem 
hafa nýlega farið í leiser-
meðferðir á húð eða eru með 
ný ör. Þá er hún einnig vörn 
gegn brúnum húðblettum 
og kemur í veg fyrir að tattú 
upplitist í sólinni.

Proderm After Sun veitir 
mikla og langvirka kælingu 
eftir heitan sumardag, mýkt 
og raka og er með kælandi 
aloe vera og kamillu. After 
Sun frá merkinu fær mikið 
lof húðfræðinga sem hafa 
valið Proderm bestu „after 
sun“-vöruna.

Umbúðirnar frá Proderm 
eru bakteríuheldar og halda 
vörninni ferskri og því er 
óþarfi að henda restum. 

Langvirk sólarvörn sem 
reynist best, segir Eygló Ósk
Proderm-sólarvörnin hefur lengi verið notuð af afreksíþróttafólki sem þarf á hámarksvörn að halda við erfiðustu aðstæður. Proderm 
hentar þó einnig vel í garðinum heima sem og á ströndinni fyrir alla fjölskylduna. Afrekssundkonunni Eygló Ósk Gústafsdóttur 
finnst Proderm vera besta sólarvörnin fyrir sig í sundi og í sól.

 MYND/ARNÞÓR

Eygló Ósk: 
„Proderm-sólarvörnin 

hefur reynst mér best. Ég þarf 
oft að vera klukkutímum saman í 

sundi og æfi  oft í sterkri sól. Með því 
að nota Proderm brennur húðin aldrei 
og húðin helst mjúk og þornar ekki af 
klórvatninu. Sólarvörnin er langvirk og 

fl jótlegt að bera froðuna á mig, það 
myndast engin fi tuáferð á húðinni, 

ég er sérlega ánægð líka með 
hvað sólarvörnin er drjúg 

og endingargóð.“

Fríða María Harðardóttir hefur starfað sem förð-
unarfræðingur í fjöldamörg ár. Hún hefur komið 
að auglýsingum fyrir stórfyrirtæki og farðað 
fyrir kvikmyndir, sjónvarpsþætti, leikhús og á 
tískusýningum.

Fríða María Harðardóttir er einn af eftirsóttustu förð-
unarfræðingum landsins. „Ég hef notað Proderm sólar-
vörnina í mörg ár, bæði fyrir sjálfa mig og vegna vinnu 
minnar. Ég hef til dæmis notað Proderm fyrir tökur í 
heitum löndum, í vatni og á jöklum. Ég hef notað sólar-
vörnina á ljósa og viðkvæma húð og mjög dökka húð og 
alltaf með mjög góðum árangri,“ segir Fríða María og 
bendir á að Proderm gefi mikinn raka.

„Kostir Proderm eru margir og mikilvægir. Til dæmis 
virkar sólarvörnin sérlega vel undir farða fyrir ljós-
myndatökur sem og kvikmyndatökur þar sem áferð-
in verður ekki olíukennd. Þá myndast ekki hvít slikja af 
henni og förðunin situr vel á húðinni,“ segir Fríða María.

Hún segir Proderm jafnframt aðlagast húðinni mjög 
vel svo hún verður ekki klístruð. Froðan þorni fljótt og 
því auðvelt að bera farða ofan á hana.

„Proderm endist lengi á húðinni og þolir vel svita og 
vætu. Ef mér finnst þörf á að bæta á sólarvörn þegar líða 
tekur á daginn er það lítið mál enda hægt að bera Pro-
derm yfir förðunina án þess að hún fari úr skorðum.“ 

Fæst í apótekum, Hagkaup og Fríhöfninni. Umboð: Celsus.  www.proderm.is.

Notar alltaf Proderm
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Í tískutímaritinu Har-
per’s Bazaar er full-
yrt að kókosolía sé 

mesta tískuæðið um þess-
ar mundir. Margar heims-
frægar konur hafa viður-
kennt að nota kókosolíu á 
kroppinn. Olían inniheld-
ur efni sem gefur húðinni 
raka og gerir hana silki-
mjúka auk þess að hafa 
góð áhrif á ýmis húð-
vandamál. Bæði kókosolía 
og kókosfita gera húðinni 
gott, sérstaklega ef húðin 
er þurr.  

Vönduð kókosolía er 
sérstaklega góð fyrir þurr-
an hársvörð og hárenda. 
Þá ætti fólk að prófa að 
bera á sig olíuna ef það þjá-
ist af exemi eða sólbruna. 
Merkilegt hvað olían gerir 
okkur gott. Best er að búa 
sér til kúr í nokkra daga til 
að ná sem bestum árangri. 

Leikkonurnar Gw yn-
eth Paltrow og Blake Live-
ly hafa báðar upplýst að 
leyndarmálið að baki fal-
legri húð þeirra sé kókos-
olían. Þá hafa þær sömu-
leiðis notað hana í hárið. 
Olíuna má einnig nota í 
matargerð.

Kókosolía er góð fyrir húð og hár
Kókosolía er það nýjasta í fegurðartískunni um þessar mundir. Hún þykir einstaklega góð á húð og hár þótt manni detti það ekki í 
hug þegar maður sér brúna hnetuna í verslun. Olían er sérstaklega góð fyrir þurra og viðkvæma húð. Hún virkar líka á sólbruna.

Gwyneth 
Paltrow 
segir að 
leyndar-

málið við 
fallega húð sé 

kókosolía.

Hér eru tíu notkunarmöguleikar 
kókosolíu
● Ef hárendar þínar eru þurrir skaltu 

nudda kókosolíunni milli fingr-
anna og bera á hárendana. 

● Gott er að bera olíuna á þurr nagla-
bönd tvisvar á dag.

● Blandaðu olíuna með sykri og 
burstaðu líkamann eftir sturtu með 
blöndunni. Húðin verður silki-
mjúk. 

● Settu smávegis olíu á varirnar rétt 
áður en þú ferð að sofa og leyfðu 
henni að virka yfir nóttina. 

● Til að hreinsa húðina eftir förð-
un er gott að nudda olíu í húðina og 
hreinsa síðan með rakri bómull. 

● Berðu kókosolíuna létt í kringum 
augun til að forðast hrukkur. Pass-
aðu að hún fari ekki í augun. Láttu 
liggja á húðinni í 15 mínútur og 
þvoðu þá af með volgu vatni. 

● Gott er að bera olíuna á kroppinn 
eftir sturtu.

● Ef þú ert svo óheppin að sólbrenna 
er gott að bera ríkulega af kókosolíu 
á brunasvæðið. 

● Notaðu kókosolíu á húðina fyrir 
rakstur til að forðast óþægindi. 
Auðveldara er að skola rakvélar-
blaðið þegar olían situr á því. 

● Þurrkur í hársverði. Settu vel af 
kókosolíunni í hársvörðinn og láttu 
vera í að minnsta kosti 5 mínútur 
áður en hárið er þvegið.

Vönduð kókosolía er sérstaklega góð 
fyrir þurran hársvörð.

Gw
P
s
le

má
fallega 

kók



INNIHELDUR ÞYKKNI 
ÚR ÚLFABERJUM. 

FRÍSKAR HÚÐINA OG 
MINNKAR ÞREYTUMERKI.

NÝTT

EINS OG EFTIR GÓÐAN 
NÆTURSVEFN

FYRIR HEILBRIGÐA OG 
ENDURNÆRÐA HÚÐ 

NIVEA.com
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HUNANG Á VANGA
Hunang hefur lengi verið 
notað sem rakagefandi 
maski á húð. Það er talið búa 
yfir bakteríudrepandi eigin-
leikum og á að virka græðandi 
á húðina.
Hunang má nota bæði til að 
hreinsa andlitið og einnig sem 
rakagefandi maska.
Andlitshreinsir
Nuddið einni matskeið af 
hunangi á allt andlitið  og látið 
bíða í tvær mínútur. Skolið af 
með volgu vatni.
Maski
Berið gott lag af hunangi yfir 
hreina húð. Berið á allt andlitið. 
Slakið á í tíu mínútur áður en 
hunangið er hreinsað af með 
volgu vatni og þvottaklút.
vintageamanda.com

NOKKUR GÓÐ RÁÐ FYRIR 
HÁRIÐ
Til að fá hárið til að líta sem 
best út er gott að fylgja 
þessum ráðum. 
● Þegar hárið er þurrkað með 

hárblásara er mikilvægt að 
setja hitavörn í það. Ekki er 
sniðugt að nota heitustu 
stillinguna og helst á að halda 
blásaranum í tuttugu sentí-
metra fjarlægð frá lokkunum.

● Gott er að láta klippa endana 
á síðu hári með reglulegu 
millibili eða á sex til átta vikna 
fresti til að koma í veg fyrir 
klofna enda. 

● Streita, reykingar og slæmar 
matarvenjur geta gert hárið 
líflaust og viðkvæmt. 

● Hárið er viðkvæmast þegar 
það er blautt, því er sniðugt 
að bíða með að bursta það 
eða greiða þar til það er að 
mestu orðið þurrt. 

ÞURRSJAMPÓ GETA FRÍSKAÐ UPP Á FITUGT HÁR
Lengi hefur verið vitað að of tíður hárþvottur 
með sjampói fer ekki vel með hárið þar sem sápan 
þurrkar upp bæði hárið og hársvörðinn. 
Því hafa margir sérfræðingar mælt með því að hárið sé 
þvegið sjaldnar og sumir ganga svo langt að aldrei skuli 
notað sjampó. Með þessu eigi hárið ekki aðeins að verða 
heilbrigðara heldur verði það með tímanum fallegra, 
glansi meira og verði viðráðanlegra í alla staði.
Þurrsjampó hafa verið til allt frá sjöunda áratugnum, mis-
góð þó. Síðastliðin ár hefur þó orðið nokkur framþróun í 
efnunum sem gerir að verkum að æ fleiri nýta sér þau þá 
daga sem venjulegri sturtuferð er sleppt.
Hlutverk þurrsjampósins er að draga í sig fitu sem hylur 

hárið og gerir það slappt og og ljótt. Góð þurrsjampó 
eiga hins vegar ekki að þurrka hársvörðinn.
Flest þurrsjampó fást nú í spreybrúsum. Besta leiðin er að 
halda brúsanum um 15 cm frá höfðinu og spreyja jafnt 
yfir greitt hárið. Yfirleitt þarf að láta efnið bíða í fimm til tíu 
mínútur áður en hárið er greitt til að losna við það sem 
eftir er af sjampóinu. Til dæmis er gott að bursta hárið 
með höfuðið á hvolf. Einnig má nota hárþurrku við verkið.
Ekki er mælt með að nota þurrsjampóið eingöngu 
heldur aðeins nokkrum sinnum en þvo þess á milli hárið 
á venjulegan máta með vatni og sjampói. Þurrsjampóið 
hreinsar nefnilega ekki húðflögur og ryk úr hárinu.

Of tíðar sturtuferðir með 
tilheyrandi sjampónotkun geta 
þurrkað bæði hár og hársvörð.

„EFTIR AÐ ÉG BYRJAÐI AÐ NOTA 
TREVOR SORBIE FYRIR SÍTT HÁR 
ER MUN AUÐVELDARA AÐ GREIÐA 
HÁRIÐ OG EIGA VIÐ ÞAÐ. HÁRIÐ 
ILMAR VEL OG HELST MJÚKT ALLAN 
DAGINN“

HÁRLÍNA ÞRÓUÐ AF FÆRUSTU HÁRSNYRTUM TREVOR SORBIE

ALLAR VÖRURNAR ERU ÁN PARABENA

FÆST Í HAGKAUP



5 km
ræst kl. 21:50

ræst kl. 22:00

ræst kl. 21:20

10 km

21 km

Skráning á marathon.is

Miðnæturhlaup Suzuki fer fram að kvöldi 23.júní 2014 í tuttugasta 
og annað sinn. Þrjár vegalengdir eru í boði: hálfmaraþon, 10 km og 5 km.
 
Hlaupið hefst og endar í Laugardalnum. Að því loknu er öllum 
þátttakendum boðið í Laugardalslaugina.

Forskráningu lýkur sunnudaginn 22.júní.

Suzuki er stoltur samstarfsaðili Miðnæturhlaups Suzuki 
og Reykjavíkurmaraþons.
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KrakkagáturKrakkagátur

Hvað heitirðu! Freyja Dís. 
Hvað ertu gömul? Níu að 
verða tíu í haust. Hvað er 
skemmtilegast við bækur? 
Veit það ekki alveg, bara að 
lesa þær. Hvaða bók lastu 
síðast og um hvað var hún? 
Pappírs-Pésa. Hún var um 
það að hann fór í sveit og 
hitti stelpu sem var frænka 
Magga og Pappírs-Pési vildi 
fela að hann væri lifandi. 
Þegar hún komst að því að 
Pappírs-Pési var lifandi bjó 
hún til sína eigin pappírs- 
stelpu. Og þau týndust í 
heyinu. Hvaða bók lastu á 
undan Pappírs-Pésa? Það var 
önnur bók um Pappírs-Pésa.

Manstu eftir fyrstu bók-
inni sem var í uppáhaldi hjá 
þér? Pabbi var alltaf að lesa 
fyrir mig Sætabrauðsdreng-
inn þegar ég var lítil, mér 
fannst hún mjög skemmtileg. 
Hvers lags bækur þykja þér 
skemmtilegastar? Spennu-
bækur eða bækur sem eru 
spennandi. Í hvaða skóla 
gengur þú? Árbæjarskóla. 
Ferðu oft á bókasafnið? Já, 
svolítið. Oftast á þetta bóka-
safn (Ársafn). Hver eru þín 
helstu áhugamál? Klifur og 
box, núna er ég á bootcamp-
námskeiði. Ertu búin að lesa 
Ronju Ræningjadóttur? Nei, 
ég hlakka til að lesa hana.

Freyja Dís 9 áraLestrarhestur vikunnarLestrarhestur vikunnar

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. 

Hvað er það sem ég á og þú notar eins og þér sýnist? 

1. Hver er þinn 
æðsti draumur?
Að allir leiki sér saman í alls 
konar  leikjum og að allar fjöl-
skyldurnar og vinirnir séu 
saman og allir leggi sig fram 
um að hafa gaman. 

2. Af hverju ertu 
svona sterk?
Af því að ég get allt sem ég 
vil, ef ég er dugleg að æfa mig 
og trúi nógu mikið að ég geti 
það, þá hefst það auðvitað 
á endanum! 

3. Hvað heitir 
hesturinn þinn?
Ég kalla hann bara Litla Kall! 
Það heitir hann bara. 

4. Hvað áttu marga 
gullpeninga?
Ég er ekkert voðalega góð í 
fargnöldrun þó að ég geti flest 
en ég myndi giska á hoon-
hundrað-sjötjúfúsund-átta-
tíuogtuttuguogníuþúsund.

5. Hvar er pabbi þinn?
Hann er einhvers staðar í 
Karíbahafinu, þar sá ég hann 
síðast að minnsta kosti. Við 
vorum á sjóræningjaskipinu 
okkar á siglingu þegar alda kom 
úr óveðrinu og steypti pabba 
mínum í sjóinn. Ég hugsa að 
hann hafi flotið á skipinu á 
einhverja eyju þar sem hann 
situr og hámar í sig hákarla úr 
sjónum. Skipið okkar nær svo 
í hann og kemur með hann til 
mín á Sjónarhól, örugglega. 
Það vona ég að minnsta kosti. 

Óhrædd  
Lína Lang-
sokkur skilur 
ekki hvers 
vegna maður 
ætti að vera 
hræddur. 

Nafnið mitt

Hvað er það sem lengist 
og styttist í senn? 

Ævin

Hvað varð um strákinn sem 
var svo flinkur að herma eftir 
fuglunum? 

Kötturinn át hann.

Hvað er það sem er samsett 
úr mörgum götum en getur þó 
haldið vatni? Svampur.

Hvað er það sem sekkur í sæ en 
blotnar ekki? Sólin.

Bragi Halldórsson
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6. Númer hvað eru 
skórnir þínir?
Það stendur á þeim 47! 

7. Hvað ætlarðu að verða 
þegar þú verður stór? 
Sjóræningi!! Eins og pabbi 
minn.

8. Hvort er skemmtilegra, 
Tommi eða Anna?
Þau eru bæði bestu vinir 
mínir!  

9. Ertu hrædd við eitthvað?
Nei, auðvitað ekki! Til hvers er 
það eiginlega? 

10. Er sviðið í Borgarleik-
húsinu nógu stórt fyrir 
þig? 
Í vetur að minnsta 
kosti!

Notar skó 
númer 47
Lína Langsokkur stígur 
á stóra sviðið í Borgar-
leikhúsinu í vetur þar 
sem hún ætlar að skemmta 
áhorfendum á öllum aldri. Hún 
á fullt af gullpeningum og hest sem 
hún kallar 
bara Litla Kall. 
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Kolagrill-
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  1398kr.

kg

Lambalæri, kryddað og 

ókryddað

GOTT
Á GRILLIÐ!

Þú getur valið ókryddað, grillkryddað 

eða marin erað með kolagrillkryddi, 

kryddjurtum, New York, hvítlauk & 

rósmarín, piparmarinerað eða trönu-

berja- & eplamarinerað!

LAMBALÆRI

– fyrir þig og þína!

1398kr.
kg

Verð áður 1698 kr. kg
Grísahnakki á spjóti, erl., hvítlauks- 
og rósmarín- eða New York marinering

Nýtt

2298kr.
pk.

Partíbakki Krónunnar, kokteilpylsur og 

8 mini partíborgarar foreldaðir m/brauði

PAKKNING
MAGN-

2098kr.
kg

Krónu kjúklingabringur, magnpakkning
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kortatímabil!Nýtt

Krónan 
Bíldshöfða

Krónan 
Granda

Krónan 
Breiðholti

Krónan 
Mosfellsbæ

Krónan 
Árbæ

Krónan 
Akranesi

Krónan 
Vestmannaeyjum

Krónan 
Reyðarfirði

Krónan 
Hvaleyrarbraut

Krónan 
Reykjavíkurvegi

Krónan 
Vallakór

Krónan 
Selfossi

Krónan
Lindum



  149kr.

kg

Verð áður 268 kr. kg 

Vatnsmelónur, rauðar
kkk

44%
afsláttur

129kr.
stk.

Emmess tívolí lurkur

149kr.
stk.

Emmess trúðaís

Sambó
Tvistur, 130 g 198 kr.

Þristakúlur, 130 g 249 kr.

Lakkrískonfekt mix, 150 g 249 kr.

148kr.
stk.

Mars og Snickers

79kr.
stk.

Egils Appelsín, Mix, Mountain Dew, Kristall,  

7 Up, Pepsi og Pepsi Max, 0,33 cl

Sjá opnunartíma verslana Krónunnar á www.kronan.is
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KROSSGÁTA
LÁRÉTT
1   Tímabundin heimild um kopp (9)
11 Frá skotunum að framleiðslunni (10) 
12 Mótuðum félagskap samkvæmt formlegum fyrir-

mælum (11)
13 Leita skrautlegra girðinga um skrautlega bletti (10)
16 Málastelpa mjólkar mest og best (12) 
17 Fífldjarfur snillingur? (8)
18 Þetta er einfaldlega gráða strauma (7)
21 Grætur lítt gáfaðar (6)
22 Sé tvær landvættir á gríðarmiklu skipi (9)
23 Tja, hér má sjá karlkynið álpast í ákveðnar treyjur (7) 
24 Ber ekki höfuðið hátt eftir þetta rugl (4)
27 Vírnet fellir samsæri ómenna (9)
28 Þar sem rótleysi og agi mætast verður allt fullt af 

fryggð (7)
29 Tökum þá leikinn um stykkið (7)
31 Tel þetta brúsabull ágætis morgunmatarsull (10)
34 Veiti fljóti í hús, enda brunnurinn hálftæmdur (7)
35 Nú skal bæði hrósað og hrist (6)
38 Hér er vikið að því sem spilað var og fært hingað (8)
39 Gæsanótt á næga sótt til að drepa það sem kæru-

lausast er (8)
41 Söngflokkur Bjarkar heitir Klossi (7)
45 Flutti fávísum drápur af flötum í öðrum veldum (9)
46 Róta fiski frá ef tunna er tiltæk (10)
48 Ruglast á nauti í látunum (5)
49 Hér er friðsælt, en við kvörtum samt því við grófum 

dýpra (7) 
50 Sigurður A. Magnússon er ekki snákur í paradís giftra 

(10)

LÓÐRÉTT
1 Endurnýjuð höfuðborg er forngripur ef marka 

má þessa stefnu (10)
2 Sá hái og mikli dýrkar dropa (10)
3 Greini hina fyrstu rödd meðal annarra (6)
4 Stríðskirtill vantrúarseggs (7)
5 Af friðun kamra (7)
6 Lagt í púkk fyrir eins bol (7)
7 Hvolfa skyggni (4)
8 Skref ófrjálsra má rekja til áfangaskiptra (12) 
9 Ætli sá hreinlegi fægi festi fyrir son sinn? (12)
10 Ögn og Bóla, kríli sem kjamsandi er á! (12)
14 Klaufhamrar, já, og höfuðhlíf á hafsbotni (13)
15 Léttir í frárennslinu (9)
18 Hin hjartahlýja og vel kirtlum búna kona (10)
19 En ef þau starfræktu stofu fyrir slagsmál og 

eitthvað oná brauð? (10) 
20 Morgunverðarsojahlaup má finna á opinberri 

stofnun (10)
25 Keyri lítinn Ford við stóra á með hjaðnandi 

kjökur í eyrum (7)
26 Tæmist nú það sem best var gefið (7)
30 Ætli hann æpi um óttubil þessi? (9)
32 Sjá þennan hóp, er til eitthvað þjóðlegra en 

karlar í pilsum? (8)
33 Úlfur konungs nam hér land (8)
34 Hefurðu einhverja stefnu? (3)
35 Pípur geyma lof um byttu (6)
36 Hnjóðsyrði um hafið, það er best (6)
37 Gráðan er hrygg, enda í ruglinu (6)
40 Sinnum snoppufríðum (5) 
42 Kagginn er kvæntur? (4)
43 Ör hjálpar við meltinguna (4)
44 Kælum með klökum í nokkur ker (4)
47 Hér má hún vera, þú verður að þola það (3)
 

VEGLEG VERÐLAUN
LAUSNARORÐ
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist böl sem 
ku batna við meira púl. 
Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 25. júní næstkomandi á 
krossgata@frettabladid.is merkt „25. júní“.

Vikulega er dregið er úr innsend-
um lausnarorðum og fær vinnings-
hafi eintak af bókinni Sögusafn 
bóksalans eftir Gabrelle Zevin  frá 
Forlaginu. Vinningshafar síðustu 
viku voru Þorbjörg og Kristinn 
Klettatúni 3, Reykjavík

Lausnarorð síðustu viku var
E I N K A V I N A V Æ Ð I N G
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S K Ý R I N G U R I E Á L V E R
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Ó T E N G I L Ó D A U Ð R A P
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N I A N A G G A R N I R P Á

G E Ð S L A G A U M G E S P A Ð I

L A L I S M E L L T I A U

A U G N A L J Ó S R A Ð R Æ M A

Ð I F A A R Í A N N A A U

I L L S Ö G L A N K D R Á N D Ý R

R I T A N Ý A L I N N A

Beltone First gengur með iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Air, iPad (4. kynslóð), iPad mini með Retina, iPad mini og iPod touch (5. kynslóð) með iOS eða nýrra stýrikerfi. Apple, iPhone, iPad og iPod touch eru vörumerki sem tilheyra Apple Inc, skráð í Bandaríkjunum og öðrum löndum.

HEYRNARSTÖ‹IN



HELGARBOMBA

50%AFSL.ALLT 
AÐ AÐEINS UM HELGINA

VEV RÐR  ÁÐUR...21.900
TILBOÐ .........14.900

EILDARVERÐMÆTI
VINNINGA
R. 200.000

BRÚÐARGJAFALISTINN

VVEVEVEV RÐÐRÐRÐ Á Á ÁÁÁÐUÐUÐUÐURRRR..... 110100.9.999999999
TILBOÐ ........... 8.799

VVEVEVEV RÐÐRÐRÐ Á Á ÁÁÁÐUÐUÐUURRRR..... 119199.9.999999999
TILBOÐ ......... 15.999

20%

AEG
TÖÖFFRRAASSPPRROOTTI

500W

HE
VVV
KK

ILEGIR VINNINGAR, INNEIGN OG GÓÐGERÐARMÁÁL GLGLÆSÆSILEGIR VINNIN
Kannaðu málið

20%

VEVERÐRÐ Á ÁÐUÐ R...9.9999
TILBOÐ .........7.999

VERÐ ÁÐUR...4.995 5
TILBOÐ .........3.995

OOBBH NNOORRDDICCAA
BBOORÐÐVVIFTTAA

KJÖTHITAMÆLIR DIGITAL GRILLKÓNGURINN

VEERÐR  ÁÁÐUÐUR.....1.499 
TILBOÐ ..............750

VEVERÐR  ÁÐUR.....4.995 
TILBOÐ ...........3.745

VERÐ ÁÐUR.....5.995
TILBOÐ ...........4.495

VERÐ ÁÐUR.....6.995
TILBOÐ ...........5.245

ALLT FYRIR 
GRILLIÐ

25%

25%

30%

25%

50%

KJÚKLINGASTANDUR

PIZZASTEINN

GRILLÁHÖLD 3 STK

HAMBORGARAPRESSA

20%

VERÐ ÁÐUR...... 3.495 
TILBOÐ .......... 2.495

VERÐ ÁÐUR.....6.495 
TILBOÐ ...........5.195

VERÐ ÁÐUR...11.99595 
TILBOÐ ...........8.995

VERÐ ÁÐUR...16.995 
TILBOÐ .........12.745

GEORGE FOREMAN 
HEILSUGRILLIN

FAFAMIMILYLYCOMPACT

AALLLLAAR
BRRAAUUÐÐRRIISSTTAAR

Virka á allar gerðir hellna!ALLAR

50%

GUFUSLÉTTIR
ALGJÖR SNILLD

TILBOÐ ......... 5.999

TRISTAR
VÖFFLUUJJÁÁRRNN

ÍÍ Ö

VEERÐRÐ ÁÐUÐUUURRRR... 99.9.99999999 9

EKTAAA  BBBEELLGGGÍÍÍSSSKKKAARR VVÖÖÖFFFFLLUR

40%

32%
25%

AEGG RYKKSUSUGAG
2200W

AALLDDRREI VERIÐ LÉTTARRAA
AÐ SLÉTTA ÚR FLÍÍKKUUMM

20% VERÐRÐ Á ÁÐUÐUR...22.999595 
TILBOÐ .........18.396

20%
PRINCESS
SSLLLOOOOOWWWWWWW 
JJUUIICCEERRR

SSá hhljóðlátasti!, 600WW, , 1,1,5L5L
þrþríhíhyryrntnt gglelerkrkanannana, Safasigti 

fyrir „Smoothie“, Minihakkari,
8 hraðastillingarg

Öflugur 500W sproti, 
með hakkara og 

þeytara.

23sm

20%

BLANDARI
60600W0W

20%

MjMjög hljóðlátur
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Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

GRÉTA RUNÓLFSDÓTTIR
Lönguhlíð 11, Reykjavík,

lést á Landspítalanum við Hringbraut 
miðvikudaginn 18. júní. Útförin fer fram frá 
Háteigskirkju mánudaginn 30. júní kl. 15.00.

Einar Örn Stefánsson Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir
Orri Guðjohnsen Halldóra Eyrún Bjarnadóttir
Kristinn Þór Jóhannesson
                   barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð  
og hluttekningu við andlát og útför 

ástkærrar eiginkonu, dóttur og systur,

HRUNDAR GUNNARSDÓTTUR
Suðurgötu 56, Hafnarfirði.

Einar Magnús Magnússon
Bjarney Gunnarsdóttir Wedholm
Gunnar Vilhelmsson og 
Arnar Gunnarsson

„Húsið var byggt árið 1939 þegar 
Gunnar sneri heim frá Danmörku 
með þann draum að byggja evrópskan 
herragarð í íslenskri sveit,“ segir Skúli 
Björn Gunnarsson, forstöðumaður 
Gunnarsstofnunar, en Gunnarshús á 
Skriðuklaustri fagnar 75 ára afmæli á 
sunnudaginn. „Hann hafði búið í Dan-
mörku í 30 ár og hugmynd hans var 
að flytja í Fljótsdalinn, þar sem hann 
er fæddur, til að stunda stórbúskap,“ 
segir Skúli en húsið sem Gunnar lét 
byggja er 350 fermetrar að stærð. 

Það var vinur hans, Fritz Höger, sem 
teiknaði herragarðinn og um vorið 1939 
var hafist handa við að byggja húsið. 
„Frá júní og fram í október unnu að 
jafnaði tuttugu til þrjátíu manns á dag 
að húsbyggingunni og var hún þá nán-
ast fullkláruð,“ segir Skúli en sam-
kvæmt vinnudagbók frá þessum tíma 

unnu 64 einstakl-
ingar í um 33.000 
vinnustundir að 
húsinu á þessum 
fáu mánuðum. 
Gunnar og kona 
hans, Franzisca, 
fluttu inn fyrir 
jól um veturinn. 

„Á þessum tíma 
hófst síðan 
heimsstyrjöld 
og það breytti 
svolítið 
aðstæðunum 
og fór illa 
með þenn-
an draum 

Gunn-
ars 
um 

stórbúskap,“ segir Skúli. „Þjóðfélagið 
fór í gegnum miklar breytingar og fólk 
flutti úr sveitunum.“ 

Á þessum tíma hafði vélvæð ingin 
ekki náð fótfestu á Íslandi og því 
þurfti mikið af vinnufólki til þess sjá 
um stórbúskap af því tagi sem  Gunnar 
hafði hugsað sér. „Eftir stendur að 
skáldið gaf íslensku þjóðinni eignina 
skuldlaust og þar af leiðandi  stendur 
það sem minnisvarði um stórhug 
skáldsins,“ segir Skúli en hjónin bjuggu 
aðeins í níu ár á Skriðuklaustri og gáfu 
íslensku þjóðinni jörðina og allan húsa-
kost árið 1948. Áratugina eftir það var 
rekin tilraunastöð í landbúnaði á staðn-
um en frá árinu 2000 hefur Gunnars-
stofnun stýrt þar menningar- og fræða-
setri í minningu Gunnars skálds. Eins 

og áður hefur komið fram þá verður 
Gunnarshús 75 ára á sunnudaginn og 
ætlar Gunnarsstofnun að halda upp á 
það í húsinu. Afhjúpað verður skilti um 
bygginguna og opnuð sölubúð í einu 
herbergi hússins þar sem meðal ann-
ars verða til sölu minjagripir um húsið. 
Dagskráin hefst klukkan 14.00 og eru 
allir velkomnir. baldvin@frettabladid.is

Stórhuga skáldið
Þegar skáldið Gunnar Gunnarsson sneri aft ur frá Danmörku árið 1939 langaði hann til 
þess að byggja evrópskan herragarð í íslenskri sveit og valdi Fljótsdal.

MERKISATBURÐIR
1377 Ríkharður 2. tók við sem Englandskonungur.
1621 27 tékkneskir aðalsmenn voru teknir af lífi á torgi í Prag 
vegna þátttöku sinnar í orrustunni við Hvítafjall.
1926 Jón Helgason biskup fékk að gjöf gullkross með keðju frá 
prestum landsins, en hann varð sextugur þennan dag. Krossinn 
skyldi vera embættistákn og ganga til eftirmanna hans á bisk-
upsstóli.
1964 Keflavíkurganga á vegum hernámsandstæðinga var 
gengin frá hliði herstöðvarinnar til Reykjavíkur.
1966 Um 140 lögregluþjónar skemmtu Reykvíkingum með 
söng af tröppum Menntaskólans í Reykjavík, en haldið var mót 
 norrænna lögreglukóra.
1973 Stofnaður var þjóðgarður í Jökulsárgljúfrum frá Dettifossi 
og niður fyrir Ásbyrgi. Þjóðgarðurinn er um 150 ferkílómetrar 
að stærð.
1980 Kvikmynd Hrafns Gunnlaugssonar, Óðal feðranna, var 
frumsýnd.
1991 Perlan í Öskjuhlíð var vígð.
2000 Síðari Suðurlandsskjálftinn reið yfir. Hann mældist 6,6 á 
Richter.
2009 Grænland fékk aukna sjálfsstjórn. Grænlenska varð opin-
bert tungumál.

Seinni heimsstyrjöldin var útbreidd 
styrjöld, sem hófst í Evrópu en breiddist 
síðan út til annarra heimsálfa og stóð í 
tæp sex ár. Meirihluti þjóða heims kom að 
henni með einhverjum hætti og var barist 
á vígvöllum víða um heim. Stríðið var háð 
á milli tveggja ríkjahópa. Annars vegar 
var um að ræða bandalag Bandaríkjanna, 
Breska samveldisins, Kína og Sovétríkjanna 
auk útlægrar ríkisstjórnar Frakklands og 
fjölda annarra ríkja sem gekk undir nafn-
inu bandamenn. Hins vegar var bandalag 
Ítalíu, Japans og Þýskalands auk fleiri 

ríkja sem gekk undir nafninu öxulveldin. 
Sumir vilja meina að stríðið hafi hafist af 
alvöru þegar Þýskaland réðst inn í Pólland 
í september árið 1939. Í kjölfar þess lýstu 
Frakkland og Bretland yfir stríði á hendur 
Þjóðverjum. Þrátt fyrir að hafa lýst yfir 
stríði réðust hvorki Frakkland né Bretland 
í hernaðarlegar aðgerðir gegn Þýskalandi. 
Átta mánuðum síðar, eða 10. maí 1940, 
réðust Þjóðverjar inn í Frakkland með 
stórtækum hernaðaraðgerðum sem ýttu 
Bretum úr landinu og neyddu Frakka til að 
gefast upp þennan dag fyrir 74 árum.

ÞETTA GERÐIST: 21. JÚNÍ 1940

Frakkland gafst upp fyrir Þýskalandi

RISASTÓRT  Ef húsið færi í fasteignamat í dag væri það um það bil 700 fermetrar.

  Eftir stendur að skáldið 
gaf íslensku þjóðinni eignina 
skuldlaust og þar af leiðandi 

stendur það sem minnisvarði 
um stórhug skáldsins.

GLÆSILEGT HÚS  Gunnar lét byggja húsið þegar hann sneri heim frá Danmörku árið 1939.

TÍMAMÓT
21. júní 2014  LAUGARDAGUR



LAUGARDAGUR  21. júní 2014  | TÍMAMÓT | 39

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi, 

SVEINN ÁGÚSTSSON
skipaverkfræðingur,

Wilhelmshaven, Þýskalandi, 

lést í Wilhelmshaven miðvikudaginn 11. júní. 
Útförin hefur farið fram í Wilhelmshaven. 

 Ursula Ágústsson
Olaf Sveinsson  Álfheiður J. Guðbjartsdóttir
Heiða Dünnfelder (áður Sveinsdóttir)    Harald Dünnfelder
og barnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð  
og hlýhug við andlát og útför ástkærrar 

móður okkar, tengdamóður, systur, 
mágkonu, ömmu og langömmu,

GUÐNÝJAR INGIBJARGAR  
ÞORVALDSDÓTTUR 

frá Eystra-Miðfelli,
síðast til heimilis á Höfða, 

hjúkrunar- og dvalarheimili, Akranesi.

Sérstakar þakkir til starfsfólks hjúkrunarheimilisins Höfða.

Þorvaldur Valgarðsson Valgerður Gísladóttir
Jón Valgarðsson Heiðrún Sveinbjörnsdóttir
Jónína Erla Valgarðdóttir
Elín Valgarðsdóttir Bjarni Steinarsson
Valdís Inga Valgarðsdóttir Sæmundur Víglundsson
Jóhanna Guðrún Valgarðsdóttir Bragi Guðmundsson
Kristmundur Valgarðsson 
Böðvar Þorvaldsson Þórunn Árnadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn,  
faðir, tengdafaðir, afi og langafi,

GUÐMUNDUR ÁRNASON
fv. stöðvarstjóri Pósts og síma, 

lést á Heilbrigðisstofnun Fjallabyggðar 
sunnudaginn 15. júní. Jarðað verður frá 
Siglufjarðarkirkju laugardaginn 28. júní  
kl. 14.00.

                              Regína Guðlaugsdóttir
Þóra Guðmundsdóttir
Helena Guðmundsdóttir Böðvar Sigurðsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar ástkæri

HAFLIÐI ÞÓRIR JÓNSSON
píanóleikari,

fyrrverandi gjaldkeri og kaupmaður,
Njálsgötu 1,

lést sunnudaginn 15. júní. Hann verður 
jarðsunginn frá Hallgrímskirkju föstudaginn 
4. júlí kl. 13.00.

Hrönn Ingibjörg Hafliðadóttir Ísólfur Þór Pálmarsson
Erla Sigurlína Hafliðadóttir           
Jónína Hólmfríður Hafliðadóttir Jón Eiríksson
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir, tengdamóðir, 
mágkona, amma og systir,

UNNUR GUÐRÚN BALDURSDÓTTIR
Glósölum 7,

lést 13. júní síðastliðinn á líknardeild 
Landspítalans í Kópavogi. Útför hennar 
fer fram þriðjudaginn 24. júní kl. 13.00 frá 
Digraneskirkju í Kópavogi. 

 Sævar Egilsson
Ingibjörg Þorvaldsdóttir Jón Arnar Guðbrandsson
Klara Styrkársdóttir
Birna Kristín Baldursdóttir Bergur M. Jónsson
Susan Anna Wilson
 og barnabörn.

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

JÓHANNA MARGRÉT  
INGÓLFSDÓTTIR

Kleppsvegi 62,

sem lést 11. júní sl., verður jarðsungin 
þriðjudaginn 24. júní kl. 15.00 frá Áskirkju.

Sveinn Sigmundsson
Lára Sveinsdóttir Gunnar Svavarsson 
Sigrún Sveinsdóttir Gunnlaugur Júlíusson
Katrín Sveinsdóttir Björn Jónsson
Björg, Berglind, Sveinn Friðrik, Jóhanna, Jóhann Reynir, Lilja, 
Óli Þór, María, María Rún, Aron Gunnar, Katrín Þóra, Róbert 
Þór og Hildur.                                          

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,  
bróðir okkar og tengdafaðir, 

HAFLIÐI HELGASON 
Völvufelli 50, Reykjavík,

lést á hjúkrunarheimilinu Mörk 
miðvikudaginn 11. júní. Útförin fer fram frá 
Háteigskirkju miðvikudaginn 2. júlí kl. 13.00. 

Barbara Helgason
Dagbjört Eva Hafliðadóttir
Helga Hafliðadóttir  Macho Villie Collins
fjölskylda og aðstandendur.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur 
samúð og hlýhug við andlát og útför 

ástkærs eigimanns míns, föður okkar, 
tengdaföður, afa og langafa,

HAFSTEINS INGVARSSONAR
tannlæknis,

sem andaðist þann 29. janúar 2014. 
Sérstakar þakkir til lækna og alls starfsfólks 
krabbameinsdeildar 11E Landspítala. 

Ragnheiður Jónsdóttir
Jón Óskar, Þorvar, Hafsteinn, Hringur og Tindur  
Hafsteinssynir
og fjölskyldur.

Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug 
vegna andláts og útfarar okkar elskulegu 
móður, tengdamóður, ömmu, langömmu  

og langalangömmu,

HELGU RUNÓLFSDÓTTUR
Unnarholtskoti, Hrunamannahreppi,

sem lést á Sólvangi þann 14. maí sl. 
Sérstakar þakkir fær starfsfólk hjúkrunarheimilisins Sólvangs 
fyrir einkar góða umönnun og atlæti.

Hjörleifur Gíslason        Hólmfríður Sólveig Haraldsdóttir
Guðlaug Gísladóttir
Hildur Helga Gísladóttir Kristján Rafn Heiðarsson
Unnar Gíslason              Hjördís Heiða Másdóttir
og fjölskyldur.

„Minningarsjóðurinn var settur á fót 
þegar heimildarmyndin var frumsýnd 
síðasta haust,“ segir María Rut  Reynis, 
framkvæmdastjóri Minningarsjóðs Ölla 
sem stofnaður var til minningar um 
Örlyg Aron Sturluson sem lést aðeins 
átján ára gamall 16.  janúar árið 2000. 
Örlygur var einn efnilegasti körfubolta-
maður landsins og lék með meistaraliði 
Njarð víkur og A-landsliði Íslands og 
var valinn  fyrstur í lið í fyrsta Stjörnu-
leik Körfuknattleikssambands Íslands. 

„Ölli var mikill íþróttamaður og 
þannig karakter að hann mátti ekk-
ert aumt sjá og stóð upp fyrir minni 
 máttar,“ segir María Rut og segir hug-
myndina að minningarsjóðnum hafa 

kviknað vegna þess að það væri í anda 
hans en í gær afhenti sjóðurinn Fjöl-
skylduhjálp Íslands eina milljón króna 
sem verður nýtt í að styrkja börn til 
íþróttaiðkunar sem ekki eiga kost á því 
vegna bágrar fjárhagsstöðu foreldra 
eða umsjónarmanna. 

„Það er talið að um 12.000 börn búi 
við fátækt á Íslandi, sem er algjör-
lega óásættanlegt í svona litlu þjóð-
félagi,“ segir hún en stefnt er að því að 
 áherslan verði á að minningarsjóðurinn 
styðji þetta málefni til frambúðar. „Við 
vorum líka að skrá félagið til þátttöku 
á hlaupastyrkur.is þar sem fólk getur 
skráð sig í Reykjavíkur maraþonið og 
styrkt minningarsjóðinn í leiðinni,“ 

segir María Rut en yfir 200 manns 
ætla að hlaupa fyrir sjóðinn. Fyrir þá 
sem eru ekki fráir á fæti er hægt að 
styrkja sjóðinn með því að kaupa heim-
ildarmyndina sem gerð var um Örlyg 
á Facebook-síðu minningarsjóðsins 
og kostar myndin litlar 1.500 krónur.
 baldvin@frettabladid.is

Styrkja fátæk börn
Minningarsjóður Ölla afh enti Fjölskylduhjálp Íslands 1.000.000 krónur í gær en 
 peningarnir fara í að styrkja börn til íþróttaiðkunar sem ekki eiga kost á því.

ALLIR ÁNÆGÐIR  Mikil gleði ríkti hjá Fjölskylduhjálp í gær.

  Ölli var mikill íþrótta-
maður og þannig karakter að 

hann mátti ekkert aumt sjá 
og stóð upp fyrir minni 

máttar.

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið 
timamot@365.is. 
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GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

KROSSGÁTA1
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SPAKMÆLI DAGSINS

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.

1 9 2 6 7 3 8 4 5
5 3 6 8 4 2 9 1 7
7 8 4 9 5 1 6 2 3
6 2 8 1 3 9 7 5 4
4 5 3 7 6 8 1 9 2
9 7 1 4 2 5 3 6 8
2 1 9 3 8 4 5 7 6
3 6 5 2 1 7 4 8 9
8 4 7 5 9 6 2 3 1

3 5 6 7 1 9 8 4 2
2 4 1 8 5 6 3 9 7
7 8 9 4 2 3 5 6 1
8 2 4 1 3 7 9 5 6
9 1 5 2 6 8 4 7 3
6 7 3 9 4 5 1 2 8
5 6 8 3 7 4 2 1 9
1 9 7 5 8 2 6 3 4
4 3 2 6 9 1 7 8 5

4 3 5 9 8 2 7 1 6
6 7 2 3 1 4 8 9 5
8 1 9 5 6 7 2 3 4
9 6 8 1 4 5 3 7 2
7 2 4 6 3 8 9 5 1
1 5 3 7 2 9 4 6 8
2 9 6 4 5 3 1 8 7
3 4 1 8 7 6 5 2 9
5 8 7 2 9 1 6 4 3

6 1 5 7 2 4 3 9 8
2 7 3 5 8 9 1 4 6
4 9 8 3 1 6 2 5 7
1 6 9 4 7 2 5 8 3
5 2 4 8 6 3 9 7 1
3 8 7 9 5 1 6 2 4
7 3 2 1 4 5 8 6 9
8 5 1 6 9 7 4 3 2
9 4 6 2 3 8 7 1 5

7 9 5 1 3 6 8 4 2
3 8 2 5 9 4 7 1 6
6 1 4 2 7 8 5 3 9
1 7 8 6 4 9 2 5 3
9 2 3 7 1 5 6 8 4
4 5 6 8 2 3 9 7 1
2 3 1 9 5 7 4 6 8
8 4 7 3 6 2 1 9 5
5 6 9 4 8 1 3 2 7

7 6 5 9 8 4 1 2 3
9 1 2 5 3 7 6 8 4
3 4 8 1 2 6 5 7 9
6 7 1 2 9 8 3 4 5
8 9 4 3 6 5 7 1 2
5 2 3 7 4 1 9 6 8
4 8 9 6 7 3 2 5 1
1 3 6 4 5 2 8 9 7
2 5 7 8 1 9 4 3 6

„Ef ég missi boltann þá missi ég hann við að reyna að gera 
eitthvað rétt. Þannig er það bara.“

Frank Lampard

Viltu 
hlauporm?

Eðlu-
krem?

Hauskúpu-
hlaup?

Ómögu-
lega.

Hvert fórstu 
eiginlega 

að biðja um 
gotterí eða 

grikk?

          Æi, ekki
         seg ja mér
         að ég sé
       búinn með
       þarma-
       nammið!

Nei
takk.

Neee

Ohhhh – ég elska 
þennan leik, markmiðið 

er að hunsa eigand-
ann og sjá hvað maður 

getur sofið lengi...

ÆVINTÝRI KATTANNA

HLEÐ...

Solla! Hannes! 
Ég er með verk-
efni fyrir ykkur!

Núna? Já! Það er allt 
tilbúið fyrir ykkur!

Það mætti seg ja 
að það sé tilbúið 
fyrir fyrstu 
skóflustunguna.

LÁRÉTT
2. gól, 6. pot, 8. frjó, 9. viðmót, 11. 
tveir, 12. fita, 14. guðshús, 16. átt, 17. 
angan, 18. bar, 20. hljóm, 21. skortur.

LÓÐRÉTT
1. hróss, 3. frá, 4. verkfæri, 5. töffari, 
7. markmið, 10. síðan, 13. írafár, 
15. formóðir, 16. atvikast, 19. fisk.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. gagg, 6. ot, 8. fræ, 9. fas, 
11. ii, 12. skvap, 14. moska, 16. sa, 
17. ilm, 18. krá, 20. óm, 21. ekla. 

LÓÐRÉTT: 1. lofs, 3. af, 4. gripkló, 
5. gæi, 7. takmark, 10. svo, 13. asi, 
15. amma, 16. ske, 19. ál.

Save the Children á Íslandi



HM stöðin



Kræsingar & kostakjör

LAMBALÆRI
GRILLSAGAÐ
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 1.895,-

1.099,-

LAMBABÓGUR
Á GRILLIÐ
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 1.298,-

999,-

LAMBAFILE
MEÐ FITU - FROSIÐ
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 4.598,-

3.449,-

GRÍSAHAKK
STJÖRNUGRÍS
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 1.298,-

779,-

LAMBALÆRI
ÍSLANDSKRYDDAÐ
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 1.794,-

1.292,-

LAMBAFRAMHRYGGUR
SNEIÐAR LAUSFRYSTAR
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 1.989,-

1.591,-

KALKÚNAHAKK
100% 600 GR
PAKKAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 798,-

399,-

TÓMATAR
ÍSLENSKIR
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 639,-

320,-

LAMBAKÓTELETTUR
MEÐ SKAFTI
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 2.989,-

2.242,-

KALKÚNAGRILLSNEIÐAR
M/SÍTRÓNUGRASI
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 2.498,-

1.499,-

-42%

-23%

-25%

-40%

-28% -50%

-50%

-25%

-40%

ALPABRAUÐ 500 G
BAKAÐ Á STAÐNUM
STYKKJAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 449,-

225,--50%

Nýtt 
kortatímabil

Tilboðin gilda 19. - 22. júní 2014
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. |  Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.  | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.



DISCOVERY 
SALSASÓSUR 290G
STYKKJAVERÐ

389 ,-

PEPSI EÐA PEPSI MAX
2JA LÍTRA
STYKKJAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 239,-

195,-

X-TRA SNAKK
SOUR CREAM 300 G
STYKKJAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 339,-

289,-
X-TRA SNAKK
SOUR CREAM 300 G
STYKKJAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 339,-

289,-

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

ALLT FYRIR FRÁBÆRA  
SÓLSTÖÐUHELGI!

X-TRA TORTILLA CHIPS
SALT EÐA CHILI 450 G

STYKKJAVERÐ

298,-

www.netto.is
| Mjódd · Grandi · Salavegur · Hverafold · Akureyri · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss |
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Fólk lét ekki rigningu á sig fá 
heldur fjölmennti í Hljómskála-
garðinn á kvenréttinda daginn 
til að vera við opnun fyrsta 
höggmyndagarðs kvenna á 
Íslandi. Hugmyndina að honum 
átti reyndar karlmaður, Hafþór 
Ingvarsson, safnstjóri Lista-
safns Reykjavíkur, og skilaði 
verkinu í höfn. 

Í garðinum eru verk eftir sex 
konur sem voru frumkvöðlar í 
höggmyndalist á Íslandi, þær 
Gunnfríði Jónsdóttur, Nínu 
Sæmundsson, Tove Ólafsson, 
Þorbjörgu Pálsdóttur, Ólöfu 
Pálsdóttur og Gerði Helga-
dóttur. Ólöf er sú eina þeirra 
sem er á lífi og mætti hún til 
athafnarinnar. 

Að göngunni lokinni fór Auður 
Styrkársdóttir fyrir kvöldgöngu 
um kvennaslóðir í Kvosinni og 
Sóley Tómasdóttir lagði blóm-
sveig að leiði Bríetar Bjarnhéð-
insdóttur. - gun

Perlufestin í
Hljómskálagarðinum
Nýr höggmyndagarður var vígður í Hljómskálagarðinum 19. júní og honum 
gefi ð nafnið Perlufestin. Þar eru verk eft ir sex upphafskonur höggmyndalist-
arinnar á Íslandi. Dagur B. Eggertsson borgarstjóri vígði garðinn og opinberaði 
nafn hans. Fjöldi fólks var viðstaddur. 

VIÐ VÍGSLUNA  Ólöf Pálsdóttir myndhöggvari er eina konan sem enn er á lífi af þeim sem 
eiga verk í garðinum. Hér er hún með Degi B. Eggertssyni borgarstjóra. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL 

MAÐUR OG KONA   Verk eftir Tove Ólafsson (1909-1992).DÆTURNAR Verk eftir Þorbjörgu Pálsdóttur (1919-2009), systur 
Ólafar.

AFTUR Í TJÖRNINA   
Hafmeyjan eftir 
Nínu Sæmundson 
(1892-1962) var 
sprengd í  Tjörninni 
á sínum tíma. 
Smáralindin gaf 
Reykja víkurborg 
þessa.

 Njóttu með veitingum frá Aalto Bistro

Sýningin Ummerki sköpunar sem 
opnuð er í Hafnarborg í dag  kynnir 
aðföng safnsins síðustu tíu ára en 
verkin eru unnin á árunum frá 
1952 til 2014. 

Ólíkar stefnur koma við sögu en 
sýningin er eins konar ferðalag um 
list samtímans, allt frá formfestu 
módernismans í verkum Harðar 
Ágústssonar og Eiríks Smith frá 
árinu 1952 til nýrra, leikrænna 
myndbandsverka þeirra Ilmar 
Stefánsdóttur og Sigurðar Guð-
jónssonar.

Tæplega þrjátíu listamenn 
eiga verk á sýningunni, þeirra á 
meðal eru Davíð Örn Halldórsson, 
Georg Guðni, Hildur Bjarnadóttir, 
Hreinn Friðfinnsson, Ólafur Elías-
son, Sirra Sigrún Sigurðardóttir og 
Sigrún Guðjónsdóttir. - gun

Aðföng síðustu ára
Valin verk úr safneigninni eru á sumarsýningu
Hafnarborgar í Hafnarfi rði sem opnuð er í dag. 

Á SÝNING-
UNNI  Þetta 
er eftir Eirík 
Smith og 
verkið fyrir 
neðan eftir 
Hörð Ágústs-
son.

SKJÖLDUR   Gestir 
skoða leiðbeiningar-
nar um verkin. 
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HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?
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21. JÚNÍ 2014 

Tónleikar
12.00 Hannfried Lucke leikur á 
hádegis tónleikum á Klais-orgel Hall-
grímskirkju. Aðgangseyrir 1.700 kr.
14.00 Pikknikk tónleikaröð Norræna 
hússins skartar frábæru tónlistarfólki 
á hverjum laugardegi í sumar við 
gróðurhús Norræna hússins. Veitinga-
sala verður úti á vegum Aalto Bistro. Í 
dag spilar Þórunn Antonía.
14.00 Balkanbandið frá Býsans flytur 
þjóðlög frá Balkanskaganum í Sól-
heimakirkju. Sú tónlist er annáluð 
fyrir mikinn tilfinningahita, stuð 
og ósamhverfar takttegundir og er 
gríðarlega krefjandi fyrir þá sem hana 
flytja.
15.00 Skuggatríó saxófónleikarans 
Sigurðar Flosasonar kemur fram á 
tónleikum veitingahússins Jómfrúin 
við Lækjargötu. Sérstakur gestur í 
nokkrum lögum verður söngkonan 
Ragnheiður Gröndal. Tónleikarnir fara 
fram utandyra á Jómfrúartorginu. 
Aðgangur er ókeypis.
17.00 Perlur íslenskra sönglaga í 
Hörpu. Á tónleikum fá áheyrendur 
að kynnast sígildri íslenskri tónlist. 
 Fluttar verða perlur íslenskra söng-
laga, þjóðlög, sálma og ættjarðar-
söngva. Listrænn stjórnandi tón-
leikanna er óperusöngvarinn Bjarni 
Thor Kristinsson.
19.30 Þýska djasssveitin Jugend-
JazzOrchester Nordrhein-Westfa-
len kemur fram í Fríkirkjunni 
ásamt Sigurði Flosasyni saxófón-
leikara.
20.00 Sixties og Audio Nation 
koma fram á Útlaganum á 
Flúðum.
20.00 Tónleikar Eivarar 
á Græna Hattinum eru 
einstök upplifun. Tónlist 
hennar og útgeislun skila 
sér fullkomlega á þessum 
litla stað sem Græni 
Hatturinn er. Miða-
verð er 3.800 krónur 
og miða má nálg-
ast á heimasíðu 
midi.is.
21.00 Skúli Sverris-
son og Óskar Guð-
jónsson koma fram 
í Mengi, Óðins-
götu. Þeir hafa 
unnið saman í 
tónlist í meira en 
áratug, plöturnar 
þeirra The Box Tree 
og Eftir Þögn hafa hlotið einróma 
lof gagnrýnenda auk þess sem báðar 
plöturnar fengu Íslensku tónlistar-
verðlaunin þegar þær komu út.

23.00 Pálmi Hjaltason leikur og 
syngur á Ob-La-Dí-Ob-La-Da, Frakka-
stíg 8. Aðgangur er ókeypis.

Fræðsla
12.00 Sýnatökudagur hafsins er 
heimsviðburður sem gengur út á það 
að vísindamenn safna á sama tíma 
sýnum úr hafinu á sumarsólstöðum. 
Þessar sýnatökur munu aðstoða 
vísindamenn sem og almenning allan 
að skilja betur hvernig hafsvæði 
heimsins virka og þau flóknu lífríki 
sem þar er að finna. Nánari upp-
lýsingar á matis.is.

18.15 Sumarsólstöðuganga 
í Viðey. Áhugaverðir 

ræðumenn munu fjalla 
um siðina í kringum 
sólstöður, hefðir, 
söguna, heimspekina 

og tengslin milli 
náttúru og manns. 
Auk þess verður 
í eyjunni staddur 
temeistarinn 
Adam Wojcinski 

sem verður með 
sólarhringslanga 
teviðhöfn við 
Friðarsúlu Yoko 

Ono. Siglt verður 
frá Skarfabakka 
kl. 18.15 fyrir 
þá sem vilja fá 
sér kvöldverð í 

Viðeyjarstofu fyrir 
göngu og svo aftur kl. 

19.30. Gangan hefst þegar allir 
eru komnir í land í Viðey eða um 
kl. 20.00 og siglt er til baka um kl. 
23.30. 

Sýningar
12.00 Opnun sýningar á völdum 
verkum úr safneign Hafnarborgar. 
Verkin eru unnin á árunum frá 1952 
til 2014. Yfirskrift sýningarinnar er 
Ummerki sköpunar og beinir sjónum 
að safninu. 

14.00 Myndlistarkonan Ishbel Macdo-
nald sýnir málverk frá Reykjavík í 
Listhúsi Ófeigs að Skólavörðustíg 5. 
Sýningin nefnist Sveitin í Borginni.

Hátíðir
11.00 Sólstöðuhátíð á Kópaskeri. 
Tíðir í Bragganum, bátar, leiktæki og 
fleira við Klifatjörn, söguganga um 
Kópasker, fatasala Rauða Krossins 
í Þingeyjarsýslum, dansleikur með 
Hvanndalsbræðrum í Pakkhúsinu 
klukkan 22.00, aðgangseyrir 3.000 
krónur.

Uppákomur
10.00 Opinn útsýnispallur við 
Skjálftavatn í Kelduhverfi. Fulltrúar 
frá Norðurhjara–  ferðaþjónustusam-
tökum segja frá tilurð pallsins og 
frekari hugmyndum.

Málþing
10.00 Bókmennta- og listfræða-
stofnun Háskóla Íslands efnir til 
minningarmálþings um Matthías 
Viðar Sæmundsson, sem starfaði sem 
dósent í íslenskum bókmenntum við 
Háskóla Íslands. Matthías Viðar lést 
fyrir aldur fram. Málþingið er í fyrir-
lestrarsal Þjóðminjasafns Íslands.

Markaðir
12.00 Comic/VHS/DVD/vínylmarkaður 
á BAST við Hverfisgötu. Teiknimynda-
sögur og gamlar spólur á góðu verði.
12.00 Bíó Paradís mun hýsa reglulega 
flóamarkaði í sumar, líkt og síðasta 
sumar. Markaðirnir slógu í gegn í 
fyrra, voru vel sóttir og mikil og 
góð stemmning myndaðist. Fyrsti 
flóamarkaður sumarsins verður í dag. 
Veitingasalan verður að sjálfsögðu 
opin og hægt verður að gæða sér á 
brakandi bíópoppi eða fá sér rjúkandi 
kaffibolla, ískalda kók eða bjór á 
meðan maður gramsar í öllu dótinu.
Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@
frettabladid.is og einnig er hægt að skrá 

þá inni á visir.is.

HVAÐ? HVENÆR? 
HVAR?
SUNNUDAGUR 
22. JÚNÍ 2014 

Tónleikar
16.00 Jón Ólafsson tónlistarmaður leikur 
á píanó og syngur á fjórðu stofutónleikum 
Gljúfrasteins. Jón flytur lög sín við íslensk 
ljóð m.a. eftir Halldór Laxness, Jónas Guð-
laugsson, Stefán Mána og Hallgrím Helga-
son. Jón Ólafsson hefur verið í framlínu 
íslenskrar tónlistar um langa hríð og verið 
mikilvirkur bæði sem höfundur, flytjandi 
og upptökustjóri ýmissa listamanna. Sem 
lagahöfundur hefur hann verið farsæll og 
flestir ættu að kannast við lög hans eins 
 og Alelda, Horfðu til himins, 

Líf og Sunnudagsmorg-
unn. Aðgangseyrir er 
1.500 krónur.
17.00 Hannfried Lucke 
leikur á stórtónleikum 
á Klais-orgel Hall-

grímskirkju á Alþjóðlegu 
orgelsumri 2014. 

Aðgangseyrir: 
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.

Sýningar
10.00 Hreindýrasýn-

ing í Flóanum í Hörpu. 

Miðaverð er 1.900 krónur og miða má 
nálgast á heimasíðu midi.is.
14.00 Opnuð verður í Populus tremula á 
Akureyri sýning sjö listakvenna sem dvalið 
hafa í mánuð í vinnustofu Textílseturs 
Íslands á Blönduósi. Á sýningunni, sem 
ber yfirskriftina Lightly Acquainted, getur 
að líta afrakstur vinnu þeirra þennan tíma 
þar sem þræðir þeirra hafa legið saman í 
samtölum og samveru á framandi slóðum.
19.00 How to become Icelandic in 60 min-
utes í Kaldalóni í Hörpu. Sýning á ensku 
flutt af Bjarna Hauki Þórssyni. Sýningin er 
sambland af söguleikhúsi og uppistandi 
þar sem reynt verður að kenna þeim sem 
sýninguna sækja að verða Íslendingar. 
Sigurður Sigurjónsson leikstýrir. Miðaverð 
er 4.200 krónur og miða má nálgast á 
heimasíðu midi.is.
20.00 Blam! í Borgarleikhúsinu. Þrír 
kúgaðir skrifstofumenn sólunda lífi sínu 
á sorglegustu skrifstofu veraldar undir 
vökulu auga siðblinds yfirmanns. Í hvert 
sinn sem hann lítur undan, nýta þeir 
tækifærið til að blamma: Að endurgera 

uppáhalds senurnar sínar úr hasarmyndum. 
Þegar yfirmaðurinn fer að blamma með 
þeim færist fjör í leikinn og við tekur stór-
hættuleg saga sem leikin er á ógnarhraða 
og krefst ofurmannlegra átaka. Miðaverð 
er 4.750 krónur og miða má nálgast á 
heimasíðu midi.is.

Söfn
12.00 Í tilefni af tilnefningu Þjóðminja-
safns Íslands til Íslensku safnaverð-
launanna 2014 er aðgangur að safninu 
ókeypis. Verðlaunin eru veitt annað hvert 
ár og er Þjóðminjasafnið tilnefnt fyrir 
dagskrá í tilefni 150 ára afmælis safnsins 
á síðasta ári en hátíðarhöldin hófust 
snemma á árinu 2013 með útgáfu á kynn-
ingarblaði sem dreift var á hvert heimili 
í landinu. Hátíðardagskrá, sjónvarps-
þáttur um starfsemina, vandaðar sýningar, 
bókaútgáfa og málþing var meðal þess 
sem boðið upp á í tilefni afmælisins.

Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@
frettabladid.is og einnig er hægt að skrá þá 

inni á visir.is.

„Við erum að prófa þetta í fyrsta skipti í Myndlistaskólanum að kenna 
unglingum að nálgast heimildarmyndaformið á skapandi hátt,“ segir 
Ragnheiður Gestsdóttir, myndlistar- og kvikmyndagerðarkona, en 
hún mun kenna ungu fólki á aldrinum 13-16 ára skapandi heimildar-
myndagerð á nýju námskeiði í Myndlistaskóla Reykjavíkur. Ragn-
heiður hlakkar mikið til að vinna með unga fólkinu. „Krakkar á þess-
um aldri eru mjög klárir og uppfinningasamir. Þetta verður eflaust 
mjög skemmtilegt.“ Námskeiðið hefst á mánudag og stendur út vikuna 
en kennslutími verður frá kl. 13-16. Nánari upplýsingar má finna á vef 
skólans, myndlistaskolinn.is.  - ka

Unglingar eru 
uppfi nningasamir
Ragnheiður Gestsdóttir, myndlistar- og kvikmynda-
gerðarkona, kennir skapandi heimildamyndagerð 
fyrir ungt fólk í Myndlistaskólanum í Reykjavík.

NÝTT NÁMSKEIÐ 
 Myndlistaskólinn í 
Reykjavík býður í 
fyrsta skipti upp á 
námskeið af þessu 
tagi fyrir ungt fólk.



Thin & Crispy eða Deep Pan pizza 
og Coke 
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TÍST VIKUNNAR

Björgvin 
Gústavsson 
@BjoggiGustavs  
20. júní

Er ekki einu sinni viss um 
Grikkir haldi með Grikkjum á 
HM!

Þossi 
@thossmeister  
19. júní
Aðdáendur 

Englands og Spánar hafa þó 
allavega Hagkaupsauglýsing-
arnar, þær ná alla leið í úrslit …

Þórir 
Sæmundsson 
@ThorirSaem  
19. júní

Olíufurstarnir hefðu átt að 
kaupa betri leikmenn fyrir 
England fyrir þetta mót. 
#hmruv

Logi 
Bergmann 
@logibergmann  
19. júní

Helvítis nýja hárið. Munaði 
bara því. #rooney #fotbolti 
#hm2014

Aníta 
Hinriksdóttir 
annyhinriks
14. júní

Einn fárra ókosta við það að 
vera ein heima er sá að þá er 
ekkert sem knýr mann áfram í 
að þrífa. Það eru engir foreldrar 
til að hrósa manni.

Þorkell Gunnar 

Sig. 
@thorkellg  
18. júní

Eins gott að Kamerúnum tókst 
að semja um þessar bónus-
greiðslur. Hefði ekki viljað 
missa af þeim á þessu móti. 
#emmitt

Berglind 
Festival 
@ergblind  
18. júní

Komið á Bravó ef þið viljið láta 
ríða ykkur í eyrun. Kv. dj.

Árni 
Vilhjálmsson 
Cottontopp
19. júní

Þegar ég borða snakk þá vil ég 
ekki gera neitt annað á meðan.

Gullgyðjur gengu dregilinn
Critics’ Choice-sjónvarpsverðlaunahátíðin var haldin með pompi og prakt á Beverly Hilton-hótelinu í Kaliforníu í vikunni. Gylltir kjólar 
voru áberandi á rauða dreglinum og voru þeir jafn misjafnir og þeir voru margir–  allir stórglæsilegir þó.

LÍFIÐ
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Kíkt í 
snyrtibuddu 

dansarans 
Julianne 

Hough

VARALITUR 
FRÁ MERLE 
NORMAN

GYLLTUR ER HINN NÝI APPEL-
SÍNUGULI  Orange Is the New Black-
stjarnan Uzo Aduba í „vintage“-kjól. 

STAL SENUNNI  Leikkonan Minnie 
Driver í kjól frá Orena Sarbu.
 

GLÆSILEG GINA  Leikkonan Gina 
Rodriguez í kjól frá Mac Duggal.

ÆÐISLEG APPLEGATE  Leikkonan 
Christina Applegate í kjól frá 
Mikael D. 

GULLAGULL  Leikkonan Allison 
Janney ljómaði í þessum smekk-
lega kjól.

DÖKKKLÆDD  Leikkonunni 
Michelle Trachtenberg stökk ekki 
bros.  NORDICPHOTOS/GETTY

H
Y

LJA
R

I FR
Á

 LA
N

CO
M

E

M
A

SK
A

R
I FR

Á
 B

U
XO

M

SÓLARPÚÐUR 
FRÁ BENEFIT

AUGNBRÚNALITUR 
FRÁ VOTRE VU

KINNALITUR FRÁ SMASHBOX

FLORA-
ILMVATNIÐ 
FRÁ GUCCI



Stórtónleikar 
í Eldborg Hörpu 
12. september 2014 
kl. 21.00

Efnisskrá inniber meðal annars:

Hallgrímur kvað? - eftir Karl J. Sighvatsson 
o.fl . í nýrri útsetningu Viktors Orra Árnasonar 
fyrir kammersveit og rafmagnaða hrynsveit

Pílagrímakórinn eftir Wagner, Blómið eftir 
Karl J. Sighvatsson, Atómstöðin eftir 
Karl J. Sighvatsson

Miðasala á midi.is og harpa.is
Allur ágóði af tónleikunum rennur til 
Minningarsjóðs Karls J. Sighvatssonar 
sem styrkir ungt tónlistarfólk til náms.

Fjölmörg af stærstu nöfnum íslenskrar 
tónlistar sameinast í minningu um 
orgelmeistarann  Karl J. Sighvatsson 

BJÖRGVIN HALLDÓRSSON
FLOWERS
MANNAKORN 
HJALTALÍN 
APPARAT ORGAN KVARTETT
MAGNÚS KJARTANSSON 
MEGAS 
MUGISON 
ÓLAFUR ARNALDS
GUNNAR ÞÓRÐARSON
KK
DAVÍÐ ÞÓR JÓNSSON

Styrktaraðilar 
Karlsvöku:
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BAKÞANKAR 
Fanneyjar Birnu 
Jónsdóttur

Grænn þeytingur

* Uppskrift fyrir tvo
Handfylli af spínati
1 þroskaður, kaldur banani
¼ lárpera
2 bollar sojamjólk
Fersk mintulauf eða dass af kanil–  val-
frjálst
2-3 ísmolar

Hafið banana og lárperu í ísskáp yfir 
nótt. Setjið spínatið í blandara fyrst 
og blandið síðan hinu öllu saman 
við. Blandið saman í um mínútu og 
drekkið strax.
Fengið af supermummy.com - lkg

Grænn og vænn
Einföld uppskrift  að hollum sumarþeytingi.

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

SPARBÍÓ

AKUREYRI

KEFLAVÍK

HOLLYWOOD REPORTER NEW YORK DAILY NEWS

ANGELINA JOLIE OG ELLE FANNING

EKKI TRÚA ÆVINTÝRINUVINSÆLASTA MYNDIN 
Í HEIMINUM Í DAG

Allir borga barnaverð

BRICK MANSIONS 8, 10
TEMJA DREKANN SINN 2D 2, 5
TEMJA DREKANN SINN 3D 2, 5
22 JUMP STREET 8, 10:20
MILLION WAYS TO DIE IN THE WEST 10
VONARSTRÆTI 4, 7
TÖFRALANDIÐ OZ 2D 2

T.V. Bíóvefurinn.is

ÍSL TAL

ÍSL TAL

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu.

www.laugarasbio.isSími: 553-20755%

ANTBOY

HM Í FÓTBOLTA 
Í BEINNI 

ANDRI & EDDA VERÐA
BESTU VINIR

SJÁ FLEIRI SÝNINGAR Á WWW.BIOPARADÍS.IS - Miðasala: 412 7711 - Hverfisgata 54 - bioparadis.is - Hluti af Europa Cinemas

AÐ TEMJA DREKANN 2 2D ÍSL. TAL
AÐ TEMJA DREKANN 2 3D ÍSL. TAL
BRICK MANSIONS
22 JUMP STREET 
22 JUMP STREET LÚXUS
FAULT IN OUR STARS 
TÖFRALANDIÐ OZ  2D  ÍSL. TAL  
X-MEN 3D  
VONARSTRÆTI  

KL. 1 - 3.15 - 5.30
KL. 1 - 3.15 - 5.30
KL. 5 - 10.40
KL. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
KL. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
KL. 8 - 10.40
KL. 1
KL. 8 - 10.45
KL. 2 - 8

AÐ TEMJA DREKANN 2 2D ÍSL. TAL
AÐ TEMJA DREKANN 2 3D ÍSL. TAL
TRAIN. . . DRAGON 3D ENS. TAL ÓTEXT. 
22 JUMP STREET 
GRACE OF MONACO
FAULT IN OUR STARS 
TÖFRALANDIÐ OZ  2D  ÍSL. TAL  
VONARSTRÆTI  

* SUNNUDAGUR

Miðasala á: Kauptu miða  
á X-Men með

KL.  3* - 5.45
KL.  3*
KL. 8 - 10.15
KL. 8 - 10.30 
KL. 5.40
KL. 5.20 - 8 - 10.40
KL. 3*
KL. 3* - 5.20 - 8 - 10.40

-DV S.R.S -FRÉTTABLAÐIÐ

 -T.V., BIOVEFURINN.IS

Þegar ég var lítil tilheyrði ég stórum vin-
kvennahópi. Fyrir nokkrum árum upp-

lýsti gömul vinkona mín að hún hefði verið 
lögð í grimmt einelti af nokkrum úr hópn-
um, aðallega einni gamalli vinkonu okkar. 
Því miður kom ég fullkomlega af fjöllum 
og virðist ekki hafa tekið eftir þessu á 
nokkurn hátt. Fyrir mér voru öll dýrin í 
skóginum vinir og ég virðist því miður hafa 
lokað augunum fyrir ljótri hegðun sem 
var í gangi í kringum mig. Ég hef síðan oft 
hugsað til þess hvort ég hefði ekki getað 
gert eitthvað í málinu, gert þessari gömlu 
vinkonu grein fyrir hvernig einstaklingi 
liði sem væri utanveltu og mögulega 
sameinað dýrin í skóginum. Líkleg-
ast er líf barna ekki svo einfalt, en ég 
hugsa samt oft til þess.

NÝ borgarstjórn tók af skarið í 
byrjun vikunnar með kosningu í 
embætti, nefndir og ráð á vegum 
Reykjavíkurborgar. Meirihlut-
inn ákvað að bjóða Sjálfstæðis-
flokknum, öðrum minnihluta-
flokknum, að fá aukin áhrif inni 
í ákveðnum nefndum og ráðum. 
Hinum minnihlutaflokknum, 
Framsókn, var ekki boðið upp á 
hið sama. Oddvitar meiri hlutans 

segja að eftir ummæli Sveinbjargar Birnu 
Sveinbjörnsdóttur í kosningabaráttunni 
um mosku og múslima sé flokkur hennar 
óstjórntækur og hafi hún með ummælum 
sínum farið yfir ákveðna línu. „Boltinn 
er hjá þeim,“ sagði Björn Blöndal, odd-
viti Bjartrar framtíðar. Í kjölfarið hafa 
frammámenn innan Framsóknarflokks-
ins borið sig aumlega. Einum þingmanni 
flokksins finnst meirihlutinn með þessum 
hætti haga sér með ólýðræðislegum hætti 
og segir málið lykta af rétttrúnaði.

KVEINIÐ í Framsókn minnir á bulluna 
sem vælir yfir bólgnum hnúum eftir að 
hafa lúbarið einhvern minni máttar. Fram-
sóknar flokkurinn bar það á borð í kosninga-
baráttunni að vilja níðast á þeim sem minna 
mega sín í íslensku samfélagi;  nokkur 
hundruð manna hópi múslima. Nýmynduð 
borgarstjórn gerði nákvæmlega það sem ég 
hefði átt að gera í barnaskóla á sínum tíma. 
Það sem allir eiga að gera gagnvart bullum. 
Hann tók ekki í mál að samþykkja fordóma 
og mannfyrirlitningu sem bitnar á fólki 
sem hefur ekkert til saka unnið annað en að 
búa hér á landi. Hann bauð eineltisseggnum 
ekki með. Vonandi sér bullan að sér, hættir 
að meiða aðra og velur frekar að öll dýrin 
séu vinir. Boltinn er hjá honum. 

Boltinn hjá bullunum





21. júní 2014  LAUGARDAGUR| SPORT | 52SPORT 21. júní 2014  LAUGARDAGUR

ÚRSLIT
HM Í BRASILÍU

D-RIÐILL
ÍTALÍA - KOSTARÍKA 0-1
0-1 Bryan Ruiz (44.).

STAÐAN
Kostaríka 2 2 0 0 4-1 6
Ítalía 2 1 0 1 2-2 3
Úrúgvæ 2 1 0 1 3-4 3
England 2 0 0 2 2-4 0

E-RIÐILL
SVISS - FRAKKLAND   2-5
0-1 Olivier Giroud (17.), 0-2 Blaise Matudi (18.), 
0-3 Mathieu Valbuena (40.), 0-4 Karim Benzema 
(67.), 0-5 Moussa Siss (73.), 1-5 Blerim Dzemaili 
(81.), 2-5 Granit Xhaka (87.).

HONDÚRAS - EKVADOR   
Leiknum var ekki lokið þegar Fréttablaðið fór 
í prentun.

LEIKIR DAGSINS
F-RIÐILL: Argentína - Íran kl. 16.00
G-RIÐILL: Þýskaland - Gana kl. 19.00
F-RIÐILL: Nígería - Bosnía kl. 22.00

FÓTBOLTI „Sem framherji vil ég 
alltaf skora en ég get sagt með 
sanni að ég hafi gefið allt mitt 
í leikina þannig að ég var ekk-
ert farinn að hugsa neikvætt,“ 
segir Jonathan Glenn, framherji 
ÍBV, í viðtali við Fréttablaðið um 
markaþurrðina sem hann gekk í 
gegnum í fyrstu leikjum sínum 
hér á landi.

Glenn skoraði aðeins eitt mark í 
fyrstu tíu leikjum sínum með ÍBV, 
þar með talinn í Lengjubikarnum. 
Nú er öldin önnur og er framherj-
inn búinn að skora fjögur mörk í 
síðustu þremur leikjum, þar af tvö 
í 3-0 bikarsigri Eyjamanna á Val í 
vikunni.

„Við höfum lagt mikið á okkur 
sem lið og nú erum við að upp-
skera. Liðið er alltaf að verða 
betra,“ segir Glenn sem var mikið 
gagnrýndur, af fjölmiðlum og 
stuðningsmönnum, eftir fyrstu 
leikina í Pepsi-deildinni.

„Það eru fastir liðir ef liðinu 
gengur illa. Leikmennirnir þurfa 
bara að svara því inni á vellinum. 
Það skiptir engu máli hvað fjöl-
miðlarnir segja. Ég hélt bara allt-
af áfram að standa mig.“

Síðbúin jólagjöf
Glenn er frá Trínidad og Tóbagó 
en fluttist til Bandaríkjanna til að 
fara í háskóla þar sem hann spil-
aði fótbolta. Honum gekk vel í 
háskólaboltanum en fékk engu að 
síður ekki atvinnumannssamning 
að honum loknum.

„Ég hóf að spila í eins konar 
þriðju deild hjá liði í Jacksonville 
í Flórída. Ég fékk tækifæri til að 
fara á reynslu hjá nokkrum liðum 
en fékk ekki samning. Þarna var 
ég í fullu starfi og hélt mér í formi 
því ég gaf drauminn um atvinnu-
mennsku ekki upp á bátinn,“ segir 
Glenn sem útskrifaðist með gráðu 
í sálfræði og markaðsfræði.

Til að halda draumnum lifandi 
skráði hann sig á úrtaksæfingar 
hjá Pro Soccer Consulting þar sem 
starfa vanir þjálfarar. Þar reyna 
leikmenn sem komnir eru yfir 18 
ára aldur að sýna sig og sanna í 
von um að fá tækifæri hjá atvinnu-
mannaliðum.

Fótboltinn er oft spurning um 
að vera á réttum stað á réttum 
tíma hjá réttum mönnum og sú 
var raunin hjá Glenn. Paul Taylor, 
framkvæmdastjóri PSC, þjálfaði 

Sigurð Ragnar Eyjólfsson hjá Wal-
sall og benti honum á Glenn þegar 
Sigurður hafði samband. Að mæta 
á úrtaksæfingarnar kostar 299 
dali og má segja það hafi borgað 
sig í tilfelli Trínidadans geðþekka.

„Ég gafst ekkert upp á 
 draumnum um að spila sem 
atvinnumaður. Ég var þannig séð 
búinn að gefa upp von eftir úrtaks-
æfingarnar því ég heyrði ekkert 
í tvær, þrjár vikur. Það var ekki 
fyrr en á öðrum degi jóla að ég 
fékk boð um að koma til ÍBV. Það 
má segja þetta hafi verið síðbúin 
jólagjöf,“ segir Glenn og hlær við.

Eyjar eru notalegar
Eins og við mátti búast voru það 
nokkur viðbrigði fyrir Glenn að 
mæta til Vestmannaeyja en hann 
nýtur lífsins þar.

„Þetta er náttúrlega öðru-
vísi. Ég bjó síðast í Jacksonville 
sem er borg en nú er ég á 4.000 
manna eyju. Þetta er samt nota-
legur  staður og fólkið er yndis-
legt. Ég sakna einskis þannig séð 
og nýt þess að búa hérna. Þetta er 
samt öðruvísi lífsreynsla,“ segir 
 Jonathan Glenn. tomas@365.is

Dalirnir borguðu sig
Jonathan Glenn, framherji ÍBV, er kominn á skrið í markaskorun eft ir erfi ða 
byrjun. Stóð sig á úrtaksæfi ngum í Flórída og fékk tækifæri í Vestmannaeyjum.

SKORAR  Jonathan Glenn byrjaði illa 
hjá ÍBV en er búinn að skora fjögur 

mörk í þrem ur síðustu leikjum. 

Englendingar sendir heim eft ir 
aðeins tvær umferðir á HM

Sigur Kostaríka á 
Ítalíu í gær þýddi að  

England er á leiðinni heim og 
leikur Kostaríka og Englands 
í lokaumferðinni mun ekki 
skipta neinu máli.

Þetta er í fyrsta skipti í 
sögu HM sem England er með 
bókaðan farseðil heim á leið 
eftir aðeins tvær umferðir í 
riðlakeppninni.

Enn ein sneypuförin hjá 
enska landsliðinu sem nær sér 
ekki á strik á stórmótum.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FÓTBOLTI Stefán Garðar Níelsson, 
formaður knattspyrnudeildar Dal-
víkur/Reynis, telur það ekki skaða 
ímynd félagsins að leikmaður liðs-
ins hafi veðjað gegn liðinu fyrr í 
vetur eins og hann staðfesti í sam-
tali við Fréttablaðið þann 4. júní 
síðastliðinn.

Stefán Garðar sagði það skýrt 
að viðkomandi leikmaður hafi 
ekki tekið þátt í leiknum, né heldur 
verið í leikmannahópi liðsins á 
yfirstandandi tímabili.

„Þeir sem eitthvað vit 
hafa á fótbolta gera sér grein 
fyrir því hvernig þetta er. 
Stór hluti af knattspyrnu-
mönnum á ákveðnum aldri 
er endalaust að finna leiki 
til að veðja á líkt og 
þetta dæmi sýnir,“ 
segir Stefán Garðar 
en eftir umræddan 
leik vaknaði grunur 
um að mikið hefði 
verið veðjað á að 
Þór myndi vinna 

Dalvík/Reyni í Kjarnafæðismótinu 
þann 13. janúar með minnst 
 þremur mörkum. Rannsókn leiddi 
í ljós að svo mikið var lagt undir 
að viðkomandi veðmálasíða þurfti 
að lækka stuðul sinn á veðmálinu.

Eftir áðurnefnt viðtal leitaði KSÍ 
eftir frekari upplýsingum hjá Dal-
vík/Reyni en Þórir Hákonarson, 
framkvæmdastjóri sambands-
ins, segir að forráðamenn félags-

ins hafi ekki viljað veita frek-
ari upplýsingar en þær sem 
komu fram í viðtalinu.

„Þetta mál kennir okkur 
að við þurfum að herða á 
okkar reglum og hugsanlega 
á þann máta að hægt sé að 

refsa einstaklingum eða 
félögum fyrir að 

veita ekki nægi-
legar upplýs-
ingar,“ sagði 
Þórir.  - esá

Skaðar ekki ímynd 
Dalvíkur/Reynis
KSÍ vill herða reglur til að taka á veðmálabraski.

ÞÓRIR 
HÁKONARSON

GOLF Haraldur Franklín  Magnús 
komst í átta manna úrslit á Opna 
breska áhugamannamótinu í 
golfi í gær. Er þetta aðeins í 
annað sinn sem Íslendingur 
nær   þessum áfanga en Björgvin 
Sigur bergsson var sá fyrsti.

Haraldur mætir hinum skoska 
Neil Bradley í dag en þeir hefja 
leik rétt fyrir klukkan níu.

Að miklu er að keppa á þessu 
móti en sigurvegarinn fær þátt-
tökurétt á Opna breska meistara-
mótinu í júlí, Opna bandaríska 
meistaramótinu á næsta ári og 
hefð er fyrir því að sigurvegar-
anum sé einnig boðin þátttaka á 
Masters-mótinu. 

Íslenskur kylfingur hefur 
aldrei tekið þátt á risamóti. - kpt

Haraldur 
sjóðheitur

Allt um HM á Vísi

STJARNA
GÆRDAGSINS

Bryan Ruiz
Kostaríka

STJARNAN – FJÖLNIR

Sunnudag 22. júní kl. 19.15

Allir á völlinn!
– Ársmiðar seldir

í Stjörnuheimilinu
fyrir leik –

PEPSI–DEILDIN

20% AFSLÁTTUR  
AF DEEP HEAT OG FREEZE

3. JÚNÍ TIL 30. JÚNÍ 

22.00 NÍGERÍA–  BOSNÍA 
Nígería gerði markalaust jafntefli 
í fyrstu umferð gegn Íran á meðan 
Bosnía tapaði, 2-1, gegn Argentínu. 
Þetta eru liðin sem líkast til munu 
berjast um annað sætið og því mikið 
undir.
Nígeríumenn voru allt annað en sann-
færandi gegn Íran en það var talsvert líf 
í Edin Dzeko og félögum í Bosníu gegn 
Argentínumönnum.

Framherji Kostaríka, Bryan 
Ruiz, skráði sig í sögubæk-
urnar í gær er hann skallaði sitt 
lið áfram í 16-liða úrslit á HM.

Kostaríka er búið að skella 
bæði Úrúgvæ og Ítalíu á HM 
sem þýðir að áðurnefndar 
þjóðir spila úrslitaleik um 
hinn farseðilinn úr riðlinum í 
16-liða úrslit.

Kostaríka var ekki í um-
ræðunni þegar talað var 
um Dauðariðilinn. Þetta er 
árangur sem enginn trúði.



ÞÚ KAUPIR EKKI 
HAMINGJUNA

SAGE  
FLUGUVEIÐIPAKKAR Í ÚRVALI

COCOONS 
VEIÐIGLERAUGU
Bandarísk gleraugu sem  
henta einnig yfir sjóngler.

REDINGTON  
DUALLY TVÍHENDA
Fjögurra hluta í hólk. Lífstíðarábyrgð.

SCIERRA 
CC3 VÖÐLUPAKKI
Vandaðar öndunarvöðlur og skór.

RIO FLUGULÍNUR
Ótrúlegt úrval og full ábyrgð. Ef línan  
þín hentar þér ekki máttu skila henni.

SCIERRA VÖÐLUTASKA 
Fyrir vöðlurnar og veiðifatnaðinn.

SIMMS  
FREESTONE VÖÐLUPAKKI
Fjögurra laga öndunarvöðlur og skór.

SAGE FLUGUHJÓL
Vönduð hjól í miklu úrvali.

SIMMS 
FALL RUN PRIMALOFT JAKKI
Margir litir.  Henta í alla útivist.

REDINGTON CROSSWATER  
FLUGUVEIÐIPAKKI MEÐ ÖLLU

SCIERRA 
KENAI VEIÐIJAKKI
Vatnsheldur með útöndun.

MCLEAN
HÁFAR MEÐ INNBYGGÐRI
VIGT Í HANDFANGI

Ö

COCOONS
VEIÐIGLERAUGU

Vönduð hjól í miklkluu úrúrvavalili..

SIMMS
FALL RUN PRIMALOFT JAKKI

S
K

RRA MCLEAN
HÁFAF R MEÐ INNBYGGÐRI

EDINGTON
UALLY TVÍHENDA

VEIÐI 2014 
 KOMIÐ ÚT

 

FRAMÚRSKARANDI FJÖLSKYLDUFYRIRTÆKI

FRÍ HEIMSENDING ÞEGAR PANTAÐ ER Í NETVERSLUN.

ÁR
NA

SY
NI

R

ðð.

En þú getur fengið þér  

nýtt veiðidót og það er  

nokkurn veginn það sama.

AÐEINS 8.995,-

AÐEINS 39.900,-

AÐEINS 6.995,-

AÐEINS 29.995,-

FRÁ AÐEINS 59.900,- FRÁ 29.900,-FRÁ 6.995,-

AÐEINS 53.900,- AÐEINS 29.995,-

AÐEINS 33.900,- AÐEINS 29.995,- FRÁ 11.995,-



DAGSKRÁ 
21. júní 2014  LAUGARDAGUR

Í KVÖLD

ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 Kaninn 

FM 102,2 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

STÖÐ 2 STÖÐ 3

SUNNUDAGUR

09.50 Scent of a Woman
12.25 The Jewel of the Nile
14.10 Anger Management  
15.55 Scent of a Woman  
18.30 The Jewel of the Nile
20.15 Anger Management  
22.00 The Change-up  
00.05 Charlie Wilson’s War
01.45 Total Recall
03.40 The Change-up

17.25 Strákarnir
17.55 Friends  (18:25) 
18.20 Seinfeld  (8:23) 
18.45 Modern Family  
19.10 Two and a Half Men  (19:22) 
19.30 Viltu vinna milljón?  
20.15 Nikolaj og Julie  (11:22) 
21.00 Breaking Bad  
21.50 Hostages  (9:15) 
22.35 Sisters  (4:22) 
23.25 The Newsroom  (7:10) 
00.20 Viltu vinna milljón? 
01.05 Nikolaj og Julie  (11:22) 
01.50 Breaking Bad  
02.40 Hostages  (9:15)
03.25 Tónlistarmyndbönd–  Popptíví

07.00 Brunabílarnir 07.25 Latibær  07.47 Gulla 
og grænjaxlarnir 08.00 Dóra könnuður  08.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar  08.45 Doddi litli 
og Eyrnastór  08.55 Rasmus Klumpur og félagar 
 09.00 Áfram Diego, áfram! 09.24 Svampur 
Sveinsson  09.45 Ævintýraferðin 09.55 UKI 10.00 
Ofurhundurinn Krypto  10.25 Skógardýrið Húgó 
10.47 Tommi og Jenni  10.55 Hókus Pókus  (9:14) 
11.00 Brunabílarnir  11.23 Latibær 11.47 Gulla 
og grænjaxlarnir  12.00 Dóra könnuður 12.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar  12.45 Doddi litli 
og Eyrnastór  12.55 Rasmus Klumpur og félagar  
13.00 Áfram Diego, áfram!  13.24 Svampur 
Sveinsson  13.45 Ævintýraferðin 13.55 UKI 14.00 
Ofurhundurinn Krypto  14.25 Skógardýrið Húgó 
14.47 Tommi og Jenni  14.54 Hókus Pókus  (9:14) 
15.00 Brunabílarnir 15.23 Latibær 15.47 Gulla 
og grænjaxlarnir 16.00 Dóra könnuður 16.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar 16.45 Doddi litli 
og Eyrnastór 16.55 Rasmus Klumpur og félagar  
17.00 Áfram Diego, áfram!  17.24 Svampur 
Sveinsson 17.45 Ævintýraferðin 17.55 UKI 18.00 
Ofurhundurinn Krypto  18.25 Skógardýrið Húgó 
 18.47 Tommi og Jenni 18.54 Hókus Pókus  (9/14) 
19.00 Ríó  20.35 Sögur fyrir svefninn

08.00 PGA Tour 2014
13.00 Golfing World
13.50 US Open 2014
17.00 PGA Tour 2014  
22.00 Inside The PGA Tour 2014 
22.25 Golfing World 2014

16.10 Top 20 Funniest  (4:18)
16.55 Take the Money and Run  (4:6) 
17.40 Time of Our Lives  (4:13) 
18.35 Bleep My Dad Says  (9:18) 
19.00 Bob’s Burgers  (20:23) 
19.25 American Dad  (5:19)
19.50 The Cleveland Show  (21:22) 
20.15 Neighbours from Hell  (4:10)
20.40 Brickleberry  (13:13) 
21.05 Bored to Death  (6:8) 
21.35 The League  (4:13) Bandarísk 
gamanþáttaröð um nokkra vini sem 
hafa ódrepandi áhuga á amerískum fót-
bolta og taka Draumadeildina fram fyrir 
einkalífið.
22.00 Rubicon  (4:13) 
22.45 Bob‘s Burgers  (20:23) 
23.10 Glee 5  (20:20) 
23.50 The Vampire Diaries  (19:22) 
00.30 American Dad  (5:19)
00.55 The Cleveland Show  (21:22)
01.20 Neighbours from Hell  (4:10) 
01.45 Brickleberry  (13:13)
02.10 Bored to Death  (6:8) 
02.35 The League  (4:13) 
03.00 Rubicon  (4:13) 
03.45 Tónlistarmyndbönd–  Popptíví

06.00 Pepsi MAX tónlist
14.40 Dr. Phil
15.20 Dr. Phil
16.00 Dr. Phil
16.40 America’s Next Top Model 
(1:16)
17.25 Design Star (9:9)
18.10 The Good Wife (19:22)
18.55 Rookie Blue (3:13)
19.40 Judging Amy (21:23)
20.25 Top Gear USA (5:16)   
21.15 Law & Order (19:22)  
22.00 Leverage (8:15) 
22.45 Elementary (24:24)  
23.30 Agents of S.H.I.E.L.D. (10:22)
00.15 Scandal (22:22)
01.00 Beauty and the Beast (12:22)
01.45 The Tonight Show
02.30 Leverage (8:15)
03.15 Pepsi MAX tónlist

07.00 Morgunstundin okkar
07.01 Smælki (21:26)
07.04 Háværa ljónið Urri (37:52)
07.14 Tillý og vinir (48:52)
07.25 Múmínálfarnir
07.34 Hopp og hí Sessamí (24:26)
07.59 Sara og önd (37:40)
08.06 Kioka (14:52)
08.13 Kúlugúbbarnir (8:18)
08.35 Tré-Fú Tom (8:26)
08.57 Disneystundin (24:52)
08.58 Finnbogi og Felix (23:26)
09.20 Sígildar teiknimyndir (21:30)
09.30 Nýi skólinn keisarans (3:21)
09.50 Hrúturinn Hreinn (14:20)
09.57 Chaplin (48:52)
10.05 Vasaljós (6:10)  
10.28 Stundarkorn (Sara Klara og upp-
vaskið)
10.35 Með okkar augum III (2:6)  
11.05 Ofvitinn
12.40 Gríman 2014 (e)
14.10 Leyndadómar Suður Ameríku 
– Frjálsar ástir í Argentínu (Secret of 
South America: Generation Sex) (e)
15.10 Táknmálsfréttir
15.20 HM stofan  Björn Bragi og gest-
ir fjalla um mál málanna á HM í knatt-
spyrnu sem fram fer í Brasilíu.
15.50 HM í fótbolta (Belgía - Rússland) 
 BEINT
18.00 Fréttir
18.20 Veðurfréttir
18.25 Íþróttir (2:9)
18.30 HM stofan  
18.50 HM í fótbolta (Suður Kórea - 
Alsír)  BEINT
20.50 HM stofan
21.20 Alvöru fólk (7:10) (Äkta männ-
iskor) 
22.20 Blóðbað í hvalaskoðun (Reykja-
vik Whale Watching Massacre)  Íslensk 
hryllingsmynd um hóp ferðamanna í 
hvalaskoðun sem þarf að leita á náðir 
nærstaddra hvalveiðimanna þegar skoð-
unarbátur þeirra bilar. Aðalhlutverk: 
Pihla Viitala, Nae, Terence Anderson, 
Helgi Björnsson, Guðrún Gísladóttir o.fl. 
Leikstjóri: Júlíus Kemp. Atriði í myndinni 
eru ekki við hæfi barna.
23.45 Hrein (Clean)
00.00 HM í fótbolta (Bandaríkin - 
Portúgal)
01.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

SKJÁREINN

07.00 Barnatími Stöðvar 2
07.01 Strumparnir
07.25 Waybuloo
07.45 Ævintýraferðin  
08.00 Algjör Sveppi  
09.35 Grallararnir  
09.55 Ben 10
10.20 Kalli kanína og félagar
10.25 Tommi og Jenni  
10.45 Lukku-Láki  
11.10 iCarly  (3:25) 
11.35 Victorious
12.00 Nágrannar  
12.20 Nágrannar
12.40 Nágrannar  
13.00 Nágrannar  
13.20 Mr. Selfridge  (8:10) 
14.05 Breathless  (6:6)
14.50 Jamie & Jimmy’s Food Fight 
Club  (3:4)
15.40 Lífsstíll
16.00 Modern Family  (5:24) 
16.25 Höfðingjar heim að sækja  
16.45 60 mínútur  (37:52) 
17.30 Eyjan
18.23 Veður  
18.30 Fréttir Stöðvar 2  
18.55 Sportpakkinn  (43:50)
19.10 The Crazy Ones  (18:22)
19.30 Britain’s Got Talent  (8:18) 
20.45 Britain’s Got Talent  (9:18)
21.10 Mad Men  (4:13) 
22.00 24: Live Another Day  (8:12) 
Kiefer Sutherland snýr aftur í hlutverki 
Jack Bauer sem núna er búinn að vera í 
felum í nokkur ár. Þegar hann kemst að 
því að hryðjuverkamenn ætla að láta til 
skarar skríða í London grípur hann til 
sinna ráða.
22.45 60 mínútur  (38:52)
23.30 Daily Show: Global Edition  
23.55 Nashville  (16:22) 
00.40 Game Of Thrones  (10:10) 
01.35 Crisis  (2:13) 
02.20 Vice  (10:12) 
02.50 Scent of a Woman  
05.20 The Crazy Ones  (18:22)
05.45 Fréttir

09.40 Keflavík - Stjarnan  
11.30 Formúla 1 - Austurríki  BEINT
14.30 Borgunarmörkin 2014
15.45 Bosnía - Ísland  
17.10 NBA Special: 1984 NBA
18.20 Formúla 1 - Austurríki  
20.50 Moto GP - Katalónía
21.50 Pepsímörkin 2014  
23.15 UFC Now 2014  
00.10 Anthony Pettis: Showtime 

07.00 HM Messan
07.35 Nígería - Bosnía
12.30 Argentína - Íran
14.10 Þýskaland - Gana  
15.50 Patrick Kluivert  
16.15 HM Messan
16.50 Nígería - Bosnía  
18.30 Belgium, Rio and Algeria
19.00 Portugal, Natal and USA  
19.30 Belgía - Rússland
21.10 HM Messan  
21.50 Bandaríkin - Portúgal  BEINT
00.00 Suður-Kórea - Algería
01.40 HM Messan
02.15 Bandaríkin - Portúgal

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

Bylgjan kl. 10
 Sprengisandur
Sigurjón M. Egilsson 
fer yfi r þjóðmálin á 
sunnudagsmorgnum 
á Bylgjunni. Sigurjón 
leitast við að 
svara spurn-
ingum sem 
brenna á þjóð-
inni. Sprengi-
sandur er 
þáttur sem 
vitnað er í.

Stöð 2 kl. 22
24: Live Another Day
Kiefer Sutherland snýr aft ur í 
hlutverki Jacks Bauer 
sem núna er búinn að 
vera í felum í nokkur 
ár. Þegar hann kemst 
að því að hryðju-
verkamenn ætla að 
láta til skarar skríða 
í London grípur 
hann til sinna 
ráða.

Britain’s Got Talent
STÖÐ 2 KL. 19.30 Skemmtiþáttur fyrir 
alla fj ölskylduna. Dómarar í keppninni 
eru Simon Cowell, David Walliams, 
 Amanda Holden og Alesha Dixon en 
kynnar eru skemmtikraft arnir Ant og 
Dec.

HM: Bandaríkin–  Portúgal
STÖÐ 2 SPORT 2 KL. 21.50 Þá er 
komið að næsta leik Bandaríkjanna í 
riðlakeppni Heimsmeistarakeppninnar 
í knattspyrnu sem fram fer í Brasilíu. 
Nú mæta Aron Jóhannsson og félagar í 
bandaríska liðinu Portúgölum í hörku-
leik.

Two and a Half Men
STÖÐ 2 GULL KL. 19.10 Sjöunda sería 
þessa bráðskemmtilega þáttar um 
bræðurna Charlie og Alan. Charlie er 
eldhress piparsveinn sem kærir sig ekki 
um neinar fl ækjur en Alan er sjúklegur 
snyrtipinni sem á í stökustu vandræðum 
með sjálfstraustið.

BÆJARLIND 16  - KÓPAVOGUR  - SÍMI 553 7100  -  WWW.LINAN.IS
OPIÐ MÁNUDAGA TIL FÖSTUDAGA 11 - 18   LAUGARDAGA 11 - 16

GO

TT VERÐ

GO
TT  VERÐ

YUMI
2 saman

í setti
 

kr. 28.700

SMILE - 3ja sæta sófi  217 cm  l AÐEINS kr. 187.200

LUIGI - Tungusófi  með stillanlegum hnakkapúðum
              276 cm  l kr. 316.800

GENOVA - 3ja sæta sófi  208 cm  l kr. 189.900

Sófi  sem hittir
        beint í mark!

Góður fyrir
        framan sjónvarpið..

You make
           me smile...

149.900
HM TILBOÐ

Púðar sem
tekið er eftir...

LINE púði kr. 7.900





DAGSKRÁ
21. júní 2014  LAUGARDAGUR

ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 Kaninn 

FM 102,2 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

STÖÐ 2 STÖÐ 3

08.00 PGA Tour 2014
11.00 Golfing World 2014 
11.50 PGA Tour 2014 
15.45 Inside The PGA Tour 2014  
16.10 Golfing World 2014
17.00 PGA Tour 2014
22.00 Golfing World 2014 
22.50 PGA Tour Latinoamerica
23.15 Golfing World 2014 

07.00 Morgunstundin okkar
07.01 Smælki (20:26)
07.04 Háværa ljónið Urri (36:52)
07.14 Tillý og vinir (47:52)
07.25 Múmínálfarnir
07.34 Hopp og hí Sessamí (23:26)
07.58 Um hvað snýst þetta allt? 
(26:52)
08.06 Sebbi (2:36)
08.15 Músahús Mikka (22:26)
08.38 Úmísúmí (9:20)
09.01 Abba-labba-lá (45:52)
09.15 Millý spyr (44:78)
09.22 Loppulúði, hvar ertu? (22:52)
09.33 Kung Fu Panda (2:17)
09.57 Skrekkur íkorni (11:26)
10.20 Alltaf í boltanum
11.50 Milli tveggja heima (From Time 
to Time)  Vönduð bresk ævintýramynd.
13.25 Landinn
13.55 Hið sæta sumarlíf (5:6)
14.25 2012 (5:6)
14.55 Mótorsystur (Motorsystarna)
15.10 Táknmálsfréttir
15.20 HM stofan
15.50 HM í fótbolta (Argentína - Íran) 
 BEINT.
18.00 Fréttir
18.20 Veðurfréttir
18.25 Íþróttir (1:9)
18.30 HM stofan  
18.50 HM í fótbolta (Þýskaland - 
Gana)  BEINT
20.50 HM stofan
21.20 Lottó
21.30 Ljósaskipti: Dögun I (Twilight 
Saga: Breaking Dawn - Part I)  
23.25 Larry Crowne (Larry Crowne) 
 Larry Crowne er miðaldra maður sem 
missir vinnuna og ákveður að setj-
ast aftur á skólabekk. Þar lendir hann 
í skrautlegum hópi og verður skotinn í 
kennaranum sínum. Leikstjóri er Tom 
Hanks og hann leikur líka aðalhlutverk 
ásamt Juliu Roberts. Bandarísk bíómynd 
frá 2011. Atriði í myndinni eru ekki við 
hæfi ungra barna.
01.05 HM í fótbolta (Nígería - Bosnía)
03.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
13.20 Dr. Phil
14.00 Dr. Phil
14.40 Judging Amy (20:23)
15.25 Top Gear USA (4:16)
16.15 Top Chef (12:15)
17.00 Emily Owens M.D. (4:13)
17.45 Survior (4:15)
18.30 The Bachelorette (1:12)
20.00 Eureka (2:20)  
20.45 Beauty and the Beast (12:22)  
21.30 Appropriate Adult (1:2)  Vand-
aður breskur þáttur í tveimur hlutum 
úr smiðju ITV um fjöldamorðingjann 
Fred West og kynni hans af Janet eftir 
að honum er komið á bak við lás og slá í 
rammgerðu fangelsi í Birmingham. 
23.00 Falling Skies (1:10)
23.45 Rookie Blue (3:13)
00.30 Betrayal (1:13)
01.15 Ironside (2:9)
02.00 The Tonight Show
02.45 The Tonight Show
03.30 Pepsi MAX tónlist

SKJÁREINN

07.00 Barnaefni Stöðvar 2  
07.01 Strumparnir  
07.25 Waybuloo  
07.45 Villingarnir  
08.05 Ljóti andarunginn og ég  
08.25 Kalli litli kanína og vinir  
08.45 Algjör Sveppi
09.30 Doddi litli og Eyrnastór  
09.45 Algjör Sveppi
10.30 Lína langsokkur
10.55 Scooby-Doo! Mystery Inc.  
11.15 Batman: The Brave and the 
bold  
11.35 Big Time Rush  
12.00 Bold and the Beautiful  (6378)
12.20 Bold and the Beautiful  (6379) 
12.40 Bold and the Beautiful  (6380) 
13.00 Bold and the Beautiful  (6381) 
13.25 Britain’s Got Talent  (7:18) 
14.30 Grillsumarið mikla  
14.55 Sælkeraferðin  (7:8) 
15.20 How I Met Your Mother  (9:24) 
15.45 Íslenski listinn  
16.15 Dallas  (4:15) 
17.00 ET Weekend  (40:52) 
17.45 Sjáðu  
18.15 Hókus Pókus  (14:14) 
18.23 Veður  
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Íþróttir  
18.55 Frikki Dór og félagar
19.20 Lottó  
19.25 Epic  Frábær talsett teiknimynd 
um unglingsstúlku sem er flutt djúpt inn 
í skóg þar sem bardagi á milli góðs og 
ills á sér stað. Hún slæst í lið með fjöl-
skrúðugum hópi, og berst til að bjarga 
þeirra heimi–  og okkar.
21.10 Liberal Arts  
22.50 Margaret
01.25 The Resident  
03.00 Midnight Run  
05.10 ET Weekend  (40:52)
05.50 Fréttir

07.45 Borgunarmörkin 2014
08.55 Formúla 1 2014, æfing 3  BEINT
10.00 Borgunarmörkin 2014  
11.20 NBA: Bballography: Auerbach  
11.50 Formúla 1, tímataka  BEINT
13.40 San Antonio - Miami
16.05 Grindavík  
16.35 Pæjumótið í Eyjum  
17.20 Breiðablik - Þór
19.10 Borgunarmörkin 2014 
20.20 Formúla 1 2014, tímataka  
21.50 UFC Now 2014  
22.45 Box - Provodnikov vs. Algieri

07.40 HM Messan  
08.15 Hondúras - Ekvador
09.55 England - Ítalía  
11.35 Bosnia, Salvador, Iran  
12.05 Ítalía - Kostaríka
13.45 Sviss - Frakkland  
15.25 Maradona 1
15.50 Maradona 2  
16.15 HM Messan  
16.50 Hondúras - Ekvador  
18.30 Gianfranco Zola  
19.00 Argentina and Nigeria  
19.30 Argentína - Íran  
21.10 HM Messan
21.50 Nígería - Bosnía  BEINT
00.00 Þýskaland - Gana  
01.40 HM Messan
02.15 Nígería - Bosnía

20.00 Hrafnaþing 21.00 433.is 21.30 Gönguleiðir
22.00 Árni Páll 22.30 Perlur Páls Steingrímssonar

06.20 Tónlistarmyndbönd–  Popptíví
18.15 American Dad  (4:19)
18.40 The Cleveland Show  (20:22) 
19.00 Jamie’s 30 Minute Meals  (18) 
19.30 Ísland Got Talent  
20.20 Raising Hope  (19:22) 
20.45 The Neighbors  (9:22) 
21.05 Up All Night  (10:11) 
21.30 The Deep Blue Sea  Róman-
tísk mynd frá 2001 með Rachel Weisz 
og Tom Hiddleston í aðalhlutverkum. 
Myndin gerist um 1950 og segir frá 
konu bresks dómara og ástarsambandi 
hennar við flugmann úr konunglega 
breska flughernum.
23.05 Memphis Beat  (8:10) 
23.55 Neighbours from Hell  (3:10) 
00.20 Brickleberry  (12:13) 
00.40 Bored to Death  (4:8) 
01.05 The League  (3:13) 
01.30 Rubicon  (3:13) 
02.15 Jamie’s 30 Minute Meals 
02.45 Ísland Got Talent  
03.35 Raising Hope  (19:22)
04.00 The Neighbors  (9:22) 
04.25 Up All Night  (10:11) 
04.50 Memphis Beat  (8:10) 
05.40 Tónlistarmyndbönd–  Popptíví

07.00 Áfram Diego, áfram!  07.24 Svampur 
Sveins son 07.45 Ævintýraferðin  07.55 UKI 08.00 
Ofurhundurinn Krypto  08.25 Skógardýrið Húgó 
 08.47 Tommi og Jenni 08.55 Hókus Pókus  (8/14) 
09.00 Brunabílarnir  09.25 Latibær 09.47 Gulla 
og grænjaxlarnir  10.00 Dóra könnuður 10.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar 10.45 Doddi litli 
og Eyrnastór 10.55 Rasmus Klumpur og félagar 
 11.00 Áfram Diego, áfram!  11.24 Svampur 
Sveinsson  11.45 Ævintýraferðin  11.55 UKI 12.00 
Ofurhundurinn Krypto  12.25 Skógardýrið Húgó 
 12.47 Tommi og Jenni 12.54 Hókus Pókus  (8/14) 
13.00 Brunabílarnir  13.23 Latibær 13.47 Gulla 
og grænjaxlarnir 14.00 Dóra könnuður 14.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar 14.45 Doddi litli 
og Eyrnastór  14.55 Rasmus Klumpur og félagar 
 15.00 Áfram Diego, áfram!  15.24 Svampur 
Sveinsson  15.45 Ævintýraferðin 15.55 UKI 16.00 
Ofurhundurinn Krypto  16.25 Skógardýrið Húgó 
 16.47 Tommi og Jenni 16.54 Hókus Pókus  (8/14) 
17.00 Brunabílarnir 17.23 Latibær 17.47 Gulla 
og grænjaxlarnir 18.00 Dóra könnuður  18.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar  18.45 Doddi litli og 
Eyrnastór 18.55 Rasmus Klumpur og félagar  19.00 
Elías og Fjársjóðsleitin 20.15 Sögur fyrir svefninn

18.05 Strákarnir
18.35 Friends  (1:24) 
19.00 Seinfeld  (7:23) 
19.25 Modern Family  
19.50 Two and a Half Men  (18:22) 
20.15 The Practice  (9:21) 
21.00 Breaking Bad  
21.50 Hustle  (1:6)
22.45 Entourage  (5:10) 
23.15 Nikolaj og Julie  (10:22) 
00.00 Hostages  (8:15) 
00.45 The Practice  (9:21) 
01.30 Breaking Bad  
02.20 Hustle  (1:6) 
03.15 Entourage  (5:10) 
03.45 Tónlistarmyndbönd–  Popptíví

07.00 The Magic of Bell Isle
08.50 Trouble With the Curve  
10.40 The American President
12.35 Dumb and Dumber  
14.30 The Magic of Bell Isle
16.20 Trouble With the Curve  
18.10 The American President
20.05 Dumb and Dumber  
22.00 Fever Pitch  
23.45 The Girl  
01.15 Elysium
03.05 Fever Pitch 

FM957 kl. 20
Betri blandan
Brynjar Már stýrir Betri blöndunni á 
FM957. Það er meiri hraði og meiri 
skemmtun á laugardagskvöldum með 
Brynjari.

„Það er mun betra að vera 
bara þú sjálfur en að reyna 
að vera einhvern veginn 
til að þóknast öðrum.“
Matt Damon fer með 
eitt aðal hlutverkanna í 
kvikmyndinni Margaret 
sem sýnd er á Stöð 2 kl. 22.50 
í kvöld. 

„Sjónvarpsþættir 
eru ekki beint part-

ur af minni daglegu rút-
ínu. Þegar ég var yngri fékk 
ég ekki mikinn tíma til að 
detta inn í þáttaseríur og 
veit því lítið um The OC 
og One Tree Hill sem 
vinir mínir myndu segja 
að væru stór partur af 
unglingsárunum. Þegar 
ég horfi  á sjónvarp verða 
yfi rleitt stuttir og einfaldir 
þættir fyrir valinu.“

Andrea Röfn Jónasdóttir fyrirsæta

1Modern Family
Allt bullið sem 
vellur upp úr 

heimilisföðurnum 
Phil er klárlega það 
skemmtilegasta við 
þættina og svo fi nnst 
mér þau Gloria og Cam 
einstaklega skemmti-
legir karakterar.

2Sex and The City
Ég tengi vel við 
Carrie Bradshaw, 

enda er hún mikil 
fatakona. Svo gerast 
þættirnir í minni 
uppáhalds borg, New 
York. Ég var að byrja að 
horfa á alla þættina frá 
upphafi .

3Hraðfréttir
Benni og Fannar 
skafa ekki utan af 

neinu og ganga oft  yfi r 
strikið sem gerir þátt-
inn enn skemmtilegri 
fyrir vikið. Hraðfréttir 
eru einn af mínum 
uppáhaldsþáttum í 
sjónvarpi. 

LAUGARDAGUR Á HVAÐ ERTU AÐ HORFA? 

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið landsins 
með glæsilegt forskot á keppinautana. 
Meðallestur Fréttablaðsins í 
aldurshópnum 25-54 ára er 73%  
á höfuðborgarsvæðinu.* 

Við bendum auglýsendum á að notfæra 
sér forskotið þegar þeir velja dreifingarleið 
fyrir fjölpóst sinn. Við dreifum sex daga 
vikunnar til heimila á stærsta markaðssvæði landsins. 

Kannaðu dreifileiðir og verð í síma 512 5448  
eða í tölvupóstfangi fjolpostur@frettabladid.is
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„Þetta er saga um ást sem er sprott-
in af hugarórum og það að taka og 
forðast ákvarðanir. Ég leik stúlku 
sem býr á heimili fyrir vanfærar 
táningsstúlkur og er í basli með 
að stofna til sambands við föður 
ófædda barnsins á meðan hún venst 
návist nýrrar manneskju á heim-
ilinu,“ segir leikkonan Indía Salvör 
Menuez sem búsett er í New York. 

Indía leikur eitt af aðalhlutverk-
unum í kvikmyndinni Uncertain 
Terms úr smiðju kvikmyndagerð-
armannsins Nathans Silver sem 
sýnd var á kvikmyndahátíðinni í 
Los Angeles. Indía hefur  fengið 
góða dóma fyrir frammistöðu 
sína í hlutverki Ninu og segir Bob 
Strauss, gagnrýnandi Los Angeles 
Daily News, að Indía negli flókn-
asta hlutverkið í myndinni. Segir 
hann jafnframt að hún sé eitt efni-
legasta nýstirnið á hátíðinni. Katie 
Walsh hjá Indiewire segir Indíu 
gullfallega og dularfulla í hlut-
verki sínu. Leikkonan unga er í 
skýjunum yfir viðtökunum.

„Ég er þakklát fyrir tækifærið 
sem Nathan gaf mér og treysti 
mér til að leika Ninu. Það erfiðasta 
fyrir mig þegar ég leik í mynd er 
að horfa á hana. Það er erfið og 
ólýsanleg tilfinning að sjá sjálfa 
mig í öðru fólki og í öðru lífi. Ég 
efast alltaf um frammistöðu mína 
því ég get aldrei horft á sjálfa mig. 
En þegar öllu er á botninn hvolft 
verð ég að treysta því að við endum 
þar sem við eigum að enda. Fókus-
inn minn er á að vera til staðar og 
gera mitt besta og það er góð til-
finning að finna fyrir að heimur-
inn tekur vel á móti verkinu þegar 
myndin er sýnd,“ segir hún.

Indía er nú við tökur á sjálf-
stæðri kvikmynd með leikstjór-
anum Luigi Campi þar sem hún 
leikur aðalhlutverkið. Þá vinnur 
hún einnig mikið í listahópnum 
Luck You sem hún stofnaði ásamt 
öðrum þegar hún var fimmtán ára. 
Hún samdi einnig handrit með leik-

stjóranum Maiko Endo en sú mynd 
er í eftirvinnslu núna og tók upp 
plötu með vini sínum Brian Close 
sem kemur út á næstunni. Það er 
því nóg að gera hjá þessari upp-
rennandi listakonu. En hvernig 
lítur framtíðin annars út hjá Indíu?

„Framtíðin er full af óvæntum 
uppákomum, hreyfingu og upp-
lifunum. Í átt að hlutverkum sem 
ýta mér á nýjan stað þar sem ég 
fæ tækifæri til að vinna með hæfi-
leikaríku fólki sem er traustsins 
vert. Mér finnst ég vera takmarka-
laus þegar ég horfi fram á veginn.“

 liljakatrin@frettabladid.is

Lofuð af bandarískum gagnrýnendum
Indía Salvör Menuez leikur í kvikmyndinni Uncertain Terms sem sýnd var á kvikmyndahátíðinni í Los Angeles. Bandarískir fj ölmiðlar 
kalla hana efnilegasta nýstirnið á hátíðinni. Indía segist ekki geta horft  á sjálfa sig á hvíta tjaldinu en er þakklát fyrir tækifærið.

Indía er ein þriggja kvenna sem prýða nýjasta plötuumslag tónlistarmannsins Pharrells 
Williams fyrir plötuna Girl ásamt Pharrell sjálfum. Indía segir reynsluna hafa verið sérstaka.

„Þetta var súrrealískt og kom til á óvæntan og náttúrulegan hátt þar sem það var 
vinur minn sem tók myndina og mælti með mér. Þetta var tækifæri til að upplifa 
eitthvað sem ég gæti ekki upplifað á annan hátt og að hitta einhvern sem er að 
móta menninguna í gegnum list sína í dag. Ég get ímyndað mér að barnabörnin 
mín hlæi að þessu í framtíðinni,“ segir Indía glöð í bragði. Hún segist taka að sér 
fyrirsætuverkefni við og við þótt það sé ekki ástríða hjá henni.

„Ég byrjaði í fyrirsætubransanum til að afla mér tekna þannig að það er vinna sem 
hefur aldrei verið mér kær. En, þótt það sé auðvelt að gera grín að því í samanburði 
við annað sem ég vinn við, elska ég samt að vinna með og læra af ótrúlegum ljós-
myndurum og vinna með listamönnum í tískuheiminum. Ég hef þurft að afþakka 
verkefni oftar en ég vildi en mér finnst þetta starf alltaf þess virði þegar ég helga mig verkefni.“

Súrrealískt að lenda á plötuumslagi Pharrells

.

verkefni.“

DULARFULL  Indía leikur Ninu 
í kvikmyndinni Uncertain Terms.

  Ég efast alltaf um 
frammistöðu mína því 

ég get aldrei horft á 
sjálfa mig. En þegar öllu 
er á botninn hvolft verð 
ég að treysta því að við 

endum þar sem við 
eigum að enda.

Indía Salvör Menuez

JÓNSI Í UPPÁHALDI
Plötusnúðurinn Tiësto er í viðtali um 
ferilinn á vefsíðunni Papermag en 
Tiësto er einn farsælasti plötusnúð-
urinn í heiminum 
í dag. Í viðtalinu 
segir hann að Jónsi, 
söngvari hljómsveit-
arinnar Sigur Rósar, 
sé einn af sínum 
uppáhaldssöngv-
urum. Aðrir listamenn 
sem plötusnúðurinn 
heldur upp á eru til 
dæmis Tegan and Sara, Nelly 
Furtado og Bloc 
Party. - lkg

BOLTABARN KOMIÐ
Í HEIMINN
Knattspyrnukonan Margrét Lára 
Viðarsdóttir og handboltakappinn 
Einar Örn Guðmundsson eignuðust 
sitt fyrsta barn, snáða, 
í gærmorgun. Drengur-
inn var fimmtán 
merkur og 53 sentí-
metrar og skrifar 
Einar á Facebook 
að hann sé 
efni í góðan 
handbolta- eða 
fótbolta-
mann, enda 
á hann ekki 
langt að sækja 
boltafimi.  - lkg

„Hann kúkaði alls 
staðar, í stríðum 
straumum, það var 
eins og flóð … gleði-
legan mæðradag.“
NÝBAKAÐA  MÓÐIRIN 
OLIVIA WILDE UM 
MÆÐRADAGINN Í 
CENTRAL PARK Í NEW 
YORK Í VIÐTALI VIÐ SPJALL-
ÞÁTTAKÓNGINN DAVID 
LETTERMAN.

ATHAFNASAMIR 
BRÆÐUR
Tónlistarmaðurinn Einar Töns-
berg semur tónlistina í nýrri írskri 
teiknimyndaþáttaröð sem kallast 
Puffin Rock. Sögumaður verður írski 
leikarinn Chris O’Dowd en serían 
fjallar um lundafjölskyldu sem býr 
á lítilli eyju skammt undan Írlandi. 
Einar er ekki sá eini í sinni fjölskyldu 
sem stendur í ströngu en bróðir hans, 
listamaðurinn Örn Töns-
berg, sá um að skreyta 
fyrir tónlistarhátíðina 
Secret Solstice. Hann 
og félagi hans máluðu 
á annað hundrað skilta 
fyrir hátíðina sem er 
nú í fullum gangi. 
 - fbj
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Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

Sími 552 2440

www.borgarbilastodin.is

Borgarbílastöðin. ehf
ATH.

Ekkert utanbæjargjald.

Eldri borgara og öryrkjar 
fá 20% Stgr.afslátt!

Pantaðu bíl frítt 
Í síma 783 2440 

Nova í Nova

TAXITAXI

Hann er einn mesti húmoristi sem 
ég veit um en þrjóskur og þver. Hann 
er rosa klár karl, með svör við öllu og 
víðlesinn. Ég sé hann alltaf fyrir mér 

sem klett því hann hefur 
verið algjör klettur 
fyrir mig og alla okkar 
fjölskyldu. Það eru 
ekki margir sem vita 

að hann er algjör 
barnagæla og 
góður afi.  
Nadia Tamimi, 
dóttir

Afi er ofboðslega ljúfur og indæll. 
Hann er mjög brosmildur og skemmti-
legur og er yfirleitt mjög léttur á sér. 
Það er rosalega þægilegt að tala við 
hann og hann tekur alltaf 
vel á móti manni. Hann 
hefur kannski þann 
galla að hafa ekki nógu 
oft samband en það er 
auðvitað alltaf nóg að 
gera hjá honum.
Gabríel Máni Hallsson, 
afabarn

Salmann er skemmtilegur, hreinskilinn 
og sjálfur sér samkvæmur. Hann er 
frábær maður með góðan húmor. Ef 
einhver lendir í einhverjum vand-
ræðum þá er hann fremstur manna 
að verja. Hann passar vel upp á sína 
og er kletturinn í okkar fjölskyldu. Það 
er svo mikil réttsýni í 
honum. Svo er hann 
víðlesinn og veit 
allt í alfræðibókinni 
okkar. 
Ingibjörg Sigur-
jónsdóttir Tamimi, 
eiginkona. 

Salmann Tamimi
trúarleiðtogi múslima á Íslandi
ALDUR 59 ára.
MAKI Ingibjörg Sigurjónsdóttir 
Tamimi.
BÖRN Nadia Tamimi, María Björg 
Tamimi, Nazíma Kristín Tamimi, 
Yousef Ingi Tamimi og Rakel Dögg.
Salmann Tamimi, trúarleiðtogi mús-
lima á Íslandi, hefur verið áberandi í 
fjölmiðlum upp á síðkastið í kringum 
umræðuna um byggingu mosku á 
Íslandi. Hann hugðist kæra ummæli 
sem féllu í athugasemdakerfi Vísis og 
lét þau orð falla að ekki mætti gefa 
neinn afslátt af mannréttindum.
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