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FANGI Í EIGIN LÍKAMA
Bjarnheiður Hannesdóttir lenti í hjartastoppi í tuttugu mínútur fyrir tæpum tveimur árum 
fyrir framan fj ölskyldu sína. Henni var vart hugað líf en barðist fyrir tilvist sinni á þessari 
jörð. Hjartastoppið olli miklum heilaskaða en hún hafði glímt við átröskun um árabil og 
segir nú sögu sína í von um að hjálpa öðrum sem glíma við sjúkdóminn.  24

FLAKKANDI FYRIRSÆTA
Svala Lind hóf fyrirsætuferil sinn 
17 ára en hún býr í Lissabon og 
prýðir forsíðu nýjasta tölublaðs 
portúgalska Elle. 74

ELDAÐ ÚR ENGU 
ÁSTA MAACK ER MEÐ MATAR-
BLOGG FYRIR NÁMSMENN

 56

Bæklingurinn 
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BÁTUR
DAGSINS

549kr
Aðeins

Subway kynnir 
bát dagsins. 
7 mismunandi bátar alla daga 
vikunnar, allan ágúst á 549 kr. 

THE MORE YOU USE IT
THE BETTER IT LOOKS

GYLFI OG 
FÉLAGAR 
MÆTA 
VAN GAAL 
Tólf síðna 
aukablað um 
enska boltann 
sem byrjar að 
rúlla í dag. 

Aðstoðarmaður innan-
ríkisráðherra ákærður
Gísli Freyr Valdórsson, aðstoðarmaður Hönnu Birnu Kristjánsdóttur, hefur 
verið ákærður fyrir að leka upplýsingum úr ráðuneytinu í fjölmiðla  4
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VIGDÍS HAUKSDÓTTIR,  
formaður fjárlaganefndar, 
hefur staðið í ströngu við 
að grafast fyrir um hvaða 
stofnanir á vegum ríkisins 
hafa raunverulega farið fram 
úr fjárheimildum á fyrri 

helmingi ársins.
INGIBJÖRG STEINUNN 
SVERRISDÓTTIR  landsbóka-
vörður segir að niðurskurður á 
Hagstofunni hafi orðið til þess 
að Landsbókasafn Íslands–  
Háskólabókasafn gat ekki sent 
út reikninga á réttum tíma. Það 

varð til þess að Hagsýsla ríkisins taldi að safnið 
hefði eytt 100 milljónum meira en það mátti. 

ERNA ÓMARSDÓTT-
IR,  listrænn Ráðgjafi 
íslenska dansflokksins, 
segist komin í níu til 
fimm vinnu og orðin 
fullorðin. Hún segir 
vinnuna ástríðu. 

GUNNAR BRAGI SVEINS-
SON  utanríkisráðherra 
tók á  móti framkvæmda-
stjóra NATO í vikunni. Hann 
vill verða við þeirri ósk NATO 
að auka fjárframlög 
Íslendinga til banda-
lagsins sé þess nokkur 
kostur. ÞÓRARINN INGI 

PÉTURSSON,  for-
maður Landssambands 
sauðfjárbænda, segir 
afurðaverð til bænda 
haldast í hendur við 
sölu á lambakjöti. Hann 

segir fremur dræma sölu á lambakjöti á 
árinu vonbrigði.

STJÓRNSÝSLA Bjarni Benediktsson skipaði 
Má Guðmundsson seðlabankastjóri að nýju 
til fimm ára í gær. Í skipunarbréfi til Más 
er bent á að fjármálaráðherra hafi skip-
að nefnd um heildarendurskoðun laga um 
Seðlabankann sem „geta haft áhrif á störf 
yðar hjá bankanum“ segir þar. 

Már Guðmundsson sendi frá sér yfirlýs-
ingu þar sem hann sagði óvíst hvort hann 
myndi sækjast eftir endurráðningu yrði 
lögum um yfirstjórn Seðlabankans breytt.

Steingrímur J. Sigfússon, fyrrverandi 
fjármálaráðherra, er sáttur við ráðn-
inguna en hugnast ekki breytingar á lögum 
um yfirstjórn Seðlabankans, en hann situr 
í samráðshópi um endurskoðun laga um 
bankann. „Eitt er að uppfæra einhver 
ákvæði laga, annað væri að opna á grund-
vallar skipulags- og kerfisbreytingar. Ég 
held að það síðasta sem við þurfum sé að 
að skapa óróleika um þessa mikilvægu 
stofnun,“ segir Steingrímur.

Guðmundur Steingrímsson, formaður 

Bjartrar framtíðar, tekur undir orð Stein-
gríms. „Ég hef ekki séð neinar sérstakar 
röksemdir fyrir fjölgun seðlabankastjóra,“ 
segir Guðmundur en bætir við að sjálfsagt 
sé að bíða eftir niðurstöðu endurskoðunar-
nefndarinnar.

Oddný G. Harðardóttir, þingmaður Sam-
fylkingarinnar og varaformaður fjárlaga-
nefndar, segist ekki sjá þörf fyrir þrjá 
seðlabankastjóra. Oddný segir furðulegt 
að auglýsa starfið áður en heildarendur-
skoðun laga um bankann sé lokið. „Það 
var náttúrulega mjög skrítið. Það gaf til 
kynna að verið væri að huga að breyting-
um á lögum um Seðlabankann sem ekki er 
búið er að hugsa til enda.“ 

Aðspurður hvort lög um peningastefnu-
nefnd verði einnig tekin til endurskoðunar 
segir Bjarni það ekki vera meginatriði í 
vinnunni sem endurskoðunarnefndinni var 
falin. Þó sé umhugsunarvert að „formlega 
séð getur sú staða skapast að seðlabanka-
stjóri, sem ráðinn er lögum samkvæmt á 

grundvelli sérfræðiþekkingar og mennt-
unar, geti orðið í minnihluta í peninga-
stefnunefnd gagnvart starfsmönnum sem 
eru lægra settir en hann í bankanum og 
ekki eru gerðar jafn miklar kröfur til,“ 
segir Bjarni.  ingvar@frettabladid.is

Hugnast ekki að hafa 
þrjá seðlabankastjóra
Már Guðmundsson var í gær endurskipaður seðlabankastjóri. Þingmönnum stjórnarandstöðunnar 
líst illa á hugmyndir um fjölgun seðlabankastjóra, en vilja bíða eftir niðurstöðum nefndar um 
endurskoðun. Fjármálaráðherra vill huga að stöðu seðlabankastjóra í peningastefnunefnd. 

SITUR ÁFRAM 
 Már Guðmunds-
son segir það 
ekki liggja fyrir 
að hann sitji út 
allan skipunar-
tíma sinn sem er 
fimm ár.
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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FIMM Í FRÉTTUM NIÐURSKURÐUR, 9 TIL 5 OG NATOGLEÐIFRÉTTIN

VIKAN 10.08.➜16.08.2014
SUNNUDAGUR  Bjartur ofurmáni Sökum nálægðar 
tunglsins frá jörðu virtist það óvenju lega stórt við sjón-
deild ar hring inn. Þess vegna var um að ræða stærsta 
fulla tungl ársins. 

MÁNUDAGUR  Þríburadrengir fæddust  Íslenskur 
maður eignaðist með danskri konu sinni eineggja 
þríburadrengi eftir náttúrulega þungun. Líkurnar á 
þessu eru um einn á móti hundrað milljónum, sam-
kvæmt tölum frá lækninum William Gilbert, forstjóra 
fæðingardeildar Sutter-spítala í Kaliforníu.

ÞRIÐJUDAGUR  Robin Williams lést Seint á 
þriðjudagskvöld bárust fregnir af því að Hollywood-
leikarinn Robin Williams hefði látist, 63 ára að aldri. 
Dánarorsökin var sjálfsvíg.

MIÐVIKUDAGUR 32-föld aukning til Rússlands Í 
fyrra fluttu Íslendingar út sjávarafurðir að verðmæti 
18,6 milljarða króna til Rússlands. Aukningin er 32-föld 
frá árinu 2003. 

FIMMTUDAGUR Engar morgunbænir Ríkisútvarpið 
ákvað að hætta að útvarpa morgunbæn, morgunandakt 
og Orði kvöldsins á Rás 1 frá og með 28. ágúst næst-
komandi.

FÖSTUDAGUR Birgðir af lambakjöti Tæplega tvö 
þúsund tonna birgðir af lambakjöti eru til í landinu í 
lok júlí. Það er 250 tonnum meira en í fyrra. Söluvænt-
ingar hafa ekki gengið eftir.

LAUGARDAGUR Ósátt við hernaðaraðgerðir 

„Við höfum bent á að 
hernaðaraðgerðir sem 
NATO hefur staðið fyrir 
hafa ekki skilað sér í 
auknum friði og lýðræði, 
það sést berlega í Afgan-
istan og Líbíu.“  SÍÐA 6

Katrín Jakobsdóttir, formaður Vinstri grænna.

Innifalið: Beint flug til og frá Ljubljana, góðar gistingar,
 fullt fæði, íslensk fararstjórn og skoðunarferðir.
Verð á mann m.v. tvíbýli:  
229.000,-. Vínsmökkun innifalin.
Nánar á www.erlend.is/slovenia2014

SLÓVENÍA. 
DAGAR VÍNS OG RÓSA 2. – 6. OKT.

5 DAGA SÆLKERAFERÐ TIL  SLÓVENÍU Í LITLUM HÓPI.

Ferðaskrifstofan Isafold Travel , Smiðshöfða 21, 110 Rvk. Sími 544 8866.

Eineggja þríburar litu dagsins ljós
Það var sannkölluð gleðistund hjá Jóhanni Helga Heið-

dal og Karin Kristensen á sunnudag þegar þau eignuðust 
heilbrigða þríbura á spítala í Kaupmannahöfn. Þríbur-
arnir, sem eru eineggja, voru hver í sínum líknarbelg en 
höfðu allir sömu fylgju. Eineggja þríburafæðingar eru 
gríðarlega sjaldgæfar og sérstaka athygli vekur að þeir 
komu undir með náttúrulegum hætti. Líkurnar á því að 
þríburar verði til með þeim hætti eru um ein á móti 
hundrað milljónum. 

Þríburarnir komu í heiminn eftir tæplega 31 viku 
meðgöngu og dafna vel að sögn foreldranna. „Öllum 
heilsast mjög vel núna, bæði móður og börnum,“ sagði 
Jóhann Helgi Heiðdal, nýbakaður faðir, alveg í skýjunum. 

  Það var náttúr-
lega mjög skrítið. 

Það gaf til kynna að 
verið væri að huga 

að breytingum á 
lögum um Seðla-

bankann sem ekki 
er búið að hugsa til enda.  

Oddný Harðardóttir,
þingmaður Samfylkingarinnar. 

FJÖLMIÐLAR Starfsmenn DV ehf. lýstu í gær yfir 
áhyggjum vegna væringa um eignarhald félagsins 
sem þeim virðist vera tilraun til fjandsamlegrar yfir-
töku, þar sem ekki liggi ljóst fyrir hvaða aðilar það 
eru sem fjármagna kaupin.

Starfsmennirnir hafa áhyggjur af ritstjórnarlegu 
sjálfstæði fjölmiðilsins og undirstrika stuðning sinn 
við þá ritstjórnarstefnu sem haldið er úti undir merkj-
um DV. Telja þeir mega ráða af samtölum við stjórn-
armenn DV ehf. að fráfarandi stjórnarformaður, Þor-
steinn Guðnason, hafi meðal annars fundið að því að 
félagið greiði málskostnað og bætur vegna málaferla 
á hendur einstaka blaðamanni. 

„Ef breyting yrði þar á yrði vegið að grunngildum 
ritstjórnarlegs frelsis og jafnframt farið gegn nýsettum 
fjölmiðlalögum,“ segir í yfirlýsingu starfsmanna DV.

Þorsteinn Guðnason sagði ásakanirnar „furðuleg-
ar“ í yfirlýsingu sem hann sendi frá sér. Jafnframt 
sagði Þorsteinn allt tal um fjandsamlega yfirtöku vera 
úr lausi lofti gripið. Þorsteinn sagði jafnframt að ekki 
stæði annað til en að efla DV á næstunni. Þorsteinn 
tekur undir með starfsmönnum DV að mikilvægt sé 
að standa vörð um frjása og óháða fjölmiðlun. - ktd, bá

Stjórnarmaður í DV segir allt tal um fjandsamlega yfirtöku úr lausu lofti gripið:

Starfsmenn DV áhyggjufullir

YFIRLÝSING  Hvorki Reynir Traustason, ritstjóri DV, né fram-
kvæmdastjórar DV komu að yfirlýsingu starfsmannanna. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Í tilefni skóladaga verður fjörugt 
fjölskyldubingó í dag, 16. ágúst kl. 14 
á Blómatorgi. Komdu og vertu með!

FJÖLSKYLDUBINGÓ

GLÆSILEGIR 
VINNINGAR

Ókeypis bingóspjöld*

BINGÓSTJÓRI

Siggi Hlö

VINNINGAR FRÁ:

Nánari upplýsingar 
um vinninga: 

kringlan.is

*á meðan birgðir endast
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STIKLUR ÚR SÖGU LEKAMÁLSINS

4

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 kkolbeins@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

VITA er lífið
VITA  |  Skógarhlíð 12  |  Sími 570 4444 

Verð frá 49.900 kr.*
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Síðustu sætinSíðustu

Alicante, Spáni
19. og 26. ágúst

*Flug fram og til baka með flugvallasköttum.
Skoðið tilboðin á www.vita.is

Skráðu þig
í netklúbbinn - VITA.is

Soff ía Sveinsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

LÆGIR SMÁM SAMAN  Í dag verður strekkingur víða og hvassast austan við 
Vatnajökul. Lægir í kvöld og á morgun má búast við 3-8 m/s, stöku skúrum NA-til en 
annars björtu og fínu veðri. Á mánudaginn verður hægviðri og víða léttskýjað.
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London
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Orlando
Ósló
París
San Francisco
Stokkhólmur

MÁNUDAGUR

Á MORGUN

2. maí  Úrskurðir Hæsta-
réttar og Héraðsdóms 
Reykjavíkur birtast á vef 
Hæstaréttar. Hæstiréttur 
hafnar kröfu lögreglunnar 
um að blaðamaður mbl.is 
beri vitni fyrir dómi. 

18. júní Hæstiréttur kveður 
upp annan dóm vegna kröfu 
lögreglu um að blaðamaður beri 
vitni. Í dómnum er tekið fram 
að „starfsmaður B“ í innanríkis-
ráðuneytinu sé með réttarstöðu 
grunaðs manns. 

20. júní DV fullyrðir að 
báðir aðstoðarmenn 
ráðherra séu með réttar-
stöðu grunaðs manns. 
Fullyrt erí blaðinu að 
Gísli Freyr Valdórsson sé 
„starfsmaður B“. 

25. júní Greint er 
frá því í fjölmiðlum 
að Stefán Eiríksson 
lögreglustjóri hafi 
sótt um starf hjá 
Samgöngustofu. 

29. júLí Fréttir berast af því að 
Stefán Eiríksson lögreglustjóri 
hafi ákveðið að hætta störfum 
í lögreglunni vegna afskipta 
Hönnu Birnu af lögreglurannsókn. 
Umboðsmaður spyr Hönnu Birnu 
út í samskiptin og krefst svara. 

1. ágúst Hanna Birna 
Kristjánsdóttir svarar 
fyrirspurnum umboðs-
manns Alþingis.

6. ágúst Tryggvi 
Gunnarsson spyr 
Hönnu Birnu aftur 
út í samskiptin.

15. ágúst Hanna 
Birna Kristjánsdóttir 
svarar umboðsmanni 
Alþingis öðru sinni. 
Tilkynnir síðar um 
daginn að Gísli Freyr 
hafi verið ákærður. 

STJÓRNSÝSLA Hanna Birna Krist-
jánsdóttir innanríkisráðherra 
hefur farið fram á að vera leyst frá 
skyldum sínum sem ráðherra dóms-
mála á meðan dómsmál á hendur 
Gísla Frey Valdórssyni, aðstoðar-
manni hennar, stendur yfir. Gísla 
Frey barst ákæra frá ríkissaksókn-
ara síðdegis í gær vegna meðferð-
ar persónuupplýsinga um hælisleit-
andann Tony Omos.

Hanna Birna segist hafa leyst 
Gísla Frey frá störfum á meðan 
málið er til meðferðar fyrir dóm-
stólum. Hanna Birna sagðist í sam-
tali við Fréttablaðið í gærkvöldi 
ekki vilja tjá sig frekar um málið 
að sinni. Sjálf hefur Hanna Birna 
ítrekað neitað að kannast við minn-
isblaðið sem birtist í fjölmiðlum. 
Þórey Vilhjálmsdóttir, hinn aðstoð-
armaður Hönnu Birnu, segist ekki 
hafa verið ákærð vegna málsins. 

Þann 20. nóvember á síðasta ári 
birtust fréttir í fjölmiðlum um að 
hælisleitandinn Tony Omos væri 
grunaður um aðild að mansali. 
Fréttirnar voru byggðar á minn-
isblaði sem fullyrt var að væru 
úr innanríkisráðuneytinu. Dag-
inn áður hafði verið boðað til mót-
mæla fyrir utan innanríkisráðu-
neytið vegna þess að vísa ætti 
Tony Omos úr landi.

Lögreglurannsókn hófst á starfs-
mönnum innanríkisráðuneytisins 
vegna lekamálsins í febrúar eftir 
að ríkissaksóknari fór fram á það. 
Við rannsókn málsins fór lögregla 
fram á það við blaðamann mbl.is 
að hann upplýsti um samskipti sín 
við heimildarmann sinn í innan-
ríkisráðuneytinu. Blaðamaðurinn 
neitaði að veita slíkar upplýsingar 
og því fór málið fyrir bæði Hér-
aðsdóm Reykjavíkur og Hæsta-
rétt sem dæmdi að blaðamaðurinn 
þyrfti ekki að upplýsa um heimild-
armann sinn. Í úrskurði dómstól-
anna kom fram að „starfsmaður 

B“ hjá innanríkisráðuneytinu hefði 
réttarstöðu grunaðs manns.

Fyrr í gær birtust á vef innan-
ríkisráðuneytisins svör við spurn-
ingum umboðsmanns Alþingis er 
varða samskipti hennar og Stef-
áns Eiríkssonar, fráfarandi lög-
reglustjóra á höfuðborgarsvæð-
inu. Hanna Birna sagði engin 
gögn vera til frá tveimur af þeim 
fjórum fundum sem hún átti með 
Stefáni eftir að rannsókn leka-
málsins hófst. Ráðherra ítrekar 
að enginn af þessum fjórum fund-
um hennar með Stefáni hafi verið 
haldinn sérstaklega til að ræða 
rannsóknina á lekamálinu. 

Í svari ráðherra segir að á 
tveimur fyrri fundunum hafi lög-
reglustjóri upplýst hana um hin 
ýmsu málefni. Á síðari tveim-
ur fundunum hafi verið rætt um 
breytingar á högum Stefáns.

Reglur um skráningu formlegra 
samskipta í Stjórnarráði Íslands 
greina að skrá skuli í málaskrá 
ráðuneytis formleg samskipti og 
formlega fundi. Í svari sínu segir 
ráðherra að reglurnar nái ekki 
til tveggja fyrrnefndra funda, né 
heldur símtöl þeirra á milli, enda 
hafi ekki verið fjallað um mál sem 
voru til umfjöllunar í ráðuneytinu.

 ingvar@frettabladid.is

Ráðherra biðst undan dómsmálum
Innanríkisráðherra hefur farið fram á að vera leystur undan skyldum sínum sem ráðherra dómsmála meðan ákæra gegn Gísla Frey Val-
dórssyni aðstoðarmanni hennar er til meðferðar hjá dómstólum. Ráðherra svaraði umboðsmanni Alþingis öðru sinni í gær. 

Gísli Freyr Valdórsson, aðstoðarmaður Hönnu 
Birnu, neitar því að hafa lekið upplýsingum 
í fjölmiðla um hælisleitandann Tony Omos í 
nóvember á síðasta ári. Gísli Freyr segir að þrátt 
fyrir ítarlega rannsókn lögreglu hafi ekki annað 
komið fram en að hann hafi lesið minnisblað 
ráðuneytisins um Tony Omos og átt samtöl 

við starfsmenn fjölmiðla þá daga sem 
rannsóknin náði til. Hvorugt 
athæfið sé saknæmt og 
samskipti aðstoðarmanna 
ráðherra við fjölmiðla séu 
daglegt brauð.

GÍSLI FREYR SEGIST EKKI HAFA BROTIÐ LÖG
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra sagði að hann 
mundi taka til skoðunar ósk Hönnu Birnu Kristjánsdóttur innan-
ríkisráðherra yfir helgina en vildi að öðru leyti ekki tjá sig um 
málið.

Ragnheiður Ríkharðsdóttir, formaður þingflokks Sjálfstæðis-
flokksins, sagðist heldur ekki vera tilbúin að tjá sig um málið þegar 
Fréttablaðið hafði samband við hana í gærkvöldi. Pétur Blöndal, 
þingmaður Sjálfstæðisflokksins, sagði að það skorti enn 
ýmsar upplýsingar varðandi málið til að hann gæti 
tekið afstöðu til þess eftir atburði gærdagsins.

Illa gekk að ná í þingmenn bæði stjórnar og 
stjórnarandstöðu. Þeir sem náðist í voru fámálir.
 - jse

ÞINGMENN TJÁ SIG EKKI

19. nóvember Boðað 
er til mótmæla fyrir 
utan innanríkisráðu-
neytið vegna þess 
að vísa á Tony Omos 
úr landi. 

20. nóvember  
Fréttablaðið 
birtir frétt 
sem byggir á 
minnisblaði um 
Tony Omos.

10. Janúar Greint er frá því 
í fjölmiðlum að lekinn hafi 
verið kærður til lögreglunn-
ar á höfuðborgarsvæðinu 
og ríkissaksóknari óskar 
eftir upplýsingum um málið 
frá innanríkisráðuneytinu.

31. janúar Ríkissaksóknari fer 
fram á frekari upplýsingar frá 
ráðuneytinu vegna lekans

7. febrúar Saksóknari 
fer fram á að lög-
reglurannsókn skuli 
fara fram á málinu.

SÖKUÐ UM AFSKIPTI   Hanna Birna Kristjánsdóttir og Stefán Eiríksson funduðu fjórum sinnum á þeim tíma sem lögregluyfir-
völd höfðu lekamálið til umfjöllunar. 

AÐSTOÐAR-
MAÐURINN 

   Þrátt fyrir að Gísli Freyr 
hafi ávallt haldið því fram 

gagnvart mér að hann sé með 
öllu saklaus af málinu og geri 

það enn, hef ég tekið þá 
ákvörðun að leysa hann nú 

þegar frá störfum.
Hanna Birna Kristjánsdóttir,

innanríkisráðherra.



ALLT FYRIR 
HEIMILIÐ

Á LÆGRA VERÐI!

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI 
SÍÐAN 1956

180548318018054854822180054854822

43.900 kr.63.900 kr.
G115, 103 ltr. Orkunýting A+G-215, 203 ltr. Orkunýting A+

FRYSTIKISTA FRYSTIKISTA

20%
afsl20%
AFSLÁTTUR
JOTUN LADY
INNIMALNING

JOTUN MUR
U T I M A L N I N G

52459995245999

8.995 kr.

1.990 kr/m

10.995 kr.

13.995

Eikarplanki 

14.995

BORVÉL 
2 rafhlöður

Borðastærð 1,292 x 193 mm 
146938

Borðastærð 1,292 x 193 mm 
8 mm þykkt, slitþolsflokkur 32 
146968

HARÐPARKET

HÁÞRÝSTIDÆLA

6 mm þykkt 
Borðastærð 1 292 x 193 mm

32.995 kr.

1.290 kr/m

RAFHLÖÐUBORVÉL

HARÐPARKET

13.995

14.995

39.99539.995

Innbyggt sett á frábæru
verði. Allt innifalið: skál,
kassi, seta
og skolhnanannn ppurppur140CM140CM..
8078416

Háþrýstidæla C105 6-5
105 bar, kapall og slanga 
5 m 440 ltr/klst5 m 440 ltr/klst.
525424952545225254249249424249

49.995 kr.
87.900

KLÓSETT
MEÐ ÖLLU!

87.900

Jotun Akryl Mur, 

útimálning á stein 
og múr. Silkimött 
alkalíþolin 100% 

akrýlmálning. 
Notast á nýjan eða 
áður málaðan múr.

Rafhlöðuborvél 18V

DS18DSFL, 2 
rafhlöður Li-ion 

1.5 Ah Átak 53Nm, 
Hleðslutími

40 min.13 mm 
patróna
5247049

Lady Vegg 10, hágæða innimálning 
Einstaklega slitsterk, fyrir stofuna, 
svefnherbergið og baðherbergið 
Notast á nýjan eða áður málaðan múr.

100% AKRÝLMÁLNING

20%
AFSLÁTTUR

HANDLAUGARTÆKI 
ELDHÚSTÆKI 
Damixa Space 

995 kr.
25 cm rúlla, bakki 

og handfang

RÚLLUSETT

7.995 kr.
9.995 

KJARAKLÚBBSVERÐ

9.995 

2006509

666111111

20020065065099

0000000000055555565665555555500000

5.549 kr.
7.399

PANNA VITA
Á allar hellur 24 CM.

7.399

80008008000800

HANDBÓKINER KOMIN ÚT

2mm 2

7014822

patróna
5247524752 0490

55 FYLGIHLUTIR

ALVÖRU 
VERKFÆRI

Þriggja stafa hnota

25%
AFSLÁTTUR

ALLAR PÖNNUR FRÁ BEKA

8000850

7.195 kr.
8.995 

KJARAKLÚBBSVERÐ 

8.995 
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STJÓRNMÁL „Við teljum þetta ekki 
rétta forgangsröðun. Við höfum 
bent á að hernaðaraðgerðir sem 
NATO hefur staðið fyrir hafa ekki 
skilað sér í auknum friði og lýð-
ræði, það sést berlega í Afganistan 
og Líbíu,“ segir Katrín Jakobsdótt-
ir, formaður Vinstri grænna. 
Anders Fogh Rasmussen, fram-
kvæmdastjóri NATO, bað á fundi 
með íslenskum ráðamönnum um 
að Íslendingar ykju framlög sín til 
bandalagsins. Kostnaður ríkisins 
vegna aðildar að NATO er nú um 
600 milljónir á ári.  
Katrín segir að það eigi að nýta 
peningana í þróunarsamvinnu og 
í diplómatísk samskipti en ekki í 
hernað. Hernaðaraðgerðir hvar 
sem þær hafi verið viðhafðar hafi 
ekki skilað sér í auknum friði.

Guðmundur Steingrímsson, for-
maður Bjartrar framtíðar, segir 
að hans skoðun sé sú að þátttaka 
Íslendinga í NATO eigi að vera með 
áherslu á borgaraleg verkefni. Það 
eigi að leggja áherslu á að Ísland sé 
herlaust land.

„Annars hefur þingflokkur 
Bjartrar framtíðar ekki rætt þetta 
sérstaklega. Við eigum eftir að 
móta sameiginlega afstöðu til þessa 
máls,“ segir Guðmundur. 

Össur Skarphéðinsson, fyrrver-
andi utanríkisráðherra og fulltrúi 
Samfylkingarinnar í utanríkismála-
nefnd Alþingis, bendir á að Íslend-
ingar verði að gæta þess að standa 
við þær skyldur sem á þeim hvíla 
sem aðilar að Atlantshafsbandalag-
inu. 

„Ef það berast óskir um aukin 
framlög verður Alþingi að vega 
þær og meta,“ segir Össur og minn-
ir á Ísland sé herlaust land. Það hafi 
áður komið óskir um að við sinnt-
um tímabundnum verkefnum á vett-
vangi Atlantshafsbandalagsins og 
við höfum sinnt þeim.  

„Ef það er þörf á að við tökum 
þátt í borgaralegum verkefnum til 
dæmis í Úkraínu þá hlýtur Alþingi 
að taka vel í það,“ segir Össur.  Við 
sendum til að mynda ljósmæður og 

hjúkrunarfólk til Afganistans og 
það sé slík aðstoð sem við getum 
látið í té. 

Birgitta Jónsdóttir, þingflokks-
formaður Pírata, segir að ekki hafi 
verið gefnar skýringar á því í hvað 
aukin framlög eigi að fara. Það hafi 
verið rætt um að Íslendingar taki 
þátt í því að auka netöryggi  en hún 
segist ekki hafa fengið skýringar á 
hvað felist í því, það sé því erfitt að 
taka afstöðu að svo stöddu.

„Ég er fylgjandi meira gagnsæi. 
Ég vil að við fáum að vita í hvað þeir 
fjármunir sem við leggjum í NATO 
fara,“ segir Birgitta. 

 johanna@frettabladid.is

Leggja áherslu á 
borgaraleg verkefni 
Formaður VG segir að hernaðaraðgerðir NATO hafi ekki stuðlað að friði og lýð-
ræði. Fyrrverandi utanríkisráðherra segir að Alþingi verði að meta óskir NATO 
um aukin framlög Íslendinga. Björt framtíð á eftir að móta sameiginlega afstöðu. 

Ennþá laus pláss á námskeið fyrir  
þá sem vilja losna við nikótínfíkn. 

Skráning í síma 780 7911 eða valliskag@gmail.com

Valgeir Skagfjörð heldur námskeið  
í Húsinu v/Staðarberg í Hafnarfirði  
Þriðjudaginn 28. janúar kl 17.00.

Allir geta hætt að reykja og það þarf ekki að vera erfitt. Valgeir er brautryðjandi í jákvæðri nálgun 
á því að hætta að reykja. ( Ásgeir Rúnar Helgason, dósent í sálfræði ) 

þriðjudaginn 26. ágúst nk. kl. 17.00 

ÁRGANGUR 1950 ÚR KÓPAVOGI
 

Síðast hittumst við fyrir 25 árum og ætlum að endurtaka leikinn núna  
og hittast í Gala Smiðjuvegi 1, Kópavogi,  laugardaginn 23. ágúst, kl. 19 

Þar verður spjallað, snætt og dansað við tónlist okkar tíma  
Miðaverð er kr.6.500,-

Hægt að leggja inn á reikning: 0152-05-260780,  kt.281250-4699  
og senda kvittun á thordise@arborg.is

Munið að prenta út kvittun. 
Nefndin sjálfskipaða  

Nánari uppl.: prentari@est.is  og Facebook;   Gaggó Kóp. árgangur 1950

Orkhúsinu / Suðurlandsbraut 34 / 517 3900

Ertu með 
verki í 
hnjám eða 
ökkla?
Flexor býður mikið úrval af 
stuðningshlífum fyrir flest 
stoðkerfisvandamál. 

LÖGREGLUMÁL Rúmlega þrítugur 
karlmaður hefur verið úrskurðaður 
í gæsluvarðhald á Akureyri vegna 
gruns um að hann hafi brotið gegn 
tveimur átta ára drengjum.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins er um að ræða eitt ein-
stakt brot gegn drengjunum í 
sameiningu. Gunnar Jóhannes-
son, lögreglufulltrúi á Akureyri, 
segir að ekki sé um brot af alvar-
legustu gerð að ræða. „Svona brot 
gegn börnum eru samt alltaf litin 
alvarlegum augum,“ segir hann.

Tilkynning um  brotið barst frá 
foreldrum drengjanna á miðviku-
dag. Þá þegar var vitað hver brota-
maðurinn er og var hann í kjölfarið 
handtekinn og færður til skýrslu-
töku. Maðurinn er ekki tengdur 
börnunum fjölskylduböndum. 

„Þetta mál er til rannsóknar og 
er litið alvarlegum augum. Svo 
hefur það bara sinn gang,“ segir 
Gunnar. Hann segir rannsókn 
miða vel áfram.

Maðurinn hefur verið úrskurð-
aður í gæsluvarðhald til föstudags-

Rúmlega þrítugur maður grunaður um kynferðisbrot gegn ungum drengjum:

Foreldrar þekktu til brotamanns

Á AKUREYRI  Brotið kom inn á borð 
lögreglunnar á Akureyri og átti sér stað 
þar í bæ.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

STJÓRNSÝSLA Ríkisstjórn Sigmundar Davíðs Gunn-
laugssonar hefur ekki sett sér nýjar siðareglur fyrir 
ráðherra og lítur svo á að siðareglur fyrri ríkis-
stjórnar, frá árinu 2011, séu enn í gildi.

Þetta kemur fram í svari forsætisráðherra við 
fyrirspurn Tryggva Gunnarssonar, umboðsmanns 
Alþingis.

Sigmundur segir að með meginbreytingum á 
stjórnarráðslögum sé ekki gerð lagaleg krafa til 
þess að hver ríkisstjórn setji sér eða staðfesti siða-
reglur sérstaklega. Hins vegar sé ekki sé ólíklegt að 
ráðist verði í einhverjar breytingar á reglunum með 
það að markmiði að skýra þær og einfalda.  - jme

Segir enga lagalega kröfu gerða til ríkisstjórnarinnar um að setja siðareglur:

Ráðherra svarar umboðsmanni

SVARAÐI UMBOÐSMANNI  Forsætisráðherra segir í bréfi 
til umboðsmanns Alþingis að ríkisstjórnin hafi ekki sett sér 
 siðareglur.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

BAÐ UM AUKIN FRAMLÖG  Anders Fogh Rasmussen hitti íslenska ráðamenn í 
vikunni og fór fram á að Íslendingar ykju framlög sín til NATO.   FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

  Ef það berast óskir um 
aukin framlög verður 

Alþingi að vega þær og 
meta. 

Össur Skarphéðinsson, 
fyrrverandi utanríkisráðherra. 

  Við höfum bent á að 
hernaðaraðgerðir sem NATO 

hefur staðið fyrir hafa ekki 
skilað sér í auknum friði og 

lýðræði. 
Katrín Jakobsdóttir,

 formaður VG.

  Það á að leggja áherslu 
á að Ísland er herlaust land.  

Guðmundur Steingrímsson, 
formaður Bjartrar framtíðar. 

  Ég er fylgjandi meira 
gagnsæi. Ég vil að við fáum 

að vita í hvað þeir fjármunir 
sem við leggjum í NATO fara. 

Birgitta Jónsdóttir, 
þingflokksformaður Pírata.
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Styrkir frá SORPU/Góða hirðinum

Ágóði af sölu nytjahluta í Góða hirðinum rennur til góðra málefna. Styrkirnir eru 
veittir til líknar- og félagasamtaka og er markmiðið að styðja fólk til sjálfshjálpar. 
Verkefnin geta til dæmis snúist um menntun, endurhæfingu og sjálfsbjörg og er 
sérstaklega leitast við að styrkir nýtist efnaminni börnum og ungmennum.

Nánari upplýsingar eru á vef SORPU, www.sorpa.is.
Umsóknarfrestur fyrir haustúthlutun er til 1. september.

 Vinnustaða-
námssjóður

Umsóknarfrestur til 29. ágúst 

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

ÚKRAÍNA, AP Rússneska bílalestin 
sem sögð var eiga að flytja hjálp-
argögn til Úkraínu beið við landa-
mærin í gær og fengu Úkraínu-
menn heimild til að leita í henni. 
Óvíst var hvenær þeirri leit lyki.

Úkraínski herinn gerði hins 
vegar árás í fyrrinótt á rússneskar 
herbifreiðar sem höfðu fylgt bíla-
lestinni en héldu að sögn Úkraínu-
stjórnar inn yfir landamærin til 
Úkraínu.

Petro Porosjenkó Úkraínuforseti 
fullyrti þetta í gær og Úkraínuher 
sagði herbifreiðarnar hafa verið 
eyðilagðar með öllu. Rússnesk 
stjórnvöld neita því hins vegar 
að herlið frá þeim hafi farið yfir 
landamærin.

Laurent Corbaz, yfirmaður hjá 
Alþjóðanefnd Rauða krossins í 
Evrópu, sagði að bráðabirgða-
samkomulag hefði náðst um að 
rússnesku flutningabifreiðarnar 
fengju að fara yfir landamærin 
til Úkraínu, en aðeins ein í einu og 
enginn nema einn ökumaður yrði 
í hverri bifreið. Starfsmenn Rauða 
krossins tækju þar við hjálpar-
gögnunum og dreifðu þeim í hinu 
stríðshrjáða Luhansk-héraði án 
herfylgdar.

Átökin í austanverðri Úkraínu, 
sem hófust síðla vetrar, hafa nú 
kostað nærri 2.100 manns lífið. 
Hörðust hafa átökin verið á allra 
síðustu vikum.

Ástandið hefur verið einna verst 
í borginni Luhansk, sem hefur 
verið að mestu án vatns og raf-
magns auk þess sem símasamband 
er afar stopult. 

Rússneskir ráðamenn hafa 
ítrekað verið sakaðir um að kynda 
undir ólgunni í austanverðri 
Úkraínu og aðstoða uppreisnar-
menn, sem vilja margir hverjir 
aðskilnað frá Úkraínu og samein-
ingu við Rússland.

Til stendur að utanríkiráðherr-
ar Úkraínu og Rússlands hittist í 
Berlín á morgun, ásamt utanríkis-
ráðherrum Frakklands og Þýska-
lands.

„Við þurfum að ræða saman,“ 
sagði Pavlo Klimkin, utanríkis-
ráðherra Úkraínu, á Twitter-síðu 
sinni í gær.

Utanríkisráðherrar Evrópusam-

bandsins ræddu ástandið í Úkraínu 
á fundi sínum í Bruss el í gær, og 
sendu frá sér sameiginlega yfirlýs-
ingu þar sem segir meðal annars: 
„Evrópusambandið myndi líta á 
allar einhliða hernaðaraðgerðir af 
hálfu Rússa í Úkraínu, undir hvaða 
yfirskini sem það er, þar á meðal 
undir yfirskini mannúðaraðstoð-
ar, sem gróft brot á alþjóðalögum.“

 gudsteinn@frettabladid.is

Gerðu árás á bílalest
Úkraínustjórn segir að brynvarðir bílar frá rússneska hernum hafi ekið yfir landa-
mærin í fyrrinótt með bílum sem fluttu hjálpargögn. Árás hafi verið gerð á þá.  

BÍLALEST MEÐ HJÁLPARGÖGN  Úkraínumenn fengu að leita í rússneskri bílalest 
með hjálpargögn.  NORDICPHOTOS/AFP

  Við þurfum að ræða 
saman.

Pavlo Klimkin,
utanríkisráðherra Úkraínu.
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FERÐAÞJÓNUSTA Héraðsdómur 
Reykjavíkur tekur í byrjun sept-
ember fyrir beiðni minnihluta 
landeigenda við Reykjahlíð um að 
fá staðfestingu á lögbanni sýslu-
mannsins á Húsavík. Bannið er til 
komið vegna gjaldtöku verulegs 
meirihluta landeigenda á hvera-
svæðinu austan Námaskarðs og 
við Leirhnjúk.

Ólafur H. Jónsson, talsmað-
ur meirihluta landeigenda, telur 
að landeigendur hafi orðið fyrir 
milljónatuga tapi í sumar vegna 
lögbannsins. „Þetta er ekki eins og 
þú setjir upp pylsuskúr og byrjir 
að innheimta. Þetta er tugmilljóna 
dæmi vegna þess að við erum með 
vélbúnað, hugbúnað, leiðbeinandi 
girðingar og aðstöðu fyrir starfs-
menn,“ segir hann aðspurður. 

Beiðni minnihluta landeigenda 
um lögbannið var samþykkt um 
miðjan júlí eftir að gjald hafði 
verið tekið af gestum í um einn 
mánuð. „Þetta tekur nokkrar vikur 
og síðan heldur þetta til Hæsta-
réttar nema forsendurnar séu svo 

augljósar að menn hafi ekki efni 
á því að fara í Hæstarétt,“ segir 
Ólafur og bætir við að 86 prósent 
aðila hafi samþykkt framkvæmd-
ina 31. janúar. 

„Þetta er hið furðulegasta mál 
sem segir mér að þeir sem standa 
á bak við þetta eru stóru ferða-
þjónustuaðilarnir sem hafa att litla 
landeigendafélaginu út í lögbann og 
tekið þátt í því að borga 40 milljón-
ir,“ segir hann og á við trygginga-
féð sem hluti félagsmanna í land-
eigendafélaginu þurfti að reiða af 
hendi til að lögbannið gæti tekið 
gildi. „Þetta eru stærstu ferða-
þjónustuaðilarnir í innflutningi á 
skemmtiferðaskipum, stærstu rútu-
bílafyrirtækin á Íslandi, hvalaskoð-
unarfyrirtæki á Húsavík og bíla-
leigur, bætir hann við. „Ég er með 
heimildir fyrir því að ferðaþjón-
ustuaðilar voru kallaðir á fund til 
Reykjavíkur til þess að safna pen-
ingum fyrir lögbannsupphæðinni. 
Þar á meðal eru þessir geirar. Það 
finnst mér alvarlegast í málinu út 
af því að þetta er einkahlutafélag.“

Ólafur óttast að málið muni 
dragast á langinn næstu árin án 
þess að lausn fáist á því. „Það 
verður breytt ásýnd og er þegar 
orðin breytt ásýnd á þessum svæð-
um vegna þess að núna þegar rign-
ir þá er þetta bara drullusvað og 
hver hugsar um það? Það má eng-
inn af því að það verður ekkert 
gert í landi Reykjahlíðar fyrr en 
það verður komið á hreint hverjir 
mega það.“  freyr@frettabladid.is

Landeigendur tapa 
tugum milljóna 
Meirihluti landeigenda við Reykjahlíð kveðst hafa orðið fyrir milljónatuga tapi 
vegna lögbanns á gjaldtöku þeirra á hverasvæðinu austan Námaskarðs og við Leir-
hnjúk. Héraðsdómur Reykjavíkur tekur fyrir beiðni minnihluta um staðfestingu. 

GJALDTAKA Á HVERASVÆÐI  Lögbann var sett á gjaldtökuna í sumar eftir að hún hafði staðið yfir í um einn mánuð.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

  Ég er 
með heimildir 

fyrir því að 
ferðaþjón-
ustuaðilar 

voru kallaðir 
á fund til 

Reykjavíkur til þess að 
safna peningum fyrir 

lögbannsupphæðinni. 
Ólafur H. Jónsson.

HJÓLA- OG SPORTVÖRUVERSLUNIN · FAXAFENI 7 SÍMI 5 200 200 · GAP.IS

ALLT AÐ

50%
AFSLÁTTUR

LÖGREGLUMÁL Rannsókn á fjórum 
kynferðisbrotamálum sem kærð 
voru eftir verslunarmannahelgina 
miðar vel áfram. Ein kona leitaði 
á neyðarmóttöku nauðgana vegna 
brots á Þjóðhátíð í Vestmannaeyj-
um en hún hefur ekki kært atvikið 
og er það ekki til rannsóknar.

Á Akureyri kærði kona nauðg-
un sem átti sér stað í heimahúsi. 
Árásarmaðurinn var handtek-
inn þegar tilkynning til lögreglu 
barst og var látinn laus að lokinni 
skýrslutöku. Engin vitni eru að því 

máli. Lögreglan á Akureyri gerir 
ráð fyrir að senda málið til ríkis-
saksóknara innan tíðar. 

Lögreglan á Selfossi hefur tvö 
mál til rannsóknar eftir verslun-
armannahelgina. Annað snýr að 
blygðunarsemisbroti á Flúðum og 
hitt að kynferðisbroti á Selfossi. 
Rannsókn á báðum þessum málum 
gengur vel. . 

Ekkert kynferðisbrot hefur 
verið tilkynnt lögreglunni á höf-
uðborgarsvæðinu eftir verslunar-
mannahelgina.  - ssb

Fjórar kynferðisbrotakærur bárust lögreglu eftir verslunarmannahelgina: 

Rannsókn á nauðgun gengur vel

ÞJÓÐHÁTÍÐ  Ekkert kynferðisbrot er til 
rannsóknar hjá lögreglu í Vestmanna-
eyjum og engin kæra hefur borist eftir 
helgina. 

DÝRALÍF Holugeitungurinn, sem 
hve mestum usla veldur af geit-
ungategundunum, er nú í sinni 
mestu lægð. 

Hann átti í miklu basli síðasta 
sumar og nú í sumar hefur hann 
lítið verið á ferðinni. Það er reynd-
ar ekki aðeins hér á landi sem 
hann á erfitt uppdráttar heldur 
berast váfréttir af honum víðar á 
okkar breiddargráðu. 

Erling Ólafsson, skordýrafræð-
ing þar, getur ekki svarað því 

hvort holugeitungarnir séu að 
syngja sitt síðasta. „Hvort þeir séu 
nú að kyrja lokalagið veit ég ekki,“ 
svarar hann. „Þeir gætu hugsan-
lega átt aukalög á dagskránni. 
Tíminn ræður þá rún.“

Til merkis um það má geta þess 
að nýlega fannst bú í Hafnarfirði 
með drottningu og 534 þernum.

Trjágeitungur, sem ekki er jafn 
hvimleiður og holugeitungurinn, 
virðist hafa það gott hér og þrífst 
eins og njóli í kúamykju. - jse

Holugeitungarnir illskeyttu eru í mikilli lægð en vægari tegundir þrífast:

Geitungurinn gæti átt aukalag

GEITUNGABÚ  Geitungategundum 
reiðir misjafnlega af hér á landi en sá 
vægari virðist þó hafa það betra.
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Aukum framleiðni
Býrðu yfir góðri hugmynd?

FAAS þakkar þeim fjölmörgu einstaklingum sem ætla að 
hlaupa til styrktar félaginu í Reykjavíkurmaraþoninu 23. 
ágúst n.k. og hvetur alla sem láta sig málefni fólks með 
heilabilun varða að heita á hlaupara okkar.
Sjá nánar á www.hlaupastyrkur.is

FAAS verður með bás á skráningarhátíðinni í Laugardalshöll 
21. og 22. ágúst. Við hvetjum hlauparana okkar til að líta við,  
fá bol eða buff og verðskuldaðar þakkir fyrir framtakið.

Bestu kveðjur frá FAAS

HEILBRIGÐISMÁL Bogfrymlasótt er 
sýking af völdum sníkils sem er 
einfrumungur og heitir bogfrym-
ill (Toxoplasma gondii). Sýking-
in getur borist í fólk við neyslu á 
hráu eða illa steiktu/soðnu kjöti, 
en einnig grænmeti og ávöxtum 
sem eru mengaðir af bogfrymla-
eggjum, samkvæmt upplýsingum 
frá Matvælastofnun. 

Flestir einstaklingar með heil-
brigt ónæmiskerfi sem sýkjast af 
bogfrymli verða þess ekki varir. 
Sjúkdómurinn getur hins vegar 
valdið fóstri þungaðra mæðra 
skaða eða fósturláti og verið 
hættulegur einstaklingum með 
skert ónæmiskerfi. 

Kettir og dýr af kattaætt eru 
einu endahýslar sníkjudýrsins. 
Kettir skilja eggin út með saurn-
um og þannig mengast jarðveg-
ur og vatn. Millihýslar geta verið 
menn, grasbítar, nagdýr og fugl-
ar, sem smitast þegar smithæf 
egg bogfrymilsins berast ofan í 
þá. Eggin leysast upp í melting-
arveginum, klekjast út og berst 
sníkillinn með blóðstraumnum út 
um líkamann.  

Um 80 prósent þeirra sem sýkj-
ast fá ekki sjúkdómseinkenni. 
Flestir heilbrigðir einstaklingar ná 
fullum bata án meðferðar en beita 
má lyfjameðferð þegar um alvar-
legri sýkingar er að ræða. Almennt 
er bogfrymlasótt ekki álitin alvar-
legur sjúkdómur í heilbrigðu fólki 
en til eru rannsóknir sem hafa 
gefið til kynna að bogfrymlasótt 
sé vanmetinn sjúkdómur. 

Sauðfé er tiltölulega móttæki-
legt fyrir bogfrymlasýkingum 
en annað búfé síður. Norræn 
rannsókn frá árunum 2004-2006 
sýndi mjög lága tíðni bogfrymla 
í íslenskum lömbum. Fósturlát 
af völdum bogfrymla greinist 
hins vegar reglulega í sauðfé hér 
á landi og er aldrei hægt að úti-
loka að bogfrymla sé að finna í 
hráu kjöti og matjurtum.  

  freyr@frettabladid.is

Helstu staðreyndir um bogfrymlasótt
Forsætisráðherra hefur varað við afleiðingum þess að aflétta verndartollum á innfluttar landbúnaðarafurðir. Nefndi hann aukin tilfelli 
bogfrymlasóttar hér á landi og breytta hegðun fólks vegna hennar. En hvaða fyrirbæri er þetta eiginlega sem hefur vakið þessa athygli? 

Með eftirfarandi forvörnum 
er hægt að minnka verulega 
líkur á sýkingum af völdum 
bogfrymla: 

■ Gegnumsteikja allt kjöt og 
smakka aldrei á hráu kjöti. 
Bogfrym illinn drepst við hitun 
í 67°C í fáeinar sekúndur og 
við frystingu drepast lang-
flestar vefjablöðrurnar.

■ Þvo vel hendur og öll áhöld 
sem hafa komist í snertingu 
við hrátt eða lítið eldað. 

■ Þvo allt grænmeti og alla 
ávexti fyrir neyslu. 

➜ Aldrei að smakka 
á hráu kjöti

„Þetta er nú ekki vandamál hérna að mínu mati. Það eru einstaka tilfelli um svona sýkingar sem 
er tekið á og hægt að gefa lyf við því og lækna,“ segir Haraldur Briem sóttvarnarlæknir. „En það 
skiptir miklu máli um almennt hreinlæti í matvælaframleiðslu að dýr séu ekki að sýkjast en þetta er 
í nokkuð góðu ástandi hér. Eins og ég heyri á þessari umræðu eru menn að vísa til útlanda en þar 
eru menn náttúrulega að gæta sín líka. En þetta er ekki stórt heilsufarslegt vandamál sýnist mér.“

Spurður út í ummæli forsætisráðherra um að bogfrymlasótt geti haft áhrif á hegðun fólks og jafn-
vel heilu þjóðfélögin segir Haraldur: „Ég bara kannast ekkert við þetta. Ég hef aldrei heyrt þetta áður. 
Hann er kannski með einhverjar heimildir fyrir þessu sem þarf að skoða en ég þekki þetta ekki.“

Sóttvarnalæknir hefur aldrei heyrt á sóttina minnst áður

TRÚMÁL Kosning sóknarprests í 
Seljakirkju fer fram í dag. Valið 
stendur á milli Ólafs Jóhanns Borg-
þórssonar og Fritz Más Bernd-
sen Jörgenssonar. Annar þeirra 
mun taka við af séra Valgeiri Ást-
ráðssyni sem lét af störfum fyrr 
í sumar. Kosið verður í safnaðar-
heimili Seljakirkju og verður kjör-
staður opinn frá klukkan níu til 
fimm síðdegis. 

Hjördís Stefánsdóttir, formaður 
kjörstjórnar þjóðkirkjunnar, segir 
kjörsókn hafa verið góða. „630 
hafa kosið utan kjörfundar af 4.428 
á kjörskrá. Hjördís á von á því að 
skamman tíma taki að finna út hver 
fer með sigur af hólmi. „Við byrj-
um að telja þegar kjörstöðum hefur 
verið lokað. Ég á von á að talningu 
ljúki milli átta og níu komi ekkert 
upp á.“

Boðað var til kosningarinnar með 

undirskriftasöfnun sóknarbarna 
eftir að Agnes M. Sigurðardóttir, 
biskup Íslands, ákvað að auglýsa 
starfið á ný með vísan til jafnrétt-
islaga eftir að valnefnd taldi Ólaf 
Jóhann Borgþórsson hæfastan. - ih

Margir kosið utankjörfundar í Seljasókn í Breiðholti:   

Prestskosning í dag

SELJAKIRKJA  Kosið verður í dag.

KJÖTBORÐIÐ  Það skiptir öllu máli hvernig kjötvara er meðhöndluð fyrir neyslu.  FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

BOGFRYMILL   Sníkillinn bogfrymill stækkaður 
í smásjá. Flestir sem sýkjast af sníklinum verða 
ekki varir við hann.  NORDICPHOTOS/GETTY



Sendum frítt

LOKADAGAR ÚTSÖLU
25-60% afsláttur

úr vefverslun
lindesign.is

30-50%

60% afsláttur
af öllum barnafötum

Peysa
0-8 ára

Áður 2.490 kr
Nú 996

Buxur
0-8 ára

Áður 1.990 kr
Nú 796

Stærð 70x100

af öllum
barnaverum

Hettuhandklæði
Áður 3.990 kr
Nú 2.990 kr

25 tegundir

30-50%
af öllum

barnavörum

af eldhúsvörum
  30% afsláttur

25-50%
af öllum
rúmfötum

af öllum
dúnsængum

30%

Stærð 100x140

af öllum
handklæðum

50%   40% afsláttur
af öllum púðum

Stærðir
70x140
50x90
30x30

Íslensk hönnun
100% bómull

Peysa
0-8 ára

Áður 2.490 kr
Nú 996

Pils
0-7 ára

Áður 1.990 kr
Nú 796

Náttgalli
0-4 ára

Áður 2.890 kr
Nú 1.156

140x200
100x140
70x100

Stærðir



HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is

Kominn með nýtt útlit, nýja vél og nýja skiptingu. Nýi Poloinn er 
eyðslugrennri, hærri, kraftmeiri, öruggari og umhverfisvænni. 
Sportlegar línur, fáguð smáatriði og glæsilegt útlit grípa athyglina
í umferðinni: Það er greinilega allt á réttum stað í nýjum Polo.

Stærri og kraftmeiri með smáatriðin á hreinu.

PASSAT

5.050.000 kr.
Passat Comfortline Variant

1.4 EcoFuel AT á tilboði:

Þú sparar 680.000 kr.

Við eigum nokkur eintök af sérlega vel 
útbúnum Volkswagen Passat Comfortline. 
Náðu þér í einn með löngum lista af 
aukahlutum á frábæru verði sem býðst 
aðeins í stuttan tíma.

Ekkert sparað nema eldsneytið.

Hvort sem þú ert að leita að öruggum, rúmgóðum, kraftmiklum eða fallegum fjölskyldubíl 
er nýr Golf Sportsvan svarið. Komdu og prófaðu drauma-fjölskyldubílinn.

Draumi líkastur á degi hverjum.

GOLF SPORTSVAN

POLO

Í tilefni af 40 ára afmæli VW Golf bjóðum við sérútbúna Comfortline og 
Highline bíla á einstöku tilboðsverði. Komdu og tryggðu þér einn pakkaðan 
af afmælisdóti, tilbúinn á götuna.

GOLF

Afmælispakkaður.

4.120.000 kr.
VW Golf Comfortline 1.4 TSI

á afmælistilboði:

Þú sparar 615.000 kr.



SPENNANDI
FJÖLSKYLDUBOÐ
VOLKSWAGEN
Í HEKLU Í DAG MILLI
KL. 12 OG 16.

Það eru svo margar ástæður fyrir því að eignast Volkswagen. Ein sú helsta er að maður 

hreinlega fellur fyrir honum. Komdu í fjölskylduboð í HEKLU í dag milli kl. 12 og 16 og heilsaðu 

upp á alla Volkswagen fjölskyldumeðlimina. Þeir taka á móti þér með reynsluakstri, gosi, 

blöðrum, veltibíl og rjúkandi Kaffitári. Hlökkum til að sjá þig!

Við kynnum fyrsta meðlim Volkswagen fjölskyldunnar sem gengur eingöngu fyrir rafmagni. Ef þú hefur 
verið að hugsa um að skipta yfir í rafmagn er nýr Volkswagen e-up! svarið. Komdu og skoðaðu þetta 
netta tækniundur. Það eru spennandi tímar fram undan.

Framtíðin er á uppleið með fyrsta Volkswagen rafbílnum.

Bifreiðin er um það bil að taka stórum tæknilegum 

framförum með endurskoðun hreyfanleika. Kröfur um 

nærgætna nýtingu hráefna og náttúruauðlinda, minnkun 

útblásturs gróðurhúsalofttegunda og borgarþróun eru 

krefjandi viðfangsefni sem kalla á ný markmið. Um allan 

heim er Volkswagen þekkt fyrir gæði og tækninýjungar 

sem byggja á kröfum um ábyrgar og sjálfbærar 

samgöngur fyrir alla. Við sjáum okkar rafbíla sem 

miðpunkt í heildrænu kerfi fyrir samgöngur og horfum 

með tilhlökkun til framtíðarinnar.

Volkswagen e-mobility. Think Blue.

E-UP!

www.volkswagen.is

TIGUAN

6.750.000 kr.
Tiguan Sport & Style Diesel 2.0 TDI

á freistandi tilboði:

Þú sparar 715.000 kr.

Volkswagen Tiguan Sport & Style er nú á 
freistandi tilboði, drekkhlaðinn sportbúnaði. 
Komdu og reynsluaktu þessum frábæra bíl. 
Það kæmi okkur ekki á óvart ef þú vildir taka 
hann með þér heim eftir rúntinn.

Kominn í sportgírinn.
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SPOTTIÐ

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Ólafur Þ. 
Stephensen

olafur@frettabladid.is

Rússar tilkynntu á dögun-
um um viðskiptatakmark-
anir gegn efnahagsþving-
unum vestrænna þjóða 

sem ákveðnar voru í refsingar-
skyni vegna Úkraínudeilunn-
ar. Margir undruðust að Ísland 
skyldi ekki vera á þeim lista en 
aðrir fögnuðu og hugsuðu gott til 
glóðarinnar. 

Katrín Jakobsdóttir, formaður 
VG, sá ástæðu til þess að kalla 
eftir skýringum á því að Ísland 
er ekki á bannlista Rússa. Sumir 
hafa gefið í skyn að með þessu hafi 
formaðurinn verið að óska þess að 
Ísland færi á listann. Það eru útúr-
snúningar eða sauðarleg fyndni.

Full ástæða er til að velta þess-
ari spurningu upp. Bent hefur 

verið á að rúss-
nesk stjórnvöld 
kunni að hafa 
gleymt Íslandi 
eða að þau hafi 
einfaldlega ekki 
nennt að taka 
það með sakir 
smæðar. Þetta 
er ólíklegt en 

þó ekki hægt að útiloka. Hitt er 
enn langsóttari skýring að Rúss-
ar hafi með þessu ætlað að kljúfa 
raðir vestrænna þjóða. Ísland og 
hin vestnorrænu löndin eru of 
smá til þess.

Líklegasta skýringin er sú sem 
Össur Skarphéðinsson, fyrrver-
andi utanríkisráðherra, kom með. 
Hann taldi fullvíst að sérstök utan-

ríkispólitík forseta Íslands hefði 
ráðið úrslitum í þessu efni. Tvennt 
gerir þessa kenningu sennilega: 

Annað er að forsetinn var einkar 
glysmáll við Rússa fyrir Úkraínu-
deiluna; en samfelld kyrrðarstund 
hefur ríkt á Bessastöðum eftir inn-
limun Krímskagans. Hitt er að fáir 
þekkja betur til manngerðar for-
setans og einkaframtaks hans á 
sviði utanríkismála en fyrrverandi 
utanríkisráðherra. 

Megi líta svo á að í ummælum 
Össurar Skarphéðinssonar fel-
ist svar við eðlilegri spurningu 
Katrínar Jakobsdóttur verður 
tæpast dregin önnur ályktun af 
því en sú að tvöfeldni Íslands í 
utanríkismálum hafi ráðið nið-
urstöðu Rússa.

Tvöföld utanríkispólitík

Er þá eftir allt saman góður 
vísdómur fyrir litla þjóð að 
vera tvöföld í roðinu í sam-

skiptum við aðrar þjóðir? Græðum 
við mest á því? Við getum að sönnu 
selt makr íl áfram til Rússlands. En 
ekki er á vísan að róa með verð í 
helstu markaðslöndunum þegar 
bannþjóðirnar auka framboð sitt 
þar. Svo má ekki gleyma hinu að 
þegar til lengdar lætur eiga þeir 
sjaldnast hauka í horni sem beita 
fláræði í samskiptum.

Gunnar Bragi Sveinsson utan-
ríkisráðherra, sem verið hefur í 
fremstu röð sporgöngumanna for-
seta Íslands, tók með athyglisverð-

um hætti krók fyrir keldu á þeirri 
vegferð þegar kom að framferði 
Rússa gagnvart sjálfstæði og full-
veldi Úkraínu. Utanríkisráðherra 
hefur þvertekið fyrir að ríkisstjórn-
in leiki tveimur skjöldum í þessu 
máli. Hann hefur staðið fast á fyrri 
ákvörðunum um samstöðu með Evr-
ópusambandinu og Bandaríkjunum.

Ráðherrann veit að langtíma-
hagsmunir Íslands eru á evrópska 
efnahagssvæðinu. Í röðum þeirra 
sem styðja utanríkispólitík for-
seta Íslands hefur verið látið að því 
liggja að afstaða Rússa í Úkraínu-
deilunni byggi að hluta til á rétt-
mætum sögulegum rökum. Það 

hefur ekki ruglað utanríkisráðherra 
í ríminu. Hann á því lof skilið fyrir 
að hafa haldið af skynsemi og ein-
urð á þessu máli.

Viðskiptaþvinganir eru alltaf 
tvíeggja sverð. En allt þetta mál 
sýnir að stöðugleiki í alþjóðamál-
um og friðsamleg sambúð eru for-
sendur frjálsra og óhindraðra við-
skipta. Atlantshafsbandalagið og 
Evrópusambandið hafa skapað 
þessar forsendur í meira en hálfa 
öld í Evrópu. Nú þegar blikur eru 
á lofti skiptir meira máli en nokkru 
sinni fyrr að halda samstöðunni 
um þær hugsjónir sem að baki því 
starfi búa.

Góð eða vond?

Skýring Össurar Skarphéð-
inssonar á veru Íslands 
utan bannlista Rússa beinir 

athyglinni að öðrum þætti tvö-
faldrar utanríkisstefnu þar sem 
ríkisstjórnin fer stundum sér og 
forsetinn sér. Það er lýðræðishall-
inn á þeirri skipan mála.

Veigamikill þáttur í lýðræðis-
legri meðferð utanríkismála felst 
í umræðum, eftirliti og aðhaldi 
Alþingis með athöfnum utan-
ríkisráðherra og samráðsskyldu 
hans við utanríkisnefnd. Þegar 

forseti Íslands fer fram með sér-
staka utanríkispólitík sína er 
þessu eftirlits- og samráðshlut-
verki Alþingis aftur á móti vikið 
til hliðar. 

Staðan er þessi: Annars vegar 
er utanríkispólitík ríkisstjórnar á 
hverjum tíma mótuð á lýðræðisleg-
um grundvelli og háð lýðræðislegu 
eftirliti. Hins vegar er ógegnsæ 
utanríkispólitík bakherbergjanna 
utan við allt lýðræðislegt samráð 
og eftirlit. Að vísu þarf þetta ekki 
að vera svona. Utanríkisráðherra 

ber ábyrgð á pólitík forsetans og 
getur fellt athafnir hans á því sviði 
undir lýðræðisreglur íslenskrar 
stjórnskipunar. 

Þessi sjónarmið um lýðræðis-
hallann snúa jafnt að þeim sem 
eru hlynntir málstað forsetans 
og hinum sem eru á öndverðum 
meiði. Aðalatriðið er að hér er 
brotalöm í lýðræðislegri meðferð 
þessara mikilvægu mála sem 
huga þarf að. Hver ríkisstjórnin 
á fætur annarri hefur vikið sér 
undan að bæta hér úr. 

Lýðræðishallinn

R
eykjavíkurborg birti í vikunni afar athyglisverða úttekt 
á kosningaþátttöku í síðustu borgarstjórnarkosningum. 
Þar er kjörsóknin skoðuð eftir aldri og kyni, en þetta 
mun vera í fyrsta sinn sem teknar eru saman áreiðan-
legar tölur um kjörsókn eftir aldri á Íslandi.

Niðurstöðurnar eru sláandi. Kjörsókn var víðast hvar óvenju-
lítil í síðustu sveitarstjórnarkosningum og borgarstjórnarkosn-
ingarnar voru þar ekki undantekning. Kjörsóknin var sú minnsta 
frá árinu 1928, aðeins tæp 63 prósent. Það sem vekur þó enn meiri 
athygli er lítil kjörsókn ungs fólks. 

Innan við helmingur fólks á 
aldrinum 18-29 ára nýtti kosn-
ingarétt sinn. Upp undir 80 
prósent í aldurshópnum 60-79 
ára mættu hins vegar á kjörstað.

Vegna þess að haldgóðan 
samanburð vantar er út af fyrir 
sig ekki hægt að fullyrða að 

dræm kjörsókn ungs fólks sé stærsta skýringin á afleitri kosn-
ingaþátttöku. En það er líklegt og svo mikið er víst að þessar tölur 
eru mikið áhyggjuefni út frá þróun lýðræðis í landinu.

Nú er vitað að eldra fólk mætir alla jafna betur á kjörstað en 
þeir yngri, en þessi munur er svo mikill að hann hlýtur að kveikja 
vangaveltur um hvort hér hafi nú vaxið úr grasi kynslóðir sem að 
stórum hluta sjái ekki tilganginn í því að nýta rétt sinn til að kjósa 
sér fulltrúa í lýðræðislegum stofnunum samfélagsins.

Og þá hljótum við að spyrja um ástæðuna. Um hana er erfitt að 
fullyrða. Hugsanlega er kynslóðin, sem var að mótast í hruninu, 
einfaldlega fráhverf pólitík. Stjórnmálastéttin fékk stóran skell 
í hruninu og kannanir hafa síðan sýnt að traust fólks til stofnana 
samfélagsins hefur ekki jafnað sig.

Stjórnmálamennirnir hafa líka að mörgu leyti ekki staðið við 
þau fyrirheit sem voru gefin eftir hrun að bæta stjórnmálin. 
Vinnubrögð og umræðuhættir í pólitík virðast ekkert hafa 
breytzt. Kannski er eitthvað til í því að ungt fólk sé ekki áhuga-
laust um pólitík sem slíka; það hafi áhuga á mikilvægum málefn-
um, en hafi ógeð á vinnubrögðum og ásýnd hins pólitíska kerfis.

Svo mikið er víst að í borgarstjórnarkosningunum voru ýmis 
mál sem snertu hagsmuni og áhugamál ungs fólks til umræðu. 
Húsnæðismálin voru mjög í deiglunni, sömuleiðis dagvistar- og 
skólamál, sem varða að minnsta kosti eldri hluta kjósendahópsins 
undir þrítugu miklu. En stjórnmálaflokkarnir hafa hugsanlega 
ekki náð tökum á þeim nýju aðferðum sem þarf að beita til að ná 
til yngstu kjósendanna, sem hrærast í meiri mæli í stafrænum 
heimi en þeir eldri.

Ný framboð sem hafa komið fram eftir hrun, sum hver í beinni 
andstöðu við hefðbundna pólitík, til dæmis Bezti flokkurinn og 
Píratar, virðast þrátt fyrir það ekki hafa megnað að draga meiri-
hluta yngstu kjósendanna á kjörstað.

Þessi staða hlýtur að vera mikið áhyggjuefni fyrir starfandi 
stjórnmálaflokka og þeir verða að leggjast rækilega yfir það 
hvernig þeir ná til yngra fólks. En hún gæti líka verið stórkostlegt 
tækifæri fyrir ný stjórnmálaöfl sem kunna að hlusta á og tala við 
ungt fólk.

Innan við helmingur fólks undir þrítugu kaus:

Hefur unga fólkið 
ógeð á pólitík?
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Eitt af fyrstu verkum 
ríkisstjórnarinnar að 
hausti er að leggja fram 
fjárlagafrumvarp fyrir 
næsta starfsár. Það frum-
varp vekur alltaf mikla 
athygli enda segir það til 
um hvernig ríkisstjórnin 
ætlar að útdeila fjármagni 
þjóðarinnar.

Undanfarið hefur farið 
fram umræða um að 
stofnanir ríkisins séu að 
keyra fram úr fjárlaga-
heimildum og hafa heil-
brigðisstofnanir verið nefndar í 

þeirri umræðu, þó eink-
um Landspítalinn. 

Starfsemi sjúkrahúsa 
er þess eðlis að erfitt er 
að áætla nákvæmlega 
um kostnað þeirra. Hægt 
er að taka meðaltöl yfir 
fjölda sjúklinga og legu-
tíma þeirra undanfarinna 
ára en slíkar forsendur 
geta orðið rangar á auga-
bragði. Frávik frá áætlun-
um sjúkrahúsa geta kost-
að gríðarlega fjármuni. 
Sem dæmi má nefna 

auknar innlagnir á vökudeild 

Landspítalans. Í áætlunum er gert 
ráð fyrir 12-16 börnum en innlögð 
börn hafa verið yfir 20 meirihluta 
ársins. Það kostar sjúkrahúsið um 
60 milljónir aukalega samkvæmt 
fréttaflutningi um málið. Ég held 
að við séum öll sammála um að 
slíkan kostnað teljum við ekki 
eftir okkur að greiða.

Heilbrigðisstofnanir hafa lög-
bundið hlutverk sem þeim ber 
að sinna. Þær taka á móti þeim 
sem þangað leita og gera það sem 
nauðsyn krefur til að koma þeim 
á fætur og þannig aftur út í þjóð-
félagið eða bæta líðan þeirra sem 

ekki munu ná bata. Þær hafa ekki 
möguleika á að vísa skjólstæðing-
um sínum annað og þá sérstaklega 
ekki Landspítalinn. Hann er oft og 
tíðum eina heilbrigðisstofnunin 
sem getur leyst ákveðin vandamál 
skjólstæðinga heilbrigðiskerfisins.

Ég veit af eigin raun að ekki er 
verið að fara illa með fé almenn-
ings innan ríkisrekinna heilbrigð-
isstofnana. Dregið hefur verið 
saman í rekstri þeirra svo um 
munar og getur hvaða heilbrigðis-
starfsmaður sem er verið til vitnis 
um það. Heilbrigðisstarfsmenn og 
stjórnendur hafa unnið þrekvirki 

við að halda uppi gæðum þjónust-
unnar þrátt fyrir minna fjármagn.

Ég hvet ríkisstjórnina til að 
leggja áherslu á að efla heilbrigð-
iskerfið líkt og kveðið er á um í 
stjórnarsáttmálanum þegar fjár-
lög næsta árs verða samin. Gera 
þarf raunhæf fjárlög sem gera 
stofnunum kleift að standast þann 
ramma sem um þær eru settar. 
Það vilja allir Íslendingar hafa 
aðgang að góðri, öflugri og öruggri 
heilbrigðisþjónustu þegar þeir 
þurfa á henni að halda og ég tel 
það skyldu ríkisstjórnarinnar að 
tryggja að slík þjónusta sé í boði.

Tryggjum öfl uga og örugga heilbrigðisþjónustu

Í dag ganga sóknarbörn í 
Seljasókn að kjörborðinu. 
Í fyrsta sinn í tæp þrjátíu 
ár fara fram almennar 
prestkosningar í Reykja-
vík. Aðdragandinn að 
þessum kosningum er 
sá að á vormánuðum fór 
um það bil helmingur 
sóknarbarna í Seljasókn 
fram á að þegar valinn 
yrði nýr sóknarprestur 
yrði það gert með þess-
um hætti. Nú hefur því skap-
ast stórkostlegt tækifæri, þar 
sem nýr sóknarprestur verður 
kjörinn af söfnuðinum. Ég hef 
boðið mig fram til þeirrar þjón-
ustu og starfa. Ég hef starfað við 
Seljakirkju undanfarinn áratug, 
fyrst sem starfsmaður í æsku-
lýðsstarfi en var svo vígður sem 
prestur til kirkjunnar árið 2007 
og því mun þessi kirkja ávallt 
skipa sérstakan sess í huga mér. 
Á þessum tíma hef ég fengið að 
njóta þess að starfa með þessum 
góða söfnuði og ganga með fólki 

á stærstu gleðistundum 
lífsins sem og í gegnum 
dimma dali þegar sorg-
ir og þrengingar steðja 
að. Jafnframt hef ég lagt 
mig fram, ásamt frá-
bæru samstarfsfólki í 
kirkjunni, um að tryggja 
það að safnaðar starfið 
í Seljakirkju sé lifandi 
og kröftugt og þar finni 
fólkið sig velkomið. Við 
eigum að leitast við að 

bjóða upp á ólíka starfsþætti 
fyrir alla aldurshópa sem sam-
einast í kirkjunni undir merkj-
um Jesú Krists.  

Í þessum kosningum legg ég 
mitt starf undir og þess vegna 
bið ég um stuðning að fá að leiða 
starfið í Seljakirkju næstu árin. 
Í þessum kosningum sem öðrum 
skiptir hvert atkvæði máli og 
þess vegna vona ég að söfnuður-
inn nýti þetta einstaka tækifæri, 
mæti á kjörstað og láti sig þetta 
mikilvæga málefni varða. Guð 
blessi ykkur öll.

Prestkosningar 
í Seljasókn

Afar ógeðfelld og óvægin 
umræða fór fram um mús-
lima og byggingu mosku í 
aðdraganda borgarstjórn-
arkosninganna í maí síðast-
liðnum. Upphafið má rekja 
til umdeildra ummæla odd-
vita Framsóknarflokks-
ins. Umræðan sem fór af 
stað í kjölfarið var mun 
grófari í garð múslima en 
þekkst hefur. Ein af ástæð-
unum er vafalítið sú að 
opinberar persónur – fram-
bjóðendur til borgarstjórn-
ar og áhrifafólk – gáfu 
umræðunni samfélagslegt sam-
þykki með orðum sínum og gjörð-
um. Það er í það minnsta niður-
staða umfangsmikillar greiningar 
á hatursorðræðu í ummælakerfum 
íslenskra netfréttamiðla sem Bjarn-
ey Friðriksdóttir, doktorsnemi í 
Evrópulöggjöf, vann að frumkvæði 
mannréttindaráðs Reykjavíkur og 
var nýverið kynnt. Greininguna má 
nálgast á vef Reykjavíkurborgar 
www.reykjavik.is.

Hótað lífláti
Sá hluti úttektarinnar sem snýr að 
moskumálinu byggir á um tæplega 
6.000 ummælum. Þar má finna 
ummæli sem gætu verið skilgreind 
sem hatursorðræða samkvæmt 
almennum hegningarlögum, t.a.m. 
var fyrrverandi formanni Félags 
múslima á Íslandi hótað lífláti. Á 
umræðuþráðum eru ummæli sem 
einkennast af nýrasisma, kynþátta-
hyggju og þjóðernishyggju. Rauður 

þráður í þessum ummæl-
um er að hættulegt sé að 
leyfa byggingu mosku, það 
muni leiða til þess að mús-
limum fjölgi gríðarlega 
mikið og að þeir taki að 
lokum yfir landið. Í mörg-
um tilfellum settu þátttak-
endur inn slóðir á mynd-
bönd sem ætlað er að sýna 
fram á slæmar afleiðingar 
þess að leyfa múslimum að 
búa á Íslandi og byggingu 
mosku.

Samfélagslegt 
samþykki áhrifafólks
Upphaf þessarar ógeðfelldu 
umræðu má rekja til ummæla 
oddvita Framsóknarflokksins, en 
framboð flokksins mældist ekki 
með mann inni í skoðanakönnun-
um þegar þau féllu. Það breyttist 
skömmu eftir að umræðan hófst og 
skilaði að lokum tveimur sætum í 
borgarstjórn Reykjavíkur. Kjörnir 
fulltrúar Framsóknarflokksins, þar 
á meðal ráðherra jafnréttismála, 
tjáðu sig ekki um málið í langan 
tíma og leyfðu þannig umræðunni 
að grassera.

Óstjórntækur flokkur
Þögn forsætisráðherra og for-
manns Framsóknarflokksins var 
æpandi. Þegar hann loksins tjáði 
sig um málið var innihaldið afar 
rýrt. Hann hafnaði ekki málflutn-
ingi oddvitans og sagði þess í stað 
umræðuna hér á landi ekki nógu 
frjálslynda og að mjög fáir stjórn-

málamenn þyrðu að ögra og vekja 
athygli á málum sem skipta máli.

Skömm Framsóknarflokksins er 
mikil. Þrátt fyrir fjölmörg tækifæri 
og úrsagnir úr Framsóknarflokkn-
um hefur flokksforystan og flokk-
urinn ekki gert hreint fyrir sínum 
dyrum. Réttast væri að Fram-
sóknarflokkurinn bæðist formlega 
afsökunar. Framsóknarflokkurinn 
er ekki stjórntækur eins og málin 
standa og er í rauninni ótrúlegt að 
Sjálfstæðisflokkurinn hafi ekki 
gert athugasemdir við þetta útspil 
samstarfsflokksins í ríkisstjórn.

Fjölbreytt þjóðfélag
Íslenskt þjóðfélag er fjölbreytt og 
því ber að fagna. Að mati mannrétt-
indaráðs Reykjavíkur er mikilvægt 
að uppræta hinar ýmsu staðalmynd-
ir m.a. þjóðerna og trúarbragða, 
líkt og fram kemur í bókun ráðs-
ins í tilefni af útgáfu greiningar-
innar. Til þess þarf að efla fræðslu 
og umræðu og temja sér virðingu 
gagnvart samborgurum sínum. 
Virðingarvert væri ef Framsókn-
arflokkurinn gerði einmitt það og 
bæðist afsökunar á hlut sínum í 
moskumálinu.

Framsókn hatursins
Mörgum svelgdist eflaust 
á þegar þeir heyrðu um 
fyrirhugað bann á kraft-
miklar ryksugur sem 
ganga á í garð um næstu 
mánaðamót.  Íslendingar 
eru oft lítið hrifnir af evr-
ópskri forræðishyggju og 
hafa einnig sérstaka ást á 
krafti, enda eru örugglega 
til breyttar ofurryksugur á 
einhverjum heimilum sem 
auðveldlega geta gleypt 
meðalgæludýr án þess að 
hósta. Annað eins höfum við nú 
gert með saklausa jeppa sem breytt 
hefur verið í fjallaófreskjur sem 
illa passa við eðlilegar innanbæjar-
samgöngur. Þessar nýju evrópsku 
reglur eiga að tryggja neytendum 
betri ryksugur sem eru hljóðlátari, 
þéttari og orkunýtnari. Þrátt fyrir 
að hafa ryksugað í áratugi hef ég 
lítið vit á gæðum þessara heimil-
isvina en starfs míns vegna vil ég 
aðeins koma inn á orkuþáttinn.  

Afl og orkunotkun
Þegar orkusparandi kröfur á vörur 
lenda á Íslandsströndum koma 
ævinlega upp efasemdaraddir um 
gagnsemi slíkrar forræðishyggju.  
Íslendingar búa jú við þá einstöku 
aðstæður að allt rafmagn fram-
leitt hér á landi er bæði ódýrt og 
umhverfisvænt. Auk þess býst ég 
við að margir telji að orkunotkun 
sem brúkuð er á tæki sem nýtt er 
í tiltölulegan stuttan tíma í senn 
skipti varla sköpum. Hér skiptir 
orkumagnið reyndar minna máli 
en aflið sem markmiðið er að tak-
marka. Að kveikja á 2.200W ryk-
sugu krefst nefnilega sama afls 
og ræsing á 200 sparperum. Við 
Íslendingar eigum nóg af glæsileg-
um virkjunum sem geta framleitt 
óhemju magn af rafmagni. Þess-
ar sameiginlegu eignir okkar eru 
dýrar í byggingu og arður okkar af 
þeim byggist að verulegu leyti á því 

að nýtingin sé góð. Stór-
iðjan er í því tilfelli mjög 
heppilegur kaupandi þar 
sem hún tekur við fram-
leiðslunni nánast 24 tíma 
á dag allan ársins hring. 
Ryksuga er hins vegar 
slæmur kaupandi raforku 
því hún heimtar mikið afl 
en í mjög skamman tíma.  

Sett í samhengi
Búðarhálsvirkjun er nýj-
asta stórvirkjun Íslendinga 

en hún er með uppsett afl upp á 95 
MW og framleiðslugetu upp á 585 
GWst. Ef Búðarhálsvirkjun væri 
ótengd dreifikerfi og myndi selja 
beint til notenda þá væri áhugavert 
að bera saman tvo mögulega orku-
kaupendur, þ.e. álver og ryksug-
ur. Gerum ráð fyrir hefðbundnu 
álveri og ryksugum, 2.200W, sem 
keyrðar væri einu sinni í viku, 20 
mínútur í senn. Á einu ári myndi 
álverið kaupa og nota allar 585 
gígavattstundirnar en ryksugurn-
ar myndu aðeins kaupa 1,6 GWst. 
Báðir notendur þyrftu samt sem 
áður 95 MW virkjun. Það er því 
talsvert fengið með því að tak-
marka afl tækja svo framarlega 
sem ekki er gengið á gæðin. Þegar 
við erum sameiginlegir notendur 
risaraforkukerfis eigum við oft 
erfitt með skilja áhrif hvers og 
eins á kerfið. Ef við værum hins 
vegar íbúar í blokkinni Sótlundi 56 
sem væri ótengd raforkukerfinu og 
dísilrafstöð mallaði í sameigninni 
þá væri dæmið augljósara. Þegar 
Auðbjörg gamla í kjallaranum 
ákvað að kaupa 2.200 W ryksugu, 
eins og allir hinir áttu í blokk-
inni, þá sló rafmagninu alltaf út á 
stórhátíðum. Hvort ætti húsfélag-
ið að kaupa aðra dísilrafstöð til að 
anna nýjum afltoppi eða hreinlega 
gefa Auðbjörgu glæsilega 1.400 W 
ryksugu sem virkar alveg jafnvel 
eða betur? Það er spurning.

Stóra ryksugubannið

HEILBRIGÐISMÁL

Ólafur G. 
Skúlason
formaður Félags 
íslenskra hjúkrunar-
fræðinga

SAMFÉLAG  

Magnús Már 
Guðmundsson
varaborgarfulltrúi 
Samfylkingarinnar 
og situr í mannrétt-
indaráði

➜ Þögn forsætisráðherra 
og formanns Framsóknar-
fl okksins var æpandi. Þegar 
hann loksins tjáði sig um 
málið var innihaldið 
afar rýrt.

ORKUMÁL

Sigurður Ingi 
Friðleifsson 
framkvæmdastjóri 
Orkuseturs

TRÚMÁL

Ólafur Jóhann 
Borgþórsson
prestur í Seljakirkju

ÚTHLUTUN ÚR HÖNNUNAR SJÓÐI 
AURORU Í APRÍL 2014 
���������������
FRESTUR TIL AÐ SKILA INN UM SÓKNUM 
RENNUR ÚT 15. FEBRÚAR

HÖNNUNARSJÓÐUR Auroru hefur 
að mark miði að skjóta styrkum 
stoðum undir íslenska hönnun 
með því að veita hönnuðum og 

arkitektum fjárhags lega aðstoð� Nánari 
upplýsingar um út hlutaða styrki og leið-
beiningar vegna um sókna er að finna á 
www.honnunarsjodur.is� Umsóknir og 
fyrir spurnir sendist á info@honnunarsjodur.
is�Hönnunarsjóður Auroru



Við bjóðum spennandi matseðil
Íslendingar hafa fjölbreyttan smekk sem við gerum okkar 
allra besta á hverjum degi að sinna. Þitt er valið!

Ferskt á hverjum degi

565 6000 / somi.is

ÚT AÐ BORÐA
MEÐ VINUNUM.
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„Beikonið mun flæða niður Skóla-
vörðustíginn og ég lofa góðu stuði 
og góðum mat,“ segir Árni Georgs-
son, einn af stofnendum hátíðarinnar 
Reykjavík Bacon Festival, sem hald-
in verður hátíðleg fjórða árið í röð á 
Skólavörðustíg í dag. 

Um er að ræða mikla matarhá-
tíð undir yfirskriftinni Matarhátíð 
alþýðunnar en fjölmargir veitinga-
staðir munu selja beikoninnblásna 
rétti í matartjöldum víðs vegar á 
Skólavörðustígnum. Ágóði af hátíð-
inni rennur til Umhyggju, styrktar-
félags langveikra barna. 

Árni er mikill beikonáhugamaður 
og reykir sitt eigið beikon. „Ég hef 
reykt mitt eigið beikon á Svínanesi 
í Svínahlíð í Grafningnum í Þing-
vallasveit og er þar með reykskúr 
við sumarbústaðinn. Ég hef mjög 
gaman af svínum og í raun öllum 
dýrum,“ segir Árni. 

Spurður út í hvort neysla á beik-
oni sé óholl segir Árni hófsemi skipta 
miklu máli. „Í beikoni eru næringar-
efni sem þú þarft en eins og með allt 
annað þá þarf að gæta hófs í neysl-
unni. Þetta snýst um að neyta þess á 

ábyrgan hátt. Það er einhver ástæða 
fyrir því að svín hafa fylgt okkur 
þetta lengi,“ segir Árni.

Reykjavík Bacon Festival er syst-
urhátíð Blue Ribbon Bacon, stærstu 
beikonhátíðar í heimi, sem haldin er 
ár hvert í Des Moines í Iowa. „Það 
eru tveir Bandaríkjamenn sem eru 
komnir til okkar, Brooks Reynolds 
og Marshall Porter, þeir eru goð-
sagnir í beikonheiminum og halda 
stærstu beikonhátíð í heimi. Þeir 
eru að koma hingað fjórða árið í röð 
og kunna vel við sig,“ bætir Árni við. 

Hátíðin er haldin af nokkrum 
vinum og er skipulagningin öll 
unnin í sjálfboðavinnu og munu 60 
sjálfboðaliðar frá Veraldarvinum 
hjálpa til á hátíðinni ásamt fleirum.

Leiktæki, beikon og skemmtiat-
riði verða í boði fyrir alla.

  gunnarleo@frettabladid.is

Beikonið yfi rtekur borgina
Matarhátíðin Reykjavík Bacon Festival fer fram fj órða árið í röð. Beikonið mun fl æða niður Skólavörðustíginn. 

Risotto með grænum 
ertum og beikoni
Uppskrift fyrir tvo:
100g arborio-grjón 
½ laukur
1 hvítlauksrif
50 g grænar ertur 
10 sneiðar beikon
½ glas hvítvín
500 g soð
Klípa smjör
Rifinn parmesan
½ sítróna

Best er að byrja á að sjóða 2/3 
hluta af grænu ertunum í nokkrar 
mínútur, bara mjög lítið. Mauka 
baunirnar með ólífuolíu og smá 
vökva af þeim sjálfum.

Því næst að undirbúa beikonið. 
Skerið beikonið í litla strimla og 
steikið á pönnu þar til stökkt.

Síðan hefst risotto-gerðin. Gott er 
að hita soðið upp að suðumarki 
áður en byrjað er til að ná full-
komnum grjónum. Við mælum með 

kjúklinga- eða grænmetissoði fyrir 
þessa uppskrift, svo er einnig hægt 
að krydda soðið með beikoni.

Laukurinn er fínt saxaður og svo 
svitaður í potti, grjónunum bætt 
út í og steikt með lauknum í smá 
tíma, u.þ.b. 2 mín. Notið sleikju 
eða trésleif til að hræra í á meðan, 
bætið víninu út í og sjóðið niður 
þar til vínið er nánast alveg horfið 
og byrjið að bæta við soði með 
ausu, bara lítið í einu, og endur-
takið þar til grjónin eru nánast full-
elduð. Mikilvægt er að ofsjóða ekki 
grjónin (má vera smá bit í þeim). 
Því næst er grænertumaukinu 
bætt við, restinni af grænertunum, 
klípu af smjöri og bragðbætt með 
sítrónu, salti og pipar.

Einnig er hægt að klára risottoið 
með mascarpone eða rjómaosti til 
að fá svona alvöru sælgætis-risotto.

Borið fram í skál með söxuðu 
beikoni og fullt af rifnum parmes-
an-osti.

UPPSKRIFT FRÁ KOL RESTAURANT
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BRJÁLAÐIR Í BEIKONIÐ  
Árni Georgsson, í bleika 
bolnum, er einn af stofn-
endum Reykjavík Bacon 
Festival ásamt fleiri 
beilonunnendum.

Í HÖRPU og hlustaðu á 
ljúfa tóna djassins þar sem 
Jazzhátíð Reykjavíkur er í 

fullum gangi. Til dæmis spilar Björn 
Thoroddsen Quintet þar í kvöld 
klukkan 24 í Norðurljósasalnum. 

Á LAGIÐ PARÍS NORÐ-
URSINS með Prins Póló sem 
á miklum vinsældum að fagna 

um þessar mundir. 

BÓKINA AFDALABARN 
eftir Guðrúnu frá Lundi sem 
nú situr í fyrsta sæti met-

sölulista Eymundsson.

Á LANDSLIÐSKAPPANN 
GYLFA SIGURÐSSON mæta 
til leiks í ensku úrvalsdeildinni 

á ný með liði sínu Swansea, sem 
mætir Manchester United. Útsending 
hefst klukkan 11.35 á Stöð 2 Sport 2.

Hvar? Skólavörðustíg
Hverjir? Beikonunnendur 
Hvenær? Klukkan 14.00
Hversu mikið? Einn miði á 350 kr. og 
þrír miðar á 1.000 kr.

Sunneva Sverrisdóttir 
dagskrárgerðarkona

Djammar
„Fara á b5.“

Áslaug Arna Sigurbjörns-
dóttir, nemi og lögreglukona

Skellir sér í bústað
„Ég ætla að skella mér í 
sumarbústaðinn. Þangað hef 
ég boðið mörgum vinum 
sem ég hef saknað þess að 
skemmta mér með í sumar. 
Þetta verður þjóðhátíð .“

Hallfríður Þóra Tryggva-
dóttir, viðburðastýra RIFF

Hitir vini
„Ég ætla að nýta helgina í 
að hitta vini í kaffi og fara í 
skemmtilegt afmæli. Ég stefni 
líka á að slappa af, fara í sund 
og horfa á bíómynd fyrir RIFF.“

Erpur Eyvindarson, rappari. 

Heilsa og Havana
„Ég byrja daginn á því að fara upp á Esjuna í einhverfa 

íhugun og svo í hot yoga. Þá ætla ég að ræða matseðilinn 
við hana Sollu og koma mér svo á brettið. Seinni partinn 
ætla ég að rífa hausinn af einni Havana sjö ára og skít-
drulla í fjósið á mér ásamt Dj. Moonshine og Herra 
Hnetusmjöri á 800 Bar Selfossi. Á sunnudag ætla ég að 
hringja í prestinn minn því nú er ekki lengur messað í 
Ríkisútvarpinu. Jafnvel að ég og presturinn fírum upp 
í einu reykelsi. Ég ætla að enda sunnudaginn á að rífa 
hausinn á þriggja ára Havana og hringja inn á útvarp 
Sögu og ræða moskuna.“ 
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FARÐU
HLUSTAÐU
LESTU
HORFÐU...

Útimarkaður Íbúasamtaka Laug-
ardals verður haldinn í 12. skipti 
á morgun, laugardag, milli klukk-
an 13 og 17. Honum er fundinn nýr 
staður á hverju ári og nú sprettur 
hann upp við ósa Elliðaáa, nánar 
tiltekið á plani við Snarfarahöfn-
ina. Þar má selja allt milli himins 
og jarðar og öllum er heimil þátt-
taka.

Ávallt er mikið fjör á þessum 
markaðsdegi enda eru skemmti-
legar uppákomur stór hluti af 
aðdráttarafli hans. Hann stækk-
ar líka með hverju árinu og telja 

vanir fuglatalningarmenn að vel á 
áttunda þúsund manns hafi heim-
sótt hann í fyrra. 

Þegar líður að kveldi, eða milli 
19 og 21 þegar fólk er búið að 
versla nægju sína, verður haldin 
kvöldvaka á svæðinu með götu-
grilli, lifandi tónlist, almennum 
söng við gítarundirleik og huggu-
legheitum.  

Í anda vistverndar eru mark-
aðsgestir hvattir til þess að sækja 
markaðinn gangandi, hjólandi eða 
með strætó.

 gun@frettabladid.is

Útimarkaður sprettur upp við ósa Elliðaáa
Árlegur útimarkaður Íbúasamtaka Laugardals verður á morgun við Snarfarahöfnina í Elliðavogi, nánar 
tiltekið við nýju hjólabrúna. Þegar kvöldar verður götugrill og lifandi tónlist, gítarar og almennur söngur.

Á MARKAÐI 
FYRRI ÁRA  
Ávallt er mikið 
fjör á þessum 
markaðsdegi 
sem stækkar 
með hverju 
árinu.



Svart hestshöfuð. 15 cm. 7.995 kr. Einnig til  
hvítt.

Trofeum-veggstytta

ILVA Korputorgi, s: 522 4500 www.ILVA.is  
laugardaga 10-18, sunnudaga 12-18, mánudaga - föstudaga 11-18:30 

995 kr.

Svartur leðurpúði. 40 x 40 cm. 9.995 kr.

Finesse-púði

Borðlampi kopar. H 45 cm. 29.995 kr.

Ball G9

Staflanleg skógrind, króm. 56 x 41 cm. 
7.995 kr. Einnig til svört.

Shoe rack krom-skógrind

Loftljós með sjö ljósum, kopar. Hver kúpull 
er 18 cm. 99.995 kr.

Ball multi pend-loftljós

Viðarbakki. 39 x 39 cm. 3.995 kr.

Bricka-bakki

Vegghilla, kopar. 38 x 44 x 16 cm. 19.900 kr.

Bikube-vegghilla

Camembert ostur, sólþurrkað tómatpesto, 
rauðlaukur, basilolía, papriku chili sulta og 
salatblanda. 995 kr.

Camembertbeygla

2.995 kr.

3.995 kr.

1.595 kr.

7.995 kr.

99.995 kr. 19.900  kr.

59.900  kr.

sófi
389.500 kr.

6.995 kr. 14.995 kr.

Þrjú hliðarborð í setti. H 42 cm. 59.900 kr.

Block-hliðarborð

Fallegt ljósgrátt áklæði. Horn 89.900,- 1 sæti 79.900,- Skemill 49.900,- Heildarverð á sófa eins og sést á mynd. 389.500,- 
Einnig er hægt að fá sófann með dökkgráu áklæði.

Nordica-einingasófi

Salatáhöld úr bambus. 1.595 kr.

Salad-áhöld

Loftljós. Kopar, svart eða ál. Ø 34 cm. 
14.995 kr.

Faraway-loftljós

7.995 kr. 9.995 kr.

Svartur snagi, fíll. 2.995 kr. Einnig til blár og 
hvítur.

Elefant knage-snagi

NÝTT  
Í VERSLUN

29.995 kr.

Grá satínrúmföt. 140x200/60x63 cm. 
6.995 kr. Einnig til svört, hvít, græn og 
fjólublá.

Satin-rúmföt

r.

föt
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Smíðaár 2014
Lengd 140,70 m
Breidd 23,20 m
Dýpt 11,50 m
Djúprista 8,70 m

Heimahöfn St. John’s
Burðargeta 12.000 tonn
875 gámaeiningar
Kallmerki (IMO) V2QK5

Áhöfn 11 manns
Ganghraði 18,3 sjómílur
Aðalvél MAK 9.000 kW
Búnaður 2 x 45 tonna kranar
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Verkefni nýja skipsins verða fyrst og fremst á Norður-Atlantshafi þar sem 
því er ætlað að mæta ört vaxandi eftirspurn viðskiptavina eftir þjónustu á 
þessu svæði. Skipið mun leysa Selfoss af hólmi á siglingaleið þess til 
Evrópu.

Við óskum áhöfninni á Lagarfossi allra heilla á siglingum sínum.

Lagarfoss, nýtt skip Eimskipafélags Íslands, leggur að Miðbakka í 
Reykjavíkurhöfn sunnudaginn 17. ágúst kl 15.30.

Skipið er 875 eininga gámaskip, smíðað í Kína hjá skipasmíðastöðinni 
Shenfei Shipbuilding. Þetta er sjöunda skip félagsins sem ber nafnið 
Lagarfoss sem hefur verið farsælt í flota Eimskips alla tíð frá árinu 1917. 
Það nafn hefur prýtt skip félagsins lengst í sögu þess. 

Vígsluathöfn hefst á Miðbakka kl. 15.30 
við komu skipsins. Að henni lokinni er 
öllum sem áhuga hafa boðið að koma og 
skoða hinn nýja Lagarfoss. Skipið er opið 
gestum til kl. 17.

Eimskip  |  Korngörðum 2  |  104 Reykjavík  |  Sími  525 7000  |  www.eimskip.is

LAGARFOSS
er opinn gestum 

sunnudaginn
17. ágúst.

betri þjónusta

nýr foss í flotann opið skip
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Hún er ákveðin í því að 
segja sína sögu ef hún 
getur hjálpað einhverj-
um ungum konum sem 
eru í svipaðri stöðu,“ 
segir Halldóra Lúðvíks-

dóttir, móðir Bjarnheiðar Hannes-
dóttur. Bjarnheiður, eða Heiða eins 
og hún er ávallt kölluð, fékk hjarta-
stopp í desember árið 2012. Hjarta 
hennar var stopp í tuttugu mínút-
ur. Henni var vart hugað líf en hún 
barðist fyrir tilvist sinni á þessari 
jörð og hafði betur. Hjartastoppið 
olli miklum heilaskaða og er Heiða 
algjörlega ósjálfbjarga í dag. Hún 
getur lítið talað, sér nánast ekki 
neitt en ástæðu hjartastoppsins má 
rekja til átröskunar sem hún hafði 
glímt við frá átján ára aldri. Vegna 
erfiðleika með tal nýtur hún stuðn-
ings móður sinnar, eiginmanns síns, 
Snorra Hreiðarssonar, og vinkonu 
sinnar, Sigrúnar Lilju Guðjónsdótt-
ur, við að segja sína sögu sem víti til 
varnaðar fyrir aðra.

Fangi í eigin líkama
„Hún er heilasködduð eftir tuttugu 
mínútna hjartastopp og haldin svo-
kölluðum spasma. Það lýsir sér í 
því að vöðvarnir vinna hver á móti 
öðrum. Þessu fylgja líka verkir. 
Hrikalegir verkir. Einu sinni fékk 
hún verkjakast sem stóð í viku. Það 
var hræðilegur tími. Heiða er með 
mjög lélega sjón en rökhugsunin er 
alveg til staðar. Þetta er enn Heiða. 
Það er það eina sem skemmdist 
ekki,“ segir Snorri þegar hann lýsir 
veikindum konu sinnar.

„Hún hefur oft lýst þessu eins og 
hún sé fangi í eigin líkama. Lífið 
hennar myndi breytast svakalega ef 
hún gæti til dæmis talað tíu prósent-
um betur en hún gerir. Núna getur 
hún lítið tekið þátt í miklum sam-
ræðum,“ segir Snorri og Heiða gríp-
ur inn í.

„Það er glatað.“
„Já, fólk er óöruggt þegar það 

talar við hana því það skilur hana 
ekki. Hún finnur það auðvitað. Og 
þar af leiðandi forðast fólk að tala 
við hana því það kann ekki að bregð-
ast við í þessum aðstæðum og vill ef 
til vill ekki gera sig að fífli,“ bætir 
Snorri við.

„Pabbi, skrúfaðu niður rúðurnar!“
Heiða fékk hjartastopp þann 15. des-
ember árið 2012. Þá var hún í bíl með 
fjölskyldu sinni, Snorra og börnunum 
þeirra þremur, Dóru Mjöll, þá sex 
ára, Hannesi Arnari, syni Heiðu og 
uppeldissyni Snorra, þá ellefu ára, og 
Önnu Halldóru, dóttur Snorra og upp-
eldisdóttur Heiðu, þá þrettán ára. Það 
tekur greinilega á Snorra þegar hann 
lýsir þessum örlagaríka degi.

„Við vorum á leiðinni suður í Voga 
í afmæli hjá ömmu minni. Heiða fékk 
skyndilega hjartastopp. Það gerðist 
á einni sekúndu. Hún sagði við mig 
að hún væri með verk fyrir brjóst-
inu og örskotsstund síðar lútir hún 
höfði. Ég og krakkarnir héldum að 
hún væri að grínast því að húmorinn 
hennar hefur alltaf verið svartur. Svo 
sá ég að hún var með kreppta fingur 
þannig að ég keyrði strax út í kant og 
hringdi í 112,“ segir Snorri.

„Ég byrjaði á að reisa hana við 
og opna öndunarveginn. Tvö yngri 
börnin okkar náttúrulega trylltust og 
hlupu út úr bílnum. En elsta dóttir 
okkar hjálpaði mér. „Pabbi, skrúfaðu 
niður rúðurnar!“ kallaði hún og ég 
skrúfaði allar rúðurnar niður. Lög-
reglan var stutt frá þannig að ég 
var nýbúinn að rífa hana út úr bíln-
um og ætlaði að fara að byrja hjarta-
hnoð þegar löggan kom og henti mér 
frá,“ segir Snorri. Í öllum látunum 
hugsaði Snorri afar skýrt og náði 
að hringja í föður sinn sem kom um 
hæl að sækja börnin. Hannes, sonur 

þeirra, man þó ljóslifandi eftir þess-
um degi.

„Hann segist aldrei gleyma þess-
um degi meðan hann lifir,“ segir 
móðir Heiðu.

Glímdi við átröskun frá 18 ára aldri
Aðdragandi hjartastoppsins var lang-
ur að sögn Heiðu. Hún segist hafa 
glímt við átröskun síðan hún var 
átján ára.

„Hún vill meina að það byrji þegar 
hún tók þátt í fegurðarsamkeppni 
og Ungfrú Ísland í kjölfarið. Þá var 
áhersla lögð á að leggja hart að sér 
til að líta vel út,“ segir Snorri.

„Og grennast,“ bætir Heiða við.
„Þú berð Ungfrú Ísland ekki góða 

sögu?“ spyr Snorri.
„Nei,“ segir Heiða.
Nokkrum árum eftir þátttökuna í 

Ungfrú Ísland, í kringum árin 2003-
4, byrjaði Heiða að nota brennslu-
töflur þegar hún var í líkamsrækt, 
með hléum þó. Um það leyti sem hún 
kynntist Snorra árið 2005 fór Heiða 
að finna fyrir ristilsvandamálum.

„Hún hafði stundum ekki hægð-
ir í tíu daga. En hún breytti aldrei 
um lífsstíl. Hún hugsaði um líkam-
ann sinn og vildi ekki þyngjast. Hún 
vildi vera flott og vera í þyngd sem 
einhverjar staðalímyndir segja að 
maður eigi að vera í. Svo ágerðist 
þetta. Hún fór að taka inn dropa sem 
heita Laxoberal til að hjálpa henni að 
hafa hægðir svo hún stíflaðist ekki. 
Svo þurfti hún alltaf að taka aðeins 
meira af dropunum sem endaði á því 
að hún var farin að taka þvílíkt magn 
af þeim. Droparnir héldu henni gang-
andi,“ segir Snorri.

Ristillinn fjarlægður
Árið 2008 flutti fjölskyldan til Barce-
lona þar sem Heiða stundaði nám í 
innanhússarkitektúr. 

Ári eftir að fjölskyldan flutti til 
Spánar lamaðist ristillinn og hann 
var fjarlægður.

„Við vildum að hún tæki sér hlé 
frá námi og jafnaði sig eftir aðgerð-
ina en hún hélt nú ekki. Hún reifst 
við lækna sem ráðlögðu henni að 

hvíla sig og hlustaði ekki á okkur 
fjölskylduna. Það fór þannig að við 
fórum aftur út og ég þurfti að hjálpa 
henni með töskurnar í skólann. Hún 
ætlaði að klára námið fyrir fjölskyld-
una og gekk mjög nærri sér. En við 
vorum glöð að ristillinn var farinn. 
Við héldum að það væri vandamálið,“ 
segir Snorri.

„Þetta var léttir,“ segir Heiða og 
móðir hennar bætir við:

„Við héldum að hún væri orðin heil 
heilsu.“

Stuttu síðar dundi annað áfall yfir 
Heiðu þegar það var ráðist á hana í 
Barcelona.

„Hún fór út að skemmta sér með 
vinkonum sínum og það var ráðist 
á hana. Hún kom heim öll marin og 
blá. Eftir þessa árás gerðist eitthvað 
hjá henni. Hún missti sjónar á öllu,“ 
segir Snorri. Þau Heiða skildu í kjöl-
farið og lýsa þau tímanum sem fylgdi 
á eftir sem skelfilegum.

„Hún tók brennslutöflur því það 
var svo mikið koffín í þeim. Hún 
sagðist þurfa þær til að halda sér 

vakandi til að vinna í skólaverkefn-
um. Hún leit ekki vel út. Hún týndist 
í eitt og hálft ár. Hún var ekki Heiða. 
Hún var einhver önnur Heiða,“ segir 
Snorri en margir muna eflaust eftir 
Heiðu sem konunni sem stal senunni 
á Edduverðlaununum árið 2011 í hlé-
barðasamfestingi.

Á þessu tímabili fóru þær Heiða 
og Sigrún Lilja saman til Los Ang-
eles í frí og Sigrún Lilja hafði miklar 
áhyggjur af vinkonu sinni.

„Hún var eins og beinagrind. Ég 
bað hana að gera það fyrir mig að 
hjálpa sjálfri sér fyrir börnin sín. 
Stuttu síðar byrjuðu þau Snorri aftur 
saman og Heiða byrjaði að líta mun 
betur út,“ segir Sigrún Lilja. Starfs-
frami Heiðu var líka blómstrandi 
rétt fyrir slysið en hún starfaði sem 
fasteignasali á Höfuðborg og einnig 
vann hún við innanhússráðgjöf.

„Ég var viss um að það kæmi ekk-
ert fyrir mig“
Það sem fjölskyldan vissi ekki, og 
Heiða sjálf gerði sér ekki grein 

Ekkert annað í boði en gleði
Bjarnheiður Hannesdóttir lenti í hjartastoppi í tuttugu mínútur fyrir tæpum tveimur árum fyrir framan fjölskyldu sína. 
Henni var vart hugað líf en barðist fyrir tilvist sinni á þessari jörð. Hjartastoppið olli miklum heilaskaða en aðdragandi þess var 
langur. Heiða hafði glímt við átröskun um árabil og segir nú sögu sína í von um að hjálpa öðrum sem glíma við sjúkdóminn.

Lilja Katrín
Gunnarsdóttir
liljakatrin@frettabladid.is   Ég og krakkarnir héldum 

að hún væri að grínast því að 
húmorinn hennar hefur alltaf 
verið svartur. Svo sá ég að hún 

var með kreppta fingur þannig 
að ég keyrði strax út í kant og 
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Sendum mat 
í áskrift

vIðbUrðiR oG tYlLidAgaR
30-31 ágúsT        hAusTfögNuðuR

20-21 SepTeMbeR  sMáhUndAkYnnInG

27-28 SepTeMbeR  sTórHunDaKynNinG

18-19 oKtóbEr      kAtTakYnNinG

lOk okTóbEr        vInKveNnaKvölD gArðhEimA

gArðyRkjU Og FönDurNámSkeIð
2 SepTeMbeR    sVePpaTínSla

9 SepTeMbeR    hAuStlAuKar

24 SepTeMbeR   hAuStkRaNsaGErð

18 nóvEmbEr    AðvEntU Og HUrðaKraNsAgeRð

gRiLlsKólI gArðhEimA oG WEbeR
28 ágúsT        bJór og gRilL

18 SepTeMbeR   rAuTt OG gRilL

30 oKtóbEr      vIlLibRáð oG VíN

eInNig Boðið uPpá séRnámSkeIð FyrIr hópA

NánAri upPlýsIngAr um námSkeIðin má FinNa 
á wWw.gArdHeImaR.Is/fRaeDslA
sKránIng á NamSkeId@gArdHeImaR.iS

20% afsláttur af öllum pottaplöntum

Á döfInnI í gArðhEimUm HOLLT OG LJÚFFENGT
Í HÁDEGINU

Við mælUm Með bLómAkrAfTi 
á BlómStrAnDi PoTtaPlönTur

Fersk pottaplöntusending
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fyrir, var að Heiða var að glíma við teg-
und lotugræðgi þar sem hún hreinsaði lík-
amann með lyfjum í staðinn fyrir að losa 
sig við mat með uppköstum. Eftir að rist-
illinn var fjarlægður notaði hún þvagræsi-
lyf til að hreinsa líkamann sem orsakaði 
kalíumskort, eða hypokalemiu, í blóðinu.

„Hún tók kalíum í töfluformi, að lækn-
isráði, hér heima og ég hélt að það væri 
það eina sem hún væri að taka. En hún var 
líka að taka þvagræsilyf sem ég vissi ekk-
ert um,“ segir Snorri. Eðlilegt magn kalí-
ums í blóðinu er 3,5 til 5,0 mEq/L en Heiða 
mældist oft mun lægri.

„Ef þú ferð undir tvo áttu ekki að vera 
á lífi,“ segir Sigrún Lilja. Móðir Heiðu fór 
nokkrum sinnum með hana á gjörgæslu 
vegna skortsins.

„Einu sinni var hún með 1,7. Yfirlæknir-
inn sagði við mig að hann hefði aldrei séð 
lifandi sjúkling með svona lágt magn af 
kalíumi í blóðinu. Hann sagði að ég yrði 
að gera mér grein fyrir því að ef hún lenti 
í hjartastoppi væri mjög ólíklegt að við 
næðum henni til baka,“ segir hún.

Þó að Heiða hafi stundum verið nær 
dauða en lífi eftir þessar heimsóknir á 
gjörgæsluna hringdu engar viðvörunar-
bjöllur í hausnum á henni og hún fann sig 
aldrei knúna til að vinna í sínum málum.

„Aldrei. Ég var viss um að það kæmi 
ekkert fyrir mig,“ segir hún.

Langaði til að segja frá
Bæði Sigrúnu Lilju og Snorra grunaði að 
eitthvað væri að en áttuðu sig ekki á hvað 
það væri.

„Þegar við fluttum til Barcelona var 
hún orðin mjög grönn og þá fóru nokkr-
ir að pikka í mig og spyrja mig hvort hún 
væri með anorexíu. Ég fór aðeins að fylgj-
ast með henni og hugsaði að hún hlyti þá 
að vera að æla. Ég gat aldrei staðið hana að 
því. En hún var alltaf á klósettinu að losa 
þetta öðruvísi,“ segir Snorri.

„Ég fylgdist vel með henni. Hún var 
ekki að æla, hún sleppti ekki máltíð. Það 

tengdi ég við átröskun þannig að ég hugs-
aði að hún gæti ekki verið að glíma við 
það,“ bætir Sigrún Lilja við.

„Hún er bara síðustu mánuði að vakna 
og fatta þetta. Daginn áður en hún fékk 
hjartastopp fórum við til heimilislæknis 
og hann sagði að hún þyrfti að fá kalíum í 
æð á sjúkrahúsi. Hún þverneitaði og vildi 
fá það í fljótandi formi og innbyrða það 
sjálf heima,“ segir Snorri og Heiða 
fékk ósk sína uppfyllta.

„Ég grátbað hana um að fara upp á 
spítala,“ segir móðir hennar þegar hún 
rifjar upp þennan tíma.

Tíu dögum fyrir slysið fékk hún 
sterk þvagræsilyf uppáskrifuð af 
kvensjúkdómalækni.

„Mér fannst ég með svo mikinn bjúg 
á fingrum, andliti og fótum,“ segir 
Heiða um ástæðuna fyrir því að hún 
bað um lyfin.

„Hún vildi halda sér í þyngd. Svona er 
þessi sjúkdómur. Þetta er óvæginn sjúk-
dómur. Margir geta eflaust lifað með 
honum í mörg ár og haldið sér réttum 
megin við strikið en hún staldraði aldrei 
við. Svo endar þetta svona,“ segir Snorri.

Heiða faldi pillurnar fyrir fjölskyldu og 
vinum.

„Ég spurði hana margoft hvort hún væri 
að taka einhver brennslulyf. Ég treysti og 
trúði því sem hún sagði og reif svo kjaft 
við læknana trekk í trekk og sagði þeim að 
hún væri ekki að taka inn nein lyf,“ segir 
móðir Heiðu. En af hverju sagði Heiða 
ekki frá?

„Ég var ekki tilbúin til þess,“ segir hún. 
En langaði hana til þess?

„Já.“

Var ekki hugað líf
Heiða fór í hjartastopp á laugardegi og 
var flutt á gjörgæslu Landspítalans í Foss-
vogi. Þar var heilinn á henni kældur niður 
í 34°C til að vernda hann fyrir skemmd-
um og henni gefin svefnlyf. Á mánudags-
morgni var hætt að gefa henni svefnlyf og 

HVER HREYFING MILLJÓNA VIRÐI

fjölskyldunni sagt að hún ætti að ranka 
við sér í hádeginu.

„Svo leið tíminn. Klukkan fimm var 
haldinn fjölskyldufundur með lækn-
unum. Hún var ekki vöknuð og sýndi 
engin viðbrögð. Það var ekki gott. 
Læknarnir gáfu okkur 72 tíma og sögðu 
að ef hún vaknaði ekki innan þess tíma 
myndi hún ekki vakna,“ segir Snorri. 
Á föstudeginum var síðan slökkt á önd-
unarvélinni.

„Þá var haldin bænastund við rúmið 
hennar og okkur sagt að hún yrði ekki 
lífguð við ef hún myndi ekki anda 
sjálf,“ segir Snorri. Heiða andaði sjálf 
og hafði gert það frá því hún var flutt 
á gjörgæsludeild. Þaðan var hún flutt 
á hjartadeild en læknar gáfu fjöl-
skyldunni litla von og sögðu það nán-
ast hreint út að næsti viðkomustaður 
Heiðu yrði líknardeild þar sem hún 
myndi kveðja þennan heim.

„Hún var lögð inn á hjartadeild á Þor-
láksmessu og við spiluðum uppáhalds-
lögin hennar allan sólarhringinn. Eftir 
nokkra daga byrjaði hún að syngja með, 
fyrst með Snorra. Hún raulaði aðeins í 
fyrstu og síðan ágerðist þetta og hún 
var farin að syngja þó nokkuð með 
honum,“ segir móðir hennar.

„Síðan fór hún að hreyfa sig. Hún 
komst í raun og veru ekki almennilega 
til meðvitundar fyrr en þremur til fjór-
um vikum eftir slysið en hún fór að tala 
við mig, tóma steypu. Seinna fengum 
við að vita að hún upplifði fullt af hlut-
um í dáinu,“ segir Snorri.

„Ég man það allt,“ bætir Heiða við.
„Eitt sinn sagði ég við hana að ég 

þyrfti að fara í vinnuna. „Hvar ertu að 
vinna?“ spurði hún mig. Ég svaraði að 
ég væri að vinna í Hafnarfirði. „Æi, það 
er svo langt fyrir þig að keyra,“ svaraði 
hún með lokuð augun. Þá fattaði ég að 
hún væri einhvers staðar annars stað-
ar þannig að ég spurði hana hvar við 
værum. „Við búum á Akureyri,“ svaraði 
hún. Eðlilega fannst henni langt fyrir 
mig að keyra í vinnuna,“ segir Snorri 
og Heiða skellir upp úr.

„Hún var líka á Spáni þar sem maður 
nokkur sérsmíðaði fyrir hana hjólastól. 
Það var nóg að gera hjá henni. Á meðan 
við vorum að stumra yfir henni og far-
ast úr áhyggjum var hún bara á Spáni,“ 
segir Snorri og Heiða skellihlær.

„Við höfum hlegið mikið að þessu. 
Hún var fljót að setja þetta upp sem 
grín,“ bætir móðir hennar við.

Nei er ekki til
Því næst lá leið Heiðu á endurhæfing-
ardeild Landspítala á Grensási. Þar 
dvaldi hún í tæpt ár og var útskrifuð 
í desember í fyrra. Hún segir gott að 
vera komin heim í faðm fjölskyldunnar 
en móðir hennar hætti að vinna til að 
geta hugsað um hana alla virka daga 
á meðan Snorri er í vinnunni. Hann er 
sjálfstætt starfandi múrari og þegar 
vinnudeginum lýkur tekur hann við 
umönnunarhlutverkinu.

„Þessi tvö eru hetjur,“ segir Sigrún 
Lilja og bendir blaðamanni á að Snorri 
sjái nánast alfarið um að farða sína 
heittelskuðu og ku hann vera orðinn 
nokkuð lunkinn með förðunarburstana.

„Ef ég er að fara að mála hana og 
Snorri kemur heim vill hún miklu frek-
ar að hann máli sig. Ég veit ekki hve 
oft ég hef heyrt: „Hvernig stendur á 
því að þú kannt ekki að mála, mamma? 
Snorri gerir þetta sko miklu betur en 
þú,““ segir móðir Heiðu og brosir.

„Sigrún er búin að kenna mér mikið. 
Og við fáum hana til að sjá um þetta 
þegar mikið liggur við. En mér finnst 
það samt ekkert mikið betra en það sem 
ég geri,“ segir Snorri og hlær.

Horfir á lífið mikilvægari augum
Það er mikið hlegið á heimili fjölskyld-
unnar í Kópavogi sem Heiða hefur inn-
réttað af stakri smekkvísi. Þótt það taki 
á að rifja upp atburði síðustu tæpra 
tveggja ára er alltaf stutt í gleðina og 
jákvæðnina á þessum bæ.

„Það er ekkert annað í boði en gleði. 
En ef við tölum um hlutina eins og þeir 
eru er þetta auðvitað álag fyrir börn-
in. Það er álag að hafa mömmu svona 
heima af því að það er svo margt breytt. 
Þau leita síður til hennar því hún er 
lengi að tala og krakkar eru eins og 
þeir eru, frekar óþolinmóðir. Jafnframt 
er mjög gott að hafa hana heima. Það 
er ákveðið öryggi að vita af henni hér 
frekar en einhvers staðar annars stað-
ar. Það sem Heiða er búin að gera sér 
grein fyrir er að hún gerir svo mikið 
þótt hún geti ekki gert neitt. Hún er til 
staðar og það er það sem hún getur gert 
fyrir okkur og börnin. Ef hún væri ekki 
sterk og dugleg og ef hún væri þung-

lynd væri allt í rugli hér. Þótt það sé 
stundum erfitt þá verðum við að horfa 
á það jákvæða,“ segir Snorri.

Heiða er full þakklætis þegar hún 
rifjar upp síðustu mánuði og er henni 
sérstaklega minnisstætt þegar vinkon-
ur hennar og fjölskyldumeðlimir stofn-
uðu hóp, sem síðar var kallaður Nætur-
vaktirnar.

„Þessar stelpur skiptust á að sitja 
með henni allar nætur á hjartadeild því 
Heiða sá verr þá en hún sér í dag og 
var hrædd við að vera ein. Þær stofn-
uðu meira að segja Facebook-hóp og 
vaktaplan. Ekki aðeins Heiða, heldur 
við öll, erum þeim ævinlega þakklát,“ 
segir móðir Heiðu og bætir við að hóp-
urinn hafi síðar tekið sér nafnið Kvöld-
vaktirnar og setið með Heiðu öll kvöld 
á Grensási í marga mánuði.

Aðspurð um lífssýnina segir Heiða 
hana gjörbreytta.

„Ó, já. Það er allt breytt. Ég horfi á 
líf mitt með mikilvægari augum í dag,“ 
segir Heiða.

„Í dag er hún að átta sig á þessu öllu 
saman og því fylgir auðvitað mikil eft-
irsjá varðandi hvernig hún lifði. En eins 
og hún segir svo oft sjálf: Þetta er búið. 
Við getum ekkert í þessu gert núna. Það 
eina sem við getum gert er að halda 
áfram,“ segir Snorri.

„Og vera jákvæð. Ég er mjög 
jákvæð,“ bætir Heiða við. Allir við 
borðið eru sammála um að leitun sé að 
öðrum eins baráttujaxli og Heiðu.

„Hún er langsterkust af okkur öllum. 
Það hefur eiginlega ekki gerst síðast-
liðin tvö ár að hún hafi verið það slæm 
andlega að hún hafi ekki viljað fara 
fram úr,“ segir Snorri.

„Það er ótrúlegt hvað hún er búin 
að standa sig vel í þessari stöðu. Í alla 
þessa mánuði er hún búin að vakna á 
morgnana, drífa sig fram úr, jafnvel 
svefnlaus, og staðráðin í því að fara á 
æfingu. Þessi kraftur – að geta hlegið 
að þessum aðstæðum er aðdáunarverð-
ur,“ segir móðir hennar.

„Það hefði verið svo auðvelt fyrir 
hana að leggjast á hina hliðina á hverj-
um morgni og gleypa svefntöflur til að 
halda áfram að sofa,“ segir Snorri.

„Ekki ég,“ bætir Heiða við.
„Ég held að enginn annar hefði lifað 

þetta af. Hún er baráttukona og barðist 
til að geta verið áfram hér með fólkinu 
sínu,“ segir Sigrún Lilja.

Aðspurð hvort hún hafi einhver skila-
boð til fólks sem glímir við átröskun af 
einhverju tagi stendur ekki á svörunum 
hjá Heiðu.

„Útlitið er ekki neitt á við að vera 
heilbrigður. Ekki láta aðra segja þér 
hvernig þú átt að líta út. Hugsaðu um 
heilsuna. Ég gerði það ekki.“

„Ég hef engu að tapa“
Nú blasir nýtt og stórt verkefni við fjöl-
skyldunni. Draumur Heiðu er að fara í 
stofnfrumumeðferð á Indlandi og hefur 
Styrktarsjóður Heiðu Hannesar verið 
stofnaður til að safna fyrir meðferð-
inni. Vinir og fjölskylda hennar safna 
nú áheitum í gríð og erg á hlaupastyrk-
ur.is í tengslum við Reykjavíkurmara-
þonið sem hlaupið verður næstu helgi. 
Þegar þetta er skrifað hefur hópurinn, 
sem kallast Team Heida, náð að safna 
rúmlega milljón sem Heiða er afar 
þakklát fyrir. Hún er líka að springa 
úr stolti af börnunum sínum þremur en 
þau ætla öll að hlaupa. Hannes og Anna 
hlaupa 10 kílómetra og Dóra litla 1 kíló-
metra í  Latabæjarhlaupinu.

Þetta er ekki í fyrsta sinn sem vinir, 
vinnufélagar og ættingjar Heiðu hafa 
sýnt samhug í verki.

„Þegar hún lá við dauðans dyr hófu 
vinir og vinnufélagar hennar að safna 
fé fyrir hana og fjölskylduna því lífið 
fór á hvolf. Ég gat lítið unnið í marga 
mánuði og þetta bjargaði miklu. Heiða 
vill koma á framfæri þakklæti til allra 
sem lögðu lið,“ segir Snorri.

Stofnfrumumeðferðin sem Heiða 
vill sækja sér er ekki viðurkennd af 
íslenskum læknum en lyf sem hafa 
reynst fólki með spasma vel hafa ekki 
virkað sem skyldi á Heiðu. Því vill hún 
leita út fyrir landsteinana.

„Við bindum vonir við að þjálfun og 
náttúrulega tíminn skili einhverju en 
Heiða er svo kraftmikil að hún vill leita 
til Indlands. Þetta er vonin sem Heiða 
hefur í dag og við viljum taka þennan 
séns,“ segir Snorri en þau hjónin hafa 
kynnt sér meðferðina vel.

„Ég hef engu að tapa,“ segir Heiða.
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Stofnfrumumeðferðin sem Heiða ætlar að sækja sér á Indlandi er framkvæmd á stofnun dr. Geetu Shroff 
í Nýju-Delhí. Meðferðin felst í því að stofnfrumum úr fósturvísum er sprautað í vöðva og mænugöng 
sjúklingsins. Meðferðin er umdeild en Heiða og Snorri hafa haft samband við tvo Íslendinga sem hafa nýtt 
sér meðferðina.

Fyrsta meðferðin er um tveir mánuðir og hleypur kostnaðurinn á mörgum milljónum og tekur Trygginga-
stofnun engan þátt í honum. Ef sjúklingar kjósa að snúa aftur í fleiri meðferðir eru þær mánuður í senn. 
Snorri og Heiða búast því við að þurfa að fara nokkrum sinnum til Indlands til að sækja sér þessa þjónustu.

„Fyrir fólk sem er svona veikt er hver hreyfing milljóna virði,“ segir Snorri.

HEFUR ENGU AÐ TAPA  Bjarnheiður 
Hannesdóttir segist alltaf  hafa verið 
viss um að það kæmi ekkert fyrir sig. 

Lengri útgáfu af viðtalinu við Bjarn-
heiði Hannesdóttur má nálgast á Vísi.is

visir.is

Í HLÉBARÐASAMFESTING  Bjarnheiður Hannesdóttir vakti athygli á Edduverðlauna hátíðinni 2011 er hún tók á 
móti verðlaunum fyrir hönd vinar síns. Hér ásamt Sigrúnu Lilju vinkonu sinni. 
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CLEVELAND
EINN OKKAR ALLRA VINSÆLASTI SÓFI KOMINN AFTUR

CLEVELAND HORNSÓFI MEÐ TUNGU

Stærð: 308 x 140/203 H 81 cm.
Hægri eða vinsti tunga. Dökk- eða ljósgrátt slitsterkt áklæði.
Hnakkapúði seldur sér. Tilboðsverð kr. 14.990 stk.

CLEVELAND 3JA OG 2JA SÆTA SÓFAR

Stærð: 2ja sæta 179 x 86 H 78 cm.
Stærð: 3ja sæta 208 x 86 H 78 cm.
Ljós- eða dökkgrátt slitsterkt áklæði.L
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PANAMA Á þeirri öld sem liðin er 
frá því Panamaskurðurinn var 
opnaður hafa flutningaskip heims-
ins stækkað töluvert og siglingum 
þeirra um heimshöfin fjölgað veru-
lega. 

Á hundrað ára afmælinu, sem 
haldið var upp á í gær með pomp 
og prakt, stóð til að fagna sérstak-
lega framkvæmdum við stækkun 
skurðarins. Þær framkvæmdir eru 
löngu hafnar og nú er hugmyndin 
sú að þeim ljúki á næsta ári. Óvíst 
er þó hvort ríkissjóður Panama 
ráði við það mikla verkefni, sem 
átti að kosta 5,25 milljarða Banda-
ríkjadala, eða ríflega 600 milljarða 
króna.

Tafir hafa þegar orðið á fram-
kvæmdinni, meðal annars vegna 
allsherjarverkfalls byggingaverka-
manna í maí síðastliðnum. Upphaf-
lega stóð líka til að eftir breyting-
arnar gæti skurðurinn tekið við 
skipum sem flytja allt að 13 þúsund 
gáma, en til þessa hefur hámarks-
stærð flutningaskipa sem komast 
um skurðinn miðast við tæplega 
fimm þúsund gáma skip. 

Upphaflegar framkvæmdir við 
gerð skurðarins fyrir einni öld 
gengu engan veginn greiðlega 
fyrir sig. Þær tóku aldarfjórð-
ung og kostuðu líf þúsunda verka-
manna. Líklega allt að þrjátíu þús-
und manns létu þar lífið, flestir af 
völdum sjúkdóma á borð við mal-
aríu og gulu.

Afraksturinn varð 77 kílómetra 
langur skipaskurður sem olli 
straumhvörfum í alþjóðasiglingum. 
Ekki þurfti lengur að sigla hina erf-
iðu leið suður fyrir Hornhöfða til 
að komast frá Atlantshafi til Kyrra-
hafs, eða öfugt. 

Að meðaltali sigla 35 skip um 
skurðinn á degi hverjum, eða um 13 
þúsund skip yfir árið. Sérfræðing-
um telst til að meira en milljón skip 
hafi farið um skurðinn frá því hann 
var opnaður, þann 15. ágúst 1914.

Hann er hins vegar orðinn of 
lítill og þröngur til þess að anna 
sívaxandi heimsviðskiptum og 
skipin er mörg hver orðin það stór 
að þau komast ekki lengur í gegn.

Samkeppni frá Níkaragva
Panamabúar hafa reyndar feng-
ið samkeppni frá Níkaragva, sem 
nú hefur kynnt áform um nýjan 
skipaskurð sem á að ráða við enn 
stærri skip. Bandaríkjamenn, sem 
á sínum tíma gerðu Panamaskurð-
inn, höfðu upphaflega meiri áhuga 
á að gera skurð í gegnum Ník-
aragva, þótt Panama hafi á endan-
um orðið ofan á.

Níkaragvaskurðurinn á að verða 
278 kílómetra langur og meiningin 
er að hann verði tilbúinn til notk-
unar innan sex ára. 

Kínverskir auðkýfingar hafa 
tekið að sér að fjármagna fram-
kvæmdirnar, en Daníel Ortega 
Níkaragvaforseti hefur háar hug-
myndir um að skipaskurðurinn 
mikli muni tryggja landinu ósköp-
in öll af tekjum. Hin fátæka þjóð fái 
að njóta afrakstursins og loks hljóta 
óskert efnahagslegt sjálfstæði.

Hann hefur hins vegar líka verið 
gagnrýndur heima fyrir, bæði 
fyrir að láta kínverska auðkýfinga 
sjá um verkið fyrir sig og fyrir að 
ætla sér jafnvel fyrst og fremst að 
hagnast á öllu saman sjálfur, prív-
at og persónulega. Að minnsta kosti 
er hann talinn gera sér vonir um 
að tryggja sjálfum sér langt líf við 
kjötkatla valdanna með þessum 
miklu framkvæmdum.

Áform um annan Súesskurð
Nú í byrjun ágúst skýrði Abdul 
Fatt ah al Sissi Egyptalandsforseti 
svo frá áformum um að láta gera 
nýjan skipaskurð við hliðina á 

Stærri skip þurfa stærri skurði
Panamaskurðurinn er hundrað ára um þessar mundir en vinna er í fullum gangi við að stækka hann. Í Níkaragva hefur Daniel Ortega 
forseti samið við Kínverja um að fjármagna nýjan skurð þar og í Egyptalandi vill Abdel Fattah al Sissi forseti stækka Súesskurðinn.

Guðsteinn 
Bjarnason
gudsteinn@frettabladid.is
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Á þeim 100 árum sem liðin eru frá því Panamaskurðurinn var gerður hefur 
siglingum flutningaskipa milli heimshluta fjölgað gríðarlega. Nú er svo komið 

að stækka þarf Panamaskurðinn og áform eru risin um fleiri skipaskurði.
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 Níkaragvaskurður
Jan. 2014: Áform upp á 4.600 milljarða króna
samþykkt, að fengnum stuðningi Kínverja.

Mars 2014:
Kínversk verktaka-
fyrirtæki skoða möguleika á 
að smíða stærri skurð fyrir 
nærri 3.000 milljarða króna.
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PANAMASKURÐURINN Í DAG  Skurðurinn er í senn mikilvæg siglingaleið og spennandi áfanga-
staður ferðafólks. NORDICPHOTOS/AFP

SÚESSKURÐURINN STÆKKAÐUR  Vinnubrögðin í Egyptalandi virðast 
dálítið frumstæðari en í Panama, að minnsta kosti á fyrstu stigum 
stækkunar Súesskurðarins sem Abdel Fattah el Sissi forseti hefur 
mikinn áhuga á að gera að veruleika. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

PANAMASKURÐURINN Í SMÍÐUM  Gerð skipaskurðarins yfir Panama 
þótti mikið afrek á sínum tíma og skipti sköpum í samgöngumálum 
heimsins. NORDICPHOTOS/AFP

Daníel Ortega var í eina tíð álitin ein helsta frelsishetja Mið-Ameríku og 
í miklu áliti hjá vinstri mönnum víða um heim. Hann var í forystu fyrir 
Sandinistahreyfingunni sem barðist gegn einræðisstjórn Anastasios 
Somoza í Níkaragva á áttunda áratug síðustu aldar. 

Sandinistar unnu sigur árið 1979 og Ortega tók að stjórna landinu, 
en þurfti áfram að glíma við kontraskæruliðana svonefndu, sem Ronald 
Reagan Bandaríkjaforseti stutti með leynd í von um að Sandinistastjórnin 
félli.

Ortega vann sigur í forsetakosningum sem efnt var til árið 1984 en 
tapaði óvænt í næstu kosningum, fimm árum síðar. Eftir það dalaði 
stjarna hans verulega. 

Hann var sakaður um spillingu og stjúpdóttir hans sakar hann um alvar-
leg kynferðisbrot gegn sér. Árið 2006 vann hann engu að síður kosningar á 
ný og hefur verið forseti Níkaragva síðan, þótt helgiljóminn sé horfinn og 
ýmsar ákvarðanir forsetans séu umdeildar. 

FYRRVERANDI BYLTINGARHETJA

DANIEL ORTEGA OG WANG JING  Níkaragvaforseti tekur í hendurnar á kínverska 
auðkýfingnum, sem ætlar að sjá um að gera hugmyndir um skipaskurð að veruleika.

Súesskurðinum. Kostnaður myndi 
hlaupa á milljörðum dala.

Súesskurðurinn olli ekki síður 
tímamótum í siglingasögu heims-
ins þegar hann var opnaður árið 
1869, enda styttist siglingaleiðin 
milli Evrópu og Asíu svo mjög að 
öllu breytti. Á hverju ári sigla nú 
nærri 20 þúsund skip um Súes-
skurðinn og með tilkomu nýja 
skurðarins eiga 97 skip að geta 
komist þar um á degi hverjum, en 
nú ræður skurðurinn aðeins við 49 
skip á dag.

Með þessum framkvæmdum 
hyggst Sissi skjóta nýjum stoðum 
undir efnahag Egyptalands, sem 
hefur orðið fyrir miklum búsifj-
um síðustu misserin, bæði í kjöl-
far uppreisnarinnar gegn Hosni 
Mubarak árið 2011 og síðan vegna 
ólgunnar síðastliðið sumar þegar 
herinn steypti Mohammed Morsi 
forseta af stóli.

Jafnframt virðist hann gera sér 
vonir um að með þessu geti hann 
sýnt umheiminum fram á styrk og 
stöðugleika hinnar nýju stjórnar 

sinnar, sem sökuð hefur verið 
um glæpi gegn mannkyni vegna 
ofbeldis hers og lögreglu gegn mót-
mælendum síðasta sumar.

Taílendingar líka
Nú í vor hafa svo verið viðraðar á 
ný gamlar hugmyndir um skipa-
skurð gegnum Kra-eiðið, mjósta 
hluta Malakkaskagans milli 
Andamanhafs og Taílandsflóa.

Rétt eins og í Níkaragva hafa 
kínversk stórfyrirtæki tekið þessi 
áform upp á sína arma og vilja 

standa straum af framkvæmdun-
um. Skipaskurður á þessum stað 
kæmi sér vel fyrir kínverskt við-
skiptalíf, enda myndi siglingaleið-
in til Indlandshafs styttast veru-
lega. Framkvæmdirnar yrðu einnig 
veruleg lyftistöng fyrir efnahag 
Taílands.

Siglingaleiðin um Malakkasund 
hefur líka þótt hættuleg af ýmsum 
ástæðum. Þar eru sjóræningjar á 
ferli og skipsflök á stangli, auk þess 
sem veðurlag er oft og tíðum ekki 
sem hagstæðast.



Ný og fersk Hleðsla  
með ekta súkkulaðibragði

Við vitum að það þarf úthald og einbeitingu til að halda sér gangandi.
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Neytum og njótum

Íslenskt og amerískt

Gunnþóra 
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is
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1. Góð gönguleið
Gjáin í Þjórsárdal er með 
blómstrandi brekkum, lindum 
og lækjum með litlum fossum. 
Þar eru líka hellar sem gaman 
er að skoða og ofan í Gjána 
fellur snotur foss á tveim-
ur hæðum. Hann er í Rauðá. 
Göngustígur er frá Stöng í 
Gjána og tekur gangan um 
fimmtán mínútur hvora leið.

2. Bændamarkaður, golf, pitsur
Að Efra-Seli í Hrunamanna-
hreppi er 18 holu golfvöllur og 
við hann stendur Kaffi Sel sem 
sérhæfir sig í pitsum en fleira 
er í boði. Þar er líka bænda-
markaður með nýbökuðum 
brauðum og kökum úr eldhúsi 
staðarins, frosnum kjötvörum 
og glænýju grænmeti úr sveit-
inni ásamt trémunum úr skóg-
inum, heimagerðum kertum, 
hálsmenum, glervörum og fleira 
handunnu góssi. 

3. Rúnum ristur hellir 
Laugarvatnshellir er forvitnileg 
náttúrusmíð í hlíðinni skammt 
vestan Laugarvatns og er hægt 
að aka að honum frá Gjábakka-
vegi. Veggir hans eru úr sand-

Frá uppsveitum út á Reykjanes
Sýslurnar kenndar við Árnes og Gullbringu státa af fjölsóttustu ferðamannastöðum landsins og búa yfir ótal öðrum 
viðkomustöðum hvort sem er í hinum blómlegu uppsveitum, á eldbrunnu Reykjanesinu eða þar á milli. 

steini og eru rúnum ristir. Í 
hellinum var búið um tíma, síð-
ast um 1920, og þar fæddist að 
minnsta kosti eitt barn. 

4. Elsta vatnsveitan
Öxarárfoss á Þingvöllum vekur 
alltaf sterk hughrif þegar stað-
næmst er hjá honum. Ekki vita 
allir að hann er manngerður í 
upphafi. Þegar þinghald hófst 
á völlunum til forna var Öxará 
veitt þangað til að fá vatn á stað-

inn, en áður féll hún um Árfar 
vestan Almannagjár. Öxarár-
foss er því ein elsta vatnsveita 
landsins.

5. Í minningu Fischers
Fischersetrið að Austurvegi 21 
á Selfossi sýnir muni tengda 
skáksnillingnum Bobby Fisch-
er sem háði „einvígi aldar-
innar“ hér á landi árið 1972 
og vann heimsmeistaratitilinn 
af Boris Spasskí. Fischer var 

síðustu æviár sín á Íslandi og 
hvílir í Laugardælakirkjugarði, 
skammt frá Selfossi. Fischer-
setrið er opið milli 14 og 16 til 
15. september.

6. Notalegur sundstaður
Sundlaugin í Laugaskarði 
í Hveragerði er í hlýlegu 
umhverfi skammt frá veginum 
að Garðyrkjuskólanum. Hún var 
lengi stærsta sundlaug landsins. 
Þar er heit, grunn setlaug, heit-

ur pottur með rafmagnsnuddi 
og náttúrulegt gufubað.

7. Vitar, byggðasafn og blak
Garðskagaviti er yst á nesi sem 
heitir því sérkennilega nafni 
Rosmhvalanes. Þar stendur 
hæsti viti landsins, 28,6 m hár, 
og annar eldri og minni. For-
vitnilegt byggða- og sjóminja-
safn er á nesinu og líka blak-
völlur. Einnig er þar fjölbreytt 
fuglalíf, einkum vor og haust.

5

8. Fjölskyldan
Í Þekkingarsetri 
Suðurnesja í Sand-
gerði eru um 70 

uppstoppuð dýr úr íslenskri 
náttúru og þau er leyfilegt að 
snerta. Þar er til dæmis eini 
uppstoppaði rostungur lands-
ins. Svo eru lifandi sjávardýr í 

búrum og safn jurta og skelja. 
Heimskautin heilla nefnist sýn-
ing í setrinu um vísindamann-
inn Jean-Baptiste Charcot sem 
fórst með rannsóknarskipinu 
Pourquoi-Pas? við Álftanes á 
Mýrum. Líkan af skipinu er til 
sýnis. 

Nánar á thekkingarsetur.is.

Fræðandi og skemmtilegt

9. Allt gert frá grunni á staðnum
Hendur í höfn er rómantískt og notalegt 
kaffihús að Unubakka 10-12 í Þorláks-
höfn. Allar veitingar eru lagaðar frá 
grunni á staðnum, úr hráefni sem sótt er 
í nærumhverfið eftir föngum. Kökur og 
brauð eru bökuð daglega og úrval er af 
glútenlausum veitingum. Innviðir staðar-
ins eru komnir til ára sinna en hafa nú 
fengið nýtt hlutverk. Opið er frá 12 til 18 
nema föstudaga til sunnudaga frá 11 til 19 
og tekið á móti hópum utan þessa tíma.

10. Eldað í sögufrægu húsi
Tryggvaskáli á bökkum Ölfusár á Selfossi 
er a’la carte veitingastaður sem leggur 
áherslu á vandaða matreiðslu með fókus 
á hráefni úr héraði. Þar samtvinnast 
íslenskar og erlendar matarhefðir. Skál-
inn er elsta húsið á Selfossi, byggður árið 
1890, og þaðan er einstakt útsýni yfir ána. 
Opið er frá klukkan 17.30 til 22.

10

Útivist og afþreying

Gönguferð, sund, skáksafn, hellaskoðun og heimsókn í vita 

BRÚARFOSS  Einn af þremur fossum í Brúará sem er bergvatnsá á mörkum Biskupstungna annars vegar og Laugardals og Grímsness hins vegar og fellur í Hvítá neðan 
Skálholts. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM





16. ágúst 2014  LAUGARDAGUR| HELGIN | 34 16. ágúst 2014  LAUGARDAGUR

FLÆKJUSAGA
Illugi Jökulsson 

hafði á táningsaldri 
mikinn áhuga á sjóorr-

ustum og las af 
áfergju um þær 
stærstu þeirra. 
Löngu seinna 

komst hann 
að því að lítt 

þekkt orr-
usta skipti 

kannski 
meira máli 

en þær 
flestar.

Einhvern tíma snemma á unglingsár-
unum fékk ég óguðlegan áhuga á her-
skipum og sjóorrustum. Hafi verið 
einhver ein sérstök ástæða fyrir því 
voru það líklega þorskastríðin. Fyrst 
ætlaði ég bara að henda reiður á hvað 

þær hétu, bresku freigáturnar sem íslensku 
varðskipin áttu sífellt í höggi við, en það endaði 
með ósköpum. Allt í einu var ég orðinn eini tán-
ingurinn á Íslandi sem hafði pantað sér nýjustu 
útgáfu af doðrantinum Jane’s Fighting Ships 
og líka fjögurra binda opinbera sögu breska 
flotans í seinni heimsstyrjöld, The War at Sea, 
gefið út af Her Majesty’s Stationary Office á 
árunum 1954-61, alls eitthvað um 2.000 blað-
síður. Og svo las ég af áfergju um mestu sjóorr-
usturnar sem allar virtust hafa ráðið úrslitum í 
veraldarsögunni, hver á sinn hátt: Salamis árið 
480 fyrir Krist, Lepanto 1571 eftir Krist, Traf-
algar 1805, Jótland 1916, Midway 1942.

„Eins gott að þessar orrustur enduðu allar 
eins og þær enduðu,“ hugsaði hinn kornungi 
herskipafræðingur, „annars hefði heimurinn 
orðið allt öðruvísi, og náttúrlega miklu verri.“

Seinna rann upp fyrir mér að það var nokkuð 
ofmælt að þessar sjóorrustur hefðu skipt svo 
miklu máli. Það er að vísu engin leið að neita 
því að líklega var sigur Aþeninga á Persum 
við Salamis býsna mikilvægur, en þótt Tyrkir 
hefðu unnið flota kristindómsins við Lepanto 
hefði flotastyrkur þeirra samt ekki nægt til 

ÖRLAGARÍKASTA SJÓORRUSTAN?

varanlegra yfirráða yfir Miðjarðarhafinu. Og 
þótt floti Napóleons hefði unnið orrustuna við 
Trafalgar hefði Korsíkubúinn knái verið litlu 
nær innrás á Bretland. Orrustan við Jótland 
skipti nákvæmlega engu máli þegar upp var 
staðið í fyrri heimsstyrjöld, og japanskur 
sigur við Midway hefði bara frest-
að óhjákvæmilegri sigursiglingu 
ameríska flotans á Kyrrahafi 
um svona hálft ár í mesta lagi.

LÍTIL EN KNÁ ÚTHAFSSKIP
Það eru reyndar furðu vand-
fundnar sjóorrustur sem 
skipta verulegu máli í sög-
unni, svo miklu að úrslit 
þeirra hafi beinlínis ráðið 
örlögum þjóða lengi á eftir. 
En þó hef ég núna, seint og um 
síðir, löngu eftir að ég er búinn 
að týna The War At Sea og öðrum 
herskipabókum, fundið sjóorrustu sem 
kannski skipti raunverulega verulegu máli. 
Og breytti beinlínis gangi heimssögunnar. Og 
þá vill svo undarlega að ekki er um að ræða 
stórorrustu þar sem tókust á hundruð her-
skipa af fullkomnustu gerð síns tíma, hvorki 
línuskip Napóleonstímans með sín 120 fall-
stykki né meira en 30.000 tonna bryntröll flota-
deildanna við Jótland, nei, ónei. Til leiks 
sigldu annars vegar 18 skip portú-
gölsk, lítil en kná úthafsskip, búin 
léttum en meðfærilegum fall-
byssum sem þrautþjálfaðar 
áhafnir önnuðust, en hins 
vegar ekki nema 12 egifsk-
ar galeiður sem studdar 
voru 80 litlum og lágum 
seglbátum. Og orrustan fór 
fram við smáeyjuna Díú við 
Kaþíavar-skaga á Indlandi í 
febrúar 1509.

Það sem gerðist var þetta: 
Árið áður hafði sameinaður floti 
Egifta og Tyrkja, alls 12 skip, sigr-
að átta skipa flota Portúgala þar sem hét 
Chaul á Indlandsströnd. Foringi Portúgala 
féll, Lourenço de Almeida, og margir Portú-
galar voru teknir til fanga. Þeir voru hafðir 
í haldi á Díu-eyju þar sem Egiftar og Tyrkir 
höfðu bækistöðvar ásamt indverskum banda-
mönnum sínum, og var þeirra helstur kóngur-
inn í Kalíkút. Faðir Lourenço var Francisco 
de Almeida, æðstur Portúgala á Indlands-
hafi, og hann var ráðinn í að hefna sonar síns 
og ófaranna við Chaul. Í febrúar 1509 stefndi 
hann skipum sínum til Díú og fór svo mikinn 
að Egiftar töldu ráðlegast að halda sig í höfn-
inni á galeiðum sínum og freista þess að láta 
fallbyssur í hafnarvirki Díú hjálpa sér að 
yfirbuga portúgalska flotann. Það tókst ekki, 
Francisco sigldi skipum sínum inn í höfnina á 
fullri ferð og fallbyssur hans reyndust skæðari 
vopn en fallstykki tyrkneska flotans og hafn-
arvirkisins, auk þess sem hermenn af portú-
gölsku skipunum voru harðari í horn að taka 
en hinir tyrknesku þegar í návígi var komið. 
Að lokum gafst foringi Egifta upp, Malik Ayyaz 
hét hann, reyndar ættaður frá Rússlandi, og 
hafði þá orðið mikið mannfall í liði hans. Malik 
lét lausa þá portúgölsku fanga sem hann hafði 
tekið árið áður og reyndust þeir vel á sig komn-
ir og höfðu haft nóg að bíta og brenna í prís-
undinni, en Francisco farnaðist öðruvísi við 
þá stríðsfanga sem hann tók við Díú, þeir voru 
ýmist brenndir lifandi eða hengdir og sumir 
voru bundnir fastir fyrir framan fallbyssu-
hlaup og svo hleypt af. Þannig hefndi Franc-
isco sonar síns.

Og þannig lauk orrustunni með algjörum 
sigri Portúgala. Svo illa höfðu egifsku galeið-
urnar verið leiknar í viðureigninni við hina 

portúgölsku karkara og karavellur að þeim for-
ingjum Egifta, Tyrkja og Indverja sem þarna 
höfðu beðið lægri hlut þótti þaðan í frá holl-
ast að vera ekkert að atast mikið í portúgalska 
flotanum á Indlandshafi. Og galeiðurnar drógu 

sig pent í hlé meðan karkarar Portúgals 
smeygðu sér um sjó og víkur.

En hvað var þá svona merkilegt 
við þessa orrustu, að hún hafi 

verið afdrifaríkari en flestallir 
þeir stórslagir á hafinu sem 
ég taldi upp í byrjun greinar? 
Jú, nú kemur loksins að því.

Skipti sköpum
Íslam kom fram á sjónar-
sviðið á sjöundu öld eftir 

Krist. Múslímar náðu undir 
sig Miðausturlöndum á innan 

við öld og teygðu sig svo inn í 
Evrópu, en þótt þeir næðu Spáni, 

þá stöðvaðist framrás þeirra þar. Og við 
Evrópumenn hneigjumst til að álíta að síðan 
hafi annars vegar kristindómurinn og hins 
vegar íslam verið í nokkuð föstum skorðum 
næstu þúsund árin eins og andstæðing-
ar í niðurgröfnum skotgröfum sem hvor-
ugur fær hróflað við. Múslímar misstu að 
vísu Spán en fengu Balkanskagann í stað-

inn þegar Tyrkir komu til sögunnar. 
Að öðru leyti hafi kyrrstaða ein-

kennt heimsmyndina fram til 
þess tíma þegar kristnu Evr-

ópulöndin hófu siglingar af 
kappi um aldamótin 1500 
og endaði með því að þau 
náðu yfirburðastöðu í ver-
öldinni, en íslam sat eftir 
í skotgröfinni. Þessi mynd 
er kannski rétt út frá sjón-

arhóli Evrópumanna fram-
an af, en frá sjónarhóli ísl-

ams er hún alröng. Útþensla 
íslams stöðvaðist að vísu í Evr-

ópu en allt fram að flekaskilum 
miðalda og nútíma um 1500 hélt hún 

áfram af fullum krafti í Afríku og Asíu. 
Um það leyti sem Portúgalir komu siglandi 
inn á Indlandshaf voru múslímar til dæmis 
nýorðnir ráðandi á indónesísku eyjunum. 
Og þá voru Tyrkir ásamt bandamönnum 
sínum í Egiftalandi líka til þess að gera 
nýbúnir að leggja undir sig siglingaleið-
irnar um Indlandshaf, yfirleitt í góðri sátt 
við indverska kónga og fursta, hvort heldur 
þeir voru hindúar eða múslímar. 

Mergurinn málsins er þessi: Á síðustu 
áratugum 15. aldar og í blábyrjun 16. aldar 
urðu miklar framfarir í siglingum í Vest-
ur-Evrópu, einkum á Spáni og í Portúgal. 
Karkararnir voru orðnir frábær úthafs-
skip og gerðu Portúgölum kleift að kom-
ast inn á Indlandshaf. Þar stóð þá útþensla 
múslíma enn yfir fyrir fullum galeiðusegl-
um. Orrustan við Díú skipti sköpum. Eftir 
hana drógu flotar múslíma sig að mestu í 
hlé á hafinu. En ef þeir hefðu nú unnið og 
Portúgalar þurft að hörfa af Indlandshafi, 
þá hefði kannski sókn þeirra og síðar ann-
arra Evrópumanna inn á Indlandshaf og 
um Asíulönd og indónesísku eyjarnar alls 
ekki átt sér stað. Indlandshaf hefði orðið 
yfirráðasvæði múslíma og þeir lokað leið 
Evrópu til Austur-Afríku, Suðaustur-Asíu 
og Indlands. Og þá hefði nú sagan heldur 
betur orðið öðruvísi en hún varð, þegar 
Evrópuríkin færðu sig sífellt upp á skaftið 
og gerðu á endanum nær allt þetta svæði að 
nýlendum sínum. Þess vegna hlýt ég að líta 
svo nú svo á að orrustan við Díú sé miklu 
mikilvægari en hver sá annar rammislagur 
á hafinu sem ég hreifst þó svo af áður fyrr.

  Franc-
isco farnaðist 

öðruvísi við 
þá stríðsfanga 
sem hann tók 

við Díú, þeir 
voru ýmist 

brenndir 
lifandi eða 
hengdir og 
sumir voru 

bundnir fastir 
fyrir framan 

fallbyssu-
hlaup og svo 

hleypt af.

Kalíkút

Góa

Chaul

Díú
Kaþíavar-skagi

Ómanflói

Óman

Persía

Arabíuhaf

Indlandshaf
Afríka

Persaflói

Arabía

INDLANDSHAF OG NÁGRENNI

FRANCISCO 
DE ALMEIDA

PORTÚGÖLSK 
HERSKIP Á 16. ÖLD.

Tækniþróunar-
   sjóður

Styrkir til nýsköpunar
Umsóknarfrestur 15. september



Úrval Útsýn er í Hlíðasmára 19, Kópavogi. 
Sími 585 4000 www.uu.is
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Austurríkis.

VERÐDÆMI
17.–24. janúar

 HOTEL ZUM HIRSEN

m.v. 2 fullorðna og 2 börn í tvíbýli
með morgunverði. Verð 153.360 kr.
á mann m.v. 2 fullorðna.

8 nætur á einstöku verði.
Spennandi staður fyrir 
alla fjölskylduna.

VERÐDÆMI
31. janúar – 8. febrúar

 STEAMBOAT GRAND

m.v. 2 fullorðna og 2 börn 
í stúdíóíbúð.

ZELL AM SEE,
AUSTURRÍKI

STEAMBOAT SPRINGS, 
COLORADO, USA

NÝTT

NÝTT

Fyrir alla fjölskylduna.

VERÐDÆMI
17.–24. janúar

 DER ABTENAUER

m.v. 2 fullorðna og 1 barn í tvíbýli 
með morgunverði. Verð 113.081 
kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

ABTENAU,
AUSTURRÍKI

Stærsta samfellda skíðasvæði 
Austurríkis.

VERÐDÆMI
17.–24. janúar

ALPENLAND SPORTHOTEL

m.v. 2 fullorðna og 2 börn í tvíbýli með 
morgunverði. Verð 148.171 kr. á mann 
m.v. 2 fullorðna.

ST. JOHANN ALPENDORF

AUSTURRÍKI

Nýtt

Nýtt

NÝIR

ÁFANGASTAÐIR

Vikulegar  brottfarir 
til Austurríkis  

frá jólum og  fram í mars
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Frá kr. 143.300 m/bókunarafslætti
H10 Conquistador ****
m/hálfu fæði
Netverð á mann frá kr. 143.300 m.v. 2 fullorðna og 2 börn.
Netverð á mann frá kr. 160.900 m.v. 2 fullorðna.
4. febrúar í 7 nætur.

Frá kr. 87.900 m/bókunarafslætti
Tenerife Sur & Cristian Sur *** 
Íbúðagisting 
Netverð á mann frá kr. 87.900 m.v. 2 fullorðna og 2 börn.
Netverð á mann frá kr. 112.600 m.v. 2 fullorðna.
4. febrúar í 7 nætur.

Stórglæsilegur valkostur!

Góð íbúðahótel meðal heimamanna!

Frá kr. 117.900 m/bókunarafslætti
Hotel Barcelo Margaritas ****
m/allt innifalið
Netverð á mann frá kr. 117.900 m.v. 2 fullorðna og 2 börn.
Netverð á mann frá kr. 144.900 m.v. 2 fullorðna.
3. mars í 7 nætur.

Frá kr. 73.400 m/bókunarafslætti
Dorotea ***
Íbúðagisting
Netverð á mann frá kr. 73.400 m.v. 2 fullorðna og 2 börn.
Netverð á mann frá kr. 96.900 m.v. 2 fullorðna.
2. desember í 8 nætur.

Glæsilegur valkostur!

Góður valkostur!

Frá kr. 182.900 m/bókunarafslætti
Sofitel Thalassa Sea & Spa *****
m/morgunmat
Netverð á mann frá kr. 182.900 m.v. 2 fullorðna og 2 börn.
Netverð á mann frá kr. 222.900 m.v. 2 fullorðna.
27. október í 9 nætur.

Frá kr. 104.900 m/bókunarafslætti
Tulip Inn Oasis Agadir ***
m/hálfu fæði
Netverð á mann frá kr. 104.900 m.v. 2 fullorðna og 2 börn.
Netverð á mann frá kr. 120.900 m.v. 2 fullorðna.
27. október í 9 nætur.

Stórglæsilegur valkostur!

Hagkvæmur valkostur!

Frá kr. 73.400
m/bókunarafslætti 

Bæklingurinn 

fylgir blaðinu í dagfyyylgir blaðinu í da

Allt að15.000 kr. bókunarafsláttur til 26. ágúst 2014,valdir gististaðir, valdar dagsetningar.

Tenerife Kanarí Agadir



9.-13. okt. 29. des-2. jan. 15.000 kr. bók.afsl. á La Sella 23. sept.23.-27. okt.

Golf
Frá kr. 179.900 m/hálfu fæði
Netverð á mann á Costa Ballena m.v. 2 fullorðna í tvíbýli með
hálfu fæði. 20. október í 7 nætur.

Í boði hinir sívinsælu Costa Ballena, Novo Sancti Petri, 
Alcaidesa, Montecastillo, La Gomera og La Sella.

Saalbach-Hinterglemm
Eitt stærsta samliggjandi svæðið!

Flachau
Eitt stærsta skíðasvæði Austurríkis!

20.-27. okt.

31. okt.-3. nóv.

Zell am See
Fjölbreytt skíðasvæði fyrir alla!

Lungau

Hotel Sonnalp
Frá kr. 154.400 
m/hálfu fæði og
bókunarafslætti
Netverð á mann frá kr. 154.400
m.v. 2 fullorðna og 1 barn í 
herbergi.
Netverð á mann frá kr. 176.100
m.v. 2 fullorðna í herbergi. 
28. febrúar í 7 nætur.

Hotel 
Alpinresort
Frá kr. 122.900
m/hálfu fæði og
bókunarafslætti
Netverð á mann frá kr. 122.900 
m.v. 2 fullorðna og 1 barn í 
herbergi.
Netverð á mann frá kr. 141.900 
m.v. 2 fullorðna í herbergi.
24. janúar í 7 nætur.

Hotel 
Unterberghof
Frá kr. 128.800 
m/hálfu fæði og
bókunarafslætti
Netverð á mann frá kr. 128.800
m.v. 2 fullorðna og 2 börn í 
herbergi.
Netverð á mann frá kr. 166.000
m.v. 2 fullorðna í herbergi. 
3. janúar í 7 nætur.

Lissabon & 
Sevilla
Fararstjóri: Sigrún Knútsdóttir

Frá kr. 174.400 
Netverð á mann frá kr. 174.400
m.v. 2 fullorðna í tvíbýli á 4*
hótelum með morgunverði.

Sorrento
Fararstjóri: Ólafur Gíslason

Frá kr. 129.900 
Netverð á mann frá kr. 129.900
m.v. 2 fullorðna á 4* hótelum
með morgunmat.

Skihotel 
Speiereck
Frá kr. 108.900
m/hálfu fæði og
bókunarafslætti
Netverð á mann frá kr. 108.900 
m.v. 2 fullorðna og 2 börn í 
herbergi.
Netverð á mann frá kr. 117.900 
m.v. 2 fullorðna í herbergi.
28. febrúar í 7 nætur.

Skógarhlíð 18 • 105 Reykjavík • Sími 595 1000 • Akureyri • Sími 461 1099 • www.heimsferdir. is

Hotel Derby ***
Frá kr. 99.900 m/bók.afsl.
Netverð á mann m.v. 2 í herbergi með
morgunmat.
29. desember í 3 nætur.

Mercure Duna ***
Frá kr. 83.200 m/bók.afsl.
Netverð á mann m.v. 2 í herbergi með
morgunmat.
23. október í 4 nætur.

Hotel Valencia Center ****
Frá kr. 97.500 m/bók.afsl.
Netverð á mann m.v. 2 í herbergi með
morgunmat.
9. október í 4 nætur.

14.-24. janúar 2015

Frábært skíðasvæði fyrir fjölskylduna!

Frá kr. 319.900
Netverð á mann frá kr. 319.900
í tvíbýli í klefa án glugga. Allt
innifalið í 7 daga siglingu.

Dubai – Muscat – Khasab 
– Abu Dhabi – Dubai

Dubai og 
sigling um 
Persaflóann

BarcelonaBudapestValencia
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BrandararBrandarar

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. 

Freydís Glóð Viborg 11 áraLestrarhestur vikunnarLestrarhestur vikunnar
Teikningar og texti: Bragi Halldórsson

109

„Jæja þá, sudoku gáta,“ sagði Kata glottandi. „Nú er ég orðin svo góð í að 

leysa sudoku að við skulum koma í kapp um hver verður fyrstur til að leysa 

hana,“ bætti hún við. Konráð horfði á gátuna. „Allt í lagi,“ sagði hann. 

„Til er ég.“ Lísaloppa var líka góð í að leysa sudoku gátur svo hún var alveg 

til í keppni. „Við glímum öll við hana og þá kemur í ljós hversu klár þú ert 

orðin,“ sagði hún. „Allt í lagi,“ sagði Kata. „En ég vara ykkur við, ég er orðin 

mjög klár,“ sagði hún montin.

Heldur þú að þú getir leyst þessa sudoku gátu hraðar en Kata?

4 2 7 3 5
1 6 2 4 3 8
3 5 8 1 2 6

5 9 3 2 1
2 6 9 8 5 3

7 8 1 5 2 9 4
5 3 7 9 8

3 6 5 2
8 2 7 9 6 3

Ertu búin að vera lengi í skát-
unum, Vala? „Já, síðan ég var 
átta ára.“

Hvernig kom það til að þú byrj-
aðir? „Vinkona mín í skólanum 
var í skátunum og mér fannst 
þetta hljóma spennandi.“

Hvað heitir félagið þitt, sveitin 
og flokkurinn? „Ég er í skátafé-
laginu Klakki á Akureyri. Sveitin 
mín heitir Skeifur og flokkurinn 
Geimkýr.“

Hvað finnst þér skemmtilegast 
við skátastarfið? „Útivistin, úti-
legurnar og keppnirnar, eins og 
til dæmis á landsmóti skáta.“

Ertu búin að bralla mikið með 
skátunum í sumar? „Já, við 
fórum í Jónsmessuútilegu, á 
undirbúningsfundi fyrir lands-
mót og ég var síðan viku á 
landsmóti skáta í júlí. Það var 
mjög skemmtilegt, gaman að 
hitta skáta frá mörgum lönd-
um og taka þátt. Dagskráin var 
mjög skemmtileg og fjölbreytt. 
Geimkýrnar komust líka áfram í 
undanúrslit í keppninni Skáta-
flokkur Íslands.“

Hefurðu kynnst skátastarfi 
í öðrum löndum? „Ég bjó í 
Noregi þegar ég byrjaði í skát-
unum og er bara búin að vera 
eitt ár í Klakki. Í Noregi var ég í 
Charlotten lund speidergruppe í 
Þrándheimi.“

Er mikill munur? „Í Noregi er 
unnið eftir merkjakerfi og mér 
finnst að það ætti að gera það 
líka á Íslandi. Það er skemmti-
legt að safna merkjum á skyrt-
una og varðeldaskikkjuna. Þar 
voru líka fleiri útifundir, útilegur 
og við fórum stundum í kanó-
ferðir.“

Áttu fleiri áhugamál en skát-
ana? „Ég er í myndlistarskól-
anum á veturna og les mjög 
mikið.“

Finnst gaman í skáta-
fl okknum Geimkýr
Hin ellefu ára Vala Alvilde Berg er í skátafélaginu Klakki á Akureyri og skemmti 
sér vel á landsmótinu í sumar. Flokkurinn hennar, Geimkýr, skoraði líka hátt í 
keppninni Skátafl okkur Íslands. Sem skáti í Noregi fór hún stundum á kanó.

VALA ALVILDE  Útivistin á vel við Völu en hún hefur líka áhuga á myndlist og lestri.
 MYND/AUÐUNN NÍELSSON

Á veitingastaðnum: 
„Ég vildi gjarnan panta mér 
borð.“ 
„Því miður eru húsgögnin ekki 
til sölu.“

Mamma: Halli, af hverju setur þú 
bangsann þinn inn í frysti?
Halli: Af því að mig langar í 
ísbjörn.

 Pabbinn: Hvar er nýja, vatns-
helda, höggþétta og óbrjótanlega 
úrið sem ég gaf þér í afmælis-
gjöf?
Stebbi: Ég týndi því. 

„Læknir! Mér finnst eins og ég sé 
ísskápur!“
„Byrjaðu á að loka munninum. 
Ljósið skín svo í augun á mér.“

Hvað er skemmtilegast við bækur? „Bækur eru skemmtilegar 
og maður getur lært af þeim.“

Hvaða bók lastu síðast og um hvað var hún? „Ég las Hringa-
dróttinssögu síðast. Hún fjallaði um háskaför hobbita til að 
eyðileggja galdrahring.“

Manstu eftir fyrstu bókinni sem var í uppáhaldi hjá þér? „Já, 
það var Bróðir minn Ljónshjarta. Pabbi las hana fyrir mig áður 
en ég lærði að lesa.“

Hvers lags bækur þykja þér skemmtilegastar? „Mér finnst 
skemmtilegast að lesa ævintýrabækur sem gerast í öðrum 
heimum.“

Í hvaða skóla gengur þú? „Ég geng í Fossvogsskóla.“

Ferðu oft á bókasafnið? „Já, bæði á Sólheimasafn og í skól-
anum.“

Hver eru þín helstu áhugamál? „Lestur, klifur, línuskautar og 
ég æfi frjálsar.“

Skrifstofa skólans á Lindargötu 51 er opin frá kl. 13:00-16:00
virka daga.  Síminn er 562-8477.
 
Það skal tekið fram að nauðsynlegt er fyrst að skrá nemendur í skólann  
með því að hafa samband við skrifstofuna.
Til að tryggja endanlega að innritunin sé frágengin er nauðsynlegt að innrita 
nemandann einnig í Rafræna Reykjavík á heimasíðunum www.reykjavik.is 
eða www.grunnskolar.is á sama tíma og setja Tónmenntaskólann í 1. val.

TÓNMENNTASKÓLI REYKJAVÍKUR

Innritun nýrra nemenda fyrir skólaárið 2014-2015 
Stendur yfir núna og lýkur í september.

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

•  Strengjahljóðfæri, þ.e. fiðlu, víólu,  selló og gítar.
•  Einnig á píanó og harmóníku.
•  Einnig er innritað í fiðluforskóla (5-6 ára börn)
•  Einnig er til takmarkað pláss á þverflautu, klarinett og saxófón 
•  Teknir eru inn nokkrir nemendur fædda 2008 (6ára) í Forskóla I
•  Teknir eru inn örfáir nemendur fædda 2007 (7ára) í Forskóla II

Hægt er að komast að á eftirfarandi hljóðfæri:

ATHUGIÐ AÐ FRAMBOÐ Á SKÓLAVIST ER TAKMARKAÐ.

Skólastjóri



Enski boltinn
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ALLT AÐ 75% AFSLÁTTUR

OPIÐ Í DAG 11-16

Sjá allt úrvalið á ht.is

ÍBÍLTÆKIMP3 SPILARAR ÚTVÖRP

BÍLHÁTALARAR HEYRNARTÓL

DVD SPILARAR

REIKNIVÉLAR

HÁTALARAR

MYNDAVÉLAR
SJÓNVÖRP

ELDAVÉLAR
UPPÞVOTTAVÉLAR

SAMLOKUGRILL

ÍSSKÁPAR
FRYSTIKISTUR

HELLUBORÐ

HÁFAR

HRÆRIVÉLAR ÖRBYLGJUOFNAR ÞVOTTAVÉLAR

OFNAR

FERÐATÆKI MAGNARAR

BÍLMAGNARAR ÞRÁÐLAUSIR SÍMAR

MEIRA EN 2000 VÖRUTEGUNDIR MEÐ ÓTRÚLEGUM AFSLÆTTI

TAKMARKAÐ MAGN
Fyrstur kemur – fyrstur fær!

STRAUJÁRN

KAFFIVÉLAR BLANDARAR
RYKSUGUR

VÖFFLUJÁRN ÞURRKARAR

SUÐURLANDSBRAUT 26 - REYKJAVÍK - SÍMI 569 1500



Ólafur stillir upp í klassísku 4-4-2 
leikkerfi með fimm leikmenn frá 
Manchester City, tvo frá Chelsea, tvo 
frá Liverpool, einn frá Manchester 
United og einn frá Everton. 

„Þetta er hið ósigrandi FC OK. 
Varnarlínan er sterk og klárar sig 
einn á móti einum. Bakverðirnir 
geta gefið breidd í sóknarleik og hafa 
mikla hlaupagetu. Miðjan er skap-
andi með líkamlega sterka leikmenn 
í hjartanu á miðjunni og sóknarpar-
ið er eitrað með hraða Sterlings og 
útsjónarsemi Agueros.“

Draumalið Ólafs Kristjánssonar
FC OK

4:4:2 sett upp á völl

Thibaut Courtois  Chelsea

Pablo Zabaleta  Man. City 
Branislav Ivanovic  Chelsea  

Vincent Kompany  Man. City 
Leighton Baines  Everton

Adam Lallana  Liverpool 
Yaya Toure  Man. City 

Wayne Rooney  Man Utd 
David Silva  Man. City

Raheem Sterling  Liverpool 
Sergio Aguero  Man. City

Gylfi Sigurðsson er eini Íslendingurinn í ensku 
úrvalsdeildinni á komandi tímabili. Eftir tvö ár hjá 
Tottenham ákvað hann að söðla um og ganga til liðs 
við Swansea, þar sem hann átti frábært vor 2012 
og skoraði þá sjö mörk í átján leikjum. Stuðnings-
menn Swansea binda miklar vonir við Íslendinginn 
og réðu sér vart fyrir kæti þegar ljóst var að Gylfi 
væri genginn í raðir félagsins á ný.

Hann segir að meiri leiktími hafi verið lykil-
ástæða fyrir vistaskiptunum.

„Tottenham er auðvitað stærra félag og búið að 
vera lengur í úrvalsdeildinni en lykilatriðið fyrir 
mig er að fá að spila meira. Ég vildi ekki sitja á 
bekknum og horfa á ferilinn minn fljúga fram hjá,“ 

segir Gylfi í viðtali við Fréttablaðið. Hann byrjaði 
26 leiki á tveimur tímabilum hjá Tottenham og kom 
32 sinnum inn á sem varamaður.

Gylfi spilaði oftast á vinstri kanti hjá Tottenham 
en hann hefur oft lýst því yfir að hann vilji spila á 
miðjunni og telji sig ekki vera kantmann.

„Ég vonast eftir að spila á miðjunni. Ég held að 
besta staðan mín sé fyrir aftan sóknarlínuna en ég 
spila glaður hvaða stöðu sem er á miðjunni,“ segir 
Gylfi, sem sér þó ekki eftir því að hafa farið til 
Tottenham.

„Ég öðlaðist mikla reynslu, spilaði fyrir stórt 
félag og tel að ég sé betri leikmaður fyrir vikið,“ 
segir Gylfi.

Vildi ekki sitja 
á bekknum og horfa á 
ferilinn fljúga fram hjá
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Reading 2008-2010 
19 mörk í 43 leikjum í 
ensku B-deildinni

Swansea City 2012  
7 mörk í 18 leikjum í 
Úrvalsdeildinni

Swansea City 2014
Fyrsti leikur gegn 
Manchester United í dag.

Tottenham Hotspur 
2012-14  8 mörk í 58 
leikjum í Úrvalsdeildinni
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Thomson 40FW3324
40” LED Full HD sjónvarp með 1920x1080p upplausn. 100Hz. 
Pure Image 3 engine. Háskerpu HDTV DVB-T2/C stafrænn 
móttakari. HDMI, VGA, Digital Coax, CI+, VGA, hljóð og 
heyrnartólstengi. USB upptaka. Hótelstilling.

89.990
VERÐ ÁÐUR 109.990

LG 32LN570U
32” HD LED Smart sjónvarp. Triple XD Engine. Picture Wizard 
II. 100Hz Motion Clarity Index. Real Cinema 24p. Stafrænn 
móttakari DVB-T/C. CI kortarauf. 3 x HDMI, Scart, 3 x USB o.fl.

64.990
VERÐ ÁÐUR 74.990

Panasonic TX42AS500Y
42" Smart VIERA LED sjónvarp með 1920 x1080p upplausn. 
Vreal Smart Engine. 100 Hz Back Light Blinking. VIERA 
Connect nettenging. Wi-Fi. Skype. Stafrænn DVB-C, DVB-T, 
DVB-T2 móttakari. Media spilari. Scart, 2x HDMI, Component, 
CI rauf, Composite, RCA, DNLA, Optical út og heyrnar-
tólstengi. Apple/Android síma og spjaldtölvu App.

129.990
VERÐ ÁÐUR 159.990

TILBOÐ
SJÓNVARPS





Það var morgunljóst frá stund-
inni þegar Liverpool seldi Luis 
Suárez til Barcelona fyrr í sumar 
að það yrði erfitt verkefni fyrir 
Brendan Rodgers, knattspyrnu-
stjóra liðsins, að finna stað gengil 
hans. Liðið var ekki bara að missa 
markahæsta leikmann liðsins und-
anfarin tvö ár heldur einnig leik-
mann sem hafði óbilandi sigur-
vilja og dreif liðið oft áfram. 
Það efast enginn um hæfileika 
Luis Suárez en stuðnings menn 
Liverpool geta þó andað léttar þar 
sem ólíklegt er að allur kraftur 
fari úr sóknarleik liðsins.

Ábyrgðin fer úr höndum Suárez 
í hendur ensku landsliðsmannanna 
Daniels Sturridge og Raheems 
Sterling og brasilíska töframanns-
ins Philippes Coutinho. Liverpool 
hefur keypt skapandi leikmenn á 
borð við Adam Lallana og Lazar 
Markovic í sumar en ljóst er að til 
þess að Liverpool geti gert atlögu 
að enska titlinum í ár þurfa þess-
ir þrír piltar að taka liðið á herðar 
sér.

Raheem Sterling skaust inn 
í sviðsljósið með góðri frammi-
stöðu á seinni hluta síðasta tíma-
bils. Miklar væntingar voru gerð-
ar til Sterlings er hann gekk til liðs 
við Liverpool frá QPR aðeins 
fimmtán ára gamall. Hann 
sýndi oft lipra takta í 
upphafi ferils síns hjá 
Liverpool en tókst ekki 
að taka næsta skref og 
verða að þeim gæðaleik-
manni, sem hann er í dag, fyrr 
en undir lok ársins 2013. Skoraði 
níu mörk og lagði upp önnur sjö á 
síðasta tímabili en þarf að bæta 
við í fjarveru Suárez. Eldfljót-
ur, nautsterkur og teknískur leik-
maður sem gæti stimplað sig inn í 
hóp þeirra bestu standi hann sig í 
stykkinu í vetur.

Coutinho hefur stjórnað um-
ferðinni hjá Liverpool allt frá því 
að hann kom frá Inter árið 2012. 
Gríðarlega leikinn með boltann, 
les leikinn vel og á auðvelt með 
að skapa sér pláss en akkillesar-
hæll hans hefur verið markaskor-
un. Honum hefur ekki tekist að 
bæta markaskorun við leik sinn en 
hefur litið vel út á undirbúnings-
tímabilinu og gæti verið tilbúinn 
til þess að taka næsta skref sem 
leikmaður á stóra sviðinu.

Daniel Sturridge hefur þurft 
að standa í skugga annarra leik-
manna allan sinn feril en nú er 

  loksins komið að stóra tækifærinu. 
Getur hann sannað sig sem fram-
herji sem getur leitt lið að titlum? 
Uppalinn hjá Manchester City, 
fékk fá tækifæri hjá Chelsea og 
féll í skugga Suárez hjá Liverpool 
þrátt fyrir að eiga frábært tímabil. 
Fær loksins tækifærið til að axla 
ábyrgð sem aðalframherji liðs en 

hann stóð sig vel í þau fáu skipti 
sem Liverpool spilaði án Suárez á 
síðustu 18 mánuðum.

Nái þessir þrír leikmenn að 
taka næsta skref skyldi enginn úti-
loka að Liverpool berjist um titil-
inn í ár og ljóst er að þrátt fyrir 
að Úrúgvæinn magnaði sé farinn 
er sókn Liverpool alls ekki bitlaus.

Líkja má tveimur af nýju leikmönnum Chelsea 
við týndu synina sem eru komnir heim, reynd-
ar í ólíkri merkingu þess orðs. Framherjinn 
frá Fílabeinsströndinni, Didier Drogba, sem er 
fyrir löngu orðinn goðsögn á Stamford Bridge, 
snýr til baka eftir tveggja ára fjarveru í Kína 
og Tyrklandi og Spánverjinn Cesc Fabregas 
snýr aftur til London eftir fjögurra ára veru 
hjá Barcelona. Fabregas lék áður með Arse-
nal þar sem hann átti bestu ár knattspyrnufer-
ils síns. Miklar vonir eru bundnar við Drogba 
og Fabregas sem eiga ásamt Diego Costa og 
Filipe Luis að vera púslin sem vantaði til að 
Jose Mourinho kæmi liðinu á toppinn aftur.

Týndu synirnir komnir „heim“

Didier Drogba kom til Chelsea frá 
Galatasaray í Tyrklandi.

Cesc Fabregas kom til Chelsea frá 
Barcelona á Spáni.  

Enn þá bit í sóknarlínu 
Liverpool-liðsins

Daniel Sturridge
24 ára Englendingur
22 mörk og 9 stoð-
sendingar í fyrra
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Philippe Coutinho
22 ára Brasilíumaður

5 mörk og 7 stoð-
sendingar í fyrra

Raheem Sterling 
19 ára Englendingur

9 mörk og 7 stoð-
sendingar í fyrra

The Science of Thicker Hair™

         

Fáðu þykkara hár í dag

             

NÁTTÚRULEGAR

Þ Y K K I N G A
T R E F J A R

Ofur fínar trefjar sem 
bindast þínu eigin hári 
og skapa náttúrulega 
þykkt og þéttleika sem 
þú finnur um leið.
Hylur viðkvæm svæði á 
náttúrulegan  hátt.

Margir af stílistum
stjarnanna mæla 
með þessum vörum

 

Fæst í apótekum
um land allt

og á heimkaup.is

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 

LANDSINS



Og munið! Að ARMOR ALLLL B ÓNIÐ skakakall borið á í krafti 
hvítra hlýrabola, hárrar tónlisttarar o ogg BÍLASTOLTS!
Því bíllinn á gott skilið!

Í upphafi skal skola allan bbílinn vvel mmemeðð hheheilögu … … nei, 
krk anavatni og svo þvo haannnnn a allllllaan meðeð ArA moor r AlA l CaCar 
wwash til að hreinsa ogog verndndaa gegngn ósómama …

LLátið ð ei ffrereeisistastt a ð þuþuþuurrrr ka bílinnn í sósósósólilinnni,i  heldududududur  gægæta
þþessss aðð þerrra bílil nnnnnn vel meðð Rochhhhllleley sysynttheetiiiiiicfcffibiberr
klúút … ááður enn bb bbónónið er r boriið ð á áá   bbbíbbílilinnnn.

Bera skal nú hið stórkostlegga Armmor AAll Shhieldd á bílininn n
með miklum eldmóð … með bónpúúða ssem fyfylglgiririr b b bónninu.u.

En hhlýýlýlýýððððið,, bera sks al aðeeininsss s sss á áá lílítit l ssvææðði íí eiinnnnnununun . . HHáHálflft húhúdddd
eððeðeððaaa svsvo og þþurrkrka aff meðeðeðeðeðeðeð mímíkrk óóklútt …… SSEMEMEMMMMEMMM EEEININNINIGG 
FYFYLGLGIR BBÓNNINI U!U!

Ei skaltu girnast bóbónkn lút nánágrgranannan ns hhelduuur r noota þþinn n 
eigin gugulala bónklút oogg g ststst jrjr úka yfir aaallllanann bbíílinn nnn afaftututuur r efefefefefefeffttitittirr 
aðað b bónónið er fjarlæægtgt, titil l að fá enn bebetri glgljáj a sesem m nú ætti
að vera GUÐDÓMLEGUR!

Eigigi m aðaður óósæsæmmmmmamaamannddi felglguur oog g deed kkkk s seeemeemmeemeemeee þþ þþararff ðað siðiða itill 
skskskskala  rrösösklkleggega a a bbbebebebebbbebeberararaa áá áá ArArrmoomm r AlA ll ShhShS ieii ldldd fffffff ff ffffoorr wheels til þess 
aðð fff fáá þeþþ tttaa hihhihihiih mnmneska fellgug  B BLÍLLÍL NGG!

Í nafni Bílanaust, handþvottar og handbónaðra bíla.
Armor All-men.

Gæði, reynsla og gott verð!

REYKJAVÍK, KK Bíldshöfða 9, KÓPAVOGUR,RR Smiðjuvegi 4a, græn gata,, HAFNARFJÖRÐUR,RR  Dalshrauni 17,
REYKJANESBÆR,RR Krossmói 4, , SELFOSS, Hrísmýri 7, , AKUREYRI, Furuvöllum 15,, EGILSSTAÐIR,RR Lyngási 13,

Sími: 535 9000www.bilanaust.is

Því bíllinn á gott skilið!



Kynning

Á síðasta tímabili voru tíu knatt-
spyrnustjórar reknir í ensku 
deildinni. Sá fyrsti, Ítalinn Paolo 
Di Canio hjá Sunderland, tók 
pokann sinn 22. september og 
níu aðrir fylgdu í kjölfarið. Lítum 
á hverjir eru líklegastir til að fjúka 
fyrstir á komandi tímabili.

Sam allardyce, WeSt Ham
Eyddi fúlgu fjár í 

Andy Carroll sem 
er alltaf meiddur. 
Rífst reglulega við 

eigendur og var 
hársbreidd frá því að 

vera rekinn í vor. Ef West Ham 
byrjar illa þá er Big Sam líklegur 
til að fjúka.

Nigel PearSoN, leiceSter
Hann kom Leicester upp en 
eigendur Leicester eru metn-
aðarfullir með fullar kistur fjár. Of 
langur tími í fallsæti gæti orðið til 
þess að frægari stjóri yrði kynntur 
til leiks.

Harry redkNaPP, QPr
Ekkert mun geta 
bjargað refnum 
Redknapp ef byrj-
unin hjá Queens 
Park Rangers verður 
ekki góð. Eigendur 
félagsins ætla ekki niður aftur og 
Redknapp verður gerður ábyrgur 
ef hlutirnir ganga ekki.

Hver verður 
rekinn fyrstur? Hollendingurinn Louis Van Gaal er 

maðurinn sem á að reisa Manchester 
United úr öskustónni sem David Moyes 
kom félaginu í á síðasta tímabili. Ferill-
inn slær ekki á væntingarnar því Van 
Gaal hefur unnið titla í Hollandi, Þýska-
landi og á Spáni eða „hvar sem hann 
hefur komið“ eins og hann orðaði 
það af hógværð sjálfur.

Einn íslenskur leikmaður 
hefur leikið undir stjórn Van 
Gaals en það gerði Grétar Rafn 
Steinsson hjá AZ Alkmaar 
á árunum 2006 til 2008. 
Van Gaal hefur yfir-
bragð hershöfðingja 
og af honum fara 
margar sögur 
um skapofsa en 
Grétar Rafn 
segir að því fari 
fjarri.

„Ég held að 
það séu allir búnir 
að sjá blaðamanna-

fundi hjá honum eða hvernig hann er 
á hliðarlínunni og ímynda sér eitthvað 
skrímsli, en ég held að rétti karakter-
inn komi ekki fram opinberlega. Hann 
hugsar vel um leikmennina og starfs-
fólkið hjá félaginu. Hann leggur gífur-
lega mikið upp úr því að byggja upp 

liðsheild og að allir finni að þeir 
skipti máli, hvort sem það er 
skrifstofufólk, vallarverðir eða 
varamenn. Að því sögðu þá er 
hann gríðarlega ákveðinn og 

með mikið af reglum sem 
hann krefst að leikmenn 
fari eftir,“ segir Grétar 
Rafn sem hefur trú á því 

að United verði meðal 
toppliðanna á komandi 
tímabili, sérstaklega 
ef hann nær að fylla í 
skörðin sem miðverð-
irnir Rio Ferdinand og 

Nemanja Vidic skilja eftir 
sig.

Alls ekki gaalinn

Louis Van Gaal sést hér í fyrsta leiknum sínum á Old Trafford en hann er 
stakur reglumaður.  Mynd/Getty

Ajax í Hollandi

Meistari (1994, 1994 og 1996)
Bikarmeistari (1993)
Meistaradeildin (1995)
UEFA-bikarinn (1992)

Barcelona á Spáni

Meistari (1998 og 1999)
Bikarmeistari (1998)

AZ Alkmaar í Hollandi

Meistari (2009)

Bayern München í Þýskalandi

Meistari (2010)
Bikarmeistari (2010)

Manchester United í Englandi

???

LoUiS VAn gAAL og titLArnir

Grétar Rafn Steinsson
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erla gíSladóttir
Við ætlum hugsanlega að gera þetta að ár-
legum viðburði. Móðir mín, sem er 81 árs 
gömul, og fór með okkur, sagði strax eftir 
ferðina að hún væri til í að fara fljótlega aftur á 
leik. Að fá sjö mörk og sjá Liverpool vinna var 
rosalega gaman.

gíSli karlSSoN og karl ÞórðarSoN
Við létum verða af því eftir að hafa talað um 
það í tólf ár að skella okkur saman feðgarnir 
út á leik. Við rákumst á gaman.is og skelltum 
okkur á hörkuleik Arsenal og Man. City. Flugið 
gekk vel og við gistum á frábæru hóteli. Það er 
ekki spurning að þegar við förum í næstu ferð 
höfum við samband við Gaman Ferðir.

magNúS ÖrN guðmarSSoN
Langaði til að þakka fyrir framúrskarandi ferð, 
allt upp á tíu, frábært hótel og allt til fyrir-
myndar. Þó að ég tali fyrir mig þá veit ég að 
félagar mínir taka undir þetta. Mæli hiklaust 
með Gaman Ferðum og held að við strákarnir 
förum strax í að plana næstu ferð.

uNNar SteiNN BjarNdal 
Kærar þakkir fyrir okkur. Þetta var allt eins og 
best verður á kosið. Engar athugasemdir. Jú 
annars, geri alvarlegar athugasemdir við það 
að ég hafi misst röddina. En Gaman Ferðir bera 
varla ábyrgð á því!

Umsagnir ánægðra 
viðskiptavina 
Gaman Ferða

Ferðaskrifstofan Gaman Ferðir hefur 
verið starfandi frá árinu 2012 en 
Gaman Ferðir sérhæfa sig í íþrótta-
ferðum, tónleikaferðum, borgarferð-
um, árshátíðarferðum fyrirtækja og 
hinum ýmsu sérferðum. Eigendur 
Gaman Ferða eru þeir Þór Bæring 
Ólafsson og Bragi Hinrik Magnússon 
en þeir hafa starfað í ferðaþjónustu 
síðan árið 2003. 

Frá upphafi hafa fótboltaferðir 
verið í aðalhlutverki hjá Gaman Ferð-
um enda úrvalið af ferðum hreint 
ótrúlegt. „Núna í upphafi tímabils-
ins eru yfir 250 fótboltaferðir í boði 
á leiki í enska boltanum og spænska 
boltanum. Í lok ágúst fara svo í sölu 
ferðir á leiki í Meistaradeild Evrópu,“ 
segir Þór Bæring Ólafsson, fram-
kvæmdastjóri Gaman Ferða. Úrval-
ið má skoða á vefsíðu Gaman Ferða, 
www.gaman.is. 

Gaman Ferðir bjóða upp á nýjung 
í ferðum á komandi tímabili en hægt 
er að kaupa sérstaka 0-0 tryggingu. 
„Þegar þú kaupir fótboltaferð hjá 
Gaman Ferðum getur þú keypt í leið-
inni sérstaka 0-0 tryggingu sem þýðir 
að ef leikurinn sem þú ferð á endar 
0-0 færðu ferð á annan leik í staðinn.“ 

Innifalið í flestum ferðum Gaman 
Ferða er flug, gisting í þrjár nætur, 
morgunmatur og miði á leik. „Einnig 
bjóða Gaman Ferðir upp á styttri ferð-
ir en til dæmis er í boði ferð á Chel-
sea – QPR í nóvember á 59.900 krón-
ur á mann en í þeirri ferð er gist í eina 
nótt í London. Ef leikurinn er ekki í 
sölu á www.gaman.is er bara málið að 

senda tölvupóst til okkar og við útbúum 
draumaferðina þína,“ bætir Þór við.  

Í fyrstu umferð ensku úrvalsdeild-
arinnar að þessu sinni eru Gaman 
Ferðir með fólk á fjórum leikjum. 

„Það er mikil spenna fyrir komandi 
tímabili í enska boltanum og margir 
sem láta sig dreyma um að fara á leik. 
Það er nefnilega alveg magnað að vera 
á vellinum og upplifa þessa einstöku 
skemmtun beint í æð.“  

Útbúa draumaferðina á leikinn
n Gaman Ferðir sérhæfa sig í íþróttaferðum og öðrum sérferðum. Fótboltaferðir eru í aðalhlutverki hjá fyrirtækinu enda úrvalið af slíkum ferðum 
gríðarlegt. Gaman Ferðir bjóða upp á þá nýjung að hægt er að kaupa 0-0 tryggingu en þá er annar leikur í staðinn ef fyrri leikurinn fer 0-0. 

Margir vilja fara á leik í enska boltanum. 

Stemningin á fótboltavellinum er engu lík.



Svefntruflanir geta stuðlað að 
vanlíðan. Við búum í hröðu og 
erilsömu samfélagi sem veldur 

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

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

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

MELISSA DREAM
Í gegnum aldirnar 
hefur sítrónu melis 
(lemon balm), 
melissa officinalis, 
verið vinsæl meðal 
grasalækna. Þaðan 
dregur varan nafn 
sitt, Melissa Dream. 
Þetta vísindalega 
samsetta náttúrulyf 
er hannað til að 
aðstoða þig við að 
sofa betur og vakna 
endurnærð/ur og 
inniheldur ekki efni 
sem hafa sljóvgandi 
áhrif. Sítrónumelis-

taflan (lemon balm) inniheldur nátt-
úrulegu amínósýruna L-theanine, 
sem hjálpar til við slökun auk alhliða 
B-vítamína, sem stuðla að eðlilegri 
taugastarfsemi. Auk þess inniheldur 
taflan mikið magn magnesíums, sem 
stuðlar að eðlilegri vöðvastarfsemi og 
dregur þar með úr óþægindum í fótum 
og handleggjum og bætir svefn. 

GAT LOKS 
SLAKAÐ Á
Borghild Ernulf 
var í mörg ár sjálf-
stæður atvinnurek-
andi og þekkt fyrir 
mikinn eldmóð 
og hefur enn full-
skipaða dagskrá. 
„Afþreyingin 
breyttist frá því að 
vera vinnutengd 

yfir í hluti eins og golf og bridds. 
Þrátt fyrir að þurfa ekki lengur að 
hafa hugann við vinnuna átti ég samt 
erfitt með að slaka á,“ segir Borghild, 
sem ræddi svefnvandamál sín við vin 
sinn frá Svíþjóð. „Við ræddum mikil-

vægi góðs nætur-
svefns fyrir almenna 
vellíðan. Hann lagði 
til að ég prófaði 
Melissa™, sem hann 
notar sjálfur til að 
öðlast góðan nætur-
svefn,“ útskýrir 
Borghild.

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

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

BORGHILD ERNULF 
Endurnærð á morgnana.

NOTKUN
Tvær töflur 
klukkustund fyrir 
svefn til að fá sem 
besta virkni.

Fáanlegt í lyfja- 
og heilsuversl-
unum. Til að fá 
frekari upplýs-
ingar eða kaupa á 
netinu: 
www.icecare.is

HJÓLASKAUTADISKÓ Á GRANDA
Hjólaskautadiskó verður haldið í Tónlistarþróunarmiðstöðinni að 

Hólmaslóð 2 á Granda á morgun frá 18-20. Diskóið er haldið á 
vegum Roller derby á Íslandi og Reykjavíkurborgar. Opið 
er fyrir allar gerðir skauta en auk þess verður hægt að fá 
lánað á staðnum. Ókeypis er fyrir alla fjölskylduna.

Ábendingahnappinn 
má finna á 

www.barnaheill.is

PANTAÐU TIMA NÚNA 

25% AFSLÁTTUR
AF SMURÞJÓNUSTU OG SMURVÖRUM 
ÚT ALLAN ÁGÚST MÁNUÐ!

FRÍ VINNA
VIÐ BREMSUKLOSSA- OG EÐA  
BREMSUDISKASKIPTI ÚT ÁGÚST MÁNUÐ

FRÍR LÁNSBÍLL
MEÐ FRAMRÚÐUSKIPTUM Í ÁGÚST EKKI  
KEYRA MEÐ SKEMMDA RÚÐU 
EINUNGIS ER HÆGT AÐ FÁ BÍL  
MEÐ ÞVÍ AÐ BÓKA TÍMA

Á aðeins við ef viðeigandi vörur eru keyptar hjá Dekkverk.

Sími: 578 7474
www.dekkverk.is

Nýbýlavegur 2 Kópavogi  
& Lyngás 20 Garðabæ

-  LÁTTU DEKKVERKFRÆÐINGANA SJÁ  UM BÍLINN FYRIR ÞIG. -
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Matarhátíð fjölskyldunnar, 
Reykjavík Bacon Festival, 
verður haldin á Skólavörðu-

stígnum á laugardaginn milli klukkan 
tvö og fimm. Þetta er fjórða árið í 
röð sem hátíðin fer fram en í fyrra 
mættu um þrjátíu þúsund manns á 
hátíðina til að gæða sér á gómsætu 
beikoni. Ágóði af hátíðinni rennur til 
Umhyggju, styrktarfélags langveikra 
barna.

„Hátíðin spratt upp úr nánast engu 
og byrjaði sem hálfgerður brandari 
hjá nokkrum góðum vinum,“segir 
Árni Georgsson, einn skipuleggjenda 
hátíðarinnar. „Í annað skiptið sem 
við héldum Reykjavík Bacon Festival 
fundum við að okkur langaði að láta 
eitthvað gott leiða af beikonátinu. 
Beikonbragðið fær fólk til að brosa og 
fá vatn í munninn. Beikon gerir lífið 
betra, það gerir allt betra, okkur lang-
aði því að láta beikonhátíðina standa 
undir nafni og gefa til góðgerðarmála. 
Á síðustu hátíð kom mikið af barna-
fjölskyldum og þar á meðal voru veik 
börn sem ég tók eftir að áttu í ein-
hverjum tilfellum erfitt með að bíða 
lengi í röð eftir beikoninu. Ég var því 
í því að ná í mat á diska fyrir þessa 
krakka þannig að þau þyrftu ekki að 
bíða eins lengi. Þegar við fórum að 
skipuleggja hátíðina í ár ákváðum við 
að Umhyggja, félag til stuðnings lang-
veikum börnum, væri það málefni sem 
við myndum styrkja í ár.“

Á hátíðinni á laugardag munu fjöl-
margir veitingastaðir selja ýmiss konar 
beikonrétti í matartjöldum víðs vegar 
á Skólavörðustígnum. „Auk þess verð-
ur fjölbreytt skemmtidagskrá, landslið-
ið í hópfimleikum sýnir, Vox Feminae 
kemur, hljómsveitin Brim, Lúðrasveitin 
Svanur, Karlakór Kaffibarsins, götu-
listafólk, lukkutröllið Ófeigur og margir 
fleiri listamenn og skemmtikraftar 
munu gleðja eyru og augu hátíðar-
gesta. Þeir veitingastaðir sem munu 
bjóða upp á beikon innblásnar krásir 
eru Sjávargrillið, Kol, Satt, Sakebarinn, 
Dominos, Gallery Hótel Holt, Fabrikk-
an og Ostabúðin.“

Reykjavík Bacon Festival er systur-
hátíð Blue Ribbon Bacon, stærstu 
beikonhátíðar í heimi, sem haldin er ár 

hvert í Des Moines í Iowa í Bandaríkj-
unum. Árni og félagar hans sem skipu-
leggja hátíðina hafa tvisvar sinnum 
farið á hana. „Þetta var mikil upplifun 
enda er Iowa stærsta svínaframleiðslu-
ríki Bandaríkjanna og þar eru svín, 
korn og dráttarvélar. Og eflaust eitt-
hvað fleira,“ segir hann og hlær. Hann 
bætir því við að í fyrri ferð félaganna 
hittu þeir Terry Branstad, fylkisstjóra 
Iowa, sem er kominn af norskum 
ættum, „eins og svín sem eru ræktuð 
á Íslandi eru norsk að uppruna þá er 
fylkisstjórinn það líka,“ segir Árni og 
hlær aftur.  

BEIKON TIL BJARGAR
BEIKONHÁTÍÐ  Árni Georgsson, einn skipuleggjenda Reykjavík Bacon 
Festival, segist vona að sem flestir leggi leið sína á Skólavörðustíginn í 
dag og gæði sér á gómsætum beikonréttum og leggi góðu málefni lið um 
leið en Umhyggja fær ágóða hátíðarinnar.  

BEIKONINNBLÁSNIR RÉTTIR Fjöldi veitingastaða býður upp á beikon-
innblásnar krásir á Skólavörðustígnum í dag.  MYND/STYRMIR KÁRI 

FJÖLDI MANNS
Um þrjátíu þúsund 
manns komu á hátíðina 
í fyrra. 
MYND/STYRMIR KÁRI  
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BEIKON BÆTIR ALLT
Árni Georgsson, einn 
skipuleggjenda hátíðar-
innar, er hrifinn af beikoni. 

Hnitmiðað og skemmtilegt nám fyrir þá sem vilja kynnast Íslandi í máli og myndum.
Námið er opið öllum þeim sem áhuga hafa á að læra hvernig standa skal að
leiðsögn erlendra og innlendra ferðamanna um Ísland.
-Flest stéttarfélög styrkja nemendur til náms. 
-Nemendur geta að námi loknu gerst félagsmenn í Leiðsögufélaginu 

Helstu námsgreinar:
- Helstu viðkomustaðir ferðamanna á Íslandi í máli og myndum.
- Mannleg samkipti, leiðsögutækni, hestar, fuglar og flóra. Framsaga.    
- Saga landsins, jarðfræði, bókmenntir og listir, menningartengd ferðaþjónusta.
- Skipulagðar ferðir og afþreyingaferðir. Ritgerðaverkefni og margt fleira. 

Leiðbeinendur eru þaulvanir leiðsögumenn og sérfræðingar  hver á sínu sviði.
Boðið er uppá dag – og kvöldnám, auk þess er farið í fjölda vettvangsferða. 

LEIÐSÖGUNÁM
VIÐURKENNT STARFSNÁM AF ATVINNULÍFINU

Opið 8-22

Umsögn: 
S.l. vetur stundaði ég leiðsögunám í Ferðamálaskóla Íslands. Námið stóð 
vel undir væntingum þar sem fjölmargir kennarar komu að kennslunni og 
áttu þeir auðvelt með að ná til mín og auka áhuga minn á námsefninu og 
ekki síst að vekja mig til umhugsunar um þá auðlind sem landið okkar er 
og þá virðingu sem okkur ber að sýna því. Kennararnir voru mjög færir og 
fróðir hver á sínu sviði og áttu auðvelt með að koma efninu til skila. 
Námið gefur mikla atvinnumöguleika og spennandi tímar eru framundan.

Guðrún Helga 
Bjarnadóttir,

VestmannaeyjumVestmannaeyjum

Save the Children á Íslandi
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For a Flat Stomach breytist í 
One Week Flat. Nákvæmlega 
sama varan en undir nýju 
heiti. Ný sending er komin 
í verslanir. Síðasta sending 
seldist upp.

VINVEITTIR MELTINGARGERLAR
OptiBac-vörurnar innihalda blöndu sýruþolinna meltingargerla sem komast örugglega og lifandi gegnum magasýrur 
smáþarma þar sem þeim er ætlað að virka.

Ég get ekki hugsað mér að vera 
án gerlanna,“ segir Marta 
Eiríksdóttir jógakennari sem 

hefur notað OptiBac Probiotics-
gerlana að staðaldri í eitt ár. 

„Ég er með viðkvæma meltingu 
og hef þjáðst af meltingaróþægind-
um í langan tíma. Gerlarnir hjálpa 
til við niðurbrot mjólkursykurs og 
sterkju í meltingarvegi og koma í 
veg fyrir óþægindi sem tengjast 
fæðuóþoli,“ segir Marta, sem reynir 
eftir megni að sneiða hjá mjólkur-
vörum, sykri, glúteni og unnum 
kjötvörum.

„Líkami minn þolir ekki þessar 
matvörur. Meltingin fer úr skorðum 
og ég verð þreytt og orkulaus. 
Vissulega getur verið erfitt að 
sneiða hjá þessum fæðutegundum 
en þegar ég borða mat sem ég þoli 
illa á ég alltaf til poka af „One Week 
Flat“ í veskinu.“

Marta mælir hiklaust með Opti-
Bac Probiotics-vörunum.

„Ég nota „One Week Flat“ sem 
dregur úr lofti í maga og gerir 
þaninn kvið flatari. Það er sjö daga 
kúr sem inniheldur vinsamlegar 
bakteríur eins og acidophilus og 
svo prebiotics-trefjar fyrir þá sem 
þjást af óþægindum vegna lofts í 
maga.“

Marta bendir á að einn af 
hverjum fimm fái þaninn maga einu 
sinni eða oftar í mánuði sem stafað 
geti af fæðuóþoli, streitu, fyrirtíða-
spennu, tíðahvörfum eða lélegu 
mataræði. 

„Því er gott að nota „One Week 
Flat“ til að draga úr neikvæðum 
áhrifum eins og uppþembu vegna 

grillmatar og sætinda sem fólk 
borðar gjarnan yfir sumarmánuð-
ina. Þá er „One Week Flat“ nú vin-
sælt fyrir brúðkaup og veislur, til 
að brúðurin líti betur út í kjólnum, 
svo maður tali nú ekki um sund-
ferðir sumarsins.“

VÍSINDALEGA SANNAÐ
OptiBac Probiotics er ný lína af 
meltingargerlum með vísinda-
lega sannaðri virkni í meira en 
þrjátíu klínískum rannsóknum. 
Aðrar gagnlegar vörur frá OptiBac 
Probiotics eru:
Bowel Calm (Saccharomyces 

Boulardii) sem stoppar niðurgang 
á náttúrulegan og fljótvirkan hátt 
og er áhrifaríkt gegn gersveppa-
óþoli (Candida).

Optibac for Every Day (extra 

sterkur) inniheldur 20 milljarða 
lifandi baktería í dagskammti. 
Bakteríurnar hafa verið ítarlega 
rannsakaðar í yfir 75 klínískum 
rannsóknum. Virkar vel gegn ger-
sveppaóþoli (Candida) og iðra-
bólgu (IBS), sem hrjáir tuttugu 
prósent manna.

Bifidobacterium BB12 með trefj-
um virkar vel gegn hægðatregðu 
og kemur meltingu í eðlilega 
virkni. Gott fyrir alla og öruggt 
fyrir konur á meðgöngu og börn 
frá eins árs aldri.

Optibac for Traveling Abroad 
inniheldur mikið magn af góðum 
gerlum fyrir meltinguna en einnig 
Saccharomyces Boulardii sem 
stoppar niðurgang og hjálpar lík-
amanum að losa sig við óæskileg-
ar bakteríur á náttúrulegan hátt.

FLATUR MAGI 
Á SJÖ DÖGUM
RARITET KYNNIR  Ertu með loft í maganum og þjáist af vindverkjum? Þá er 
lausnin fundin með hjálp vinveittra meltingargerla frá OptiBac Probiotics.

GÓÐUR ÁRANGUR Marta Eiríksdóttir jógakennari hefur góða reynslu af OptiBac 
Probiotics-trefjunum og notar „One Week Flat“ til að fá flatan maga.  MYND/DANÍEL

HVAR FÆST 
OPTIBAC 
PROBIOTICS?
Optibac Probiotics fæst á eftir-
farandi stöðum: Lyf og heilsa, 
Apótekarinn, Apótekið, Lyfja, 
Heilsuhúsið, Lyfsalinn, Lyfjaver, 
Lyfjaval, Reykjavíkurapótek, Apótek 
Vesturlands, Apótek Suðurnesja, 
Árbæjarapótek, Apótek Garðabæjar, 
Apótek Hafnarfjarðar, Urðarapótek, 
Rimaapótek, Garðs Apótek og 
Apótek Ólafsvíkur.

Hlíðasmári 10, 201, Kópavogi  Sími 568 3868   

Stjórnar át - og þyngdarvandi lífi þínu?

matarfikn@mfm.is                www.matarfikn.is

 

Kynningarfundur MFM verður haldinn 
þriðjudaginn 19.08.14. kl. 17-18.30 

 
Nýtt líf:  

fyrir byrjendur hefst 26.08.14. 
Fráhald í forgang:  

framhald hefst 3.09.14.

Esther H. Guðmundsdóttir MSc.

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is

Leggðu rækt við þig 
og lifðu góðu lífi!

Staðurinn - RæktinR
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Kóngurinn Elvis var matmaður 
af Guðs náð og hafði gaman af 
því að gera vel við sig og sína. 

Þekktir eru skottúrar hans í flugvélum 
eftir ákveðnum mat í órafjarlægð og 
út hafa komið vinsælar matreiðslu-
bækur með eftirlætisuppskriftum 
rokkkóngsins. Elvis var trúr uppruna 
sínum í Tennessee og dýrkaði suður-
ríkja mömmumat sem hann síðar 
kynnti fyrir heimsbyggðinni. 

Frægasta framlag Elvis Presley til 
matarmenningar heimsins eru smjör-
steiktar samlokur með hnetusmjöri og 
banana sem hann gæddi sér á á kósí-
kvöldum þegar hlé gafst frá tónleika-
haldi og kvikmyndaleik. Það er brak-
andi gott kósísnakk í kvöld og hugljúft 
að heiðra minningu eins frægasta 
söngvara sögunnar yfir góðgætinu.

Smjörsteiktar hnetusmjörs- 
og bananasamlokur Elvis
6 sneiðar franskbrauð 
2 stórir þroskaðir bananar
1 bolli hnetusmjör
½ bolli smjör

Afhýðið bananana og stappið saman í skál. 
Blandið hnetusmjörinu saman við. Ristið 
brauðsneiðarnar lítillega og búið til sam-
lokur með banana- og hnetusmjörsblöndunni 
á milli. Bræðið smjörið á steikarpönnu og 
brúnið samlokurnar þar til gullnar á báðum 
hliðum.
 ■ thordis@365.is

BORÐAÐU EINS OG KÓNGURINN
HELGARSNAKKIÐ  Elvis Presley, Goðsögnin kunna, varð bráðkvaddur á heimili sínu Graceland á sextánda degi ágústmánaðar 
fyrir 37 árum. Elvis var óumdeilanlegur konungur rokks og róls og skipar enn stóran sess í rokkhjörtum heimsins. Rödd hans, 
dans- og tóngáfa var engu lík en Elvis bar einnig fágað skynbragð á sælkerakrásir Suðurríkjanna.

NAMM
Freistandi bakki af ný-
steiktum hnetusmjörs- 
og bananasamlokum að 
hætti kóngsins. 

KÓNGURINN
Elvis Presley lifir enn 
þótt látinn hafi verið í 37 
ár. Tónlist hans má enn 
heyra á öldum ljósvakans 
og horfa á litríkar kvik-
myndir sem margar eru 
með söng- og dansívafi. 
Þá er ótalinn sælkeramat-
urinn sem endurgera má 
heima í eldhúsi.

MATMAÐUR
Mörgum þótti 

Elvis bera þess 
merki að hafa 

ástríðu fyrir mat 
undir lokin en hér 

er hann einmitt 
að gæða sér á 
samlokunum 

góðu á upphafs-
árunum í rokkinu.

HEILRÆÐI FYRIR HLAUP
■ EKKI SOFA OF LENGI
Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka 
er eftir nákvæmlega viku. Eitt besta 
heilræðið fyrir hlaup er að vakna 
snemma á hlaupadaginn. Það 
dugar lítið að ætla sér að krækja í 
aukakorter, hvað þá klukkutíma 
af svefni og halda að þannig 
verði hlaupaformið betra. 
Langbest er að líkaminn sé vel 
vaknaður og er gott að miða 
við að vakna að minnsta kosti 
þremur tímum fyrir hlaup.
Fljótlega eftir að farið er á 
fætur ætti að borða léttan 
morgunverð því hann þarf að 
ná að sjatna áður en lagt er í 
hann. Á hlaup.is er mælt með 
ristuðu brauði með sultu og 
tesopa.

Munið svo að hugsa jákvæðar 
hugsanir á meðan á hlaupinu stend-
ur. Þær fleyta mörgum langt.

Frumsýning 
18. október kl. 20 

25. október kl. 20
1. nóvember kl. 20
8. nóvember kl. 20

Sýnt í Eldborg í HörpuDON
CARLO

Miðasala í Hörpu og á harpa.is
Miðasölusími 528 5050

Kór og hljómsveit Íslensku óperunnar
Hljómsveitarstjóri: Guðmundur Óli Gunnarsson

 
Lýsing: Páll Ragnarsson

Búningar og leikmynd: Þórunn Sigríður Þorgrímsdóttir
Leikstjóri: Þórhildur Þorleifsdóttir

eftir
Giuseppe Verdi

Kristinn
Sigmundsson

Helga Rós
Indriðadóttir

Jóhann Friðgeir
Valdimarsson

Hanna Dóra
Sturludóttir

Guðjón
Óskarsson

Hallveig
Rúnarsdóttir

Viðar
Gunnarsson

Oddur Arnþór
Jónsson

Miðasala hefst kl. 12 á mánudag

Erla Björg
Káradóttir















   Akureyri

Blikk og Tækniþjónustan ehf. Akureyri óskar eftir blikksmið          
eða manni vönum málmsmíði til starfa.

Fyrirtækið vinnur að fjölbreyttum verkefnum  vítt og breitt 
um norður og austurland.

Umsókn um starfið ásamt ferilskrá er hægt að senda  
á  netfangið bogt@bogt.is  

 
Nánari upplýsingar í síma 462-4017

Fimleikadeild Ármanns leitar að framkvæmdastjóra  
í 50% starf. Viðkomandi þarf helst að geta byrjað  
1. október 2014. 

H f i k fHæHæHæH fnfnfnisisiskrkrkröföföfururur:::
 •••  MeMMennnnnntututunnn ogogog/e//eðaðða rr reyeyeynsnsnslalla ss sememem nn nýtýýtisiisttt í íí stststarararfififi
 ••••    RRRReR ynsla og þekking af stjóójójójójórnun og rekstri
  ••••••       FFrFFFF umkvæði og sjálfstæððððððiiii i í sstsss arfi

   •••   GGGóGGG ðir samskiptahæfileeeeeeikikikikikkar ooooog gggg hæfni til að tjá sig í 
              rææææærrrærr ðu og riti

 • •• •• •   GGGóóóGGóGóG ð íslensku- og ennsnnnn kukukukukukuunnnnnnn áttatatatat . Eitt norðurlandaaaaaamámmmmmáll lll
         ereerereer kkkostur.

Heelslslslslslstuuuuuuttt  vvvvvveereeee kefni:
•  RRRReeeeRReekskskskskskstututututt r og daggggggleg stststststs jjjój rnun 
•  FrFrFrFrFrF aammmamaammmkvvvvkkkvk æmd      ááákáá varððððananananananna stjórórórórórnnnnann r
•  Sttttttefefefeffefnununununununnnn mómómómómmmmómómm tuuuuunn nnn íííí í saasasaasamsmsmsmsmsmsttttat rrrfirrr  við sssstjjjjjóróróróróró nnnnnn
•  Kynnnnnnnnnnninnninininingagagagagagag rsrsrsrssrr tarf og fjárööflun
•  Samskikikikikik pttttttptptptptp iii iii viviviviviviv ðððð ðð hagsmunnaaðillla

   •   Samskiptptptptptptiii ii ogogoggggoooo  þ þ þþ þþjójójójójóójjj nunn sta við iðððkendurururururur ooooooog g g g g g ffofffffoooorrrrrrrrráááðááá amenn
•  Skipulagniiiiiingngngngngng vvvvvv v v v viðiðiððiðiððbuuuuubbbbbuburðrðrðrðr a

i. Um er að ræða 50505050500% % % % % % ststststststssss ararararararffff f ff og lauauauauuun n n nnnn ssssassaaaamkmkmkmkmkmkvvæmt samkomulagi
Umsókn skal senda áááá áá fofofofofoformmmmmmmrrrrr anananananaannnnnn nn fifififimfimfimfimfimfififi leleleleleeiiiiki adeildar Ármanns, 

g

Óttar Guðjónsson á netfafafafafangngngnggngiðiðiðiðið otototototo ttar.gudjons@gmail.com 
merkt umsókn, umsækjendur skulu senda ferilskrá með ð
umsókninni. 

Allar nánari upplýsingar veitir Óttar í síma 895 4567.

Umsóknarfrestur er til 1. september

Viðskipti og þróun Íslandsbanka

Framkvæmdastjóri

Nánari  upplýsingar:  
Hafsteinn Bragason, mannauðsstjóri, 440 4267, 
hafsteinn.bragason@islandsbanki.is

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

Íslandsbanki óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra Viðskipta og þróunar. Sviðið sem er nýtt er sett á fót 
í samræmi við áherslubreytingar í stefnu bankans. Sviðið samþættir og styrkir sölu, viðskiptagreiningu, 
þjónustu, markaðsmál og viðskiptaþróun og hefur auk þess yfirumsjón með stefnu bankans og innleiðingu 
hennar.

Framkvæmdastjóri Viðskipta og þróunar heyrir undir bankastjóra og á sæti í framkvæmdastjórn bankans.

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

Umsóknarfrestur er til og með 24. ágúst

Hæfniskröfur:

•  Leiðtoga- og stjórnunarhæfni

• Rekstrar- og stjórnunarreynsla

• Stefnumiðuð hugsun og drifkraftur

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

Helstu verkefni:

•  Stefnumótun og þróun viðskiptatækifæra 

• Markaðs- og þjónustumál

• Netviðskipti og samskiptamál

• Sölustýring og viðskiptagreining

• Dagleg stjórnun og rekstur sviðsins

Við bjóðum góða þjónustu. Hjá Íslandsbanka starfa um 1000 starfsmenn. Við sækjumst eftir starfsfólki sem er jákvætt, faglegt 
og framsýnt og leitar ávallt bestu lausna fyrir viðskiptavini bankans. Framtíðarsýn Íslandsbanka er að vera númer eitt í þjónustu. 

Sími 570 2400 · oryggi.is
Stöndum vaktina allan sólarhringinn

Öryggisverðir óskast
Öryggismiðstöðin auglýsir eftir öryggisvörðum í vaktavinnu.

Umsóknir með ferilskrá skal senda á netfangið atvinna@oryggi.is, merkt „Öryggisvörður“. 
Umsóknarfrestur er til 25. ágúst 2014. 

Skilyrði:

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 

20132010
FYRIRMYNDAR
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Dagþjónusta, Vinna og Virkni
Spennandi og fjölbreytt störf

Ás styrktarfélag óskar ef tir þroskaþjálfa, félagsliða 
og stuðningsfulltrúum t il starfa í 80-100% störf. 
Vinnutíminn er frá 8.30-16.30 og stöðurnar eru  
lausar strax eða frá 1.september. 
 
Um er að ræða vinnu- og virknitilboð fyrir fullorðið  
fólk með fötlun og dagþjónustu fyrir ungmenni.  
Starfsmaður  tekur þát t í f jölbreyt tum og spennandi 
verkefnum í samvinnu við góðan starfsmannahóp  
í sveiganlegu og skemmtilegu vinnuumhverfi. 
 
Upplýsingar veitir Erna Einarsdót tir í síma 4140500, 
Sigurbjörg Sverrisdót tir í síma 414-0560 og Valgerður 
Unnarsdót tir í síma 553-8228. Atvinnumsókn sendist  
á essy@styrktarfelag.is, heba@styrktarfelag.is og 
valgerdur@styrktarfelag.is. Einnig má sækja um í 
gegnum heimasíðu félagsins www.styrktarfélag.is

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum.

FORMIDLER I KØBENHAVN
Vi søger en talentfuld og engageret formidler til kulturhuset 
Nordatlantens Brygges skoletjeneste, der kan formidle samtids- 
og kulturhistorisk viden om Island, Grønland og Færøerne samt 
information om de tre landes historiske tilknytning til Danmark og 
norden mv. Målgruppen er børnehavebørn og elever fra 0. til 10. 
klasse. Se det fulde stillingsopslag på www.nordatlanten.dk.

http://www.nordatlantens.dk/da/om-os/information/ 
organisationen/ledige-stillinger/

SÉRVERK ÓSKAR EFTIR VERKAMÖNNUM
Vegna anna vantar okkur verkamenn sem fyrst
 
Upplýsingar í s. 893 0236

Umsóknir sendist á serverk@serverk.is
VILTU GANGA LENGRA?

Útivera í hjarta miðborgarinnar
 

www.bilastaedasjodur.is

Óskum eftir jákvæðum og liprum 
einstaklingum, konum og körlum

Nánari upplýsingar um laus störf  
stöðuvarða á heimasíðu Bílastæðasjóðs 

Fjölbreytt framtíðarstörf
hjá Strætó
Strætó bs. auglýsir eftir öflugu starfsfólki til framtíðarstarfa sem henta báðum kynjum. 
Í boði er góð vinnuaðstaða og atvinnuöryggi í lifandi starfsumhverfi þar sem unnið er af 
metnaði og fagmennsku að því að þróa og bæta almenningssamgöngur á Íslandi. 

Starfsfólk í þjónustuveri
Þjónustuver Strætó óskar eftir ábyrgu og kröftugu fólki til starfa. Umsækjendur þurfa að vera  
25 ára eða eldri, skipulagðir, námfúsir og liprir í mannlegum samskiptum. Starfsfólk þjónustuvers 
sér til þess að þjónusta og akstur Strætó gangi eins hnökralaust og frekast er unnt.     

Helstu verkefni:
• Vinnsla í upplýsingakerfum þjónustuvers
• Símvarsla og úrvinnsla ábendinga
• Skipulag og undirbúningur aksturs vegna 

frávika frá áætlun
• Þátttaka í hönnun nýrra þjónustuþátta
• Þjónusta við starfsfólk og viðskiptavini
• Ferðatengd upplýsingagjöf
• Vaktavinna (dag-, kvöld- og helgarvinna)

Menntun og hæfni:
• Stúdentspróf er æskilegt
• Góð tölvuþekking og áhugi á tækninýjungum
• Jákvæðni og sveigjanleiki eru skilyrði
• Rík þjónustulund og stundvísi
• Skipulagshæfni og sjálfstæði vinnubrögð
• Reynsla af þjónustustarfi er kostur
• Geta til að starfa undir álagi
• Gott vald á íslensku — mælandi á ensku 

Gert er ráð fyrir að viðkomandi hefji störf mánaðarmótin september/október 2014.

Verkefnastjóri á farþegaþjónustusviði
Farþegaþjónustusvið Strætó bs. auglýsir eftir verkefnastjóra. Um er að ræða nýtt starf á sviði 
sem sinnir flestu sem tengist viðskiptavinum Strætó. Fram undan eru spennandi tímar með 
nýjungar í uppbyggingu þjónustunnar, með tækniþróun og  útvíkkun verkefna. Starfið heyrir 
undir sviðsstjóra farþegaþjónustusviðs.  

Helstu verkefni:
• Stofnun, mótun og stýring verkefna
• Ábyrgð á faglegri stjórnun verkefna
• Skilgreiningar og afmörkun verkþátta
• Rýna og bæta þjónustu- og vinnuferla
• Greining áhættuþátta og áætlanagerð
• Skipulagning úrbóta í þjónustu og eftirfylgni
• Upplýsingamiðlun og verkefnauppgjör 
• Þjónustukannanir í samstarfi við markaðsstjóra
• Samskipti við öll svið fyrirtækisins

Menntun og hæfni:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi er skilyrði
• Reynsla af verkefna- og/eða þjónustustjórnun 

er æskileg
• Góð yfirsýn og öguð vinnubrögð
• Framúrskarandi samskiptahæfni og 

þjónustulund
• Skipulagshæfileikar, hugmyndaauðgi og 

frumkvæði
• Þarf að vera leiðandi og hvetjandi í starfi

Gert er ráð fyrir að viðkomandi hefji störf ekki seinna en um áramót 2014/2015.

Umsóknarfrestur fyrir bæði störfin er til 30. ágúst 2014
Hugtak mannauðsráðgjöf hefur umsjón með ráðningu í störfin. Laun eru 
samkvæmt kjarasamningi Strætó bs. Umsóknir, ásamt ferilskrá, skulu fylltar 
út á www.hugtak.is undir „Laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað og 
frekari upplýsingar veitir Guðlaugur Örn Hauksson (gudlaugur@hugtak.is).
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Tækni ehf. leitar eftir lausnadrifnum og sjálfstæðum 
málmiðnaðarmanni til starfa í smiðju. Viðkomandi þarf 
að hafa haldbæra reynslu af suðuvinnu og almennri 
málmsmíði. Suðupróf og reynsla af verkstjórn er kostur. 
 
Tækni málm- vélsmiðja hefur verið starfrækt frá 1942 og 
hefur sinnt ýmissi sérsmíði fyrir fyrirtæki og einkaaðila. 
Vélaþjónusta Tækni þjónustar m.a. sjávarútvegsfyrirtæki 
af öllum stærðum með viðhaldi véla, túrbína og gíra 
ásamt ísetningu nýrra véla. 
 
Hæfni
  •  Reynsla sem nýtist í starfi, suðupróf er kostur.
  •  Útsjónasemi við úrlausn verkefna.
  •  Þjónustulund og vingjarnlegt viðmót.
 
Umsóknarfrestur er til 24. Águst. 
 
Vinsamlegast sendið ferilskrá á starf@taeknihf.is 
eða hafið samband við skrifstofu í síma 553-3599

MÁLMIÐNAÐARMAÐUR ÓSKAST

Tækni ehf | Súðarvogi 9 | 104 Reykjavík | +354 553-3599

Bókaútgáfan Setberg

leitar að jákvæðum og  öflugum starfsmanni í 70 % starf.  
Um er að ræða skemmtilegt og fjölbreytt starf.

Helstu verkefni
   •  Útprentun reikninga
   •  Tiltekt pantana
   •  Útkeyrsla
   •  Umsjón með verslunum og framsetningu
   •  Tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur
   •  Góð almenn tölvukunnátta
   •  Hæfni í mannlegum samskiptumgggg p
   •  Frumkvæði ogogogogogg s s sssveveevevev iiigi janleiki
   •  Rík þjónnnnnnnususususususustutututututtululululululuunddddddndd 
  • •  GoGottttttttttt v vvv v v valalalaalala dd áá ísísleelennsnsn ku í tttttttöölölölölölöluuuðuuu uuuuu uu ogogogogogogogo r rituðu mámámámámámámáli

UmUmmmmmsóósósósósós knir ásamt ferilskráááááá sssssskakakakaakakaakalllll l sesesesesesesendndndndndndn a aaaaa áááááá
sesesesesesesetttbttt erg@setberg.is mmmmmmerererererererktkttttkt  „ 77777770%%%%%%%0% staaaaaarfrfrffrfrffrf „ fyfyfyyfyfy iriririririr rrrr r 3030 á.ágúgústst.

Setberg ehf - Akralind 2 -  201.Kópavogur    
S: 551-7667 - www.setberg.is

Umsóknarfrestur er til 22. ágúst.
Frekari fyrirspurnir og umsóknir berist á 
netfangið umsokn@hopkaup.is.

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

Ef svo er, þá þurfum við hjá Hópkaupum á 
þér að halda eins fljótt og kostur er.
Ef svo er, þá þurfum við hjá Hópkaupum á 
þér að halda eins fljótt og kostur er.

Leyfðu sölu-mennskuhæfileikumþínum að njóta síní nýjum víddum
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Ert þú þaulvanur 
viðskiptastjóri?
Ert þú þaulvanur 
viðskiptastjóri?

Við leitum að skipulögðum, öguðum og jákvæðum 
liðsmanni sem hefur ríka reynslu af sölumennsku 
og getur unnið sjálfstætt og sýnt frumkvæði í starfi. 
Góð tölvukunnátta er skilyrði. Viðkomandi verður 
að geta hafið störf sem fyrst.

Við byggjum okkar starfsemi á reynslu, trausti og heiðarleika.

HÓPKAUP er framsækið fyrirtæki 

með hagsmuni viðskiptavina í 

fyrirrúmi, enda hafa þeir nú þegar 

sparað 1.486.549.114 krónur á 

642.425 tilboðum þar sem kraftur 

fjöldans hefur skipt sköpum. 

 
VANUR DEKKJAMAÐUR
Hjólbarðaverkstæði Bílabúðar Benna óskar eftir vönum 
dekkjamönnum. Framtíðarstörf í boði.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ólafur Benediktsson 
í síma 825 2240. Umsókn ásamt ferilskrá sendist á 
tölvutæku formi til mar@benni.is. Umsóknarfrestur er til 
og með 24. ágúst nk.

 
STANDSETNING Á BÍLUM
Bílabúð Benna óskar eftir samviskusömu og drífandi 
fólki til starfa við standsetningu á nýjum bílum. Um er að 
ræða framtíðarstarf.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þorgeir Guðfinnsson 
í síma 825 2261. Umsókn ásamt ferilskrá sendist á 
tölvutæku formi til mar@benni.is Umsóknarfrestur er til 
og með 24. ágúst nk.

VAGNHÖFÐA 23 | SÍMI 590-2000
BENNI@BENNI.IS | WWW.BENNI.IS

Störf í boði hjá 
Bílabúð Benna

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins en lýtur sérstakri stjórn. Seðlabankinn 
fer með stjórn peningamála á Íslandi og er meginmarkmið hennar stöðugleiki í verðlagsmálum. Seðla-
bankinn skal ennfremur sinna viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðlabanka, svo sem
að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi, þ.m.t. greiðslukerfi í landinu
og við útlönd.

Laus störf hjá Seðlabanka Íslands

Starfsmaður við eignaumsjón
Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða starfsmann til starfa við eignaumsjón og þjónustu. 
Um er að ræða 100% starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík. 

Helstu verkefni og ábyrgð

-
dyra og öðru er varðar snyrtilega aðkomu að húsnæði 
bankans.

aðbúnað

Hæfnikröfur

er æskileg

-
legum samskiptum

Starfsmaður í ræstingum
Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða starfsmann í ræstingar. 

Um er að ræða 100% starfshlutfall á dagvinnutíma með starfsstöð í Reykjavík.

Helstu verkefni og ábyrgð

húsbúnað

Hæfnikröfur
-

legum samskiptum

Nánari upplýsingar um störfin veitir Gunnar Már Eðvarðsson forstöðumaður eignaumsjónar og þjónustu. Sími 569-9600.

Sótt skal um störfin á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is, í síðasta lagi mánudaginn 1. september næstkom-
andi. Umsóknir gilda í sex mánuði. Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu og jafnréttis-
áætlun bankans. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

reksturs bankans og að framfylgja starfsmanna- og fræðslustefnu bankans hverju sinni. 

16. ágúst 2014  LAUGARDAGUR14
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ÞJÓNUSTUSTJÓRI

Fjárvakur leitar að öflugum starfsmönnum í þjónustudeild, upplýsinga-
tæknideild, launadeild, þjónustuborð og viðskiptabókhald.

Starfssvið
  Yfirumsjón með bókhaldi ákveðinna viðskiptavina
  Afstemmingar og lokafrágangur í mánaðar- og árshlutauppgjörum
  Afstemmingar og frágangur gagna til skattyfirvalda
  Skil á bókhaldi til endurskoðunar
  Úrvinnsla tölulegra upplýsinga fyrir stjórnendur
  Þátttaka í ýmsum umbótaverkefnum
  Upplýsingagjöf og þjónusta er veitt í nánu samstarfi 
 við stjórnendur viðskiptavina

Hæfnikröfur
  Viðskiptafræðimenntun af endurskoðunar- eða fjármálasviði
  Mikil reynsla á sviði bókhalds, af afstemmingum og uppgjörum
  Reynsla af vinnu á endurskoðunarskrifstofu
  Mjög góð Excel þekking
  Mikil þjónustulund og færni í samskiptum
  Skipulögð og öguð vinnubrögð

VERKEFNASTJÓRI Í 
UPPLÝSINGATÆKNIDEILD
Starfssvið
  Dagleg þjónusta til rúmlega 400 notenda 
 hugbúnaðarkerfa Fjárvakurs um allan heim
  Umsjón og skipulagning á uppfærslu og þróun kerfa og lausna
  Bilanavakt og neyðarþjónusta við notendur
  Skipulagning og framkvæmd námskeiða fyrir starfsmenn 
 og viðskiptavini varðandi kerfi og nýjungar
  Aðstoð við kynningar á þjónustu og lausnum Fjárvakurs
  Önnur verkefni úthlutuð af deildarstjóra upplýsingatæknideildar

Hæfnikröfur
  Háskólapróf/diplóma á sviði tölvunarfræði 
 eða sambærilegt nám og umtalsverð starfsreynsla
  Þekking og reynsla í forritun, XML og SQL gagnagrunnum
  Þekking og reynsla af fjárhagskerfum og/eða bókhaldi æskileg
  Mjög góð Excel þekking
  Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
  Mikil þjónustulund og færni í samskiptum

LAUNAFULLTRÚI
Starfssvið
  Undirbúningur og skráning launa
  Samlestur og leiðrétting í launaprufu
  Skil og frágangur launagagna
  Upplýsingagjöf til viðskiptavina
  Útgáfa á ýmsum vottorðum
  Móttaka og afhending skattkorta
  Aðstoð við kjarasamninga og túlkun þeirra
  Aðstoð við gerð ráðningar- og starfslokasamninga

Hæfnikröfur
  Reynsla af launavinnslu æskileg
  Reynsla af H3 Launum og H3 Mannauði kostur
  Góð Excel kunnátta
  Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
  Mikil þjónustulund og færni í samskiptum
  Góður talnaskilningur og nákvæmni í vinnubrögðum

STARFSMAÐUR Á 
ÞJÓNUSTUBORÐ
Starfssvið
  Símsvörun 
  Móttaka viðskiptavina á þjónustuborði 
  Afgreiðsla fyrirspurna í tölvupósti til þjónustuborðs
  Meðhöndlun ítrekana 
  Meðhöndlun fyrirspurna um ógreidda lánardrottnareikninga
  Meðhöndlun fyrirspurna um útgefna reikninga
  Flokkun pósts og skönnun reikninga í uppáskriftarkerfi 
  Innsláttur gagna
  Önnur tilfallandi verkefni innan Fjárvakurs 

Hæfnikröfur
  Mikil þjónustulund og samskiptahæfileikar
  Skipulögð vinnubrögð
  Góð almenn tölvukunnátta 
  Góð enskukunnátta
  Reynsla af skrifstofustörfum er æskileg
  Stundvísi er mikilvæg

STARFSMAÐUR Í 
VIÐSKIPTABÓKHALD
Starfssvið
  Færsla, afstemmingar og úrvinnsla bókhalds
  Reikningagerð 
  Bókun söluuppgjöra
  Samskipti við viðskiptamenn
  Önnur tilfallandi verkefni innan fjármálaþjónustu

Hæfnikröfur
  Reynsla og þekking á bókhaldi
  Góð Excel þekking
  Skipulögð vinnubrögð
  Mikil þjónustulund og færni í samskiptum
  Góður talnaskilningur og nákvæmni 
 í vinnubrögðum

FJÁRVAKUR
Icelandair Shared Services
Icelandairhúsinu
Reykjavíkurflugvelli
101 Reykjavík
Sími: 5050 250
fjarvakur@fjarvakur.is

Spennandi störf hjá Fjárvakri

Umsóknir
Umsóknir skal fylla út á heimasíðu Fjárvakurs undir 
Laus störf. Umsóknarfrestur er til 26. ágúst. 
Nánari upplýsingar gefur starfsmannastjóri Fjárvakurs, 
Halldóra Katla Guðmundsdóttir, í síma 5050 250 eða 
dora@fjarvakur.is. Öllum umsóknum er svarað og farið 
er með þær sem trúnaðarmál.
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Fjárvakur er dótturfyrirtæki Icelandair Group og hefur sérhæft sig í umsjón fjármála 
fyrir meðalstór og stór fyrirtæki frá árinu 2002. Hjá fyrirtækinu starfa um 120 manns 
á Íslandi og í Eistlandi sem búa yfir áralangri reynslu í rekstri kerfa og framleiðslu 
fjárhagsupplýsinga sem uppfylla ströngustu kröfur stjórnenda. Þjónusta Fjárvakurs 
skiptist í fjármálaþjónustu, starfsmannaþjónustu og flugmiðaþjónustu. 
Áhersla er lögð á gott starfsumhverfi, starfsánægju og starfsþróun.

Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 
26. ágúst nk.

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

Menntun og hæfniskröfur
• Skipstjórnarmenntun og/eða menntun tengd sjávarútvegi
• Reynsla af botntrolls- og flottrollsveiðum nauðsynleg
• Reynsla af notkun Dynex togtauga æskileg
• Þarf að tala góða ensku og eitt norðurlandamál
• Kostur ef spænsku- og/eða rússneskukunnátta er til staðar. 
• Starfið kallar á töluverð ferðalög

Starfssvið
• Skipulagning sölu- og markaðsstarfs fyrir Dynex 

togtaugar og Dynex Data höfuðlínukapla á 
 erlendum mörkuðum
• Sala á Gloríu flottrollum á erlenda markaði

Sölustjóri veiðarfæra og togtauga 

Hampiðjan er leiðandi fyrirtæki í heiminum í sölu og þjónustu á 
framúrskarandi veiðarfærum til fiskiskipa. Fyrirtækið er jafnframt í 
fararbroddi í þróun og framleiðslu á ofurköðlum, sem seldir eru víða 
um heim, í veiðarfæri og til olíuleitar ásamt olíuvinnslu. Hampiðjan 
er alþjóðlegt fyrirtæki í íslenskri eigu og hjá því starfa rúmlega 500 
starfsmenn í 10 löndum. www.hampidjan.is

Við erum að leita að starfsmanni sem er söludrifinn og á auðvelt 
með að tileinka sér tæknina á bak við viðkomandi vörur.  
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Bílaþvottastöðin Lindin Bæjarlind 2 óskar eftir starfsmanni í 
fullt starf.  Um er að ræða starf við bílaþvottastöð og bónstöð.  
Viðkomandi þarf að vera harðduglegur, stundvís, heiðarlegur, 
vandvirkur og með mikla þjónustulund.  Krafist er hreins 
sakavottorðs og reglumennsku.  
Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi bílpróf. 
Umsókn og ferilskrá sendist á robertmar@simnet.is.   

Starfsmaður óskast
Einhamar Seafood ehf auglýsir eftir  
vélstjóra á Gísla Súrsson GK, 15 metra 
beitningavélabát.

Nánari upplýsingar  
veitir skipstjóri,  
Haraldur Björnsson  
í síma 842-5608

Iðjuþjálfi
Við hjá Æfingastöðinni leitum að öflugum iðjuþjálfa í 
100% starf. Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og góð 
samskiptahæfni er nauðsynleg. 

Hlutverk Æfingastöðvarinnar er að efla börn og ungmenni með 
skerta færni og stuðla að virkri þátttöku þeirra í samfélaginu. 
Iðjuþjálfar Æfingastöðvarinnar vinna með dagleg viðfangsefni sem 
tengjast eigin umsjá, leik, námi og tómstundaiðju. Unnið er eftir 
hugmyndafræði um  fjölskyldumiðaða þjónustu.

Æfingastöðin er sjálfstæð heilbrigðisstofnun, rekin af 
Styrktarfélagi lamaðra og fatlaðra. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir  
Gerður Gústavsdóttir yfiriðjuþjálfi  
í síma 535-0900.

Skólamatur leitar að jákvæðum, sveigjanlegum 
og barngóðum einstaklingum til starfa í mötuneyti 
sín á höfuðborgarsvæðinu. 
Um er að ræða hlutastörf í afleysingar 
í Hafnarfirði og í Garðabæ.

Umsóknir og fyrirspurnir berist 
á fanny@skolamatur.is 
fyrir 22.ágúst.

MÖTUNEYTI

Hollt, gott og heimilislegt

skolamatur@skolamatur.is
 skolamatur.is  I  Sími 420 2500

Reykjavík  //  Höfðatorg  //  bba.is

Í boði er krefjandi og metnaðarfullt starf í 
alþjóðlegu vinnuumhverfi. Viðskiptavinir 
stofunnar eru innlend og erlend fyrirtæki og 
stofnanir. Verkefnin eru fjölbreytt í síbreytilegu 
viðskiptaumhverfi þar sem reynir á sjálfstæði, 
samskiptalipurð, frumkvæði og ábyrgð. 

Hæfniskröfur
Stúdentspróf eða frekari menntun er kostur

Góð íslensku- og enskukunnátta er nauðsynleg

Góð almenn tölvukunnátta

Sjálfstæð vinnubrögð

Frumkvæði í starfi

Hæfni til að vinna í krefjandi vinnuumhverfi 
og undir miklu álagi

Umsóknir sendist á umsokn@bba.is og umsóknar-
frestur er til 23. ágúst

BBA lögmannsstofa 
óskar eftir að ráða 
móttökuritara

OOOOkkkkkkkkuuuurrrr  vvvvaaaannnnttttaaaarrrr   hhhhhaaaarrrrððððddddduuuuggggglllleeeeggggaaaannnn  aaaaððððssssttttooooððððaaaarrrrvvvveeeeeiiiittttiiiinnnngggggaaaassssttttjjjjóóóórrrraaaa   
áááá SSSSSuuuuðððððuuuurrrrllllaaaannnnddddssssbbbbrrrraaaauuuutttt  ííííí 1111000000000%%%%% vvvvaaaakkkkttttaaaaavvvvviiiinnnnnnnnuuuu....

VVVViiiiððððð  llllleeeeiiiittttuuuummmm   aaaaððððð kkkkkoooonnnnnuuuuummmmm jjjjjaaaaffffnnnnttttt ssssseeeemmmmm kkkkkööööörrrrrllllluuuuummmm,,,, eeeeelllldddddrrrriiiii eeeeennnnn 2222255555 ááááárrrraaaa,,,,  sssseeeemmmmm hhhhaaaaaffffaaaaa 
ggggaaaammmmaaaannnnn  aaaaaffff  ffffóóóóllllkkkkiiii  ooooogggg  gggggóóóóóððððuuuuummmm  mmmmmaaaaattttt.... VVVVViiiilllllttttuuuu vvvvviiiiinnnnnnnnaaaa hhhhhjjjjjááááá  tttttrrrraaaaauuuusssssstttttuuuuu fffffyyyyyrrrrriiiirrrrttttææææækkkkiiiii mmmmmeeeeeððððð  
eeeeiiiinnnnsssstttttaaaaakkkkkaaaaannnnn    sssssttttaaaaarrrrffffssssaaaaannnndddddaaaaa????? HHHHHiiiiikkkkkaaaaaðððððuuuuu   þþþþþááááá eeeeekkkkkkkkkkiiii vvvvviiiiiððððð  aaaaððððð sssssææææækkkkkjjjjaaaaa  uuuuummmmm...

uuuummmmssssoooookkkkknnnnn.....ffffooooooooodddddcccccooooo....iiiisssss ————  aaaaatttttvvvvviiiiinnnnnnnnnaaaaa@@@@@fffffoooooooodddddccccccooooo...iiiiisssss

AAAAAÐÐÐÐÐSSSSSTTTTOOOOÐÐÐÐÐAAAAARRRRVVVVEEEEIIIITTTTTTTTIIIINNNNNGGGGGGAAAASSSSSTTTTTJJJJÓÓÓÓÓRRRRRIIII ÓÓÓÓÓSSSSKKKKAAAAASSSSTTTTT

Við viljum ráða harðduglegan aðstoðarveitingastjóra 
á Bíldshöfða í 100% vaktavinnu. 

Ef þú ert eldri en 25 ára og vilt vinna hjá traustu fyrirtæki með 
frábæru fólki gætum við verið að leita að þér.

umsokn.foodco.is — atvinna@foodco.is 

STJÓRNAÐU

STÆL!
AÐSTOÐARVEITINGASTJÓRI ÓSKAST

MEÐ 
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Vegna aukinna verkefna óskar ÍAV eftir að ráða 
tækjastjóra og kranastjóra til starfa. Skilyrði er að 
umsækjendur hafi tækjaréttindi og reynslu.  Um er 
að ræða verkefni víðsvegar á landinu. 

Upplýsingar veitir Heiðar Jón Heiðarsson í 
síma  660-8123. Umsóknareyðublöð má finna 
á heimasíðu ÍAV.

Tækjastjórar / Kranastjórar

ÍAV hf. | Höfðabakka 9 | 110 Reykjavík | s. 530 4200

Deildarstjóri
fyrirtækjaafgreiðslu
Íslandspóstur leitar að starfsmanni til að sjá um rekstur fyrirtækjaafgreiðslu. Afgreiðslan er 10 manna 
deild sem staðsett er í Póstmiðstöð Íslandspósts og sinnir þjónustu við stærstu viðskiptavini fyrirtækisins.

Helstu verkefni
Almennur rekstur afgreiðslunnar, áætlanagerð, starfsmannamál o.fl.
Skipulag vinnsluferla og þróun þeirra
Skipulag og eftirlit viðskiptafærslna
Þátttaka í ýmsum þróunarverkefnum Íslandspósts

Menntun/hæfni
Háskólamenntun á sviði viðskipta, reksturs eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi
Góð tölvukunnátta
Góð tungumálakunnátta, enska og eitt norðurlandamál
Góð mannleg samskipti
Reynslu af uppgjöri og afstemmingu

Nánari upplýsingar gefur Kjartan Flosason, 5801000 
eða kjartan@postur.is

Umsóknarfrestur er til 28. ágúst 2014

Umsóknir skal senda á: 
Íslandspóstur
„Deildarstjóri fyrirtækjaafgreiðslu“
Stórhöfða 29
110 Reykjavík

Hefur þú ástríðu fyrir gögnum? Viltu vinna með raun-
gögn, eins og jarðskjálftamælingar? Viltu vinna í kviku 
hugbúnaðarteymi? Hvernig á eiginlega að geyma brot-
lausnir jarðskjálfta? Kannastu við hvað tíma raða greining 
er?  Viltu vinna í fjölbreyttu umhverfi að þver fag legum 
verkefnum með spennandi vísindagögn? Lestu þá áfram!

Veðurstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing í gagna-
grunnum. Sérfræðingurinn mun starfa í þróunarhópi 
upp lýsingatækni Veðurstofunnar sem er hluti af fjármála- 
og rekstrarsviði. 

Hlutverk
Sérfræðingur í gagnagrunnum tekur þátt í þróunar verk-
efnum sem snúa að öllum helstu sviðum Veður  stofunnar. 
Áherslan er á þróun á sjálfvirkum gagnaflutningum, 
gagnagrunnum, gagnaúrvinnslu- og viðmótskerfum.

Menntun og hæfniskröfur
  Háskólamenntun á sviði raungreina, tölvunar-, kerfis- 

eða verkfræði.
 Frumkvæði, hæfni í mannlegum samskiptum og 

 teymisvinnu.
  Góð þekking og farsæl reynsla á þróun gagnagrunna 

og notkun gagnagrunnskerfa, s.s. SQL Server og 
PostgreSQL.

  Þekking og farsæl reynsla á hugbúnaðar- og   
 kerfisþróun.

  Þekking á Linux og Microsoft stýrikerfum.
  Þekking á forritunarmálum s.s. C/C++, Python, Java, 

bash er kostur.
  Þekking á þjónustumiðaðri högun (SOA) s.s. REST  

eða SOAP er kostur.
  Þekking á vöruhúsum gagna kostur.
  Þekking og reynsla af Agile Scrum vinnuferli er kostur
  Gott vald á íslensku og ensku.

Nánari upplýsingar um starfið veita Vigfús Gíslason, 
hópstjóri upplýsingatækni(gislason@vedur.is) og Borgar 
Ævar Axelsson, mannauðsstjóri (borgar@vedur.is) í síma 
522 6000.

Hefurðu auga fyrir fallegum lausnum? Finnst þér gaman 
að hugsa út fyrir rammann? Viltu þróa í ómissandi 
rauntímakerfum? Ertu með metnað fyrir hugbúnaðinum 
þínum? Viltu vinna í kviku hugbúnaðarteymi? Hefurðu 
áhuga á að vita hvað t.d. hiti í trjástaf er? Viltu vinna í 
fjölbreyttu umhverfi að þverfaglegum verkefnum með 
spennandi vísindagögn? Lestu þá áfram!

Veðurstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing í hug-
búnaðarþróun. Sérfræðingurinn mun starfa í þróunarhópi 
upplýsingatækni Veðurstofunnar sem er hluti af fjármála- 
og rekstrarsviði.

Hlutverk
Sérfræðingur í hugbúnaðarþróun tekur þátt í 
þróunar verkefnum sem snúa að öllum helstu sviðum 
Veðurstofunnar. Áherslan er á þróun á sjálfvirkum 
gagnaflutningum, gagnagrunnum, gagnaúrvinnslu- og 
viðmótskerfum.

Menntun og hæfniskröfur
 Háskólamenntun á sviði raungreina, tölvunar-, kerfis-   

 eða verkfræði.
  Frumkvæði, hæfni í mannlegum samskiptum og 

teymisvinnu.
  Góð þekking og farsæl reynsla af hugbúnaðar- og 

kerfisþróun.
  Breið þekking á forritunarmálum s.s. C/C++, Python, 

Java, JavaScript, PHP, bash.
  Þekking á þjónustumiðaðri högun (SOA) s.s. REST  

eða SOAP.
  Þekking á Linux og Microsoft stýrikerfum er kostur
  Þekking og reynsla á þróun gagnagrunna og notkun 

gagnagrunnskerfa, s.s. SQL Server og PostgreSQL  
er kostur.

  Þekking og reynsla af Agile Scrum vinnukerfi er kostur.
  Gott vald á íslensku og ensku.

Nánari upplýsingar um starfið veita Vigfús Gíslason, 
hópstjóri upplýsingatækni(gislason@vedur.is) og Borgar 
Ævar Axelsson, mannauðsstjóri (borgar@vedur.is) í síma 
522 6000.

Veðurstofa Íslands auglýsir eftir sérfræðingi í mæla-
rekstri, til starfa á Athugana- og tæknisviði. Sviðið 
sinnir marg þættu hlutverki fyrir langtíma náttúrufars- 
og auðlindarannsóknir og vöktun náttúruvár. Sviðið 
ber ábyrgð á frumskráningu allra mæligagna og 
gagna straumum til innri og ytri viðskiptavina. Í boði 
er spennandi og krefjandi framtíðarstarf í hópi 25 
starfsmanna við rekstur á viðamiklu mælikerfi sem telur 
yfir 600 stöðvar, vítt og breytt um landið.

Helstu verkefni
Sérfræðivinna við mælarekstur, eftirlit og uppbyggingu 
veðurmælakerfis, ásamt miðlun mæligagna og úrvinnslu. 
Starfið innifelur ábyrgð á rekstri sértækra mælikerfa, t.d. 
á sviði háloftaathugana, eldingamælinga, efnavöktunar 
og veðurmælinga á hafi (mælidufl). Starfinu gæti einnig 
fylgt leiðandi hlutverk á svið gæðaeftirlits frumgagna og 
umsýslu með gögn og gagnagrunna.

Menntunar- og hæfniskröfur
  Háskólanám á sviði raunvísinda, verkfræði eða 

tæknifræði. Framhaldsnám (M.Sc.) á framangreindum 
sviðum er kostur.

 Frumkvæði, hæfni í mannlegum samskiptum og 
 teymisvinnu.

  Farsæl reynsla á sviði mælareksturs og úrvinnslu 
mæligagna, gagnaumsýslu og streymi mæligagna.

  Þekking á viðhaldi og viðgerð mælitækja og eftirliti 
með sannprófun þeirra er kostur.

  Góð tölvuþekking. Reynsla á sviði forritunar mælitækja 
er kostur. 

  Farsæl reynsla af ferðum í óbyggðum og ökuréttindi C1E 
er kostur.

  Gott vald á íslensku og ensku.

Nánari upplýsingar um starfið veita Óðinn Þórarinsson, 
framkvæmdastjóri Athugana- og tæknisviðs (odinn@
vedur.is) og Borgar Ævar Axelsson, mannauðsstjóri 
(borgar@vedur.is) í síma 522 6000.

www.vedur.is
522 6000

Sérfræðingur í 
gagnagrunnum

Sérfræðingur 
í hugbúnaðar-
þróun

Sérfræðingur í 
mælarekstri

Veðurstofa Íslands er opinber stofnun  
og heyrir undir Umhverfis- og 
auðlindaráðuneytið. Hjá stofnuninni 
starfa um 125 manns með fjöl breytta 
menntun og starfs reynslu sem spannar 
mörg fræðasvið. Auk þess starfa um 110 
manns við athugana- og eftirlitsstörf 
víðsvegar um landið. Við fangs efni 
Veðurstofu Íslands eru eðlis þættir 
jarðarinnar: Loft, vatn, snjór, jöklar, 
jörð og haf. Hlutverk stofn unar innar er 
öflun, varðveisla, úrvinnsla og miðlun 
upplýsinga. Starfsemin fer fram á 
fjórum sviðum: Eftir lits- og spá sviði, 
Fjármála- og rekstrar sviði, Athug-
ana- og tækni sviði og Úrvinnslu- og 
rann sókna sviði. 

Verkefni Veðurstofunnar er m.a. að veita 
góðar upplýsingar fyrir þjóðfélagið til 
að taka stórar sem smáar ákvarðanir 
hvort sem lýtur að almannaheill 
eða áhugamálum. Veðurstofan 
er ein stærsta gagnasöfnunar og 
úrvinnslustofnun landsins sem vinnur 
með gögn tengdum náttúrufyrirbærum.

Gildi Veðurstofunnar eru þekking, 
áreiðanleiki, framsækni og samvinna. 
Ráðningar hjá stofnuninni munu taka 
mið af þessum gildum.

Laun taka mið af kjarasamningum 
ríkisins og viðeigandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur til og með 
1. september 2014. 

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir 
um að sækja um störfin á heimasíðu 
Veðurstofu Íslands undir  
www.vedur.is/um-vi/laus-storf  
eða á www.starfatorg.is.
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RE/MAX SENTER KYNNIR:Glæsilegar og vel skipulagðar íbúðir við Vallakór 2. 
Um er að ræða fallegar  og rúmgóðar íbúðir  með stórum garðsvölum. 
Veldu þína íbúð www.vallakor2.is

Byggingaraðilar eru SS hús
Áætlað er að íbúðirnar verða afhentar um haustið 2014 eða fyrr. Þetta er ein allra 
glæsilegasta staðsetning í kórahverfinu í Kópavogi, stutt er í flest alla 
þjónustu, skóla, leikskóla og afþreyingu s.s  sund og Íþróttamiðstöðina og fl.

Allar nánari upplýsingar um eignina veitir Ástþór Reynir í síma 899-6753 
arg@remax.is og Gunnar Sverrir í síma 862-2001 gunnar@remax.is.

Opið hús sunnudaginn 17. ágúst klukkan 17:00-18:00
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 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

 Trésmíði

INNRETTINGAR.IS
Sérsmíðum innréttingar eftir þínum 
þörfum. Sérsmíði ehf s. 587 0777.

 Önnur þjónusta

Ódýr blekhylki og tónerar í flesta 
prentara, Hagkaup Smáralind, 
Fjarðargata 11 Hf og í síma 517-0150

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

Rafskutla VICTORY 10 DX Pride Sem 
ný. Verð 260.000 S.893-2092

ÓDÝR HEIMILSTÆKI
Þvottavélar, þurrkarar, ísskápar og fl. 
Ábyrgð fylgir. Sala og viðgerðir. S. 587 
5976.

 Óskast keypt

Einkahlutafélag(ehf) óskast keypt. 
Áhugasamir hafið samband í s. 772 
9720 eða á info@maacann.com

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

 Hljóðfæri

Harmonikur og 
harmonikkugeisladiskar í 
úrvali. Tökum harmonikkur í 
umboðssölu. Harmonikur frá 40 þús. 
Harmonikukennsla. Borsini Super 
star. www.egtonar.is Sími 824 7610 & 
660 1648.

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

HEILSA

 Heilsuvörur

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

Kenni allan daginn Toyota 2011, 
hjálpa við endurtökupróf og 
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 
7493.

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. S. 893 1560 og 587 
0102, Páll Andrésson.

 Kennsla

TROMMUKENNSLA!
 Kenni á trommur og fleira!  www.
slagverk.is nonnitromma@gmail.com 
sími: 696-0681

 Námskeið

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Búslóð til sölu vegna flutninga. Stórt 
og smátt í boði/allskonar dót. Frá 
kl.10-3 lau./frá 17 mán/þri. Linda s. 
849 9712

 Dýrahald

Gordon Setter rakki leitar að 
heimili. Bólusettur, örmerktur og 
ættbókarfærður hjá HRFÍ. Tilbúinn til 
afhentingar eftir eina til tvær vikur. 
Uppl.í s. 8957632.

Schafer hvolpar tilbúnir til 
afhendingar. Kolgrímuræktun HRFI S: 
8970702

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

FALLEGT PARHÚS MEÐ 
GLÆSILEGU ÚTSÝNI

Fallegt 4-5 herb parhús 
í Grafarvogi á 2 hæðum, 

mikil lofthæð & 2 sólpallar. 
Langtímaleiga fyrir reglusamt 

fólk, leiga 250 þúsund.
Opið hús kl 18-19 sunnudaginn 

17.8. Nánari uppl. í 6931660

Snyrtileg 3 herb kjallaraíbúð á sv. 
107 (Sörlaskjól). Er 78 m2 og með 
sérinngangi. Leiga 185.000 (hiti og 
rafmagn innifalið). Tryggingar krafist. 
Uppl. í s. 786-1958

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.

2ja herb. íbúð til leigu í Grafarvogi. 
Nýstandsett. Leigist með þvottavél, 
þurrkara og ískáp. Sólpallur og lítill 
garður í sólarátt. Uppl. s.8991670

Til leigu herbergi 10fm inn í íbúð 
í 109. Leita eftir kvk leigenda. S: 
8477456

Til leigu herbergi 10fm inn í íbúð 
í 109. Leita eftir kvk leigenda. S: 
8477456

RVK Studios leitar eftir húsum og 
íbúðum til afnota við kvikmyndatökur. 
Sanngjörn leiga í boði. Upplýsingar í s. 
847 6892 sveinnvidar@hive.is

Stúdióíbúð ca. 30 m2 við Tryggvagötu 
er til leigu með húsgögnum frá 1 
sept. Góð staðsetning og útsýni. 
Tilvalin fyrir einstakling eða par. Verð 
kr. 130.000 með öllu. Upplýsingar 
í s: 782-1933 milli kl. 11:00 - 14:00 
sunnud. 17 sept.

lítil 2ja herb íbúð í langtímalegu leigu 
125 þ á mánuði + hiti og rafmagn. 2 
mán fyrirframm. Uppgefin leiga. Uppl. 
s : 7762806/6628370

Til leigu einstaklingsíbúð á sv. 201 
Uppl. í s. 893 3475 eft.kl. 17:00

 Húsnæði óskast

Stórt herbergi óskast til leigu, uppl. s: 
8672145

4 manna fjölskylda óskar eftir 3 
herbergja íbúð í langtímaleigu, helst 
í Kóp, Gbr eða Hfj frá 1. sept. Góð 
meðmæli og skilvísum greiðslum 
lofað. Uppl. í síma 6181084 - Sara.

RVK Studios leitar eftir húsum og 
íbúðum til afnota við kvikmyndatökur. 
Sanngjörn leiga í boði. Upplýsingar í s. 
847 6892 sveinnvidar@hive.is

óska eftir að taka á leigu 2 hb íbúð á 
2 hæð á norðurlandi í langtímaleigu. 
Uppls. s. 5884648.

 Sumarbústaðir

Eiríksbraut rúmlega fokhelt 73,1 fm á 
4.952 fm eignarlóð landi Torfastaða í 
Bláskógabyggð. Ca 1 klst frá bænum. 
V. 9,9 mill Sími: 774 1008

Svínhagi tilb að utan rúmlega fokhelt 
að innan 86,4 fm 1,86 ha eignarlóð 
Heklubyggð, Rangárþingi ytra, ca. 80 
mín frá RVK. Leyfi fyrir 25 fm hús á 
lóðinni. V. 11,5 mill. Sími 774 1008

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu atvinnuhúsnæði í Þangbakka 
Mjódd. Gætti hentað fyrir snyrtistofu 
eða aðra smærri atvinnustarfsemi. 
Uppl.í síma 6958872

Til leigu ca.85fm iðnaðarhúsnæði / 
verslunarh./skrifst. við Dalveg í Kópav. 
Uppl. í s. 893 3475 eft.kl. 17:00

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.COM
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

GEYMSLULAUSNIR.IS
Búslóðageymsla og flutningar. Gott 
verð, sækjum og sendum. S. 615-5005.

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

GEYMSLUHÚSNÆÐIÐ 
AUÐNUM II, 190 VOGAR.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, 
mótorhjól ofl. Opið virka daga 13-19 
helgar 10-19. Uppl. í s. 895 3176 & 
864 3176.

ATVINNA

 Atvinna í boði

STARFSMENN ÓSKAST Í 
STÁLSMIÐJU.

Stálsmiðja í Hafnarfirði 
óskar eftir vönum starfs og 

verkamönnum.
Mikil vinna í boði og góð laun.

Áhugasamir sendi umsókn 
merkt „Vinna/stálsmiðja” og 
ferilskrá á skh@internet.is

SÖLUVAGN Í MIÐBÆ 
REYKJAVÍKUR

óskar eftir starfsmanni í fullt 
starf.

Áugasamir sendið umsókn, ásamt 
ferilskrá, á 

supukofinn2014@gmail.com
Góð laun í boði fyrir 

réttann aðila.

FISKIKÓNGURINN 
SOGAVEGI 3,

100% starf. Íslenskumælandi, 
kurteis, þjónustulundaður, 
reglusamur og sérstaklega 

skemmtilegur starfsmaður óskast 
til starfa í fiskverslun okkar 

Sogvegi 3.
Umsóknir sendist til 

kristjan@fiskikongurinn.is 
(merkt 100% starf)

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

til sölu
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 Atvinna í boði

SKALLI ÖGURHVARFI
leitar að duglegu fólki í fullt starf, 

dagvinna og vaktavinna í boði, 
góð laun fyrir réttu manneskjuna. 

Upplýsingar á staðnum. 

Skalli Ögurhvarfi pilnie poszukuje 
osób do pracy w kuchni, dobre 

wynagrodzenie dla odpowiedniej 
osoby. 100% job skalli1@simnet.is

VEITINGAHÚS NINGS - 
FRAMTÍÐARSTARF

Veitingahús Nings óskar eftir 
þjónustuliprum og brosmildum 
starfsmönnum í fullt starf og 

dagvinnu. Aðeins 20 ára og eldri 
og aðeins íslenskumælandi.

Áhugasamir setji inn umsókn á 
www.nings.is

THORVALDSEN BAR
óskar eftir að ráða vaktstjóra og 
vana barþjóna til starfa helgar 
og kvöldvinna. samkeppnishæf 
laun í boði og samkv löglegum 

launataxta.
Umsóknir ásamt ferilskrá með 

mynd sendist á 
kolbrunarna@simnet.is

VEITINGASTAÐURINN TRIO
óskar eftir að 

yfirmatreiðslumanni til starfa 
sem fyrst. eingögnu íslensku 

mælandi kemur til greina. 
samkeppnishæf laun í boði og 

samkvæmt launataxta.
Umsóknir ásamt ferilskrá með 

mynd sendist á 
kolbrunarna@simnet.is

BAKARI / KAFFIHÚS
Óskar eftir starfskrafti fyrir 
hádegi virka daga og annan 

hvern laugardag, ekki yngri en 20 
ára. Verður að tala íslensku.

Uppl. sendist á : 
sveinsbakari@sveinsbakari.is

VEGNA MIKILA ANNA 
VANTAR OKKR GOTT 

STAFSFÓLK
Í hreinsun,ræstingar og 

íbúðarumsjon þarf helst að 
skilja og tala íslensku en þarf 

að vera dugleg/ur og geta unnið 
sjálfstætt.

Nánari uppl. og skila inn 
umsóknum á 

hreinsandi@hreinsandi.is

Áreiðanlegt og þjónustulundað 
starfsfólk óskast á 

þjónustustöðvar N1 á 
höfuðborgarsvæðinu.

Áhugasamir sæki um á 
www. n1.is

BAKARÍIÐ HJÁ JÓA FEL. 
FRAMTÍÐARSTÖRF

Óskum eftir að ráða fólk í 
fullt starf í afgreiðslu virka 
daga og önnur hver helgi. 

Íslenskukunnátta nauðsynleg.
Vinsamlega hafið samband 

Linda 863-7579 
eða linda@joifel.is

FLUTNINGAÞJÓNUSTAN
leitar að hressum og 

skemmtilegum sendibílstjórum 
með ríka þjónustulund. Góð 

íslenskukunnátta nauðsynleg auk 
hreins sakavottorðs.

Uppl. gefur Jón Birgisson í 
s. 864 2021 einnig er hægt að 

senda póst á 
jon@flutningathjonustan.is

MOSFELLSBAKARÍ - 
HÁALEITISBRAUT, RVK.
Óskum eftir þjónustulunduðu, 
hressu og samviskusömu fólki 

til að vinna með okkur í verslun 
okkar að Háaleitisbraut, Rvk. 
Vinnutími er virka daga frá 

13:00 - 18:30 og aðra hverja helgi 
annann daginn. Umsækjendur 

þurfa að tala góða íslensku.
Umsóknareyðublöð er hægt 
að nálgst á netinu. Slóðin 
er www.mosfellsbakari.is/

atvinnu-umsokn/

MOSFELLSBAKARÍ - 
MOSFELLSBÆ.

Óskum eftir þjónustulunduðu, 
hressu og samviskusömu fólki 

til að vinna með okkur í verslun 
okkar í Mosfellsbæ. Tvær vaktir 

eru í boði, frá 13:00 - 18:30 virka 
daga og aðra hverja helgi annann 
daginn eða frá 7:00 - 13:00 virka 

daga og einn dag aðra hverja 
helgi. Umsækjendur þurfa að tala 

góða íslensku.
Umsóknareyðublöð er hægt 
að nálgst á netinu. Slóðin 
er www.mosfellsbakari.is/

atvinnu-umsokn/

ÞJÓNAR / BARÞJÓNAR 
ÓSKAST

Frederiksen Ale House, Nýr 
veitingastaður, óskar eftir þjónum í 
fullt starf og barþjónum um helgar. 
Umsóknir sendist á helgitomas@
frederiksen.is

VIÐ LEYTUM AÐ ÞÉR!!!!
Okkur vantar duglegan og 
kraftmikinn starfskraft í 

afgreiðslu sem er með 100% 
þjónustulund og góð mannleg 

samskipti.
Í boði er fullt starf í einu flottasta 

bakaríi landsins.
Áhugasamir sendið e-mail m/

ferilskrá á ms.lilja@hotmail.com 
ATH! 19 ára og eldri

Erum með menn í uppsteypu bæði 
flokka og staka menn. Uppl. í síma 
659-9661

KORNIÐ
Starfsfólk óskast á virkum dögum 
í bakaríið Kornið í Spöng, Árbæ, 
Lækjargötu og Fjarðarbakarí 
Kirkjustétt í Grafarholti. Vinnutíminn 
er frá 12:30 til 18:00. Framtíðarstarf í 
boði. Íslenskukunnátta skilyrði, 18. ára 
og eldri. Umsóknir sendist á umsokn@
kornid.is Þarf að geta hafið störf sem 
fyrst.

KORNIÐ - HAFNARFIRÐI
Starfsfólk óskast á virkum dögum 
í bakaríið Kornið á Tjarnavöllum, 
Hafnafirði Í boði eru tvö stöðugildi. 
Framtíðarstörf. Íslenskukunnátta 
skilyrði, 18 ára og eldri. Vinnutíminn 
er frá 6:50 til 12:30 eða 12:30 til 
18:00. Umsóknir sendist á umsokn@
kornid.is Þarf að geta hafið störf 
sem fyrst.Vinsamlegast tiltakið hvaða 
vinnutíma sótt er um.

KORNIÐ - BORGARTÚNI
Starfsfólk óskast á virkum dögum 
í bakaríið Kornið Borgartún. 
Framtíðarstörf. Íslenskukunnátta 
skilyrði, 18 ára og eldri. Vinnutíminn 
er á mán til fimmt. frá 08:00 til 13:00. 
og á föstudögum frá 7:30 til 18:30 
Umsóknir sendist á umsokn@kornid.is 
Þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Óskum eftir að ráða þjónustufólk í sal, 
unnið á kokkavöktum hádegi og kvöld. 
Ísl. kunnátta skilyrði. Aðeins 20 ára 
og eldri. Umsóknir sendist á frakkar@
islandia.is

KORNIÐ - HAFNARFIRÐI
Starfsfólk óskast á virkum dögum 
í Fjarðarbakarí Dalshrauni. 
Framtíðarstörf. Íslenskukunnátta 
skilyrði, 18 ára og eldri. Vinnutíminn 
er frá 08:00 til 14:00. Umsóknir 
sendist á umsokn@kornid.is Þarf að 
geta hafið störf sem fyrst.

Óska eftir duglegum mönnum í 
lóðaframkvæmdir. Þurfa geta byrjað 
strax. Uppl. í s. 895 0570 & gardvelar@
simnet.is

Vélstjóra og háseta vantar á Gullhólma 
SH-201, Stykkishólmi sem gerður er 
út á línuveiðar. Vélastærð 1038 kw. 
Upplýsingar í síma 898-4874

Kjötbankinn óskar eftir bílstjóra í 
ca. 50% starf. Vinnutími frá 7:30 til 
12:30. Íslenskukunnátta er skilyrði. 
Óskað er eftir umsóknum á netfangið 
kjotbankinn@kjotbankinn.is

Óskað er eftir barngóðri manneskju 
til að gæta þriggja ára drengs í 
Þorlákshöfn vegna vaktavinnu 
móður. Drengurinn sækir leikskóla. 
Leiguherbergi í laun með aðgangi að 
baði, eldhúsi og þvottahúsi. Uppl. í s. 
770 2291.

Stýrimann vantar til að sigla skipi frá 
Kanada til Evrópu. Sími 897 8923

BAKARÍ
Starfskraftur óskast í afgreiðslustarf. 
Vinnutími frá kl. 06-13. Uppl. á 
staðnum eða í s. 551 1531, f.h. 
Ingunn. Björnsbakarí, við Skúlagötu.

Leitum að dugmiklum starfsmönnum 
á hjólbarða- og smurstöðvar 
Dekkjahallarinnar í Reykjavík og á 
Egilsstöðum. Umsóknareyðublöð á 
staðnum og á dekkjahollin.is

KAFFIFÉLAGIÐ Á 
SKÓLAVÖRÐUSTÍG

Leitar af vaktstjóra til framtíðar í 
verslun og kaffibar í miðbæ RVK. 
Vinnutími virka daga. Áhugasamir 
hafið samband einar@kaffifelagid.is

BJÖRNSBAKARÍ-VESTURBÆ
óskar eftir að ráða aðstoðarfólk 
við framleiðslu. Unnið er frá 05-13 
daglega og aðra hverja helgi.Svör 
óskast á bjornsbakari@bjornsbakari.is

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Ég er 61 árs karlmaður að leita að 
konu 55-60 ára sem vinkonu eða í 
fast samband. Skiljið eftir skilaboð hjá 
Fréttablaðinu Skaftahlíð með nafni og 
síma merkt „X13”

Vill kynnast heiðarlegri og góðri konu 
á miðjum aldri. Áhugamál útivist, 
ferðalög og fl. Hafið samband í s. 431 
2604

Snyrtilegur klæðnaður áskilin • Heimilismatur í hádeginu  virka daga • Boltatilboð •Hamborgaratilboð • Veislusalur til útleigu

skemmtanir

Allt sem þú þarft ...

66% lesa bara 
Fréttablaðið

10% lesa bara 
Morgunblaðið 

24% lesa 
bæði blöðin 

90%
dagblaðalesenda á höfuðborgar-

svæðinu í aldurshópnum 
18–49 ára lesa Fréttablaðið.*

Það er nokkurn veginn sá fjöldi sem myndi fylla 
Stóra svið Borgarleikhússins hundrað sinnum.

* Skv. fjölmiðlakönnun Capacent Gallup, jan–mar 2014.
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Nokkrar gerðir
grilla með miklum

afslætti

 
 

 

Frá Þýskalandi

Garðhúsgögn í 

Frá Þýskalandi Kynnið ykkur muninn á Tekki og öðrum harðvið

Viðhaldsfrí garðhúsgögn úr Tekki

 

Frá Þýskalandi

Smi ðjuvegi 2, Kópavogi  |  S. 554 0400  |  Vi ð hli ðina á BÓNUS  |  grillbudin.is

www.grillbudin.isw.grillbudin.is

Komdu og fá ðu rá ðleggingar

Eina sérverslun landsins  
með grill og garðhúsgögn

Smiðjuvegi 2, Kópavogi  |  S. 554 0400  |  Við hliðina á BÓNUS  |  grillbudin.is

Frá ý

S iðjð i Kó i | S | Við hliði

Komdu og fáðu ráðleggingar

www.grillbudin.is

VELDU 

GRILL 

SEM ENDIST 
OG ÞÚ
SPARAR

Þekktustu 

merkin á
einum stað

Viðhaldsfrí garðhúsgögn

Mikið úrval
Garðhúsgagna
 með 30 - 50% 

afslætti

Opið laugardaga til kl. 16

Grill með 
10.000 til 
50. 000 kr

afslætti
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SUMAR 

ÚTSALA
 www.grillbudin.is













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

Kræsingar & kostakjör

HVAÐ ER Í ÞÍNU SISTEMA BOXI?
Taktu mynd af flottu nesti, birtu hana á Facebook 
eða Instagram merkta #sistemanesti og þú  
gætir unnið flotta vinninga!

nánar netto.is/sistema

SKIPULAGÐUR 
SNÆÐINGUR  
Í SKEMMTILEGU BOXI  

FRÁ

SISTEMA LEIKUR!

FJÖLDI BOXA
VERÐ FRÁ

598 KR

MORGUNVERÐARBOX
aukahólf+skeið

998 KR

NESTISBOX
1.798 KR

SALATBOX
1.398 KR

Birt m
eð fyrirvara um

 prentvillur og m
yndavíxl.  | Vöruúrval getur verið breytilegt m

illi verslana.
m

arkhonnun.is



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

NÝTT Í BYKO!

 
89.995kr.

Vnr. 79294200
CAARGO 200 ferðabox, 370 l, 
1774x77x42 cm. 3 punkta
læssing. Burðargeta 50 kg.

 
59.995kr.

Vnnr. 79294100
CAARGO 100 ferðabox, 320 l, 
1339x90x39 cm. 3 punkta
lææsing. Burðargeta 50 kg.

HÆGT AÐ OPNA BÁÐUM MEGIN

 
109.995kr.

Vnr. 79294300
CARGO 300 ferðabox, 470 l,
218x92x40 cm. 3 punkta 
læsing. Burðargeta 50 kg.



GRILLAÐAR PYLSUR Í ÖLLUM 
VERSLUNUM BYKO 
LAUGARDAG 
FRÁ KL. 12-14

ÞAÐ BORGAR SIG AÐ 
VERA Í BYKO KLÚBBNUM

Almennt verð 77.995 kr.
46.995kr.

KLÚBB verð

Almennt verð 69.995 kr.
39.995kr.

KLÚBB verð

Vnr. 50657522
GRILLPRO gasgrill,
7,3 kW.

Vnr. 50657520
GRILLPRO gasgrill
með gashellu, 8,8 kW.

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

Almennt verð 35.995 kr.
19.995kr.

KLÚBB verð

Almennt verð 49.995 kr.
29.995kr.

KLÚBB verð

Almennt verð 29.995 kr.
16.995kr.

KLÚBB verð

Vnr. 50630086
OUTBACK Hunter 
gasgrill, grænt, 
3 brennarar, 11,88 kW.

Vnr. 50630085
OUTBACK Meteor 
gasgrill, rautt, 
3 brennarar, 8,64 kW.
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KJÖTVEISLA
Á GÓÐU VERÐI!
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1398kr.
kg

Verð áður 1698 kr. kg
100% íslenskt ungnautahakk

1898kr.
kg

Verð áður 2198 kr. kg
Lambalærissneiðar, 
kryddaðar eða  
ókryddaðar

1498kr.
kg

Verð áður 2197 kr. kg
Grísalundir, erlendar

3998kr.
kg

Verð áður 4498 kr. kg
Lambafille, ókryddað eða kryddað

KKrónan
BBííldshöfða

Krónaan
Grandda

KKrónan
Breeiðholti

KKrónnan
Moosfellsbæ

Krrónan
ÁÁrbæ

Krónaan
Akraneesi

Krónan
Vesstmmannaeyjum

Krónan
Reeyðarfirði

Krónnann
Hvaleyraarbrraut

Krrónnan
Reykjaavíkkurvegi

Króónan
Vallakór

Krónan
Selfossi

Króónan
Linddum



  227kr.

stk.

Verð áður 379 kr. stk. 

Happy Day epla-, appelsínu- 

og fjölvítamínsafi, 2 lítrar

r 337799 r 3377337797799 kkrkkrkrr

ll

4000%4000
afsláttur

679kr.
pk.

Kellogg´s Special K, 550 g

Flóridana
Heilsusafi, 1 lítri 224 kr.

Appelsínusafi m/aldinkjöti, 1 lítri 253 kr.

v

2
lítrar

499kr.
pk.

Lífrænar perur, 500 g

LÍFRÆNIR

ÁVEXTIR

675kr.
kg

Lífræn rauð epli, smá

625kr.
kg

Lífrænar appelsínur, 1 kg

Hámark
12 stk. á mannmeðan birgðir endast!























GILDIR TIL 17. ÁGÚST EÐA Á MEÐAN BIRGÐIR ENDAST - ATH: MISMUNANDI ÚRVAL Á MILLI VERSLANA
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 40%

afsláttur

Allt að

af kaffivélum

 38%
afsláttur

Allt að

af blöndurum

 30%
afsláttur

Allt að

uppþvottavélum

 50%
afsláttur

Allt að

af litlum eldhústækjum

af 

 50%
afsláttur

Allt að

af hárvörum
a

kju

 30%
afsláttur

Allt að

kjkju

af örbylgjuofnum

eða 5.946 kr. á mánuði
miðað við 12 mánaða vaxtalaust kortalán, 

alls 71.350 kr.

eððða 55 99944666 kkr ááá mááánuðððii

64.9958G8GB B nnnssslss umumummumininininniniiniB BB viviv nnnnn

7550G0GB B rðððrðððððuururururururru  ddisisssskukukukkkurrrrBB hahahaharrrr

4 4 kjkjararn öööörgrgrgr jööööjörrvrvvrvrr irrrrnanann  ö öö

15,6“

 30%
afsláttur

Allt að

af kæli- ogfrystitækjum

 30%
afsláttur

Allt að

af þvottavélum

15,6“

))92920x0x10108080))FuFullll H HHDDDD DDD DDDDD DDDDDDD (11119999

eeprpresess s CaCachchee55505005005000055 0G0G0G0G0GGGG0G0G0G0G0GBB B BBBBB HDHDH D D DD DDDDD /// // 8G8GGGGGGGGB BBBBBBBBB EEEEExEE prprprprpr

iiIIntntelel öörgrgjöjörvrvii222 222 2 2 kjkjkjkjkjkjkjaraaarnananananannanananana IIIInnnnn

eða 8.102 kr. á mánuði
miðað við 12 mánaða vaxtalaust kortalán, 

alls 97.225 kr.

eððða 88 110022 kkr áá máánuðððii

 89.995

BJÓÐUM EINNIG SÝNINGAREINTÖK, SKILAVÖRU   

LELE55595941416363272777777
HPHP11 G0000414414111SOSOOPP15151515G0G0G



GRANDI–L INDIR–SKE IFAN–VEFVERSLUN

SALA

 40%
afsláttur

Allt að

af hljómtækjum

Viltu vinna 

miða á Justin

Timberlake?

VERSLAÐU FYRIR 9.995 KR. EÐA MEIRA Á ÚTSÖLU- OG FARTÖLVUDÖGUM ELKO OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ 2 MIÐA Á JUSTIN TIMBERLAKE 

ÞRÍR HEPPNIR VINNINGSHAFAR VERÐA DREGNIR ÚT 22. ÁGÚST.  EINA SEM ÞARF AÐ GERA ER AÐ SKRÁ KENNITÖLU VIÐ KAUP. GILDIR 5. - 21. ÁGÚST

1.000kr.

4 DVD á

af völdum DVD 

myndum

V

Ú GÆTIR UNNIÐ 2 MIÐA Á JUSTIN TIMBERLAKE 

VERSLAÐU FYRIR 9.995 KR. EÐA MEIRA Á ÚTSÖLU
995 KR EÐA MEIRA Á ÚTSÖLU- OG FARTÖLVUDÖGUM ELKO OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ 2 MIÐA Á JU

ÞRÍR HEPPNIR VINNINGSHAFA
RÍR HEPPNIR VINNINGSHAFAR VERÐA DREGNIR ÚT 22. ÁGÚST.  EINA SEM ÞARF AÐ GERA ER AÐ SKRÁ KENNITÖLU

GERA ER AÐ SKRÁ KENNITÖLU VIÐ KAUP. GILDIR 5. - 21. ÁGÚSTOG ÚTLITSGÖLLUÐ TÆKI Á MIKIÐ LÆKKUÐU VERÐI.

rððurur d disiskukur r 1TB B + + 8G8GB B CaCachc eeechchchchchchcheeee

D RaR deon R7 7 M260 2GB skjkjákákkororororttttssssssskjkjkjkjákákáká orororrtttt

15,6“

HaHarðrð

AMAMD

11,6-13,3“MAMA OOOOK KK AIAAIRRRACBC O

1111””

eða 12.760 kr. á mánuði
miðað við 12 mánaða vaxtalaust kortalán, 

alls 153.115 kr.

ðeða 12 760 kr á mán ðuði

143.995 eða 11.552 kr. á mánuði
miðað við 12 mánaða vaxtalaust kortalán, 

alls 138.625 kr.

ðeða 11 552 kr áá máán ðði

129.995

113”

eða 15.347 kr. á mánuði
miðað við 12 mánaða vaxtalaust kortalán, 

alls 184.186 kr.

113

ðeða 15 3347 kr áá máán ðði

173.995

a

 57%
afsláttur

Allt að

af Blu-ray myndumm

 88%
afsláttur

Allt að

af tölvuleikjum

 40%
afsláttur

Allt að

af heimabíóum

 80%
afsláttur

Allt að

af DVD myndum

100.000kr.

afsláttur

Allt að

af sjss ónvörpum
jj

l HD IPS (1920x1080)920x0x1010008080808 ) ) )) skskkjájáááájájáárrrrrrFull 

SD12128G8 BB BBBBBB SSS
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 50%
afsláttur

Allt að

af heyrnartólum
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PANTAÐU Í SÍMA 575-8115 SKIPTIBORÐ ELKO 544-4000 WWW.ELKO.IS
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utilif. isGLÆSIBÆ KRINGLUNNI SMÁRALIND

20% afsláttur
af 3/4 CW-X Stabilyx íþróttabuxum

fram að reykjavíkurmaraþoni
(til 23. ágúst)

®

Vertu klár
á ráslínuna
ÚRval af toppmerkjum fyrir hlaupið
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RENAULT CLIO DÍSIL, BEINSKIPTUR 
VERÐ: 2.890.000 KR.
3,4 l/100 km.*
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

ÞAR SEM ÚRVALIÐ
ER MEST

MEÐ SKEMMTILEGUM AUKAPAKKA:
ÁLFELGUR OG TVÍLITUR

NÝR SPORTLEGUR NISSAN MICRA

RÍFLEGA HRINGINN Á EINUM TANKI!

SUBARU OUTBACK, DÍSIL
SJÁLFSKIPTUR. VERÐ: 6.890.000 KR.

7,4 l/100 km.**

Það er skemmtilegt að skoða og reynsluaka nýjum 
bíl. Komdu og láttu sölumenn okkar stjana við þig 
og fáðu reynsluakstursbílinn jafnvel lánaðan heim 
að kvöldi.

GE bílar / Reykjanesbæ / 420 0400 – Bílasalan Bílás / Akranesi / 431 2622 – Bílasala Akureyrar / Akureyri / 461 2533 – Bílaverkstæði Austurlands / Egilsstöðum / 470 5070 – IB ehf. / Selfossi / 480 8080

DACIA DUSTER
DÍSIL, BEINSKIPTUR. VERÐ: 4.090.000 KR.
5,3 l/100 km.**

RENAULT MEGANE SPORT TOURER
DÍSIL, BEINSKIPTUR.
VERÐ: 3.590.000 KR.

NISSAN MICRA COUPE
BEINSKIPTUR. VERÐ: 2.390.000 KR.
5,0 L/100 KM.*
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FRÍTT Í STÆÐI Á
MIÐBORGARSVÆÐINU

Renault Clio er einn vinsælasti bílIinn á Íslandi. Þegar fallegt útlit, 
ríkulegur staðalbúnaður, úrval sparneytinna bensín- og dísilvéla, 
hagstætt verð og einstök ný „Dual Clutch“ sjálfskipting smella saman 
er ástæðan augljós. Komdu og reynsluaktu nýjum Renault Clio.
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TANKI!
URER

FRÍTT Í STÆÐI Á
MIÐBORGARSVÆÐINU





SSttææSSttææSStæærrrrrð: 3000XX170cmðð: 3000XX170cmðð: 300X170cmm
VVeeVVV rrðð: 258.0000,--
ÚTSÖLUVERÐ: 193.500.-

Stær g gð: 210X157cmm ––ffæærraaanlleg tuunnggaa
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Opið mán - fös: 10.00 - 18.00
Opið um helgina: Lau 10.00 - 16.00  Sun 13.00 - 16.00

Ego Dekor - Bæjarlind 12
www.egodekor.is
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