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N ýja Pantene hárlínan er sú fyrsta í heiminum sem gerir við og verndar hárið fyrir vatns-skemmdum. „Pantene er þekkt fyrir miklar rannsóknir á sínum hárvörum 
og mikill metnaður er fyrir því að sanna 
árangur þeirra. Þessi nýja formúla er engin undantekning á því,“ segir Katrín 
Eva Björgvinsdóttir vörumerkjastjóri.  „Hár er aðallaga gert úr próteini og er 
keratín lykilefni í uppbyggingu hárs. Til 
að halda hárinu heilbrigðu og glansandi 
þarf að vernda það. Í vatni eru ýmiss konar steinefni og þó þau séu góð fyrir 
líkamann geta þau haft slæm áhrif á hárið. Eitt þessara steinefna er kopar en 
kopar hefur þau áhrif að það myndast 
eins konar „holur“ í hárinu og með tím-
anum skemmist það. Þetta ástand er kallað „Protein-Porosis“, hárið verður 
veikara, líflaust og slitnar frekar.“ Katrín segir að mikilvægt sé að vernda keratínið í hárinu sjálfu. „Rann-

sóknir sýna að nýja tæknin frá Pantene 
verndar hárið, formúlan inniheldur andoxunarefni sem koma í veg fyrir skemmdir vegna þessara slæmu stein-

efna sem leynast í vatni. Í sjampóinu er 
svokallaður „stoppari“ (e blocke )kemur í f

LÍFLEGRA OG FALLEGRA HÁR Með nýj h
hárið sterkara h

HEILBRIGÐARA MEÐ HVERJUM ÞVOTTIPANTENE KYNNIR  Ný byltingarkennd formúla frá Pantene sem gerir hárið 

sterkara og heilbrigðara með hverjum þvotti er nú komin á markað. 

eð  hópi fjölleika-manna úr Sirkus Ísland  í ferðalag um helgina.SÍÐA 2

g
Kristjan
Svavar 
gesti í V
SÍÐA 4S

A M
TT
e sem g
á mark

LAUGARDAGUR  27. JÚNÍ 2015

FARSÍMAR OG 
FYLGIHLUTIR

FARSÍMMARARARR O O O
FYFYFYFYFYFYLGLGLGLGLGLGIHIHIHIHLULUULUTTTTTIT

atvinna
Allar atvinnuauglýsingar 

vikunnar á visir.is
SÖLUFULLTRÚAR 

Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426

Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Sérfræðingur í verðbréfamiðlun

H.F. Verðbréf leita að metnaðarfullum sérfræðingi í verðbréfamiðlun.  

Um er að ræða krefjandi, ábyrgðarfullt og spennandi starf fyrir réttan  

aðila sem hefur framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum  
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Prumpulykt um borð
„Það getur verið frekar mikil prumpulykt 
hérna,“ sagði Birgitta Michaelsdóttir í 
vikunni, en hún siglir um heimsins höf 
á danska skólaskipinu Georg 
Stage sem smíðað var 1934. 
Eftir útskrift úr Kvenna-
skólanum ákvað Birgitta 
að sækja um nám í sjó-
mennsku á skólaskip-
inu og verður með  
samnemendum 
sínum fimm mán-
uði um borð. 

FIMM Í FRÉTTUM KJARASAMNINGAR OG KÝTINGUR Í KENÍA
➜ Ragna Árnadóttir,  formaður 
stýrihóps um framtíð innan-
landsflugvallar, 
skilaði skýrslu 
hópsins í fyrra-
dag. Í skýrslunni 
kemur fram 
að flugvöllur í 
Hvassahrauni 
sé vænlegasti 
kosturinn.

Gná Guðjónsdóttir 
  kærði ráðningu innan-
ríkisráðuneytisins á 
þremur körlum í emb-
ætti aðstoðaryfirlög-
regluþjóna. Úrskurðar-
nefnd jafnréttismála 

úrskurðaði fyrir síðustu helgi að ráðu-
neytið hefði farið á svig við lög.

Áslaug Hulda Jónsdóttir, 
 formaður bæjarráðs 
Garðabæjar, vill sporna 
gegn því að Garðbæingar 
verði hlutfallslega of 
gamlir. Ný skýrsla leiddi í 
ljós að íbúar Garðabæjar 

væru hlutfallslega eldri en annarra bæja.

Þórunn Helgadóttir, 
 f ormaður ABC Barnahjálp-
ar í Kenía, hefur staðið í 
deilum við ABC á Íslandi. 
Hún segir ABC á Íslandi 
greiða eldri drengjum 
í skólanum til að halda 

honum í herkví og starfsfólki ABC úti.

Ólafur G. Skúlason,  for-
maður Félags íslenskra 
hjúkrunarfræðinga, 
undir ritaði kjarasamn-
inga í vikunni. Hann 
segir hugsanlegt að 
undirritunin muni koma 

í veg fyrir að kjör stéttarinnar verði 
ákveðin í gerðardómi.   

VEÐUR

Í dag blæs áfram hressilega af austri 
með suðurströndinni, en annars staðar á 
landinu verður vindur ekki til skaða. Það 
verður bjart norðan- og vestanlands og hiti 
að 20 stigum, en rigning á Suðausturlandi 
og Austfjörðum og mun svalara þar.

SJÁ SÍÐU 84

MANNRÉTTINDI „Ég hef tekið dæmi 
af setningarhátíð 17. júní á Austur-
velli,“ segir Ellen Calmon, formað-
ur Öryrkjabandalagsins, um þá 
mismunun sem fatlaðir þurfa að 

þola. 
E l len  sg i r 

stundina hafa 
verið hátíðlega 
fyrir þátttak-
endur og marga 
sem fylgdust 
með í sjónvarpi. 
„En þarna vant-
aði alveg túlk 
og engin textun 

var í sjónvarpi. Upplifunin fyrir 
heyrnarlaust fólk, hvort sem það 
sat heima eða var á Austurvelli, 
var þrúgandi útilokun. 17. júní er 
ekki skyndiviðburður og því ætti að 
vera auðvelt að sjá til þess að túlk-
un og textun sé klár fyrir daginn.“ 

Væri samningur Sameinuðu þjóð-
anna um réttindi fatlaðs fólks full-
giltur á Alþingi segir Ellen að mætti 
koma í veg fyrir að fötluðu fólki yrði 
úthýst úr samfélaginu með þessum 
hætti. Öryrkjabandalagið berst 
fyrir því að Alþingi fullgildi samn-
inginn á haustþingi sínu. „Við höfum 
safnað undirskriftum síðan í haust 
og stefnum á þrjátíu þúsund.“ 

Ísland undirritaði samninginn í 
mars árið 2007 en hefur enn ekki 
fullgilt hann. 155 önnur ríki hafa 
undirritað samninginn og þar af 
hafa 132 ríki fullgilt hann. Í álykt-
un Alþingis um framkvæmda-
áætlun í málefnum fatlaðs fólks 
til ársins 2014 er kveðið á um að 
samningurinn skyldi fullgiltur eigi 
síðar en á vorþingi 2013.

„Við vitum að þetta er til með-
ferðar í innanríkisráðuneytinu 

en því miður er tilfinningin sú að 
mannréttindi fatlaðs fólks séu ekki 
sett í forgang,“ segir Ellen. Ísland 
sé eitt af fjórum löndum í Evrópu 
sem ekki hafi fullgilt samninginn. 
Auk Íslands séu þetta Írland, Hol-
land og Finnland, en Finnar klári  
ferlið í haust. 

Rannveig Traustadóttir, pró-
fessor í fötlunarfræði, segir samn-
inginn afar víðtækan sáttmála um 
réttindi fatlaðra. „Rannsóknir hafa 
sýnt að aðrir sambærilegir mann-
réttindasáttmálar hafi ekki náð til 
fatlaðs fólks og fatlað fólk er 15 
prósent jarðarbúa þannig að það 
er stærsti minnihlutahópurinn í 
heiminum.“

Sáttmálinn tekur á málefnum 
fatlaðra sem mannréttindamáli 
en ekki velferðarmáli. Rannveig 
segir það vera nýjung í sáttmál-
um af þessum toga. „Sáttmálinn 
myndi hafa miklar breytingar í för 

með sér. Þar er kveðið stíft á um 
að fatlað fólk eigi að ráða sér sjálft 
og ef það er í erfiðri aðstöðu til að 
geta nýtt sér þau réttindi þá er það 
skylda samfélagsins að aðstoða 
fólkið við það svo það eigi rétt á að 
lifa án aðgreiningar.“ 
 stefanrafn@frettabladid.is

RANNVEIG 
TRAUSTADÓTTIR

NÝ HUGSUN 
 Sáttmáli 
Sameinuðu 
þjóðanna 
um rétt-
indi fatlaðs 
fólks tekur 
á málum 
fatlaðra sem 
mannrétt-
indamáli 
frekar en vel-
ferðarmáli. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/

ANTON

Ísland eftirbátur í 
málefnum fatlaðra
Ísland er eitt fjögurra Evrópuríkja sem á eftir að fullgilda sáttmála Sameinuðu 
þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Formaður Öryrkjabandalagsins segist upplifa 
það sem svo að stjórnvöld forgangsraði ekki í þágu fullgildingar samningsins.

  
Þarna vantaði 

alveg túlk og 
engin textun 

var í sjónvarpi. 
Upplifunin 

fyrir heyrnar-
laust fólk, hvort sem það sat 
heima eða var á Austurvelli, 

var þrúgandi útilokun. 
Ellen Calmon,

formaður Öryrkjabandalags Íslands

FRAKKLAND Flóttamenn reyna unnvörpum að komast óséðir um borð 
í flutningabíla við Ermarsundsgöngin í Frakklandi. Flóttamennirnir 
hafa reynt að nýta sér það þegar bílalestir eru stopp að komast óséðir 
inn í bílana til þess að komast yfir til Bretlands. Neyð þeirra er mikil 
og vonast þeir til þess að komast til Bretlands þar sem þeir geti hafið 
nýtt líf.  - vh 

Flóttamenn í Frakklandi freista þess að fela sig í vörubílum:

Reyna að lauma sér til Bretlands

Í LEIT AÐ BETRA LÍFI  Flóttamennirnir, sem staddir eru í Frakklandi, vilja freista 
þess að öðlast betra líf í Bretlandi.  NORDICPHOTOS/GETTY 

SVEITARSTJÓRNARMÁL Aukafundur í bæjarstjórn Hafn-
arfjarðar fer fram á mánudaginn þar sem ræða á 
breytingar á stjórnskipulagi Hafnarfjarðar. Forsvars-
menn minnihlutans í bæjarstjórn telja það skrítna 
stöðu því síðastliðinn miðvikudag hafi bæjarstjórn 
farið í tveggja mánaða sumarfrí. 

Guðlaug Kristjánsdóttir, for-
seti bæjarstjórnar, tilkynnti bæj-
arfulltrúum það í gær að til stæði 
að senda út formlegt fundarboð við 
fyrsta tækifæri.

Rósa Guðbjartsdóttir, formað-
ur bæjarráðs, sagðist ekkert hafa 
um málið að segja því ekki væri 
formlega búið að boða til þessa 
aukabæjar s tjórnarfundar. 

Formlegt fundarboð var sent út í 
gærkvöld og eitt mál á dagskrá. Úttekt hefur staðið 
yfir á rekstri sveitarfélagsins og fyrirtækja innan 
þess. Í kjölfar hennar verði tekin ákvörðun um hag-
ræðingu í rekstri bæjarins.

Gunnar Axel Axelsson, oddviti Samfylkingarinnar 
í bænum, segir fundarefnið undarlegt. „Engar stjórn-

kerfisbreytingar hafa verið ræddar í bæjarráði, sem 
þó fer með formlegt umboð til meðferðar mála sem 
snerta stjórnkerfi og fjármál sveitarfélagsins. Engar 
tillögur að breytingum hafa verið þar til meðferðar,“ 
segir Gunnar Axel. - sa

Bæjarstjórn á aukafund fimm dögum eftir að hún fór í sumarfrí:

Stjórnskipulaginu umturnað

ERFIÐ STAÐA  Fjárhagsleg staða sveitarfélagsins er erfið og 
hefur úttekt verið unnin um rekstur þess.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

GUNNAR AXEL 
AXELSSON

ALÞINGI Nefndarfundur var á 
Alþingi í gær. Á meðal stórra 
mála sem tekin voru fyrir má 
nefna frumvarp sjávarútvegs-
ráðherra um makríl og frumvörp 
fjármálaráðherra tengd hafta-
losun.

Losun hafta er mál sem þarfn-
ast mikillar yfirlegu og líklegt er 
að þegar um þingfrestun semst 
verði nokkrir þingdagar sérstak-
lega lagðir undir það.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins eru skiptar skoðanir 
varðandi makrílinn á milli þeirra 
sérfræðinga sem nefndin hefur 
heyrt í. Ekki tókst að ná lendingu 
í málinu í gær, en vonast er til að 
það gerist eftir helgi, líkt og með 
höftin. - kóp

Nefndir störfuðu í gær:

Makríll og höft 
í næstu viku

DÓMSMÁL Endurupptökunefnd 
hefur ákveðið að taka upp að 
nýju mál manns sem dæmdur var 
fyrir að verða barni að bana með 
því að hrista það harkalega. RÚV 
greindi frá málinu í gær. 

Níu mánaða drengur sem var í 
daggæslu hjá Sigurði Guðmunds-
syni og þáverandi eiginkonu 
hans, lést 4. maí 2001 og var Sig-
urður dæmdur í þriggja ára fang-
elsi í Héraðsdómi 2002 fyrir að 
hafa hrist drenginn sem á að hafa 
valdið því að hann fékk heila-
skaða og lést. Hæstiréttur mild-
aði dóminn í 18 mánuði. Hann sat 
í fangelsi í ár, þar sem hann lenti 
í slysi sem gerði hann að öryrkja. 
Sigurður hefur barist fyrir end-
urupptöku málsins síðan þá.  - vh 

Dæmdur fyrir að hrista barn:  

Mál dagföðurs 
tekið upp að nýju

FRÉTTIR
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GLEÐIFRÉTTIN

Lukkulíf á 
Mallorca 
Síðustu sætin í júlí

VITA - Skógarhlíð 12 - Sími 570 4444

Verð frá 64.400 kr.*
*m.v. 2 fullorðna og 2 börn í eina viku. 
Verð fyrir 2 fullorðna 94.500 kr.



HLUTI AF BYGMA

SUMAR

TAX
FREE

Að sjálfsögðu stendur Húsasmiðjan skil á virðisaukaskatti til ríkissjóðs.  *Gildir ekki af Weber grillum, tilboðsvörum og „Lægsta 
lága verði Húsasmiðjunnar“. Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.

Tax free jafngildir 19,35% afslætti. Gildir 23.-28. júní meðan birgðir endast

af grillum, pallaolíu og trjáplöntum

30% afsláttur af garðhúsgögnum
aðeins fimmtudag til sunnudags

Trjáplöntur 
og runnar 

fyrir garðinn 
og sumarhúsið
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langan hval rak að landi 
við Stakksey á Breiðafirði í 

vikunni.

17 METRA

þurftu dæmdir 
menn að bíða 
eftir að hefja 
afplánun í fyrra.

383 

DAGA
fleiri kindur 

hafa drepist 
á þessu ári en 
í fyrra–  fjár-
dauðinn er 
óútskýrður.

eintök af ljósmyndabók um 
Druslugönguna fara ekki í umferð.

120%

af sterkum 
fíkniefnum 

fundust í 
bakpoka í 
gámi við 

Sundahöfn.

3 KÍLÓ

hafa sótt um í 
Lögregluskól-
anum fyrir kom-
andi skólaár –  
sem er met.

160

63%63% landsmanna 
styðja ekki 
ríkisstjórnina, 
samkvæmt 

könnun 
Fréttablaðsins.

SAMGÖNGUR Ein stærsta forsendan 
fyrir því að stýrihópur um könnun 
á flugvallarkostum á höfuðborgar-
svæðinu mælir með því að flug-
vallarskilyrði í Hvassahrauni verði 
fullkönnuð næsta vetur er að hóp-
urinn telur það svæði hafa meiri 
þróunarmöguleika en aðrir kostir 
sem skoðaðir voru. Þetta kom fram 
í máli Rögnu Árnadóttur, formanns 
hópsins, í gær.

Samkvæmt upplýsingum Frétta-
blaðsins gæti þetta þýtt að milli-
landaflug verði flutt úr Keflavík 
og í Hvassahraun. Millilandaflugið 
yrði þá flutt nær höfuðborginni þótt 
innanlandsflugið yrði fært úr henni.

Ólöf Nordal, ráðherra samgöngu-
mála, segir að sá möguleiki að hætta 
við fyrirhugaða uppbyggingu flug-
vallarins í Keflavík hafi ekki verið 
ræddur.

Skipulagsvaldið í Vatnsmýrinni 
liggur hjá Reykjavíkurborg. Nýr 
flugvöllur yrði aftur á móti varla 
byggður án aðkomu ríkissjóðs. Til-
lögur nefndarinnar mælast mjög 
misjafnlega fyrir á meðal alþing-
ismanna, en það eru þeir sem fara 
með fjárveitingarvaldið. 

„Mér finnst óskiljanlegt að þessi 
tillaga hafi komið fram,“ segir 
Ragnheiður Elín Árnadóttir, ráð-
herra ferðamála. Hún segir að 
betur hefði farið á því að skoða 
þann möguleika að hafa flugvöll-
inn í Reykjavík. „Fyrst verið er að 
fara alla leið til Voga á Vatnsleysu-
strönd þá hefði mér þótt nefndin 
geta skoðað þann möguleika að fara 
með innan landsflugið til Keflavík-
ur. En ég tek sérstaklega fram að 
ég er enginn sérstakur talsmaður 
þess,“ segir Ragnheiður Elín. En 
ef ákveðið yrði að innanlandsflug-
ið færi úr Vatnsmýrinni þá væri 

Keflavík að hennar mati eini raun-
hæfi möguleikinn, vegna kostnaðar-
ins og þeirrar aðstöðu sem þegar er 
í Keflavík.

Á Facebook-síðu sinni sagði 
Gunnar Bragi Sveinsson utanríkis-
ráðherra að ekki kæmi til að ríkið 
greiddi 22 milljarða kostnað fyrir 
uppbyggingu nýs flugvallar. 
Höskuldur Þórhallsson, formaður 
umhverfis- og skipulagsnefndar 
Alþingis, og Róbert Marshall, þing-
maður Bjartrar framtíðar, eru sam-
mála um að ekki náist pólitísk sam-
staða um það í þinginu að byggja 
nýjan flugvöll í Hvassahrauni.

„Ég held að það verði aldrei 
meirihluti fyrir því að byggja 

nýjan flugvöll fyrir meira en 25 
milljarða króna, ekki svo langt 
frá öðrum alþjóðaflugvelli,“ segir 
Höskuldur í samtali við Fréttablað-
ið. Það sé tímasóun að velta þess-
um möguleika fyrir sér.

„Ég er nú ekki bjartsýnn á að 
það náist samstaða um þessa lend-
ingu flugvallarmálsins,“ segir 
Róbert Marshall, fulltrúi Bjartr-
ar framtíðar í umhverfis- og sam-
göngunefnd Alþingis. Hann leggur 
áherslu á að ákvörðunin um fram-
tíðarstaðsetningu flugvallarins 
verði vönduð.

Katrín Jakobsdóttir, formaður 
VG, segir of snemmt að spá um það 
hvort einhver sátt geti náðst um 

málið á Alþingi. „Mér finnst mikil-
vægt að við byggjum á þessari 
vinnu, að sveitarfélögin, Alþingi 
og ráðuneytin setjist yfir þetta og 
geri tillögur að næstu skrefum.“ 
 jonhakon@frettabladid.is

Nýr flugvöllur í Hvassahrauni 
gæti tekið við millilandaflugi 
Innanlandsflugvöllur í Hvassahrauni gæti síðar þróast og orðið að alþjóðaflugvelli. Þetta er ein ástæða þess að 
Rögnunefndin mælir með Hvassahrauni. Ólíklegt er að samstaða náist um tillögu nefndarinnar  á Alþingi.

SKÝRSLAN KYNNT  Ragna Árnadóttir sagði á fundinum að Hvassahraun hefði meiri þróunarmöguleika en önnur svæði. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

  Fyrst verið er að fara 
alla leið til Voga á Vatns-
leysuströnd þá hefði mér 
þótt nefndin geta skoðað 
þann möguleika að fara 

með innanlandsflugið til 
Keflavíkur. 

Ragnheiður Elín Árnadóttir,
ráðherra ferðamála

Skógarhlíð 18 • Sími 595 1000 
www.heimsferdir.is 
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Krít

Frá kr. 87.900
m/morgunmat

Netverð á mann frá kr. 87.900 m.v. 2 fullorðna og 2 börn í herbergi.
Netverð á mann frá kr. 99.900 m.v. 2 fullorðna í herbergi.

Marina Sands

2. júlí í 
11 nætur

l

47.750
Flugsæti frá kr. 

BANDARÍKIN Hæstiréttur Bandaríkjanna kvað í 
gær upp dóm um að samkynja hjónabönd stangist 
ekki á við stjórnarskrá landsins. Með úrskurðin-
um verða öll ríki Bandaríkjanna skylduð til þess að 
gefa saman fólk af sama kyni. Það er þó búist við að 
einhver ríki muni andmæla niðurstöðum dómsins. 
Fyrir dóminn voru hjónabönd samkynja para lögleg 
í 37 af 50 ríkjum Bandaríkjanna. 

„Þetta er ótrúlegur áfangi og sögulegur dagur,“ 
segir Hilmar Hildarson Magnúsarson, formaður 
Samtakanna 78. „Þetta eru gríðarleg vatnaskil sem 
hafa átt sér stað í Bandaríkjum á ekkert svo mörg-
um árum. Ég vonast til þess að þetta verði til þess 
að efla hinsegin hreyfinguna í Bandaríkjunum og 
hafi áhrif víðar,“ segir Hilmar. 

Fjölmargir fögnuðu dómnum, meðal annars for-
seti Bandaríkjanna, Barack Obama, sem setti inn 
færslu á Twitter og sagði niðurstöðuna vera stórt 
skref í jafnréttisbaráttunni.   - vh

Samkynhneigð pör mega ganga í hjónaband í öllum ríkjum Bandaríkjanna: 

Stórt skref í jafnréttisbaráttunni

DÓMSMÁL „Ég harma niðurstöðu 
héraðsdóms og tel ég varhuga-
vert ef opinberir starfsmenn 
sem eru í for-
svari viðkvæmra 
málaflokka, geti 
tjáð sig með 
ærumeiðandi 
hætti gagnvart 
almennum borg-
urum og sakað 
þá um refsi-
verða háttsemi 
í skjóli tjáning-
arfrelsis,“ segir Týr Þórarins-
son, betur þekktur sem Mummi 
í Götusmiðjunni, um að Bragi 
Guðbrandsson, forstjóri Barna-
verndarstofu, hafi verið sýknaður 
í meiðyrðamáli sem Týr höfðaði á 
hendur honum. 

Niðurstöðu héraðsdóms verður 
áfrýjað til Hæstaréttar að sögn 
Týs.  - ngy

Áfrýjar máli til Hæstaréttar:

Harmar niður-
stöðu dómsins

TÝR 
ÞÓRARINSSON

STJÓRNMÁL Efnt verður til hátíð-
ardagskrár á Arnarhóli á sunnu-
daginn í tilefni af því að þrjátíu 
og fimm ár eru liðin frá sögulegu 
kjöri Vigdísar Finnbogadóttur í 
embætti forseta 
Íslands. 

Að dagskránni 
standa Stofn-
un Vigdísar 
Finnbogadótt-
ur í erlendum 
tungumálum og 
Háskóli Íslands 
í samvinnu við 
ýmsa aðila sem 
beita sér fyrir málefnum sem 
Vigdísi eru hugleikin.

Fjöldi listamanna kemur fram, 
en dagskránni er ætlað að höfða 
til alls almennings, ekki síst ungs 
fólks.  - ngy

35 ár liðin frá forsetakjöri:

Halda hátíð til 
heiðurs Vigdísi

VIGDÍS FINN-
BOGADÓTTIR 

MIKIL GLEÐI  Fjölmargir fögnuðu niðurstöðu hæstaréttar 
Bandaríkjanna.  FRÉTTABLAÐIÐ/EPA



NÝR MITSUBISHI OUTLANDER PHEV 35
VIÐ FÖGNUM

ÁRUM MEÐ
ÍSLENDINGUM

Búnaður í Outlander PHEV: 18” álfelgur, aðgerðastýri, upplýsingaskjár í mælaborði með bakkmyndavél, USB tengi og handfrjáls símabúnaður, hraðastillir 
með fjarlægðarskynjara, árekstravörn, akreinavari, tvískipt tölvustýrð miðstöð, upphituð framsæti, upphituð framrúða, AM/FM útvarp, CD/MP3 spilari, 
rafdrifnir og upphitaðir útispeglar með stefnuljósum, vindskeið að aftan með LED lýsingu, þokuljós að framan með beygjuljósum, regnskynjari á rúðuþurrkum, 
sjö öryggispúðar, skyggt gler í hliðar- og afturrúðu, svartir langbogar á þaki, þvottasprautur á aðalljósum, dagljósabúnaður.

FYRIR HUGSANDI FÓLK

Mitsubishi Outlander 
Sjálfskiptur, fjórhjóladrifinn frá:

Mitsubishi Outlander 
PHEV (Plug-in Hybrid)

Mitsubishi Outlander PHEV er fyrsti fullvaxni rafknúni fjórhjóladrifsbíllinn sem knúinn er íslenskri orku 
og bensíni; þitt er valið. Hann er tvíorkubíll svo að þú stingur bara í samband og sparar bensínið til betri tíma. 
Ef þú vilt vernda umhverfið, hvíla veskið eða fá þér öruggan fjórhjóladrifinn fjölskyldubíl er Outlander málið.

OPIÐ Í DAG KL. 12 – 16
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Ný tækni 
við göngu-
greiningu

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

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

Pantaðu 
tíma 

í síma 
5173900

Orkhúsinu / Suðurlandsbraut 34 / 517 3900

DÓMSMÁL Dómur í svokölluðu 
markaðsmisnotkunarmáli Kaup-
þings var kveðinn upp í gær. 

Hreiðar Már Sigurðsson, Sigurð-
ur Einarsson, Ingólfur Helgason, 
Einar Pálmi Sigmundsson, Birnir 
Sær Björnsson, Pétur Kristinn Guð-
mundsson og Bjarki H. Diego voru 
allir dæmdir sekir. Tveimur liðum 
ákæru á hendur Magnúsi Guð-
mundssyni var vísað frá og hann 
var sýknaður af hinum. Björk Þór-
arinsdóttir var líka sýknuð í málinu. 

Hreiðari Má Sigurðssyni, fyrr-
verandi forstjóra Kaupþings, var 
ekki gerð frekari refsing umfram 
dóminn sem hann hlaut í Al Thani-
málinu en þar var hann dæmdur í 
fimm og hálfs árs fangelsi.

Samanlögð refsing Sigurðar Ein-
arssonar, fyrrverandi stjórnarfor-
manns Kaupþings, fyrir aðild að 
markaðsmisnotkunarmálinu og Al 
Thani-málinu er fangelsi í fimm ár, 
fjögur ár fyrir Al Thani-viðskipt-
in og svo bættist eitt ár við vegna 
þessa máls. 

Ingólfur, fyrrverandi forstjóri 
Kaupþings á Íslandi, var dæmdur 
í fangelsi í fjögur og hálft ár fyrir 
markaðsmisnotkunarmálið en hann 
var ekki á meðal ákærðu í Al Thani-
málinu. 

Bjarki, sem sat í lánanefnd Kaup-
þings, var dæmdur í tveggja og 
hálfs árs fangelsi fyrir umboðssvik.

Einar Pálmi, sem var forstöðu-
maður eigin viðskipta Kaupþings, 
hlaut tveggja ára skilorðsbundinn 

dóm. Pétur Kristinn og Birnir Sær, 
starfsmenn eigin viðskipta, hlutu 18 
mánaða skilorðsbundinn dóm.

  - skh, vh 

Dómur féll í Héraðsdómi Reykjavíkur í markaðsmisnotkunarmáli Kaupþings: 

Sjö af níu fengu fangelsisdóm

EKKI FREKARI REFSING  Hreiðari Má var ekki gerð frekari refsing umfram dóminn 
sem hann afplánar nú vegna Al Thani- málsins.   FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

HRYÐJUVERK Röð hryðjuverka ísl-
amskra öfgaafla reið yfir þrjár 
heimsálfur í gær. Höfuð fransks 
manns var stjaksett nærri borginni 
Grenoble, tugir létust á baðströnd í 
Túnis, moska í Kúveit var sprengd 
í loft upp og ráðist var á herstöð í 
Sómalíu. Öll þessi hryðjuverk hafa 
verið tengd Íslamska ríkinu á einn 
eða annan hátt. Íslamska ríkið 
hefur hvatt alla þá sem vettlingi 
geta valdið til að herða árásir sínar 
nú í heilagasta mánuði múslima, 
ramadan. Franska þjóðin er slegin 
óhug eftir atburði gærdagsins og 
minnast menn voðaverkanna á rit-
stjórnarskrifstofu Charlie Hebdo, 
ekki alls fyrir löngu.

Viðbúnaðarstig var sett á hæsta 
stig í Frakklandi í gær eftir að 
maður fannst afhöfðaður og tveir 
særðust í árás á verksmiðju í Saint-
Quentin-Fallevier, nálægt borginni 
Grenoble í suðausturhluta Frakk-
lands. Höfuð mannsins var stjaksett 
við hlið verksmiðjunnar og arabísk-
ur texti ritaður á höfuðið. François 
Hollande Frakklandsforseti sagði í 
gær þetta vera hryðjuverkaárás og 
að franska þjóðin myndi ekki gefa 
sig óttanum á vald og nú yrði öllum 
ljóst að svona hegðun yrði ekki látin 
viðgangast. 

Einn maður var handtekinn grun-
aður um verknaðinn. Sá heitir Yac-
ine Sali og er 35 ára. Franska leyni-
þjónustan taldi hann vera í slagtogi 
með íslömskum öfgahreyfingum. Sá 
myrti var yfirmaður hans. 

Alls létust 28 og tugir eru særðir 
eftir hryðjuverkaárás á baðströnd 
í bænum Sousse í Túnis í gær. Er 
þetta mannskæðasta árás í Túnis 
síðan 22 einstaklingar voru teknir 
af lífi á safni í Túnisborg þann 18. 
mars síðastliðinn. 

Meirihluti þeirra sem féllu í árás 
öfgamannanna voru erlendir ferða-
menn, flestir Evrópubúar. 

Öryggissveitir drápu einn mann 
sem grunaður er um árásina. Dró 
hann hríðskotariffil undan sólhlíf 
á ströndinni og hóf skothríð á bað-
gesti strandarinnar. 

Í fyrra komu rúmlega sex millj-
ónir ferðamanna til Túnis og um 
hálf milljón manna vinnur við 

ferðaþjónustu í landinu. Flug-
félög aflýstu í gær ferðum sínum 
til Túnis vegna voðaverkanna og 
vinna nú að því að koma ferðamönn-
um, sem staddir eru í Túnis, til síns 
heima. 

Yfir þrjú þúsund Túnisar hafa 
gengið til liðs við íslamska ríkið 
síðan árið 2013. Atvinnuleysi meðal 
ungra karlmanna og erfiðar horfur 
í atvinnulífi Túnisa eru taldar vera 
meginorsök þess.

Á sama tíma voru sjíamúslim-
ar myrtir í mosku í Kúveit þegar 
hryðjuverkamaður sprengdi sig 
í loft upp og tók 25 aðra með sér. 
Á þriðja hundruð manna særð-
ust einnig í árásinni. Árásin átti 
sér stað á þeim tíma þegar um tvö 
þúsund manns komu til föstudags-
bæna í austurhluta höfuðborgar 
Kúveit. Hryðjuverkahópur tengdur 
íslamska ríkinu hefur gengist við 
árásinni.

Að minnsta kosti þrjátíu manns 
létu lífið í mannskæðri skotárás 
hryðjuverkasamtakanna Al-Shab-
ab á herstöð í suðurhluta Sóm alíu 
í dag. Ódæðisverkið var framið 

á þann hátt að bifreið var ekið að 
aðalhliði herstöðvarinnar þar sem 
hún sprakk og ruddi veginn fyrir 
vígamenn inn í herstöðina þar sem 
þeir skutu á allt sem á vegi þeirra 

varð. Sjónarvottar í bænum Leego 
sáu bifreiðar keyra um göturnar 
hlaðnar vopnum og líkum þeirra 
sem féllu í árásinni.  
 sveinn@frettabladid.is

Blóðbað íslamska ríkisins
Fjögur hryðjuverk voru framin í gær í nafni íslamskra öfgaafla. Franska þjóðin er slegin óhug og François 
 Hollande Frakklandsforseti stappaði stálinu í þjóð sína og bað hana um að gefa sig ekki óttanum á vald. 

FÖSTUDAGSBÆNIN  Sjálfsmorðssprenging í Kúveit drap að minnsta kosti þrjátíu 
manns og særði á þriðja hundrað einstaklinga sem komu til föstudagsbæna í einni 
af stærstu moskum í austurhluta höfuðborgar Kúveit.  FRÉTTABLAÐIÐ/EPA  

„Niðurstaða Héraðsdóms Reykjavík-
ur í þessu máli veldur mér miklum 
vonbrigðum. Ég trúi því að allir þeir 
sem ákærðir voru í málinu hafi 
unnið með heill bankans að leiðar-
ljósi og talið sig fylgja þeim lögum 
og reglum sem giltu í landinu,“ seg-
ir Sigurður Einarsson í yfirlýsingu 
sem hann sendi Fréttablaðinu. Segir 
hann dóminn hafa sýknað hann í 
öllum ákæruatriðum nema tveimur. 
Fyrra tilvikið varði starfsemi deildar 
eigin viðskipta Kaupþings á Íslandi 
og það seinna lán sem veitt var 
19. september 2008 sem talið var 
fela í sér umboðssvik. „Ég reyndi 

að hafa sýn 
yfir starfsemi 
bankans en það 
ætti að segja sig 
sjálft að ég gat 
ekki fylgst með 
því sem gerðist 
í daglegri starf-
semi bankans 
í einstökum 
löndum. Ég hélt 
að sönnunarbyrði um sekt hvíldi á 
ákæruvaldinu. Mér er fyrirmunað 
að skilja þessa ályktun dómaranna 
enda er hún röng,“ segir Sigurður 
meðal annars. 

➜ Furðar sig á niðurstöðunni

SIGURÐUR 
EINARSSON

Yfi rlýsingu Sigurðar Einarssonar er 
að fi nna í fullri lengd á vef Vísis.

visir.is

BLÓÐBAÐ  Sólbaðsstrandarferð í bænum Sousse í Túnis endaði með ósköpum þegar á þriðja tug ferðamanna á og við ströndina 
voru myrtir í blóðugri árás vígamanna í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/EPA 

MENNING Mærudagar á Húsavík 
verða minni í sniðum í ár en síð-
ustu ár. Ástæða er meðal annars 
50 prósenta styrkskerðing frá 
sveitarfélaginu Norðurþing.

„Það virðist vera almennur vilji 
fyrir því að snúa hátíðinni yfir 
í gömlu góðu lókalhátíðina sem 
hún einu sinni var,“ er haft eftir 
Heiðari Hrafni Halldórssyni, for-
stöðumanni Húsavíkurstofu, á 
heimasíðu Raufarhafnar. 

Mærudagar verða því að mæru-
degi í þetta sinn. Skemmtunin fer 
fram á laugardegi og auglýsingar 
fyrir hátíðina verða takmarkaðar 
mjög.  - snæ

Styrkurinn helmingaður: 

Mærudagar 
minni í sniðum

SÓL  Mærudagurinn verður eftir sem áður 
haldinn í lok júlí. MYND/HAFÞÓR HREIÐARSSON

STJÓRNMÁL Ríkisstjórn Íslands 
samþykkti á fundi sínum í gær-
morgun tillögu Illuga Gunnars-
sonar menntamálaráðherra um 
sex milljóna 
króna auka-
framlag í túlka-
sjóð á ári. Fjár-
magn í sjóðinn 
hefur verið 
aukið úr tólf 
milljónum í 24 
milljónir á yfir-
standandi kjör-
tímabili. Það 
hefur verið gert til þess að koma 
til móts við aukna sókn í sjóðinn á 
undanförnum árum. 

Boðað hefur verið til mótmæla 
á Austurvelli á mánudaginn þar 
sem krafan er sú að félagsleg 
túlkun verði tryggð með laga-
setningu.  - vh 

Aukin eftirspurn eftir túlkun: 

Meira fjármagn 
í túlkasjóðinn 

ILLUGI 
GUNNARSSON



Til hamingju með árangurinn stelpur!
Team Renault í fyrsta sæti kvennaliða í Wow Cyclothon 2015

Í ár var Wow Cyclothon keppnin haldin í fjórða skipti  með ríflega 1.000 þátttakendum. Team Renault var skipað tíu 
helstu hjólreiðakonum landsins, þar á meðal Íslandsmeistara kvenna í hjólreiðum. Stelpurnar gáfu ekkert eftir og voru 
fyrsta kvennaliðið í mark á nýju mótsmeti. Þær fóru hringinn, 1.358 km, á 42:45:54, meðalhraði var 31,75 km/klst.
 
Með stelpunum í för voru tvær Renault bifreiðar og komst Megane, sjálfskiptur dísil, hringinn á einum tanki.
Tilgangur mótsins var að safna áheitum til styrktar uppbyggingu Batamiðstöðvar á geðsviði Landspítalans á Kleppi. 
Nýjustu tölur sýna að 18.390.468 kr. hafa safnast.
 
BL ehf. þakkar Renault-liðinu fyrir frábært samstarf!

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is
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Þórgnýr Einar 
Albertsson
thorgnyr@frettabladid.is

Hvað þarf að vinna 
lengi  til þess að 
kaupa eftirfarandi?

Bíó, popp og kók í Smárabíói iPhone 6 hjá Nova*Pylsa og kók á Bæjarins bestu

Fæðingarár 1999 2000 2001

Mosfellsbær 3,5
tímar

4,5
tímar

5
tímar

1
tími

1,5
tímar

1,5
tímar

25 dagar
& 6 tímar

34 dagar
& 3 tímar

39 dagar
1999 2000 2001 1999 2000 2001

27 dagar 34 dagar
& 6 tímar

38 dagar
& 6 tímar

3,5
tímar

4,5
tímar

5
tímar

1
tími

1,5
tímar

1,5
tímarGarðabær

14 dagar
& 2 tímar

22 dagar
& 1 tími

27 dagar
& 5 tímar

0,5
tími

1
tími

1
tími

2
tímar

3
tímar

3,5
tímarFjarðarbyggð

MÖGULEG HEILDARLAUN Í VINNUSKÓLUM

REYKJAVÍK
1999 62.790 kr.
2000 47.145kr.

AKUREYRI
2000 53.025kr.
2001 46.410kr.

ÁRBORG
1999 144.344kr.
2000 101.192kr.
2001 45.668kr.

KÓPAVOGUR
1999 111.254kr.

2000 66.710kr.
2001 33.391kr.

HAFNARFJÖRÐUR
1999 46.800kr.
2000 35.256kr.
2001 31.200kr.

GARÐABÆR
1999 100.340kr.

2000 77.677kr.
2001 33.852kr.

SELTJARNARNES
1999 118.972kr.
2000 44.688kr.
2001 39.690kr.

REYKJANESBÆR
1999 88.480kr.
2000 64.288kr.

MOSFELLSBÆR
1999 66.660kr.
2000 41.768kr.
2001 20.852kr.

ÍSAFJARÐARBÆR
1999 144.000kr.
2000 97.500kr.
2001 60.000kr.

FJARÐABYGGÐ
1999 308.280kr.

2000 84.720kr.
2001 45.200kr.

Ýmir Bragi Gíslason
fæddur 2000 Reykjavík
Það er gott að vera 
með vinnu yfir sumarið. 
Launin eru betri en ekk-

ert þannig að ég ætla ekki að kvarta 
en þau mættu samt alveg vera betri.

Sandra Kaiser 
fædd 2000 Reykjavík
Það er mjög gaman hérna 
og launin eru mjög góð. 
Ég vildi samt frekar vera 

að vinna í búð í sumar en hérna.
Ævar Uggason
fæddur 2000 Reykjavík
Það er æðislegt að vinna 
hérna. Launin eru alveg 
ágæt. Ég er bara sáttur 

við þau og við vinnuna líka. Það 
er gott að vera með sumarvinnu. 
Miklu betra en að gera ekkert.

➜ Þetta höfðu starfs-
mennirnir að segja

KJARAMÁL Börn fædd árið 1999 
sem vinna í Vinnuskóla Fjarða-
byggðar eiga möguleika á að 
vinna sér inn tæplega sjö sinn-
um meiri pening en jafnaldrar 
þeirra í Vinnuskóla Hafnarfjarð-
ar í sumar. Þetta kom í ljós við 
úttekt Fréttablaðsins á launum 
starfsmanna Vinnuskóla ellefu 
sveitarfélaga á landinu. 

Við úttektina kom í ljós að 
mikill munur er á launakjörum 
starfsmanna Vinnuskóla sveit-
arfélaganna í sumar og virð-
ist lítil samræming vera milli 
sveitarfélaga. Munur er milli 
sveitarfélaga í launum og  launa-
mun árganga. Einnig er mikill 
munur á því í hversu marga tíma 
árgangarnir fá að vinna auk þess 
sem sveitarfélögin dreifa tíman-
um ójafnt á árganga. Sums staðar 
fá árgangar jafn marga tíma en 
annars staðar er munurinn meira 
en þrefaldur.

Tímakaup starfsmanna í 
Fjarðabyggð fæddra 1999 er 
að sama skapi næstum tvöfalt 
tímakaup starfsmanna í Garða-
bæ fæddra 1999. Austfirðingur-
inn fær 1.101 krónu á tímann en 
Garðbæingurinn 580 krónur.

Sveitarfélögin sem úttektin 
nær til eru sveitarfélög höfuð-
borgarsvæðisins auk Ísafjarðar-
bæjar, Árborgar, Akureyrar, 
Fjarðabyggðar og Reykjanes-
bæjar.

Þeir starfsmenn Vinnuskól-
anna sem Fréttablaðið ræddi við 
kváðust ánægðir með vinnuna og 
sögðu hana betri en enga. Sömu-
leiðis sögðu þeir ágætt að hafa 
eitthvert kaup, sem þó mætti 
vera betra.

Starfsmenn Vinnuskólans í 
Fjarðabyggð fá hæsta tímakaup-
ið í öllum aldursflokkum sem 

úttektin nær til, það er að segja 
börn fædd frá árinu 1999 til 2001. 
Lægsta kaupið hjá starfsmönnum 
fæddum 1999 og 2000 fá börn í 
Garðabæ en börn fædd 2001 fá 
minnst í Hafnarfirði.

Sömuleiðis fá starfsmenn mis-
margar klukkustundir af vinnu 
yfir sumarið. Elsti árgangur-
inn fær mest í Fjarðabyggð, 
280 klukkustundir, en minnst í 
Hafnarfirði, 78 klukkustundir. 
Árgangurinn fær ekki vinnu á 
Akureyri.

Börn fædd 2000 fá mesta vinnu 
í Árborg, 182 klukkustundir, en 
minnsta í Hafnarfirði, 78 klukku-
stundir.

Yngsti árgangurinn fær mesta 
vinnu í Ísafjarðarbæ, 120 klukku-
stundir, en minnsta í Mosfellsbæ, 
52 klukkustundir. Árgangurinn 
fær hvorki vinnu í Reykjavík né 
Reykjanesbæ.

Möguleg heildarlaun eru lang-

hæst hjá elsta árganginum í 
Fjarðabyggð, rúmar 300 þúsund 
krónur. Næsthæst heildarlaun 
fá jafnaldrar þeirra í Árborg, 
rúmar 140 þúsund krónur.

Lægstu heildarlaunin fá börn 
fædd 2001 í Mosfellsbæ, um 
20 þúsund krónur. Næstlægst 
heildarlaun fá jafnaldrar þeirra 
í Hafnarfirði, rúmar 30 þúsund 
krónur.

Þau börn sem sóttu um starf 
í Vinnuskólum sveitarfélaganna 
fengu öll störf í ár. 

Hæstu laun sjöfalt 
hærri en þau lægstu
Mikill munur er á launum vinnuskólastarfsmanna milli sveitarfélaga. Börnin 
sem lægst laun fá yfir sumarið þéna sex prósent af þeim launum sem launahæstu 
börnin eru með. Fjarðabyggð borgar besta tímakaupið í öllum aldursflokkum.

➜ Við úttektina kom í ljós að 
mikill munur er á launakjör-

um starfsmanna Vinnuskóla 
sveitarfélaganna í sumar og 
virðist lítil samræming vera 

milli sveitarfélaga.

LAUNAMUNUR  Miklu munar á launum starfsmanna vinnuskóla landsins eftir 
sveitarfélögum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

*Miðað er við 8 stunda vinnudag

Skógarhlíð 18 • Sími 595 1000 
Akureyri • Sími 461 1099 

www.heimsferdir.is 
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26. okt í 10 nætur

Stærsti sólstrandarstaður Marokkó

26. okt í 10 nætur26. okt í 10 nætur
Agadir

Upplifðu

Heimsferðir bjóða nú sólarferð til Agadir í þriðja sinn en
Agadir er einn af þessum einstöku áfangastöðum sem
maður verður að upplifa. Agadir hefur hlotið afar góða 
dóma meðal farþega okkar en hingað kemur fólk til að 
njóta sólarinnar og skyggnast inn í einstaka menningu 
þessarar yndislegu og stoltu þjóðar. Ekki þarf að fara 
langt til þess að upplifa menningu heimamanna, sem 
gjarnan er gjörólík því sem við þekkjum. 
Agadir er staður andstæðna þar sem ferðamaðurinn 
mun upplifa eitthvað nýtt og áður óþekkt.

Öll verðdæmi eru með bókunarafslætti.

Frábært verð
Frá kr. 152.900 
m/morgunmat  
Netverð á mann frá kr. 152.900 
m.v. 2 fullorðna og 1 barn í 
herbergi. Netverð á mann frá 
kr. 164.900 m.v. 2 fullorðna í 
herbergi.

Royal Atlas

Frábært verð
Frá kr. 138.900 
m/allt innifalið  
Netverð á mann frá kr. 138.900 
m.v. 2 fullorðna og 2 börn í 
herbergi. Netverð á mann frá 
kr. 184.900 m.v. 2 fullorðna í 
herbergi.

Iberostar Founty Beach

Frábært verð
Frá kr. 121.900 
m/hálfu fæði 
Netverð á mann frá kr. 121.900 
m.v. 2 fullorðna og 1 barn í 
herbergi. Netverð á mann frá 
kr. 134.900 m.v. 2 fullorðna í 
herbergi.

Tulip Inn Oasis

Frábært verð
Frá kr. 179.900 
m/morgunmat 
Netverð á mann frá kr. 179.900 
m.v. 2 fullorðna og 1 barn í 
herbergi. Netverð á mann frá 
kr. 201.900 m.v. 2 fullorðna í 
herbergi.

Sofitel Royal Bay

Allt að

15.000 kr. 
bókunarafsláttur 

til 13. júlí 2015.



Orka 
kvenna
mynduð

Við stóðum nýverið fyrir instagramleik í tilefni af 100 

ára kosningaafmæli kvenna þar sem takmarkið var 

að fanga orku kvenna á mynd.

Fjöldi mynda var sendur inn og við viljum þakka 

öllum kærlega fyrir þátttökuna.

Konur eru svo sannarlega uppspretta mikillar orku 

og gleði. Það sést vel á öllum þeim frábæru myndum 

sem bárust.

Bestu myndina átti Sigríður Eva Tryggvadóttir og 

óskum við henni og hinum vinningshöfunum innilega 

til hamingju.

Besta myndin — Sigríður Eva Tryggvadóttir

„Myndin fangar á fallegan hátt kvenlega orku. Orkuna í vatninu, veðrinu og 

samstöðu kvenna. Stúlkurnar horfa fram á veginn og inn í framtíðina – því 

þó að konur séu komnar langt, er enn nokkuð í land.“

Frumlegasta myndin
Matthildur Óskarsdóttir

Vinsælasta myndin (flest „like“) 
Una Kara Vídalín

Dómnefnd: Sunna Ben, ljósmyndari og hönnuður, Ragnheiður Elín 

Árnadóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra og Hildur Ingvarsdóttir, 

forstöðumaður viðhaldsþjónustu OR.
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SAMFÉLAG „Þessi uppþot og óeirðir 
á svæðinu er eitthvað sem við sjáum 
ekki. Það sem Þórunn hefur sagt á 
við engin rök að styðjast,“ segja 
Samúel Ingimarsson og Ástríður 
Júlíusdóttir. Þau eru bæði starfs-
menn ABC á Íslandi og voru ráðin 
tímabundið til starfa sem fulltrúar 
á vettvangi í Kenía.

Fréttablaðið hefur greint frá ill-
vígum deilum ABC barnahjálpar 
á Íslandi og ABC í Kenía. Þórunni 
Helgadóttur var sagt upp störfum 
en hún vill meina að staða henn-
ar í Kenía sé óbreytt, enda sé um 
tvö aðskilin félög að ræða. ABC á 
Íslandi bendir hins vegar á sam-
þykktir ABC í Kenía og að Þórunn 
þiggi laun samkvæmt ráðningar-
samningi við ABC á Íslandi. 

Þá sakar Þórunn samtökin á 
Íslandi um mútur í Kenía og ólög-
mæta yfirtöku samtakanna. Sam-
tökin á Íslandi segja þær ásakanir 
ekki eiga við rök að styðjast. Þórunn 
hafi brugðist trausti samtakanna 
gróflega. Þá hafi hún reynt að sölsa 
undir sig félagið í Kenía og eignir 
samtakanna. 

„Fyrrverandi formaður virðist 
ekki vilja sleppa takinu og gerir allt 
til þess að berjast fyrir því. Þetta 
er neyðarástand og við erum hérna 
til þess að brúa bilið þar til nýr for-
maður tekur við,“ segir Ástríður en 
hún og eiginmaður hennar Samúel 
fóru til Kenía í júní.

„Börnin, kennararnir og stjórn-
endur í skólanum í Kenía fagna 
breytingunum. Þeim leið illa áður,“ 
segir Samúel og á við formanns-
breytinguna í Kenía. „Þetta voru 
löngu tímabærar breytingar.“

Hjónin segja nú frið ríkja í skólan-
um. „Nemendurnir eru að læra, þeir 
fá fæðu og þeim líður vel,“ segir 
Ástríður sem harmar að styrktar-
foreldrar hafi áhyggjur af börnum 

sínum. ABC á Íslandi hefur boðað 
til kynningarfundar með stjórnar-
mönnum, framkvæmdastjóra og 
lögmanni ABC í næstu viku þar sem 
fjallað verður um stöðu mála.

Samúel segir deilurnar óhjá-
kvæmilega hafa áhrif í Kenía. ,,Í 
Kenía byggist allt á samskiptum 
og það er auðvitað sárt fyrir fólkið 
að standa á milli í þessu stríði. Við 
Ástríður mætum þó bara endalausri 
hlýju.“ 

Þórunn greindi Fréttablaðinu frá 
því að lögregluyfirvöld í Kenía væru 
komin í málið og hefðu vísað Samúel 
úr landi vegna ólögmætrar yfirtöku 

á starfseminni. Samúel og Ástríð-
ur segja hins vegar lögreglu ekk-
ert hafa með málið að gera, heldur 
rannsaki það stofnun á vegum ken-
ískra yfirvalda sem hafi eftirlit með 
hjálparstofnunum. „Við erum samt 
ekki í Kenía til þess að leysa deil-
ur milli Þórunnar og stjórnarinnar. 
Við erum ekki hér til að berjast. Hér 
erum við vegna barnanna, starfsins 
og fólksins. Þetta eru meðal annars 
munaðarlaus börn sem verið er að 
mennta og fæða,“ segir Ástríður og 
bætir við að það sé svo mikilvægt að 
starfið fái að vera í friði fyrir deil-
unni. nadine@frettabladid.is

Mikilvægt að ABC fái 
frið fyrir deilunum
Enn standa illvígar deilur milli ABC barnahjálpar á Íslandi og í Kenía. Samúel 
Ingimarsson og Ástríður Júlíusdóttir voru ráðin tímabundið til starfa í Kenía. 
Börnunum líður vel en deilurnar hafa óhjákvæmilega áhrif. 

Í NAÍRÓBÍ   „Börnin, kennararnir og stjórnendur fagna breytingunum,“ segir Samúel 
Ingimarsson, starfsmaður ABC.  MYND/ÁSTRÍÐUR

„Þórunn hefur í fjölmiðlum reynt að grafa undan starfi ABC og 
trausti stuðningsaðila og ekkert dregið undan í þeim efnum. 
Það er betra að starfið sé hjá þeim sem vilja vernda það. 
Venjulegt fólk sem teldi sig vera beitt órétti myndi ekki fara 
beint í fjölmiðla til þess að skaða hjálparstarf,“ segir Einar 
Gautur Steingrímsson, lögmaður ABC barnahjálpar á Íslandi, og 
líkir málinu við söguna af Salómon konungi. „Þegar tvær konur deildu um hvor 
átti barnið þá lét hann þá konu hafa barnið sem vildi vernda það en ekki þá sem 
vildi skaða það.“

Venjulegt fólk færi ekki í fjölmiðla

Nám í höfuðbeina- og spjaldhryggjarmeðferð  
hjá Upledger á Íslandi hefst 13. ágúst 2015

Námið er kennt í önnum og eru fimm annir til að klára námið  
og geta orðið skráður græðari. 

Á fyrstu önninni eru  kennd grunnatriði meðferðarinnar.  
Þau eru sett upp í 10 þrepa kerfi, sem er sérstaklega hannað og hugsað til að þjálfa 
færni og næmni meðferðaraðilans en hefur einnig þann kost að meðferðarþiggjandi 

er að fá frábæra meðhöndlun á öllum líkama. 
Þeir sem hafa tekið þennan fyrsta áfanga í náminu geta tekið  

hestanámskeiðið sem haldið verður 1.-4. október. 
Kennari er Erla Ólafsdóttir sjúkraþjálfari, CST.  

Nánari upplýsingar um námið og skráning í síma 863-0610 eða erla@upledger.is  
www.upledger.is

DÓMSMÁL Norvik, fyrrverandi 
eigandi Krónunnar, hefur höfðað 
skaðabótamál á hendur Högum, 
eiganda Bónuss, fyrir Héraðsdómi 
Reykjaness vegna brota á sam-
keppnislögum á árunum 2005 og 
2006. Bónus átti á þessum tíma í 
verðstríði við Krónuna og Nettó.

Samkeppniseftirlitið sektaði 
Haga um 315 milljónir króna árið 
2008 vegna umræddra brota. Í 
úrskurði Samkeppniseftirlitsins 
kom fram að Bónus, sem væri mark-

aðsráðandi fyrirtæki, hefði selt 
mjólk og mjólkurvörur langt undir 
kostnaðarverði með þeim afleiðing-
um að verslanir Bónuss voru rekn-
ar með tapi. Þá hafi forsvarsmenn 
Haga sagt í fjölmiðlum að tap fyrir-
tækisins vegna verðstríðsins hafi 
numið 700 milljónum króna. 

Andri Árnason, lögmaður Norvik, 
segir matsmenn vera að störfum og 
vildi því ekki tjá sig um hve háar 
skaðabætur væri farið fram á í mál-
inu. - ih

Fyrri eigandi Krónunnar vill bætur vegna brota:

Norvik krefur Haga 
um skaðabætur

Í BÚÐINNI 
 Bónus seldi 
mjólkur-
vörur langt 
undir kostn-
aðarverði.
 FRÉTTABLAÐIÐ/

GVA 

STJÓRNSÝSLA Hægt hefur gengið 
að vinna að fækkun mála sem 
söfnuðust upp í verkfalli BHM og 
bíða þinglýsingar hjá Sýslumann-
inum á höfuðborgarsvæðinu. 

Tæplega ellefu þúsund skjöl 
voru óafgreidd þegar lögfræð-
ingar hjá sýslumanni komu aftur 
til starfa á mánudaginn í síð-
ustu viku. Síðan þá hafa bæst við 
um tvö þúsund ný skjöl. Þuríð-
ur Árnadóttir, staðgengill sýslu-
mannsins á höfuðborgarsvæð-
inu, býst við að málunum hafi 
lítið fækkað þótt embættið hafi 
ekki enn nákvæmar tölur yfir 
hve mörg mál hafi verið afgreidd. 
„Það er ekki farið að vinna það 
niður að ráði enn þá,“ segir Þur-
íður.

Embættið hefur þegar ráðið 
sex lögfræðinga og fleiri gætu 
bæst við á næstu dögum. Hvern-
ig gangi að vinna á halanum sem 
myndast hafi í verkfallinu velti á 
því hvernig gangi að þjálfa nýtt 
starfsfólk. Þá séu lögfræðingar 
sem hafi verið í verkfalli margir 
á leið í sumarfrí. Þuríður segir 
að það gætu liðið margir mán-
uðir þar til eðlilegt ástand skap-
ast á ný.

Þuríður bendir á að vinna við 
fullnustugerðir á borð við nauð-
ungarsölur hafi ekki enn lent af 
fullum þunga á embættinu. „Í 
fullnustugerðunum kemur þung-
inn ekki fyrr en nokkrum vikum 
eftir að hægt er að hefjast handa 

við að vinna, því það eru það 
langir boðunarfrestir og lögboðn-
ir auglýsinga- og tilkynninga-
frestir,“ segir Þuríður en fyrstu 
nauðungarsölurnar fara fram á 
mánudaginn. - ih

Sex lögfræðingar ráðnir til að flýta fyrir afgreiðslu:

Bunkarnir lækka 
hægt hjá sýslumanni 

BLAÐAÐ Í SKJÖLUNUM   Þuríður Árna-
dóttir, staðgengill sýslumanns skoðar 
hluta skjalabunkans sem bíður afgreiðslu 
hjá embættinu. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM



Hyundai Santa Fe, d sil sj lfskiptur - verð fr  6.990.000 kr.

www.hyundai.is

Kaupt ni 1 / Beint  m ti IKEA / 575 1200

GE B lar 
Reykjanesbæ 
www.gebilar.is
420 0400

B lasalan B l s
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

B lasala Akureyrar
Akureyri
www.bilaka.is
461 2533

B laverkstæði Austurl.
Egilsst ðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
490 9090

Hyundai Santa Fe er einn glæsilegasti b llinn  Hyundai fj lskyldunni. 2,2 l tra, 197 hestafla d silv lin 
 Santa Fe sj lfskiptum notar einungis 6,7 l/100 km  bl nduðum akstri. Staðalb naður  Santa Fe er 
glæsilegur, fullkomið fj rhj ladrif með læsingu  miðdrifi, sp lv rn, HAC brekkuhj lp, LED kastarar 
 framstuðara og handfrj ls s mab naður auk AUX og USB tengim guleika við hlj mtæki.

Við bj ðum þ r að reynsluaka n jum Hyundai Santa Fe og upplifa af eigin raun af hverju
Hyundai b lar koma alltaf fram rskarandi vel t  gæðak nnunum.

Hyundai Santa Fe

5 ra byrgð
takmarkaður akstur
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FERÐAÞJÓNUSTA Virðisaukaskatt-
skyld velta bílaleiga jókst um 165 
prósent milli áranna 2010 og 2014 
og velta í gistirekstri jókst um 
119 prósent á sama tímabili. Þetta 
kemur fram í nýjum tölum frá Hag-
stofu Íslands.

Helga Árnadóttir, framkvæmda-
stjóri Samtaka ferðaþjónustunnar, 
segir vöxtinn í þessum greinum 
hafa verið í samræmi við fjölda 
ferðamanna sem hafi verið tvöfalt 
fleiri í fyrra en árið 2010.

Það komi hins 
vegar á óvart 
hve hægst hafi á 
vexti veltu far-
þegaflugs milli 
landa. „Það sem 
slær mann strax 
er að vöxtur flug-
þáttarins síðustu 
ár er ekki í takt 
við fjölgun ferða-

manna,“ segir Helga.
Samkvæmt tölum Hagstofunnar 

hefur veltan í farþegaflutningum í 
flugi aukist um þriðjung frá árinu 
2010 en aðeins um tvö prósent á síð-
asta ári og sjö prósent árið 2013. 
„Skýringin á þessu er væntanlega 
m.a. að mikil fjölgun hefur verið 
yfir vetrartímann þegar flugverð 
hafa verið almennt lægri en eins 
hafa fleiri erlend flugfélög verið 
að sækja hingað heim,“ segir hún.

Vöxturinn í veltu veitingageir-
ans hefur verið hægari en fjölg-
un ferðamanna, eða 52 prósent frá 
árinu 2010. „Þar er auðvitað stór 
hluti viðskiptavina Íslendingar,“ 
segir Helga og því sé veltan ekki 
endilega samanburðarhæf við 
fjölgun ferðamanna.

Velta ferðaskrifstofa, ferðaskipu-
leggjenda og farþegaflutninga er 

ekki í úttektinni þar sem þeir aðil-
ar eru undanskildir virðisauka-
skatti. Út frá tölum um fjölgun 
starfa má þó áætla að mikill vöxt-
ur sé í skipulagningu ferða en 1.800 
manns störfuðu í þeim geira í maí 
síðastliðnum miðað við 900 í maí 
árið 2011.

Störfum í ferðaþjónustu hefur 
fjölgað hratt síðustu ár. Í maí á 
þessu ári voru 18.500 starfandi 
í ferðaþjónustu samanborið við 
16.900 árinu áður. Því fjölgar störf-
um um 1.600 milli ára sem er í sam-
ræmi við fjölgun starfa síðustu ár.

„Það er ekkert smáræði og þetta 
styður það sem við höfum verið að 
tala um, að fjölgun starfa frá hruni 
hafi fyrst og fremst verið í ferða-
þjónustunni,“ segir Helga. Í nýlegri 
skýrslu Íslandsbanka um ferða-

þjónustu er áætlað að 45 prósent 
nýrra starfa frá árinu 2010 hafi 
orðið til í ferðaþjónustu.
 ingvar@frettabladid.is
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VIRÐISAUKASKATTSKYLD VELTA Í FERÐA-
ÞJÓNUSTU Í MILLJÖRÐUM KRÓNA
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Velta bílaleiga og 
hótela vex hraðast
Virðisaukaskattskyld velta hótela og bílaleiga hefur meira en tvöfaldast frá árinu 
2010. Hægari vöxtur er í farþegaflugi enda samkeppnin við erlend flugfélög hörð. 
Störfum innan ferðaþjónustu hefur fjölgað um ríflega 1.500 á ári síðustu ár.

HELGA 
ÁRNADÓTTIR

BÍLALEIGA AKUREYRAR  Velta hjá bílaleigum hefur aukist mikið síðustu árin. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Námskeið í að meðhöndla hesta með  
höfuðbeina- og spjaldhryggjarmeðferð

Haldið 01. -04. október 2015
Námið er kennt í önnum og eru fimm annir til að klára námið  

og geta orðið skráður græðari. 

Á námskeiðinu lærir þú grunninn í vinnu með Höfuðbeina- og spjaldhryggjarmeðferð 
á hestum. Námskeiðið samanstendur af fyrirlestrum, sýnikennslu og æfingum.  
Hægt er að yfirfæra námið á alla fjórfætinga.  
Kennari er Sandi J. Hewlett frá Canada.

Nánari upplýsingar um námið og skráningu hjá Erlu Ólafsdóttur sjúkraþjálfar í síma 
8630610 eða erla@upledger.is, www.upledger.is

afsláttur af Nicorette QuickMist til 12. júlí.afafaf15%PIP
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www.apotekarinn.is

Fáðu þér alvöru 
ferskt loft!
Apótekarinn er með lausnir fyrir þig 
ef þú þarft hjálp við að hætta að reykja.

STJÓRNSÝSLA Innanríkisráðuneytið hefur 
ekki afgreitt mál hinnar ellefu ára gömlu 
Harrietar Cardew ári eftir að kæran barst. 

Foreldrar Harrietar kærðu þá úrskurð 
Þjóðskrár Íslands um að neita Harriet um 
vegabréf á grundvelli þess að nafn hennar 
væri ekki samþykkt af mannanafnanefnd. 

„Mannanafnanefnd er eitt en það að hún 
fái ekki nein skilríki og vegabréf er svolít-
ið alvarlegt,“ segir Kristín Cardew, móðir 
Harrietar. 

Harriet og bróðir hennar, hinn þrettán 
ára gamli Duncan Cardew, hafa verið skráð 
sem stúlka og drengur Cardew í Þjóð-

skrá frá fæðingu. Því má áætla að Þjóð-
skrá muni einnig neita Duncan um vega-
bréf verði óskað eftir því. Kristín segir að 
börnin sín hafi í raun verið sett í farbann.

Innanríkisráðuneytið hefur tvívegis sent 
Ragnari Aðalsteinssyni, lögmanni fjöl-
skyldunnar, bréf þar sem beðist er afsök-
unar á hve langan tíma afgreiðsla málsins 
hafi tekið. Fyrra bréfið barst í nóvember 
þar sem fram kom að niðurstöðu væri 
að vænta seint í janúar. Í mars barst svo 
annað bréf þar sem fram kom að niður-
stöðu væri að vænta í lok maí, fyrir einum 
mánuði. - ih

Kæra foreldra Harrietar Cardew til innanríkisráðuneytisins er óafgreidd ári eftir að hún barst: 

Fær ekki vegabréf því að hún heitir Harriet

KÆRAN AFHENT  Kristín Cardew afhenti starfsmanni innanríkis-
ráðuneytisins kæruna þann 26. júní 2014. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

NOREGUR Minni umsvif í olíuiðn-
aðinum í Noregi hafa leitt til þess 
að flugfarþegum hefur fækkað í 
innanlandsfluginu. 

Hlutafélagið Avinor, sem rekur 
46 flugvelli í Noregi, hefur þegar 
hafið sparnað og niðurskurð. 

Félagið býr sig nú undir að 
þurfa að grípa til frekari sparn-
aðaraðgerða, eins og að fresta 
eða hætta við fyrirhugaða 
stækkun nokkurra flugvalla, fari 
flugfarþegum ekki fjölgandi á 
ný. - ibs

Færri flugfarþegar í Noregi:

Ræða frestun 
framkvæmda



Komdu og 
prófaðu

Það eru allir velkomnir á 
æfingasvæðið í Básum frá kl. 

11-14 til að slá golfbolta, pútta 
og fá grunnleiðsögn frá PGA 

kennurum.

Skemmtileg 
púttkeppni 

Glæsilegur ferðavinningur 
verður dreginn úr nöfnum 

allra þátttakenda í lok dags.

KPMG bikarinn 
og golfdagur í 

Grafarholti
Í dag 27. júní

KPMG bikarinn fyrir Reykjadal
Komdu og fylgstu með helstu afrekskylfingum landsins 

keppa um KPMG bikarinn en fyrir hvern fugl mun 
ákveðin upphæð renna til Reykja dals sem rekur sumar- 

og helgardvöl fyrir fötluð börn og ungmenni. 

Golfdagur í Grafarholti  
Samhliða KPMG bikarnum verður opið í 

æfingaaðstöðu GR í Básum þar sem öllum er 
boðið að slá golfbolta og fá grunnleiðsögn í 

íþróttinni. Samtök PGA kennara á Íslandi verða 
með fulltrúa á svæðinu sem gefa góð ráð.  

KPMG, Golfsamband Íslands, PGA og 
Golfklúbbur Reykjavíkur óska keppendum 

og gestum góðrar skemmtunar.

kpmg.is



ERTU 
FRAMKVÆMDASTJÓRI MANNAUÐSSVIÐS
Kanntu að velja demanta?
WOW air stefnir á verulegan vöxt næstu árin og því vantar okkur fleiri hendur til að halda 

utan um dýrmætan mannauð flugfélagsins. Ert þú góður mannþekkjari með blússandi 

WOW faktor? Við leitum að orkumiklum og þjónustuliprum snillingi sem vill fara á flug með 

okkur. WOW air leggur mikinn metnað í að búa til einstakt umhverfi bæði fyrir gesti okkar og 

starfsfólk. Starfið felur meðal annars í sér stýringu á mannauðsmálum félagsins, umsjón 

með ráðningum, starfsþróunar- og færslumálum ásamt aðkomu að kjarasamningum. Ef þú 

hefur haldbæra reynslu af mannauðsmálum, samningagerð og átt auðvelt með að spotta 

gott fólk ásamt því að hlúa vel að því þá viljum við heyra frá þér.

Umsóknir og nánari upplýsingar um starfslýsingu og hæfniskröfur er að finna á www.hagvangur.is

YFIRMAÐUR OG ÁBYRGÐARMAÐUR 
STARFSEMI Á JÖRÐU NIÐRI
Director Ground Operations (Nominated Post Holder)
Ertu með flugsýn?
WOW air leitar að metnaðarfullum einstaklingi til að takast á við áhugaverð og krefjandi 

verkefni á flugrekstrarsviði flugfélagsins. Um er að ræða ábyrgð á starfsemi á flugvöllum, 

samskiptum og samningagerð við þjónustuaðila, innritunarkerfi og öðru sem skilgreint er í 

handbókum félagsins og af Samgöngustofu. Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri 

sviðsins (e. Accountable Manager). Flugrekstur WOW air er í miklu uppbyggingarferli og hér 

er verið að leita að öflugum stjórnanda með mikla reynslu til að leiða og byggja upp þennan 

mikilvæga hluta rekstursins. Fagmennska, frumkvæði og sjálfstæði í starfi eru allt góðir 

kostir að hafa. 

Nánari upplýsingar um starfslýsingu og hæfniskröfur er að finna á www.starf.wow.is

STARFSMAÐUR Í SKJALAVÖRSLU 
OG SKIPULAGSDEILD
(Technical Records & Library / Planning Supporting Staff)
Við leitum að talnaglöggum og skipulögðum einstaklingi sem spáir í smáatriðum.                       

Er skipulag þitt fag? Þá erum við mjög líklega að leita að þér.

Nánari upplýsingar um starfslýsingu og hæfniskröfur er að finna á www.starf.wow.is

FLUGVIRKI MEÐ A320 TÝPURÉTTINDI
(Aircraft Mechanic - A320 Series / B1 and B2 Certifying Staff)
Dreymir þig um að skrúfa A320 flugvélar sundur og saman? Við leitum að framúrskarandi 

flugvirkja sem er æstur í að dekra við flugvélarnar okkar nótt sem nýtan dag!

Nánari upplýsingar um starfslýsingu og hæfniskröfur er að finna á www.starf.wow.is

STARFSMAÐUR Í
VERKFRÆÐIDEILD / HREYFLAR
(PowerPlant Engineer / Engineering Supporting Staff)
Hreyfa hreyflar við þér? Við leitum að fluggáfuðum verkfræðingi eða flugvirkja sem lifir fyrir 

flugvélahreyfla. Góð samskipta- og samstarfshæfni og jákvætt hugarfar eru góðir kostir að 

hafa.

Nánari upplýsingar um starfslýsingu og hæfniskröfur er að finna á www.starf.wow.is

YFIRLÖGFRÆÐINGUR
Hvernig ertu á lagabókstafinn?
Vegna aukinna umsvifa vantar okkur fleiri hendur til að halda utan um samninga félagsins 

og því leitum við að kraftmiklum og jákvæðum aðila til að slást í hóp harðduglegra 

starfsmanna WOW air. Um mjög fjölbreytt og krefjandi starf er að ræða þar sem 

viðkomandi mun meðal annars koma að samningum um flugvélakaup, kjaramálum, 

fjármögnun, samkeppnismálum svo og margvíslegum lögfræðitengdum málefnum 

félagsins. Um nýja stöðu er að ræða og því er þetta frábært tækifæri fyrir metnaðarfullan 

og útsjónarsaman einstakling til að móta starfið eftir sínu höfði. Starfið heyrir beint undir 

forstjóra. Ef þú hefur lög að mæla þá viljum við heyra frá þér!

Umsóknir og nánari upplýsingar um starfslýsingu og hæfniskröfur er að finna á www.hagvangur.is

STARFSMAÐUR Í ÚRVINNSLU OG
EFTIRLIT MEÐ BÓKUNUM
Fer ekkert framhjá þér?
WOW air leitar að nöskum snillingi til að hafa eftirlit með bókunum og tryggja gæði þeirra. 

Færni í íslensku og ensku, sem og vilji til að læra og takast á við nýja hluti eru allt frábærir 

kostir að hafa. Um sumarstarf er að ræða en líkur eru á að ráðning verði framlengd og þá 

sem 50% - 100% staða í vetur. 

Nánari upplýsingar um starfslýsingu og hæfniskröfur er að finna á www.starf.wow.is

YFIRMAÐUR SKIPULAGSDEILDAR
(Manager Planning)
WOW air leitar að yfirmanni Skipulagsdeildar á Tæknisviði. Viðkomandi þarf að vera súper 

skipulagður og talnaglöggur með eindæmum. Ertu framúrskarandi stjórnandi og góð 

fyrirmynd sem hugsar í lausnum? Þá viljum við heyra frá þér.

Nánari upplýsingar um starfslýsingu og hæfniskröfur er að finna á www.starf.wow.is

VERALDARVANIR VEFFORRITARAR
Ertu með puttann á púlsi vefheimsins?
Við leitum að framúrskarandi forriturum til að slást í WOW hópinn. Hefurðu gaman af því 

að vinna í málum eins og Javascript, Ruby, Python, Java eða C#? Deilirðu við fólk um hvort 

React, Angular, Ember.js eða nýjasta MVWhatever frameworkið sé betra? Vinnurðu 

deilurnar? Eða var skorið úr um þær í Fußball? Ertu með háskólamenntun í tölvunarfræði, 

verkfræði eða býrðu yfir mikilli reynslu af vefforritun? Þá viljum við heyra frá þér.

Nánari upplýsingar um starfslýsingu og hæfniskröfur er að finna á www.starf.wow.is

VERKEFNASTJÓRI Á
UPPLÝSINGATÆKNISVIÐI
Talar þú tölvum?
Við þurfum fleiri hausa og hendur á vef- og upplýsingatæknisvið WOW air. Þar starfa 

snillingarnir sem bera ábyrgð á vali og/eða sköpun lausna til þess að uppfylla þarfir 

flugfélagsins í sölu, þjónustu og rekstri. Framúrskarandi samskiptahæfileikar, færni í ensku 

og íslensku sem og vilji til að læra og takast á við nýja hluti eru allt frábærir kostir að hafa. Það 

væri ekki verra ef þú værir líka góð/ur í að spila Fußball (færni í Fußball er þó ekki skilyrði).

Nánari upplýsingar um starfslýsingu og hæfniskröfur er að finna á www.starf.wow.is



WOW?

Kíktu inn á starf.wow.is og tékkaðu á okkur.
Þeir sem hafa áður sent inn umsókn hjá WOW air eru beðnir
um að endurnýja umsóknir sínar. Umsóknarfrestur er til 10. júlí 2015.

2012

111.000 421.000 497.000 750.000 1.200.000

Flugvélar og gestir WOW air

2013 2014
2015

2016

AÐSTOÐARMAÐUR/KONA FORSTJÓRA 

Okkur vantar kraftmikla, óþreytandi og áberandi duglega manneskju sem kann allt; meðal 

annars að vinna að margvíslegum verkefnum eins og góðgerðarmálum WOW air og 

styrktarbeiðnum, halda utan um ferðabókanir og fleira. Við leitum að jákvæðum einstaklingi 

gæddum ríkri skipulagshæfni með blússandi WOW faktor og bros á vör.

Umsóknir og nánari upplýsingar um starfslýsingu og hæfniskröfur er að finna á www.hagvangur.is

WOW FLUGUMSJÓN
Ertu sveigjanlegur og úrræðagóður múltítaskari?
Við leitum að drífandi starfsfólki í flugumsjón hjá WOW air. Flugumsjónarfólk sér um 

samskipti við þjónustuaðila og flugvallaryfirvöld alls staðar þar sem WOW air flugflotinn 

lendir. Við höldum WOW-inu á lofti allan sólarhringinn og þess vegna er flugumsjón unnin 

bæði á nætur- og dagvöktum.

Nánari upplýsingar um starfslýsingu og hæfniskröfur er að finna á www.starf.wow.is

STARFSMAÐUR Í
ÞJÁLFUNARDEILD WOW AIR
Er flug á þér?
Við óskum eftir orkumiklum og jákvæðum einstaklingum til starfa í þjálfunardeild WOW air í 

Reykjavík. Starfið krefst framúrskarandi samskiptahæfileika, skipulagshæfni og sjálfstæði 

í vinnubrögðum. Þetta er spennandi tækifæri fyrir rétta aðila að blómstra í hröðu og krefjandi 

vinnuumhverfi. Um framtíðarstarf er að ræða. Vertu memm!

Nánari upplýsingar um starfslýsingu og hæfniskröfur er að finna á www.starf.wow.is

YFIRKENNARI Í ÁHAFNADEILD
Á fleygiferð í fluginu!
WOW hvaða leið ert þú? Við leitum að jákvæðum einstaklingum í áhafnadeild WOW air. Rík 

þjónustulund með bros og festu að leiðarljósi ásamt færni í mannlegum samskiptum eru 

góðir eiginleikar að hafa. Við bjóðum spennandi verkefni sem kalla á frumkvæði, nákvæmni 

og færni í mannlegum samskiptum. Viltu leiða hópinn? Þá er þetta starfið fyrir þig. Um 

framtíðarstarf er að ræða.

Nánari upplýsingar um starfslýsingu og hæfniskröfur er að finna á www.starf.wow.is

STARFSMAÐUR Í ÁHAFNADEILD
Vertu í góðum félagsskap!
Viltu slást í WOW hópinn? Við leitum að jákvæðum aðila til að takast á við áhugaverð og 

krefjandi verkefni í áhafnadeild félagsins á flugrekstrarsviði. Góð samskipta- og 

samstarfshæfni er skilyrði, ævintýraþrá og almenn skemmtilegheit. Erum við kannski að 

leita að þér? Um framtíðarstarf er að ræða.

Nánari upplýsingar um starfslýsingu og hæfniskröfur er að finna á www.starf.wow.is

2016

VIÐ ERUM WOW 
WOW air er brosmilt lággjaldaflugfélag sem flýgur til og frá Íslandi til 

20 áfangastaða bæði í Evrópu og Norður-Ameríku. Frá upphafi hefur 

WOW air margfaldast að stærð, frá 111.000 gestum á fyrsta árinu 

okkar upp í yfir 750.000 í ár. Á næsta ári mun gestum okkar fjölga enn 

frekar og það þýðir að við þurfum enn fleiri snillinga í WOW liðið.
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MÍN SKOÐUN: JÓN GNARR

Ég finn mikla þörf til að tala 
um leikgleði, mikilvægi þess 
að leika sér einn eða með 
öðrum í einhverju sem veit-

ir manni hamingju og gleði. Leik-
urinn gegnir mikilvægu hlutverki 
í þroskaferli heilans. Hann er hluti 
af greind. Ungviði flestra dýra eyðir 
miklum tíma í leik. Leikurinn undir-
býr þau undir áskoranir seinna meir 
en virkar líka eins og líkamsrækt 
fyrir huga þeirra.

Fólk er börn lengur en önnur dýr. 
Folald sebrahestsins tekur á sprett 
með hjörðinni nokkrum klukkutím-
um eftir að það kemur í heiminn á 
meðan mannsbarnið er nær algjör-

lega ósjálfbjarga 
fyrstu ár i n . 
Nú væri auð-
velt að draga þá 
ályktun, byggða 
á  hug my nd-
um okkar um 
þroskaferli heil-
ans og almennu 
gildismati um 

greind, að sebrahestar væru tölu-
vert gáfaðri en mannfólkið. Þeir 
þurfa frá fæðingu að læra að bjarga 
sér, vera úrræðagóðir og vinna 
undir álagi. Sebrahestar þurfa að 
hafa athyglisgáfuna í lagi til að lifa 
af. Þriggja mánaða folald er tölu-

vert meira sjálfbjarga en jafnaldrar 
þess í mannheimum. Á meðan folald 
sebrahestsins hleypur um á allt að 
50 kílómetra hraða á fjórum fótum 
er mannsbarnið bara rétt að byrja 
að skríða um og kann ekki alveg að 
nota sína tvo fætur. En það breytist 
fljótt. Með tímanum verður þetta 
saklausa og varnarlausa barn að 
gáfuðustu skepnu á jörðinni sem ber 
höfuð og herðar yfir sebrahesta. Og 
undirstaða greindarinnar er einmitt 
lögð á þessum fyrstu árum. Heil-
inn fær frið og tíma til að þroskast. 
Og þar skipta kæruleysi og leikur 
mestu máli. Mörgum finnst erfitt að 
skilja þetta.

Leikgleði

Börn og leikur eru nátengd. 
Börn leika sér. Leikgleðin 
skiptir miklu meira máli í 

mannlegu samfélagi heldur en við 
gerum okkur almennt grein fyrir. 
Leikgleðin er grundvallaratriði 
í öllu skapandi ferli. Líf okkar 
hefst á leikgleði. Leikirnir sem 
við lékum sem börn eru líka oft 
einhverjar þær skemmtilegustu 
minningar sem við eigum.

En þegar við eldumst þá hætt-
um við að leika okkur. Leikurinn 

verður jafnvel skammarlegur og 
„barnalegur“. Við viljum sýna 
öðrum að við séum fullorðið fólk 
en ekki börn. Leikurinn verður 
þá gjarnan tengdur heimsku og 
greindarskorti. „Fíflagangur!“ 
Og við hættum að „láta eins og 
bjánar“ og verðum fullorðið fólk 
sem er alvarlegt og með áhyggjur. 
Ástæðan fyrir því að við eyðum 
svo löngum tíma í að slíta barns-
skónum getur ekki verið til að und-
irbúa okkur undir langt og alvar-

legt líf. Getur verið að heili okkar 
sé uppfullur af alls konar auð-
æfum sem við sjáum ekki, hvurs 
verðmæti við skiljum ekki og 
kunnum ekki að virkja eða nota? 
Hvað er hugmynd? Hvaðan kemur 
hún ef ekki innan úr okkar eigin 
huga? Að finna hugmynd er að 
mörgu leyti eins og að finna gull- 
eða demantanámu. Sumt fólk lifir 
góðu lífi alla ævi á einni góðri hug-
mynd, fyrirtæki, listaverki, upp-
götvun eða jafnvel einu lagi.

Fífl agangur  

Rannsóknir sýna að fólk sem 
leikur sér er hamingjusam-
ara en fólk sem gerir það 

ekki. Fólk sem hefur leikgleði sem 
hluta af sínu lífi nær meiri árangri 
en fólk sem hefur það ekki.

Að vera duglegur, sjálfstæður 
og úrræðagóður er mjög gott. En 
eitt og sér dugar það skammt. Það 
er bara einn hluti af greind okkar. 
Leikgleðin er annar hluti. Eitt úti-
lokar ekki annað. Þegar hin lógíska 
og praktíska hugsun vinna saman 
með skapandi leikgleði þá erum við 
yfirleitt upp á okkar besta. Leik-
gleði fullorðinna er samt yfirleitt 
bundin við frítíma, með fjölskyldu 
eða vinum og nær oft hámarki í 
kynlífi. En fyrr en varir er kom-
inn mánudagur og fólk fer aftur til 
vinnu og alvara lífsins tekur við. 

Það eru mjög fáir vinnustað-
ir sem hafa einhverja sérstaka 
afstöðu til leikgleði. Á flest-
um vinnustöðum er hún illa séð 
og glatt fólk jafnvel hvatt til að 
brosa minna og vinna meira. 
En þegar við skoðum þau fyrir-
tæki sem eru að ná hvað mest-
um alþjóðlegum árangri þá 
vekur það athygli hversu mörg 
þeirra leggja mikla áherslu á 
leik. Google er líklega besta 
dæmið. Leikur er mikilvæg-
ur hluti af starfsdegi og starfs-
menn eru næstum því hvattir til 
leti og fíflagangur er hluti af því 
að vinna hjá Google. Það hefur 
svo líka komið skemmtilega á 
óvart að starfsmenn eru yfirleitt 
afkastamestir þegar þeir eru 
í pásum. Þá léttir á spennu og í 

afslappaðri leikgleði fær heilinn 
tækifæri til að láta sér detta eitt-
hvað nýtt í hug. 

Mér finnst að við ættum að 
gefa þessu meiri gaum í sam-
félagi okkar. Ekki af því að það 
sé huggulegt eða næs heldur 
vegna þess að það er fjárfest-
ing til framtíðar. Það er eins og 
að finna og kaupa land þar sem 
maður er viss um að leynist nátt-
úruauðlindir neðanjarðar. Það 
sést ekki á yfirborðinu en undir 
því er gull. Skapandi hugmynd-
ir eru náttúruauðæfi framtíðar-
innar. Þeir sem gera sér grein 
fyrir því verða leiðandi og munu 
bera höfuð og herðar yfir aðra 
á meðan þeir sem gera það ekki 
munu hlaupa um eins og stressað-
ir en mjög duglegir sebrahestar.

Stressaðir en mjög duglegir sebrahestar

R
eimar Pétursson, formaður Lögmannafélags Íslands, 
telur óæskilegt að nýútskrifaðir lögmenn starfræki 
eigin lögmannsstofur. Í nýlegu viðtali veltir Reimar 
fyrir sér hvort ekki sé æskilegt að gera kröfu um 
starfsreynslu áður en lögmenn hefja sjálfstæða 

starfsemi.
Laganám á Íslandi hefur oft verið gagnrýnt fyrir íhaldssemi 

og skort á hagnýtri nálgun. Nokkur breyting varð þó til batnaðar 
með tilkomu lagadeilda í fleiri skólum en Háskóla Íslands. Sam-
keppni heldur fólki á tánum, þótt deila megi um hvort okkar litla 
samfélag þurfi alla þessa háskóla.

Lögfræðingur þarf að ljúka bæði BA-gráðu og meistaragráðu í 
lögfræði. Þá tekur við nokkurra vikna námskeið til að öðlast rétt-
indi sem héraðsdómslögmaður. Að námskeiði loknu teljast lög-

lærðir fullgildir lögmenn, geta 
hafið störf á því sviði, og jafnvel 
stofnað eigin stofur. Fólk hefur 
þá bóklega reynslu, en stundum 
alls enga praktíska.

Reimar bendir á að ekki 
tíðkist í öðrum starfsgreinum 
að hleypa reynslulausu fólki 
út á markaðinn. Hann nefnir 

hárgreiðslufólk sem ekki geti opnað stofu án þess að hafa verið á 
samningi hjá rakara. Læknar hafa sitt kandídatsár og iðnaðarfólk 
sína samninga.

Það er dýrt fyrir samfélagið ef lögmenn eiga að fá að ljúka 
þjálfun sinni fyrir dómstólum. Mistök geta valdið frávísunum 
með tilheyrandi kostnaði og tímasóun fyrir alla sem málið varðar. 
Nóg er álag á dómstóla fyrir.

Íslenskt laganám virðist líka skera sig úr. Í Noregi og Dan-
mörku þurfa nýútskrifaðir að vinna í tvö til þrjú ár á lögmanns-
tofu undir handleiðslu reyndra lögmanna áður en þeir fá titilinn 
og geta unnið sjálfstætt.

Í Bretlandi þurfa lögmenn ekki háskólapróf í lögfræði; þeir geta 
verið sagnfræðingar, leikarar, fornleifafræðingar, tannsmiðir eða 
hvaðeina. Að lokinni háskólagráðu fara þeir í sérstaka lögfræði-
skóla og nema þar eitt ár eða tvö – eftir því hvort þeir útskrifuðust 
úr háskóla með lögfræðigráðu eða eitthvað annað. Loks tekur við 
tveggja ára starfsnám á stofu. Að því loknu telst lögmaður full-
numa, solicitor eða barrister eins og það heitir í Bretlandi.

Breska kerfið eykur fjölbreytni í stéttinni. Fjölbreytileikinn 
hefur ekki komið í veg fyrir að ensk lög verði oftast allra fyrir 
valinu í stórum alþjóðlegum samningum, og að enskir dómstólar 
hafi alþjóðlegt orðspor fyrir snjallar og fyrirsjáanlegar úrlausnir.

Hér er reynslulitlu fólki hleypt út á markaðinn. Það elur líka á 
heimóttarskap. Ungu fólki er haldið í átthagafjötrum á háskólaár-
unum. Hættan er að þannig verði allir steyptir í sama mót og lítil 
gerjun verði í faglegri umræðu. Hvar stæði íslensk læknisfræði 
ef læknar sæktu ekki þekkingu út í heim? Gilda önnur lögmál um 
lögfræði?

Reimar hefur rétt fyrir sér en bendir bara á einn þátt af 
mörgum.

Það ætti að stytta háskólanámið, auka vægi starfsreynslu, 
hvetja unga lögfræðinga til að líta út fyrir landsteinana, og síðast 
en ekki síst forðast það eins og heitan eldinn að steypa alla í sama 
mótið.

Þarf að endurhugsa laganám:

Steyptir í sama mót

Kristín
Þorsteinsdóttir

kristin@frettabladid.is
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Orka náttúrunnar framleiðir og 
selur rafmagn um allt land og sér 
höfuðborgarbúum fyrir heitu vatni. 
Við nýtum auðlindir af ábyrgð til að 
bæta lífsgæðin í nútíð og framtíð.
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„Ég hef undanfarin ár glímt við 
andlega erfiðleika og vandamál 
og hef því ekki stundað vinnu. Ég 
hef reynt að stunda fjarnám, og 
það hefur gengið misvel. Undan-
farna fjóra mánuði hef ég verið 
í svokallaðri Listasmiðju í Hlut-
verkasetri og þetta er afrakst-
urinn, sem við opnum nú hér 
um helgina í Gerðubergi,“ segir 
Þórey Svana Þórisdóttir en hún 
er ein tuttugu og fjögurra lista-
manna sem unnið hafa verk á 

sýninguna Sanna ásjónu sem opn-
aði í Gerðubergi í gær og stendur 
til 28. ágúst næstkomandi. 

Þórey segir Listasmiðjuna 
hafa gjörbreytt sínum aðstæð-
um. „Ég er búin að vera í fjóra 
mánuði í Hlutverkasetri. Ég 
upplifi miklar breytingar á lífi 
mínu. Félagsleg einangrun, sem 
hér áður var algjör í mínu til-
viki, er ekki lengur og svo hef ég 
fengið þetta tækifæri til þess að 
læra að nýta sköpunarkraft minn 
í listinni. Ég hef alltaf haft mik-
inn áhuga á listum, en ég hef átt 
erfitt með að koma mér af stað 
og þora. En starf Hlutverkaset-

urs snýst að miklu leyti um þetta 
– að kenna manni að stíga skref-
ið. Það er ekkert hættulegt.“

Á sýningunni eru fjölbreytt 
myndverk eftir tuttugu og fjóra 
listamenn, eins og áður segir, 
unnin í Hlutverkasetri. Við opn-
unina flutti leiklistarhópur Hlut-
verkaseturs gjörning. Stjórnandi 
þess hóps er Edna Lupita.

Myndlistarkennararnir Anna 
Henriksdóttir og Svafa Björg 
Einarsdóttir hafa leitt vinnu-
stofurnar síðastliðin fimm ár. 
Þær hafa það að markmiði að 
ýta undir listræna hæfileika 
með markvissri hvatningu og er 

sýningin afrakstur þannig verk-
efnis. „Ég ætla mér að halda 
áfram að mæta í Hlutverkasetur 
og halda áfram í listinni. Mér 
finnst þetta rosalega skemmti-
legt. Svo verður bara tíminn að 
leiða í ljós hvert stefnan verður 
tekin,“ segir Þórey að lokum og 
hlær.

Hvar? Gerðuberg
Hverjir? Listamenn á vegum Hlut-
verkasetursins
Hvenær? Virka daga 8-18
Hversu mikið? Ókeypis

Ólöf 
Skaftadóttir
olof@frettabladid.is

Þetta er ekkert hættulegt 
Þórey Þórisdóttir er ein tuttugu og fjögurra listamanna sem opna Sanna ásjónu í Gerðubergi.

HLUTVERKASETUR BREYTIR LÍFUM  Þórey ásamt fleiri listamönnum og kennurum Listasmiðjunnar.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Antoine Hrannar Fons, 
flugþjónn og einkaþjálfari
Losar sig við fl ugþreytuna
Ég var að koma heim úr sólinni í 
Seattle og ætla að losa mig við flug-
þreytuna. Svo er ég búinn að lofa 
mér í grill og smá sólarsamba um 
helgina.

Elliði Vignisson, 
bæjarstjóri í Vestmannaeyjum
Stór helgi í Eyjum
Allar helgar eru stórar helgar í Vestmannaeyjum. 
Nú stendur Orkumótið sem hæst og bærinn 
iðar af lífi. Í dag, laugardag, er svo 
Jónsmessugleði. Sunnudeg-
inum ver ég í uppbyggjandi 
heilsurækt og fjölskyldu-
samveru enda þá ekki 
nema 3 dagar í að við 
störtum Goslokahelginni. 
Eins og allir vita er mikil-
vægt að hlaða batteríin 
vel fyrir það fjör. 

Guðrún Vilmundardóttir, 
útgáfustjóri Bjarts
Veisluhöld og litabækur
Mig langar að halda garðveislu, 
með vinum og nágrönnum, enda 
spáin unaðsleg. Annars kvíði ég ekki 
dauðum stundum þessa dagana, ég á 
70 myndir eftir í litabókinni minni.
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FARÐU
HLUSTAÐU
LESTU
HORFÐU...

Berjaostakaka
140 g Digestive-kexkökur
50 g Lu Bastogne-kexkökur
120 g smjör, brætt 
1 msk. púðursykur
25 g flórsykur
200 g Philadelphia-rjómaostur/vanilluskyr
120 g rjómi
120 g dökkt súkkulaði, brætt 
Fræ úr ½ vanillustöng
1 tsk. vanilluextrakt
Fersk ber að eigin vali, til dæmis 
hindber, bláber eða jarðarber 
Hvítt súkkulaði til skreytingar

Kex, púðursykur og smjör sett í 
matvinnsluvél þar til það er orðið að 
fínni blöndu sem minnir á sand. 

Þeytið rjóma, bætið flórsykrinum, 
vanillufræjum og vanilluextrakt 
saman við. Látið rjómablönduna í 
aðra skál á meðan rjómaosturinn er 
hrærður í hrærivélinni í stutta stund. 
Blandið rjómablöndunni saman við 
rjómaostinn í hrærivél í um það bil 
tvær mínútur.

Bræðið súkkulaði yfir vatnsbaði. 

Finnið til litlar skálar eða falleg glös. 
Kexblandan fer fyrst í glasið, vel af 
ostablöndunni, ein skeið af bræddu 
súkkulaði, smá kex ofan á, aðeins 
meiri ostablanda, aftur smá súkkul-
aði og að lokum fersk ber. Rífið niður 
hvítt súkkulaði á toppinn. 

Það er hægt að bera kökuna strax 
fram en gott er að geyma í kæli í 2-3 
klukkutíma áður en þið berið hana 
fram.

Uppskrift fengin af evalaufeykjaran.com

Einföld ostakaka með ferskum berjum
Fallegt og sniðugt er að útbúa kökuna í glas eða skál fyrir hvern og einn. Ostakakan er bæði einföld og falleg.

Á PLÖNTUMARKAÐINN 
á Bernhöftstorfu, horni 
Bankastrætis og Lækjargötu, í 

dag, laugardag, klukkan 1.

Álfrún Pálsdóttir,
ritstjóri Glamour
Nýtt blað og sólbað 
Ég er að skila af mér glimrandi fersku 
og fjölbreyttu sumarblaði Glamour 
og þess á milli ætla ég að sleikja 
sólina með fjölskyldu minni!

Á ÞRIÐJU SERÍU AF OR-
ANGE IS THE NEW BLACK. 
Sem sýnd er meðal annars á 

Stöð 2. 

HINA GEYSIVINSÆLU BÓK 
MEÐVIRKNI EFTIR PIU 
MELLODY. Fjallað er um 

einkennin, ræturnar og lesandinn 
leiddur í átt að bata. 

Á WHITE RAVENS, nýjasta 
lag Þórunnar Antoníu 
sem kom út á föstudag á 

glamour.is.



- Kirsuberjatómatar Birgis og Margrétar með steiktum fræjum og valhnetum -
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WOODY sófaborð. 
Nokkrir litir og stærðir.
Verð frá 49.990 kr.

ALLIR LITIR 

KOMNIR
AFTUR

SYLVESTER borðstofustóll 
með krómfótum

Hvítt.
Stærð

170/270  
Br. 100 cm

CARINA stækkanlegt borðstofuborð

HAVANA hægindastóll
MARGIR

LITIR
FÁANLEGIR

VERÐ KR.

109.990
FULLT VERÐ
129.990

VERÐ KR.

69.990
FULLT VERÐ

79.990

VERÐ KR.

9.990
FULLT VERÐ

13.990

ÚRVAL AF

NÝJUM
SMÁVÖRUM

ROCCO
CARMEN

NÝTT
Í HÖLLINNI

ROCCO horntungusófi.

Sófi: 599.990 kr. – Stærð: 290 x 238. D: 90 cm. Slitsterkt grátt áklæði, dúnbólstrun. 
Carmen hægindastóll: 99.990 kr.



FULL BÚÐ AF

NÝJUM
VÖRUM

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

DEVON svefnsófi með hægri eða vinstri tungu. Nokkrir litir.

 R E Y K J AV Í K  |  A K U R E Y R I

MARGIR

LITIR
Í LEÐRI OG 

ÁKLÆÐI

VERÐ FRÁ KR.

69.990*

FULLT VERÐ
79.990*
*ÁN SKEMILS

LEVANTO 
hægindastóll

AU MAISON 
innskotsborð

VERÐ FRÁ KR.

22.990
STK

VERÐ KR.

219.990
FULLT VERÐ
269.990

Slitsterkt grátt áklæði. Geymsla undir tungu og armi.
Stærð: 252 x 220. H: 83 cm.

DEVON svefnsófi

VERÐ KR.

119.990
FULLT VERÐ
139.990

Svefnsófi úr slitsterku áklæði, fæst grár, 
grænn, svartur, rauður eða rósóttur

Tvær stærðir: B: 174. D: 86. H: 82 cm. 
B: 151. D: 86. H: 82 cm. MIKIÐ

ÚRVAL
AF IITTALA
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Magnea Rivera Rein-
aldsdóttir ákvað 
ung að hún ætlaði 
sér að finna pabba 
sinn.  „Mamma 
sagði mér alltaf að 

hann væri dáinn. Innst inni vissi 
ég að hann var lifandi, ég hafði ein-
hverja tilfinningu. En ég ákvað að 
leita hans ekki á meðan mamma 
lifði því það hefði orðið henni mikið 
áfall að ég kæmi allt í einu með 
dátann þrjátíu árum seinna inn í 
stofu. Þannig að ég beið þangað til 
hún dó,“ segir Magnea þegar blaða-
maður hittir hana fyrir á kaffihúsi í 
bænum. Magnea er sjötíu ára gömul 
og hefur lifað viðburðaríka ævi, svo 
vægt sé til orða tekið. Hún fæddist 
í miðbæ Reykjavíkur og átti heima 
þar ásamt móður sinni og bróður, 
sem hún heitir í höfuðið á, Magnúsi.

Rólegt skynsemishjónaband
„Mamma varð ólétt eftir Amerík-
ana sem lætur sig hverfa. Þann-
ig að þarna stendur hún allt í einu 
ein, verkakona með nýfætt barn og 
tíu ára gamlan son. Það var ekkert 
sem hún gat gert annað en að gerast 
ráðskona í sveit. Það var ekki hægt 
að vinna fyrir sér sem verkakona 
með tvö börn á þeim tíma,“ rifjar 
Magnea upp. Móðir hennar lagði 
leið sína í Hafnirnar og varð ráðs-
kona. „Hún giftist manninum þar 
bara strax. Ég vissi ekki fyrr en 
seinna að þetta var skynsemishjóna-
band. Hann var embættismaður og 
skólastjóri og þurfti konu til að sjá 
um heimilið og hún þurfti mann til 
að ala upp börnin með sér.“

Magnea lýsir hjónabandinu þeirra 
á milli sem góðu og rólegu. „Svo 
deyr hann þegar ég er tíu ára, sem 
er með mestu áföllum sem ég hef 
orðið fyrir. Ég var svo svakalega 
hænd að honum. Við mamma áttum 
ekki jafn gott samband. Pabbi var 
auðvitað strokinn úr landi og hún 
yfirfærði það dálítið á mig. Hún 
talaði um að ég væri með hans nei-
kvæða skap og svona.“

Svo deyr Jón, fóstri Magneu. „Við 
flytjum til Keflavíkur til að mamma 
geti unnið fyrir sér, og þarna er ég 
allt í einu alltaf ein, í staðinn fyrir 
að hafa mömmu og pabba og bróð-
ur minn og fullt hús af fólki. Og það 
var erfitt.“

Stríðsbörn á Íslandi
Magnea ólst upp í Keflavík og gekk 
þar í skóla. Hún beið alla tíð eftir 
að hefja leitina að föður sínum. „Ég 
byrjaði að leita að honum um leið og 
mamma dó. Þá var ég 28 ára. Það 
tók mig tuttugu ár að finna hann. Þá 
var maður sem skrifaði í dagblað-
ið að hann hefði fundið pabba sinn 
í gegnum bandarísku símaskrána. 
Þannig að ég setti mig í samband 
við hann. Og það voru margir sem 
hringdu í hann í sömu sporum, svo 
hann ákvað að boða okkur öll inn á 
skrifstofu sína. Þarna ákváðum við 
að stofna samtök sem hétu Samtök 
stríðsbarna á Íslandi.“

Magneu fannst gaman að starfa 
í samtökunum. Þau útbjuggu eyðu-
blöð sem þau létu fólk fylla út, 
hversu mikið það vissi um feður 
sína. „Svo reyndum við að finna 
þá í gegnum herinn og bandarísku 
símaskrána. Þarna talaði svo einu 
sinni maður sem sagðist hafa fund-
ið pabba sinn í gegnum sakadóm-
inn. Hann ákvað að athuga hvort 
mamma hans hefði verið í einhverju 
sambandi við bandaríska herinn og 
fann allt um manninn. Þarna er ég 
búin að leita í 17 ár. Ég fer sömu 
leið og spyr hvort til séu einhverjir 
pappírar um Guðbjörgu Grímsdótt-
ur, móður mína. Það liðu tvær mín-
útur þangað til afgreiðslustúlkan 
kom með þykka möppu og sakadóm-
urinn var fimm mínútum frá heim-
ili mínu. Það var þannig stutt í allar 
upplýsingarnar sem ég hafði leitað 
svona lengi. Þá hafði mamma verið 
að leita að pabba í gegnum utanrík-
isráðuneytið, því bróðir ömmu var 
þá ráðherra, þannig að hann hafði 
aðgang að toppunum hérna. Og það 
voru bréfaskipti milli bandaríska 
hersins og utanríkisráðuneytisins, 

Ólöf 
Skaftadóttir
olof@365.is

Verslaði veglega í maníu
Magnea Rivera Reinaldsdóttir, betur þekkt sem Amma Maddý, er litríkur karakter. Hún er 
skemmtileg, hreinskilin og afar lífsreynd. Eftir henni hafa verið nefndir leikhópar og heilt leikrit sett 
upp um viðburðaríka ævi hennar. Hún fann föður sinn 48 ára eftir tuttugu ára leit. Amma Maddý er 
greind með geðhvörf, segist hafa verið alki frá fyrsta glasi og skildi við manninn eftir hálfa öld. Hún 
segir jafnréttismál að konur á hennar aldri fái að vera með yngri mönnum ef þær kjósa það. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI



Tilboðin gilda 27. júní – 28. júní 2015
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. |  Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.  | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

Kræsingar & kostakjör

KJÚKLINGAUPPLÆRI 
M/BEINI, DANPO, 1,5 KG 

1.078 
ÁÐUR 1.198 KR/PK

SÆTAR  
KARTÖFLUR 

189
ÁÐUR 378 KR/KG

-50%
FRAMPARTUR GRILLSN. 

FROSINN 

692
ÁÐUR 989 KR/KG

-30%

GRÍSAKÓTILETTUR 
FROSNAR 

899 
ÁÐUR 1.798 KR/KG

LAMBABORGARAR 
FJALLA, 120 GR X 10 

1.598 
KR/PK

BACON GRÍSABORGARI 
115 GR X 10 

958 
ÁÐUR 1.198 KR/PK

-50%

Betty Crocker fjölskyldan 15% afsláttur!

KJÚKL.BRINGA, FERSK 
Í MIÐJARÐARHAFSMARIN. 

1.883 
ÁÐUR 2.384 KR/KG

10  
STK

10  
STK

NÝTT KORTATÍMABIL

KÓKOS OG DÖÐLUST. 
COCOCFINA, RAUTT 

179 
ÁÐUR 249 KR/STK

-28%
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þar sem þeir gáfu upp hernúmer 
sem er eins og kennitala og heim-
ilisfang.“

„This is Reinaldo, your father“
Magnea fór heim og skrifaði pabba 
sínum, Reinaldo Rivera, bréf með 
myndum af sér og þáverandi eigin-
manni og börnum. „Það liðu dagar, 
ekki vika, þá hringdi síminn á 
sunnudagsmorgni klukkan átta og 
sagt er í símann: Good morning, this 
is Reinaldo, your father.“

Magnea segist ekkert hafa vitað 
hvernig hún átti að vera í símtal-
inu. „Ég hló og grét til skiptis. Við 
töluðum saman í klukkutíma. Hann 
sagði mér að við værum frá Púertó 
Ríkó og ég ætti þrjá hálfbræður í 
Ameríku og svo spurði hann hvort 
hann mætti koma. Og ég sagði: Nei, 
guð minn góður, ekki strax. En svo 
var hann kominn eftir viku. Það var 
mjög sérstakt.“

Hún segir erfitt að lýsa því að 
vera allt í einu orðin dóttir manns 
sem hún hafði aldrei séð áður. „Svo 
erum við svo lík. Það var erfitt, en 
ofboðslega tilfinningaþrungið að 
hitta manninn. Hann var hérna í 
viku í það skiptið, en við höfðum 
mjög mikil samskipti þar til hann 
dó. Hann tók mér vel.“

Rifust um pólitík og Bandaríkin
Um 100 feður komu í leitirnar 
fyrir tilstilli Samtaka stríðsbarna 
á Íslandi. „Ég var mjög heppin en 
margir lentu í því að feður þeirra 
sögðust komnir með nýtt líf og 
treystu sér ekki í þennan pakka. En 
pabbi tók mér opnum örmum. Ég er 
reyndar ekki í miklu sambandi við 
bræður mína eftir að hann faðir 
minn dó, en ekkert slæmu – bara 
ekki miklu. Pabbi var límið í þessu. 
Hann var fjölskyldurækinn, en skap-
mikill. Hann var nýkominn heim frá 
Kanada í eitt skiptið, þegar hann fór 
í smá aðgerð og fékk hjartaslag og 
dó. Hann sagði alltaf: ég vona að 
Guð gefi að það þurfi ekkert hjúkr-
unarfólk að hugsa um mig, því ég er 
óalandi og óferjandi. Sem var alveg 
rétt hjá honum. Þannig að það voru 
allir ægilega fegnir þegar hann dó 
svona snögglega. Okkur þótti rosa-
lega vænt hvoru um annað. En við 
rifumst um pólitík og hvort Banda-
ríkin væru slæm eða góð.“

Tengdó afritar samtalsmeðferðina
Svo var gert leikrit? „Já, það er kap-
ítuli út af fyrir sig. Ég var búin að 
vera lengi hjá geðlækni því ég átti 
erfiða bernsku og svona. Ég ákvað 
að fara í samtalsmeðferð og segja 
frá öllu. Læknirinn ráðlagði mér að 
skrifa niður ævina, þannig að ég fór 
og leigði mér bústað og skrifaði eins 
langt og ég mundi aftur og fram að 
þessum degi. Svo á ég tengdason 
sem heitir Valur Freyr og er leik-
ari og hann fékk strax áhuga á þeim 
hluta ævisögunnar sem var leitin að 
pabba. Eftir langa umhugsun lánaði 
ég honum söguna. Hann lék mig og 
mömmu. Þetta var ótrúlega vel gert 
hjá honum.“

Verkið, Tengdó, var sýnt 67 sinn-
um, sem er sennilega met á Litla 
sviðinu í Borgarleikhúsinu, en upp-
haflega átti að sýna það átta sinn-
um. Tengdó fékk fjórar Grímur. 

Var ekki erfitt að sjá þenn-
an kafla lífsins á sviði? Var það 
kannski heilandi? „Ég veit ekki 
hvað ég á að segja, bæði og. Það 
var ofsalega skrítið og erfitt og 
það brutust fram allar mögulegar 
tilfinningar. Ég grét, og það grétu 
margir – en ég var samt svo þakk-
lát hvað Valur gerði þetta vel, af 
virðingu. Hann sýndi mér allt sem 
hann skrifaði og gerði áður en hann 
kláraði. Ég vissi að ég gæti treyst 
honum. Fyrst fannst mér þetta erf-
itt og hugsaði: Hvernig dettur þér í 
hug að setja þennan hluta ævi þinn-
ar upp í ginið á almenningi? En svo 
þegar tíminn líður þykir mér vænt 
um þetta verk. Ég gæti ekki feng-
ið betri tengdasyni þótt þeir væru 
pantaðir af pöntunarlista. Þetta 
gerir mig sterkari og kenndi mér 
að hætta að vera með leyndarmál 
– skömmin fór og nú er ég ánægð 
með þetta. Það er bara flott að vera 
„kanamellubarn“.“

„Góði minn, ég ræð mínu lífi“
Magnea er greind með geðhvörf. 
Hún hefur átt löng góð tímabil, en 
svo veikst mikið á milli. 

  Þá hringdi síminn á 
sunnudagsmorgni og sagt er í 

símann: Good morning, this is 
Reinaldo, your father.

  En veistu hvað ég gerði? 
Ég henti lyfjunum. Ég ákvað 

einn daginn að mér væri 
batnað. 

  Ég keypti tvo sumar-
bústaði, eina íbúð, nokkur 

hundruð metra af gardínuefni, 
tólf farseðla til Bandaríkjanna. 

  Það er ekki viðtekið á 
Íslandi að konan sé þetta eldri 
en maðurinn í ástarsambandi! 
En þetta er bara jafnréttismál. 

„Líkamleg veikindi eru ekk-
ert við hlið kvíða. Þú myndir ekki 
óska óvini þínum svona kvíða. En 
ég ef verið ofboðslega heppin með 
lækna, bæði inni á geðdeild og á 
Kleppi og lækninn úti í bæ, sem ég 
geng enn þá til. Þetta er dásamlegt 
fólk. Það er eins og ég hafi verið 
leidd að bestu læknunum. Svo hef 
ég mikla hjálp fengið í Hugarafli, 
sem er algjör vin í eyðimörkinni 
fyrir fólk með geðraskanir. Allir 
með svo stórt hjarta og vilja hjálpa, 
kærleiksríkt og klárt fólk. Og að 
eiga fjölskyldu sem maður getur 
hvílt í þegar maður er veikur, eins 
og ég á, það er auðvitað engu líkt.“

Magnea lýsir aðdraganda veik-
inda sinna fyrir tveimur árum sem 
viðburðasnauðum tíma. „Það var 
nákvæmlega ekkert að ske í mínu 
lífi nema gott. En veistu hvað ég 
gerði? Ég henti lyfjunum. Ég ákvað 
einn daginn að mér væri batn-
að. Geðlæknirinn minn var mjög 
mótfallinn þessu – sagði það stór-
hættulegt. Hann var 41 og ég var 
68 þegar þetta gerist, og ég sagði: 
Góði minn, ég ræð mínu lífi, ég er 
68 ára.“

Verslaði veglega í maníunni
Það liðu nokkrar vikur þangað til 
Magnea veiktist meira en nokkru 
sinni fyrr. „Það skrítna er að ég fór 
aftur á sömu lyf og ég hafði hent og 
þá virkuðu þau ekki. Það veit eng-
inn af hverju. Það voru reynd sjö 
þunglyndislyf á mér áður en lyfin 
byrjuðu að virka. Ég lá inni á deild 
í tíu mánuði. Það er samt svo miklu 
eðlilegri nálgun af geðlæknum 
núna en fyrst þegar ég var að veikj-
ast. Þegar ég lá inni á geðdeild ’97 
talaði enginn um mataræði, svefn 
og hreyfingu, en núna er mikið lagt 
upp úr því. Það er jákvæð breyting. 
En ég hef bara farið í eina alvöru 
maníu á ævinni. Það var rétt fyrir 
Hrun.“ 

Magnea hlær þegar hún rifjar 
upp maníuna. „Mér datt í hug að 
versla veglega, þannig að ég keypti 
tvo sumarbústaði, eina íbúð, nokk-
ur hundruð metra af gardínuefni, 
tólf farseðla til Bandaríkjanna, 
og eitthvað fleira. Við vorum að 

fara á ættarmót til Púertó Ríkó að 
hitta föðurfjölskylduna. Þá vorum 
við tólf í fjölskyldunni. Mér fannst 
þetta alveg rakið, ég bauð þeim til 
BNA og þau keyptu flugið áfram. 
Þegar ég fór svo upp á deild sagði 
geðlæknirinn við mig: Magnea mín, 
ég skil þetta ekki, ætlarðu 12 sinn-
um til Ameríku? Nei, nei, við erum 
tólf sko, dæturnar og tengdasyn-
ir og barnabörn og við förum öll. 
Og við fórum. Þá var mér reyndar 
batnað.“

Góður tími til að fara í maníu
„Svo þurfti maðurinn minn að fara 
í að vinda ofan af þessum ósköp-
um. Ég hafði líka selt húsið sem við 
bjuggum í. Það var ekki hægt að 
draga það til baka. Ég falsaði nafn-
ið hans á alla pappíra og fannst það 
ekkert mál. Fór í bankann, fyrir 
hornið með pappírana, skrifaði 
nafnið hans og inn aftur og þjón-
ustufulltrúinn gerði enga athuga-
semd við það að ég var tvær mínút-
ur að verða mér úti um undir skrift 
mannsins. En þá gátu allir fengið 
lán. Ég lenti á voða góðum tíma í 
maníunni.“ Magnea hlær.

Magnea segist vera fín þegar 
hún er á lyfjunum. „Ég mun aldrei 
hætta aftur á lyfjunum. Fólk hefur 
svo mikla fordóma fyrir geðlyfjum, 
en ég þakka Guði fyrir að þau séu 
til. Annars væri ég dauð. Ef ég er 
alveg heiðarleg þá held ég að þetta 
hafi verið fordómar gagnvart geð-
lyfjum. Mér hefði aldrei dottið í hug 
að hætta á lyfjunum ef ég væri með 
sykursýki.“

Kýldist út af einni pípu
Móðurfólk Magneu smakkaði varla 
vín, en sjálf átti hún í vandræðum 
með áfengi og vímuefni. Þegar hún 
hitti föðurfjölskyldu sína loksins, 
48 ára, fór ýmislegt að renna upp 
fyrir henni. „Þegar ég hitti fólkið 
mitt úr föðurfjölskyldu og kynnt-
ist bræðrum mínum, þá vorum við 
öll alkóhólistar og kallinn líka. Mér 
dettur í hug að þarna sé tenging,“ 
segir Magnea og hlær.

Hún hóf 16 ára að drekka og seg-
ist hafa verið alki frá fyrsta glasi. 
„Ég drakk mig dauða á fyrsta fyll-

eríinu og svo bara drakk ég og 
drakk. Svo þegar ég var rúmlega 
tvítug og bjó í Keflavík, þá flæddi 
bara niður af Keflavíkurflugvelli 
hassið og það þótti ekkert meira en 
að reykja sígarettur í þá daga. Ekk-
ert gras, þetta var bara hass frá 
Líbanon og ógeðslega sterkt. Maður 
kýldist út af einni pípu. Þannig að 
ég fór fljótt að reykja daglega, svo 
fór ég að nota pillur, róandi og örv-
andi, spítt um helgar og róandi til 
að ná mér niður. Síðustu tíu árin 
var ég í daglegri neyslu, Valíum á 
morgnana. Ég fór í gegnum nám og 
fékk fína vinnu með þessu.“

Þegar Magnea var enn í neyslu, 
sem hún lét af fyrir rúmum þrjá-
tíu árum var ekki búið að greina 
hana með geðhvörf. „Fyrst hélt ég 
að ég væri ekki í nægilegum bata 
frá alkóhólisma en svo komst ég að 
því að þetta var honum algjörlega 
óskylt, annar sjúkdómur.“

Skildu eftir hálfa öld
Talið berst að fyrrverandi eigin-
manni Magneu. „Ég kynntist 
manninum þegar ég var tíu ára. 
Við vorum saman í bekk í Kefla-
vík. Hann sagði nú stundum, að 
þegar hann sá mig koma inn í bekk-
inn, með svarta hárið og krullurn-
ar og dökku húðina, þá hefði hans 
líf verið skráð. Hann er ofboðslega 
góður maður og pabbi og afi og 
eiginmaður, finnst mér. Við vorum 
búin að búa saman í tæplega fimm-
tíu ár þegar við skildum fyrir hálfu 
ári.“

Hvernig er að skilja eftir hálfa 
öld? „Hann óskaði eftir skilnaði. 
Það kom eins og þruma úr heið-
skíru lofti og var rosalega erfitt. 
Af því að ég hafði aldrei átt neitt 
líf sem fullorðin kona án hans. En 
ég tók strax þann pól í hæðina að 
hafa þennan skilnað ekki eins og 
stríð, við vorum á leiðinni að verða 
langafi og -amma og ég vildi ekki 
stríð. Við höfum alltaf haft tals-
vert samband og höfum enn, farið 
saman í afmæli hjá barnabörnum 
sem eru níu, útskriftir og frum-
sýningar, því við eigum börn sem 
starfa mikið í listum og í leikhúsi. 
Ég var ótrúlega fljót að jafna mig 

og líta á þetta sem nýtt tækifæri, að 
kynnast sjálfri mér betur og hvað 
ég vil, ein. Núna er ég orðin sátt.“

 Magnea hafði aldrei gert neitt 
nema með honum. „Þetta var eins og 
nýtt líf. Bara það að búa ein, vakna 
ein á morgnana. Hvað á maður að 
gera einn klukkan átta á morgnana? 
Við vorum rosalega góðir vinir og 
erum í raun og veru enn, það er ekk-
ert tekið í burtu.“

Jafnréttismál að fá að elska yngri
En er Magnea eitthvað að slá sér 
upp? „Já. Sem er mjög sérstakt og 
óvenjulegt á Íslandi af því að mað-
urinn er talsvert yngri en ég. Við 
erum að tala um áratugi.“

Magnea skellir upp úr. „Það er 
ekki viðtekið á Íslandi að konan sé 
þetta eldri en maðurinn í ástarsam-
bandi! En þetta er bara jafnréttis-
mál. Af hverja mega mennirnir vera 
miklu eldri en konurnar? Ég viður-
kenni alveg að ég hrekk stundum 
sjálf í kút þegar ég man eftir þess-
um aldursmun og hugsa: Á hvaða 
ferðalagi ert þú eiginlega Magnea? 
Ég var mjög hrædd um hvað fólk 
myndi segja um okkur, þegar við 
fórum að vera saman og ég tala nú 
ekki um að opinbera þetta hér í við-
tali í Fréttablaðinu. Ég óttast for-
dómana og ég óttast höfnun. En ég 
er 70 ára og ég ætla ekki að láta for-
dóma samfélagsins stoppa mig í 
þessu. Það kemur ekki til greina.“

Hún heldur áfram. „Ég mæli með 
því að konur á mínum aldri láti ald-
urinn ekki stöðva sig. Við getum allt 
og það er æðislegt að fá að kynn-
ast sér svona upp á nýtt. Svo á ég 
dásamlega fjölskyldu sem styður 
við bakið á mér hvað sem á dynur 
og heldur mér ungri – besta vinkona 
mín er 25 ára, barnabarnið mitt hún 
Kolfinna. Ég er æðislega þakklát 
fyrir þau.“

Tvær af ömmustelpum Magneu, 
Salka og Kolfinna, eru í hljómsveit-
inni Reykjavíkurdætrum. „Svo hef 
ég óskað eftir því að fá að vera með-
limur í hljómsveitinni. Mér finnst 
þær vera æðislegar og ég er mjög 
stolt af þeim eins og af allri minni 
fjölskyldu. Reykjavíkurdætur hafa 
tekið því vel og málið er í athugun.“

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Fréttablaðið bar 
niðurstöðurnar 
undir suma af 
helstu almanna-
tenglum landsins 
og sérfræðinga 

í ímyndarmálum. Mörg-
um þeirra þóttu niður-
stöðurnar koma nokkuð á 
óvart og þótti merkilegt 

að sjá hvernig spurningin 
varpaði nýju ljósi á stöðu 
stjórnmálaleiðtoganna hjá 
almenningi.

Margir vilja ekki fara út 
með neinum
Óneitanlega vekur það 
athygli, þegar niðurstöður 
könnunarinnar eru skoðað-
ar, að stór hluti almennings 
gat ekki hugsað sér að fara 
út að borða með neinum 
stjórnmálamanni. Af þeim 
sem tóku afstöðu til spurn-
ingarinnar vildu 33 prósent 

ekki fara út að borða með 
neinum. Katrín Jakobsdótt-
ir var tiltölulega langt fyrir 
ofan næsta mann. Katrín 
þótti eftirsóknarverður 
sessunautur við borð veit-
ingahúsa landsins hjá 24 
prósentum þeirra sem tóku 
afstöðu. 17 prósent vildu 
fara út að borða með Bjarna 
Benediktssyni, 12 prósent 
með Sigmundi Davíð Gunn-
laugssyni forsætisráðherra, 
fimm prósent með Helga 
Hrafni Gunnarssyni, þrjú 
prósent með Guðmundi 

Steingrímssyni, og tvö pró-
sent með Árna Páli Árna-
syni.

Sumt kemur á óvart
Álitsgjafar Fréttablaðsins 
voru flestir sammála um að 
Katrín Jakobsdóttir væri 
jarðbundin og jákvæð, sem 
gerði hana að ákjósanlegum 
borðfélaga. Mörgum komu 
óvinsældir Helga Hrafns 
Gunnarssonar, þingflokks-
formanns Pírata, á óvart. 
Flestir voru einnig sam-
mála um að Guðmundi 

Steingrímssyni, formanni 
Bjartrar framtíðar, hafi 
ekki tekist að sann-
færa almenning um 
hversu skemmti-
legur hann sé í 
raun. Samhljóm-
ur var einnig 
um að niður-
stöðurnar 
væru sláandi 
fyrir Árna Pál 
Árnason, for-
mann Sam-
fylkingar-
innar. 

Með hvaða stjórnmálamanni viltu fara 
út að borða? Katrínu Jakobsdóttur

24%
KATRÍN 
JAKOBSDÓTTIR

   Hún er brosmild og 
hláturmild. Virkar eins og hún 
sé skemmtileg. Held að það sé 
hægt að ræða allt á milli 
himins og jarðar við hana.

   Hún er svo venjuleg. Það 
er líka það sem fólk er að 
tengja við. Maður sér hana 
alveg fyrir sér í útilegu með 
fjölskylduna, með krakkana 
með sér. Hún er líka svo 
rosalega aðgengileg. Maður 
rekst á hana í Melabúðinni og 
sér hana svo keyra burt á 
gamla skutbílnum með 
barnastólana aftur í. Hún er 
mjög nálægt okkur og ég held 
að fólk tengi vel við það.

   Hver vill ekki fara út að 
borða með skemmtilegri og 
huggulegri konu? Lífsglöð og 
falleg manneskja.

17%
BJARNI 
BENEDIKTSSON

   Hann er algjör töffari. 
Virkar svolítið utan seilingar 
fyrir almenning. Slíkt getur 
heillað. Svona eins og að hann 
sé partur af lífsstíl sem fólk vill 
lifa.

   Ég held að öllum þyki 
gaman að fara út með spöðum 
sem þekkja alla á staðnum.

   Bjarni kemur fyrir sem 
mjög viðkunnanlegur maður. 
Hann er örugglega skemmti-
legur. Ég myndi gjarnan vilja 
setjast niður með honum og 
ræða um hin ýmsu mál. Svo 
skemmir örugglega ekki fyrir 
að hann myndi líklega taka 
upp veskið og borga að 
matnum loknum.

12%
SIGMUNDUR DAVÍÐ 
GUNNLAUGSSON

   Þrátt fyrir allt hans tal um 
mikilvægi þess að vera 
jákvæður, þá er einhver ára 
neikvæðni í kringum manninn. 
Hann virðist bara ekki vera 
mjög skemmtilegur borðfélagi 
og hefur ekki virst það lengi. 
Eða kannski bara alltaf. Hann 
var líka svona djúpraddaður og 
alvarlegur í sjónvarpinu.

   Stór hluti þeirra sem vilja 
fara út að borða með Sigmundi 
eru líklega kjósendur Fram-
sóknarflokksins. En síðan er 
örugglega dágóður hluti sem er 
forvitinn um Sigmund. Ég 
hugsa að Íslendingar séu ekki 
jafn forvitnir um neinn annan 
en forsætisráðherrann okkar.

   Hann er málglaður og 
hress. Sem væri kostur við að 
fara út að borða með honum. 
Hlýtur að vera gaman að sitja 
með honum.

5% 
HELGI HRAFN 
GUNNARSSON

   Það „púllar“ enginn svona 
tagl. En hann er samt klárlega 
mjög áhugaverður og 
örugglega frábær borðfélagi. 
Niðurstöðurnar koma mér 
nokkuð á óvart.

   Þetta kemur mér verulega 
á óvart. Helgi hefur staðið sig 
ákaflega vel á þingi og á 
örugglega mikið í þessu fylgi. 
Kannski finnst fólki hann helst 
til of nördalegur–  fer eftir 
úrtakinu sem var notað í 
skoðanakönnunni. Held að 
hann sé stórskemmtilegur. 
Hefur kannski ekki sýnt 
mannlegu hliðina í fjölmiðlum.

   Ætli þetta sé ekki aðallega 
„dress-code“ vandamál? En 
svona í alvöru, þá held ég að 
vinsældir Pírata séu fyrst og 
fremst Helga Hrafni að þakka 
og hann sé mjög mikils metinn 
sem stjórnmálamaður. En fólk 
horfir kannski frekar til hans 
sem manns sem leysir 
vandamál, ekki „wine og dine“ 
fígúru.

3% 
GUÐMUNDUR 
STEINGRÍMSSON

   Ég held að hann sé 
þrælskemmtilegur. Hann þarf 
betra fólk með sér. Hann er 
ekki að ná að til fólks, eins 
skemmtilegur og hann er.

   Hann er eini maðurinn í 
þessum hópi sem er þekktur 
fyrir að vera hressi gaurinn 
með gítarinn. Það sést hvað 
hann hefur misst þann sjarma 
með því að fara í stjórnmálin. 
Guðmundur hefur ekki náð að 
yfirfæra það að vera skemmti-
legasti maðurinn í partíinu yfir 
í að vera sá skemmtilegasti á 
þingi.

   Þessar óvinsældir hans 
koma manni á óvart. Hann 
virkar fjörugur og fyndinn og 
gæti verið hinn skemmtilegasti 
borðfélagi. Hann þarf að taka 
þessar niðurstöður til sín og 
breyta ímyndinni.

2% 
ÁRNI PÁLL 
ÁRNASON

   Hann er búinn að vera 
frekar umdeildur og fékk lélega 
kosningu í eigin flokki. Það 
smitar kannski út frá sér? Ég 
veit það fyrir víst að hann er 
skemmtilegur maður. Ég held 
að hann gæti komið mörgum á 
óvart.

   Maður var að vona hans 
vegna að fólk væri bara ekki 
búið að kaupa hann sem 
þungavigtarstjórnmálamann 
en líkaði ágætlega við hann 
annars. En svo virðist ekki 
vera. Hann hefur ekki fundið 
sinn eigin tón í stjórnmálum 
og virkar því ekki eins og hann 
sjálfur í viðtölum. Eins og hann 
sé svolítið að leika stjórnmála-
leiðtoga. Ég held að það fæli 
fólk frá.

   Guðmundur og Árni Páll 
eiga báðir við mikil ímyndar-
vandamál að stríða. Fólk trúir 
ekki að Árni Páll meini neitt 
með því sem hann segir þótt 
það hljómi vel og að Guð-
mundur nái aldrei að fram-
kvæma neitt sem hann meinar 
þótt það hljómi vel.

Hvernig túlka sérfræðingarnir niðurstöðurnar?
Nokkrir af helstu almannatenglum og ímyndarsérfræðingum landsins rýna í svör landsmanna um hverjum þeir vilja helst fara með út að borða.

Hvert færi 
Heiðar með 

leiðtogana á 
stefnumót?

Fréttablaðið fékk 
Heiðar Jónsson 

snyrti til þess að 
fara yfir hvað 

væri skemmti-
legt að gera 

með stjórnmála-
leiðtogunum á 

stefnumóti. 

ÁLITSGJAFAR Hödd Vilhjálmsdóttir, Hugrún Halldórsdóttir, Heiða Lára Aðalsteinsdóttir, 
Gunnar Salvarsson, Andrés Jónsson, Fjalar Sigurðarson, Jón Gunnar Geirdal.

Könnunin var framkvæmd í vikunni. Úrtakið var 800 manns og tóku 682 afstöðu til spurningarinnar. 
Hlutfall reiknast út frá þeim sem tóku afstöðu.

Kjartan Atli
Kjartansson
kjartanatli@365.is

Katrín Jakobsdóttir
Maður myndi taka daginn 
snemma með henni og vonast 
til að hann yrði langur. Fara 
með henni á „artý“ kaffihús 
og síðan á pönkaða tónleika, 
eða jafnvel framúrstefnulega. 
Ég held að það myndi verða 
skemmtilegt kvöld með 
Katrínu.

Bjarni Benediktsson
Stefnumót með Bjarna þyrfti 
að tímasetja vel og láta það 
hitta á dag þar sem væri fín 
og flott móttaka einhvers 

staðar. Daman sem færi með 
Bjarna á stefnumót gæti þar 
„flassað“ fína og flotta „deit-
inu“ sínu. Síðan fara á fínan 
en frekar lítinn veitingastað 
með tempraðri lýsingu. 

Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson
Ég held að „sportý“ kona 
myndi jafnvel fara með 
Sigmundi Davíð og grilla bara, 
auðvitað íslenskt kjöt. Vera 
með góðum vinahópi og hafa 
það gott. Síðan að skella sér 
upp á Helgafell og horfa á sól-

setrið. Held að þetta væri kvöld 
sem væri Sigmundi að skapi.

Helgi Hrafn Gunnarsson
Ég held að það væri best að 
bjóða Helga Hrafni í skemmti-
legt partí í anda blómatímans. 
Yrði bara einfalt og skemmti-
legt. Mikilvægt væri að senda 
honum boðskort í partíið í 
gegnum tölvupóst.

Guðmundur Steingrímsson
Ef ég væri rík dama myndi ég 
vilja taka hann með mér til 
New York og fara í Comedy 

Cellar. Guðmundur er svo 
hress og skemmtilegur maður. 
Helgarferð til New York, þetta 
gæti ekki klikkað.

Árni Páll Árnason
Hann er voðalega fjölskyldu-
vænn og góður maður. Ef ég 
væri kona myndi ég bjóða 
honum og góðum vinum, sem 
væru með hæfilegan áhuga á 
listum og pólitík, heim í mat. 
Ég myndi líka bjóða móður 
Árna Páls með. Hún er alveg 
ofboðslega spennandi kona og 
skemmtileg.

Þegar landsmenn eru spurðir að því hvaða stjórnmálaleiðtoga þeir vilja helst fara með út að borða er 
Katrín Jakobsdóttir vinsælust. Þetta eru niðurstöður skoðanakönnunar Fréttablaðsins. Bjarni Benedikts-
son, formaður Sjálfstæðisflokksins, þótti næstbest til þess fallinn, en Árni Páll Árnason var óvinsælastur.
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Reykjavík Kletthálsi 7 Opið virka daga kl. 8-18, laug. 10-16

Reykjanesbær Fuglavík 18 Opið virka daga kl. 8-18

Strákústur 
30cm breiður

795

Lokað slönguhjól 20m 1/2” 

9.780
Leca blómapottamöl 10 l.

       990 

Meister jarðvegsdúkur 
9961360 5x1,5 meter 

795

Mei-9957210 Skilrúm  
í garðinn 9mx15cm

1.195

Portúgalskir leirpottar í úrvali - Gæðavara
Verð frá kr. 125

Undirdiskar fáanlegir
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Gróðurmold 40 l

890
Gróðurmold 20 l

490

Garðkarfa 25L 

1.075
25L 

einnig fáanleg  
50 lítra karfa 20 lítra fata 

895
einnig til 12lítra á kr 
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kr raaaaaaaaaaa á á á á áá á á á á á á á á k 20%
AFSLÁTTUR

20%
AFSLÁTTUR

20%
AFSLÁTTUR

1.836
860

716636

Garðverkfærasett

590

20%
AFSLÁTTUR

472

7.824 956
792

Álstigi 3x8 þrep
2.27-5.05 m 

17.990  

14.392

636

20%
AFSLÁTTUR

 1.690  1.590

 1.690
Malarhrífa

1.890

MIKIÐ ÚRVAL

20%
AFSLÁTTUR

1.352
1.512

1.272

1.352

EKKI AFSLÁTTUR AF MOLD

Proflex Nitril 
vinnuhanskar

375
299

79625 stk. 110 lítra ruslapokar 995    
Einnig 200lítra 10 stk. kr. 795 (65my)

20%
AFSLÁTTUR

Protool kúttari 
GW8012, 
1900W 
254mm blað 

28.990
23.192

20%
AFSLÁTTUR

Slönguvagn á hjólum 1/2” 
f/50 metra 

2.490  1.992

Slöngutengjasett 
með úðabyssu

695   
556

2

Slöngutengjasett 
1/2” og 3/4” 

395
316

36

1/2” slanga 15 metra  
með stút og tengjum

1.490 
1.192

PRETUL úðadæla
5 l. Trup 24685

2.990 
2.392

20%
AFSLÁTTUR

SUMARSPRENGJA í Múrbúðinni

2.190
1.752

20%
AFSLÁTTUR

GÆÐASKÓFLUR

5.512

Rafmagnshitablásari 
2Kw 1 fasa

6.890 

Garðkanna 10 L 

895

1.196

716

20%
AFSLÁTTUR
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Einn sunnudagsmorguninn á grísku 
sælueyjunni Kos hitti ég Qamar. 
Hún er frá Dara’s þar sem helvítið 
í Sýrlandi byrjaði fyrir fjórum 
árum. Nú er hún komin alla þessa 
leið með börnin sín þrjú, með 

tveggja ára biðstöðu í flóttamannabúðum í 
Austur-Tyrklandi, við landamæri Sýrlands. 
Þangað fór hún eftir að eiginmaðurinn var 
drepinn. Eða brenndur. Hann vann hjá raf-
veitunni og eftir að tvær bílsprengjur höfðu 
sprungið í bænum var hann handtekinn 
fyrir það eitt að vera súnní-múslimi. Þremur 
mánuðum seinna birtist hann, á líkbörum, 
en læknirinn hvíslaði að henni að dánar-
orsökin væri raflost í kynfærin, þau væru 
brunnin. Hún flúði til Tyrklands.

Það eru tvær milljónir Sýrlendinga í 
flóttamannabúðum í Tyrklandi. Önnur 
milljón er á vergangi. En Qamar segir 
aðbúnaðinn vera til fyrirmyndar hjá Rauða 
krossinum og Flóttamannahjálp Sameinuðu 
þjóðanna, eins langt og það nær. 

„En eftir tvö ár varð ég að fara, fyrir 
börnin mín. Þau verða að komast í skóla, 

læra að reikna, lesa, eiga framtíð. Það er 
engin framtíð fram undan í Sýrlandi. Þetta 
stríð mun vara í tíu ár hið minnsta. Sýrland 
sem var verður aldrei aftur til. Jafnvel hel-
vítis forsetinn veit það. Þetta óguðlega stríð 
hefur ekkert að gera með okkur Sýrlend-
inga, við erum bara peð í valdatafli milli 
Írans og Sádi-Arabíu, eins og Jemen. Og 
einhver sagði mér, nú á leiðinni, að ástand-
ið þar væri enn verra en hjá okkur. Hvern-
ig er það hægt? En nú er ég þó komin til 
Evrópu,“ segir Qamar sem hefur búið um sig 
og börnin sín undir tré í garðinum. „Hér er 
mér alla vega frjálst að anda og tala, er það 
ekki?“ spyr hún og hlær í garðinum á Hótel 
Capitain  Elias. 

5.700 á einni helgi
Á hótelinu búa rúmlega 300 flóttamenn; í 22 
litlum herbergjum, í matsalnum, í garðinum 
í fimm tjöldum sem Rauði krossinn hefur 
komið upp – og svo undir berum himni eins 
og Qamar. Það er ekki rafmagn, rennandi 
vatn eða salernisaðstaða á hótelinu. Já, vel-
komin til Evrópu. 

Það sem af er þessu ári hafa rúmlega 100 
þúsund flóttamenn komið yfir Miðjarðar-
haf, á bátskænum, í leit að framtíð. Nær allir 
til Ítalíu og Grikklands, enda þau lönd sem 
næst eru Afríku og Asíu. Nokkur þúsund 
hafa drukknað.

Eina helgina í maí er 5.700 flóttamönnum 
bjargað af Miðjarðarhafi, þar af eru 620 sem 
koma frá Tyrklandi. 

Fyrstu farþegarnir eru dregnir í land 
klukkan fimm á sunnudagsmorgni. Síð-
asti báturinn finnst um sjö. Klukkutíma 
síðar eru síðustu flóttamennirnir komnir á 
bryggjusporðinn, þar sem hinir bíða, eins og 
fé á leið í réttir. 

Upp úr átta er síðan gengið í gegnum Kos-
bæinn, tveggja kílómetra leið í lögreglu-
fylgd, að Hotel Capitain Elias, þar sem fólkið 
er skilið eftir. Árrisulir ferðamenn, á leið í 
árbít, horfa undrandi á þessa skrúðgöngu. 
Sumum finnst truflandi, í fríi að sleikja sól-
ina, að þurfa að mæta þessum flóttamönn-
um. Fjölskyldum með allt sem þær eiga í 
einum litlum bakpoka. Á Kos snýst lífið um 
ferðamenn og hefur þetta haft mikil áhrif. Í 

maí komu helmingi færri til Kos en í sama 
mánuði í fyrra. 

Ég hitti lögreglustjórann í Kos fyrir utan 
lögreglustöðina. Þar bíða flóttamennirnir 
eftir að láta skrásetja sig inn í Evrópu. Ég 
býð kurteislega góðan dag en bregður svo-
lítið þegar hann hækkar róminn: „Not a very 
good morning, no morning is now a good 
morning here in Kos.“

EKKERT SUMAR Á SÝRLANDI
Páll Stefánsson ljósmyndari ferðaðist til Sýrlands, Tyrklands og Grikklands þar sem hann hitti fjölda flóttamanna í leit að betra 
lífi. Hann segir sögur af augnablikum í lífi þessa fólks sem er nýkomið til grísku eyjarinnar Kos frá hörmungum í Sýrlandi. 

VELKOMIN TIL EVRÓPU  Flóttamenn búa sér til 
athvarf á auðum lóðum. 

BEÐIÐ EFTIR BETRA LÍFI  Fólkið drepur tímann með því að sofa, hugsa og með leik. Algjör kynjaskipting er í leikjum unglinganna. Strákarnir fara í fótbolta, stelpurnar í brennó. 
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Dýrmætur bakpoki
Og þessi sunnudagsmorgunn hjá  Moonif er 
ekki sá besti. Þetta er gerðarlegur, rúm-
lega fertugur sýrlenskur faðir tveggja 
barna frá Aleppó. Hann er með tárvot 
augu. Af hverju? Af hverju? stynur hann í 
sífellu fyrir framan hótelið og heldur utan 
um eigin konuna. En smyglararnir höfðu, 
síðustu nótt, þegar bátnum var ýtt úr vör, 
tekið af honum bakpokann og hent honum í 
sjóinn – þar sem hann hvarf niður í myrkr-
ið. Þeir öskruðu á hann að bakpokinn væri 
of stór, að nú opnaðist pláss fyrir einn far-
þega í viðbót og þúsund evrur meira í vas-
ann fyrir þá. „Í bakpokanum var allt það 
sem mér var kærast, myndir af pabba og 
mömmu, mynd af fyrstu tönn elstu dótt-
urinnar, fjölskyldumyndir, sparifötin og 
síðustu aurarnir okkar. Af hverju?“ spyr 
Moonif. 

Áfengi og svínakjöt í boði
Um kvöldið kemur ungur en þykkur Kan-
adabúi færandi hendi. Fyrr um daginn 
hafði hann rambað fram hjá hótelinu og 
fundið til með fólkinu. Hann ákveður því 
að bjóða til smá veislu. Hann keypti þrjá 
kassa af bjór og lét elda fyrir sig pasta-
pottrétt með ódýrasta kjötinu. „Svo allir fái 
nú eitthvað,“ segir hann. Hann verður síðan 
miður sín þegar enginn, þótt allir séu sár-
svangir, snertir matinn. Kjötið er nefnilega 
svínakjöt, en það, eins og áfengi, er á bann-

lista hjá múhameðstrúarmönnum. Hann er 
nokkuð við skál þegar ég sé hann hverfa 
upp í leigubíl, með matinn og bjórinn, sem 
hann hafði ekki þegar drukkið.

Einkadóttirin óhult
Morguninn eftir hlæjum við Ammar að 
þessum miskunnsama Samverja, menn-
ingarklaufa, eins og hann kallaði hann. En 
Ammar, nokkuð aldraður menntaskóla-
kennari frá Damaskus með fallegt and-
lit sem hefði getað orðið sláandi portrett, 
vill engar myndatökur. „Jú, allt í lagi að 
mynda hana, dótturina, litlu dótturdótt-
urina, en ekki mig.“ Vegna þess að hann er 
á leið heim aftur, heim til Damaskus, þar 
sem veik eiginkonan, ófær til ferðalaga, 
bíður hans. Í þrjá mánuði hafa þau feðginin 
ferðast, fyrst í gegnum stríðið í Sýrlandi, 
síðan 2.000 kílómetra leið í gegnum Tyrk-
land, til Bodrum. Nú er einkadóttirin komin 
í evrópskt skjól. Hann er á leið til baka í 
hryllinginn, til að hlúa að eiginkonunni. 

Og eftir tíu til fimmtán daga eru svo 
mæðgurnar á leið til Aþenu. Því Grikkir 
hafa ekki efni á því að halda uppi flótta-
mönnum, hvað þá að fylla eyjuna. Þannig 
að á hverju kvöldi eru hundruð flóttamanna 
send, á kostnað gríska ríkisins, með ferju 
til Aþenu. Þaðan er leiðin greið, norður 
eftir álfunni, og jafnvel til Íslands. 

Þar sem væri auðvitað vel tekið á móti 
þessu frábæra fólki, eða hvað? 

SJÁLFSMYND   
Loksins kominn með far 
til Aþenu–  Evrópa bíður.  

ANDSTÆÐUR  250 metra frá flóttamannabúðunum sitja túristar og sleikja sólina.  MÓÐIR OG BÖRN  Qamar hefur komið sér fyrir undir berum himni.  
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FARSÍMAR OG 
FYLGIHLUTIR

Tveir símar til vara
Símar Ómars Ragnarssonar hafa lent í jafn 
mörg um ævintýrum og hann sjálfur. Hann 
gengur með þrjá síma til að vera alltaf í 
sambandi.  SÍÐA 2

Ljósmyndir með síma
Með A Modo Mio-kaffi  vélinni frá AEG er tryggt 
að hver einasti kaffi  bolli verður góður.
  SÍÐA 4

NORDICPHOTOS/GETTY
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Ómar keypti sinn fyrsta 
síma í byrjun níunda ára-
tugarins. „Fyrsti síminn 

minn var stór og mikill hlunk-
ur og maður varð slæmur í bak-
inu af að bera hann. Þetta var 
með allra fyrstu farsímunum og 
verðið var skelfilega hátt, en ég 
ákvað það frá fyrsta degi að þessi 
sími myndi aldrei verða aðskil-
inn frá mér,“ segir Ómar glett-
inn. Ástæða kaupanna var starf 
Ómars sem fréttamaður. „Þetta 
var gjörbylting fyrir fréttamann, 
að hægt væri að ná í mann hvar 
sem maður var staddur. NMT-
stöðvarnar voru reyndar mjög 
fáar en þar sem ég er f lugmaður 
gat ég verið í óvenju miklu sam-
bandi.“

Breiðir út fréttaelda
Tilkoma farsímans auðveldaði 
Ómari mjög starfið. „Hann gerði 
mér kleift að vera með lágmarks 
viðbragðstíma þegar eitthvað 
fréttnæmt gerðist. Ég leit enda á 
mig sem nokkurs konar frétta-
slökkvilið en öfugt við slökkvi lið 
sem reynir að stöðva útbreiðslu 
eldsins reyni ég að breiða út frétta-
eldinn sem hraðast og víðast,“ 
segir Ómar og hlær sínum kunn-
uglega hlátri. „Ég er enda alltaf á 
24 klukkustunda vakt enn þann 
dag í dag, þótt ég sé ekki lengur í 
föstu starfi.“

Ævintýrasímar
Ómar hefur ekki tölu á öllum 
þeim símum sem hann hefur átt 
enda hafa þeir margir týnt töl-
unni við hinar ýmsu aðstæð-
ur. „Farsímarnir mínir hafa lent 
í jafn mörgum ævintýrum og ég 
sjálfur enda er ég alltaf með þá á 
mér,“ segir Ómar og nefnir nokk-
ur dæmi.

„Einn farsíminn datt úr 412 
metra hæð úr mastrinu á Gufu-
skálum. Það er hæsta fall sem far-
sími hefur lifað af. Við fundum 
hann eftir nokkra leit og það var 
hægt að kveikja á honum. Hins 
vegar eyddi hann tíu sinnum 
meira rafmagni en áður. Ég hef 
stundum gleymt símum á þak-
inu á bílum. Einu sinni ók konan 
mín af stað með símann á þak-
inu en hann fannst nú við hring-

veginn. Einn síminn varð eftir á 
stéli á f lugvél þegar ég f laug til 
Vestmannaeyja. Þegar ég kom til 
baka uppgötvaði ég að ansi marg-
ir Fokkerar höfðu lent á símanum 
og hann lá í méli á f lugbrautinni. 
Eitt sinn datt ég ofan af kletti í 
Noregi og í Guðnafjörð, þá fór 
síminn fjandans til.“

Koma að gagni í ýmsum aðstæðum
Þeir sem þekkja Ómar vita að 
hann svarar í símann við alls 
kyns aðstæður. „Þegar ég tók 
v ið Edduv iðu rken n i ng u n n i 
núna síðast var sýnt skot þar 
sem ég stóð á hafísjaka í frétt-
um Stöðvar 2 og ætlaði að fara 
að taka svokallað standup. Þá 
hringdi síminn og við tók mikið 
fum og fát við að svara í símann 
á sleipum hafísjakanum,“ segir 
Ómar og hlær. Þá minnist hann 
á annað atvik sem Sigurður 
Grímsson tók upp af Ómari þar 
sem hann var nýkominn úr gos-
inu á Vatnajökli að klippa eld-
ingu og tala yfir texta. „Á sama 
tíma er ég með farsímann við 
eyrað að tala við undirleikarann 
minn. Við vorum þá að halda 
símaæfingu til að æfa lög fyrir 
landsfund sjálfstæðismanna 
sem ég mætti á eftir fréttir.“

Misskilningur á miðnætti
Ýmis skondin tilvik hafa tengst 
símanotkun Ómars. „Ég fór oft á 
fótboltaæfingar á fimmtudags-
kvöldum milli ellefu og tólf á 
kvöldin. Á þeim tíma var ég með 
spurningaþættina „Hvað held-
urðu?“ og var búinn að segja við 
Baldur Hermannsson spurn-
ingameistara að hann gæti 
hringt í mig hvenær sem væri 
til að ræða skipulagninguna. Ég 
geymdi stóra símann við hliðar-
línuna. Um korter í tólf hringdi 
síminn og þar sem ég var með 
boltann sá ég mér færi að grípa 
símann en halda áfram að spila 
boltanum fram völlinn. Ég var í 
hasarleik og mjög móður,“ segir 
Ómar sem fannst fyndið að heyra 
í Baldri sem baðst margsinnis af-
sökunar fyrir að hringja á þess-
um tíma næturinnar. „Enda hélt 
hann að ég væri að gera eitthvað 
allt annað en að spila fótbolta,“ 

segir Ómar og skellir sér á lær. 
„Baldur sagði mér það seinna 
að hann hefði furðað sig á því að 
ég skyldi svara í símann sama á 
hverju gengi.“

Úr einum síma til að finna hinn
Ómar gengur með þrjá síma á sér. 
„Ég er með tvo síma sem kostuðu 
4.900 krónur hvor og ég held mikið 
upp á svona galdratæki sem kosta 
svipað og ein búðarferð í Bónus,“ 
segir Ómar sem notar annan sím-
ann til að finna hinn enda ekki 
óalgengt að hann leggi símana 
frá sér á óvenjulegum stöðum. 
Þriðji síminn er snjallsími. „Þetta 
er ódýrasti Samsung-síminn sem 
er með Skype en Skype er eitthvað 
sem mann dreymdi alltaf um,“ 
segir Ómar sem geymir snjallsím-
ann á sérstökum stað í jakkanum. 
„Ef ég þarf að tala í Skype eða leita 
að einhverju á skjá færi ég kortið 
úr aumingjasímanum yfir í snjall-
símann. Svona símar með skjá 
eyða nefnilega svo miklu meira 
rafmagni.“

Ómar segist annars mjög léleg-
ur að nota símann sem tölvu. „Ég 
reyni alltaf að vera með spjaldtölv-
una mína með mér en set þá kröfu 
að spjaldtölvur séu með lyklaborði 
eins og ritvél. Ég get með engu 
móti verið að pikka þetta með 
puttunum eins og margir gera,“ 
segir hann og brosir. „Draumur-
inn núna er að eignast minnstu 
slíku spjaldtölvuna sem er samt 
nógu stór til að vera með lykla-
borði.“

Hringt í kistuna
Aðdáun Ómars á símum nær 
út fyrir gröf og dauða enda ber 
hann með sér leyndan draum 
um að fá símtal í kistuna. „Það 
væri mjög skemmtilegt ef sím-
inn myndi hringja inni í kist-
unni þegar verið væri að molda 
hana í kirkjunni,“ segir Ómar og 
skellir upp úr. „Það væri í mínum 
anda en ég er þó ekki viss um að 
þeim sem standa fyrir jarðarför-
inni muni finnast þetta sniðug 
hugmynd.“ 

Með þrjá síma í vösunum
Ómar Ragnarsson var einn fyrsti Íslendingurinn til að festa kaup á farsíma, á tíma þar sem símarnir voru á stærð við ferðatöskur. Í dag 
gengur Ómar með þrjá síma enda gott að eiga einn til vara þegar eitthvað kemur fyrir hina eins og svo oft vill verða með símana hans Ómars.

Á ferð og flugi. Ómar talar hér í einn af þremur símum sínum en með í för eru hinir símarnir tveir auk fartölvunnar. MYND/GVA

Einn síminn 
varð eftir á stéli 

á flugvél þegar ég flaug 
til Vestmannaeyja. Þegar 
ég kom til baka 
uppgötvaði ég að ansi 
margir Fokkerar höfðu 
lent á símanum.

40.000 fréttaþyrstir
notendur

Smelltu þér á
Fréttablaðsappið
og lestu blaðið 
hvar sem er og
hvenær sem er.

Nálgastu appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum: Fáðu Fréttablaðið ókeypis í spjaldtölvuna
og snjallsímann með Fréttablaðsappinu.
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Fyrir ári vaknaði mikill áhugi 
hjá Þórunni Jónsdóttur á því 
að taka ljósmyndir. Fram að 

því segist hún ekki hafa verið sér-
staklega dugleg við að taka mynd-
ir. „Ég byrjaði að taka myndir á 
símann í gegnum Instagram og 
notaði filterana þar. Svo benti vin-
kona mín sem er ljósmyndari mér 
á nýtt app sem heitir Snapseed 
sem ég nota til að vinna myndirn-
ar. Eftir að ég uppgötvaði það er ég 
miklu duglegri við að taka myndir 
og tek myndir nánast daglega,“ út-
skýrir Þórunn.

Fyrst þegar ljósmyndaáhug-

inn vaknaði tók Þórunn aðallega 
myndir af náttúrunni og bygging-
um en áherslan hjá henni hefur 
breyst. 

„Núna finnst mér skemmtilegt 
að taka myndir af ókunnugu fólki 
úti á götu. Mér finnst það svolít-
ið krefjandi og ég þurfti að stíga 
út fyrir þægindarammann til að 
þora það en ég hef mjög gaman 
af því.“

Þórunn segist ekki hafa átt 
myndavél frá því árið 2004 og 
að síðan hún fékk sér síma með 
góðri myndavél hafi henni ekki 
fundist þörf á að eiga sérstaka 

myndavél. „Ég átti Samsung 
Gal axy S3 áður og þegar ég fékk 
mér síma í fyrra ákvað ég að 
halda mig við Samsung af því 
mér fannst myndavélin í honum 
betri en í öðrum símum þannig 
að það endaði með því að ég fékk 
mér Galaxy S5. Ég ætla samt að 
fá mér góða, alvöru myndavél 
f ljótlega þar sem ég hef verið að 
taka svo mikið af myndum að 
mig langar að hafa f leiri mögu-
leika. Mér finnst samt magn-
að hvað hægt er að gera með 
myndavélinni í símanum og 
það er gott að hafa hann alltaf í 

vasanum og þurfa ekki að hafa 
myndavél líka,“ segir hún.

Þórunn segist ekki vera nógu 
dugleg að vista myndirnar sem 
hún tekur en hún setur þær inn 
á Google Drive þegar hún man 
eftir því.

„Ég læt líka prenta mikið út 
fyrir mig hjá Prentagram. Það er 
þægilegt að senda myndir beint 
þangað af Instagram og líka úr 
símanum. Ég skreyti heimil-
ið mikið með myndunum sem 
ég tek og var komin með heilan 
vegg heima af myndum sem ég 
lét prenta fyrir mig.“

Áhuginn vaknaði með símanum
Þegar Þórunn Jónsdóttir fékk sér nýjan síma fyrir um ári kviknaði áhugi á að taka fallegar myndir. Hún tekur aðallega myndir 
af fólki úti á götu þessa stundina en áður tók hún myndir af náttúru og byggingum og notar hún símann til þess. 

Á Krýsuvíkurleið. Á Skólavörðuholti. 

Þórunn byrjaði að taka myndir í fyrra 
þegar hún fékk sér nýjan farsíma. Hún tók 
allar þessar myndir með símanum. 

MYND/GABRIELLE MOTOLA

Útvarpsmöstur 
á Rjúpnahæð í 
Kópavogi.



Sirkuslíf
Margrét Erla Maack  fer 
með  hópi fjölleika-

manna úr Sirkus Ísland  
í ferðalag um helgina.

SÍÐA 2

Söngvaskemmtun 
Kristjana  Stefánsdóttir og 
Svavar Knútur syngja fyrir  
gesti í Víkinni á morgun.
SÍÐA 4

Nýja Pantene hárlínan er sú 
fyrsta í heiminum sem gerir við 
og verndar hárið fyrir vatns-

skemmdum. „Pantene er þekkt fyrir 
miklar rannsóknir á sínum hárvörum 
og mikill metnaður er fyrir því að sanna 
árangur þeirra. Þessi nýja formúla er 
engin undantekning á því,“ segir Katrín 
Eva Björgvinsdóttir vörumerkjastjóri.  

„Hár er aðallaga gert úr próteini og er 
keratín lykilefni í uppbyggingu hárs. Til 
að halda hárinu heilbrigðu og glansandi 
þarf að vernda það. Í vatni eru ýmiss 
konar steinefni og þó þau séu góð fyrir 
líkamann geta þau haft slæm áhrif á 
hárið. Eitt þessara steinefna er kopar en 
kopar hefur þau áhrif að það myndast 
eins konar „holur“ í hárinu og með tím-
anum skemmist það. Þetta ástand er 
kallað „Protein-Porosis“, hárið verður 
veikara, líflaust og slitnar frekar.“ 

Katrín segir að mikilvægt sé að 
vernda keratínið í hárinu sjálfu. „Rann-
sóknir sýna að nýja tæknin frá Pantene 
verndar hárið, formúlan inniheldur 
andoxunarefni sem koma í veg fyrir 
skemmdir vegna þessara slæmu stein-
efna sem leynast í vatni. Í sjampóinu er 
svokallaður „stoppari“ (e. blocker) sem 
kemur í veg fyrir oxun á keratíni með 
því að finna og stöðva það sem veldur 
skemmdunum. Hárið verður því heil-
brigðara með hverjum þvotti.“  

Að sögn Katrínar sýna klínískar 
rannsóknir fram á að Pantene sjampóið 
sem inniheldur andoxunarformúluna 
minnki áhrif slæmra steinefna meira en 
sjampó án formúlunn-
ar. „Strax eftir fyrsta 
þvott eykst 
náttúru-
legur ljómi 
hársins og 
með áfram-
haldandi 
notkun 
kemst 
hárið aftur 
í uppruna-
legt horf, 

náttúrulegt eins og það er fallegast. 
Í stað þess að skemmast þá verður 
ástand hársins betra með hverjum 
þvotti,“ segir hún. 

Mælst er til þess að sjampó og hár-
næring séu notuð saman og er Pantene 
með eitthvað fyrir alla. „Coloured hair 
repair and shine sjampóið og hárnæring-
in fyrir litaða hárið hefur algjörlega slegið 
í gegn. Hárið fær þetta náttúrulega útlit 

og aukinn gljáa, 
það er eins og 
hárið sé alltaf 
nýlitað. Eins 
erum við með 
Classic Care, 
Smooth and 
sleek og Repair 
and protect, 
eitthvað við 
allra hæfi.“  

KATRÍN EVA 
BJÖRGVINSDÓTTIR
vörumerkjastjóri.
MYND/ERNIR

LÍFLEGRA OG FALLEGRA HÁR Með nýju hárvörunum frá Pantene verður 
hárið sterkara og heilbrigðara. 

HEILBRIGÐARA MEÐ 
HVERJUM ÞVOTTI
PANTENE KYNNIR  Ný byltingarkennd formúla frá Pantene sem gerir hárið 
sterkara og heilbrigðara með hverjum þvotti er nú komin á markað. 

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýs-
endum að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala 
og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið 
ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson 
Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434 
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir 

GESTIR
Erlendir 
gestalistamenn 
verða með Sirkus 
Ísland í sumar, til 
dæmis hin sterka 
Mama Lou sem er 
mikil kraftakona.

SIRKUSDROTTNING Margrét Erla hefur tilheyrt sirkushópnum frá upphafi og segir sirkuslífið afar skemmtilegt.  MYND/GVA

Margét Erla var á þönum þegar við 
náðum tali af henni, enda nóg að 
gera áður en haldið er af stað með 

heila sirkuslest í Herjólf. „Okkur dreymir 
um að fara með sirkusinn úr landi ein-
hvern tíma og þetta verður góð æfing,“ 
segir hún. Um 30 manns fara til Eyja þar 
sem risatjaldið verður sett upp eftir helgi. 
Hluti hópsins verður áfram í borginni til að 
halda sirkusskólanum gangandi en hann 
er afar vinsæll hjá börnum og unglingum 
á aldrinum 8-14 ára. Margrét Erla segir að 
þau séu að ala upp nýja kynslóð af sirkus-
listamönnum og margir efnilegir séu að 
vaxa úr grasi. 

Margrét Erla upplýsir einnig að ýmsu 
þurfi að redda áður en haldið er af stað í 
ferðalag og dagurinn í dag muni að mestu 
fara í það. Íslenski sirkusinn er búinn 
að sanna gildi sitt og áhorfendur bíða 
spenntir. „Sumir trúa því ekki að það séu 
íslenskir listamenn að sýna og við erum 
oft spurð um það,“ segir Margrét. Sirkus 
Íslands verður á nokkrum bæjarhátíðum 
um landið í sumar og svo einnig í borginni. 
Sýningar verða fram til 24. ágúst en þá fara 
þrír listamannanna til Hollands þar sem 
þeir stunda nám í listinni. 

FÁ VINK OG BROS
„Það er langur undirbúningur sem fylgir 
sirkusferðalagi. En þegar kemur að ferða-
laginu er allt klárt og allir vel undir það 
búnir,“ segir Margrét Erla. Vegfarendur um 
Suðurland munu eflaust taka eftir þessari 
miklu lest á morgun en sirkusfólkið stopp-
ar gjarnan í vegasjoppum til að teygja úr 
sér og skemmtir þá börnum í leiðinni. Að 
auki fá þau mörg vink á leiðinni og bros 
frá bæði ungum og öldnum. Tveir gámar 
og vagn fylgja rútu hópsins auk einkabíla. 
Sirkus Íslands hefur ekki áður sýnt listir 
sínar í Eyjum svo það er mikil tilhlökkun í 
loftinu. Sumir listamennirnir eru fjölskyldu-
fólk og makar og börn fá að vera með í 
þessu ævintýri. Margrét Erla er barnlaus 
en kærasti hennar, Hjalti Þór Þórsson, 
hefur aðstoðað hópinn. Á ferð sinni um 
landið fær hópurinn að sofa í skólum eða 
félagsheimilum. 

GANGA Í ÖLL STÖRF
Eftir að sirkustjaldið var keypt í fyrra 

breyttust möguleikar til alvöru sirkus-sýn-
inga á Íslandi og sannarlega hefur hópn-
um verið vel tekið hvar sem hann hefur 
komið. Áður voru atriðin aðallega sýnd á 
götum úti eða á skemmtunum en þau urðu 
mun tilkomumeiri eftir að tjaldið kom til 
sögunnar. „Sirkus-sýningarnar hafa vakið 
áhuga margra ungmenna sem dreymir 
um að vinna í fjölleikahúsi,“ segir Margrét 
Erla sem hefur unnið með sirkusnum frá 
upphafi í öllum mögulegum störfum. „Við 
göngum í öll störf til að spara kostnað, 
hvort sem það er í miðasölu, búa til mat 
eða skemmta á sviði,“ útskýrir hún. „Þetta 
er mjög skemmtilegt líf þótt það geti líka 
verið erfitt. Það er ótrúlega margt sem þarf 
að halda utan um svo hlutirnir gangi upp.“ 

GESTALISTAMENN
Sýningar í Eyjum hefjast miðvikudaginn 
1. júlí og standa yfir í eina viku. Í Eyjum 
verður gestalistamaður sem hefur notið 
mikillar hylli. Það er hin sterka, bandaríska 
sirkusdrottning Mama Lou, sem hefur 
vakið mikla athygli. Auk þess verður Paula 
Alvala, sem kemur frá Brasilíu, með í för í 
sumar. Von er á fleiri erlendum gestalista-
mönnum í sumar. 

Sirkusinn verður á Klambratúni 9. til 
12. júlí og aftur í ágúst. Þess á milli verður 
hann á Húnavöku á Blönduósi, Frönskum 
dögum á Fáskrúðsfirði og Síldarævintýrinu 
á Siglufirði.  ■ elin@365.is

SIRKUSFLAKKARAR 
HALDA AF STAÐ
ÆVINTÝRI M argrét Erla Maack er ein af sirkusdrottningum Íslands. Líf henn-
ar snýst að mestu um listir og kúnstir sirkusfólksins. Á morgun heldur sirkus-
lestin í árlegt sumarferðalag sem hefst í Vestmannaeyjum.

BREYTTI ÖLLU Þegar sirkustjaldið kom til sögunnar í fyrra breyttust mögu-
leikar sirkushópsins til mikilla muna.  MYND/FACEBOOK

Fáanlegt í nær öllum apótekum landsins, Heilsuhúsið, Hagkaup, 
Fjarðarkaup, Orkusetrið, Lifandi Markaður, Sportlíf, Heilsuver, 
Heilsuhornið Blómaval, Heilsulausn.is og Heimkaup

Gullkryddið

Liðir - bólgur

CURCUMIN
Allt að 50 sinnum 
áhrifameira 
en hefðbundið 
Túrmerik!

CURCUMIN (gullkryddið) 
er virka innihaldsefnið í 
Túrmerik rótinni og hefur 
verið notað til lækninga 
og til matargerðar í  yfir 
2000 ár í Asíu. Hátt í  3.000 
rannsóknir hafa verið gerðar 
á þessari undrarót undafarna 
áratugi.

• Liðamót
• Bólgur
• Gigt
• 

Fáanlegt í nær öllum apótekum landsins, Heilsuhúsið, 
Hagkaup, Fjarðarkaup, Orkusetrið, Lifandi Markaður, Heilsuver, 
Heilsuhornið Blómaval, Heilsulausn.is og Heimkaup

Svefnvandi, kvíði, depurð

MAGNOLIA
OFFICINALIS

Börkur af plöntunni 
MAGNOLIA 
OFFICINALIS, sem vex 
í fjallahéruðum Kína, 
hefur verið notaður við 
svefnvandamálum, kvíða 
og þunglyndi í yfir 2000 
ár í Asíu.

Heilbrigður svefn

“Hjálpar þér að losna 
úr vítahringnum og ná 

stjórn á svefninum”
Dr. Michael Breus 

www.thesleepdoctor.com

• Heilbrigður svefn
• Upphaf svefns
• Samfelldur svefn
• Þunglyndi og kvíði

Skútuvogur 1H | 104 Reykjavík | S: 5858900 | www.jarngler.is 

Sjálfvirkur hurðaropnunarbúnaður  
fyrir húsfélög og fyrirtæki, ásamt uppsetningu og 

viðhaldi  Hentar vel fyrir aðgengi hreyfihamlaðra. 



Afmælistilboð epal

Stacked frá Muuto
20% afsláttur af öllum pöntunum í júní og júlí
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HÖNNUÐUR: JULIEN DE SMEDT

Raðaðu eftir þinni hugmynd og Epal 
gefur einum aðila þá uppstillingu að gjöf*

Hér er hægt að útfæra þína hugmynd 
www.epal.is/samkeppni

Sendu þína hugmynd á sverrir@epal.is
*ekki þarf að ganga frá pöntun til að taka þátt í samkeppninni

Samkeppni 
í tilefni 

afmælisins
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Samvinna tónlistarmannanna Krist-
jönu Stefánsdóttur og Svavars 
Knúts varð til út frá umræðu við 

eldhúsborð sameiginlegs útgefanda 
þeirra beggja um að láta ólíka tónlistar-
menn leiða saman hesta sína. „Það varð 
úr að við Svavar Knútur héldum saman 
miðsumarstónleika í Viðey. Við smullum 
svo vel saman að miðsumarstónleik-
arnir verða nú haldnir í sjöunda skiptið 
á morgun. Fyrstu þrjú skiptin vorum við 
í Viðey en höfum síðan verið í sjóminja-
safninu Víkinni,“ segir Kristjana. „Við 
eigum vel saman á tónlistarsviðinu en 
urðum líka perluvinir, hann er eiginlega 
eins og bróðir minn. Þetta er mjög fal-
legur vinskapur og skemmtilegur, við 
erum svo ólík en alveg frábær kokteill. 
Raddirnar okkar smella saman eins og 
flís við rass og tónlistarsmekkurinn er 
svipaður. Við náum ekki saman alls stað-
ar en það koma mjög stórir og skemmti-
legir fletir sem við eigum sameiginlega.“ 

ANGURVÆRÐ OG FÍFLAGANGUR
Kristjana og Svavar hafa unun af því 
að syngja saman dúetta og gáfu þau út 
dúettaplötuna Glæður árið 2011 sem 
hlaut góðar viðtökur. Á tónleikunum á 
morgun mun ríkja bæði gleði og angur-
værð ásamt örlitlum fíflagangi og bera 
þau vinirnir á borð fjölbreytta dagskrá 
dúetta, sem rúmar allt frá Abba til Dolly 
Parton með viðkomu hjá Nick Cave og 
Páli Ísólfssyni, auk frumsaminna laga. 
„Það ægir öllu saman hjá okkur, við 
höfum haft þetta þannig hjá okkur að 
það eru tvær raddir og gítar en ég hef 
verið að færa mig upp á skaftið og spila 
á píanó líka. Þetta er að þróast hægt og 
rólega hjá okkur,“ útskýrir Kristjana. 

ÓSTAÐSETJANLEG PLATA
Kristjana segist hafa verið að semja eig-
in tónlist frá því hún var barn en hefur 
fundið útrásina fyrir það undanfarin ár 
í leikhúsinu. Hún samdi tónlistina fyrir 
tvær farsælar sýningar í Borgarleikhús-
inu, Jesú litla og Hamlet litla. „Nú erum 
við Bergur Þór Ingólfsson að vinna að 
nýju verki sem verður frumsýnt í haust, 
það heitir Sókrates og er trúðaópera. Ég 
geri tónlistina og Bergur skrifar hand-

ritið. Ég er líka með sólóplötu í smíðum 
og er eitt lag af henni komið út. Ég fer 
í tökur á næsta lagi í byrjun júlí og tek 
svo alla plötuna endanlega upp í byrjun 
næsta árs,“ segir hún en lendir í nokkr-
um vandræðum þegar hún er beðin um 
að lýsa tilvonandi plötu. „Þetta er að 
minnsta kosti ekki djass eða blús eins 
og ég er þekktust fyrir. Ég veit hreinlega 
ekki hvar ég get staðsett hana, ég hlusta 
mikið á klassíska tónlist og nútímatón-
list og þetta er einhvers konar bland í 
poka. Einhver samsuða.“

TYLLIR SÉR Á BEKKI 
Auk þess að halda tónleika á morgun 
býst Kristjana við að kíkja út úr bænum 
en hún sækir innblástur í náttúruna og 
veit fátt skemmtilegra en að vera úti í ís-
lenskri náttúru á sumrin. „Það þarf ekki 
að fara langt út fyrir bæinn til að komast 
í íslenska náttúru og fá gott súrefni. Ég 
fór til dæmis í vikunni í Haukadalsskóg 
við Geysi með erlendum vini, vildi sýna 
honum að það væru til skógar á Íslandi 
og það var alveg dásamlegt. Það eru 
ekki margir sem vita af þessum skógi en 
það er eins og að vera í útlöndum þar. 
Að fara í fjallgöngur er eitthvað sem ég 
gerði mikið af sem barn og mig langar 
að gera meira af því. Ég er þó ekki þessi 
fjallgöngutýpa sem þarf að klífa sem 
flesta tinda eða fara sem hraðast yfir, ég 
vil frekar staldra við og njóta. Tylla mér 
á bekki á leiðinni og borða hundasúrur,“ 
segir Kristjana og hlær. 

Aðspurð hvort hún eigi sér fleiri 
áhugamál segir hún að sér finnist gaman 
að fara á tónleika og í leikhús. „Tónlistin 
og leiklist tvinnast saman sem atvinna 
og áhugamál hjá mér. Mér finnst líka 
svakalega skemmtilegt að ferðast, að 
skoða önnur lönd og menningu, að elda 
góðan mat og svo sauma ég stundum 
út og prjóna ef ég hef tíma. Aðalmálið 
er þó móðurhlutverkið en ég á tólf ára 
dóttur sem ég deili með barnsföður mín-
um. Við höfum farið einu sinni saman 
til útlanda og stefnum á að gera meira 
af því. Annars reynum við alltaf að 
gera eitthvað skemmtilegt í frítímanum 
okkar, bökum, fáum vini í mat og fleira.“               
 ■ liljabjork@365.is

INNBLÁSTUR ÚR NÁTTÚRUNNI Kristjönu finnst nauðsynlegt að komast út í íslenska náttúru og fá gott súrefni í lungun. MYND/ANDRI 

MARINÓ  

VILL HELST STALDRA 
VIÐ OG NJÓTA
TÓNLISTARSAMSUÐA  Kristjana Stefánsdóttir og Svavar Knútur hafa gaman 
af því að syngja dúetta saman. Þau verða með tónleika á morgun í Víkinni. 

GÓÐIR 
VINIR
„Við eigum vel 
saman á tónlistar-
sviðinu en urðum 
líka perluvinir, hann 
er eiginlega eins 
og bróðir minn. 
Þetta er mjög fal-
legur vinskapur og 
skemmtilegur, við 
erum svo ólík en 
alveg frábær kok-
teill.“

Njóttu sumarsins með 
Veiðikortinu 2015 og 
búðu til þínar minningar!

38 vatnasvæði!

www.veidikortid.is

Fæst í apótekum og heilsubúðum
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Flatur magi á sjö dögum
One Week Flat dregur úr lofti í maga 

og gerir þaninn kvið flatari.

”

“

Ég mæli með því að nota vandaða
meltingargerla eins og frá

OptiBac Probiotics til að viðhalda 
heilbrigðri meltingu og bæta

almenna heilsu

Hanna Rún Bazev Óladóttir
dansari.

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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Þetta verður róleg og notaleg 
stund. Það eru allir að sækjast 
eftir því að slaka á og það vantar 

vettvang til þess í vestrænu samfélagi. 
Það eru hreinustu töfrar að vera ofan í 
heitu vatninu. Hönnunin á flothettunni 
er líka svo frábær, líkaminn nær að gefa 
algerlega eftir,“ segir Guðrún Kristjáns-
dóttir, sem í samvinnu við Jóhönnu 
systur sína og Unni Valdísi Kristjáns-
dóttur vöruhönnuð stendur fyrir sam-
floti í Gömlu lauginni á Flúðum í kvöld. 

Þátttakendur klæðast flothettu og 
fótaflotum, hönnun eftir Unni Valdísi, 
og segir Guðrún þyngdarleysið endur-
nærandi.

„Það er svo mikið álag á hryggnum 
alla daga en í þessari stellingu, á floti, 
hvílum við hrygginn og blóðflæðið get-
ur farið annað. Það hefur því heilnæm 
áhrif á önnur líffæri að vera í þyngdar-
leysi. Ungir krakkar hafa prófað flotið 
hjá okkur í Seltjarnarneslaug, til þess 
að „prófa að vera eins og geimfari“. 
Þetta kemst kannski næst því. Það er 
einnig þekkt að slökun í vatni skapar 
gott flæði milli hægra og vinstra heila-
hvels, þetta á að vera frábært fyrir 
sköpunargáfuna. Vísindalegar rann-
sóknir styðja það.“

Áður hefur Systrasamlagið staðið 
fyrir samfloti í Seltjarnarneslaug en 
þetta er í fyrsta sinn sem viðburður-
inn fer fram uppi í sveit. Guðrún segir 
Gömlu laugina á Flúðum henta ein-
staklega vel til samflots en á döfinni er 
að standa fyrir sveitasamfloti víðar um 
landið.

„Það eru margar fallegar laugar um 
allt land. Gamla laugin á Flúðum er al-
gjör gimsteinn úti í náttúrunni og því 
ákváðum við að byrja þar. Þar er líka 
lítill hver sem gýs reglulega og það er 
hreinlega eins og að hlusta á hjartslátt 
jarðar. Þarna næst sterk tenging við 
náttúruna og fólk endurnærist alger-
lega. Fyrir þá sem kunna hugleiðslu-
tækni er þetta besta umgjörð sem hægt 
er að hugsa sér,“ segir Guðrún. 

„Við verðum með smá jógaupphitun 
á undan og svo veitingar á eftir,“ bætir 

hún við en þær systur eru báðar „á kafi 
í jóga“, að sögn Guðrúnar.

„Við erum á lífrænu línunni en 
Systrasamlagið er heilsuhof. Við 
breyttum gamalli hamborgarasjoppu 
í heilsubúð. Í jóganu og samflotinu 
tökum við andann með í efnið. Það er 
gaman að gefa eitthvað til samfélagsins 
með þessu.“

SLÖKUN
„Þarna næst 
sterk tenging 
við náttúruna og 
fólk endurnærist 
algerlega.“

ÞYNGDARLEYSI Guðrún segir jafnvel hægt að lýsa upplifuninni af því að fljóta eins og þyngdarleysi sem geimfarar upplifa. Flot-
hettan og fótaflotin sem þátttakendur nota í samflotinu í kvöld hannaði Unnur Valdís Kristjánsdóttir. MYND/GUNNAR SVANBERG

SYSTRASAMLAGIÐ Systurnar Jóhanna og Guðrún Kristjánsdætur standa 
fyrir samfloti ásamt Unni Valdísi Kristjánsdóttur vöruhönnuði á Flúðum í kvöld. 
 MYND/STEFÁN

EINS OG GEIMFARI
SVEITASAMFLOT Á FLÚÐUM  Systrasamlagið stendur að samfloti í Gömlu 
lauginni á Flúðum í kvöld í samvinnu við Float. Þær segja þyngdarleysið í 
vatninu ýta undir algera slökun og fólk komi endurnært upp úr.

Alkóhól
Vín, bjór eða 
eftir lætis 
kokteillinn 
þinn geta 
valdið 
brjóst sviða, 
sérstaklega 
þegar  neytt 
er með stórri 
máltíð. Alkóhól 
slakar á 
hringvöðva 
vél indans og því 
ná maga sýrurnar að 
flæða upp í vélindað. 

Kaffi 
Kaffi, gos, te, íste, annar vökvi 
eða matur sem inniheldur 
koffein ætti að varast því 
það getur valdið brjóstsviða. 
Hér skiptir máli að passa 
skammtastærðirnar og huga að 
koffeinmagninu sem innbyrt er. 

Hnetur, ostur, lárpera  
og djúsí steik
Eiga það sameiginlegt að 
vera feitur matur. Fita hægir 
á tæmingu magans sem getur 
aukið þrýsting á hringvöðva 
vélindans og valdið brjóstsviða. 

Súkkulaði
Auðvitað, það getur verið hlaðið 
koffeini og fitu, en súkkulaði 
getur líka valdið brjóstsviða. 
Súkkulaði slakar nefnilega á 
hringvöðva vélindans þannig 
að það eykur líkur á brjóstsviða. 
Spurning um að pakka bara 
saman öllu súkkulaðinu sem þú 
átt og gefa það. 

Frutin® getur í 
alvörunni hjálpað þér 
að neyta þess arar     
dásamlegu fæðu án 
þess að eiga á hættu 
að fá óþægindi eftir 
máltíðina.

Sítrusávextir 
Appelsínur, greipaldin og ávaxta-
safar eru mjög súrir, sérstaklega 
þegar neytt er á tóman maga. 

Fæða sem getur valdið    brjóstsviða

sýru stig í maganum án þess að 
nota lyfseðils skyld lyf. 
Takið 1-2 töflur eftir þörfum. 
Barnshafandi konur geta notað 
Frutin. Börn undir 12 ára mega 
ekki nota Frutin. 
Inniheldur eingöngu náttúruleg 
efni ss. Dolomita kalk og 
piparmyntu.

Frutin fæst í næsta apóteki, 
heilsuverslunum og einnig í 
heilsuhillum stórmarkaðanna. 

Frutin eru náttúrulegar 
tyggitöflur sem eru framleiddar 
af einkavarinni að ferð við 
að nýta trefjar sem gera það 
að verkum að þegar þær eru 
tyggðar myndast róandi, froðu-
kennt lag í efri hluta magans. si 
leið er því bæði náttúruleg og 
snjöll til að berjast við hækkandi 

Leiðarvísir Frutin®

365.is      Sími 1817

Færðu fjarskiptin yfir til 365 
og fáðu vandað sjónvarpsefni 

á fáránlega góðu verði

REIKNAÐU
DÆMIÐ

á 365.is



ETHNICRAF
SÓFUM

TEKK COMPANY OG HABITAT  |  Kauptúni  |  Sími 564 4400  |  Opið mánudaga til laugardaga kl. 11-18 og sunnudaga kl. 13 -18   |   Vefverslun á www.tekk.is

20–60% 
AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM 

VÖRUM

ÚTSALA!
ÚTSALA!

af öllu frá 
ETHNICRAFT

20 -40

af öllum vörum frá
UMBRA

20 -40

af öllum vörum frá
HABITAT

20 -60

af öllu frá 
HOUSEDOCTOR

20 -40
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Þeir sem fara upp á Esju Reykjavíkur-
megin um helgina þurfa að hugsa 
sig vel um áður en þeir ákveða 

hvora leiðina þeir fara niður. Í sumar-
bústað við Meðalfellsvatn í Kjós verður 
nefnilega hægt að fá girnilegan varning, 
ómótstæðilega súpu og frábæran félags-
skap á markaði sem félagsskapurinn Tau 
frá Tógó stendur fyrir. Það er Kristín 
Jónsdóttir, ein forsvarskvenna Taus í 
Tógó, sem verður fyrir svörum. „Mark-
miðið með Taui frá Tógó er að selja 
alls konar vörur sem framleiddar eru á 
heimili fyrir munaðarlaus börn í Aneho 
í Tógó sem Íslendingar hafa komið að 
því að styrkja með ýmsum hætti. Ég 
dróst inn í þetta í gegnum vinkonu mína 
sem ættleiddi dreng frá heimilinu fyrir 
nokkrum árum og ég fór með henni að 
sækja hann. Þessi heimsókn hafði djúp 
áhrif á okkur og úr varð að stofna Tau 
frá Tógó til að styrkja saumastofu sem 
rekin er samhliða heimilinu. Mörg börn 
sem koma á heimilið fara út af því aftur 
og til fjölskyldna en því miður ekki öll og 
þau börn alast upp á heimilinu fram á 
fullorðinsár. Það er mikilvægt að mennta 
þessa krakka og hluti þeirra fer í iðnnám 
á saumastofuna. Tau frá Tógó styrkir 
þennan hluta starfseminnar.“

Tau í Tógó hefur fengið inni á ýmsum 
sölustöðum gegnum tíðina en allt starf 
fer fram í sjálfboðavinnu. „Við borgum 
aldrei fyrir neina vinnu en það er öllum 
heimilt að leggja okkur lið. Við höfum 
lánað poka með varningi í saumaklúbba 
og á Lionsfundi en fólk fær ekkert án 

þess að borga, hvorki söluaðilar né aðrir. 
Börnin í Tógó eiga þetta, hverja einustu 
krónu.“ Ný sending verður tekin upp úr 
kössum á föstudaginn og Kristín lofar 
spennandi varningi. „Þetta eru til dæmis 
rosalega flottar og voldugar svuntur sem 
eru tilvaldar til að grilla með, litríkar og 
fallegar og passa á alla. Svo erum við 
með margnota innkaupapoka sem hægt 
er að snúa við eftir því hvernig skapi 
við erum í þann daginn, litlar buddur 
og stærri veski, æðislega skokka á litlar 
stelpur og ýmislegt fleira.“ Markaðurinn 
verður, eins og áður sagði, við Meðal-
fellsvatn. „Þar sem hávaðinn verður,“ 
segir Kristín og bætir við: „Við ætlum að 
syngja, spila og leika okkur, verðum með 
grænmetissúpu úr gámagrænmeti og svo 
verður grill ef einhverjir vilja koma með 
eitthvað á það. Svo mega allir koma og 
selja sitt handverk, og geta þá ýmist hirt 
ágóðann sjálfir eða gefið til Tógó. Þetta 
er tilraun og ef þetta gengur vel verður 
þetta örugglega bara árlegt.“

Það er ýmsu að fagna hjá Taui frá Tógó 
um þessar mundir en samtökin fengu 
nýverið styrk frá AlheimsAuði upp á 
500.000 krónur. Peningarnir verða notað-
ir til að kaupa nýjar saumavélar á sauma-
stofuna en langtímamarkmið Taus frá 
Tógó er að styrkja saumastofuna þannig 
að hún geti tekið við stærri verkefnum og 
að heimilið geti þannig nýtt saumastof-
una sem áreiðanlega tekjulind en einnig 
er markmiðið að efla menntunarsjóð 
heimilisins. Allar nánari upplýsingar má 
finna á Facebook á síðunni Tau frá Tógó.

FALLEGIR SKOKKAR Á LITLAR HNÁTUR Þessir passa á eins til þriggja ára.

MARGNOTA INNKAUPAPOKAR Og ekki verra að hægt er að snúa þeim við og nota 
á báða vegu.

SVUNTUR Á ALLA 
Þessar litríku svuntur 
passa á háa sem lága, 
mjóa sem breiða og að 
sjálfsögðu bæði kynin.

TÓGÓ Í KJÓS 
GOTT MÁLEFNI  Tau frá Tógó verður miðpunkturinn á markaði við 
Meðalfellsvatn í dag en Íslendingar hafa styrkt börn þaðan í nokkur ár.

MIKIÐ FJÖR
„Við ætlum að 
syngja, spila og 
leika okkur, verð-
um með græn-
metissúpu úr 
gámagrænmeti 
og svo verður grill 
ef einhverjir vilja 
koma með eitt-
hvað á það.“

ÓKEYPIS
Ritsmiðjan er opin 
börnum á aldrinum 
8 til 12 ára. Ekki 
þarf að skrá sig 
á námskeiðin og 
þátttaka er ókeypis 
en gott er að mæta 
tímalega. Smiðjan 
hefst klukkan 
13 og stendur til 16. 
Í september, 
október og nóvem-
ber verða haldn-
ar fleiri ritsmiðjur 
undir stjórn 
Markúsar Más.

Ritsmiðja fyrir börn verður haldin í Hug-
myndasmiðjunni á Kjarvalsstöðum í dag. 
Smiðjan verður unnin í tengslum við Kjarvals-
sýninguna Út á spássíuna.

„Kjarval málaði margar myndir af vinum 
sínum og setti þá gjarnan í ævintýralegt um-
hverfi og í smiðjunni munu börnin fá tækifæri 
til að skrifa sögur um vini sína eða fjölskyldur 
innan ramma töfraraunsæis og glæða hvers-
dagsleikann ævintýrablæ.“

Leiðbeinandi ritsmiðjunnar er Markús Már 
Efraím. Markús stýrði einnig ritsmiðjunni Eitt-
hvað illt á leiðinni er… sem fram fór í vetur 
í samstarfi við nemendur í 3. og 4. bekk á frí-
stundaheimilunum Draumalandi, Eldflauginni 
og Halastjörnunni.

Verkefnið gat af sér drauga- og hryllings-
sögusafn sem gefið var út undir sama nafni og 
inniheldur sögur 19 ungra höfunda.

Ritsmiðjan er opin börnum á aldrinum 8 til 
12 ára. Ekki þarf að skrá sig á námskeiðin og 
þátttaka er ókeypis en gott er að mæta tíman-
lega. Smiðjan hefst klukkan 13 og stendur til 
16.

RITSMIÐJA FYRIR BÖRN
Hugmyndasmiðjan á Kjarvalsstöðum stendur fyrir 
skapandi ritsmiðju fyrir krakka í dag.

SKAPANDI SKRIF Ókeypis ritsmiðja fyrir börn fer fram á Kjarvalsstöðum í dag.

  

 



atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

Framleiðslustjóri
Þörungaverksmiðjan hf.

Þörungaverksmiðjan hf. á Reykhólum sækir 

þang- og þara í Breiðafjörðinn og framleiðir mjöl 

af háum gæðum. Nýting sjávargróðurs er vottuð 

sem sjálfbær og vinnasla og afurðir eru lífrænt 

vottaðar. Ársverk eru um 20 í verksmiðju og á 

skipi félagsins auk verktaka á slátturprömmum 

þess. Ársvelta er um 500milljónir kr. Afurðir 

eru að langmestu leyti fluttar út og m.a. 

nýttar til framleiðslu fóðurbætis, áburðar og 

snyrtivara auk alginats sem notað er í matvæla- 

og lyfjaframleiðslu. Þörungaverksmiðjan er að 

stærstum hluta í eigu FMC Health and Nutrition 

(71%) og Byggðastofnunar (28%). Rekstur 

Þörungaverksmiðjunnar hefur gengið vel og er 

fyrirhugað að efla hann frekar á komandi árum. 

Á Reykhólum er mikil náttúrufegurð. Þar er m.a. 

grunnskóli, leikskóli, heilsugæsla, dvalarheimili, 

verslun, sundlaug, bókasafn og önnur þjónusta. 

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is). 
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Henni þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf á íslensku og ensku. 
Umsóknarfrestur er til og með 19. júlí 2015. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir  sem trúnaðarmál og þeim 
svarað. 

Menntunar- og hæfniskröfurHelstu verkefni

Þörungaverksmiðjan hf. á Reykhólum óskar eftir að ráða framleiðslustjóra. Framleiðslustjóri hefur 
yfirumsjón með framleiðslu og búnaði verksmiðjunnar og gegnir mikilvægu hlutverki varðandi 
strangar kröfur um öryggi og umhverfismál.

Í boði er áhugavert og krefjandi starf í fallegu umhverfi Reykhóla með góðum kjörum og húsnæði.

Intellecta Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

 
 

Sérfræðingur í verðbréfamiðlun
H.F. Verðbréf leita að metnaðarfullum sérfræðingi í verðbréfamiðlun.  
Um er að ræða krefjandi, ábyrgðarfullt og spennandi starf fyrir réttan  
aðila sem hefur framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum  
og brennandi áhuga á fjármálamörkuðum.

Nánari upplýsingar 
veitir forstöðumaður 
markaðsviðskipta  
H.F. Verðbréfa.

Adrian Sabido
adrian@hfverdbref.is

Starfssvið
 –  Miðlun skuldabréfa og hlutabréfa
 –  Greining viðskiptatækifæra á markaði
 – Kynningar til fjárfesta og öflun viðskiptavina

Hæfniskröfur
 –  Háskólapróf í viðskiptafræði, hagfræði, verkfræði 
  eða sambærileg menntun
 –  Próf í verðbréfaviðskiptum æskilegt
 –  Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
 –  Skipulögð og vönduð vinnubrögð
 –  Reynsla af fjármálamarkaði æskileg

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu  
hefur verið tekin. Fullum trúnaði heitið.

Umsækjendur sendi starfsumsókn og ferilskrá á netfangið  
adrian@hfverdbref.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 6. júlí.
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Vegna aukinna umsvifa óskar Geysir eftir að ráða 
öflugan einstakling í starf verslunarstjóra í Reykjavík. 

Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem er ábyrgur í starfi.

Starfssvið:
Ábyrgð á rekstri verslunar

Umsjón með útliti og framsetningu verslunar
 Starfsmannamál

Birgðaumsjón, vörupantanir og uppgjör 
 Þjónusta og samskipti við viðskiptavini

Hæfniskröfur:
Reynsla af verslunarstjórn og mannaforráðum er kostur

Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
Góð tölvukunnátta er nauðsynleg

Tungumálakunnátta
Jákvætt viðmót og rík þjónustulund

Framúrskarandi samskiptahæfileikar

Umsóknarfrestur er til og með 7. júlí nk. Umsækjendur eru vinsamlegast 
beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent, www.capacent.is. 

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningar-
bréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur 

fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

Nánari upplýsingar veitir Katrín Ólöf Egilsdóttir 
(katrin.egilsdottir@capacent.is) hjá Capacent ráðningum.

Icewear leitar eftir jákvæðu, 
ábyrgðarfullu og kraftmiklu
starfsfólki sem hefur gaman
af mannlegum samskiptum, 
flottri hönnun og sölumennsku

– Tækifæri fyrir metnaðarfullan einstakling -

Leikskólastjóri í Krakkaborg
umsóknarfrestur  til 5. júlí 2015

Flóahreppur auglýsir eftir leikskólastjóra við leikskólann 
Krakkaborg.

Um er að ræða 100% starf. Laun og launakjör eru samkvæmt 
kjarasamningi launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttar-
félags. Leikskólinn Krakkaborg er þriggja deilda leikskóli sem 
þjónar um  45 börnum frá 9 mánaða aldri til 6 ára aldurs. Starfsemi 
leikskólans fer fram  í nýju, mjög rúmgóðu  húsnæði í Þingborg við 
Suðurlandsveg.

Leitað er að starfsmanni með leikskólakennaramenntun eða aðra 
uppeldismenntun og reynslu af starfi innan leikskóla. Ráðið verður 
í stöðuna frá 1. ágúst 2015

Gerð er krafa um:
• Leikskólakennaramenntun eða aðra uppeldismenntun.
• Menntun og/eða reynslu af stjórnun og rekstri sbr. 10. gr. laga  
 nr. 87/2008.
• Góða skipulagshæfileika.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.

Starfssvið:
• Stjórn og ábyrgð á daglegri starfsemi, fjárhagsáætlunum  
 og rekstri.
• Fagleg forysta.
• Ráðningar og stjórnun starfsfólks.
• Vinna með starfsfólki að markmiðum leikskólans.

Lögð er áhersla á :
• Að börnin þroskist og dafni í í leik og starfi. 
• Að börnin fái verkefni við hæfi hvers og eins.
• Gott samstarf og samvinnu við forráðamenn og  
 íbúa sveitarfélagsins. 
• Gott samstarf við grunnskóla sveitarfélagsins, Flóaskóla.

Frekari upplýsingar veita sveitarstjóri Flóahrepps,  
Eydís Þ. Indriðadóttir í síma 480 4370, netfang:  
floahreppur@floahreppur.is og leikskólastjóri Sigríður Birna  
Birgisdóttir í síma 780 5334 , netfang: siggabirna@floahreppur.is

Umsóknum skal skila fyrir 5. júlí 2015, á skrifstofu sveitarfélagsins, 
Þingborg, 801 Selfoss, eða á netfangið floahreppur@floahreppur.
is. Umsóknir skulu merktar “Leikskólastjóri” 

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

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

27. júní 2015  LAUGARDAGUR2



| ATVINNA | 

 
 

 
 

 
 

LAUGARDAGUR  27. júní 2015 3



| ATVINNA | 

Vinnutími er mán-fim 14-18:30, fös 14-19:00 og annan hvern laugar- 
dag 10-18, möguleiki á meiri aukavinnu ef óskað er .

Umsækjandi þarf að hafa jákvætt viðmót og brennandi áhuga á 
sölumennsku og ekki verra ef viðkomandi er með reynslu af  
verslunarstörfum. Þarf að geta hafið störf í ágúst eða sem fyrst.

Áhugasamir vinsamlegast sendið umsókn, ásamt ferilskrá með 
mynd á netfangið mjkringlan@gmail.com merkt “UMSÓKN” 

Umsóknarfrestur er til og með föstudagsins 3 júlí.

Verslunin Marta Jónsson óskar 
eftir starfskrafti í Kringluna

Starfshlutfall er uþb. 75 %. Laus störf hjá Akraneskaupstað
Eftirfarandi störf eru laus til umsóknar:

•  Starf verkefnastjóra á skipulags- og umhverfissviði

•  Störf leikskólakennara í Leikskólunum Akra- og Teigaseli

•  Starf við íþróttamannvirki Akraneskaupstaðar

•  Starf þroskaþjálfa/iðjuþjálfa í Brekkubæjarskóla

Sótt er um rafrænt á heimasíðu Akraneskaupstaðar 
á þar til gerðu eyðublaði

Nánari upplýsingar að finna á www.akranes.is
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EINHOLT 2   |   105 REYKJAVÍK   |   STAY@STAY.IS   |   STAY.IS

Stay Apartments er framsækið fyrirtæki með valinn mann í hverju rúmi. Vinnutími 
er frá 9-17 virka daga. Viðkomandi þarf að hafa reynslu í þrifum, vera sjálfstæður, 
stundvís og drífandi einstaklingur. Ef þú ert rétti aðilinn þá endilega sendið okkur umsókn 
ásamt ferilskrá á halldor@stay.is.

Stay Apartments is an apartment hotel with ambitious employees. Work hours are 
9-17 week days. If you are an ambitious, independent, punctual, and empowering 
individual then please send us your CV to halldor@stay.is.

270.000 KR. 
Í DAGVINNU FYRIR ÞRIF 
HJÁ STAY APARTMENTS

270.000 KR. FOR A DAY JOB 
CLEANING AT STAY APARTMENTS

FJARÐABYGGÐ 
fjardabyggd.is

Spennandi starf hjá 
Fjarðabyggð 
Fjölskyldusvið

Skólastjóri Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar

Umsóknarfrestur er til og með 5. júlí.

Nánari upplýsingar um starfið og umsóknareyðublöð eru á vef 
sveitarfélagsins, fjardabyggd.is.
 
Umsóknareyðublöð má einnig nálgast í afgreiðslu bæjarskrif-
stofunnar Hafnargötu 2, Reyðarfirði og í þjónustugáttum bókasafna.
 
Öll laus störf hjá Fjarðabyggð eru auglýst á vef sveitarfélagsins.

Fjarðabyggð er fjölmennasta sveitarfélag Austurlands með um 4.700 íbúa.
Hjá sveitarfélaginu starfa liðlega 450 manns, þar af rúmur helmingur hjá leik- og 
grunnskólum. Í skólum Fjarðabyggðar ríkir góður starfsandi og er samstarf gott á 
milli þeirra og annarra mennta- og fræðslustofnana í sveitarfélaginu. Bæjar- og 
byggðakjarnar í Fjarðabyggð eru Brekkuþorp í Mjóafirði, Neskaupstaður í 
Norðfirði, Eskifjörður, Reyðarfjörður, Fáskrúðsfjörður og Stöðvarfjörður.

F
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Carbon RRecycling International (CRI) er íslenskt frumkvöðla--fyrirtæki með höfuðstöðvar í Reykjavík sem endurvinnur koltvísýring úr útblæstri iðn-- eða orkuvera og umbrreytir í endurnýjanlegt 
eldsneyti, metanól sem blanda má við bensín eða nota til framleiðslu á lífdísil og öðru bílaeldsneyti. Endurvinnsla koltvísýriings dregur úr losun gróðurhúsalofttegunda. Fyrirtækið rekur fyrstu 
vverksmiðju sinnar tegundar í heiminum við hlið orkuversins við Svartsengi í Grindavík. Hjá fyrirtækinu starfa nú um 30 manns.
CCarbon Recycling International  (CRI) captures CO2 from industrial emissions and converts to renewable methanol fuel to be blended into gasoline for unmodifieed vehicles. Capture of CO2 
rreduces emissions of greenhouse gases. The company is currently constructing the first factory of its kind in Svartsengi.. 

Carbon Recycling International seeks a chemical engineer with 
specialisation in process engineering to join the team of 
Engineering & Projects.
Most important tasks of the job:
Design unit operations and processes. Optimise unit operations and 
processes in terms of efficiency and economy (Capex/Opex). Create and 
update process flow diagrams (PFD), process data sheets (PDS), and piping 
and instrumentation diagrams (P&ID). HAZOP studies. Procurement, 
including inspections such as factory and site acceptance tests (FAT/SAT), 
preparation of purchase orders and participation in contracting. Project 
coordination, including preparation of work orders. Create workflow 
processess related to quality assurance, documentation and operation. 
Qualifications 
M.Sc. degree in chemical engineering with specialisation in process 
engineering
A proven track record in professional engineering and experience in 
working in multidisciplinary projects.

Process engineer reports to Director of Engineering & Projects. Location is 
at the company s HQ in Reykjavík together with location for shorter 
periods of time at the GO Plant in Svartsengi and abroad.

Efnaverkfræðingur/Chemical Engineer

Chemical Engineer
Carbon Recycling International, CRI ehf, auglýsir eftir 
efnaverkfræðingi með sérhæfingu í hönnun framleiðsluferla til 
starfa á verkfræði- og verkefnasviði fyrirtækisins. 
Helstu verkefni:
Hönnun framleiðslueininga- og ferla. Bestun framleiðslueininga- og
ferla m.t.t. Nýtni og kostnaðar. Sköpun og uppfærslu ferilflæðirita
(PFD), ferilupplýsingablaða (PDS) og lagna- og tækjarita (P&ID). HAZOP
greiningar. Innkaup, þ.m.t. Skoðanir og prófanir við afhendingu og eftir
uppsetningu tækjabúnaðar (FAT/SAT) ásamt gerð innkaupabeiðna og
þátttöku í samningagerð. Verkefnisgátt, þ.m.t. gerð verkbeiðna. Vinna
við gerð verkferla tengda gæðatryggingu, skjalameðhöndlun og
rekstur.
Hæfniskröfur 
Meistaragráða í efnaverkfræði með sérhæfingu í hönnun 
framleiðsluferla (process engineering). 
Starfsreynsla úr atvinnulífinu vegur þungt, þ.m.t. reynsla af vinnu í 
þverfaglegum verkefnateymum. 

Starfið heyrir undir yfirmann verkfræði- og verkefnasviðs. Staðsetning 
er í höfuðstöðvum fyrirtækisins í Borgartúni 27, Reykjavík ásamt 
mögulegra skemmri dvala í verksmiðju fyrirtækisins í Svartsengi í 
Grindavík sem og erlendis.

Efnaverkfræðingur

Fjármálastjóri

Embætti umboðsmanns skuldara auglýsir til umsóknar
lausa stöðu fjármálastjóra

Starfs- og ábyrgðarsvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

Umsóknarfrestur
stra@stra.is.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ Starfsráðningum ehf.

www.stra.is.

* Rekstrarstjórn embættisins
* Áætlanagerð og kostnaðareftirlit
* Yfirumsjón með bókhaldi
* Þróun og stjórnun mannauðsmála
* Yfirumsjón með rekstri upplýsingatækni

* Háskólamenntun á sviði viðskipta
* Marktæk reynsla af fjármálastjórnun og mannauðsmálum
* Marktæk þekking og reynsla af bókhaldi
* Góð Excel-kunnátta er skilyrði
* Reynsla og þekking af Orra fjárhags- og mannauðskerfi er kostur
* Nákvæm og skipulögð vinnubrögð
* Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum

er til og með 12. júlí nk. Vinsamlega sendið umsóknir/starfsferilskrár
og meðfylgjandi gögn til STRÁ netfangið: Gengið verður frá ráðningu
sem fyrst.

veitir nánari upplýsingar um
starfið í síma 588 3031, en símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga. Sjá nánar

BORGARTÚNI 37 
SÍMI 569 7700 

WWW.NYHERJI.IS

Nánari upplýsingar á nyherji.is/atvinna 

Bæði kyn eru hvött til að sækja um starfið.

STÖRF Í BOÐI
>> Sölustjóri á Norðurlandi 
>> Söluráðgjafi í heildsölu 
>> Söluráðgjafi í lausnasölu 
>> Gagnagrunnssérfræðingur

NÝ TÆKNIFÆRI 
HJÁ NÝHERJA

sími: 511 1144
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Óskað er eftir fólki  
í eftirfarandi störf  
á Klukkuvöllum:

Yfirþroskaþjálfi óskast til starfa sem fyrst í 60 - 75% stöðu. 
Hlutverk hans er m.a. að skipuleggja og hafa umsjón með 
faglegu starfi. Hann starfar náið með forstöðumanni og er 
staðgengill hans í lengri fríum.

Þroskaþjálfar, félagsliðar og stuðningsfulltrúar óskast til 
starfa frá 4. ágúst. Um er að ræða vaktavinnu daga, kvöld 
og helgar í fullu eða hlutastarfi auk næturvakta. Hlutverk 
starfsfólks í búsetu er fyrst og fremst fólgið í því að aðstoða 
íbúa í daglegu lífi og efla sjálfstæði þeirra.

Nánari upplýsingar veitir Ásta Hrönn Ingvarsdóttir forstöðu-
maður á virkum dögum í síma 4140500. Umsóknir sendist í 
gegnum heimasíðu félagsins: www.styrktarfelag.is
Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningum Áss 
styrktarfélags við SFR og ÞÍ.

Ás styrktarfélag er öflugt félag byggt á gömlum og traustum grunni. 
Á vegum félagsins er fólki með fötlun veitt fjölbreytt þjónusta.  
Mikill metnaður er lagður í gæði þjónustunnar og er hagur einstak-
lingsins ávalt hafður í fyrirrúmi.
Félagið opnar nýjan íbúðakjarna fyrir fólk með fötlun í ágúst 
næstkomandi á Klukkuvöllum í Hafnarfirði.  
Sex íbúðir eru í húsinu auk starfsmannaaðstöðu.

ERUM VIÐ AÐ LEITA AÐ ÞÉR?

Bílaleiga AVIS og Budget er ein stærsta bílaleiga í heimi og starfar í 180 löndum með yfir 5.000 leigustöðvar. Á Íslandi er AVIS og Budget ört vaxandi 
fyrirtæki með leigustöðvar um allt land og geta viðskiptavinir AVIS og Budget leigt bíla við öll tækifæri. Hjá AVIS og Budget starfar öflugur og reyndur 
hópur fólks sem vinnur ávallt með þjónustu og áreiðanleika að leiðarljósi. Leitast er við að skapa starfsfólki gott starfsumhverfi og aðstöðu en ánægja 
starfsfólks og viðskiptavina er lykilatriði í velgengni AVIS og Budget.

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja 
um starfið á heimasíðu Avis, www.avis.is.

Umsóknarfrestur er til  7.júlí 2015.  Umsækjandi þarf 
að geta hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni:
• Tekjustýring markaða
• Samskipti við erlenda ferðaheildsala 
• Greining/túlkun ásamt vinnu að líkönum varðandi framboð og eftirspurn
• Þróun aðgerða á sviði verðlagningar til að hámarka tekjur og nýtingu
• Mæling árangurs aðgerða

Almennar hæfniskröfur:
• Háskólagráða í verk-, hag-, eða viðskiptafræði
• Mjög góð reynsla af greiningar- og gagnagrunnsvinnu
• Mjög góð Excel kunnátta
• Mjög góð enskukunnátta
• Reynsla úr ferðamannaiðnaði er kostur 

Bílaleigur Avis og Budget leita að öflugum
liðsmanni í tekjustýringu

Við leitum að liðsmanni með framúrskarandi samskiptahæfileika og 
brennandi áhuga á að ná góðum árangri í starfi. Lögð er áhersla á gott 
skipulag ásamt vönduðum og sjálfstæðum vinnubrögðum.

Festa lífeyrissjóður óskar eftir að ráða öflugan sjóðsstjóra sem mun starfa 
við hlið framkvæmdastjóra. 

Upplýsingar veita:

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is 

Þórir Þorvarðarson  
thorir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 6. júlí nk.

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

Sjóðsstjóri

Festa lífeyrissjóður er tíundi stærsti lífeyrissjóður landsins með um 16.000 greiðandi sjóðfélaga 
og rúmlega 7.000 lífeyrisþega. Heildareignir sjóðsins nema um 105 milljörðum króna. Sjóðurinn 
starfar í tveimur deildum, aldurstengdri samtryggingardeild og séreignardeild. Hjá sjóðnum starfa 
11 starfsmenn. Aðalskrifstofa sjóðsins er í Reykjanesbæ.

Starfssvið
 • Eignastýring
 • Greining og mat fjárfestingarkosta
 • Skýrslugjöf og eftirfylgni fjárfestinga
 • Þátttaka í gerð og mótun fjárfestingarstefnu
 • Samskipti við aðila á fjármálamarkaði
 • Samningagerð

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Háskólapróf á sviði viðskipta-, hag- eða verkfræði 
   eða í öðrum raungreinum
 • Próf í verðbréfaviðskiptum skilyrði
 • Starfsreynsla á verðbréfamarkaði
 • Góð hæfni í mannlegum samskiptum
 • Agi og skipulag í vinnubrögðum
 • Góð íslensku- og enskukunnátta 

radum.is
Við finnum rétta starfsfólkið
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Vegna mikilla anna þá óskar Vegamót  
eftir að ráða vana pizza bakara og grillara 

 í fulla vinnu og hluta starf.
Skemmtilegur og fjölbreittur matseðill.

Góð laun í boði fyrir duglegan starfskraft.

Umsókn sendist á vegamot@vegamot.is

Rótgróið iðnfyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu  
óskar eftir lagerstarfsmanni.  Bílpróf  er æskilegt.   

Meirapróf er kostur en ekki nauðsynlegt.

Umsóknir vinsamlegast sendist á  
box@frett.is merkt Lagerstarfsmaður-2706

Lagerstarfsmaður

Óskum ef tir vönum vééllammaannnnii íí ffuulllltt ssttaarrff. 
Reynslla aff hhjjóóllaaggrrööffuumm eerr sskkiillyyrrððii..

Umsóknir sendist á net fangið elvar@@glleiipniirr.iiss

Sviðsstjóri fjölskyldusviðs

Við leitum að öflugum leiðtoga í stöðu sviðsstjóra fjölskyldusviðs. Sviðsstjóri hefur 
yfirumsjón með fræðslumálum, félagsþjónustu og íþrótta- og tómstundamálum.  

Upplýsingar veita:

Þórir Þorvarðarson  
thorir@hagvangur.is 

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 13. júlí nk.

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

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

Borgarbyggð auglýsir eftir öflugum leiðtoga

Verkefni og ábyrgðarsvið:
 • Yfirumsjón með gerð fjárhags- og starfsáætlana 
    fyrir sviðið og stofnanir þess 
 • Yfirstjórn stofnana sem heyra undir sviðið
 • Vinnur að stefnumótun og mannauðsmálum  
   fyrir sviðið og stofnanir þess
 • Eftirlit með framkvæmd samninga, laga og  
   reglugerða sem í gildi eru og heyra undir sviðið

Menntunar- og hæfniskröfur:
 • Háskólamenntun á sviði fræðslumála og stjórnunar
 • Viðbótarmenntun á sviði stjórnunar menntastofnana  
   og/eða stjórnsýslu
• Menntun á sviði mannauðsmála æskileg
 • Reynsla af stjórnun og mannauðsmálum
 • Reynsla af faglegri forystu og þróunarstarfi í skólum
 • Reynsla af áætlanagerð og opinberri stjórnsýslu 
 • Hæfni í mannlegum samskiptum  
 • Skipulagshæfileikar og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Hæfni í framsetningu á efni í ræðu og riti

Staða skólastjóra við Grunnskólann í Borgarnesi er laus til umsóknar. Leitað er að 
metnaðarfullum einstaklingi sem sýnt hefur árangur í störfum sínum og leggur áherslu 
á árangur og vellíðan nemenda í góðu samstarfi við starfsmenn. 

Upplýsingar veita:

Þórir Þorvarðarson 
thorir@hagvangur.is 

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is

Ráðið verður í stöðuna frá og  
með 1. ágúst 2015.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi  
KÍ og Launanefndar sveitarfélaga.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með  
13. júlí nk.

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

Starfssvið
Skólastjóri ber faglega- og rekstrarlega ábyrgð á starfi 
skólans, stjórnar honum og hefur forgöngu um mótun 
og framgang faglegrar stefnu.

Menntunarkröfur
 • Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari
 • Viðbótarmenntun í stjórnun eða reynsla af kennslu 
    og stjórnun á grunnskólastigi
 • Menntun á sviði rekstrar er æskileg

Hæfniskröfur
 • Reynsla af faglegri forystu á sviði kennslu og þróunar í skólastarfi
 • Reynsla af störfum á sviði stjórnunar og rekstrar er æskileg
 • Vera reiðubúinn til að leita nýrra leiða í skólastarfi
 • Frumkvæði og samstarfsvilji
 • Góðir skipulagshæfileikar
 • Færni í starfsmannastjórnun
 • Lipurð og færni í samskiptum
 • Sveigjanleiki og víðsýni
 • Vammleysi

Skólastjóri Grunnskólans í Borgarnesi

Grunnskólinn í Borgarnesi er skóli með um 300 nemendur í 1.–10. bekk og um 70 
starfsmenn. Starfsemi skólans skal einkennast af fjölbreytni, sveigjanleika og víðsýni,  
þar sem tekið er tillit til mismunandi þarfa, áhuga og getu nemenda.  
Gildi skólans eru sjálfstæði – ábyrgð – virðing og samhugur. 

Frekari upplýsingar má sjá á heimasíðu skólans www.grunnborg.is

Umsókninni skal fylgja greinargóð skýrsla um störf umsækjanda og menntun, stjórnunarreynslu og hver þau verkefni sem hann 
hefur unnið að og varpað geta ljósi á færni hans til að sinna starfi skólastjóra. 
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Súðavíkurskóli
Laus störf næsta skólaár

Súðavíkurskóli er samrekinn grunn-, leik-, og tónlistarskóli  
með u.þ.b. 40 nemendur, þar sem unnið er eftir  

Uppyggingarstefnunni og starfið hverfist um einkunnarorðin;
Vellíðan - Virðing – Framfarir – Heiðarleiki

Hæfniskröfur:
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
• Reynsla af sambærulegum störfum.

Grunnskólakennari  - 60-80%  staða.
• reynsla af sérkennslu og/eða starfi með börnum með sérþarfir 
 er kostur.
• reynsla af danskennslu og/eða menntun á sviðinu er kostur.

Leikskólakennarar  - tvær 100% stöður.

Umsóknarfrestur er til og með 10. júlí.

Allar nánari upplýsingar veitir Anna Lind Ragnarsdóttir 
annalind@sudavik.is   893-4985.

Umsóknir, ásamt ferilskrá, meðmælum og umsagnaraðilum sendist 
á Pétur G. Markan sveitarstjóra Súðavíkurhrepps petur@sudavik.is.

Við Kleppjárnsreykjadeild Grunnskóla Borgarfjarðar vantar stærðeppjárnsreykjadeild Grurunrunrunu nsknskólaólaólaólaóla Bo BoBoBoorgargargargargarfjrfjrfjrfrf arðarðarðarðarðr ar vantar st -
fræðikennara til starfa næsta skólaár. Viðkomandi þarf einnig að kennara til starfa næsæssæsstata skóskóskskskk laáaáaááár.r.r. r. rr ViðViðViVVV komkomaaaanda i þarf einnig 
geta tekið umsjón á miðstigi. Reynsla af teymiskennslu væri kostur.ekið umsjón á miðssssstigtigtigtigti i. ReyReyReReRe nslnslnslnslnslaaa aa aa f tf tf tf tf teymeymmmmiskennslu væri k

Mikilvvægtttt er e  að umsækjanjanananjandddidi d hafhafafafafii gi gii aman að ð því að starfa memmm ð
börnum og ungmennum og sé tilbúinn að vinna eftir stefnu og m oggg unun un ungmennum ooooog sg ssssé té té té té tilbilbilbilbilbúinúinúinúinn an an an an að vð vððð ininininnin a eftir stefteftefefnnnu og
gildumm skkkólaóó ns.ns.ns.ns. Sjá heimaaaaaasíðsíððððuuu hu hu ttptt ://://wwwwwwww.gbf.is/

Laun samkvæmt kjarasamningi LS og viðkomandi stéttafélags.samkmkmkmkmkmkvæmæmæmvvvvv t ktt jarjarjararasaaaa mningingingingingig  LS og viðkomananananddi dd stétététtttttafélfélfélfélélélags

Umsóknum skal skilað skriflega til skólastjóra með upplýsingum knum skakakakakakaal sl sl sl sl sl skilkilkilaðaðað skrskrkrkriflififif ega tiiil slll sl kólaststststjórjójójó a ma mmeeeð uppupupupupup lýsingu
um meenntun, réttttintintintintintindi ddddd og og og  sttt  arfarfarfarfsress ynslu,u,u,u, ás ás á á amtmtmt ábbbbbendenenenenen ingu um
meðmmælendur.

Umsóknarfrestur er til 15.j5.j5.j5.j5.j5.júlíúúúúú  2020201511

Nánarri upplýsingar veitir Ingibjöbjöbjöbjöbjöbjörg rg rg rg rg rg IngInInInInIn a Guðmundsdóttir
skólastjóri í síma 847-9262/433-7302 netfang; ingibjorg.inga@gbf.is stjóri í síma 847-9262/433-777773030303030230  netfang; ingibjorg.inga@

Grunnskóli Borgarfjarðar
auglýsir eftir stærðfræði-
kennara

SÖLUFULLTRÚI 
ÍSAM óskar að ráða sölufulltrúa í matvörudeild fyrirtækisins.  
Viðkomandi mun sinna sölu á matvörum til verslana og annarra viðskiptavina.
Um er að ræða tímabundna ráðningu til maí  2016.  

Starfssvið
• Sala á vörum matvörudeildar
• Uppröðun í verslanir

Hæfniskröfur
• Reynsla af sölustörfum er skilyrði
• Almenn þekking og reynsla af heildsölumarkaði
• Góðir sölu-  og samskiptahæfileikar 
• Metnaður, stundvísi og skipulagshæfileikar
• Góð almenn tölvukunnátta
• Jákvæðni og kraftur

Viðkomandi þarf að hafa gilt bílpróf og geta hafið störf sem fyrst. 

Við leitum að starfsfólki. 

Sölufulltrúi

Umsóknir skulu sendar á tölvupóstfangið helga@isam.is fyrir 3. júlí 2015

ÍSAM
ÍSAM er eitt stærsta og  öflugasta markaðs- og framleiðslufyrirtæki landsins á neytendamarkaði. ÍSAM á og rekur vörumerkin Mylluna, Ora, Frón  
og Kexsmiðjuna, auk þess sem fyrirtækið hefur umboð fyrir  heimsþekkt vörumerki eins og Pampers, Ariel, Always, Gillette, Duracell,  
Head & Shoulders, BKI, Campbell’s, Finn Crisp, Puratos, AVO, Jadico, Belcolade, Ping ofl.  Hjá ÍSAM starfa yfir 350 manns. 

z er jákvætt, duglegt, skapandi og  
     með mikla þjónustulund 
z getur unnið um helgar og á kvöldin 
z hefur reynslu af verslunarstörfum
z getur unnið sjálfstætt
z hefur áhuga á fatahönnun og fallegum gjafavörum
z býr að góðri íslensku- og enskukunnáttu 

 5 Umsóknir og ferilskrá skal senda á:  
     info@finnskabudin.is

FINNSKA BÚÐIN
Laugavegi 27 og Kringlunni (opnar í ágúst)

Við leitum að fólki sem:

FINNSKA BÚÐIN

leitar að starfsfólki

í hlutastörf 

í verslanir okkar

á Laugavegi & 

 Kringlunni

Landspítali er lifandi og fjölmennur vinnustaður með um 5.100 starfsmenn. 
Hann er aðalsjúkrahús landsins og miðstöð menntunar og rannsókna í heil-
brigðisvísindum. Á Landspítala er lögð áhersla á öryggi, jafnrétti, skilvirka 
verkferla, ábyrgan rekstur, góðan starfsanda og bættan húsakost.

LÍFEINDAFRÆÐINGUR

Hjartarannsóknarstofa 

Helstu verkefni og ábyrgð 

• Vinna við framkvæmd áreynslu-
prófa, úrlestur sólarhrings-
hjartarita og gangráðseftirlit 

• Verkefni á hjartaþræðingarstofu,
t.d. aðstoð við gangráðsísetningar, 

aðgerðir og kransæðavíkkanir
• Úrvinnsla og túlkun niðurstaðna

í samvinnu við hjartalækna
• Þátttaka í öðrum verkefnum

á hjartarannsóknarstofu eftir
nánari ákvörðun stjórnanda

Við leitum eftir lífeindafræðingi til starfa á hjartarannsóknarstofu við Hringbraut, frá 1. ágúst 

gangráðseftirlit, úrvinnslu gagna í samráði við hjartalækna og ýmis önnur verkefni. 
Starfshlutfall er 100% eða eftir samkomulagi, unnið í dagvinnu og á bakvöktum. Til greina 

Hæfnikröfur

• Sjálfstæð og skipulögð
vinnubrögð 

• Frumkvæði og faglegur 
metnaður

• Jákvætt viðmót og hæfni í 
mannlegum samskiptum

• Góð íslenskukunnátta skilyrði 

lífeindafræðingur

Umsóknarfrestur er til
og með 13. júlí 2015.

Laun eru skv. kjarasamningi fjár-
málaráðherra og stéttarfélags. Sótt 

undir „Laus störf“. Öllum umsóknum 
verður svarað. Tekið er mið af jafn-
réttisstefnu LSH við ráðningar á 
spítalanum. Umsókn fylgi náms-
og starfsferilskrá. 

Nánari upplýsingar veita Davíð
Ottó Arnar (davidar@landspitali.
is) og Jóhanna S Gunnlaugsdóttir 
(johsgunn@landspitali.is, 543 6158).

Nýbýlavegur 8. 2.hæð 200 Kópavogur eignir@domusnova.is S 527 1717

www.domusnova.is

Við leitum að lykil manni / konu !

Leitar eftir öflugum löggiltum fasteignasala með reynslu 
í faginu til að taka þátt í örum vexti fasteignasölunnar.
Viðkomandi þarf m.a. að búa yfir samskiptahæfni, mikilli 
skipulagsgreind og frumkvæði.

Góð launakjör í boði fyrir réttan aðila !

Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar á domusnova@domusnova.is

sími: 511 1144
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FASTEIGNASALA 
SKJALAGERÐ
65% starfshlutfall frá kl. 9-15

Í starfinu felst m.a. aðstoð við uppsetningu kaupsamninga og 
afsala, samskipti við lánastofnanir,  þinglýsingar og gerð uppgjöra. 
Skilyrði er að viðkomandi hafi góða Excelkunnáttu, sé talnaglögg/
ur, hafi gott vald á íslenskri tungu og sé skiplögð/lagður.  
Menntunarkröfur: 
Viðskiptafræðingur, lögfræðingur eða löggiltur fasteignasali.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf eigi síðar en 1. september 
2015. Umsóknir sendist á landmark@landmark.is 

Nánari upplýsingar veita Magnús og Sigurður í síma 512 4900

Óskum eftir að ráða  
vanan gröfumann með meirapróf.

Framtíðarstörf í boði.
Upplýsingar veitir Guðjón í síma 617-3000

Óskum einnig eftir vana menn  
í garðyrkju- og hellulagningavinnu.

Framtíðarstörf í boði.
Upplýsingar veitir Jón Hákon í síma 693-7319

Sparisjóður Höfðhverfinga á Akureyri leitar að starfsfólkiHr Hrisparis Aá Akrfiverfi ða sleyri le ólksfólk

Gjaldkeri
Helstu verkefni:fne ituelstu

Gjaldkerastörf og uppgjör sjóðaf oö gj
Veita viðskiptavinum góða þjónustuavp iVeita v uóða þjó
Umsjón með hraðbanka á Akureyrihrð asjóUmsjó Aká Ak
Aðstoða við bakvinnsluverkefnibak

Hæfniskröfurrunæfnis
Stúdentspróf eða reynsla af sambærilegu starfieðf atúd er gf
Þjónustulipurð og frumkvæðið r oÞjón kvæð
Nákvæmni og talnaskilningurg to akvNákvæ guningur
Geta til að vinna undir álaginnvi a

Þjónustufulltrúi einstaklinga og smærri fyrirtækjastn a rræ ioga og krtækja

Helstu verkefni:fne i
Veita viðskiptavinum ráðgjöf vegna lántöku, sparnaðar og annarrar þjónustuavp iVeita ántáðgjöf nna aparnað ónustu
Mat á lánsbeiðnumðe nt áMat á
Skráning og frágangur skjala í tengslum við útlán og veitta þjónusturáf g ums mj þjón
Áætlanagerð og eftirfylgni þjónustuþáttaoð g Áætla átþ tgni þjó
Aðstoða annað starfsfólk sparisjóðsins og leysa af eftir þörfumaðn sstoAðsto nsi opalk spa umfefa af ef

Hæfniskröfurrufni
Próf í viðskiptafræði eða sambærileg menntun sem nýtist í starfiap rf Próf í mg eamða sam tas fim  sem n
Nákvæmni og öguð vinnubrögðg öo gák öb
Jákvætt viðmót og hæfni í samskiptumótm oJákvæ muni í sa
Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfigo mmFrumk áratil ður til fistarfi

Sparisjóður  Höfðhverfinga  |  Akureyri og Grenivík  |  Sími 460 9400  |  spsh@spsh.is  |  www.spsh.is

Sparisjóðurinn er þjónustufyrirtæki á fjármálasviði og veitirþjr óóparisjóðu lam svrirtæki veitir
alla almenna banka- og fjármálaþjónustu. Sparisjóður Höfðkanmealm paS riþjóálaþ öfð-
hverfinga hefur afgreiðslur á Akureyri og Grenivík.graf ifing nive íkure

Nánari upplýsingar:ns gri ánari Jón Ingvi Árnason, sparisjóðsstjóri, 460 9414, joningvi@spsh.issn avi ÁIngvi Á 4, 1 oi, 4stjóri, 4 sh.@spsh.
Umsóknir ásamt ítarlegri ferilskrá óskast sendar til joningvi@spsh.is.tat rl nde a .

Umsóknarfrestur er til og með 7. júlí 2015.

Bílstjóri óskast í fullt starf
Gluggasmiðjan sækist eftir því að bæta bílstjóra við 

í góðan hóp starfsmanna fyrirtækisins

Óskað er eftir bílstjóra í fullt starf.
Umsækjandi þarf að hafa leyfi til að aka vörubíl undir 5 tonnum 

og að vera drífandi og þjónustulundaður.
Nánari upplýsingar veittar í netpósti gunnar@gluggasmidjan.is

Gluggasmiðjan ehf. er rótgróið fjölskylufyrirtæki, stofnað 1947 
og sérhæfir sig í að framleiða glugga og hurðir sem þola íslenska veðráttu.

Fjeldsted & Blöndal lögmannsstofa óskar eftir löglærðum 
fulltrúa sem getur haf ið störf sem fyrst

Áhugasamir vinsamlegast sendið ferilskrá ásamt einkunnum úr grunn- og meistaranámi til 
Heiðrúnar Jónsdóttur, hdl., (heidrun@fjeldco.is) fyrir þann 7. ágúst n.k.

Fjeldsted & Blöndal byggir á traustum grunni en 

skrifstofan rekur rætur sínar til ársins 1909 sem gerir hana 

að einni elstu starfandi lögmannsstofu landsins. Á þeim 

rúmu 100 árum sem stofan hefur starfað hefur verið 

lagður grunnur að áframhaldandi veitingu gæða-

þjónustu til framtíðar.

Fjeldsted & Blöndal veitir fjölbreytta lögmannsþjónustu 

sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna af lögfræði-

störfum bæði á Íslandi og í öðrum löndum. Þjónustan er 

fyrst og fremst sniðin að þörfum fyrirtækja og stofnana.

Starfsmenn skrifstofunnar hafa einnig reynslu og þekkingu 

sem kennarar og fræðimenn á háskólastigi og sem 

innanhússlögfræðingar hjá alþjóðlegum fyrirtækjum.

 

Hæfniskröfur:
• Lokið meistaranámi
• Fyrsta einkunn úr grunn- og 
    meistaranámi æskileg
• Lögmannsréttindi æskileg
• Gott vald á íslensku og ensku
• Vinnur vel undir álagi
• Góð samstarfs- og samskiptahæfni
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
•  Færni í rannsóknarvinnu og
     lögfræðilegri greiningu
• Reynsla af vörumerkjarétti æskileg
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Sundlaug Seltjarnarness óskar eftir að ráða sundlaugarvörð  
til starfa.

Í starfinu felst m.a. sundlaugarvarsla, gæsla búningsklefa karla,  
þrif og þjónusta við sundlaugargesti á öllum aldri.

Umsækjandi þarf að hafa náð 20 ára aldri og vel á sig kominn  
líkamlega, þjónustulundaður, góður í samskiptum við alla aldurs- 
hópa, þrifinn, tala mjög góða íslensku og síðast en ekki síst heilsu- 
hraustur.

Ath. að viðkomandi þarf að standast sundpróf fyrir sundlaugar- 
verði.

Um er að ræða vaktavinnu og framtíðarstarf.

Umsóknir og fyrirspurnir skulu berast á tölvupóstfangið 
haukur@seltjarnarnes.is fyrir 1. ágúst 2015.

Íþrótta- og tómstundasvið Seltjarnarnesbæjar

Sundlaugarvörður

,,hóar þar smali og rekur á ból”
Óskum að ráða grunnskólakennara í umsjónarkennslu í 3. 

bekk fyrir næsta skólaár í 80-100 % starf

Nánari upplýsingar um starfið veitir  
Sveinbjörn Markús Njálsson skólastjóri í síma 8215-007 og einnig 
má senda fyrirspurnir á  
netfangið markus@alftanesskoli.is og 
Erna I. Pálsdóttir aðstoðarskólastjóri  
í símum 540470, 8215-009 og á  
netfang: erna.palsdottir@alftanesskoli.is.
  
Sjá nánar á vef www.gardabaer.is  og 
www.alftanesskoli.is  

Umsóknarfrestur er til 10. júlí 2015.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi  
Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ. 

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um  
rafrænt á heimasíðu Garðabæjar með því að 
fylla út atvinnuumsókn.

Skólastjóri

Húsasafn Þjóðminjasafns Íslands auglýsir eftir

Verkefnisstjóra
Helstu verkefni verkefnisstjóra tengjast viðgerðum og viðhaldi á 
húsum í húsasafni Þjóðminjasafns, s.s. áætlunargerð, samnings-
gerð, öryggismál, samstarf við rekstraraðila, fræðsla, þátttaka 
í rannsóknarvinnu og skýrslugerð og eftirlit með viðhaldsfram-
kvæmdum.  Verkefnin eru unnin í samstarfi við safnvörð húsa- 
safns sem stýrir málaflokknum, sem heyrir undir rannsókna- og 
varðveislusvið Þjóðminjasafns, í umboði þjóðminjavarðar.  

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun og reynsla sem nýtist í starfi. Háskólapróf á bygg- 

ingasviði æskilegt.
• Þekking á íslenskum byggingararfi nauðsynleg, ásamt reynslu 

af skipulagningu og verkstjórn verkefna í byggingariðnaði. 
 Þekking á gömlum húsum og viðhaldi þeirra áskilin.  
• Reynsla af rannsóknarstörfum og skýrslugerð æskileg.
• Lipurð í mannlegum samskiptum og jákvætt viðmót 
 nauðsynlegt. 
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi og öguð vinnubrögð.
• Tölvukunnátta nauðsynleg: s.s. Word, Excel og PowerPoint, 

sem og grunnþekking á stafrænni ljósmyndun.
• Gott vald á íslensku og ensku og/eða norðurlandatungumáli, 

bæði í rituðu og töluðu máli.
• Starfinu fylgja talsverð ferðalög um landið og er bílpróf 

nauðsynlegt.

Ráðningarkjör
Um er að ræða fullt starf og er ráðning tímabundin til 12 mánaða 
til að byrja með. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármála- og 
efnahagsráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Umsóknafrestur
Umsóknarfrestur er til og með 6. júlí 2015 og skulu umsóknir með 
ferilskrá, afritum prófskírteina og meðmælum eða upplýsingum 
um meðmælendur berast skrifstofu safnsins að Suðurgötu 43, 
101 Rvk, merkt “húsasafn” eða á póstfangið 
starfsumsokn@thjodminjasafn.is. 

Við ráðningar í störf er tekið mið af jafnréttisáætlun stofnunar- 
innar. Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt 
um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Umsókn- 
ir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Nánari upplýsingar veitir Anna Lísa Rúnarsdóttir, sviðstjóri 
rannsókna- og varðveislusviðs (anna.lisa@thjodminjasafn.is) og 
Guðmundur Lúther Hafsteinsson safnvörður húsasafns  
(gudmundur.luther@thjodminjasafn.is), s. 5302200. 

Starfsmaður taki þátt í því að Þjóðminjasafn Íslands nái mark-
miðum sínum sem vísinda- ogþjónustustofnun. Starfsmaður leggi 
áherslu á góða þjónustu og ráðgjöf, fagleg og ábyrg vinnubrögð 
og jákvætt skapandi andrúmsloft á vinnustað.

Þjóðminjasafn Íslands er háskólastofnun og höfuðsafn á sviði menningarminja og 
rannsókna á menningarsögulegum minjum í landinu. Hlutverk þess er að auka og 
miðla þekkingu á menningarminjum og sögu íslensku þjóðarinnar. Þjóðminjasafn 
Íslands starfar m.a. á grundvelli laga um Þjóðminjasafn Íslands nr. 140/2011, 
safnalaga nr. 141/2011 og laga um menningarminjar nr. 80/2012.

Staða íþróttakennara við 
Kirkjubæjarskóla

Okkur í Kirkjubæjarskóla vantar íþróttakennara næsta 
vetur.
Um er að ræða íþrótta- og sundkennslu í 1. – 10. bekk.
Við leitum að hugmyndaríkum, metnaðarfullum og dug-
andi íþróttakennara sem tilbúinn er að takast á við ný og  
fjölbreytt verkefni.

Umsóknarfrestur er til og með 15. júlí og  
umsóknir sendist á skolastjori@klaustur.is

Nánari upplýsingar gefur Kjartan Kjartansson  
í sími 487 4633/864 0300, 

http://www.kbs.is/
http://www.klaustur.is

Á Kirkjubæjarklaustri er gott mannlíf, þar búa um 130 manns  
en íbúar Skaftárhrepps eru um 450 talsins. Á Kirkjubæjar- 
klaustri er að finna alla nauðsynlega þjónustu s.s. verslun, 

banka, heilsugæslustöð, leikskóla, kaffihús og íþróttamiðstöð. 
Í íþróttamiðstöðinni er að finna glæsilegt íþróttahús, sundlaug 

og tækjasal.

Skaftárhreppur

www.tskoli.is

Skólaliði óskast  
við Tækniskólann

Áhugasamir sendi inn umsókn ásamt ferilskrá  
á gsi@tskoli.is merkt „Skólaliði“ fyrir 1. ágúst 2015.

Starfssvið skólaliða er dagleg umsjón með húsnæði skólans  
auk þjónustu við nemendur og starfsfólk. Fjölbreytt starf sem 
hentar báðum kynjum þar sem margþætt reynsla nýtist vel.  
Góðir samskiptahæfileikar, jákvæðni og rík þjónustulund mikilvæg.

Tæknileg aðstoð hjá 1984 ehf.
1984 ehf vill ráða starfsmann í tæknilega aðstoð. Starfið felst í 

einföldum kerfisstjórnarverkefnum og þjónustu við viðskiptavini í 

síma og tölvupósti.

1984 er stærsti vefhýsill á 

Íslandi. Við þjónum um 15% 

af íslenska markaðinum og 

tökum skyldur okkar mjög 

alvarlega. Við leggjum 

áherslu á að þjóna viðskipta- 

vinum okkar dyggilega og af 

kurteisi, fagmennsku og 

algerum trúnaði.

Umsækjandi þarft að vera mjög öguð persóna, lipur í 
samskiptum, tala mjög góða íslensku og hafa gott vald á 
ritaðri og talaðri ensku. Nauðsynlegt er að umsækjandi 
kunni á skipanalínuumhverfi í GNU/Linux og hafi 
almennan áhuga á upplýsingatækni og tölvum.

Umsóknarfrestur er til mánudagsins 6. júlí, 2015. 
Umsóknir sendist með tölvupósti á atvinna@1984.is
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Lágafellsskóli í Mosfellsbæ 
Laus störf næsta skólaár

Má bjóða þér að taka þátt í metnaðarfullu skólastarfi 
þar sem einkunnarorðin SAMVERA, SAMVINNA OG 

SAMKENND eru höfð að leiðarljósi

Umsjónarkennarastaða á unglingastigi, kennslugreinar 
stærðfræði og náttúrufræði. 
Tónmenntakennsla
Umsjónarkennsla á yngsta stigi. 
Stuðningsfulltrúar óskast einnig til starfa.

Umsóknarfrestur um ofangreindar stöður er framlengdur 
til 3. júlí 2015.

Höfðaberg – útibú Lágafellsskóla
Sérkennarastaða, 40 - 50% starfshlutfall 
Leikskólakennara vantar við 5 ára deild skólans í Höfða-
bergi. Til greina kemur að ráða starfsmann með aðra 
menntun.

Umsóknarfrestur um störfin í Höfðabergi er til 10. júlí 2015.

Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveit-
arfélaga og viðkomandi stéttarfélaga. 
Upplýsingar veitir Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri í  síma 
896-8230. Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfs-
reynslu og umsagnaraðila sendist rafrænt á netfangið 
johannam@lagafellsskoli.is 

Frekari upplýsingar um störfin er að finna á heimasíðu 
Mosfellsbæjar www.mos.is.
Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um

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 stuðla að fjármálastöðugleika og sinna viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki 
hans sem seðlabanka, svo sem að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármála-
kerfi, þ.m.t. greiðslukerfi í landinu og við útlönd.

Laust starf hjá Seðlabanka Íslands

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða forritara til starfa. Um er að ræða 100% starfshlutfall með starfstöð í Reykjavík. 

Seðlabankinn leitar eftir starfskrafti með þjónustulund, metnað, frumkvæði, sjálfstæði og ögun í vinnubrögðum og áhuga á að takast 

Sótt skal um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is. Umsóknir gilda í sex mánuði. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu
og jafnréttisáætlun bankans. Umsóknarfrestur er til og með 13. júlí 2015.

Forritari

• Þarfagreining, forritun og viðhald hugbúnaðar. 
• Samskipti við ytri þjónustuaðila.
• Skjölun og gerð leiðbeininga fyrir notendur.

• Háskólapróf í tölvunarfræðum, hugbúnaðarverkfræði 

2013).
• Þekking á forritun sem tengist SQL Server. 
• Þekking á XML, vefþjónustum og þjónustumiðaðri 

• Þekking á viðskiptagreind er kostur.
• Hæfni til að starfa sjálfstætt og í hópi.
• Færni í mannlegum samskiptum.

Atvinnutækifæri
Vöruhússtjóri
Vélar og verkfæri leita að vöruhússtjóra 
til starfa. Í starfinu felst eftirfarandi í 
samstarfi við lagerstjóra og lagermenn:
 
·  Skipulag vöruhúsa og ábyrgð á vöruflæði
·  Ábyrgð á daglegum rekstri lagers
·  Tiltekt vöru og afgreiðsla viðskiptavina         
   (sótt/sent)
·  Talningar
·  Endursendingar á vörum
·  Móttaka og frágangur á nýjum vörum
·  Önnur tilfallandi störf
·  Geta til að vinna undir álagi
·  Hreint sakavottorð

Leitað er að samviskusömum, jákvæðum, 
vandvirkum og heilsuhraustum einstaklingi 
sem hefur metnað til að standa sig vel í starfi. 
Skipulagshæfni og þjónustulund eru nauðsynleg 
í starfinu. Krafa er gerð um góða tölvukunnáttu 
og reynsla af Navision er kostur.

Ráðgjafi – Sölumaður í bygginga- 
og tæknivörum
Vegna aukinna verkefna óskum við eftir að ráða 
sölufulltrúa / ráðgjafa sem er til í að verða einn 
af okkar úrvals sérfræðingum.
 
Hæfniskröfur:
·  Geta til að vinna sjálfstætt og skipulega 
   undir álagi, þjónustulund, góð framkoma, 
   stundvísi og frumkvæði.
·  Gott vald á ensku. Vald á Norðurlandamáli    
   (sænsku, dönsku eða norsku) er kostur.
·  Góð tölvukunnátta. Reynsla af Navision er     
   kostur.
·  Reynsla af sambærilegum störfum er kostur.
·  Iðnmenntun er kostur
·  Hreint sakavottorð

Skrifstofustarf
Vélar og verkfæri ehf. óska eftir starfsmanni 
til fjölbreyttra skrifstofustarfa.

·  Helstu verkefni eru bókhald, uppgjör,   
   afstemmingar, innheimta, símsvörun,        
   markaðssetning á internetinu og önnur    
   skrifstofustörf
·  Hæfniskröfur: Góð almenn tölvukunnátta, 
   m.a. á Office forrit
·  Tungumálakunnátta. Enska og eitt      
   Norðurlandamál er kostur, ekki skilyrði.
·  Sveigjanleiki, jákvæðni og geta til að 
   vinna undir álagi
·  Hreint sakavottorð

Um er að ræða 50-100% starf.

Vélar og verkfæri ehf. var stofnað árið 1942 en á sér sögu aftur til ársins 1919. Fyrirtækið er rótgróið 
og traust fjölskyldufyrirtæki sem hefur verið framúrskarandi fyrirtæki 5 ár í röð. Fyrirtækið selur hágæðavörur 
frá leiðandi framleiðendum sbr. Assa, Abloy, Chamberlain / Liftmaster, Dorma, Eff Eff, Siemens ofl.

Umsóknir með ferilskrá sendist á starf@vv.is fyrir 2. júlí 2015.
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Aðstoð á tannlæknastofu
Aðstoðarmanneskja óskast í fullt starf á  
tannlæknastofu í Reykjavík
 
Á tannlæknastofunni, sem staðsett er miðsvæðis í 
Reykjavík, starfa 15 manns, tannlæknar, aðstoðarfólk 
og tannsmiðir.
  
Viðkomandi þarf að geta hafið störf í byrjun ágúst.  
Starfið felst m.a. í að aðstoða tannlækna við störf 
þeirra, símavörslu og afgreiðslu

Umsóknir sendist á box@frett.is  merkt „Aðstoð 2706”

Ráðgjafi í úthringiveri
Við leitum að kröftugu fólki til starfa í úthringiveri Dale leitum að kröftugu fólki til starfa í úthringiveri Dale 
Carnegie. Viðkomandi þarf að hafa sterkan vilja til að auka negie. Viðkomandi þarf að hafa sterkan vilja til að a
áranngur annarra. Um hlutastatatatatataat rfrfrrfrf eeeeeeer að ræða. 

Helsstu verkefni:
• Ráðgjöf til einstaklinga sem vilja auka persónulega hæfniáðgjöf til einstaklklklklklkllkk ininiiniiii gaa sssemeemm vvvviljajj  auka pepp rsónulega hæ
• Kynning fagnámskeiða sb. sölunámskeið, stjórnendanám-ynning fagnámámámámámámámmámssskeeieiðaa sssbbb. söööölunámskeið, stjórnendan
  skeeið osfrv.
• Efttirfylgnnnnnnnnnniii iiiii kykkykykkynnnnnnnninnnnngagggaggg títítíttítímaamaa

Hæffniskröfur:
• Reeynsla af sölurrrrrráðáðáðááá gjgjgjöföföf æææ æskskskilililegeeeeeeee
• Góóðir samskiptahæfæfæfæfææfffililileieieikakakarrr
• Sjáálfstæð og öguð vinnnnnnnnububububröröröröggðgðgggggg
• Haafa lokið Dale Carnegie nnnnnnnámmámmámmmmmskkkkeeieeee ði er kostur

Umssjón með ráðningum hefur Sverrir Sigursveinsson, 
sölustjóri. Umsóknir skal senda á sverrirs@dale.is í subject: ustjóri. Umsóknir skal senda á sverrirs@dale.is í sub
Starfsumsókn. Óskað er eftir ferilskrá og kynningarbréfi. rfsumsókn. Óskað er eftir ferilskrá og kynningarbréf

Umsóknarfrestur er til 6. júlí nk.

Tæknifulltrúi  
byggingarmála

Skipulagsdeild Akureyrarbæjar óskar eftir að ráða til starfa  
tæknifulltrúa byggingarmála. Um er að ræða 100% starf.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eða í síðasta 
lagi 1. september 2015.

Helstu verkefni eru:
• Yfirferð á aðal- og séruppdráttum af byggingum með tilliti til  
 þess að þeir uppfylli lög og reglugerðir.
• Annast úttektir einstakra þátta byggingarframkvæmda skv.  
 byggingarreglugerð í afleysingum og forföllum og gefur út út 
 tektarvottorð um byggingarstig húsa. 
• Annast stöðu- og lokaúttektir í afleysingum og forföllum ásamt  
 slökkviliðsstjóra/eldvarnaeftirliti.
• Annast eftirlit með því að hús og önnur byggingarleyfisskyld  
 mannvirki séu byggð í samræmi við samþykkta uppdrætti, lög  
 og reglugerðir.
• Gefur umsagnir um rekstrarleyfi sem sýslumaður gefur út.
• Annast afleysingar verkefnastjóra fasteignaskráningar vegna  
 skráningar í Byggingu.
• Annast yfirferð eignaskiptasamninga í samráði við  
 verkefnastjóra byggingarmála.
• Undirbýr og situr formlega afgreiðslufundi skipulagsstjóra  
 með verkefnisstjóra byggingarmála og fulltrúa skipulags- og  
 byggingarmála.

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu Akureyrarbæjar, 
www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt. 
Umsóknarfrestur er til og með 13. júlí 2015

Verslunin Minja sem selur vandaðar hönnunar- og  
gjafavörur, óskar eftir starfskrafti. Mikilvægt er að  

viðkomandi sé með ríka þjónustulund, góða  
söluhæfileika og vönduð vinnubrögð. Þarf að geta byrjað 

strax. Um er  að ræða hlutastarf eftir hádegi.

Umsóknir skulu berast á netfangið orn@orn.is 
Umsóknarfrestur er til 3. júlí næstkomandi

Minja Skólavörðustíg 12, 101 Reykjavík

 Verslun með gjafa- og hönnunarvörur

Grand Hótel Reykjavík óskar eftir að ráða móttökustjóra.
Um er að ræða kre�andi, �ölbreytt og skemmtilegt starf í lifandi starfsumhverfi.

MÓTTÖKUSTJÓRI

Grand Hótel Reykjavík   |   Sigtúni 38   |   105 Reykjavík   |   514 8000   |   www.grand.is

Starfssvið:

· Dagleg stjórnun móttöku og útdeiling verkefna

· Þjónusta við gesti 

· Áætlanagerð

· Ráðning starfsmanna

· Þróun og innleiðing gæðastaðla

 Hæfniskröfur:

· Reynsla af sambærilegum störfum skilyrði

· Framúrskarandi þjónustulund og góð samskiptahæfni

· Jákvæðni og þjónustulipurð

· Áreiðanleiki og nákvæm vinnubrögð

· Góð tölvukunnátta

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að senda umsókn og ferilskrá á netfangið stefanj@grand.is.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til og með 3. júlí 2015.

Yfirmaður sölu og dreifingar (Director of Channel Sales)
Yfirmaður sölu og dreifingar byggir upp og sér um samskipti við dreifingaraðila Kerecis. 
Starfsmaðurinn er ábyrgur fyrir tekjumyndun frá dreifingaraðilum og situr í framkvæmdastjórn Kerecis. 
Kerecis hefur nýverið hafið sölu á vörum sínum og framundan er mikið uppbyggingarstarf í sölumálum.

Helstu verkefni:

Menntun og reynsla:

Við leitum að einstaklingi sem hefur í fyrri störfum:

Vinnustaður getur verið á skrifstofu fyrirtækisins í Reykjavík eða á Ísafirði. 

Upplýsingar veitir:  Sverrir Briem - sverrir@hagvangur.is 

 

radum.is
Við finnum rétta starfsfólkið
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Sölumaður
Hársnyrtivörur

Heildverslun með hársnyrtivörur  
óskar eftir sölumanni.

Starfssvið:
Sala og kynning á hársnyrtivörum

Hæfniskröfur:
Menntun á sviði hársnyrtingar
Reynsla af sölumennsku 
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
Frumkvæði
Hæfni í mannlegum samskiptum
Bílpróf

Umsóknarfrestur til 8.júli
umsóknir með mynd sendist með tölvupósti á 
kaupsel@kaupsel.is

Fjölskylda í Laugardalnum leitar að reyklausum 
aðila í 80-100% starf frá september n.k. til að 

passa þá 3ja mán stúlku og sinna heimilisstörfum.

 Upplýsingar í laugardalur.rvik@gmail.com.

Langholtssókn óskar eftir að ráða kirkjuvörð í 
fullt starf frá 15. ágúst 2015.

Umsóknarfrestur er til og með 15. júlí 2015.

Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu
kirkjunnar: langholtskirkja.is

Kirkjuvarsla í Langholtskirkju, 
Reykjavík.

 

Starfssvið:
 ·

 ·
 ·
 ·
 ·

Menntunar- og hæfniskröfur:
 ·

 ·
 ·
 ·

Einnig þarftu að:
 ·

 ·
 ·

 ·
 ·
 ·

Umsóknarfrestur til og með 20. júlí 2015 

HEFUR ÞÚ ÁSTRÍÐU FYRIR MANNAUÐSMÁLUM?

Móttaka þjónustuverkstæðis
Bílabúð Benna óskar eftir starfskrafti í móttöku
þjónustuverkstæðis.

Starfssvið:
• Taka á móti viðskiptavinum og tryggja þeim 
 bestu þjónustu.

• Samskipti, eftirfylgni, reikningagerð 
 og önnur mál tengd þjónustu.

Þekking og reynsla:
• Vera jákvæður, þjónustulundaður
 og góður í samskiptum

• Skipulagður, nákvæmur og vandvirkur

• Lærdómsfús og tilbúinn í að tileinka sér 
 nýja hluti

• Þarf helst að þekkja til og hafa áhuga á  
 bifreiðum og tækni þeim tengdum

• Hafa góða almenna tölvuþekkingu

Umsóknarfrestur er til og með 06. júlí.
Umsókn sendist á ivar@benni.is                                        
Upplýsingar um starfið veitir Ívar Ragnarsson
í síma 590 2000.
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Sölufulltrúi fasteigna
Rótgróin, traust og metnaðarfull fasteignasala 

óskar eftir sölufulltrúa.
Föst lágmarksþóknun auk afkastatengdrar þóknunar þar 

sem aðgangur að sameiginlegri söluskrá skapar góða 
tekjumöguleika fyrir dugmikla einstaklinga.   

Áhugasamir vinsamlegast sendi umsóknir  
á box@frett.is merkt ,,Dugnaður“.

FRAMKVÆMDASTJÓRI
Stjórn Alþjóðlegra ungmennaskipta, AUS, auglýsir stöðu 
framkvæmdastjóra.
AUS eru frjáls félagasamtök sem sérhæfa sig í að senda út og 
taka á móti sjálfboðaliðum.
Stjórn leitar að jákvæðri og kraftmikilli manneskju í fullt starf. 

Helstu verkefni:
• Daglegur rekstur og utanumhald skrifstofu
• Áætlanagerð og rekstrarstjórnun
• Samskipti fyrir hönd AUS, innan- og utanlands

Hæfniskröfur:
• Menntun og reynsla sem nýtist í starfi 
• Þekking eða reynsla af gerð áætlana og almennt   
 fjármálalæsi
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Gott vald á íslensku og ensku
• Skilningur á starfi og starfsumhverfi félagasamtaka er   
 kostur

Umsóknir skulu berast á netfangið ester@aus.is merktar
,,framkvæmdastjóri“

Umsóknarfrestur er til 3. júlí 
næstkomandi.

www.aus.is – Hitt Húsið, 
Pósthússtræti 3-5, 101 Reykjavík

Nýtt, ferskt og spennandi apótek í 105 Reykjavík  
óskar eftir:

Lyfjafræðing:
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæð vinnubrögð
• Jákvæðni og góðir samskiptahæfileikar

Starfsmanni í afgreiðslu:
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæð vinnubrögð
• Jákvæðni og góðir samskiptahæfileikar

Viðkomandi þarf að geta hafið störf í júlí 2015.  
Umsóknir ásamt ferilskrá skulu berast  
á rafrænu formi fyrir 5. júlí á netfangið:  

rebekka@ru.is merkt því starfi sem sótt er um.

Hafnarfjarðarbær er þriðja stærsta sveitarfélag 
landsins og þar starfa um 2000 manns. Áhersla 
er lögð á að hjá bænum starfi fólk sem getur 
veitt bestu þjónustu sem völ er á af þekkingu, 
ábyrgð og metnaði.

Viltu bætast í hópinn – sendu okkur umsókn.

Grunnskólar
• Almenn kennsla á miðstigi í Hraunvallaskóla
• Almenn kennsla á yngsta stigi í Hraunvallaskóla
• Sérkennsla í Hraunvallaskóla
• Kennsla í sviðslistum í Hraunvallaskóla
• Skólaliði í Áslandsskóla
• Almenn kennsla í Áslandsskóla
• Stuðningsfulltrúi í Öldutúnsskóla
• Umsjónarkennari á miðstigi í Öldutúnsskóla 
• Kennari í íþróttum í Hvaleyrarskóla
• Skólaliði í Setbergsskóla
• Þroskaþjálfi í Setbergsskóla

Leikskólar
• Deildarstjóri í Hraunvallaskóla
• Sérkennari í Hraunvallaskóla
• Þroskaþjálfi í Hraunvallaskóla
• Leikskólakennari í Hraunvallaskóla
• Deildarstjóri í leikskólanum Hlíðarbergi
• Yfirmaður eldhúss í leikskólanum Hörðuvöllum
• Aðstoð í elhdhúsi í leikskólanum Tjarnarási 
• Sérgreinastjóri í leikskólanum Arnarbergi
• Leikskólakennari í leikskólanum Hvammi

Sótt er um störfin á www.hafnarfjordur.is

Auglýsir eftir aðstoðarleik-
skólastjóra(50%)/ leikskóla- 
kennara(50%) = 100% staða. 

Hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun. 
• Reynsla í stjórnun æskileg.
• Metnaður fyrir starfinu.
• Góð samskiptahæfni.
• Góð skipulagshæfni
• Frumkvæði, sveigjanleiki og jákvæðni
• Vilji til að starfa eftir kristnum gildum, SMT- og 
  grænfánastefnunni.

Hlíðaból er tveggja deilda, einkarekinn leikskóli í eigu 
Hvítasunnukirkjunnar á Akureyri. Skólinn hefur flaggað 
grænfánanum síðan 2006, er að innleiða SMT og á leið í 
þróunarvinnu varðandi tónlist. 

Umsóknarfrestur er til 3. júlí. 

Þess skal getið að starf í leikskóla er mjög krefjandi bæði 
andlega og líkamlega.
Umsækjandi þarf að vera tilbúinn að skila inn sakavottorði.
Upplýsingar gefur Jóh. Benný Hannesdóttir leikskólastjóri 
í  síma 462–7411.

Hægt er að nálgast umsóknareyðublað á skrifstofu 
leikskólastjóra eða senda umsókn og ferilskrá rafrænt á 
hlidabol@hlidabol.is

Leikskólinn Hlíðaból 
Akureyri

SÖLUMAÐUR 50% STARF
Gæðabakstur / Ömmubakstur auglýsir eftir  
starfsmanni í 50-60% sölustarf við pantanir og 
áfyllingar í verslunum.  

Starfssvið:
 
Pantanir og áfyllingar í verslunum
Eftirlit með framstillingum
Vinnutími er frá kl. 07:00 alla virka daga
 
Hæfniskröfur:

   •    Skrifa og tala íslensku
   •    Bílpróf
   •    Góð skipulagsfærni
   •    Stundvísi, reglusemi og sveigjanleiki
   •    Góð mannleg samskipti
   •    Sjálfstæði í vinnubrögðum
   •    Snyrtimennska

Viðkomandi þarf að geta byrjað fljótlega

Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á  
umsokn@gaedabakstur.is fyrir 1. júlí 2015

SEYÐISFJARÐARKAUPSTAÐUR

Deildarstjóri og leikskólakennarar óskast 
Deildarstjóri og leikskólakennarar óskast í fullt starf í 
leikskólann Sólvelli, Seyðisfirði. Um framtíðarstörf er að 
ræða. Leikskólinn er tveggja til þriggja deilda og eru 34 
börn í skólanum í dag. Vinnutími er breytilegur á bilinu 
7:45-16:30. 

Markmið okkar er að bjóða aðlaðandi, skemmtilegt og 
örvandi starf sem vekur gleði, forvitni og frumkvæði  
barnanna og eykur sjálfstæði þeirra og jákvæða  
sjálfsmynd. Næsta vetur verður sérstaklega unnið með 
leikskólalæsi og stærðfræði í samstarfi við grunnskólann 
á Seyðisfirði og fræðsluyfirvöld á Austurlandi. Á Sól- 
völlum er fjölbreyttur og skemmtilegur starfsmannahópur 
sem hefur metnað í að gera góðan skóla enn betri. 

Hæfniskröfur: 
Æskilegast er að umsækjendur hafi lokið leikskóla- 
kennaramenntun. Ráðning leikskólakennaranema og 
eða ófaglærðra kemur til greina. Mikilvægt er að um-
sækjendur búi yfir færni í samskiptum, frumkvæði í starfi, 
sjálfstæðum og skipulögðum vinnubrögðum, stundvísi, og 
góðri íslenskukunnáttu. Við munum aðstoða við útvegun 
húsnæðis sé þess óskað. 

Seyðisfjörður er kraftmikill menningarbær sem státar af 
fjölbreyttu og vingjarnlegu mannlífi. Bæði leikskólinn og 
grunnskólinn eiga gott samtarf við Skaftfell, miðstöð lista 
á Austurlandi. Mikil veðursæld ríkir á Seyðisfirði.  
Norræna – ferja Smyril-line kemur vikulega til Seyðis- 
fjarðar og er bærinn mikill ferðamannabær. Á Seyðisfirði 
er mjög gott að ala upp börn í hóflega stóru samfélagi 
sem heldur vel utan um börnin sín.
 
Umsóknir óskast sendar á netfangið helga@carpediem.is 
Umsóknarfrestur er til og með 7. júlí nk.  
Öllum umsóknum verður svarað.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi  
Félagi leikskólakennara eða viðkomandi stéttarfélags 
 
Nánari upplýsingar um starfið veita: 
Jóhanna Thorsteinsson,  
leikskólastjóri
Sími 863 9111 
og Helga Jóhanna Oddsdóttir,
mannauðsráðgjafi 
síma 863-5559. 
Netfang helga@carpediem.is
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kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Núp

· Fagstjóri í íþróttum og útinámi í leikskólann 
Urðarhól

· Leikskólakennari, þroskaþjálfi eða
einstaklingur með aðra sérmenntun í 
leikskólann Marbakka

Grunnskólar

· Grunnskólakennari í samfélags-/stærðfræði í 
Hörðuvallaskóla

· Grunnskólakennari í náttúrufræði í 
Hörðuvallaskóla

· Stuðningsfulltrúar/starfsmenn í dægradvöl í 
Hörðuvallaskóla

· Ritari óskast í Hörðuvallaskóla

Velferðarsvið

· Stuðningsfulltrúi í íbúðakjarna í Kópavogi

Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á
vef Kópavogsbæjar

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

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

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Framkvæmdastjóri hjúkrunar Sólvangur, hjúkrunarheimili Hafnarfjörður 201506/674
Skrifstofustarf Sýslumaðurinn á Vesturlandi Borgarnes 201506/673
Starfsmaður við íþróttah. & sundl. Háskóli Íslands Laugarvatn 201506/672
Aðjúnkt HÍ, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201506/671
Verkefnastjórar HÍ, Menntavísindasvið Reykjavík 201506/670
Sundlaugarvörður LSH, Sjúkraþjálfun Reykjavík 201506/669
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Fjörður Hafnarfjörður 201506/668
Héraðsdýralæknir Austurumd. Matvælastofnun Egilsstaðir 201506/667
Dýralækn. inn- & útflutningseftirlit Matvælastofnun Reykjavík 201506/666
Forritari Seðlabanki Íslands Reykjavík 201506/665
Lögfræðingur Fjölmiðlanefnd Reykjavík 201506/664
Lífeindafræðingur LSH, Hjartarannsóknarstofa Reykjavík 201506/663
Hreyfistjóri/stjórar Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201506/662
Deildarlæknir kvennadeildar LSH, Kvennadeild Reykjavík 201506/661
Rannsóknarmaður LSH, Lungnarannsóknastofa Reykjavík 201506/660
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201506/659
Hjúkrunarfræðingur LSH, Rjóðrið Kópavogur 201506/658
Verkefnastjóri, tölvufræðikennsla Háskólinn á Akureyri Akureyri 201506/657
Reiðkennari Háskólinn á Hólum Sauðárkrókur 201506/656
Heilbrigðisritari LSH, speglunardeild Reykjavík 201506/655
Verkefnastjóri Þjóðminjasafn Íslands, húsasafn Reykjavík 201506/625
Framhaldsskólakennari Menntaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201506/654
Fjármálastjóri Embætti umboðsmanns skuldara Reykjavík 201506/653
Biologist LSH, Department of pathology Reykjavík 201506/652
Líffræðingur LSH, meinafræðideild Reykjavík 201506/651
Sjúkraliðar Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Grindavík 201506/650
Húsvörður Framhaldsskólinn á Laugum Laugar 201506/649
Yfirhjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201506/648
Framhaldsskólakennarar Fjölbrautaskóli Suðurlands Selfoss 201506/647
Sérkennari og stuðningsfulltrúi Menntaskólinn á Ísafirði Ísafjörður 201506/646
Sjúkraliðar Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Grindavík 201506/645

Umsóknarfrestur er til 6. júlí n.k. og sótt er um starfið á www.byko.is. 
Nánari upplýsingar veita Árni Kvaran, arnibk@byko.is
og Árni Reynir Alfredsson, mannauðsstjóri, arnireynir@byko.is

Starfið felst í samskiptum við iðnaðarmenn, verktaka og 
einstaklinga ásamt sölumennsku. Við bjóðum mjög góða
vinnuaðstöðu og mikla framtíðarmöguleika.

STARFSSVIÐ

Við leitum að öflugum einstaklingi með ríka þjónustulund og 
hæfni í mannlegum samskiptum sem býr yfir menntun sem 
nýist í starfi. Þekking á lagnaefni og menntun í pípulögnum 
er mikill kostur, ásamt reynslu af sölu og þekkingu á 
byggingavörumarkaði.

Viðkomandi verður að hafa metnað til að takast á við 
krefjandi verkefni ásamt því að búa yfir stundvísi, jákvæðni 
og heiðarleika.

HÆFNISKRÖFUR

byko.is

SÖLUMAÐUR 
ÓSKAST Í LAGNADEILD 
BYKO BREIDD

við erum að 
leita að þér!
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Til hvers að auglýsa ?

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

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

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

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

Til hvers að auglýsa ?

Með starf
fyrir þig

Með starf
fyrir þig

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

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

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

www.stra.is

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is

Er verið að leita að þér? radum.is
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Vesturbyggð óskar eftir tilboðum í framkvæmdir við gatna- 
gerð í Aðalstræti á Patreksfirði. Verkið felst í að endurgera 
Aðalstræti á kaflanum frá Eyrargötu að Aðalstræti 31,  
uppúrtekt, lagnir, fyllingar og jöfnunarlag. 

Helstu magntölur eru:

Rif slitlags:  3.600 m2
Gröftur í götustæði:  3.300 m3
Fyllingar í götu :   3.300 m3
Gröftur fráveituskurða:   1.300 m3 
Fyllingar í lagnaskurði:   700 m3 
Jöfnunarlag undir malbik 50mm:  3.600 m2 
Holræsalagnir: 1.500 m.
Vatnslagnir:   700 m.

 
Útboðsgögn má nálgast hjá tæknideild Vesturbyggðar að 
Aðalstræti 75, frá og með miðvikudeginum 24.júní. Einnig 
er hægt að óska eftir útboðsgögnum á rafrænu formi hjá 
elfar@vesturbyggd.is.

Skila skal tilboðum á sama stað eigi síðar en mánudaginn 
6.júlí kl. 14.00 og verða þá opnuð þar í viðurvist þeirra 
bjóðenda, sem viðstaddir verða. 

Tæknideild Vesturbyggðar.
Aðalstræti 75, 450 Patreksfirði

MATVÍS félagsfundir.

Matvæla-og veitingafélag Íslands boðar til 
félagsfunda.
Þriðjudagur 30. Júní kl. 16:00  
á Hótel Kea Akureyri
Miðvikudagur 1. Júlí kl. 15:30  
á Stórhöfða 31 Reykjavík

Dagskrá:

Nýgerðir kjarasamningar.

 

 

Mat á umhverfisáhrifum  
Ákvörðun um matsskyldu   

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að endurbygging

Örlygshafnarvegar, Skápadalur-
Patreksfjarðarflugvöllur, Vesturbyggð 

skuli ekki  háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000. 
Ákvörðunin liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, Laugavegi 166, Reykja-
vík og á www.skipulagsstofnun.is. Ákvörðunina má kæra til úr-
skurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til  27. júlí 2015.

Útboð
Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið:

Klafastaðaland Grundartanga
Lóðagerð og lagnir 4. áfangi 2015

Verkið felst í jarðvegsskipum á lóðinni Leynisvegur 6 
á Grundartanga, ásamt því að leggja fráveitu- og 
vatnsveitulagnir.

Helstu magntölur:
Gröftur 16.000 m3
Fylling 17.200 m3
Fráveitulagnir 81 m
Vatnslagnir 290 m

Verklok eru 15. september 2015.

Útboðsgögn verða afhent án gjalds á stafrænu formi
með því að senda beiðni á netfangið
akranes.utbod@mannvit.is frá fimmtudeginum 25. 
júní 2015.

Tilboð verða opnuð á skrifstofu Faxaflóahafna,
Hafnarhúsinu, Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík,
fimmtudaginn, 9. júlí 2015 kl. 11:00.

Þriðjudaginn 30. júní nk. kl. 16.30
á Stórhöfða 31, 1. hæð

(gengið inn Grafarvogsmegin)

FÉLAGSFUNDUR
GRAFÍU/FBM

Dagskrá:
1. Kynning á kjarasamningi Grafíu/FBM   
    við Samtök atvinnulífsins
  
2. Atkvæðagreiðsla um kjarasamning-
 kynning á rafrænni atkvæðagreiðslu

3. Önnur mál

Félagsmenn eru hvattir til að mæta.

Stjórn Grafíu/FBM
Stéttarfélags í prent- og miðlunargreinum

ÚTBOÐ
Sjálfseignarstofnunin Aurora Observatory auglýsir eftir
tilboðum í byggingu Norðurljósarannsóknarhúss að
Kárhóli í Reykjadal, Þingeyjarsveit.

Húsið er um 760 m² að stærð, staðsett skammt norðan og
ofan við bæjarhúsin á Kárhóli. Byggingin er 3 hæðir,
byggð úr steinsteypu og stáli.

Verklok eru 30.09.2016 en áfangaskil 15.11.2015.

Útboðslýsing ásamt grunnmyndum og sniðteikningum eru
aðgengileg á Útboðsgögn verða send í
tölvupósti þeim sem þess óska.

Tilboðum skal skila í samræmi við útboðslýsingu til:
Aurora Observatory, bt. Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga,
Garðarsbraut 5, 640 Húsavík eða að Kárhóli fyrir kl. 14
miðvikudaginn 1. júlí 2015 þar sem þau verða opnuð.

www.karholl.is.

Upplýsingar veitir Reinhard Reynisson framkvæmdastjóri í
síma 464 0415 eða eðareinhard@atthing.is info@teikn.is

Fótaaðgerðastofa til sölu 
Falleg og rúmgóð fótaaðgerðastofa í glæsilegu húsnæði til sölu.
Stofan er í rekstri.
Upplýsingar í síma 848 2711.

Til leigu 140 fm. skrifstofuhúsnæði í virðulegu 
húsi við Ægisgötu, 101 Reykjavík.  

Hæð með 4 björtum og rúmgóðum skrifstofum, 
með aðgangi að fundarherbergi og móttöku. 

Góðar tölvulagnir til staðar.  
Möguleiki á 4-8 vinnustöðvum. 

  
Laust frá 1. júlí. Upplýsingar í síma 772-7475

Skrifstofuhúsnæði við Ægisgötu

Útboð
Hrunamannahreppur óskar eftir tilboðum  
í sorphirðu í sveitarfélaginu 2015 – 2019.

Verkið felst í söfnun á óflokkuðum úrgangi og blátunnuefni eins 
og pappír og pappa við heimili bæði í þéttbýli og í dreifbýli og 
stofnanir í sveitarfélaginu. Úrgang og Blátunnuefni skal verktaki 
flytja til móttökustöðvar í Sorpu bs. Gufunesi í Reykjavík. Komi til 
breytingar á afsetningu úrgangs á samningstíma skal semja um 
það sérstaklega. Verkkaupi mun  útvega tunnur og gáma fyrir 
söfnun við stofnanir sveitarfélagins eins og þarf. Í sveitarfélaginu 
eru 6 grenndarstöðvar sem verktaki skal tæma, gámar við á  
grenndarstöðvum og stofnanir eru af gerðinni midigámar.
Verktími er frá 1. október 2015 til 30. september 2019, þ.e. 4 ár. 
Samningurinn getur framlengst um 1 ár í senn í alls 2 ár ef báðir 
aðilar samþykkja.
Grátt ílát undir óflokkaðan úrgang  skal að jafnaði tæma á 3 vikna 
fresti frá september til maí og á 2 vikna fresti frá júní til ágúst. 
Blátunnuílát skal tæma á 6 vikna fresti, nema verkkaupi ákveði 
annað. Á útboðstímanum hefur verkkaupi áhuga á að þróa flokkun 
áfram. Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.

Útboðsgögn fást frá og með miðvikudeginum 1. júlí 2015 hjá Eflu 
Suðurlands, Selfossi við skráningu í síma 412-6900 eða með 
tölvupósti á netfang utbod.sudurland@efla.is .

Opnun tilboða er kl. 11:00 þann 7. ágúst 2015 á skrifstofu 
Hrunamannahrepps, Akurgerði 45, 845 Flúðir.

Laus störf hjá Akraneskaupstað
Eftirfarandi störf eru laus til umsóknar:

•  Starf verkefnastjóra á skipulags- og umhverfissviði

•  Störf leikskólakennara í Leikskólunum Akra- og Teigaseli

•  Starf við íþróttamannvirki Akraneskaupstaðar

•  Starf þroskaþjálfa/iðjuþjálfa í Brekkubæjarskóla

Sótt er um rafrænt á heimasíðu Akraneskaupstaðar 
á þar til gerðu eyðublaði

Nánari upplýsingar að finna á www.akranes.is
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FASTEIGNASALA 
SKJALAGERÐ
65% starfshlutfall frá kl. 9-15

Í starfinu felst m.a. aðstoð við uppsetningu kaupsamninga og 
afsala, samskipti við lánastofnanir,  þinglýsingar og gerð uppgjöra. 
Skilyrði er að viðkomandi hafi góða Excelkunnáttu, sé talnaglögg/
ur, hafi gott vald á íslenskri tungu og sé skiplögð/lagður.  
Menntunarkröfur: 
Viðskiptafræðingur, lögfræðingur eða löggiltur fasteignasali.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf eigi síðar en 1. september 
2015. Umsóknir sendist á landmark@landmark.is 

Nánari upplýsingar veita Magnús og Sigurður í síma 512 4900
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íSími
568 2444

Sími
568 2444

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík
– www.asbyrgi.is

Ingileifur Einarsson, Lögg. fasteignasali.

svefnlofts. Húsið stendur á skjólsælum frábærum útsýnisstað rétt 
við golfvöllinn á Kiðjabergi. Sumarhúsið skiptist í forstofu, tvö góð 
svefnherbergi, gott eldhús opið inn í borðstofu og sambyggða stofu 
með arni. Útigeymsla og vélagemsla. Gestahúsið er eitt herbergi auk 
snyrtingar. Stór timbur verönd með heitum potti. Húsið er laust til 
afhendingar og verður til sýnis í dag laugardag og sunnudag á milli 
kl. 14.00-16.00. Bragi sýnir sími 892-5553. Verð kr. 39.5 millj.

HESTUR - KIÐJABERG
Ingileifur Einarsson I il if
Löggiltur fasteignasali.

OPIÐ HÚS

Opið hús laugardaginn 27.6. frá kl. 15:00-16:00

Opið hús sunnudaginn 28.6. frá kl. 12:00-17:00

Sumarhús í landi Villingavatns 
við Þingvallavatn

Fallegt sumarhús í landi Vaðnes

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

48,1 fm sumarhús á eignarlandi í landi Villingavatns við Þingvallavatn.  
Húsið er byggt 1974 en stækkað og endurnýjað 1993, það skiptist í 
stofur, tvö herbergi, eldhús, baðherbergi og geymslu.  Vatn kemur 
úr borholu sem sumarhúsaeigendur á svæðinu eiga, rafmagn er í 
húsinu.  eignarland á þessum frábæra stað rétt við Þingvallavatn, 
stæði fyrir bát í bátahöfn fylgir húsinu. Verð 14,9 milj. Uppl. veitir Eva 
í s: 893-2208, en hún verður á staðnum

Birkibraut 2 í Vaðneslandi í Grímsnes- og Grafningshreppi. Anna 
Kjartansdóttir (eigandi) s: 820-6382, verður á staðnum. Fallegt 51,3 fm 
sumarhús á 1 hektara eignarlóð við Birkibraut 2. Eignin skiptist í: Tvö 
svefnherbergi annað með koju. Eldhús með eldhúskrók. Rúmgóð og 
björt stofa. Á gólfum er spónarparket. Landið er 1 hektara eignarlóð, 
með miklum gróðri. Hitaveita lögð 1995. Húsið er smíðað af S.G. 
einingarhús, Selfossi. Góður sólpallur útfrá stofu og meðfram annarri 
hlið hússins.  Nánari upplýsingar veita Andri Guðlaugsson s: 662-
2705 eða andri@valholl.is og Erlendur Davíðsson s: 8970199 eða á 
erlendur@valholl.is

SUMARHÚS – GRÍMSNESI

ÍRIS HALL - Löggiltur fasteignasali

BÓKIÐ SKOÐUN

Snyrtilegt 76 fm sumarhús á 4220 fm eignarlandi við Heiðarbraut  
rétt austan við Borg í Grímsnesi  í ca. 80 km fjarlægð frá Rauða-
vatni í Reykjavík í aðeins 60 mín fjarlægð frá höfuðborginni.
Fæst afhentur við kaupsamning og hægt er að fá stærstan hluta 
innbús með í kaupum. Tvær stofur, tvö svefnherbergi, baðherbergi  
og rúmgott eldhús. Mjög skjólgóð 70 fm verönd er framan við hús
V. 18.5.- millj.

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND 
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Um er að ræða Unnarholtskot III ca. 65 hektarar auk húsakost 
samtals 463 fm. þar af er nýlegt einbýli 212,4 fm. og nýlegt 
hesthús og reiðhöll 250 fm. Jörðin er ca. 2 km. frá Syðra Lang-
holti og stutt er á Flúði (8 km.) Einstök staðsetning og frábært 
útsýni. Hitaveita. Hagstæð lán. Ath. lækkað verð 59 millj.
Nánari upplýsingar gefur Helgi Jón sölustjóri s: 893 2233.

Hraunhamar kynnir nýkomið í einkasölu mjög fallegt 
sumarhús 64,5 fm. á einni hæð, (byggður 1992). Stór sólpal-
lur í kringum bústaðinn, heitur pottur. Glæsilegt kjarrivaxið 
eignarland tæpur hektari. Hitaveita. Frábær staðsetning í 
Vaðneslandi Grímsnesi. Myndir á netinu. Verð 19,5 millj. 
Upplýsingar gefur Helgi Jón sölustjóri s: 893 2233.

Jörð við Flúðir til sölu

Sumarhús í Vaðnesi

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar veitir

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi

sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

49,5 millj.Verð:

Einstök staðsetning í hjarta Reykjavíkur.

Um er að ræða aðalhæð auk hluta jarðhæðar 

Eignin er skráð alls um 120 fm, lóðin er 362 fm

Ytra byrði hússins er friðað og 

mikið endurnýjað.

Sjarmerandi sögufrægt hús byggt árið 1898

Bókhlöðustígur 8
101 Reykjavík

OPIÐ HÚS 
þriðjudaginn 30.júní kl.17:00-18:00

Virðulegt timburhús á steinkjallara við Suðurgötu 12 í Reykjavík.  Húsið er kjallari og tvær hæðir, samtals 357,2 fm. að gólffleti auk 21,8 fm. bílskúrs. 
Húsið stendur á fallegri og gróinni um 900 fm. lóð.  Átta bílastæði eru á baklóð hússins og möguleiki er á að fjölga bílastæðum á lóðinni enn frekar. 
Húsið var reist árið 1899 af Ásgeiri Sigurðssyni kaupmanni. Fyrir rúmlega 20 árum var húsið allt endurnýjað að utan sem innan. Undanfarin 25 ár 
hafa verið starfræktar læknastofur í húsinu og hentar það mjög vel undir hvers konar þjónustustarfsemi auk þess sem það myndi sóma sér vel 
sem glæsilegt íbúðarhús í hjarta borgarinnar. 

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  

www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. 

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

SUÐURGATA.  HEIL HÚSEIGN.

sími: 511 1144
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Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir:

Atli S. Sigvarðsson, sölufulltrúi
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Nánari upplýsingar veitir: 

Hilmar Jónasson, sölufulltrúi
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500

Lágmúla 4  108 Reykjavík

569 7000

Nánari upplýsingar veitir:

Þórunn Pálsdóttir, sölufulltrúi
thorunn@miklaborg.is sími: 773 6000 

Um helmingur íbúða seldur

Fullbúin sýningaríbúð Upplifðu útsýnið 
og staðsetninguna með eigin augum 

Sölusýning
sunnudaginn 28.júní á milli kl. 16:00 - 18:00

Íbúðirnar eru staðsettar 
í miðbæ Garðabæjar 
á frábærum útsýnisstað

Gott úrval 2ja - 4ra herbergja 
íbúða í mörgum útfærslum 
á bilinu 76 - 137 fm, allar með 
stæði í bílageymslu

Rúmgóðar svalir 
til suðurs og vesturs

Glæsilegar innréttingar 
frá GKS og vönduð tæki

Þetta er glæsilegt 
viðhaldslítið lyftuhús
 

Garðatorg 

- með þér alla leið -  www.miklaborg.is

Miðholt 27 í Bláskógabyggð
801 Selfoss
Falleg eign sem vert er að skoða

Stærð: 89,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Fasteignamat: 9.240.000

Verð: 23.900.000
RE/MAX Fjörður kynnir fallegt 3 herbergja raðhús við Miðholt 27 í Bláskógarbyggð. Eignin er skráð
89,3 fm. Góð eign á fallegum stað. Nánari lýsing: Komið er inn í forsofu með flísum á gólfi og skápum,
inn af forstofu er góð geymsla og þvottahús. Rúmgott miðrými með parketi á gólfum. Stórt eldhús með
góðri elhúsinnréttingu., opið er inn í stofu. Úr stofu er útgengt út á viðarpall sem snýr í austur.
Svefnherbergi eru tvö, annað með skápum. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf með sturtuklefa og
innréttingu. Allar nánari uppl. gefur Víglundur í síma 891-9981 eða viglundur@remax.is.

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

Víglundur Helgas
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

viglundur@remax.is

Bókið skoðun í síma 891-9981

RE/MAX Fjörður - Lækjargata 34d - 220 Hafnarfjörður - Sími: 519 5900 - www.remax.is

861-9300

891-9981

Skrúðás 11
210 GARÐABÆ

Glæsilegt og vandað einbýlishús á 
þremur pöllum á einstökum útsýnis-
stað. Fallegur viðhaldslítill garður með 
skjólveggjum og veröndum.Fjölskyld-

STÆRÐ: 268,8   fm
EINBÝLI            HERB: 5

94.000.000

OPIÐ HÚS    29. júní 17:30 – 18:00

Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími: 588-4477

FRÁBÆR KOSTUR Í FERÐAIÐNAÐI.   
GISTIHEIMILI STYKKISHÓLMI. 

Til sölu Gistiheimilið Sundabakki, sem staðsett er útvið sjávarsíðuna við  
Stikkishólm. Af sérstökum ástæðum er til sölu húsnæði, öll tæki, innréttingar 
og búnaður + rekstur með tilheyrandi leyfum fyrir Gistiheimili sem staðsett er 
á frábærum stað innst í lokaðri götu útvið vestanverðan Stykkishólm.  
Frábært útsýni til Breiðafjarðar, Landey, Snæfellsnes og fl.  Um er að ræða 
tvær samþykktar hæðir í sama húsinu + tvöfaldur sérstæður bílskúr, alls 
351 fm.  Í dag eru 8 leiguherbergi, auðvelt að fjölga í 10 og síðan eru miklir 
möguleikar með bílskúrinn (íbúð + herbergi). Gistiheimilið hefur verið opið 1/5 – 30/9 ár hvert og hefur nær 
100% nýtingu, væri auðvelt að hafa opið allt árið því eftirspurn er það mikil. Áralöng sambönd og tengs við 
innlendar ferðaskrifstofur. Eignin hefur fengið mjög gott viðhald og mikið verið endurnýjuð utan sem innan á 
síðustu árum. Sjá nánari lýsingu í söluyfirliti fasteignasölunar. Mjög góðar tekjur og afkoma. Sérlega hentugt 
fyrir  t.d. stærri aðila í bransanum að bæta við möguleika á þessum geysivinsæla stað, eða fyrir samhenta 
fjölskyldu að skapa sér góðar tekjur.  

Ingólfur
Gissurarson 
lögg. fast.sali
s: 896-5222

Verð 69,9 millj. (húsnæði og rekstur).    

Allar nánari upplýsingar veitir Ingólfur Gissurarson löggiltur Fasteignasali  
S: 896-5222 eða ingolfur@valholl.is

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is
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MIKILL 
MUNUR
„Þetta kom mér 
verulega á óvart og 
ég er mjög ánægð 
með árangurinn 
því það er svo gott 
að vera laus við 
sólarexemið.“

Ingelise er sjötugur eftirlauna-
þegi. Hún missti því miður 
ökuskírteinið eftir alvarlegt 

umferðarlagabrot. Ingelise þurfti 
að taka bílprófið aftur en átti 
erfitt með einbeitingu þegar hún 
þurfti að læra fyrir bóklegan þátt 
ökuprófsins. „Ég gat hreinlega 
ekki einbeitt mér og féll í fyrstu 
tilraun. Eftir að ég fór að taka inn 
Clear Brain™ töflurnar stóðst ég 
bæði bóklega og verklega prófið. 
Þetta er frábært,“ útskýrir hún. 

„Ég hef alltaf haft gaman af því 
að pakka niður í tösku og keyra 
af stað. Ég þarf á bíl að halda til 
að komast ferða minna, ég á eitt 
barn sem býr í Kaupmannahöfn 
og annað sem býr á Norður-Sjá-
landi. Það var því mikilvægt fyrir 
mig að fá ökuskírteinið aftur,“ 
segir Ingelise sem var í stjórnun-
arstöðu hjá hreingerningarfyrir-
tæki á Kastrup-flugvelli í Kaup-
mannahöfn áður en hún settist 
í helgan stein. Ingelise las um 
Clear Brain áður en hún ákvað 
að taka bílprófið á nýjan leik. „Ég 
las um Clear Brain á biðstofu 
tannlæknis og fékk strax áhuga 
á að prófa. Eftir að hafa tekið inn 
töflurnar í nokkrar vikur var ég 
orðin betri í sudoku, sem hefur 
reynst mér mikil áskorun. Ég átti 

auðveldara með að einbeita mér 
við lestur og muna það sem ég 
las. Ég stóðst síðan bóklega öku-
prófið í annarri tilraun.“

FANN FLJÓTT MUN
„Það kom tímabil sem ég tók 
ekki inn Clear Brain-töflurnar 
og ég fann fyrir breytingu. Á 
þessu tímabili þurfti ég að læra 
fyrir verklega ökuprófið. Ég átti 
mjög erfitt með að einbeita mér 
og þurfti að æfa mig 
aftur og aftur að leggja 
bílnum í stæði, mér 
fannst þetta svo erfitt. 
Ég byrjaði því aftur að 
taka inn Clear Brain-
töflurnar og fann fljótt 
muninn. Nú hef ég 
staðist bæði prófin. Ég 
ætla aldrei að hætta að 
taka inn Clear Brain-
töflurnar og nýt þess 
að geta hoppað upp 
í bíl og keyrt þangað 
sem ég vil. Að leysa 
þrautir eins og sudoku 
er einnig orðin ánægju-
leg skemmtun.“

Clear Brain-taflan 
færir þeim hluta 
heilans sem stjórnar 
minninu vítamín á 

einungis nokkrum klukkutímum. 
Rannsóknarniðurstöðurnar eru 
áhrifamiklar. Taflan inniheldur 
amínósýruna L-theanine (amino 
acid L-theanin), sem fæst á nátt-
úrulegan hátt úr grænu tei. Þegar 
heili í heilbrigðum manneskjum 
er skannaður kemur greinilega 
í ljós að heilabylgjurnar sýna 
aukna virkni innan fárra klukku-
tíma eftir að efnið er tekið inn.  

GET LOKSINS HALDIÐ EINBEITINGUNNI
ICECARE KYNNIR  New Nordic hefur þróað nýstárlega vöru, Clear Brain™, sem inniheldur mikið af næringarefnum fyrir heilann. 
Töflurnar hafa góð áhrif á andlega getu og vitræna starfsemi eins og minni, eftirtekt og einbeitingu. Hentar jafnt ungum sem öldnum.

ALLT ANNAÐ LÍF Ingelise fann að hún hafði betri einbeitingu eftir að hún byrjaði að 
taka inn Clear Brain. 

SÖLUSTAÐIR OG UPPLÝSINGAR
Vörurnar fást í öllum apótekum, heilsuverslunum og heilsuhillum stórmarkað-
anna. Hægt er að nálgast frekari upplýsingar á heimasíðu IceCare, 
www.icecare.is.

Hrönn Ægisdóttir hefur lengi verið 
með sólar exem og hefur orðið sérstak-
lega slæm þegar hún fer í frí til sólar-
landa. „Ég fæ alltaf sólarexem þegar ég 
fer í sól og það hefur bara aukist með 
árunum. Ég er einnig mjög oft þurr í 
húðinni vegna vanvirkni í skjaldkirtli,“ 
útskýrir Hrönn. 

Þegar hún sá umfjöllun um Perfect 
Tan í blöðunum og að Perfect Tan-töfl-
urnar frá New Nordic gætu fyrirbyggt 
að fólk fái sólarexem í fríinu leist henni 
svo vel á það að hún ákvað að prófa. 
„Ég sé ekki eftir því, ég fór í sólina í 
fyrrasumar og aftur í vetur og fann 
ekki fyrir neinu sólarexemi. Ég varð 
einnig mun betri í húðinni, fékk ekki 
þennan mikla þurrk í sólinni. Þvílíkur 
munur því ég var alltaf mjög slæm af 
sólar exeminu, sérstaklega á bringunni 
og einnig  á hand leggjum. Til viðbótar 
varð ég svo ánægð með húðlitinn, 
ég fékk mun fyrr brúnan og fallegan 
húðlit í sólinni. Þetta kom mér veru-
lega á óvart og ég er mjög ánægð með 
árangurinn því það er svo gott að vera 
laus við sólarexemið,“ segir Hrönn. 
Hún bætir við að enn annað hafi komið 
henni skemmtilega á óvart. „Það var að 
neglurnar urðu svo sterkar. Það varð 
svona til að auka ánægjuna enn frekar.“ 

PERFECT TAN

■ Getur komið í veg fyrir sólar exem

■ Húðin verður ekki eins þurr 

■ Brúnni og fallegri húðlitur 

■ Vara sem virkar

MUN BETRI HÚÐ Hrönn finnur mikinn mun eftir að hún fór að taka Perfect 
Tan-töflurnar og nú er hún laus við sólarexem. MYND/GVA

ÁRANGURINN KOM Á ÓVART
 Sólarexem hefur plagað Hrönn Ægisdóttur lengi en eftir að hún fór að nota 
Perfect Tan er hún laus við það og nýtur þess að vera í sólinni. 

Edda Snorradóttir er 81 
árs. Hún vill gjarnan deila 
reynslu sinni af Bio-Kult 

Pro-Cyan sem vinnur á þvag-
færasýkingum. „Ég hef frá því að 
ég var rétt rúmlega 70 ára fengið 
þvagfærasýkingar og þurfti 
alltaf að vera á lyfjum vegna 
þess. Það er mjög hvimleitt að 
þurfa að kljást við blöðrubólgu 
og ég var orðin frekar þreytt á 
því. Ég kynntist Bio-Kult Pro-
Cyan fljótlega eftir að það kom 
á markað eða fyrir um það bil 

tveimur árum. 
Ég hef notað 

það síðan. 
Ég tek tvö 
hylki á 
dag og 
sleppi 
aldrei 
úr 
degi 
því 
að 

mér líður svo vel að vera laus 
við blöðrubólguna. Ég er svo 
ánægð með að vera laus við 
þetta vandamál og mæli heils-
hugar með Bio-Kult Pro-Cyan,“ 
segir Edda. 

Hlutverk gerlanna og A-víta-
míns í Bio-Kult Pro-Cyan er að 
hjálpa líkamanum að viðhalda 
eðlilegu bakteríumagni í þörm-
um, einnig að viðhalda eðlilegri 
starfsemi í þvagrásarkerfinu. 
Háþróuð þrívirk formúla sem 
tryggir heilbrigða þvagrás.

HYLKIN INNIHALDA 
■ Trönuberjaþykkni (Cranberry 

extract 36 mg PACs)

■ Mjólkursýrugerla (Lactobacillus 
acido philus PXN 35 og Lacto-
bacillus plantarum PXN 47, 
styrkur: 1 milljarður)

■ A-vítamín 320 μg (900 iu, 40% 
af RDS).

LAGAÐIST AF 
BLÖÐRUBÓLGUNNI
 Bio-Kult Pro-Cyan inniheldur þrívirka formúlu sem 
hefur verið vísindalega þróuð og staðfest. Edda 
Snorradóttir losnaði við sýklalyf.

BETRI LÍÐAN 
Edda Snorradóttir er ánægð 
með Bio-Kult Pro-Cyan.



FÓLK|HELGIN

BERJAMÚFFUR
Það er mjög auðvelt að gera múffur. 
Þær eru alltaf bestar beint úr ofn-
inum en geymast ágætlega. Auk þess 
er í lagi að frysta þær. Í þessari upp-
skrift eru notuð bláber en það er 
hægt að hafa jarðarber, hindber eða 
önnur ber. 

100 g smjör
2 dl sykur
3 egg
4 dl hveiti
2 tsk. lyftiduft
1,5 dl súrmjólk
2 dl bláber

Hrærið saman smjör og sykur þar til bland-
an verður létt og ljós. Bætið einu og einu 
eggi út í og hrærið vel. Því næst er hveiti 
og lyftidufti blandað saman við ásamt súr-
mjólkinni. Berjunum er hrært saman við 
með sleif í lokin. Skiptið deiginu niður í 
múffuform og bakið við 175°C í 15-20 mín-
útur. Kælið aðeins áður en borið er fram. 
Athugið að fylla ekki formin nema að 2/3.  

FRÁBÆR RABARBARARÉTTUR
Nú er tími rabarbarans. Oft er sagt að 
fyrsta uppskeran á sumri sé best og 
því ekki úr vegi að fá sér góðan rabar-
bararétt með kaffinu. Með réttinum 
er hægt að bera fram ís eða þeyttan 
rjóma. 

600 g rabarbari
100 g sykur
1 tsk. kanill
Hnetumulningur
50 g valhnetur
60 g sykur
60 g púðursykur
160 g hveiti
100 g smjör

Nota má hvaða hnetur sem er í mulninginn 
en ef einhver er með hnetuofnæmi má líka 
sleppa þeim alveg. Einnig má bæta jarðar-
berjum saman við rabarbarann en það gefur 
gott bragð.

Þvoið rabarbarann og skerið í 3 cm bita. 
Látið hann sjóða smástund með sykri undir 
loki, um það bil 5 til 10 mínútur. Bætið kanil 
út í. Setjið síðan rabarbarann í botninn á 
eldföstu móti. 

Blandið saman hökkuðum valhnetum, sykri 
og hveiti. Skerið lint smjör niður í teninga og 
setjið út í blönduna með fingrunum. Deigið 
á að vera klessulegt. Stráið blöndunni 
gróflega yfir rabarbarann og setjið síðan í 
180°C heitan ofn. Bakið í 30 mínútur. 

KLASSÍSK OG GÓÐ EPLABAKA
Mjög góð eplabaka en án botns er 
hún sérstaklega góð með ís.

5 epli
100 g smjör
50 g sykur
250 g hveiti
Rifinn börkur af einni sítrónu
1 msk. maizenamjöl
2 tsk. vanillusykur
1 tsk. kanill
1,5 dl rjómi
Eggjarauður

Rífið niður sítrónubörk. Geymið helminginn. 
Hnoðið því næst saman smjörinu, sítrónu-
berki, 50 g af sykri og hveiti. Ef deigið verð-
ur of þurrt má setja nokkra dropa af mjólk 
saman við. Geymið deigið í ísskáp í minnst 
hálfa klukkustund. 

Skrælið eplin og skerið hvert þeirra í átta 

báta. Blandið saman hinum helmingnum 
af sítrónuberki, vanillusykri, kanil, rjóma 
og einni eggjarauðu. Raðið eplabátunum í 
eldfast, vel smurt bökuform. Hellið rjóma-
blöndunni yfir eplin.  

Fletjið úr deigið og leggið ofan á formið. 
Snyrtið það í köntum. Penslið með einni 
eggjarauðu sem blandað hefur verið saman 
við smávegis vatn. 

Hitið ofninn í 190°C og bakið í 30 mínútur. 
Látið síðan hvíla á meðan mesti hitinn rýkur 
úr kökunni. Berið fram með þeyttum rjóma 
eða ís.    ■ elin@365.is

SUMARLEGT OG 
GOTT MEÐ KAFFINU
GÓÐGÆTI  Er ekki upplagt að prófa eitthvað sumarlegt með kaffinu í góða 
veðrinu, jafnvel til að borða utandyra? Hér eru uppskriftir að vinsælum og 
klassískum réttum sem henta sem eftirréttir eða bara með kaffinu.

BLÁBERJAMÚFFUR Einfalt að gera og alltaf góðar með kaffinu. Það má setja 
súkkulaði- eða karamellusósu ofan á kökurnar ef fólk vill breyta til.

RABARBARA-
MULNINGUR Alltaf 
ferskt og gott. 

EPLABAKA Þessi strákur hefur ástæðu til að brosa því hann er að setja epla-
böku í ofninn. Æðisleg með ís. 

Skipholti 29b • S. 551 0770

Útsala hafin! 
Frábær tilboð á Útsölu

#BYLGJANBYLGJAN989

HAPPY HOUR ÍSLENSKU ÞJÓÐARINNAR

SIGGI HLÖ 
ER Í LOFTINU

MILLI KL. 16:00 - 18:30LAUGARDAG



Módel: Kristjana Dögg Jónsdóttir 
Sólgleraugu: Ray•Ban

FRÍHÖFN LEIFSSTÖÐ
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BÍLAR &
FARARTÆKI

SUMAR BÍLINN
CHRYSLER Pt cruiser convertible. 
Árgerð 2006, ekinn 31 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 1.990.000. 
skoðar skipti á pallbíl Rnr.232189.
Bílamarkaðurinn S:567-1800 opið frá 
12-16 í dag

2015 BÍLL
KIA Rio ex 1.4 disel. Árgerð 2015, 
ekinn 24 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
Verð 2.390.000. Rnr.107187. 
Bílamarkaðurinn S:567-1800 opið frá 
12-16 í dag

 DÍSEL 4X4 7MANN
HYUNDAI H-1 starex . Árgerð 
2006, ekinn 229 Þ.KM, dísel, 5 
gírar. Verð 1.490.000 Rnr.107015. 
Bílamarkaðurinn S:567-1800 opið frá 
12-16 í dag

DÍSLE 5L/100KM
OPEL Astra sports tourer. 2012/12, 
ekinn 61 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
2.890.000. möguleika á 80 % afb 25 
Rnr.232133. Bílamarkaðurinn S:567-
1800 opið frá 12-16 í dag

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

NÝ HJÓLHÝSI 2015
Niewiadow hjólhýsin hafa verið frábær 
og traustur ferðafélagi Íslendinga 
í áratugi! Frábært verð á nýjum 
hjólhýsum aðeins 2.490þ.!!! Skipti 
möguleg. Allt að 80% lán mögulegt. 
Rnr.126608. Erum með hjólhýsin á 
staðnum tilbúin til afhendingar. Til 
sýnis og sölu á Bílalíf s:562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga

www.bilalif.is

TESLA Model s 85. Árgerð 2013, 
ekinn 37 Þ.KM, rafmagn, sjálfskiptur. 
Verð 11.400.000. Rnr.301580. Engar 
smurningar - Bara ánægja. Er á 
staðnum.

LMC Favorit 590 sk kojur. Árgerð 
2007. Verð 2.890.000. Rnr.310301. Á 
staðnum.

BURSTNER Averso plus 510 kojur 8 
manna. Árgerð 2012, Markísa. Verð 
3.990.000. Rnr.262263. Á staðnum.

GOLFBÍLL Excar. Árgerð 2015, ekinn 
0 Þ.KM, rafmagn, sjálfskiptur. Verð 
990.000. Rnr.310260. Á staðnum.

LAND ROVER Range rover evoque 
dynamic sd4. Árgerð 2013, ekinn 
27 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
9.500.000. Rnr.301003. Á staðnum.

FIAT Miller. Árgerð 2008, ekinn 9 
Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 4.890.000. 
Rnr.106242. Á staðnum.

PALOMINO Pony ip-2100 10f. Árgerð 
2014, . Verð 2.490.000. Rnr.261824. Á 
staðnum, skoðar skipti á ód.

PORSCHE Cayenne turbo. Árgerð 
2004, ekinn 171 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 2.190.000. 
Rnr.301686. Á staðnum.

HOBBY 495 exellent ul leður. Árgerð 
2015, . Verð 4.490.000. Rnr.301635. 
Á staðnum.

ROCKWOOD Premier a128i. Árgerð 
2012, Verð 2.390.000. Rnr.262331. Á 
staðnum.

SUN-LITE 690. Árgerð 2006, Verð 
670.000. Rnr.105431. Á staðnum.

TRAVEL LITE 610 popp upp. Árgerð 
2013, Ónotað. Verð 1.790.000. 
Rnr.262322. Á staðnum.

FORD Transit. Árgerð 2012, ekinn 62 
Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 2.590.000. 
Rnr.106384. Á staðnum.

FEISHEN Fa-n550. Árgerð 2014, ekinn 
1100 KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
850.000. Rnr.106220. Á staðnum.

PALOMINO I-colt. Árgerð 2007, fortjald 
o.fl. Verð 1.090.000. Rnr.261797. Á 
staðnum.

Bílasalan Planið
Korputorgi, Reykjavík

Sími: 517 0000
Opið 10-18. Lau 12-16

www.planid.is

 Hyundai i30 Comfort - Nýr bíll. 
Árgerð 2014. Dísel. Sjálfskiptur. Hiti í 
sætum. Loftkæling o.fl.. Er á staðnum. 
Verð 3.690.000kr. Raðnr 134846. Sjá 
nánar á www.stora.is.

M.Benz SLK 200 Kompressor Árgerð 
2007. Sjálfsk. Ekinn 57þ.km. 100% 
viðhald. Lítur mjög vel út. Er á 
staðnum. Verð 3.990.000kr. Raðnr 
156738. Sjá nánar á www.stora.is.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

MINI Cooper árg 7/2013, ek 18 Þ.KM, 
bensín, 6 gírar. TILBOÐ 2.990þ stgr. 
Rnr.100795. Eyðir 6ltr/100km !!

Classicbilar.is
Gilsbúð 3, 210 Garðabær

Sími: 517 9500
www.classicbilar.is

MERCEDES-BENZ S 400 hybrid. 
Árgerð 2010, ekinn 82 Þ.KM, bensín/
rafmagn, sjálfskiptur. Hlaðinn búnaði. 
Verð 11.990.000. Rnr.161499.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

ALLT AÐ MILLJÓN KRÓNA 
AFSLÁTTUR Á NÝJUM 
SÝNINGARHJÓLUM. Ýmsar gerðir til 
t.d GSX 1250, GSX-R750, VZR1800, 
VZ800 og fl. EKKI MISSA AF ÞESSU!

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

BMW X5 4.0D, 7/2011, ek 44 þkm, 
Mjög flottur bíll - Twin turbo dísel, 
Sportsæti - Rafmagnskrókur, verð 
10850 þús, er á staðnum, raðnr 
151811

Palomino Colt 6/2006 - Fortjald með 
dúk - Svefntjöld x2 - Grjótgrind - Ný 
rafgeymir - Ný pólýhúðuð trappa og 
felgur - Upphækkað - Lækkað verð úr 
1090 þús - Tilboðsverð 850þús - Er á 
staðnum raðnr 192056.

Rockwood Freedom 190 XR Rafmagns 
upplyfting - Sólarsella - Fortjald - 
ísskápur - Truma - Geymslupallur 
á beisli - Ásett verð 1690 þús - 
Tilboðsverð 1390 þús - Er á staðnum 
raðnr 118976.

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 270 

Mosfellsbær
Sími: 517 9999

Opið 10-18.00 virka daga. Lokað 
á laugard.

www.100bilar.is

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA 
SELJA BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar 
sem þú getur keypt eða selt bíl á 
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu 
þér málið. www.bilauppbod.is Sími 
522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

 Bílar til sölu

Ford Galaxy 2004 ek 222 gott viðhald 
7manna bíll fínn fyrir fjölskylduna eða 
ferðamanninn, Gott staðgreiðsluverð 
787-5144

Honda CR-V Lifestyle 8/2011 ek. 23 
þús. Ásett verð 4.450.000. Uppl.848-
3370

Sprinter 318. Árg. 06. Ek. 234þús. 
Verð. 2800þús, m/vsk. (2.258 þús/án 
vsk) V6 mótor. Hlaðinn aukabúnaði. 
Þjónustaður reglulega í Öskju frá 
upphafi. Uppl. hjá Bílasölu Guðfinns. 
S. 562 1055

Chrysler Town & Country árg. 2008 
Ekinn 83 þ.km Vel útbúinn 7 manna 
bíll Ásett verð 2.990.000.- Góður 
staðgreiðsluafsláttur, engin skipti. 
Uppl. í 699-0949

til sölu

Save the Children á Íslandi

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 9-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

19019 ehf • sími 893 3393 Gunnsteinn • www.19019.is  

Club car golfbílar

Verð frá 1.090.000.-
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 0-250 þús.

Daihatsu Gran move. Árg. 2000. Ekinn 
110.000 km. Beinsk. Rúmgóður og 
eyðslugrannur bíll. Verð 220.000 S: 
899-0503

 Bílar óskast

STAÐGREIÐI BÍLA 0-500 
ÞÚS!

Óska eftir að kaupa bíla á allt að 500 
þús. staðgreitt! Þeir mega þarfnast 
lagfæringa helst ekki eldri en ‚01, 
skoða allt er með pening og pappíra 
klára og get gengið frá kaupum strax, 
ef mér lýst vel á. Uppl. s. 691 9374.

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

Eftirlaunaþegi óskar eftir litlum 
sparneytnum bíl. Aldur og útlit skiptir 
ekki máli. Stgr. S. 8592928

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vörubílar

Volvo FH 13 480 4x2 Árgerð: 2007 
Ekinn: 131.000km Glussakerfi Verð 
6.6 + vsk Uppl. í s. 8924614 - Jón 
Hlíðdal

Volvo FH 16 610 6x2 Árgerð: 2006 
Ekinn: 520.000km Glussakerfi Verð: 
6.4 + vsk Uppl. í s. 8924614 - Jón 
Hlíðdal

Volvo FH 13 480 6x2 Árgerð: 2006 
Ekinn: 547.000km Glussakerfi Verð 6 
+ vsk Allur á lofti Uppgerður kassi Nýr 
retarder Og ýmislegt fleira Uppl. í s. 
8924614 - Jón Hlíðdal

Hitachi 250 Beltagrafa árgerð 2006 
GPS Ekinn 3900 tíma Uppl.í s. 
8924614 Jón Hlíðdal

MAN TGX 33.680 V8 Árgerð: 2009 
Ekinn: 289.000km Glussakerfi Verð 
10.5 + vsk Uppl.í s. 8924614 - Jón 
Hlíðdal

CAT6N Jarðýta árgerð 2004 GPS 
Ripper Ekinn 10.500tíma Engin mynd. 
Uppl. í s. 8924614

 Húsbílar

 Bílaþjónusta

Malbiksviðgerðir - málun bílastæða 
- vélsópun - skilti www.verktak.is S: 
5514000

 Reiðhjól

Gerum við allar gerðir reiðhjóla. Fljót 
og góð þjónusta. JS Ljósasmiðjan ehf 
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200 kóp. 
S: 554 0661 GSM: 897 4996 - 699 
2502 velaverkjs@simnet.is velaverkjs.
is - slattuvel.is

 Fellihýsi

Rockwood Premier 2009, 10 fet, 
geymslukassi. Truma Combi miðstöð, 
þrýstibremsur, markísa, upphitaðar 
dýnur, heitt og kalt vatn, ferðaklósett, 
stór sólarsella. 1.790.000.- Hermann 
845-7711 eða hermannraf@gmail.com

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

Smiðjuvegur 11, sími 571 377, taekjataekni.is FYRIR ELSKENDURFYRIR

FRÁBÆR
Pakkatilboð

íshúsið ehf

viftur.is viftur ∑ blásarar ∑ aukahlutir
-allt á einum stað

Smiðjuvegur 4a,  Græn gata, Kópavogur | 566 6000 

Sími 550 9800 www.tjaldaleiga.is

Við leigjum samkomutjöld af ýmsum stærðum og 
gerðum sem henta við hin fjölbreyttustu tækifæri. 

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..

Blaðberinn 
bíður þín

LAUGARDAGUR  27. júní 2015 13
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 Tjaldvagnar

TJALDVAGNALEIGA
Erum að leigja út nýja Ægistjaldvagna 
með fortjaldi frá Seglagerðini. 
Vikuleiga í sumar 42þús. Fyrstir koma 
fyrstir fá. Uppl. í s. 861 0006

 Bátar

Til sölu MAREX 290 cun cruiser árg 04 
með volvo penta vél og drifi báturinn 
er gæddur öllum þeim búnaði sem 
þarf í góða útilegu sími 8925855

 Flug

Flugvélin Global 3, TF-VKA er til sölu. 
100 flugtímar á hreyflum. Garmin 
430 Nav/Com, World Database WAAS 
Garmin GMA-340 Audio Panel Garmin 
GTX-327 Transponder Ameri-King 
AK-451 ELT Tilboð óskast. Sími 863 
9306

 Varahlutir

JAPANSKAR VÉLAR EHF.
 BÍLAPARTASALA

Erum að rífa flestar teg. frá asíu og 
evrópu árg. ‚99-13. Kaupum flestar 
teg. bíla. Opið 8-18 virka Dalshraun 
26, 220 hfj. S. 565 3400 & 893 2284. 
www.japanskarvelar.is

 Hjólbarðar

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315.

 Hreingerningar

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, 
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. S. 662 
4010 www.vy.is

 Garðyrkja

Útsala stórar plöntur allar gerðir 
veljum íslenskt. Blómsturvellir v. 
Reykjalund s.8641202

 Bókhald

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

 Málarar

REGNBOGALITIR
Málningarþjónusta, vönduð 
vinnubrögð og snyrtimennska. Sími 
891 9890 malarar@simnet.is

 Búslóðaflutningar

Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór 
bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. Mikaels. 
S. 894 4560 www.flytja.is flytja@
flytja.is

 Húsaviðhald

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 896 5778

 Nudd

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

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.

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

Ungnautakjöt beint frá býli. Nýjung 
minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, 
snitsel og steikur. www.myranaut.is s. 
868 7204.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 
www.kaupumgull.is

Opið mán - lau 11-17, 
Kringlan - 3. hæð 
(Hagkaupsmegin) 

Upplýsingar í síma 661 7000

 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

Til sölu bor/fræsivél. Borgeta (stál) 
20mm, fræs 63mm. Vinnuborð 
600x180mm. Stiglaus hraðastýring. 
Þyngd 135kg. Ýmsir fylgihlutir. 
Upplýsingar í síma 8437790 og 
netfang togt@simnet.is

 Verslun

NÝ SKEMMTILEG SENDING 
KOMIN

Vinsælasta unaðsvara heims We-Vibe 
II og 4, Butt plugs, 50 Shades of Grey 
vörur, ástarkúlur, egg o.fl. Sendum 
um allt land - tökum við millifærslu, 
netgíró og greiðslukortum www.
hush.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

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

Kenni allan daginn Toyota 2014, 
hjálpa við endurtökupróf og 
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 
7493.

HEIMILIÐ

 Dýrahald

GRINDARBÚR 
Á GÓÐU VERÐI

Stærð 61 cm verð 6.990,- 
Stærð 76 cm verð 8.990,- 
Stærð 91 cm verð 10.990,- 
Stærð 107 cm verð 12.990,- 
Stærð 122 cm verð 14.990,- 
Dýraland Mjódd s.587-0711 
Dýraland Kringlan 7 s.588-0711 
Dýraland Spöngin 23 s.587-0744

VOFF.IS - NÝ HVOLPASÍÐA
www.voff.is er hvolpasíða 
Hundaræktarfélags Íslands, þar 
geturðu fengið upplýsingar um got, 
ræktendur, tegundir ásamt greinum 
um hvolpauppeldi, allt á einum stað. 
Hundaræktarfélag Íslands stuðlar að 
góðri meðferð, aðbúnaði, uppeldi og 
heilsufari hvolpa. Leitaðu þér nánari 
upplýsingar á www.hrfi.is og www.
voff.is

Eigum enn örfáa Dobermann hvolpa 
eftir til sölu, ættbókafærðir frá HRFÍ. 
Möguleiki á skiptingu greiðsla ef rétt 
heimili finnst. s: 8968082/6914359

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU AÐEINS Á 
AÐEINS 950 KR FM!
129 - 280 fm bil með allt 
að 10 m lofthæð, stórar 

innkeryrsluhurðir, góð malbikuð 
lóð, og greið aðkoma.

www.lundurfasteignir.is 

S. 690 3031 / 661 7000

WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Dalshraun 13 Hafnarfirði

Funahöfða 17a-19, Reykjavík 

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi 

VERÐ FRÁ 55.000 á mán. Rent a 
room price from 55.000 kr. per 

month.
gsm 777 1313

leiga@leiguherbergi.is

LEIGJENDUR, TAKIÐ EFTIR!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

Íbúð í 101. 60m2. S.8600360

64 ferm íbúð til leigu í 111 Rvk. 
Bílastæði fylgir og þv.vél í sameign. 
Frá 01.08.15. 64 sq.m apartment 
in 111 Rvk for rent from 01.08.15. 
Parking space included and a washing 
machine in a shared laundry room. 
Uppl: borstly@hotmail.com

Opið hús í dag laugardag 27.6. frá kl. 15:00-16:00

Opið hús sunnudaginn 28.6. frá kl. 12:00-17:00

Sumarhús í landi Villingavatns 
við Þingvallavatn

Fallegt sumarhús í landi Vaðnes

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

48,1 fm sumarhús á eignarlandi í landi Villingavatns við Þingvallavatn.  
Húsið er byggt 1974 en stækkað og endurnýjað 1993, það skiptist í 
stofur, tvö herbergi, eldhús, baðherbergi og geymslu.  Vatn kemur 
úr borholu sem sumarhúsaeigendur á svæðinu eiga, rafmagn er í 
húsinu.  eignarland á þessum frábæra stað rétt við Þingvallavatn, 
stæði fyrir bát í bátahöfn fylgir húsinu. Verð 14,9 milj. Uppl. veitir Eva 
í s: 893-2208, en hún verður á staðnum

Birkibraut 2 í Vaðneslandi í Grímsnes- og Grafningshreppi. Anna 
Kjartansdóttir (eigandi) s: 820-6382, verður á staðnum. Fallegt 51,3 fm 
sumarhús á 1 hektara eignarlóð við Birkibraut 2. Eignin skiptist í: Tvö 
svefnherbergi annað með koju. Eldhús með eldhúskrók. Rúmgóð og 
björt stofa. Á gólfum er spónarparket. Landið er 1 hektara eignarlóð, 
með miklum gróðri. Hitaveita lögð 1995. Húsið er smíðað af S.G. 
einingarhús, Selfossi. Góður sólpallur útfrá stofu og meðfram annarri 
hlið hússins.  Nánari upplýsingar veita Andri Guðlaugsson s: 662-
2705 eða andri@valholl.is og Erlendur Davíðsson s: 8970199 eða á 
erlendur@valholl.is

Síðumúla 27, S: 588-4477

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Til hvers að auglýsa ?

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

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

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

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

Til hvers að auglýsa ?

Með starf
fyrir þig

Með starf
fyrir þig

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

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

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

www.stra.is

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

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

 Húsnæði óskast

Óska eftir íbúð eða herbergi 
70-100þús allt kemur til greina. S: 
783 3627

 Húsnæði til sölu

TIL SÖLU
Gott frístundahús á besta stað 
í Grímsnesi. Fjölskylduvænt (4 
svefnherbergi). Lóð komin vel á stað 
sem trjáræktarlóð. Einnig 2 lóðir með 
framkvæmdum. Upplýsingar í síma 
894 3555.

 Atvinnuhúsnæði

AUÐBREKKA - 
VERSLUNARRÝMI

Til leigu 400 fermetra verslunarrými á 
jarðhæð við Auðbrekku. Innkeyrsludyr. 
Uppl. í s. 897 9743

HAFNARFJÖRÐUR 
- SKRIFSTOFUR 
-VINNUSTOFUR

Nokkur 20 - 46 m2 rými laus eða að 
losna í snyrtilegu húsnæði. Nánar á 
www.leiga.webs.com s. 898 7820

 Geymsluhúsnæði

SUMARTILBOÐ
 GEYMSLULAUSNIR.IS

Verð frá 2900kr.mán Sækjum og 
sendum. S: 615-5005

GEYMSLUR.COM
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers frá 3000 kr 
mán. Langtímasamningur í boði. S. 
567 4046 & 892 0808.

 Bílskúr

Óska eftir upphituðum bílskúr. 
Langtímaleiga. Uppl. í S. 820-2370

ATVINNA

 Atvinna í boði

Vörubílstjóri, gröfumaður og 
verkamenn óskast. Reynsla æskileg. 
Uppl. í síma 8991335.

Vant starfsfólk óskast í fiskvinnslu. 
Erum í Hafnarfirði. Uppl. í s. 899 8033

Flötur Gólflögn ehf. Óskar eftir 
vandvirkum verkamönnum sem eru 
áhugasamir og tilbúnir að læra. Uppl. í 
síma 7772053. mustapha@flotur.is

FJARÐARBAKARÍ - KORNIÐ
Starfsfólk óskast í hlutastörf næsta 
vetur. Íslensku kunnátta skilyrði. 
Umsóknir sendist á umsokn@kornid.is

MÚRARI ÓSKAST
Múr og ráðgjöf ehf óskar eftir múrara 
sem fyrst, næg vinna framundan. 
Uppl. sendist á murogradgjof@gmail.
com

KVÖLD- OG HELGARVINNA.
Við leitum að öflugu og 

skemmtilegu fólki til úthringinga. 
Fjölbreytt verkefni, tímakaup og 

bónusar. Lágmarksaldur er 18 ára. 

Upplýsingar í síma 774 7400 
tölvupóstur; kvoldvinna@

simstodin.is

HÚSASMIÐUR - 
VERKSTJÓRI

Verktakafyrirtæki með góða 
verkefnastöðu óskar eftir að ráða 
verkstjóra - Góð laun í boði fyrir 

réttan aðila. 

Hæfniskröfur: 

- Sveinspróf í húsasmíði 

- Reynsla af mótauppslætti 

- Enskukunnátta 

Umsóknir sendist á verk.job@
gmail.com

Óskum eftir löndunar- og 
lyftaramönnum til starfa í 

Reykjavík. Mikil vinna. Góð laun. 
Umsókn sendist á netfangið 

landarehf@simnet.is 

Poszukujemy ludzi do pracy przy 
rozladunku statkow oraz na wozki 
widlowe praca w Reykjavík. Duzo 

pracy. Dobre zarobki. Podanie 
wysylac na landarehf@simnet.is

KvikkFix getur bætt við sig fólki. 
Vantar fólk í smur- og dekk. Einnig 
manneskju í móttöku hálfan daginn. 
Áhugasamir sendi umsókn á hinrik@
nrg.is

NUDD
Ertu „prívat” nuddari/nuddkona 
Auglýstu þjónustu þína frítt hjá 
Íslendingum.eu. Smellltu á „nudd.eu” 
fyrir frekari upplýsingar.

VÉLAVÖRÐUR
Vantar á Sæfara ÁR 170. Vélastærð 
465 kw. Uppl. í s. 846 4889 og hsver@
simnet.is

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA EÐA 

JÁRNABINDINGAMENN?
Höfum á skrá menn sem óska 
eftir mikilli vinnu. Geta hafið 

störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjónusta 

- Proventus.is S. 782-8800

SJÓMENNSKA-ATVINNA 
ÓSKAST

40 ára fjölskyldumaður óskar eftir 
plássi á sjó í afleysingar eða fast 
pláss. Annað kemur líka til greina. 
Hefur reynslu af frystitogurum og 
handfærum. Toppmaður með hreint 
sakavottorð. Uppl. í s. 662 6122 eða 
crpiceland@gmail.com

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

Strákur á leiðinni...

 Einkamál

Vel með farin og lítið slitin 62 ára 
gamall karl (iðnaðarmaður) langar 
til að kynnast konu sem vini og 
ferðafélaga. Upplýsingar sendist á 
thjonusta@365.is merkt „einkamál”

ÍSLENDINGAR.EU
Nýr frjálslyndur samskipta- og 
stefnumótavefur. Líttu við.

PROVENTUS STARFSMANNAÞJÓNUSTA

Vantar þig smiði, múrara  
eða járnabindingamenn?

STARFSMANNAÞJÓNUSTA
Hringdu núna í síma 782 88 00 / proventus.is

Höfum á skrá duglega menn
sem geta hafið störf nú þegar.

STARFSMANNAÞJÓNUSTA PROVENTUS.IS
S. 782 8800

VANTAR ÞIG STARFSMENN
svo sem smiði, múrara, málara 
eða hótelstarfsmenn? Höfum á skrá menn og konur 

sem óska eftir mikilli vinnu  
og geta hafið störf nú þegar! 

PROVENTUS

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

*
P
re

n
tm

ið
la

kö
n
n
u
n
 C

ap
ac

en
t 

o
kt

ó
b
er

–
d
es

em
b
er

 2
0

12
 –

 h
ö
fu

ð
b
o
rg

ar
sv

æ
ð

i 2
5-

54
 á

ra

HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN

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

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

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

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

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!
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atvinna

tilkynningar

atvinna

Heimilismatur í hádeginu  virka daga  • Eldhúsið opið alladaga til kl. 21:00 • Boltatilboð • Snyrtilegur klæðnaður áskilin

skemmtanir

til sölu
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rigningunni. Allt án þess að þurfa 
að pakka honum inn í einhverja 
vatnsvörn.“

Hleðslutækið fær frí
Stutt ending á rafhlöðu er eitthvað 
sem snjalltækjanotendur þekkja. 
Sérstaklega í tækjum með stóra og 
bjarta skjái sem sjúga upp orkuna. 
Sony hefur tekist að lengja líftíma 
rafhlöðunnar upp í allt að 2 daga í 
senn með samvinnu góðs örgjörva 
og breytingu á því hvernig efnið er 
sett á skjáinn. En hafa ber þó í huga 
að ending fer vissulega eftir notkun 
og aðstæðum hvers og eins. „En á 
endanum þarf alltaf að hlaða,“ segir 
Guðni en bætir við að með „quick 
charge“ eiginleikum rafhlöðunnar 
í Xperia Z3+ sé hægt að ná hleðslu 
sem dugar í tæpar sex klukkustund-

ir með því að hafa símann í hleðslu í 
aðeins 10 mínútur.

Kvikmyndir, tónlist og tölvuleikir
Guðni segir aðgengi Sony-notenda 
að afþreyingu vera ótrúlegt. „Hvort 
sem það eru kvikmyndir, tónlist eða 
tölvuleikir, þegar afþreyingin er 
komin í snjalltækið fylgir allt efnið 
með hvort sem farið er upp í sum-
arbústað, í útilegu eða á hótel er-
lendis. Hægt er að tengja snjalltæk-
ið þráðlaust við flatskjáinn og spegla 
aðgerðir símans í fullum gæðum á 
bæði hljóð og mynd, streyma efni 
af minni snjalltækisins eða beint 
af netinu í næsta flatskjá eða hljóð-
kerfi. Einfaldara getur þetta ekki 
orðið.“ Hann segir það sama vera 
í boði fyrir spilun á Playstation en 
með litlum aukahlut er hægt að festa 

stýripinnann af tölvunni við snjall-
tækið og spila yfir netið tölvuleikina 
sem eru á tölvunni heima.

Þunnur og þægilegur 
„Flestir hafa skoðun á því hvern-
ig tækin þeirra líta út,“ segir Guðni 
og bætir við: „Þetta fer auðvitað ekki 
fram hjá hönnuðum Sony enda er öll 
hönnun stílhrein og falleg. Stærð og 
þyngd snjallsímanna fer eftir týpum 
en allar eiga þær það sameiginlegt 
hjá Sony að vera sterklega byggð-
ar með gott grip og gefa veglega en 
þægilega tilfinningu í hendi.  Tækin 
eru sérstaklega meðfærileg, hvort 
sem er í vasa eða á borði.“

Úrval aukahluta sem styðja við 
Sony-snjalltækin er gríðarlegt, að 
sögn Guðna, og hann nefnir sem 
dæmi Android Wear-snjallúr, Blueto-

oth-hátalara og heyrnar tól við öll til-
efni, hljóðnema sem breyta snjall-
tækjunum í upptökutæki, festingu 
fyrir Playstation-stýripinna sem 
gefa fullkomna upplifun við spilum 
tölvuleikja og svo mætti lengi telja. 

Snjalltæki frá Sony hafa ekki verið 
fyrirferðarmikil á markaðnum und-
anfarin ár þrátt fyrir að fyrirtæk-
ið hafi verið með þeim fyrstu til að 
setja Android-snjallsíma á markað. 
Guðni segir fyrirtækið samt hafa 
farið í gegnum gríðarlega þróun og 
vinnu sem sé að skila sér í frábæru 
úrvali fyrir alla sem tileinka sér 
tæknina. „Það eru spennandi tímar 
fram undan hjá Sony Mobile og það 
verður gaman að fylgjast með sterkri 
innkomu á markaðinn. Enda verð-
ugur keppinautur sem verðskuldar 
alla athygli.“
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Sony hefur fyrir löngu skapað 
sér nafn sem leiðandi fyrir-
tæki í tækniheiminum og 

eru dæmin mýmörg. Guðni Krist-
jánsson, framkvæmdastjóri Actus 
sem er umboðsaðili Sony Mobile á 
Íslandi, segir hér frá Sony í fortíð, 
nútíð og framtíð. „Sony ber ábyrgð 
á því að þróa og kynna tækninýj-
ungar sem hreinlega breyttu heim-
inum fyrir fólk á ferðinni. Þar má 
til dæmis nefna Walkman-spilar-
ana eða vasadiskóin eins og við Ís-
lendingar þekkjum þau, sjónvörp-
in frá Sony hafa skarað fram úr 
og hljóðkerfin sömuleiðis. Tölvu-
leikjaheimurinn hefur einnig held-
ur betur verið í höndum Sony með 
Play station-tölvunum.“

Hann segir Sony hafa komið 
meira og meira inn á snjalltækja-
markaðinn frá því fyrirtækið sam-
einaðist sænska farsímaframleið-
andanum Ericsson. Seinna yfirtók 
Sony alla framleiðslu og framleið-
ir nú öll sín snjalltæki undir nafni 
Sony Mobile. „Með áratugareynslu 
og framúrskarandi þekkingu hefur 
Sony tileinkað sér Android-stýri-
kerfið og tekið snjalltækjamark-
aðinn með trompi með frábærum 
snjalltækjum sem uppfylla þarf-
ir kröfuhörðustu notenda og gefa 
samkeppnisaðilum ekki tommu 
eftir.“

Vatnsheld Android-snjalltæki
Snjalltækjafjölskyldan XPERIA er 
vörulína frá Sony sem hefur að bjóða 
röð snjallsíma og spjaldtölva sem 
keyra á Android-stýrikerfinu. „Þessi 
tæki henta öllum, allt frá þeim sem 
eru að byrja sína snjalltækjanotkun 
upp í þá sem hafa reynsluna og vita 
hvað þeir vilja,“ segir Guðni og bætir 
við að helstu eiginleikar snjalltækja 
frá Sony byggi á þekkingu í fram-
leiðslu á myndavélum, rafhlöðu-
endingu, fágaðri hönnun og að-
gengi að yfir gnæfandi miklu magni 
afþreyingar. „ Svo ekki sé nefnd 
vatns- og rykheldni sem gerir tækin 
algjörlega einstök,“ bætir hann við. 
„Að vera með vel hannaðan og stíl-
hreinan snjallsíma sem þú skolar í 
vaskinum eða smellir af í sundi er 
eitthvað sem raftækjanotendur hafa 
ekki getað tileinkað sér áður. Það 
eru flestir meðvitaðir um hættuna 
við að fá vökva á símann sinn, bleyta 
hann í rigningunni, hella óvart yfir 
hann, missa hann ofan í vaskinn 
eða bjarga honum eftir að duglega 
hefur verið slefað á hann úr höndum 
litlu snillinganna sem eiga það til 
að leita í snjallsíma foreldra sinna. 
Þetta vandamál er úr sögunni.“

Bjartar myndir á bólakafi
Vatnsheldnin er þó ekki bara tæki-
færi til að forða tækinu frá skemmd-
um heldur er nú komið tækifæri til 
að bæta nýrri tegund mynda í al-
búmið. „Nú er hægt að taka mynd-
ir í aðstæðum sem ekki hefur verið 
mögulegt áður, jafnvel ofan í vatni,“ 
segir Guðni en hægt er að fara með 
Sony Xperia Z3+ símann, sem er 
nýjasta eintakið í Xperia-línunni, 
rúmlega metra ofan í vatn. Mynda-
vélin er með rúmlega 20 megapixla 
og tekur einstaklega bjartar og skýr-
ar myndir þó birtuskilyrði séu ekki 
með besta móti. „Hægt er að taka 
góðar myndir á hjólinu, á skíðum 
eða bretti, í vatnsrennibrautinni, í 
átökum við laxinn á árbakkanum, í 
snjókomunni um jólin eða íslensku 

Hafðu Sony í hendi þér
Sony Mobile farsímar sækja stöðugt í sig veðrið enda afrakstur margra ára metnaðarfullrar þróunarvinnu þessa leiðandi fyrirtækis. 

Fingraför á súkkulaðikámugum skjáum heyra nú sögunni til. 

Guðni Kristjánsson, framkvæmdastjóri Actus sem er umboðsaðili Sony Mobile á Íslandi. MYND/ANDRI MARINÓ

Nú er ekkert mál að spila 
Playstation-leiki í símanum.

Með Sony Mobile-
vörunum má fá fjölda 
fallegra fylgihluta.

Þessum má 
gleyma úti í 
rigningu.
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Snjallsíminn hefur gjörbreytt 
mörgum þáttum daglegs lífs 
okkar á undanförnum árum, 

ekki síst með tilkomu fjölbreyttra 
smáforrita (app). Í dag geta sím-
notendur valið úr fjölda smáfor-
rita fyrir allt milli himins og jarð-
ar, til skemmtunar en ekki síður 
til fjölmargra gagnlegra hluta. Ein 
þeirra sem nýta símann vel til dag-
legra verkefna og skemmtunar er 
Þóranna K. Jónsdóttir, markaðs-
nörd hjá Markaðsmálum á manna-
máli, sem segir símnotendur ein-
ungis hafa séð upphafið og margt 
spennandi eigi eftir að koma í ljós 
á næstu árum. „Flestir sem taka 
líkamsræktina alvarlega eru farn-
ir að nota smáforrit, til dæmis til að 
mæla hversu langt þeir hlaupa, skrá 
hreyfingu og matardagbækur og fá 
upplýsingar um hitaeiningar o.fl. 
Margir sem ég þekki eru líka löngu 
hættir að prenta út uppskriftir held-
ur eru þær geymdar á ýmsu formi 
og hægt er að sækja gegnum sím-
ann, t.d. á Pinterest. Ég er með fullt 
af uppskriftum þar og finn þær í 
símanum þegar ég ætla að nota þær. 
Til hvers að prenta þær út, ég er allt-
af með símann við höndina?“ 

Fínar ljósmyndir
Hún nefnir einnig til sögunnar 
ljósmyndun sem netið hefur held-
ur betur haft áhrif á; mörgum til 
mikillar gleði en fagljósmyndur-
um kannski síður. „Nú eru símarn-
ir með mjög góðar myndavélar en 
auk þeirra er auðvelt að finna forrit 
sem gera þér kleift að láta myndirn-
ar líta enn betur út með alls konar 
filterum og fíneríi. Ljósmyndun 
með iPhone  er hreinlega að verða 
listgrein í sjálfu sér. Fyrir okkur al-
mennu borgarana er þetta skemmti-
leg þróun en þetta hefur klárlega 

áhrif á atvinnutækifæri þeirra sem 
hafa lifibrauð af ljósmyndun.“ 

Instagram í símanum
Hún segir ekki hægt að tala um 
snjallsíma öðruvísi en að tala líka 
um samfélagsmiðlana sem eru 
mikið notaðir þar. „Instagram er 
fyrst og fremst símamiðill og hefur 
blásið út síðustu tvö ár. Twitter er 
líka mikið til símamiðill og mjög 
mikið notaður í tengslum við sjón-
varpsþætti, viðburði og annað þess 

háttar. Fólk er farið að horfa á þætti 
eða viðburði og „tvíta“ um þá í raun-
tíma. Það er svolítið eins og að horfa 
á sjónvarp með öllum heiminum. 
Það er ansi magnað og ég verð að 
viðurkenna að mér finnst t.d. mun 
skemmtilegra að horfa á Eurovision 
og fylgjast með „hashtagginu“ fyrir 
það í leiðinni heldur en að horfa á 
keppnina eina og sér.“

Þróunin verður áfram
Þrátt fyrir örar breytingar síðustu 

árin eiga snjallsímar eftir að þró-
ast enn meira. „Ég er spenntust að 
fylgjast með hvernig þessi mál þró-
ast í tengslum við gervigreind. Ég 
held að smátt og smátt þurfum við 
að gera minna og minna og forritin 
og tækin geti meira og meira lesið 
okkur og hvað við viljum. Þetta 
minnkar pikkeríið og þessu verð-
ur meira stýrt með röddinni eða 
kannski bara hugsunum einhvern 
tímann.“ 

„Þetta er orðið tæki sem fólk er 

alltaf með við höndina og nánast 
samgróið mörgum. Möguleikarnir 
eru óendanlegir. Svo er líka spurn-
ing hvort þetta fer ekki að hætta að 
vera ferkantaður sími eins og við 
þekkjum hann. Það er ekkert sem 
segir að svo þurfi að vera til eilífðar. 
Þótt það séu skiptar skoðanir núna 
með hluti eins og Google Glass og 
Apple Watch þá er þessi þróun ekk-
ert að fara að stoppa og þeir detta 
pottþétt niður á eitthvað sem fólk 
fílar áður en of langt um líður.“

Alltaf með símann við höndina
Snjallsíminn hefur breytt lífi margra. Hann er bæði hægt að nýta til fjölmargra gagnlegra hluta, sem sparar tíma og fyrirhöfn, 
auk þess sem hann er nýttur til skemmtunar og í samskiptum við annað fólk. Enn frekari þróunar má vænta á næstu árum.

Þóranna 
K. Jóns-
dóttir segir 
símnotendur 
einungis hafa 
séð upphafið 
og að margt 
spennandi 
eigi eftir að 
koma í ljós á 
næstu árum.
MYND/VILHELM

iStoreKringlunni      103 Reykjavik      Sími 566 8000      istore.is

Sérverslun með Apple vörur

Kringlunni

Við gerum vel í að þjónusta viðskiptavini okkar með skjótum og sveigjanlegum 
vinnubrögðum. Þegar þú kemur með tölvu, síma eða iPad í ábyrgðarþjónustu þá 

lánum við þér sambærilegt tæki á meðan þjónustu stendur, endurgjaldslaust.

Catalyst Stealth
Nýju Catalyst iPhone hulstrin eru vatns-, högg- og veðurhelt. 
Fullkomin vörn fyrir alla þína afþreyingu og uppátæki.
Örþunn hönnunin fórnar hvorki útliti né stíl símans.
Fyrir iPhone 5, 5s, 6 og 6 plus

11.900 kr.
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Það er ekki bara að þetta 
hulstur þoli rigningu held-
ur er það algerlega vatns-

helt. Ég fer með símann í sund og 
tek myndir af stráknum mínum 
kafa,“ segir Sigurður Helgason, 
eigandi verslunarinnar iStore 
í Kringlunni, um nýju vatns- 
og höggheldu Catalyst-hulstrin 
fyrir iPhone. „Þessi hulstur henta 
mjög vel fyrir sund, veiði, úti-
legu, skíði og allt annað þar sem 
við erum hrædd um að síminn 
gæti skemmst. Þetta er fullkom-
in vörn og þurfum við að hafa 
mjög einbeittan brotavilja til að 
laska símana okkar þegar þeir 
eru í þessum hulstrum,“ segir 
Sigurður. „Á sama tíma er hönn-
unin þannig að síminn er ennþá 
jafn flottur og öll virkni hans er 
óbreytt. Þetta er grennsta vatns-
helda hulstrið á markaðnum.“

Hulstrin eru ekki síður hent-
ug fyrir ýmsa iðnaðarmenn að 
sögn Sigurðar því þau hindra að 
ryk og önnur óhreinindi komist 
að símanum. „Með þessu hulstri 
þolir síminn tveggja metra fall 
og hægt er að fara niður á fimm 
metra dýpi. Þrátt fyrir það eru 
þau afar nett og þægileg og hafa 
engin áhrif á notagildi símans. 
Við höfum áður selt vatnsheld 
hulstur en þessi skara algjörlega 
fram úr.“

Sérverslun með Apple vörur
iStore í Kringlunni sérhæfir sig 
í sölu á Apple-vörum og býður 
auk þess mikið úrval fjölbreyttra 
aukahluta fyrir Apple-vörur. „Við 
erum að selja sömu vörur og 
hinir eru að gera, þar með talið 
iPhone-símana, iMac-borðtölv-
ur og Macbook-fartölvur og oftar 
en ekki á lægra verði. Við leggj-

um extra mikið upp úr að þjón-
usta viðskiptavini með skjótum 
og sveigjanlegum vinnubrögð-
um. Þegar þú kemur með tölvu, 
síma eða iPad í ábyrgðarviðgerð 
þá lánum við þér sambærilegt 
tæki meðan á viðgerð stendur. 
Við leggjum okkur fram um að 
veita framúrskarandi ráðgjöf til 
að hámarka ánægju viðskipta-
vina og lítum á okkur fyrst og 
fremst sem þjónustufyrirtæki,“ 
segir Sigurður.

Gera lífið betra 
iStore selur einnig frábæra púls-
mæla frá Wahoo sem gefa mjög 
nákvæman lestur á púlsinum 
auk þess sem hann virkar m.a. 
með Apple Watch. „Ein mesta 
snilldin við púlsmælinn er að 
hann virkar með öllum þess-
um helstu íþróttaöppum, t.d. 
RunKeeper og öðrum vinsælum 
öppum. Ein týpan sem við selj-
um, TICK X, geymir til dæmis 
púlsinn og aðrar upplýsingar ef 
síminn er ekki nálægt. Það hent-
ar mjög vel fyrir þá sem stunda 
líkamsrækt eins og Boot Camp 
þar sem síminn er ekki nálægt. 
Þá tekur tækið upp allar upplýs-
ingar og svo þegar síminn er við 
höndina sendir það upplýsing-
arnar um æfingarnar inn í sím-
ann. Mælirinn greinir líka hreyf-
ingar og hentar því vel þeim sem 
stunda hreyfingu á borð við 
hlaup, crossfit og fleiri greinar.“ 

Þá hefur Philips Hue þráð-
lausa ljósakerfið slegið í gegn 
að sögn Sigurðar en með því er 
hægt að búa til og stýra lýsingu 
á ljósaperunum með iOS-tækjum 
heimilisins. „Þetta ljósakerfi er 
algjör snilld en því má til dæmis 
stýra úr símanum og reyndar 

líka með Apple Watch. Hægt er 
að hanna lýsinguna þannig að 
ljósin veki þig á morgnana, hægt 
er að setja ljósarendur undir hús-
gögn og upp á vegg og víða auk 
þess sem hægt er að stýra ljós-
unum að heiman. Byrjenda-
pakkinn inniheldur þrjár perur 
og það er ekkert mál að bæta við 
fleiri perum síðar. Verslun okkar 
í Kringlunni er með svona perum 
og þar geta viðskiptavinir prófað 
sig áfram.“

Láta gott af sér leiða
Frá stofnun hefur iStore kapp-
kostað að láta gott af sér leiða. 
iBörn, samfélagssjóður iStore, 
hefur rétt hjálpar hönd til fjöl-
margra fjölskyldna langveikra 
og hreyfihamlaðra barna með 
iPad gjöfum. „Þetta byrjaði á því 
að faðir stúlku sem var rúmlega 
tveggja ára og algjörlega lömuð 
sendi mér fyrirspurn hvort ég 
héldi að iPad gæti hjálpað dótt-
ur hans.“ Á þessum tíma var lítil 
þekking á iPad sem hjálpartæki 
enda var varan nýlega komin 
á markað en Sigurður fékk svo 
sterkan áhuga á að skoða þetta 
og leitaði uppi ótal forrit sem 
gætu örvað hreyfingu hjá börn-
um. „Ég fór svo með iPad til 
dóttur mannsins og fann að það 
gerðist kraftaverk. Í fyrsta skipti 
á sinni stuttu ævi fór hún að sýna 
markvissar hreyfingar, tárin í 
augum foreldranna spruttu fram 
og þetta varð svona augnablik 
þar sem ég fann að ég var kom-
inn á einhverja braut sem ég vildi 
halda áfram á,“ segir Sigurður. 
Síðan þá hefur samfélagssjóð-
ur iStore gefið tæplega 40 iPad 
og leitast við að bæta einni fjöl-
skyldu við í hverjum mánuði.

Taktu myndir á iPhone í sundi
iStore er sérverslun með Apple-vörur í Kringlunni og býður einnig mikið úrval fjölbreyttra aukahluta fyrir Apple-vörur.

Mynd tekin með iPhone síma í kafi af syni Sigurðar Helgasonar.  MYND/ÚR EINKASAFNI

Vatnsheldu hulstrin henta t.d. vel fyrir sund, útilegu, veiði og skíði að sögn Sigurðar 
Helgasonar, eiganda verslunarinnar iStore í Kringlunni.  MYND/ERNIR

iStore í Kringlunni sérhæfir sig í sölu á Apple vörum og býður auk þess mikið úrval fjölbreyttra aukahluta fyrir Apple vörur. MYND/ÚR EINKASAFNI



Nokkuð er nú liðið frá því 
að sænska tónlistarveitan 
Spoti fy opnaði Íslending-

um aðgang að sínu stóra og mikla 
lagasafni. Þar má finna alla heims-
ins tónlist, bæði erlenda og inn-
lenda, allt frá SSSól til De La Sol. 
Síminn, samstarfsaðili Spotify á Ís-
landi, hefur nú búið svo um hnút-
ana að streymi á Spotify Premi-
um hjá GSM-viðskiptavinum er á 0 
krónur ef Spotify áskriftin er keypt 
hjá Símanum.

En það er ekki bara aðgangur að 
allri þessari tónlist sem gerir Spo-
tify að frábærri þjónustu heldur eru 
það allir möguleikarnir sem bæði 
eru aðgengilegir í tölvu, á vef og í 
snjalltækjum.

Fjölbreyttir listar
Auðvelt er að búa til sína eigin 
lagalista, lista sem henta ákveðn-
um tilefnum, eða bara sína eigin 
klæðskerasniðnu lista sem end-
urspegla þá tónlist sem maður 
tengir við hina og þessa atburði í 
lífi sínu. En ekki er nóg með það, 
heldur er hægt að deila lagalistum 
með vinum og búa til sameiginlega 
lista. Með sameiginlegum laga-
listum getur vinahópurinn lagt í 
púkkið þannig að listinn byggir á 
öllu því besta frá hverjum og einum 
sem gott er að spila í næstu veislu 
eða sumarbústaðarferð.

Frá Spotify kemur einnig mikill 

fjöldi af lagalistum. Þannig er hægt 
að nálgast lista sem henta ákveðn-
um tilefnum, stemningu eða tíma-
bilum. Einnig er hægt að fylgjast með 
því sem er að slá í gegn í mismunandi 
löndum og margt fleira sem of langt 
er að telja upp.

Skömmu eftir útgáfu nýrrar plötu 
er hún aðgengileg á Spotify. Í stað þess 
að standa vaktina og athuga hvort ný 
plata eða lag sé komið frá uppáhalds-
tónlistarmanninum þínum getur þú 
elt hann (follow) á Spotify. Þú færð 
þá tilkynningu, annaðhvort í gegn-
um Spotify eða tölvupóst, þannig að 
það fer ekki framhjá þér þegar nýtt 
efni kemur út sem þú hefur kannski 
beðið með eftirvæntingu. 

Þegar farið er í ferðalag þar sem 
nettenging getur verið léleg eða þá til 
útlanda þar sem net í snjallsímann 
getur kostað sitt stendur til boða að 
vista lagalistana á tölvuna eða snjall-
tækið. Þannig er hægt að nálgast 
eigin lista eða heilu plöturnar á sínu 
tæki án þess að netsamband þurfi að 
vera fyrir hendi.

Beint í æð
Fyrir hlaupaunnendur kynnti Spoti-
fy fyrir skömmu nýja virkni, Spoti fy 
Running, þar sem Spotify appið spil-
ar tónlist á meðan þú hleypur. Ekki 
bara þá tónlist sem Spotify telur að 
henti þínum smekk heldur skynjar 
Spotify hlaupahraða þinn og velur 
tónlist í takt við hlaupið.

Spotify auðveldar þér einn-
ig mjög að uppgötva nýja tónlist, 
bæði nýjasta nýtt og klassík fyrri 
ára. Smám saman lærir Spotify á 
tónlistarsmekk þinn og byrjar svo 
að benda þér á hitt og þetta sem 
gæti fallið í kramið. Bæði koma þá 

upp tónlistarmenn og hljómsveitir 
sem hafa gleymst í áranna rás eða 
gamlar hetjur sem einfaldlega hafa 
orðið undir í þeirri ofgnótt tónlistar 
sem í boði er. Það er alltaf gaman að 
hitta aftur gamla vini og uppgötva 
nýja tónlist hvaðan sem hún kemur. 

Með áskrift að Endalausum 
snjallpakka hjá Símanum fylgir 
Spotify Premium í sex mánuði. 
Þannig geta GSM-áskrifendur 
streymt tónlistinni á farsímaneti 
Símans án þess að greiða aukalega 
fyrir það. 
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Tónlist fyrir öll tilefni dagsins
Íslendingar hafa nú aðgang að stóru og miklu lagasafni Spotify. Nú fá GSM-viðskiptavinir Símans streymi á Spotify Premium á 0 krónur ef 
Spotify áskriftin er keypt hjá Símanum. Auk úrvals tónlistar eru ótal möguleikar í boði sem bæði eru aðgengilegir í tölvu, á vef og snjalltækjum.

Hlauparar geta nýtt Spotify Running þar sem appið skynjar meðal annars hlaupahraðann og velur tónlist í takt við hlaupið.
MYND/ÚR EINKASAFNI

Siminn.is/spotify

HEFUR ALDREI

HLJÓMAÐ 
EINS VEL!

NÚ STREYMIR ÞÚ TÓNLISTINNI  
FYRIR 0 KR. MEÐ SPOTIFY PREMIUM

Á FARSÍMANETI SÍMANS*

SUMARIÐ

Fitbit Charge HR
Fitbit armbandið leyfir þér að fylgjast með 
hjartslættinum og brennslunni allan daginn 
og Spotify Running fylgir þér eftir og hjálpar 
þér að ná lengra.

15.990 kr.
á mánuði í 12 mánuði

Staðgreitt: 24.990 kr.

iGrill
Grillið hefur aldrei hljómað eins vel!
iGrill kjöthitamælirinn tengist símanum 
þráðlaust og grillmaturinn verður 
fullkominn.

790 kr.
á mánuði í 12 mánuði

Staðgreitt: 8.990 kr.

Samsung Galaxy S6
Einstök hönnun, einstakir eiginleikar.
Samsung Galaxy S6 með þráðlausri hleðslu 
og 16 megapixla myndavél.

5.390 kr.
á mánuði í 24 mánuði

Staðgreitt: 119.990 kr.

Bose SoundLink Colour
Hlustaðu á tónlistina í frábærum gæðum 
hvar og hvenær sem er. Fullkominn 
ferðafélagi ásamt Spotify Premium.

1.490 kr.
á mánuði í 18 mánuði

Staðgreitt: 24.990 kr.

ð fylgjast með 
ni allan daginn 
eftir og hjálpar

.
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*Gildir fyrir Spotify Premium áskrift hjá Símanum
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stjórnmálamaður. Þá meina ég stjórn-
málamaður í þeim skilningi að hann 
hefði unun af að stjórna öllu mögulegu, 
skipuleggja, vasast í smáatriðum og sópa 
til sín æ víðáttumeiri og smásmugu-
legri völdum. Hitler hafði ekki gaman 
af slíku. Stjórnsýsla nasistaríkisins var 
til dæmis alltaf í skötulíki af því 
Hitler var áhugalaus um svo-
leiðis. Hann leit á sig sem 
hljómsveitarstjóra og það 
átti að duga að hann 
sveiflaði sprotunum 
duglega, þá skyldu 
hlutirnir gerast af 
sjálfu sér. Og verkið 
sem hljómsveitin 
spilaði var ein þeirra 
miklu Wagners-ópera 
sem mótuðu endan-
lega hugarheim hins 
unga Hitlers þegar 
honum tókst, fátækum 
og ræfilslegum, að laum-
ast inn á sýningar Vínaróper-
unnar í æsku, og lét sig dreyma 
um að hann væri Siegfried, hinn mikli 
norræni sigurvegari. Lífsafstaða og hug-
sjón Hitlers var æ síðan sú að hann væri 
aðalpersóna í slíkri óperu, og líf hans 
væri hamslaust listaverk. Og það hefði 
ekki þurft að útskýra fyrir honum merk-
ingu þess að vera tilbúinn til að „brenn-
ast um seint / í eldi og eiga / þó allskost-
ar völ“. Ég hygg að sumum lesendum 
þyki kannski óþægilegt að sjá þessu 
þrælmenni lýst sem hugsjónamanni og 
listamanni, en það verður svo að vera. 
Hugsjónir geta jú verið hræðilegar og 
list bæði yfirborðskennd og þjófstolin og 
þar á ofan mannfjandsamleg.

Fjórði þáttur Niflungahringsins
Lengi framan af gekk hljómsveitarstjór-
anum Hitler reyndar allt í haginn og 
allir hans draumar uppfylltust – fyrst 
fann hann sitt Rínargull, Valkyrjur 
hans þeystu vopnfráar á skýjum til sig-
urs hvarvetna, og hann í hlutverki Sieg-

frieds hló að dauðanum og ríki hans 
myndi standa í þúsund ár. En svo 

snerist allt í höndum hans, og 
ósigurinn blasti við en þá 

tók Hitl er honum að sjálf-
sögðu sem fjórðu óper-
unni í Niflungahringn-
um: Götterdämmerung. 
Ósigur Þýskalands og 
dauði tugmilljónanna 
voru ekki annað en 
hans prívat Ragnarök 
og hann hefði ekki einu 

sinni látið sér detta í 
hug að reyna að flýja þau 

örlög. Málið snýst ekki um 
hugrekki í eiginlegum skiln-

ingi, heldur lífstilgang, þessi 
skelfilegi maður taldi sig vera að 

fullkomna listaverk Wagners og sitt eigið 
með dauða sínum í byrginu og hann hafði 
einfaldlega ekki hugmyndaflug til að fara 
að rækta radísur og dunda við loftkastala-
smíð um Fjórða ríkið í rykugum bakher-
bergjum í Argentínu.

Alveg burtséð frá því að Hitler var 
farinn að heilsu og hefði aldrei lifað 
lengi þótt hann hefði getað eða vilj-
að sleppa. Svo fréttin er jafn röng og 
venjulega. En þó má búast við að hún lifi 
enn um sinn góðu lífi og eftir ákveðinn 
tíma sjáum við efalaust aftur þá gamal-
kunnu fyrirsögn: Komst Hitler undan til 
Argentínu?

Hún birtist nú fyrir fáeinum 
vikum, þessi gamla vinkona. 
Þá hafði hún ekki sést lengi, 
en ég var samt ekki farinn 
að hafa neinar áhyggjur, 
ég vissi að hún skyti upp 

kollinum fyrr eða síðar. Því hún virðist 
einfaldlega ekki geta dáið. Oft fær hún 
heldur harkalegar móttökur þegar hún 
kemur, já, það er ekki ofmælt að segja að 
hún sé stundum barin eins og harðfiskur, 
það sé hlegið að henni og hún sé beinlínis 
hrakin á brott með grjótkasti. Hún hverf-
ur þá á braut, lætur lítið fyrir sér fara 
um hríð, en viti menn, alltaf kemur hún 
aftur. Þrautseigju hennar er við brugðið, 
það má sannarlega dást að henni fyrir að 
gefast aldrei upp.

Ég er að sjálfsögðu að tala um fréttina 
um að Adolf Hitler hafi komist lífs af úr 
hildarleik síðari heimsstyrjaldar, flúið 
úr neðanjarðarbyrgi sínu í Berlín og náð 
alla leið til Suður-Ameríku þar sem hann 
gerði sér lengi vonir um að geta endur-
reist ríki nasista í Þýskalandi. Það gildir 
sem sé einu hversu oft sagnfræðingar og 
aðrir sérfræðingar telja sig vera búna að 
kveða í kútinn þessa frétt og stjaksetja 
hana endanlega, hún birtist alltaf aftur 
og alltaf eru einhverjir reiðubúnir að 
trúa henni.

Núna virtist hún reyndar óvenjulega 
braggleg, enda hafði hún sosum ekki sést 
alllanga hríð og hefur því fengið tóm til 
að safna almennilegum kröftum. Hún 
birtist nú studd gögnum frá bandarísku 
alríkislögreglunni FBI, hvorki meira né 
minna, útkrotuð skýrsla frá FBI fylgdi 
fréttinni hvarvetna, og í henni fólst að til 
Adolfs Hitlers og Evu Braun konu hans 
hefði sést á flugvelli í Danmörku rétt í 
þann mund að sagt er að þau hafi framið 
sjálfsmorð í Berlín, og þaðan hefðu þau 
flogið á einhvern leyndan stað þar sem 
þau hefðu stigið um borð í þýskan kaf-
bát sem hefði farið í langferð suður allt 
Atlantshafið og ekki endað fyrr en út 
af Argentínuströndum, þar hefði Hitler 
verið skotið í land ásamt Evu og þau 
gert sér bú á leyndum stað, já, það fylgdi 
sögunni að þau hefðu á endanum eignast 
dætur tvær þarna í friðsældinni suður 
frá, meðan þau biðu eftir að Adolf gæti 
tekið aftur við völdum í Þýskalandi, en 
það varð nú aldrei sem betur fer, og ein-
hvern tíma á sjöunda áratugnum dó 
Hitler á sóttarsæng og enda orðinn nokk-
uð aldraður, en hafði tekist að komast 
undan réttvísinni öll þessi ár.

Hvað af dætrum hans varð fylgdi ekki 
fréttinni, þær ættu nú að vera orðnar 
stútungskellíngar hátt á sjötugsaldri en 
virðast að minnsta kosti ekki hafa flagg-
að ætterninu.

Svona birtist fréttin árið 2015, dagblöð 
hvarvetna birtu samviskusamlega mynd 
af hinni útkrotuðu skýrslu frá FBI og 
óljósa ljósmynd sem hefur reyndar verið 
á kreiki um skeið og á að sýna fremur 
brosmildan Hitler, yfirskeggslausan, 
tekin einhvern tíma á efstu dögum hans í 
Argentínu.

Getur þetta verið satt? Er þetta 
kannski Hitler á myndinni?

En ég ítreka, þetta er sannarlega ekki 
ný frétt. Í hinni góðu æskuminninga-
bók móður minnar, Svarthvítum dögum, 
segir meðal annars frá því í bráð-
skemmtilegum kafla að bara fáeinum 
árum eftir seinni heimsstyrjöldina var 
hún barnið að brjótast gegnum þungar 
tímaritsgreinar þar sem einmitt þessu 

var haldið fram – að Hitler hefði kom-
ist undan á kafbáti. Í reyfara Arnald-
ar Indriðasonar, Napóleonsskjölunum, 
er einmitt hin sama frétt drifkraftur 
plottsins. Og nú hafa talsmenn þessara 
tíðinda tekið internetið í þjónustu sína 
og dælt þar inn ýmsum útgáfum fréttar-
innar, prófið að fara á YouTube og sláið 
inn „Hitler escape“ og þið munuð fá upp 
80.700 myndbönd til að skoða. Og þar eru 
mikil fræði á ferðinni, er óhætt að segja.

Hver er hin opinbera útgáfa?
Eins og allir muna var atburðarásin í 
mýflugumynd á þá leið að þegar dró að 
mánaðamótunum apríl maí 1945 var 
Rauði herinn kominn inn í Berlín og 
það var barist á götunum, Sovétmenn 
voru ekki í nema fimm mínútna göngu-
færi frá bönkernum þegar Hitler og Eva 
sviptu sig lífi þann 30. apríl, lík þeirra 
voru svo flutt upp á yfirborðið og komið 
fyrir í sprengjugíg, hellt yfir þau bensíni 
og eldur lagður að. Tveim dögum síðar 
gáfust leifar varnarliðsins í Berlín upp 
og þann 7. maí var styrjöldinni formlega 
lokið. Einföld og rökrétt atburðarás, er 
ekki svo?

Aldeilis ekki, segja talsmenn fréttar-
innar um að Hitler hafi komist undan. Á 
YouTube-myndböndunum má sjá miklar 
útleggingar um leynigöng út úr neðan-
jarðarbyrginu sem Hitler og Eva Braun 
hafi getað lúskrast út um en tvífarar 
þeirra komið í staðinn, svo sannfærandi 
að meira að segja fólkið í byrginu, sem 
gjörþekkti þau bæði, varð ekki vart við 
neitt – og þar eru heilu völundarhúsin 
þar sem fjallað er um af hverju engar 
líkamsleifar hafi fundist, og gert lítið úr 
þeim kjálkabút sem þó fannst reyndar, 
og það er fjallað um dularfullar flugvél-
ar sem eiga að hafa farið á loft frá Berlín 
á þessari síðustu stundu – og svo fram-
vegis.

Allt getur þetta virst firna sannfær-
andi, ef maður er veikur fyrir samsæris-
kenningum, og mun ekki plaggið frá FBI 
nú verða til þess að renna enn frekari 
stoðum undir sögurnar um flótta Hitl-
ers?

Í sem skemmstu máli: Nei. Plaggið frá 
alríkislögreglunni bandarísku er ekki til 
vitnis um annað en að einhvern tíma kom 
einhver rugludallur og fabúleraði eitt-
hvað í eyru FBI-manna um dularfullar 
mannaferðir og kafbáta í stríðslok, og 
samviskusamur FBI-maður skrifaði um 
þetta skýrslu og lagði einhvers staðar í 
bunka, meira virði er það plagg nú ekki. 
Og sama hversu sannfærandi sem þau 
virðast, YouTube-myndböndin, þá er ein-
faldlega ekkert til í þeim sögum að Hitler 
hafi komist lifandi úr bönkernum og svo 
tjillað í Argentínu sem hamingjusamur 
fjölskyldufaðir í áratugi og átt börn og 
buru og grafið rætur og muru. 

Allar sögusagnir um neðanjarðargöng, 
tvífara, flugferðir, kafbáta, ókennilegar 
líkamsleifar, þær eru einfaldlega rangar, 
og standast ekki neina skoðun.

Stalín vildi ekki staðfesta dauða Hitlers!
Það er líka alveg sama hversu oft er 
vitnað til Jósefs Stalíns, en á ráðstefnu í 
Potsdam í Þýskalandi í júlí 1945 spurði 
Truman Bandaríkjaforseti Sovétleiðtog-
ann hvort Hitler væri dauður eða lifandi 
og Stalín er sagður hafa svarað þurr-
lega: „Nei!“ – Hitler lifnar ekki við fyrir 
því. Hann dó í bönker sínum þann 30. 
apríl og engin óljós skjöl eða þokukennd-
ar myndir af brosmildum gömlum köll-
um fá því breytt, blessunarlega. Fyrir 
Stalín vakti ekki annað en pirra Trum-
an, sem hann fyrirleit, og Vesturveldin 
yfirleitt sem hann grunaði um græsku 
á svo mörgum sviðum að hann virðist 
hafa talið rétt að hafa örlög Hitlers uppi 
í erminni eins og sína eigin kjarnorku-
sprengju.

Og burtséð frá öllu þrefi um neðri 
kjálka Hitlers eða útkrotuð skjöl frá 
FBI, þá horfa þeir alltaf framhjá einu 
stóru atriði sem vilja trúa því að Hitler 
hafi komist lifandi til Argentínu.

Það er sú einfalda en óhrekjanlega 
staðreynd að Adolf Hitler hafði ekki 
minnsta áhuga á að komast lifandi 
undan. Sú hugmynd að hann hefði farið 
að bogra gegnum neðanjarðargöng eða 
beygja sig undan byssukúlum Rauða 
hersins eða hokrast í kafbáti suður 
Atlantshafið til að fara að rækta rad-
ísur í Argentínu, hún lýsir einfaldlega 
algjörum vanskilningi á persónu Adolfs 
Hitlers.

Hitler var listamaður, fremur en 
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GÖTTERDÄMM-
ERUNG  Brünnhilde 
kastar sér í logana 
í lok Ragnaraka. 
Þannig sá Hitler sig 
fyrir sér. 
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er ekki til vitnis 
um annað en að 
einhvern tíma kom 
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Magnús Eiríksson fagnar sjötíu ára 

afmæli sínu með stórtónleikum 

í Eldborg, þann 19. september. 

Dregnir verða fram gimsteinar, 

konfektmolar og blúsaðar perlur 

úr óviðjafnanlegu lagasafni Magnúsar 

sem fyrir löngu er samofið þjóðarsál 

Íslendinga. Nýir og gamlir vinir líta 

við s.s. KK, Ellen Kristjánsdóttir, 

Valdimar Guðmundsson, 

Pálmi Gunnarsson o.fl. 

Hljómsveit ásamt 

strengjasveit leikur 

undir stjórn Þóris 

Úlfarssonar.

Ómissandi tónleikar 

fyrir ómissandi fólk.

Afmælistónleikar 19. september 2015
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Að venju efna Borgarbókasafnið, Bókmenntaborgin og Forlagið til sumarlesturs meðal barna. Fyrir hverja lesna bók skrá lesendur 
nafn sitt og titil bókarinnar á þar til gerða miða, búa til úr þeim skutlur og skutla þeim í net sem eru í öllum söfnum Borgarbóka-
safns. Vikulega er einn þátttakenda útnefndur Lestrarhestur vikunnar og sá eða sú hlýtur bók að launum frá Forlaginu.

Emilía Ingibjörg Heimisdóttir 8 áraLestrarhestur vikunnarLestrarhestur vikunnar

Freyja er tíu ára nemandi í 
Vesturbæjarskóla en er þessa 
dagana stödd í sveitinni í 
Skagafirði hjá afa sínum og 
ömmu. Þau búa á bænum 
Flugumýrarhvammi sem er 
meðalstórt mjólkurbú og 
Freyja hjálpar til í fjósinu. En 
áður en hún fór í sveitina fór 
hún í bíó og sá myndina Inside 
Out. 

Um hvað fjallar myndin Inside 
Out? Hún fjallar um tilfinning-
ar ákveðinnar stúlku. Þetta eru 
fimm tilfinningar sem eru aðal-
persónurnar í myndinni. Þær 
heita Ofsi, Glöð, Leiði, Ótti og 
Andstyggð. Stelpan er eiginlega 
ekki aðalpersónan.  

Hvernig eru þessar tilfinn-
ingar? Glöð er sú sem sér um 
allt sem kætir stelpuna. Ofsi 

er mjög oft pirraður og stýrir 
reiðinni. Ótti er alltaf hrædd-
ur og ofverndar stúlkuna. Leiði 
stjórnar því hvað gerir stúlk-
una leiða, eins og til dæmis að 
hún þurfi að flytja. Fimmta til-
finningin, Andstyggð, er alltaf í 
gelgjukasti. Hún ákveður hvað 
henni finnst vont og hjálpar 
stelpunni að vita hverjir eru kúl 
og hverjir eru ömurlega leiðin-
legir. 

Hvaða persóna 
finnst þér skemmti-
legust? Ofsi. Hann 
er rosalega fyndinn 
og ákveðinn. 

Hvernig mynd 
er þetta? Hún er 
spennandi og 
fyndin en samt 
ekki beint gaman-

mynd. Það er fjör í henni en líka 
kaflar sem eru sorglegir. 

Myndir þú mæla með þessari 
mynd? Já. 

Fyrir hvaða aldur? Svona fimm 
til tólf ára. Það eru flókin atriði 
í henni og þetta er krakkamynd 
sem passaði vel fyrir litla bróð-
ur minn (5 ára) og mig. Svo er 

þessi mynd örugglega 
mjög góð fyrir fólk 

sem dáir hokkí, 
því stelpan æfir 
hokkí. Þetta eru 
svona aðstæður 
sem gætu verið í 
Kanada.

Fjörug og fyndin en 
líka sorgleg á köfl um
Freyja Sigrún Freysdóttir fór á myndina Inside Out. Hún segir myndina vera 
frábæra fyrir þá sem fíla hokkí og að persónan Ofsi sé skemmtilegust.  

Ísold 
Emma 
Andra-
dóttir, 
6 ára,
sendi Frétta-
blaðinu þessa 
fínu sumarmynd. 

Hvað er skemmtilegast við bækur? Það sem mér 
finnst skemmtilegast við bækur eru öll ævintýrin 
sem hægt er að lesa.

Hvaða bók lastu síðast og um hvað var hún? 
Síðasta bókin sem ég las heitir Ungi litli og er bók 
með mörgum sögum.  

Manstu eftir fyrstu bókinni sem var í uppáhaldi 
hjá þér? Já, það er nýja bókin eftir Ævar Þór, Risa-
eðlur í Reykjavík.

Hvernig bækur þykja þér skemmtilegastar? Það 
er langskemmtilegast að lesa ævintýri. 

Í hvaða skóla gengur þú? Norðlingaskóla. 

Ferðu oft á bókasafnið? Já, mjög oft. Amma mín 
vinnur á bókasafninu og svo er líka safn í skólan-
um mínum sem ég heimsæki oft.

Hver eru þín helstu áhugamál? Mér finnst 
skemmtilegast að leika við vinkonur mínar og að 
fara á hestbak, ég er einmitt á mjög skemmtilegu 
hestanámskeiði í sumar.

SVEITASTELPA  Kvikmyndarýnir vikunnar er nú staddur í sveitinni í Skagafirði. En hún komst í bíó að sjá Inside Out áður en hún 
fór burt í sveitina. 

Bragi Halldórsson

„Þetta er nú meiri ruglings teningasúpan,“ sagði Róbert og 
það hnussaði í honum. „Það er ekki hægt að sjá neitt út úr 
þessu. „Jú,“ sagði Konráð. „Hér eru teningar sem búið er að
raða í form. Formunum hefur verið snúið allavega svo erfitt 
getur verið að sjá hvaða form eru eins. Þrjú formin eru eins, 
þótt þau snúi mismunandi, en það fjórða er öðruvísi.“

Getur þú séð hvaða form er öðruvísi en hin þrjú?

A B

D E

SVAR: D:D

154

Hversu mikið hefur eignin
þín hækkað í verði ?

510 7900
Þórunn Gísladóttir

Löggiltur fasteignasali.
Kristján Þ. Hauksson
Sölufulltrúi.

696 1122
kristjan@fastlind.is www.fastlind.is

Þú getur komist að því með fríu
verðmati.

Framúrskarandi þjónusta í þína þágu



MEXICO, 
GUATEMALA & 
BELIZE

Á SLÓÐIR MAYA INDÍÁNA

4. - 19. OKTÓBER

Verð kr. 568.320.-

Innifalið í verði: Flug, hótel, allar ferðir, skattar og íslenskur fararstjóri

Við kynnumst stórkostlegri náttúru, dýralífi og hinum forna 
menningarheimi Maya indíána. Skoðum m.a. píramída, gamlar 
menningaborgir, syndum í sjónum við næst stærsta kóralrif heims 
og upplifum regnskóginn. Endum svo álúxus hóteli við Karabíska, 
þar sem allt er innifalið.
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KROSSGÁTA
LÁRÉTT  
1. Síblaðrandi og meira að segja ókeypis (9)
8. Hin tiltekna röð át njólann (6)
11. Geri uppkast að veikindum (7)
12. Hænsfuglahóll geymir fleiri möstur en fugla (9)
13. Fæddi kona Abrahams Ísak eða Fjallabyggðarkappa? 

(6)
14. Hér hafa menn umkringt galta (7)
15. Skemmdi skart á breiðum vegi (9)
16. Allt mun raga reiða (4)
18. Um feita Flæmingja og aðra hlunka (10)
20. Samstæðuform einkennir keppni hvar karlar og konur 

keppa að sameiginlegu markmiði (11)
22. Tröllskessan heldur þræl (4)
24. Svei oss lyddum sem óhreinkum ýsu og þorsk (11)
28. Ég hef að sjálfsögðu þekkt allsnægtir og ríflega það (8)
30. Hjarta Los Angeles hentar vel til að deila (5)
31. Sonur bugast og dætur eru eyðilagðar (12)
32. Galnar segja að ruglaðir gaurar séu málið (6)
33. Svo fremi sem ég elska get ég tekist á við óvissuna (5)
34. Dauðhreinsaði það sem ég drap (5)
35. Ræði hýjung og fínlega jurt við litla frænku eyrarrósar-

innar sem er iðulega hátt uppi (12)
38. Gáfa Össa liggur í því að greina mikilvægustu göturnar 

(7) 
41. Skökk fyllumst við skelfingu ef mætum við þverhaus-

um (9)
43. Til að mynda umdæmi ruglaðra skammstafana (3)
44. Innihaldið var fíflað, en hvert er orðið sem fletta skal 

upp? (10)
45. Gæslulið gljúfurs gerir innrás á eyju á Breiðafirði (9)
46. Læða að snyrta sig (3)
47. Sker leysti eina enn vegna þeirra sem létt var að rífa (10)
48. Þú ert með ótraustan huga sem hefur enga stefnu (9)
49. Þessi fugl vill þæfa smá til að ríma við 46 lóðrétt (3)
50. Tel hvíldarangur síst angra rólega (8)

LÓÐRÉTT 
1. Sá flókni afklæddist oft (11)
2. Hreinsa braut hilmis vegna úrkomu (13)
3. Að standa við band er kirfileg tenging hins 

áþreifanlega (11)
4. Sé lík sjávarspendýra æða eins og hópur 

slíkra (11)
5. Sé ekki eftir tölu, varanleiki hennar er það 

sem gildir (8)
6. Hinn aðgengilegi beygur verðmætanna (8)
7. Harkalegri innheimtuaðgerðir kalla á 

stríðsvagn (8) 
8. Mikil hafa aðhafst nokkuð gróft (8)
9. Drösla átvagli að draslkassa miklum (9)
10. Lokun Arnar gildir líka um þann austur-

lenska (7)
17. Stig eða þrep? Gildir einu ef pílári er málið 

(3)
19. Frá hægindapæjum að húsgagnahlutum 

(9)
21. Hér segir af viðkvæmum kóngi og höfuð-

fati jarls (9)
23. Rykkorn ríkja á alþjóðaflugvelli (7)
25. Kómík kjarks kallar á eftirhermur (13)
26. Fljót finna nafn á uppdráttinn með nöfn-

unum (13)
27. Af því sem breytt hefur verið úr einu í 

annað til samanburðar (9) 
29. Getur alltaf farið út að labba, en að öðru 

leyti til einskis nýtur (12)
36. Fat fer jú ef þessi boldangskvenmaður 

birtist (8)
37. Brenna leikföng sem eldsins dýri ljómi (8)
39. Fyrsta ræða af mörgum í beit. Eða önnur? (7)
40. Rennur til Íslands og skógarmenn með (7)
42. Er kappinn Neymar að linast? (6)

VEGLEG VERÐLAUN

LAUSNARORÐ
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist fyrirbæri 
sem ómerkilegir stjórnmálamenn í öllum löndum gera út á. Sendið 
lausnarorðið í síðasta lagi 1. júlí næstkomandi á krossgata@frettabladid.is 
merkt „27. júní“.

Vikulega er dregið úr inn-
sendum lausnarorðum og 
fær vinningshafi eintak af 
bókinni Hamingjuvegur eftir 
Lizu Marklund frá Forlaginu. 
Vinningshafi síðustu viku 
var Margrét E. Jónsdóttir, 
Reykjavík.

Lausnarorð síðustu viku var
R Ú T U B Í L S T J Ó R I

F Ö L S K V A L A U S A S F Ó
S J E Í N P J A T T R Ó F A

S K J Ó T R Á Ð I N N A Í Á A
U S S U L Ö G G U B Í L L

Á B Æ T I N U M S G A I D
Y A U J Ö T N A K Y N I Ð I

B L Á N A Ð R A U N D J A R A
U G U L A N D G R E I F U M

O R M A S M I T U U T E M B L A
F A V A F M A R K A Ð I I U
A F S K E K K T N V T Ý N I Ð
N K I Í B Ú A E L B U
G L A U M S M N N Ý F A R I N N
R N U N D I R V A G N G R N
E I N Ó M U R I S A S I N N T U
I S P Y L S U S A L I N N A R M
N E T V E R K T U I Æ S I
D E A K K I L L E S R Æ K A L L
A U V I R Ð I L T T R Ó J A L
R T A R F L A U S I S A K N A R

Á Facebook-
síðunni 

Krossgátan er að 
finna ábendingar, til-
kynningar og leiðrétt-
ingar ef þörf krefur.
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SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1
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SPAKMÆLI DAGSINS

SUDOKU
LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

LAUSN 
SÍÐUSTU 
SUDOKU

Þrautin felst í því að fylla út 
í reitina þannig að í hverjum 
3x3 reit birtist tölurnar 1-9. 
Í hverri níu reita línu, bæði 
lárétt og lóðrétt, birtast einnig 
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka 
neina tölu í röðinni.
Lausnin verður birt í næsta 
tölublaði Fréttablaðsins.

7 9 2 8 5 3 6 1 4
4 8 6 1 2 7 9 5 3
1 3 5 4 6 9 7 8 2
9 1 8 3 4 5 2 6 7
5 2 4 9 7 6 1 3 8
3 6 7 2 8 1 4 9 5
2 4 1 5 9 8 3 7 6
6 5 3 7 1 2 8 4 9
8 7 9 6 3 4 5 2 1

8 6 1 9 4 2 3 5 7
3 7 2 5 6 8 4 9 1
9 4 5 7 1 3 6 2 8
4 8 3 6 9 5 7 1 2
7 5 6 8 2 1 9 3 4
1 2 9 3 7 4 8 6 5
5 9 4 1 3 7 2 8 6
2 3 8 4 5 6 1 7 9
6 1 7 2 8 9 5 4 3

9 4 5 1 2 7 8 3 6
6 3 1 8 4 9 5 2 7
7 2 8 3 5 6 9 4 1
1 5 7 4 3 8 2 6 9
8 6 3 2 9 1 7 5 4
4 9 2 6 7 5 1 8 3
2 8 6 7 1 4 3 9 5
5 1 4 9 8 3 6 7 2
3 7 9 5 6 2 4 1 8

3 5 7 2 6 9 4 8 1
8 9 1 3 4 7 2 5 6
2 4 6 1 8 5 9 7 3
4 3 8 6 5 1 7 9 2
5 6 9 8 7 2 1 3 4
1 7 2 9 3 4 5 6 8
6 1 4 7 9 3 8 2 5
7 8 5 4 2 6 3 1 9
9 2 3 5 1 8 6 4 7

4 6 9 3 7 1 5 8 2
1 7 5 2 4 8 9 6 3
2 3 8 9 6 5 1 4 7
3 4 1 6 2 9 7 5 8
5 8 2 7 1 3 6 9 4
7 9 6 8 5 4 2 3 1
6 5 3 1 8 2 4 7 9
8 1 7 4 9 6 3 2 5
9 2 4 5 3 7 8 1 6

5 7 1 6 9 2 4 8 3
4 8 2 5 3 7 6 9 1
6 9 3 4 8 1 5 7 2
2 1 6 3 4 8 9 5 7
3 4 7 2 5 9 1 6 8
8 5 9 1 7 6 2 3 4
7 6 4 8 1 5 3 2 9
9 3 5 7 2 4 8 1 6
1 2 8 9 6 3 7 4 5

LÁRÉTT
2. Samtals, 6. frá, 8. grús, 9. fuglahljóð, 
11. gelt, 12. digurmæli, 14. vinna, 16. 
tveir eins, 17. eldsneyti, 18. þrá, 20. 
golf áhald, 21. áhrifavald.

LÓÐRÉTT
1. þungi, 3. í röð, 4. glæpur, 5. berja, 7. 
forhlaup, 10. ot, 13. hryggur, 15. gervi-
efni, 16. hnappur, 19. Átt.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. alls, 6. af, 8. möl, 9. rop, 
11. gá, 12. grobb, 14. starf, 16. kk, 17. 
kol, 18. von, 20. tí, 21. ítak. 

LÓÐRÉTT: 1. farg, 3. lm, 4. lögbrot, 5. 
slá, 7. forskot, 10. pot, 13. bak, 15. flís, 
16. kví, 19. na.

Jon Ludvig Hammer (2677) vann 
Magnus Carlsen (2876) í fyrsta 
skipti í kappskák í lokaumferð 
Norway Chess-mótsins.

Hvítur á leik

Þá skal eg nú, muna þér kinnhestinn og hirði eg aldrei hvort 
þú verð þig lengur eða skemur.

Hallgerður Höskuldsdóttir langbrók

33. Hd1! (hótar máti) 33...Rc6 34. 
Hdd7! Hótar aftur máti og við því 
átti heimsmeistarinn ekkert svar og 
gafst upp. Topalov sigraði á mótinu 
en Carlsen varð í 7.-8. sæti. Hans 
versta frammistaða í áraraðir.

www.skak.is Stórfréttir frá Taflfélagi 
Vestmanneyja.

Vinsamlegast láttu vita í gjaldfrjálst númer 
800 1177 eða á dreifing@postdreifing.is

Hjálpaðu okkur að bæta þjónustuna. 
Blaðið á að berast þér fyrir kl. 7:15 virka morgna 

og 8:15 á laugardögum

FÉKKSTU EKKI 
BLAÐIÐ Í MORGUN? 

KOM ÞAÐ OF SEINT?
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MERKISATBURÐIR
1835 Vísur Íslendinga („Hvað er svo glatt sem góðra vina fund-
ur“) eftir Jónas Hallgrímsson fyrst sungnar opinberlega. Söngur-
inn fer fram í Hjartakershúsum í Danmörku.
1855 Danska gufuskipið Thor kemur til Reykjavíkur og er það 
fyrsta gufuskip sem kom til Íslands.
1857 Fyrsta gufuskipið kemur til Akureyrar og er það enska 
eftir litsskipið HMS Snake.
1903 Fyrsta kvikmyndasýningin á Íslandi fer fram í Góðtempl-
arahúsinu á Akureyri.
1920 Fyrsta slys af völdum flugvélar á Íslandi verður er barn 
varð fyrir flugvél í Vatnsmýrinni í Reykjavík og beið bana.
1921 Rafstöðin við Elliðaár er vígð.
1925 Lög um mannanöfn ganga í gildi á Íslandi og eftir það er 
bannað að taka sér ættarnafn.
1930 Skógræktarfélag Íslands er stofnað á Þingvöllum.

Í marsmánuði árið 2006 var ákveðið að 
verja 1,5 milljónum til að fjármagna 
breytingar á grunnforritum Hagstofunnar 
svo að hægt væri að skrá samkynhneigða 
í sambúð í þjóðskránni. Tillaga þess efnis 
var fyrst lögð fram árið 2004 og það tók 
því langan tíma til þess að fá hana sam-
þykkta. Þegar tillagan var lögð fram þá 
var kirkjan einnig hvött til þess að leyfa 
samkynhneigðum að giftast í kirkjum 
landsins sem hún leyfði ekki á þeim tíma. 
Það tók mun lengri tíma að fá giftingu 
samkynhneigðra í leyfða, en það var ekki 
samþykkt fyrr en árið 2010. 

Fyrir árið 2006 höfðu samkynhneigðir, 
þannig séð, geta skráð sig í sambúð 
frá árinu 1996 að einhverju leyti en þó 
með undantekningum. Til dæmis var 
það ekki skráð hjá Hagstofu Íslands. 
Það var einnig lagt til að samkyn-
hneigðir mættu ættleiða börn, en fram 
að þeim tíma höfðu þeir aðeins mátt 
ættleiða stjúpbörn sín. Stærsta hindr-
unin í vegi fyrir samþykkt á breytingu 
ættleiðingarreglnanna var samskipti 
við lönd ytra þar sem yfirvöld vildu ekki 
að samkynhneigð pör ættleiddu börn 
þaðan. 

ÞETTA GERÐIST: 27. JÚNÍ 2006

Samkynhneigðir fá að staðfesta samvist sína

Á sunnudaginn verður haldið upp á að 
35 ár eru liðin frá því að Vigdís Finn-
bogadóttir var kosin forseti Íslands. 

Haldin verður stór hátíð á Arnar-
hóli sem hefst klukkan 19.30 og mun 
standa til klukkan 21.00. Stofnun Vig-
dísar Finnbogadóttur annast skipulag 
hátíðarinnar í samstarfi við Alþingi, 
Háskóla Íslands, Reykjavíkurborg, 
Samband íslenskra sveitarfélaga, Sam-
tök atvinnulífsins, framkvæmdanefnd 
um 100 ára afmæli kosningaréttar 
kvenna, skógræktar- og landgræðslu-
félög ásamt fjölda annarra stofnana og 
félagasamtaka.

Dagskráin verður fjölbreytt og inni-
heldur blöndu af tónlist og töluðu máli. 
Kolbrún Halldórsdóttir er listrænn 
stjórnandi hátíðarinnar. „Fyrir þessi 
merkilegu tímamót langaði okkur 
að horfa á líf og störf Vigdísar með 
augum þeirra sem ekki voru vaxnir úr 
grasi á árunum 1980-1996. Svo við leit-
uðum til sviðslistadeildar Listaháskóla 
Íslands og Stúdentaleikhússins og 
fengum til liðs við okkur unga sviðs-
höfunda og leikara til þess að kynna 
sér aðdraganda þess að Vigdís gaf kost 
á sér í embætti forseta Íslands og árin 
hennar á forsetastóli,“ segir Kolbrún. 

Efnið sem þessir ungu listamenn 
settu saman verður svo eins konar 
lím í dagskránni, rammi sem teng-
ir saman fjölbreytt tónlistaratriði og 
ávörp. 

Kolbrún segir unga listafólkið hafa 
lesið sér vel til um málefni Vigdísar. 
„Eftir að hafa kafað ofan í efnið og 
skrifað hugleiðingar sínar, var orðið til 
tæplega 30 bls. handrit með fjöldanum 
öllum af skemmtilegum hugmyndum. 
En þar sem tíminn er afar takmark-
aður þarf formið að vera knappt, svo 
þau sigtuðu sig í gegnum textann með 
fínlegasta sigtinu í skúffunni og eftir 
sitja nokkur gullkorn sem þau munu 
flytja hátíðargestum á sunnudag.“ Alls 
komu átta sviðshöfundar og leikarar 
að þessari sköpun og sex þeirra munu 
standa á sviðinu og flytja afrakstur-
inn. 

„Þetta er búið að vera virkilega gef-
andi verkefni, sérstaklega að fá tæki-
færi til að skoða þessi merku tímamót 
í sögu okkar Íslendinga með augum 
þeirra sem muna Vigdísi ekki sem 

forseta en finnst hún samt hafa verið 
nálæg sem leiðtogi og fyrirmynd alla 
tíð.“

 Þau sem koma að verkefninu eru 
Andrea Elín Vilhjálmsdóttir, Domin-
ique Gyða Sigrúnardóttir, Birnir Jón 
Sigurðsson, Daníel Takefusa Þórisson, 
Júlíana Kristín Liborius Jónsdóttir og 
Kristín Ólafsdóttir. Auk þeirra lögðu 
Guðmundur Felixson og Þorvaldur S. 
Helgason hönd á plóg við handritsgerð 
og Andri Snær Magnason var þeim til 
halds og trausts. -gj

Forsetatíð Vigdísar með 
augum unga fólksins
Haldið verður upp á 35 ára kosningaafmæli Vigdísar Finnbogadóttur á sunnudagskvöldið 
á Arnarhól. Kolbrún Halldórsdóttir er listrænn stjórnandi hátíðarinnar.

ALLT AÐ VERÐA KLÁRT  Andrea Elín Vilhjálmsdóttir, nemi á sviðshöfundabraut LHÍ, og 
Kolbrún Halldórsdóttir. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

VIGDÍS FINNBOGADÓTTIR 
 Haldið verður upp á kosninga-
afmæli Vigdísar á Arnarhóli á 
sunnu daginn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

GUÐRÚN ÁSGEIRSDÓTTIR
áður til heimilis að Garðavegi 9,  

Hafnarfirði,

lést á sjúkrahúsinu á Ísafirði 17. júní. 
Útför hennar fer fram frá Víðistaðakirkju í 
Hafnarfirði föstudaginn 3. júlí kl. 13.00.

Lilja Sölvadóttir
Ásgeir Sölvason
Þórdís Sölvadóttir
Erla Sölvadóttir
Kristín Sölvadóttir Benedikt Kröyer
Steinunn Sölvadóttir  Stefán Símonarson
barnabörn og barnabarnabörn.

551 3485 • udo.is

Davíð
útfararstjóri

Óli Pétur
útfararstjóri

Útfararþjónusta síðan 1996

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð, vináttu og hlýhug við andlát 

og útför systur okkar og mágkonu,

KATRÍNAR SIGRÚNAR 
GUÐJÓNSDÓTTUR

frá Hemru í Skaftártungu,
síðast til heimilis í  

Langagerði 122 í Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólksins þar fyrir nærgætni og frábæra 
umönnun.

Brynrún Bára Guðjónsdóttir 
Kristín Guðjónsdóttir Rúnar Viktorsson 
Þórir Páll Guðjónsson Helga Karlsdóttir  

Hjartans þakkir fyrir sýnda samúð og hlýhug 
vegna andláts og útfarar okkar ástkæru 

móður, tengdamóður, ömmu og langömmu,

PETRU ÓSKAR GÍSLADÓTTUR
áður Hólavegi 26, Sauðárkróki. 

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki á deild 
2, Heilbrigðisstofnun Sauðárkróks, fyrir góða 
umönnun og kærleika í garð móður okkar.  
Einnig færum við Flugumýrarsystkinum og mökum ástarþakkir 
fyrir ómetanlega hjálpsemi og umhyggju.

Guð blessi ykkur,
Gísli Hafsteinn Einarsson Kolbrún Sigurðardóttir
Guðlaug Ragna Jónsdóttir Einar Stefánsson
Ingimar Jónsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
 amma og langamma,

ÞÓRA GUÐJÓNSDÓTTIR
Melabraut 9, Seltjarnarnesi,

verður jarðsungin frá Dómkirkjunni í Reykjavík þann 29. júní  
kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en bent er á 
Barnaspítalasjóð Hringsins.

Guðmundur Jóhannesson  Bergljót Helga Jósepsdóttir
Alexander Jóhannesson Helga Hafsteinsdóttir
Anna Birna Jóhannesdóttir Steingrímur Ellingsen
Guðlaug Ingibjörg Hecher  Gary Hecker

barnabörn og barnabarnabörn.

70 ára afmæli
Kristjón Sigurðsson

Kæru ættingjar, vinir og félagar.   
Í tilefni sjötugsafmælis Kristjóns verður 

opið hús hjá Rafal að Hringhellu 9,  
Hafnarfirði, þann 4. júlí nk. 

Stuðið hefst kl. 19.30 og verður fram á 
nótt. Veislustjóri verður hinn landsþekkti 

Jóhannes Kristjánsson. 
Það væri okkur mikill heiður ef þið, ásamt 

mökum, sjáið ykkur fært að mæta.   
Í boði eru léttar veitingar og fjölbreytt 

k

 Þetta er búið að vera 
virkilega gefandi verkefni, 
sérstaklega að fá tækifæri 

til að skoða þessi merku 
tímamót í sögu okkar 

Íslendinga með augum 
þeirra sem muna Vigdísi 

ekki sem forseta en finnst 
hún samt hafa verið nálæg 
sem leiðtogi og fyrirmynd 

alla tíð.
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Listvinafélag Hallgrímskirkju stendur 
fyrir Alþjóðlegu orgelsumri. Félagið 
flytur þá inn orgelleikara um hverja 
helgi og mun gera það fram til 9. ágúst. 
Sumar helstu stjörnurnar á himni org-
elleiks munu koma til landsins og einn 
af þeim er James D. Hicks sem leikur 
nú um helgina. Hann er Bandaríkja-
maður en leikur mest norræn verk og 
býr í Noregi. 

Hicks mun frumflytja nýtt verk 
eftir Hildigunni Rúnarsdóttur. Á tón-
leikunum mun hann njóta liðsinnis 
dóttur sinnar, Virginiu Hicks sópran-
söngkonu. Saman munu þau flytja verk 
eftir Hicks sjálfan auk annarra verka, 
norrænna og bandarískra. 

Nýjasta verk Hildigunnar Rúnars-
dóttur sem frumflutt verður um 
helgina ber nafnið Fantasía um Ísland, 
farsælda frón. Á sömu tónleikum má 
einnig heyra Sálmaforleik um Lofið 
Guð eftir Þorkel Sigurbjörnsson og 

verk eftir Karlsen, Sundberg, Mikk-
elsen og Sixten, auk verka eftir Hicks 
sjálfan og J.K. Paine.

Inga Rós Ingólfsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Listvinafélagsins, stend-
ur að skipulagningu tónleikanna. 

„James er vel þekktur úti í heimi 
og við erum því gífurlega spennt að 
fá hann. Þetta er í fyrsta skipti sem 
hann kemur til landsins sem er merki-
legt þar sem hann spilar mikið af nor-
rænum verkefnum og sum þeirra eru 
íslensk,“ segir Inga.

James D. Hicks er fæddur í Banda-
ríkjunum og hlaut þar menntun og 
starfsframa, en hann starfaði m.a. í 26 
ár við Biskupakirkjuna í Morristown 
í New Jersey. Á síðustu árum hefur 
áhugi  hans  beinst  að  Norðurlönd-
um  þar  sem  hann  hefur  dvalið  við  
upptökur  og tónleikahald. Hann hefur 
tekið upp nokkra orgelgeisladiska sem 
innihalda að mestu leyti norræn verk. 

Í sumar munu íslenskir orgelleik-
arar einnig spila í Hallgrímskirkju 
öll fimmtudagshádegi. Fyrri tónleikar 
Hicks eru í dag, laugardaginn 27. júní, 
kl. 12 á hádegi og er miðaverð 2.000 
kr. Síðari tónleikarnir verða á morgun, 
sunnudaginn 28. júní, kl. 17 og miða-
verð er 2.500 kr. - gj

Alþjóðlegt orgelsumar 
í Hallgrímskirkju
James D. Hicks leikur í Hallgrímskirkju um helgina. Hann mun meðal annars frum fl ytja 
verk eft ir Hildigunni Rúnarsdóttur sem kallast Fantasía um Ísland, farsælda frón. 

JAMES D. HICKS  Þetta verður í fyrsta skiptið sem hann spilar á Íslandi en hann mun koma fram ásamt dóttur sinni.  MYND/AÐSEND

INGA RÓS INGÓLFSDÓTTIR  Framkvæmda-
stjóri Listvinafélags Hallgrímskirkju.
  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

LILJA KRISTINSDÓTTIR
Ægisbyggð 9,

Ólafsfirði,

lést á Heilbrigðisstofnun Fjallabyggðar 
23. júní. Útför hennar fer fram frá 
Ólafsfjarðarkirkju föstudaginn 3. júlí nk.

Kristinn E. Hrafnsson Anna Björg Siggeirsdóttir
Sigurlaug Hrafnsdóttir
Líney Hrafnsdóttir Georg Páll Kristinsson
og fjölskyldur.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur 
samúð og hlýhug við andlát og útför 

ástkærrar móður okkar, tengdamóður, 
ömmu og langömmu,

ELÍSABETAR KRISTINSDÓTTUR
Seiðakvísl 3, Reykjavík,

sem lést 19. maí sl. Sérstakar þakkir til 
starfsfólks á deildum A6 og K1 á Landspítalanum fyrir einstaka 
umönnun og hlýhug.

Þóra Sjöfn Guðmundsdóttir Reynir Vignir
Sveinn Guðmundsson
Birna Guðmundsdóttir Kolbeinn Finnsson

barnabörn og langömmubörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

KÁRI STEINGRÍMSSON
húsasmiður,
Breiðuvík 5,

andaðist að heimili sínu þann 16. júní. 
Útför hans fer fram frá Grafarvogskirkju 
þriðjudaginn 30. júní kl. 15.00. Þeim sem 
vildu minnast hans er bent á Krabbameinsfélag Íslands.

Sigríður Guðjónsdóttir
Steingrímur P. Kárason Þórhildur Einarsdóttir
Guðjón G. Kárason Sóley Ómarsdóttir

og barnabörn.

Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug við 
andlát og útför ástkærs eiginmanns, föður, 
tengdaföður, afa, langafa og langalangafa, 

ÞORSTEINS J. SIGURÐSSONAR
frá Reykholti, Fáskrúðsfirði.

Sérstakar þakkir til starfsfólksins á deild 2b 
á hjúkrunarheimilinu Eir fyrir einstaka hlýju 
og góða umönnun.

Aðalbjörg Magnúsdóttir
börn, tengdabörn og fjölskylda.

Elskulegi pabbi, tengdapabbi og afi, 

GUÐMUNDUR ÞÓR ÁSMUNDSSON
Teigagrund 4, Laugarbakka,

varð bráðkvaddur 14. júní í Barcelona.  
Útförin fer fram frá Fossvogskirkju 30. júní  
kl. 15.00. Minningarathöfn og jarðsetning 
duftkers fer fram á Melstað í Húnaþingi vestra 8. júlí kl. 14.00.  
Kransar eru afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans er bent á 
Ljósið, endurhæfingu fyrir krabbameinssjúka.

Guðbjörg Inga Guðmundsdóttir Hermann Hermannsson
Katrín Guðmundsdóttir Liam Molloy

Almar Þór, Brónagh Rán og Berghildur Björt.

Þökkum innilega samúð og hlýhug vegna 
andláts móður okkar,

SIGRÍÐAR HALLDÓRSDÓTTUR
vefnaðarkennara.

Þökkum sérstaklega starfsfólki 
hjúkrunarheimilisins Sunnuhlíðar fyrir 
umönnun og alúð.

Halldór Sigtryggsson
Herborg Sigtryggsdóttir
Hrafnkell Sigtryggsson
og fjölskyldur.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

BJÖRN L. HALLDÓRSSON
Laugateigi 38,

lögfræðingur og fyrrv. forstöðumaður 
Skólaskrifstofu Reykjavíkur,

sem lést 22. júní, verður jarðsunginn frá 
Fossvogskirkju þriðjudaginn 30. júní kl. 13.00. Þeim sem vilja 
minnast hans er bent á Krabbameinsfélag Íslands.

Ingibjörg Dröfn Sigríksdóttir
Halldór Leví Björnsson Hjálmey Einarsdóttir
Margrét Björnsdóttir
Birna Ósk Björnsdóttir Jón Þór Víglundsson
Helgi Björnsson Maria C. Mayböck
Ingibjörg Dröfn, Björn Ingi, Anton Björn, Egill Gauti, Elísabet 
María og Emma Dís

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi,

SIGMAR EYJÓLFSSON
Hraunbæ 16,

Reykjavík,

lést á dvalarheimilinu Skógarbæ 
mánudaginn 22. júní. Útför hans fer fram frá 
Árbæjarkirkju þann 1. júlí kl. 13.00.

Ágústa Sigmarsdóttir Ingvar Þorsteinn Þórðarson
Jóna Kristín Sigmarsdóttir
Eyjólfur Sigmarsson Judit Schroth Sigmarsson
og barnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir, 
afi og langafi,

SIGURÐUR SVEINBJÖRN  
BJARNARSON

Barrholti 26, Mosfellsbæ,

lést á líknardeild Landspítalans, föstudaginn 
19. júní. Útförin fer fram frá Lágafellskirkju 
þriðjudaginn 30. júní kl. 13.00.

Lillý S. Guðmundsdóttir
Aldís Sigurðardóttir
Bjarki Sigurðardóttir Anna Jódís Sigurbergsdóttir
Birna Mjöll Sigurðardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær dóttir okkar og elskuleg systir,

HARPA SIGTRYGGSDÓTTIR
Múlavegi 33,

lést af slysförum 24. júní. Útförin fer fram 
frá Seyðisfjarðarkirkju laugardaginn 4. júlí 
klukkan 14.00.

Páll Sigtryggur Björnsson
Þorgerður Magnúsdóttir
Anika Sigtryggsdóttir
Sara Lind Þorgerðardóttir 
og fjölskylda.
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GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

PONDUS  Eftir Frode Øverli

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Reykjavík

Ísafjörður

Akureyri 

Egilsstaðir 

Kirkjubæjarklaustur

Tunglstaða
Vaxandi
Fylling: 

11%

Veðurspá

Laugardagur
Í dag blæs áfram hressilega af austri með suðurströndinni, en annars staðar á landinu 
verður vindur ekki til skaða. Það verður bjart norðan- og vestanlands og hiti að 20 stigum, 
en rigning á Suðausturlandi og Austfjörðum og mun svalara þar.

Flóð og fjara
REYKJAVÍK ÍSAFJÖRÐUR AKUREYRI 

Sólarupprás
Kl. 02:58

Sólarlag 
Kl. 24:01

FLÓÐ 
 2.23    
2,9 m
15.07 
3,0 m  

FJARA 
8.45

1,1 m  
21.26 
1,2 m  

FJARA 
10.43
0,6 m  
23.29
0,6 m

FLÓÐ 
4.11

1,6 m
17.20
2,0 m

FJARA
24.30   
0,6 m  
12.33  
0,5 m  

FLÓÐ 
6.27

1,1 m
1909  
1,3 m

Haltu þér nú 
fast! Ég er með 
ótrúlegar fréttir 

af mér og Míu!

. Nei? Ekki 
seg ja að...

Á 
Facebook?

Jú! 
Við erum 

vinir!

Jább!

Vó! 
En ekki í... 

raunveruleik-
anum?

Nei, nei 
nei! Ertu 
bilaður?

Þá ættir þú 
að spjalla við 

hana.

Ég dríf 
í því 

maður!

Gerðu það, ekki skilja 
útvarpið eftir í botni þegar 

þú færð bílinn lánaðan!

Af hverju ertu 
að öskra?

Klósettpappírinn 
er búinn.

Ha?? 
Ég sver að það voru 
nokkrar rúllur eftir!

Fávísi fornleifafræðingurinn heldur 
áfram að grafa á meðan múmíurnar 

færa sig nær bráðinni...
Farið áður en ég 

sturta ykkur báðum 
niður!
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Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

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

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

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

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

HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN

Í FRÉTTABLAÐINU



INTERSPORT BÍLDSHÖFÐA  /  SÍMI 585 7220  / OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 18. SUN. 13 - 17.

INTERSPORT AKUREYRI   /   SÍMI 460 4891  /  OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16. 

INTERSPORT SELFOSSI  /  SÍMI 480 4611  /  OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16. SUN 11-15.

Á 

ALVÖRU 

ÍÞRÓTTA-

FATNAÐI
KOMDU 

OG GERÐU 

FRÁBÆR 

KAUP

Bíldshöfða

Akureyri og 

Selfossi

30%
afsláttur

50%
afsláttur

70%
afsláttur

ER HAFIN!
INTERSPORT
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New England Conservatory YPO 
er ein þekktasta ungsinfóníuhljóm-
sveit heims og hefur á að skipa 90 
framúrskarandi tónlistarnemum 
á aldrinum 14-18 ára. Hljómsveit-
in heldur ókeypis tónleika í Eld-
borgarsal Hörpu, sunnudaginn 28. 
júní kl. 17.00. „Margir af meðlim-
um sveitarinnar hafa síðar orðið 
á meðal virtasta tónlistarfólks 
heims, en aðeins þeir bestu komast 
inn,“ segir Valdimar Hilmarsson, 

sem hefur verið að aðstoða hljóm-
sveitina á Íslandi. „Það er ekki oft 
sem fólki gefst kostur á að hlusta 
á svona frábæra tónleika og ekki 
sakar að þeir eru einnig ókeypis, 
en fólk verður þó að tryggja sér 
miða í gegnum miðasölu Hörpu.“ 

Á efnisskrá eru verk eftir Chad-
wick, Gandolfi og Rimsky-Kors-
akov ásamt Poeme Op. 25 eftir 
Chausson fyrir fiðlu og hljóm-
sveit. Einleikari er Ari Vilhjálms-

son, einn af okkar fremstu fiðlu-
leikurum, en hann gegndi leiðandi 
stöðu í hljómsveitinni á námsárum 
sínum í Bandaríkjunum. Stjórn-
andi tónleikanna er hinn heims-
þekkti David Loebel.

Hljómsveitin var með tónleika í 
Hofi síðastliðinn sunnudag við frá-
bærar undirtektir og tekur einnig 
þátt í tónlistarhátíðinni Við Djúpið 
á Ísafirði sem fram fer um þessar 
mundir.“  - mg

Ungar stjörnur á uppleið
New England Conservatory Youth Philharmonic Orchestra býður á tónleika.

Það er líflegt menningarlíf norðan 
heiða í sumar þar sem Menningar-
félag Akureyrar hefur sett saman 
metnaðarfulla dagskrá. Gert er ráð 
fyrir uppákomum nær alla daga í 
sumar og fara þær fram í Menn-
ingarhúsinu Hofi klukkan 14 og 20 
flesta daga. Dagskráin ber yfir-
skriftina Menningarsumarið í 
Hofi eða Summer Events in Hof og 
er í senn ætluð heimamönnum sem 
erlendu og innlendu ferðafólki.

Á meðal viðburða er gaman-ein-
leikurinn Let’s talk Arctic en Bene-
dikt Karl Gröndal fer með öll hlut-
verk þeirrar sýningar og bregður 
sér meðal annars í gervi Helga 
magra og Þórunnar hyrnu, Jóns 
Sigurðssonar og annarra frum-
byggja við Eyjafjörð. Leikstjóri er 
Jón Páll Eyjólfsson og hann segir 
að sýningin sé vissulega sérhönn-
uð fyrir ferðamenn en auðvitað geti 
líka verið forvitnilegt fyrir Íslend-
inga að koma og sjá sýningu með 
þessum óvenjulega vinkli.

„Let’s talk Arctic er einhvers 
konar uppistands-spunasýning sem 

er gerð til þess að bæði fræða og 
skemmta í senn, svona info-tain-
ment. Sýningin fer fram á ensku 
og er vissulega sniðin að þörfum 
ferðamanna enda erum við að leit-
ast við að svara ákveðinni þörf sem 
þjónustuaðilar í ferðaþjónustunni 
á svæðinu hafa verið að kalla eftir. 
Að koma með sýningu með þess-
um hætti er vissulega ákveðin til-
raun en við hér á Akureyri erum 
að vinna á tólf en ekki níu mán-
aða viðburðaári eins og algengt 
er með menningarhús. Það verð-
ur því mikið að gerast í allt sumar 
og má þar nefna fjölda tónleika og 
annarra listviðburða, við einfald-
lega framleiðum eins mikið og við 
getum. En við verðum svo að bíða 
og sjá hvernig tekst til með leik-
sýninguna sem tilraun því Bene-
dikt Karl Gröndal leikari, sem 
leikur reyndar einn í sýningunni 
bróðurpartinn af þeim sem bjuggu 
við Eyjafjörðinn lengi vel, verður 
keyrður áfram alveg miskunnar-
laust í allt sumar með fimm sýn-
ingum á viku.  magnus@frettabladid.is

Engin miskunn í sumar
Í gærkvöldi var frumsýnd ný uppistands-spunasýn-
ing í Hofi  í leikstjórn Jóns Páls Eyjólfssonar.

LEIKSTJÓRINN 
 Jón Páll Eyjólfs-
son leikstýrir 
Let’s talk Arctic 
sem var frum-
sýnt á Akureyri 
í gær.  
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

TÓNLIST ★★★★★

Lokatónleikar Reykjavík 
Midsummer Music
NORÐURLJÓSUM HÖRPU 
SUNNUDAGINN 21. JÚNÍ.

Lokatónleikar Reykjavík Mid-
summer Music hófust á svonefndri 
Passacagliu eftir Händel í útsetn-
ingu Johans Halvorsen. Passa-
caglia er dansform sem á rætur 
sínar að rekja til Spánar á 17. öld. 
Anna-Liisa Bezrodny lék á fiðlu en 
Jan-Erik Gustafsson á selló. Spila-
mennskan var sérlega flott, allar 
hendingar voru nákvæmar, lifandi 
og áleitnar. 

Ekki síðri var Vorsónatan, þ.e. 
sónata nr. 5 eftir Beethoven. Hún 
var flutt af Sayaka Shoji á fiðlu 
og Víkingi Heiðari Ólafssyni á 
píanó. Sónatan er kölluð þessu 
nafni vegna þess hve björt hún 
er. Stemningin er vongóð og af-
slöppuð. Leikurinn nú var eftir því 
draumfagur og þrunginn skáld-
skap. Þetta var einhver fallegasta 
túlkun á Vorsónötunni sem ég hef 
heyrt – og ég hef heyrt þær marg-
ar!

Eftir hlé var fyrstur á dag-
skránni strengjakvartett nr. 2 
eftir Philip Glass. Kvartettinn 
var upphaflega saminn fyrir leik-
gerð á Félagsskap Samuels Becket. 

Þar segir frá gömlum manni sem 
rifjar upp atburði og persónur úr 
lífi sínu í næturmyrkrinu þegar 
hann getur ekki sofið. Hann er 
einmana, en minningarnar veita 
honum félagsskap. Tónlist Glass 
er hrífandi, þótt hún sé afstrakt 
þá er hún full af merkingu sem 
samt er ekki hægt að skilgreina 
með orðum. Hér var hún leikin af 
Sigrúnu Eðvaldsdóttur á fiðlu og 
Pauline Sachse á víólu, auk þeirra 
Bezrodny og Gustafsson sem fyrr 
voru nefnd. Spilamennskan var í 
fremstu röð, fínleg áferð tónmáls-
ins var nostursamlega útfærð og 
blæbrigðarík.

Síðasta tónsmíðin á efnis-
skránni var píanókvintettinn 
eftir Schumann, sem var leikinn 
af Shoji, Bezrodny, Sachse, Gust-
afsson og Víkingi. Þetta er eitt 
besta verk Schumanns, atburða-
ríkt og kraftmikið, með líflegri 
framvindu sem fimmmenningarn-
ir skiluðu til áheyrenda af öryggi 
og dirfsku. Samspilið var akkúrat, 
nánast eins og fólkið væri búið að 
spila saman um árabil. Þetta var 
frábær endir á afar skemmtilegri 
tónlistarhátíð. 
 Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Magnaður loka-
hnykkur á Reykjavik Midsummer 
Music. Spilamennskan var svo gott 
sem fullkomin, verkefnavalið fjöl-
breytt og spennandi.

Magnaðir tónleikar Helgi Þórsson myndlistarmað-
ur opnar í Kling og Bang gall-
eríi í dag undir yfirskriftinni 
Benelux verkstæðið. Á sýning-
unni gefur að líta fjölbreytta 
flóru nýrra verka en Helgi segir 
að hann sé mestmegnis að sýna 
ný verk að þessu sinni. „Það var 
eiginlega búið að aflýsa þessari 
sýningu þar sem Kling og Bang 
var að fara að flytja en svo dróst 
það og þá stökk ég á þetta með 
tiltölulega skömmum fyrirvara. 
Maður verður að stökkva á tæki-
færin þegar þau láta á sér kræla 
og þetta hentaði mér vel þar sem 
mig langaði til þess að hafa þetta 
aðallega glænýtt.

Verkin sem ég er með eru 
mikið til unnin upp úr skissum, 
teikningum og einföldum grafík 
prentverkum sem ég hef verið að 
gera. Svo eru skúlptúrar sem eru 
svona soldið í anda fimmta ára-
tugarins, „forties“-inspíreruð. 
Málið er að mig langaði til þess 
að gera bara svona klassíska 
myndlistarsýningu með stöplum 
og skúlptúrum og þetta er sold-
ið þannig – nema bara með svona 
smá tvisti.

Hluti af því er líka að það eru 
þarna ákveðnar sögur sem eru 
gegnumgangandi og koma upp 
ítrekað í þessum verkum. Eitt 
af því sem hafði mikil áhrif á 
mig þegar ég var að vinna að 
þessum verkum er að á þessum 
tíma var ég að skoða bók eftir 
Gerði Helgadóttur og að vinna í 
járn og steinsteypu á sama tíma 

eftir pöntun. Ég kann að vinna í 
járn en hef aldrei nýtt þá þekk-
ingu áður. Svo ég var allt í einu 
farinn að beygja víra og log-
sjóða og vinna með steinsteypu. 
En ég var reyndar að vinna með 
myndhöggvarafélaginu. Fór að 
vinna með þeim í önnur efni en 
ég er vanur til þess að losa um 
smá sköpunarstíflu. Stundum 
þarf maður líka bara að vinna 
og halda áfram ef maður lendir 
í stíflu – það getur nefnilega allt-
af gerst og þá er bara að pína sig 
áfram.“

Helgi segir að á sýningunni 
sé líka ákveðið nýaldarstef sem 
hann hafi lengi verið hrifinn af. 
„Það eru pælingar og sögur í 
þessu nýaldardóti um framtíðar-
sýn og uppruna mannsins og svo-
leiðis. Þetta eru „space“-aðar og 
skemmtilegar hugmyndir sem er 
gaman að vinna með.“

Yfirskrift sýningarinnar er 
Benelux verkstæðið og Helgi 
segir að það megi rekja það til 
þess að hann sé að flytja til Hol-
lands á næstunni. „Ég á félaga í 
myndlistinni sem búa í Belgíu og 
er sjálfur menntaður í Hollandi 
og er að fara að flytja þangað 
aftur með kærustunni núna á 
næstunni. Þá fannst mér tilvalið 
að þegar þar að kemur þá förum 
við í að stofna Benelux-hreyf-
inguna í myndlist. Mér finnst 
þetta líka bara svona skemmti-
legt orð: Benelux. Þetta hefur 
heillað mig frá því í landafræð-
inni þegar ég var krakki. Vand-
inn við sambandið er að það 
vantar Lúxemborg inn í þetta 
svo þetta geti talist Benelux. En 
planið er eiginlega að þaðan komi 
fjárfestarnir og kaupendurnir 
enda meira um bankamenn en 
myndlistarmenn í Lúxemborg.

En ég var í átta ár í námi á 
sínum tíma í Hollandi og hug-
urinn hefur oft leitað þangað í 
gegnum tíðina. Svo kom þetta 
upp frekar óvænt og það kemur 
eflaust bara eitthvað gott og 
skemmtilegt út úr því.“ 
 magnus@frettabladid.is

Fjárfestarnir koma 
frá Lúxemborg
Helgi Þórsson opnar sýningu í Kling og Bang í dag en á næstunni fl ytur hann til 
Hollands þar sem hann hyggst stofna Benelux-samtök myndlistarmanna.

SÖGUR  Það eru pælingar og sögur í nýaldardótinu sem ég hef alltaf haft gaman af, segir Helgi Þórsson.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

SKÚLPTÚR  Helgi hefur verið að vinna í 
járn og steinsteypu. 

MENNING
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Í síðustu viku fékk Vísir flesta notendur 
í heimsókn allra íslenskra fréttamiðla.* 

Við þökkum kærlega fyrir og ætlum að 
halda áfram að færa lesendum okkar 
vandaðar fréttir, greina vel frá því sem 
hæst ber ásamt því sem okkur þykir 
skemmtilegt og áhugavert. 

Velkomin í heimsókn.

*Samkvæmt vefmælingu Modernus vikuna 15.–21. júní 2015. 
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LAUGARDAGUR
HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?
27. JÚNÍ 2015 

Tónleikar
12.00 James D. Hicks frumflytur nýtt 
orgelverk eftir Hildigunni Rúnarsdóttur 
í Hallgrímskirkju. Á tónleikunum nýtur 
hann liðsinnis dóttur sinnar, Virginiu 
Hicks sópransöngkonu. Miðaverð er 
2.000 krónur.
14.00 Arctic Swing Trio leikur swing 
eins og það gerist best í Menningar-
húsinu Hofi í kvöld. Miðaverð er 2.900 
krónur.
15.00 Tríóið Fley leikur í summardjass 
tónleikaröð á Jómfrúnni. Píanóleikarinn 
Egill B. Hreinsson, kontrabassaleikarinn 
Gunnar Hrafnsson og trommuleikarinn 
Kjartan Guðnason auk þess sem Högni 
Egilsson er sérstakur gestur. Frítt inn.
17.00 Perlur íslenskra sönglaga í 
Kaldalóni í Hörpu. Listrænn stjórnandi 
tónleikanna er óperusöngvarinn Bjarni 
Thor Kristinsson og hafa tónleikarnir 
verið fastur liður í sumardagskrá Hörpu 
frá opnun. Miðaverð frá 4.200 krónur.
21.00 Hljómsveitin Oyama spilar á Loft 
Hosteli í kvöld.
22.00 Hljómsveitin Hundur í óskilum 
spilar á Café Rosenberg í kvöld.
22.00 Þeir Heiðar Örn Kristjánsson, 
Baldur Ragnarsson, Jakob Smári 
Magnússon og Jón Geir Jóhannsson 
ætla að heiðra hljómsveitina The 
Clash á Græna hattinum í kvöld. 
Öll þekktustu lög The Clash leikin 
ásamt úrvali sem spannar allan 
ferilinn. Miðaverð er 3.000 krónur.
22.00 Hljómsveitin Melrakkar leikur 
Metallica-lög og hljómsveitin Bootleg 

spilar frumsamið efni á Gauknum í 
kvöld. Miðaverð er 3.000 krónur.
22.30 Bar 11 fagnar tólf ára afmæli 
um helgina. Í kvöld leika Alchemia og 
Ottoman. Frítt inn.

Opnanir
10.00 Sýningin Að lesa blóm á þessum 
undarlega sal verður opnuð á Torgi 
Þjóðminjasafnsins. Sýningin fjallar um 
brottflutta Íslendinga sem börðust með 
Kanadaher í fyrri heimsstyrjöldinni en 
sýningin er samstarfsverkefni Háskóla 
Íslands og Þjóðminjasafnsins.
14.00 Sýningin Beneluz Werkstatte 
með verkum eftir Helga Þórsson verður 
opnuð í Kling & Bang í kvöld.

Sýningar
20.00 Gamansýningin Let’s talk Artic 
verður sýnd í Menningarhúsinu Hofi 
í kvöld. Sýningin fer fram á ensku er 
bæði hugsuð til fræðslu og skemmt-
unnar og er með sögulegu ívafi. Fjöldi 
sýninga fer fram í sumar. Miðaverð er 
2.900 krónur.

Hátíðir
21.00 Tónlistarhátíðin Drangey Music 

Festival – Þar sem vegurinn 
endar fer fram í kvöld á 

Reykjum á Reykjaströnd 
í Skagafirði. Emiliana 

Torrini, Jónas Sigurðs-
son, Contalgen 

Funeral og 
Magni koma 

fram og veitingasala verður á svæðinu. 
Miðaverð er 6.900 krónur.

Söfn
14.00 Kínasafn Unnar, Njálsgötu 33a, 
verður opið til klukkan 16.00. Boðið 
upp á te og piparkökur, eftir sýningu 
kínversku munanna. 

Uppákomur
13.00 Plöntumarkaður á Bernhöfts 
Basar á Bernhöftstorfunni. Áhugafólk 
og fyrirtæki um garðyrkju kemur 
saman, selur ýmislegt sem tengist 
plöntum og skiptibasar verður á svæð-
inu, blómafóstra veitir ráðgjöf og dj 
Doodlepops heldur uppi stemningunni.

Tónlist
21.00 Deffice Fusion jazz og dj Styrmir 
á Boston í kvöld.
21.00 Dj Pabbi þeytir skífum á Bar-
Ananas í kvöld.
21.00 Dj Dagbjört þeytir skífum á 
Frederiksen Ale House í kvöld.
21.00 Dj Óli Dóri þeytir skífum á Húrra 
í kvöld.
22.00 Dj Elvar þeytir skífum á Bravó í 
kvöld.
22.00 Dj Big Kahuna, Suspect og Ewok 
á Prikinu í kvöld.
22.00 Dj Ómar Borg þeytir skífum á 
Dolly í kvöld.
22.00 Trúbadorarnir Alexander og Guð-
mann, Eiki og Steini verða á English 
Pub í kvöld.

Jazzhátíð
17.00 Jazzhátíðin JEA fer fram í kvöld 
í Valaskjálf á Egilstöðum. Meðal þeirra 
sem koma fram eru Beebee and the 
Bluebirds, Garðar Eðvalds ásamt stór-
sveit, Björn Thoroddsen og Jack Magnet 
Quintet. Miðaverð er 4.900 krónur.

SUNNUDAGUR
HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?
28. JÚNÍ 2015 

Tónleikar
14.00 Arctic Swing Trio leikur á 
tvennum tónleikum í Menningarhúsinu 
Hofi í dag. Djasstónlistarmennirnir 
leika görótt millistríðsára-swing. Seinni 
tónleikarnir hefjast klukkan 20.00 og er 
miðaverð 2.900 krónur.
15.00 Tónlistarkonan Mr. Silla kemur 
fram í gróðurhúsi Norræna hússins og 
spilar eigin lög í bland við uppháhalds-
lög eftir aðra flytjendur. Tónleikarnir 
eru hluti af Pikknikk tónleikaröðinni. 
Frítt inn.
17.00 James D. Hicks flytur nýtt 
orgelverk eftir Hildigunni Rúnarsdóttur 
í Hallgrímskirkju. Miðaverð er 2.500 
krónur.
17.00 New England Conservatory 
Youth Philharmonic Orchestra spilar á 
ókeypis tónleikum í Eldborgarsal Hörpu. 
Í sveitinni eru níutíu ungmenni á 
aldrinum 13 til 18 ára.
21.00 Dúettinn Atómbræður 
heldur tónleika á Ob-La-
Dí-Ob-La-Da, Frakkastíg 8. 
Aðgangur er ókeypis. 

Hátíðir
19.40 Hátíðardagskrá 
á Arnarhóli vegna 
þess að 35 ár eru 
liðin frá forseta-
kjöri Vigdísar Finn-
bogadóttur. Meðal 
þeirra sem koma 
fram eru Baggalútur, 
Eivør Pálsdóttir, Felix 
Bergsson og Einar 

K. Guðfinnsson, forseti Alþingis, setur 
hátíðina.

Söfn
14.00 Kínasafn Unnar, Njálsgötu 33a, 
er opið í dag.

Uppákomur
13.00 Dúóið Mömmustrákar kemur 
fram á Heimilislegum sunnudögum 
á Kexi Hosteli. Lög sem allir, sem eru 
eða hafa verið í leikskóla, þekkja, allir 
velkomnir og engin aðgangseyrir.

20.00 Meðgönguljóð bjóða ungum 
skáldum að koma og skrifa í þögn í 
klukkustund á Loft Hosteli. Þátttaka 
er ókeypis og allir velkomnir.

Tónlist
21.00 Dj Creature of the Night 

þeytir skífum á Kaffibarnum.
21.00 Trúbadorarnir Arnar og 
Ingunn verða á English Pub.
21.00 Dj Ómar Borg þeytir 
skífum á Bravó.
21.00 Lo-fi hip hop á Prikinu.
Upplýsingar um viðburði sendist 

á hvar@frettabladid.is

SIGURLAUG GÍSLADÓTTIR, MR. SILLA, 
MENGI

„Við bræðurnir þurfum að skiptast 
á græjum, það er skemmtilegt að 
það skuli gerast á sama kvöldinu,“ 
segir Snæbjörn Ragnarsson, betur 
þekktur sem Bibbi í Skálmöld. Hann 
og bróðir hans, Baldur Ragnars-
son, einnig úr Skálmöld, bregða út 
af vananum þegar þeir koma fram 
hvor á sínum heiðurstónleikunum 
til að leika „cover-lög“. Bibbi ætlar 
að taka af sér bassann sem hann 
plokkar í Skálmöld og setja upp Gib-
son Explorer-gítar í eigu bróður síns 
og leika Metallica-lög. Á meðan fær 
Baldur lánaðan Gibson Les Paul frá 
bróður sínum til að leika Clash-lög. 

Bibbi kemur fram með Metall-
ica-heiðurssveitinni Melrökkum, 
sem skipuð er miklum kanónum 
úr tónlistarheiminum, í kvöld á 
Gauknum þar sem Metallica plat-

an Kill ‘Em All verður leikin. Bald-
ur kemur fram með hljómsveit, 
sem einnig er skipuð kanónum úr 
tónlistar heiminum, sem ætla að 
leika þekktustu lög The Clash á 
Græna hattinum í kvöld.

Bræðurnir eru lítt þekktir fyrir 
það að leika svokölluð „cover-lög“ 
heldur fyrir að vera saman í Skálm-
öld og Ljótu hálfvitunum. „Við 
höfum hvorugur komið nálægt því 
að spila cover-lög í ansi mörg ár,“ 
segir Baldur og bætir við að þegar 
boð um að spila í tökulagasveit sem 
leikur lög eftir lætishljómsveita sé 
lítið annað í boði en að stökkva á 
vagninn. 

„Við erum búnir að æfa meira en 
Skálmöld hefur gert síðustu tvö árin. 
Við erum gríðarlegir félagar, bandið 
brjálæðislega gott þannig að þetta er 
hrikalega skemmtilegt,“ segir Bibbi 
og bætir Baldur við; „Við höfum 
alveg rosalega gaman af að spila 
þessa Clash tónlist og hún steinligg-
ur alveg.“

Hvorir tveggja tónleikarnir hefj-
ast klukkan 22.00.  - glp

Skálmaldarbræður 
býtta á græjum
Baldur og Snæbjörn Ragnarssynir hafa ekki spilað 
„cover-lög“ í fj ölmörg ár en ætla gera það í kvöld.

BRÆÐUR BÝTTA  Bræðurnir Snæ-
björn og Baldur Ragnarssynir skiptast á 
hljóðfærum í kvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ný námslína í samstarfi við César Ritz Colleges í Sviss, 
sem er einn af virtustu skólum heims á sviði hótel-
og veitingahúsarekstrar. Um er að ræða tveggja anna 
hagnýtt og faglegt nám sem veitir góðan undirbúning 
fyrir alþjóðlegar stjórnunarstöður innan hótel- og 
veitingahúsageirans.

HÓTELSTJÓRNUN OG 
VEITINGAHÚSAREKSTUR

Á vefnum opnihaskolinn.is eru 
upplýsingar um öll námskeið, 
leiðbeinendur, verð og skráningu.

klippið
Sendu okkur 5 toppa af Merrild  

umbúðum og þú gætir unnið hina 
sígildu kaffikönnu frá Stelton. 

10 heppnir vinningshafar verða 
dregnir út í hverri viku frá 30. júní til 
1. september 2015, alls 100 talsins.

Þátttökuumslög í öllum verslunum. Á Facebook-síðu okkar, Facebook/Merrild á Íslandi, verða birt 
úrslit auk frekari upplýsinga um leikinn.



MIÐASALA FER FRAM Á TIX.IS OG Í SÍMA 551-3800.

NÁNAR Á SENA.IS/KOL

PEPSI MAX OG WOW AIR KYNNA

KINGS
OF LEON 

NÝJA LAUGARDALSHÖLLIN 13. ÁGÚST

#KOLICELAND
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Gunnar Leó
Pálsson
gunnarleo@frettabladid.is

The Wolves 
are Whisp-
ering 
Bang Gang
Evrópa, 
Ameríka, Asía

Something 
Wrong  
Bang Gang
Evrópa, Asía, 
Ástralíu. 
Ameríka 

Tónlistarmaðurinn Barði 
Jóhannsson hefur margra 
fjöruna sopið í lífi tónlist-
arinnar og unnið að alls 
kyns verkefnum. Hans 
meginhugðarefni hefur 

þó í gegnum tíðina verið hljóm-
sveitin hans, Bang Gang, en nýj-
asta plata Bang Gang, sem ber tit-
ilinn The Wolves Are Whispering, 
kom út á dögunum. Um er að ræða 
fyrstu Bang Gang-plötuna með nýju 
efni síðan árið 2008.

„Platan er búin að vera ansi lengi 
í farvatninu. Ég byrjaði að vinna í 
henni fljótlega eftir að Ghosts from 
the Past kom út,“ segir Barði. Þó 
komu alltaf upp verkefni sem hindr-
uðu það að hann gæti einbeitt sér að 
Bang Gang. „Ég var alltaf búinn að 
plana að klára hana en þá kom allt-
af eitthvað annað upp. Ég vann eitt-
hvað í henni í þrjá daga en svo ekkert 
í fjóra mánuði og jafnvel bara ekkert 
í hálft ár. Þó ég hafi tekið tíma frá til 
þess að vinna í henni þá kom alltaf 
eitthvert annað spennandi verkefni 
upp sem gat ekki beðið,“ útskýrir 
Barði. 

Mixar plötuna sjálfur
Hann ákvað síðasta sumar að eyða 
tíma í að klára nýjustu afurðina sína 
og er sáttur við afraksturinn. Um er 
að ræða fyrstu Bang Gang-plötuna 
sem Barði hljóðblandar sjálfur. „Ég 
mixaði hana sjálfur en það er eitt-
hvað sem ég hef aldrei gert áður. 
Ég hef mixað klassísku verkefnin 
mín en aldrei Bang Gang. Það er 
til dæmis eitt lag á plötunni sem ég 
sem, syng og spila á allt, hingað til 
hef ég viljað fá aukaeyru í svoleiðis 
aðstæðum en núna fannst mér kom-
inn tími til að taka þetta alla leið 
sjálfur. En fyrir vikið hljómar plat-
an nákvæmlega eins og ég vil hafa 
hana,“ segir Barði. „Ég var gríð-
arlega lengi að skila henni af mér 
því ég vildi vera sáttur. Ég er mjög 
ánægður með hana og hefði allavega 
ekki geta gert neitt betur.“ 

Platan er tekin upp í stúdíói sem 
Barði á og stýrði hann upptökum 
sjálfur og pródúseraði allt, nema tvö 
lög sem Arnar Guðjónsson og Blood-
group aðstoðuðu hann við. Hann 
segir plötuna vera rökrétt framhald 
af fyrri plötum Bang Gang. „Þessi 
er aðeins dekkri en Ghosts from 
the Past en samt er ég í raun að 
fara aftur á bak því það er meira af 
elektróník á þessari. Fyrsta platan 
var mikið elektró, næsta plata var 
blanda af elektró og akústík, svo á 
Ghosts from the Past akústík en sú 
nýja er svo blanda af öllu þessu.“

Fjögur lög á plötunni semur Barði 
með öðrum listamönnum, eitt með 
hljómsveitinni Bloodgroup, eitt 
með Keren Ann og Bigga Veiru, eitt 
lag með Jófríði Ákadóttur úr Sam-
aris og þá syngur og semur Helen 
Marnie úr Ladytron eitt lag. 

Heillar Kínverja
Ákveðinn draugablær er yfir text-
unum á plötunni og hafði svissnesk-
ur blaðamaður orð á því að tónlistin 
og textarnir væru svokallað draum-
kennt draugapopp. „Það er örugg-
lega rétt hjá honum. Það kemur 
draugablær fyrir í textunum og 
þeir eru frekar þungir. Í textunum 
er ég mest að segja hlutina hreint út. 
Þeir eru sambland af einhverju sem 
maður hefur séð og upplifað en ekki 
um eitthvert eitt atvik. Þetta er bara 
almenn lýsing á upplifun sem er 
samansafn af því sem maður hefur 
upplifað um ævina,“ segir Barði um 
texta plötunnar.

Barði á sitt eigið fyrirtæki sem 
stendur að útgáfu The Wolves Are 
Whispering og kemur hún út um 
nánast allan heim. „Hún kemur út 

í Evrópu, Bandaríkjunum og Kína 
og er gefin út af mínu fyrirtæki, 
Bang ehf. Ég hef alltaf leigt réttinn 
til fyrirtækja úti en í þetta skipti, 
þar sem ég er kominn með góð sam-
bönd, ætla ég að gera þetta sjálfur.“ 

Hann er byrjaður að bóka tón-
leikaferðir víða til að kynna nýju 
plötuna og stefnir á að halda útgáfu-
tónleika í Gamla bíói í september. 
Að öðrum stöðum ólöstuðum segist 
Barði kunna vel við sig í Kína og fá 
góðar móttökur þar að jafnaði og 
virðist vinsæll þar í landi. „Fólk á 
það til að falla í yfirlið í Kína. Síðast 
þegar ég var að gefa áritun þar þá 
leið yfir einn og það er ekki í fyrsta 
skiptið sem það gerist í Kína. Það er 
samt skrítið og athyglisvert þegar 
fólk grætur og dettur svona út,“ 
segir Barði léttur í lundu og bætir 
við: „Ég skrifa á VISA-kvittanir á 
hverjum degi og öllum er sama, svo 
þetta er svolítið súrrealískt.“

Dóttirin skemmtilegust
Hann er og hefur ávallt verið mik-
ill vinnuþjarkur, sefur lítið og vinn-
ur eins mikið og hann mögulega 
getur. „Ég tók fimmtán ára tímabil 
þar sem ég vann út í eitt, svaf eins 
lítið og ég mögulega komst upp með. 
Mér er mikið í mun að gera hluti vel 
og eins að gera hluti sem taldir eru 
óhugsandi fyrir einn mann. Mér 
hefur tekist það nokkuð vel og náð 
að gera margt sem lýtur að prakt-
ískum málum bransans sjálfur og 
látið verða af verkefnum sem eru 
ópraktísk en mér hefur þótt hress-
andi. Síðustu fimm ár hef ég tekið 
frí aðra hverja helgi, þannig að tarn-
irnar eru bara í 10-12 daga í senn.“

Maður með svo mörg verkefni í 
gangi hlýtur að þurfa að hlaða batt-
eríin og næra líkama og sál. Hvern-
ig núllstillir þú þig? „Ég geri eitt-
hvað skemmtilegt með dóttur minni, 
en hún er skemmtilegasta mann-
eskja í heimi. Svo hef ég stundum 

Ghosts 
from the 
Past 
Bang Gang
Evrópu og 
Asíu 

Lady and 
Bird 
Lady and 
Bird
Á heimsvísu 

Häxan 
Barði 
Jóhannsson
Evrópu og 
Kanada 
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VERK BARÐA
Plötutitill, ár og hvar kom platan út

SAMNINGAR SEM HÖFUNDUR
EMI Publishing | 6 ár 2002-2008
Universal Publishings | 4 ár 2008–2012

You Bang Gang
ísland, EastWest/Warner (FR), 
Kórea 

De toutes nos forces 
(Bande originale du film) 
Bardi Johannsson Frakkland 

Bang 
Gang EP
Bang Gang 
Frakkland

Strákarnir okkar (original 
soundtrack) 
Mínusbarði Ísland 

Find What You Get EP  
Bang Gang Ameríka 

La Ballade of Lady & Bird 
A project by Keren Ann 
Zeidel & Barði Jóhannsson
Á heimsvísu  

Best of Bang Gang 
Bang Gang Ísland

Selected Film & Theater 
Works Of Bardi Johanns-
son | Barði Jóhannsson
Netútgáfa á heimsvísu 

„Sacred Universe EP“ 
Bardi Johannsson
Netútgáfa á heimsvísu 

W Y R 
Original 
Motion 
Picture 
Score 
Daniel 
Hunt & 
Bardi Johannsson
Netútgáfa á heimsvísu 

“Losers Can Win EP  
Starwalker Evrópa og Japan

Hefði ekki getað gert neitt betur
Tónlistarmaðurinn Barði Jóhannsson sendi á dögunum frá sér fj órðu breiðskífu Bang Gang, The Wolves Are Whispering. 
Þessi mikli vinnuþjarkur er með mörg járn í eldinum en hleður batteríin með því að gera eitthvað skemmtilegt með dóttur sinni.

 Ég geri eitthvað 
skemmtilegt með dóttur 

minni, en hún er skemmti-
legasta manneskja í heimi. 

Svo hef ég stundum tekið 
líkamsræktarátök, hef 

samt ekki sinnt því sem 
skyldi í tvö ár. Fannst mjög 

gaman að lyfta. Ef það er 
einhver sem er að þjálfa og 

langar að massa upp 
tónlistarmann, þá er ég til.

ALLS KYNS TÓNLIST
Kvikmyndir og auglýsingar

➜ De Toutes Nos Forces
Frönsk kvikmynd. 700.000 áhorf-

endur í bíó í Frakklandi

➜ Would You Rather 
Amerískur tryllir. Ásamt Daniel 

Hunt úr hljómsveitinni Ladytron 

➜ Auglýsingatónlist 
til dæmis fyrir Armani, TVG lest-

irnar, Lancia, Yves Rocher, Citroen, 
Gas De France og BankNordik

ÁNÆGÐUR MEÐ ÚTKOMUNA 
 Barði Jóhannsson var lengi að 
skila plötunni af sér því hann 
vildi vera sáttur. Þetta er jafn-
framt fyrsta Bang Gang platan 
sem hann hljóðblandar sjálfur. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

tekið líkamsræktarsyrpur, hef samt 
ekki sinnt því sem skyldi í tvö ár. 
Fannst mjög gaman að lyfta. Ef það 
er einhver sem er að þjálfa og lang-
ar að massa upp tónlistarmann, þá 
er ég til,“ segir Barði sposkur. Þótt 
hann hafi ekki haft hátt um það þá 
hefur hann gaman af líkamsrækt en 
hefur ekki enn fundið tíma til þess 
að stunda ræktina af alvöru. Hann 
biður stjórnvöld um að lengja sólar-
hringinn, þó það væri ekki nema um 
eina klukkustund. „Það væri ekki 
verra að hafa 25 eða fleiri klukku-
stundir í sólarhringnum. Maður 
þarf ekki að sofa nema í sex til sjö 

tíma þannig að ef maður lengir sól-
arhringinn þá getur maður gert 
hluti eins og að fara í ræktina,“ 
segir Barði og hlær. 

Flippar ekki í músík
Helstu verkefni sem Barði hefur 
unnið við undanfarin ár fyrir utan 
Bang Gang eru Starwalker-verk-
efnið en þar vinnur Barði með Jean-
Benoit Dunckel sem er líklega best 
þekktur fyrir að vera í hljómsveit-
inni Air. Annað samstarfsverkefni 
kallast Lady & Bird þar sem hann 
vinnur með Keren Ann en hún 
samdi einmitt eitt lag með Barða á 
nýju plötunni. „Lady and Bird óper-
an er í vinnslu við að verða teikni-
mynd. Svo er ég að klára klassískt 
verk sem ég hef verið að vinna í ein-
hvern tíma þannig að það er alveg 
nóg að gera.“

Barði samdi tónlistina við frönsku 
kvikmyndina De Toutes Nos Forces 
sem fékk um 700.000 manns í bíó í 
Frakklandi, eins samdi hann tónlist 
fyrir ameríska tryllinn Would You 
Rather ásam Daniel Hunt úr hljóm-
sveitinni Ladytron. Þá hefur hann 
gert tónlist í margar auglýsingar 
eins og fyrir Armani, Citroën, Gas 
De France, BankNordik og fleiri.

Fyrir utan öll alvarlegu verk-
efnin sem hann hefur unnið að þá 
verður blaðamaður að spyrja hvort 
hann þurfi ekki stundum að kúpla 
sig út úr alvörunni og hreinlega 
flippa smá í tónlistinni. „Ég flippa 
ekki. Það eru margir aðrir í því að 
flippa og það má alveg. Það má allt 
í öllu en svo er bara val hjá hverj-
um og einum hvað hann gerir,“ segir 
Barði og hlær. Barði kom einmitt 
fram með lagið „Ho, Ho, Ho, We say 
Hey, Hey, Hey undir nafninu Merce-
des Club í undankeppni Eurovision 
árið 2008. Var það flipp? „Eins og 
ég sagði áðan þá flippa ég aldrei, 
ég hlæ aldrei og er vampíra,“ segir 
Barði alvarlegur.



Mjúkís er kominn í nýjan og glæsilegan búning. Sumarísinn í ár er vænn og grænn. 
Hann er svalandi á sjóðheitum stundum og stútfullur af lokkandi límónu. 

Smakkaðu — og þú kemst í sumarskap.
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Það er algengt í Hollywood að tvær stjörnur verði 
ástfangnar. Það sem er enn algengara eru skammlíf 
ástarsambönd í Hollywood. Sum pör eru þó krúttlegri 
en önnur og mörgum sárnar þegar fréttir berast af 
sambandsslitum þeirra. 

Britney Spears og Justin Timberlake
Þau voru uppáhaldspar margra á sínum tíma. Þau 
kynntust árið 1990 þegar þau léku saman í barnaþætti 
á Disney-stöðinni en þau byrjuðu ekki saman fyrr en 
árið 2000. Sambandið endaði þó á slæmu nótunum þar 
sem Justin gaf út lagið Cry Me a River stuttu eftir 
sambandsslitin. Britney svaraði því seinna með lag-
inu Everytime. Talið er að ástæða sambandsslitanna 
hafi verið að Britney hélt fram hjá Timberlake. 

Dev Patel og Freida Pinto
Þetta fallega par lék hvort á móti öðru í Óskarsverð-
launamyndinni Slumdog Millionaire og þau slógu sér 
saman eftir upptökur á myndinni. Margir gagnrýndu 
sambandið þar sem Freida er fjórum árum eldri og 
var rísandi stjarna. En það er engum blöðum um það 
að fletta að þau hafi verið einstaklega heillandi par 
og fólk byrjaði að elska þau saman. Þau náðu að halda 
sambandinu utan við sviðsljósið öll sex árin sem þau 
voru saman. Sambandið endaði í góðu og þau eru 
góðir vinir enn í dag.

Tim Burton og Helena Bonham-Carter
Sérkennilegasta og skemmtilegasta parið í Hollywood 
var saman í tíu ár. Þau unnu mikið saman og áttu 
meðal annars saman tvö börn. Það kom flestum mikið 
á óvart þegar þau ákváðu að slíta samvistum enda 
líta þau út fyrir að vera fullkomin fyrir hvort annað. 

Jennifer Aniston og Brad Pitt
Þótt liðin séu þó nokkur ár frá skilnaði Brads og 
Jennifer þá er fólk enn miður sín yfir slitunum. Þau 
voru hvort í sínu lagi eftirsóttustu leikararnir í Holly-
wood og saman voru þau eitt öflugasta afl í leikara-
heiminum. Brad sótti um skilnað eftir fimm ára 

hjónaband en hann hafði þá verið byrjaður að hitta 
leikkonuna Angelinu Jolie á meðan þau léku saman í 
kvikmyndinni Mr. & Mrs. Smith. 

Heidi Klum og Seal
Þau kynntust árið 2004 þegar hún var ólétt að barni 
úr fyrra sambandi, en Seal ættleiddi það síðar. Hjóna-
band þeirra entist í átta ár og þau eiga saman þrjú 
börn. Það kom öllum að óvörum þegar þau ákváðu að 
skilja árið 2012 þar sem þau litu alltaf út fyrir að vera 
yfir sig ástfangin.

Fimm Hollywood-pör 
sem við sjáum eft ir
Ástin í heimi fræga fólksins virðist oft  vera dæmd til glötunar strax í byrjun. 
Sambandsslit sumra para virðast þó taka meira á fólk en annarra. 

BRITNEY 
SPEARS 
OG JUSTIN 
TIMBERLAKE  
Léku í Disney-
þáttum áður 
en þau byrjuðu 
saman.

DEV PATEL 
OG FREIDA 
PINTO  Byrj-
uðu saman 
eftir að 
hafa leikið 
í Slumdog 
Millionaire.

JENNIFER ANI-
STON OG BRAD 
PITT  Skilnaðurinn 
sem hristi upp í 
Hollywood.

HEIDI KLUM 
OG SEAL  
Söngvarinn og 
ofurfyrirsætan 
litu út fyrir 
að eiga sterkt 
samband.

TIM BURTON 
OG HELENA 
BONHAM-
CARTER  Líta út 
fyrir að vera ful-
lkomin saman.

STÓRSKEMMTILEG 
NÝ ÍSLENSK 
GAMANMYND

FRÁ LEIKSTJÓRA
BRIDESMAIDS OG THE HEAT

-H.S., MBL

KRINGLUNNI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

EGILSHÖLLÁLFABAKKA
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DWAYNE JOHNSON

SPARBÍÓ

FRÁ ÞEIM SÖMU OG FÆRÐU OKKUR

VARIETY

THE TELEGRAPH

CHICAGO SUN TIMES

MÖGNUÐ GRÍNMYND SEM 
ALLIR VERÐA AÐ SJÁ.

SÝND KL. 2

SÝND KL. 2

SÝND
Í 2D

SÝND
Í 2DSÝND KL. 1:45

ÍSL
TAL

TED 2 1:45, 5, 8, 10:20
JURASSIC WORLD 2D 2, 8, 10:35
INSIDE OUT 2D - ÍSL TAL 2, 5
SHE’S FUNNY THAT WAY 8
HRÚTAR 4, 6
SPY 10

TILBOÐ KL 1:45

TILBOÐ KL 2

TILBOÐ KL 2

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Mörkin: 1-0 Ásgeir Örn Arnþórsson (90+1).

FYLKIR (4-3-3): *Ólafur Íshólm Ólafsson 8 - 
Stefán Ragnar Guðlaugsson 6 (77. Hákon Ingi 
Jónsson -), Tonci Radovnikovic 7, Ásgeir Eyþórsson 
7, Tómas Joð Þorsteinsson 5 - Jóhannes Karl Guð-
jónsson 6, Oddur Ingi Guðmundsson 5, Andrés 
Már Jóhannesson 6 - Ragnar Bragi Sveinsson 6 
(89. Kjartan Ágúst Breiðdal -), Ingimundur Níels 
Óskarsson 4 (58. Ásgeir Örn Arnþórsson 6), Albert 
Brynjar Ingason 6..

VÍKINGUR (4-3-3): Thomas Nielsen 7 - Dofri 
Snorrason 7, Milos Zivkovic 7, Alan Lowing 6, Ívar 
Örn Jónsson 6 - Finnur Ólafsson 5, Igor Taskovic 7, 
Rolf Toft 6 - Davíð Örn Atlason 6 (46. Hallgrímur 
Mar Steingrímsson 5), Haukur Baldvinsson 6 (71. 
Agnar Darri Sverrisson -), Andri Rúnar Bjarnason  
(85. Viktor Bjarki Arnarsson -).

Skot (á mark): 11-11 (3-5) Horn: 6-4

Varin skot: Ólafur Íshólm 3 - Nielsen 2.

1-0
Fylkisvöllur 
Áhorf: 812

 Þóroddur 
Hjaltalín (7)

PEPSI DEILDIN 2015
STAÐAN
FH  9  6  2  1  20-9  20
Breiðablik  9  5  4  0  16-6  19
KR  9  5  2  2  15-10  17
Fjölnir  9  5  2  2  14-9  17
Valur  9  4  3  2  16-11  15
Fylkir  10  3  4  3  11-12  13
Stjarnan  9  3  3  3  10-11  12
Leiknir R.  9  2  3  4  11-14  9
Víkingur R.  10  2  3  5  13-17  9
ÍA  9  2  3  4    8-12  9
ÍBV  9  1  2  6    8-19  5
Keflavík  9  1  1  7    9-21  4

SIGURMARK Á SÍÐUSTU STUNDU 
 Albert Brynjar Ingason var með fyr-
irliðabandið hjá Fylkismönnum í gær og 
lagði upp sigurmarkið.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

GOLF Landsliðin í golfi etja í dag kappi við úrvalslið atvinnu- og áhugamanna 
á KPMG-mótinu sem haldið verður á Grafarholtsvelli. Keppnisfyrirkomulaginu 
svipar til Ryder-keppninnar og því um liðakeppni að ræða á milli landsliðanna 
annars vegar og úrvalsliðsins hins vegar. Margir af bestu 
atvinnukylfingum landsins taka þátt í dag, þeirra á meðal 
Birkir Leifur Hafþórsson (á mynd), Ólafur Björn Loftsson 
og Valdís Þóra Jónsdóttir.

Spilað verður fyrir gott málefni en fyrir hvern fugl í 
dag mun ákveðin upphæð renna til styrktar sumarbúðum 
í Reykjadal en þar gefst börnum og ungmennum sem 
þurfa sérstaka þjónustu vegna fötlunar tækifæri til að 
komast í sumarbúðir.

Fyrsti hópur verður ræstur út klukkan 11.00 í dag 
en auk þess að fylgjast með spennandi viðureignum 
verður hægt að taka þátt í púttkeppni og fá golf-
kennslu. Nánari upplýsingar á golf.is. - esá

Spilað fyrir gott málefni í Grafarholti
HANDBOLTI Fannar Þór Friðgeirsson, 
atvinnumaður í handbolta, gekk í 
gær frá samningi við þýska B-deildar-
liðið Eintracht Hagen sem verður 
nýliði í deildinni í vetur. Fannar hefur 
spilað undanfarin tvö ár með Gross-
wallstadt en það félag fór í greiðslu-
stöðvun á dögunum og þarf að byrja 
upp á nýtt í C-deildinni.

„Staðan er þannig hjá mér núna 
að ég á von á mínu fyrsta barni með 
konunni minni í ágúst. Gjaldþrotið 
kom auðvitað á slæmum tíma þar 
sem 70-80 prósent af liðunum í 

efstu og næstefstu deild eru búin 
að ganga frá sínum leikmanna-

málum. Það voru lið sem spurðust 
fyrir um mig en þau höfðu minni 
peninga milli handanna,“ segir 
Fannar Þór við Fréttablaðið.

Hagen hefur fengið tvo liðsfélaga 
Fannars frá Grosswallstadt til sín og 
fleiri ágæta leikmenn, en liðið ætlar 
sér stærri hluti á næstu árum en bara 
að berjast fyrir sæti sínu í B-deild.

„Þetta er alveg óskrifað blað fyrir 
mig. Ég veit bara að félagið hefur 
fengið góða leikmenn og kynnti fyrir 
mér framtíðarplanið sem hljómaði 
vel. Ég er með svipaðan samning og 
hjá Grosswallstadt þannig að ég er 
bara sáttur,“ segir Fannar Þór.  - tom

Fannar rennir blint í sjóinn hjá Hagen

NÝR STAÐUR  Fannar Þór Friðgeirsson 
færir sig um set.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

FÓTBOLTI Blikar voru aðeins nokkr-
um mínútum í uppbótartíma frá því 
að vinna toppslaginn við FH í Kapla-
krika á mánudagskvöldið og komast 
um leið upp í toppsæti Pepsi-deild-
arinnar. FH-ingar jöfnuðu í lokin og 
héldu toppsætinu en Blikar eru enn 
taplausir eftir níu umferðir.

Blikar fá samt örugglega stjörn-
ur í augun þegar þeir skoða stöðu 
liðsins aðeins nánar. Eftir óvænt 
tap Blika á móti 1. deildarliði KA í 
framlengdum bikarleik í vikunni á 
undan er nefnilega mjög fróðlegt að 
bera saman Íslandsmeistaraævin-
týri Stjörnumanna í fyrra og byrjun 
Blika í sumar.

Íslandsmeistaraár Stjörnunnar
Stjörnumenn urðu Íslandsmeistarar 
í fyrsta sinn í fyrra eftir dramatíska 
titilbaráttu við FH fram á lokasek-
úndur Íslandsmótsins. FH-ingar eru 
á sama stað en að þessu sinni hefur 
mesta samkeppnin komið úr Kópa-
voginum en ekki Grafarvoginum. 

Stjörnuliðið var með sama stiga-
fjölda og Blikar á sama tíma í fyrra 
og líkt og Stjörnumenn fyrir ári þá 
eru Blikar enn taplausir eftir fyrstu 
átta vikur sumarsins. Hér til hlið-
ar smá sjá fullt af hlutum sem eru 
nákvæmlega eins hjá Stjörnunni 
2014 og Breiðabliki 2015. 

Úrslitin í leik Blika bikarkeppn-
inni eru kveikjan að þessum saman-
burði. Líkindin með örlögum þess-
ara tveggja liða eru ótrúleg. Bæði 
liðin voru taplaus á tímabilinu þegar 
þau fengu 1. deildarlið í heimsókn. 
Stjarnan tók á móti Þrótti en Blikar 
fengu KA-menn í heimsókn á Kópa-
vogsvöllinn. 

Lið Þróttar og KA voru ekki meðal 
efstu liða í sinni deild en bitu samt 
óvænt frá sér. Líkt og hjá Stjörnunni 
í fyrra þá var ekkert skorað í venju-
legum leiktíma en eina mark leiks-
ins skoruðu gestirnir úr b-deildinni 
á upphafsmínútum fyrri hálfleiks 
framlengingarinnar.

Smitandi meistarataktar
Meistarataktarnir voru það smitandi 
í Garðabænum í fyrra að bæði karla- 
og kvennaliðið vann Íslandsmeist-
aratitilinn. Svo gæti einnig farið nú 
enda eru Blikakonur eins og er með 
fjögurra stiga forskot á toppi Pepsi-
deildar kvenna. 

Þjálfararnir eiga sér svipaða 
sögu fyrir utan að byrja mjög vel 
á sínu fyrsta ári með liðið. Rúnar 
Páll Sigmundsson er þannig upp-
alinn Stjörnumaður og lék lang-
stærstan hluta ferils síns á Íslandi 
með uppeldisfélagi sínu í Garða-

bænum. Arnar Grétarsson er upp-
alinn Bliki og lék 96 prósent leikja 
sinna í efstu deild með æskufélagi 
sínu en auð vitað hefur Arnar mun 
meiri reynslu sem leikmaður eftir 
yfir áratuga dvöl í atvinnumennsku 
erlendis. Arnar er líka þremur árum 
eldri en Rúnar var þegar hann tók 
við Stjörnunni.

Ekkert Evrópuævintýri
Það er líka ljóst að Blikar munu 
ekki upplifa Evrópudrauma eins og 
Stjörnumenn gerðu í fyrra þar sem 
Breiðabliksliðið náði ekki að tryggja 
sér sæti í Evrópukeppni á síðasta 
tímabili. Það var velgengni Stjörn-
unnar utan landsteinanna sem gerði 
tímamótaár Garðbæinga enn ævin-
týralegra en það verður ekkert auka-
álag á Blikum út sumarið enda getur 
liðið einbeitt sér að Pepsi-deildinni í 
síðustu þrettán umferðunum. 

Það eiga enn eftir að fara fram 77 
leikir í Pepsi-deildinni í sumar og 
því á margt eftir að breytast þar til 
síðasti leikurinn verður flautaður af 
laugardaginn 3. október. 

Blikar vinna heldur ekki Íslands-
meistaratitilinn vegna þess hversu 
vel þeir byrja mótið heldur dugar 
ekkert nema fyrsta flokks seinni 
hluti til að halda í við svart-hvítu ris-
ana úr Kaplakrika og Vesturbænum. 
Það er samt ekki hægt að líta fram 
hjá því að það er ótrúlega margt líkt 
með Íslandsmeisturum Stjörnunnar 
2014 og Breiðabliksliðinu 2015. 

Unnu síðast með Arnar í búningi
Blikar mæta ÍBV í Vestmannaeyjum 
klukkan fimm á morgun, sunnudag, 
en þá fara einnig fram leikir KR og 
Leiknis á Alvogen-vellinum í Vest-
urbænum, leikur Vals og ÍA á Voda-
fone-vellinum á Hlíðarenda og leik-
ur Fjölnis og FH á Fjölnisvellinum í 
Grafarvogi. 

Stjörnumenn töpuðu ekki stigi á 
móti Eyjamönnum í fyrrasumar en 
Arnar Grétarsson, núverandi þjálf-
ari Blika, var í byrjunarliði Breiða-
bliksliðsins þegar Blikar fögnuðu 
síðast sigri á Hásteinsvellinum fyrir 
sex árum.  ooj@frettabladid.is

Blikar með stjörnur í augum
Það er mjög margt líkt með Breiðabliksliðinu í Pepsi-deildinni í ár og Stjörnuliðinu sem kom svo mörgum á 
óvart með því að vinna Íslandsmeistaratitilinn tímabilið á undan. Gæti annað ævintýri verið í uppsiglingu?

STIG EFTIR 9 UMFERÐIR
Stjarnan 2014: 19

Breiðablik 2015: 19

SÆTI EFTIR 9 UMFERÐIR
Stjarnan 2014: 2. sæti

Breiðablik 2015: 2. sæti

TÖP EFTIR 9 LEIKI
Stjarnan 2014: Ekkert

Breiðablik 2015: Ekkert

OPINBERA SPÁIN FYRIR MÓT
Stjarnan 2014: 4. sæti

Breiðablik 2015: 4. sæti

LEIKUR VIÐ FH Í FYRRI 
UMFERÐ:
Stjarnan 2014: Jafntefli

Breiðablik 2015: Jafntefli

BIKARKEPPNIN:
Stjarnan 2014: 0-1 tap fyrir 1. deildarliði 
Þróttar á heimavelli í framlengdum leik 
á heimavelli

Breiðablik 2015: 0-1 tap fyrir 1. deildar-
liði KA á heimavelli í framlengdum leik 
á heimavelli

GENGI KVENNALIÐSINS Á 
SAMA TÍMA
Stjarnan 2014: Á toppnum

Breiðablik 2015: Á toppnum

ÞJÁLFARINN:
Stjarnan 2014: Rúnar Páll Sigmundsson 
á sínu fyrsta ári

Breiðablik 2015: Arnar Grétarsson á sínu 
fyrsta ári

RÆTUR ÞJÁLFARANS:
Stjarnan 2014: Uppalinn Stjörnumaður

Breiðablik 2015: Uppalinn Bliki

➜ Tilviljun eða 
fyrirboði?

NÝTT 
ÆVINTÝRI? 
 Stjörnumenn 
urðu Íslands-
meistarar síðasta 
haust og fagna 
hér titlinum fyrir 
ofan.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI 

MARINÓ

LÍTUR VEL 
ÚT  Blikar hafa 
spilað vel í sumar 
og liðsmenn 
Breiðabliks fagna 
hér til hægri einu 
marka sinna í 
Pepsi-deildinni. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

SUMARIÐ 2014 SUMARIÐ 2015

ÍSLANDSMEISTARI ?

Viðureign ÍA og Vals á Akranesi 1992 er mörgum enn í fersku minni. Leikmenn beggja liða létu Braga Bergmann 
dómara heyra það og gott betur. Sigurður Jónsson og Sævar Jónsson fóru þá fyrir sínum liðum. Þora þeir að mæta?

VERÐUR ALLT VITLAUST, AFTUR?

Vodafone-vellinum
sunnudaginn 28. júní kl. 19:15
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365.is
Sími 1817

10 GB 
GAGNAMAGN 
Í GSM Á 0 KR. 

NÝTT

Góðar og gagnlegar fréttir

Með Skemmtipakkanum fylgja sex sjónvarpsstöðvar, GSM, internet, heimasími, Stöð 2 Maraþon og aðild að Vild.
SKEMMTIPAKKINN

Aðeins 310 kr. á dag

4 GSM
ÁSKRIFTIR
60 mín., 60 SMS
og 10 GB fylgja

með í Skemmti-
pakkanum

Áskrifendur að völdum sjónvarpspökkum 365  geta nú talað í 60 mínútur, sent 60 SMS og notað 10 GB í GSM  á 0 kr.*
Það gæti svo sannarlega borgað sig að flytja fjarskiptin yfir til okkar, reiknaðu dæmið á 365.is

*Þú færð 10 GB með því einfaldlega að senda SMS-ið 10GB í númerið 1817. 



44.995kr.
53322805   Almennt verð: 59.995 kr.

Velkomin í 

grænland
BYKO BREIDD

nýtum veðrið t

Helgartilboð

Helgartilboð

McCULLOCH sláttuvél M46-125, 
fjórgengis B&S mótor, 1,6 kW, 
sláttubreidd 46 cm, 6 hæðastillingar, 
50 lítra safnpoki.

25%
afsláttur

Götureiðhjól, 
26” kvenhjól, 6 gíra með 
brettum, bögglabera og körfu.

Helgartilboð gilda til 29. júní, klúbbtilboð gilda til 1. júlí.

Götureiðhjól,  
26” kvenhjól með brettum, 
bögglabera og körfu.

23.755kr.
49620201  Almennt verð: 29.695 kr.

26.395kr.
49620230  Almennt verð: 32.695 kr.

Rifsberjarunni.

1.995kr.
55092452

Sólber, sænsk.

1.995kr.
55092468

20-30%
afsláttur Af garðhúsgögnum

MOSAIC stóll, 
stálrammi með setu 
úr mósaík.

6.295kr.
41624118  Almennt verð: 8.995 kr.

MOSAIC borð, 60 cm, 
stálrammi með 
borðplötu úr mósaík.

11.895kr.
41624117  Almennt verð: 16.995 kr.

30%
afsláttur

30%
afsláttur

24.995kr.
53323120  Almennt verð: 29.995 kr.

43 cm

sláttu-

breidd

Sláttuorf BC139, 
fjórgengismótor, 0,7 kW, 
43 cm sláttubreidd.

33.695kr.
74830077  Almennt verð: 44.995 kr.

19.995kr.
50632100  Almennt verð: 24.995 kr.

25.995kr.
50657522  Almennt verð: 32.995 kr.

28.495kr.
53322830  Almennt verð: 37.995 kr.

EINHELL sláttuorf 
GH-BC 33-4S,fjórgengismótor, 
1,0 kW, 25 cm sláttubreidd 
með hníf, 46 cm með þræði.

Ferðagasgrill G-600, 
2,93 kW, ryðfrír brennari, 
2x grillgrindur úr pott járni.

GRILLPRO gasgrill, 
8,8 kW, 2 brennarar, 
eldunarsvæði 50x28,5 cm.

McCULLOCH sláttuorf, B26 PS, 
tvígengismótor, 0,75 kW,   
25,5 cm sláttubreidd með hníf, 
43 cm með þræði.

Helgartilboð

Helgartilboð

25%
afsláttur

25%
afsláttur

Allt fyrir 

garðverkin

Helgartilboð

25%
afsláttur

20%
afsláttur

39.995kr.
50657518  Almennt verð: 49.995 kr.

BROIL KING gasgrill GEM SUPER, 
8,8 kW, aðal eldunarsvæði er 
49x32,5 cm, 3 brennarar.

20%
afsláttur

20%
afsláttur

BROIL KING 
MONARCH 320
gasgrill, 8,8 kW, 3 brennarar, 
eldunarsvæði er 57x37cm. 54.995kr.

50657510  Almennt verð: 69.995 kr.

15.195kr.
41622140  Almennt verð: 21.725 kr.

Garðsett, 4 stólar,
borð og sólhlíf.

Hindiberjarunni.

2.395kr.
55092179

Hinddibe

55092217

Gojaber.

2.995kr.
55092181

20%
afsláttur

Hortensía.

2.395kr.
55092149

Flauelisblóm, 
4 stk.

415kr.
55092018
Almennt verð 525 kr.

20%
afsláttur

Rifsberja

55092452

R

55

Eplatré, 
plómutré eða 
kirsuberjatré.

7.995kr.
55092640-2

895kr.
 55092000

Stjúpur, 10 stk.



byko.is

il góðra verka

AF BLÓMAPOTTUM

- MIKIÐ ÚRVAL

AF BLÓMAPO

25%
afsláttur

23.995kr.
41624123/26  
Almennt verð frá: 29.995 kr.

Markísa, dökkgrá, 
2,5x2 m eða 3,5x2,5 m.
Verð frá:

KÓPAL STEINTEX
múrmálning, 
hvítir litir, 10 l.

ÞOL þakmálning, 
allir litir, 10 l.

Kjörvari 14, viðarvörn,
margir litir, 4 l.

9.895kr.
86647583-8083
Almennt verð: 13.165 kr.

10.395kr.
86783080-92383
Almennt verð: 13.865 kr.

3.745kr.
86332040-9040
Almennt verð: 4.995 kr.

15.995kr.
0291500    Almennt verð: 19.995 kr.

krkr.kkr.kkkkk

Kjörvari 12 pallaolía,  
margir litir eða glær, 4 l.

3.595kr.
86363040-540
Almennt verð: 4.795 kr.

Helgartilboð 25%
afsláttur

AuðvelT að versla á byko.is

sendum út um allt land

ALLT FYRIR 

PALLASMÍÐINA

Reiknaðu út efnismagn í 
girðinguna og pallinn á BYKO.is

185kr./lm.*
0058254

185kr./lm.
0058274

215kr./lm.*
0058324

295kr./lm.*
0058504

485kr./lm.*
0058506

715kr./lm.*
0059954

Græn, alhefluð og gagnvarin

AB-gagnvarin, 
27x95 mm.

AB-gagnvarin, 
45x95 mm.

AB-gagnvarin, 
45x145 mm.

A-gagnvarin, 
95x95 mm.

AB-gagnvarin, 
22x95 mm.

Gagnvarin 
Eco-grade, 
27x95 mm.

FURA

Betra verð!

*4,5 m og styttra.

BOSCH rafhlöðuborvél  
PSR 14,4V, 2 lithium  
rafhlöður fylgja með, 1,5 Ah.

24.795kr.
74864114

29.995kr.
74862012 
Almennt verð: 34.995 kr.

BOSCH bútsög PCM 7,  
1100W, blaðstærð 190 mm.

BOSCH hjólsög 
PKS 55, 1050W,  
blaðstærð 160 mm. 18.795kr.

74862054

Réttu verkfærin

Kerra, 2100x1200x310 mm,  
burðargeta 550 kg, 
leyfileg heildarþyngd 750 kg,
með LED ljósum, heitgalvaniseruð.

169.995kr.
79290124         Almennt verð 189.995 kr.

Þú sparar 20.000 kr.

Kerra 2100x1200x310 mm

5.595kr.
41622138  
Almennt verð: 6.995 kr.

Sólhlíf, 200x300 cm, ekki 
með fæti.

20%
afsláttur

Ræktunarkassi,
500x1000x1200 mm.

Helgartilboð
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ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 K100 
FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

SKJÁREINN

HRINGBRAUT

SUNNUDAGUR

Fáðu þér áskrift á 365.is

 | 19:05
ÞÆR TVÆR
Stórskemmtilegir nýir grínþættir með leikkonunum Völu 
Kristínu Eiríksdóttur og Júlíönu Söru Gunnarsdóttur en þær 
skrifa og leika öll hlutverkin sjálfar. Í þáttunum bregða þær sér í 
ýmis skrítin og skemmtileg gervi og taka upp á ólíklegustu 
hlutum enda algerir grallarar báðar tvær!

 | 22:35
ANNA PIHL
Dönsk þáttaröð um 
lögreglukonuna Önnu Pihl sem 
reynir að sameina einkalíf og 
erilsamt starf á Bellahoj-stöðinni 
í Kaupmannahöfn.

MEIRIHÁTTAR
SUNNUDAGUR!

 | 22:00
FALLING DOWN
Mögnuð mynd með Michael 
Douglas um ósköp venjulegan 
mann sem hefur fengið sig 
fullsaddan af streitu 
stórborgarlífsins og gengur af 
göflunum.

©2015 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 310 kr. á dag. Nánari upplýsingar á

 | 22:00
SHAMELESS
Bráðskemmtilegir þættir þar 
sem fjölskyldufaðirinn er 
forfallinn alkóhólisti, 
mamman löngu flúin og 
krakkarnir sjá um sig sjálfir.

 | 21:10
MR. SELFRIDGE
Stórskemmtileg þáttaröð um 
auðmanninn Harry Selfridge, 
stofnanda stórverslunarinnar 
Selfridges en hann opnaði 
verslunina á róstursömum 
tímum í Bretlandi.   

 | 19:30
BRITAIN’S GOT TALENT
Frábær skemmtiþáttur með 
stórkostlegu hæfileika-
fólki. Í seinni þættinum fer 
svo kosningin fram á meðal 
almennings í Bretlandi. 

 | 07:00-20:30
BARNAEFNI ALLA DAGA
Vandað talsett barnaefni og 
skemmtilegir þættir fyrir 
yngstu áhorfendurna alla 
daga á Krakkastöðinni.
 

ENT
r með 
-

m fer
meðal

.

TVÖFALDUR ÞÁTTUR!

07.00 Barnatími Stöðvar 2 
07.01 Strumparnir
07.25 UKI 
07.30 Ævintýraferðin
07.40 Elías
07.50 Doddi litli og Eyrnastór 
08.00 Algjör Sveppi 
09.20 Grallararnir
09.40 Scooby-Doo! Leynifélagið
10.05 Tommi og Jenni 
10.25 Xiaolin Showdown 
10.50 Ben 10 
11.15 iCarly
11.40 Ofurhetjusérsveitin 
12.05 Nágrannar 
12.25 Nágrannar 
12.45 Nágrannar 
13.05 Nágrannar
13.25 Nágrannar 
13.50 Olive Kitteridge
14.50 Grillsumarið mikla
15.15 Poppsvar
15.55 Dulda Ísland
16.45 Feðgar á ferð 
17.10 Neyðarlínan
17.40 60 mínútur
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.05 Modern Family
19.25 Þær tvær
19.50 Britain‘s Got Talent 
21.00 Britain‘s Got Talent
21.30 Mr Selfridge
22.15 Shameless
23.10 60 mínútur
23.55 The Jinx:  The Life And 
Deaths Of Robert Durst
00.35 Daily Show: Global Edition
01.00 True Detective
02.00 Vice
02.25 Orange is the New Black
03.25 Sparkle 
05.20 Þær tvær
05.35 Fréttir 

17.35 The Amazing Race
18.20 One Born Every Minutes - 
Special 
19.10 Cristela
19.30 Last Man Standing
19.55 Bob‘s Burgers 
20.20 Amercian Dad
20.45 Brickleberry
21.10 Work It
21.30 Wilfred
21.55 Drop Dead Diva
22.40 No Ordinary Family
23.25 Strike Back
00.10 Bob‘s Burgers
00.35 Amercian Dad
00.55 Brickleberry
01.20 Work It
01.40 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

07.00 Lukku-Láki  07.25 Latibær  07.47 Elías 
 08.00 Könnuðurinn Dóra  08.24 Mörgæsirnar 
frá Madagaskar 08.45 Doddi litli og Eyrnastór 
08.55 Sumardalsmyllan  09.00 Áfram 
Diego, áfram! 09.24 Svampur Sveinsson 
 09.49 Tommi og Jenni  09.55 UKI  10.00 
Ofurhundurinn Krypto  10.22 Ævintýri Tinna 
 10.47 Ævintýraferðin 11.00 Lukku-Láki 11.25 
Latibær  11.49 Elías  12.02 Könnuðurinn Dóra 
 12.26 Mörgæsirnar frá Madagaskar 12.47 
Doddi litli og Eyrnastór 12.57 Sumardalsmyllan 
 13.04 Áfram Diego, áfram!  13.28 Svampur 
Sveinsson  13.49 Tommi og Jenni 13.55 UKI 
14.00 Ofurhundurinn Krypto  14.22 Ævintýri 
Tinna  14.47 Ævintýraferðin 15.00 Lukku-Láki 
 15.25 Latibær  15.49 Elías  16.02 Könnuðurinn 
Dóra 16.26 Mörgæsirnar frá Madagaskar 16.47 
Doddi litli og Eyrnastór 16.57 Sumardalsmyllan 
 17.04 Áfram Diego, áfram! 17.28 Svampur 
Sveinsson 17.49 Tommi og Jenni 17.55 UKI 
 18.00 Ofurhundurinn Krypto  18.22 Ævintýri 
Tinna  18.47 Ævintýraferðin 19.00 Hetjur 
Valhallar-Þór

07.00 Morgunstundin okkar 
08.12 Elías
08.23 Sigga Liggalá
08.36 Kúlugúbbarnir
09.00 Disneystundin
09.01 Finnbogi og Felix
09.23 Sígildar teiknimyndir
09.30 Herkúles
09.52 Millý spyr
09.59 Klaufabárðarnir
10.07 Hrúturinn Hreinn
10.20 Enginn má við mörgum
10.50 Pricebræður bjóða til veislu
11.30 Kvöldstund með Jools Holland
12.30 Matador
13.45 Tilhugalíf
14.35 Að eilífu, Carolyn
15.45 Söngvarinn Freddie Mercury
17.10 Táknmálsfréttir
17.20 Kalli og Lóa
17.32 Sebbi
17.44 Ævintýri Berta og Árna
17.49 Tillý og vinir
18.00 Stundin okkar
18.25 Gleðin í garðinum  Hugmynda-
ríkir sænskir áhugamenn og sérfræðing-
ar veita innblástur í garðrækt, hönnun 
og matseld.
19.00 Fréttir
19.20 Íþróttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 35 ára kosningarafmæli Vig-
dísar Finnbogadóttur  Bein útsend-
ing frá Arnarhóli í tilefni 35 ára kosning-
arfmælis Frú Vigdísar Finnbogadóttur í 
embætti forseta Íslands.
21.15 Öldin hennar
21.20 Ómar Ragnarsson - Yfir og 
undir jökul
22.05 Ljósmóðirin
23.00 Íslenskt bíósumar - Karlakór-
inn Hekla
00.35 Biutiful
02.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

12.00 Sjónarhorn 12.30 Lífsins List 13.00 
Lífsstíll 13.30 Kíkt í skúrinn 14.00 Úr smiðju 
Páls Steingrímssonar 15.00 Heimsljós 15.30 
Kvennaráð 16.15 Mannamál 17.00 Atvinnulífið 
17.30 433.is 18.00 Ritstjórarnir 18.30 Þjóðbraut 
19.30 Fólk með Sirrý 20.30 Sjónarhorn 21.00 
Mannamál 21.45 Helgin 22.15 Kvennaráð 23.00 
Lífsins List 23.30 Atvinnulífið

08.00 PGA Tour 2015
13.00 US Open 2015
17.00 PGA Tour 2015
22.00 Golfing World 2015
22.50 Champions Tour Highlights 2

14.00 Frumkvöðlar 14.30 Græðlingur 15.00 
Sjónvarp sjávarútvegs 15.30 Siggi Stormur 16.00 
Hrafnaþing 17.00 Lífæð Íslands 17.30 Stjórnin 
18.00 Björn Bjarna 18.30 Auðlindakistan 
19.00 Á ferð og flugi 19.30 Sjónvarp Kylfings.
is 20.00 Landsbyggðin á Hrafnaþingi. 21.00 
Auðlindagarðurinn 21.30 Sjónvarp Víkurfrétta 
22.00 Hrafnaþing 23.00 Hvíta tjaldið 23.30 
Eldhús meistaranna 

07.30 Angels & Demons 
09.50 There‘s Something About Mary
11.50 Sophia Grace and Rosie‘s 
Royal Adventure
13.10 Juno
14.45 Angels & Demons
17.05 There‘s Something About Mary 
19.05 Sophia Grace and Rosie‘s 
Royal Adventure  Frábær leikin kvik-
mynd fyrir alla fjölskylduna frá 2014 
með frænkunum Sophie Grace og Rosie 
sem slógu í gegn í spjallþættinum Ellen. 
Hér eru þær mættar til landsins Switz-
elvania sem útsendarar Ellenar og eiga 
að fjalla um krýningu nýrrar drottning-
ar og lenda í alls konar ævintýrum í leið-
inni.
20.25 Juno 
22.00 Falling Down  Mögnuð mynd 
með Michael Douglas í aðalhlutverki 
um ósköp venjulegan Bandaríkjamann 
sem hefur fengið sig fullsaddan á streitu 
stórborgarlífsins og gengur af göflunum. 
Hann hefur fengið nóg af vinnunni, kon-
unni, dótturinni og umferðahnútum.
23.50 Frozen Ground
01.35 Blood Out 
03.05 Falling Down

18.45 Friends
19.10 Modern Family 
19.35 Mike & Molly
19.55 The Big Bang Theory
20.20 Viltu vinna milljón? 
21.00 Twenty Four
21.45 Covert Affairs
22.30 Anna Phil
23.10 Sisters
23.55 Hostages
00.40 Viltu vinna milljón? 
01.20 Twenty Four
02.00 Covert Affairs
02.45 Anna Phil
03.30 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

10.40 Norðurálsmótið
11.20 Stjarnan - KR  
13.10 Snæfell - Keflavík
14.30 Valur - ÍBV  
16.20 Þýsku mörkin
16.50 Goðsagnir - Steingrimur Jo  
17.35 MotoGP 2015 - Holland
18.40 NBA Special: Kobe Bryant - 
The Interview  
19.30 FH - Breiðablik  
21.15 UFC Now 2015
22.05 Cleveland - Golden State

12.25 Premier League World 2014
12.55 Manstu
13.30 FH - Breiðablik  
15.20 Stjarnan - KR  
17.10 Pepsímörkin 2015
18.35 Liverpool - Arsenal 21.04.09
19.05 Newcastle - Arsenal 05.02.11
19.35 Breiðablik - KA
21.50 Borgunarmörkin 2015  
22.45 Man. City - Sunderland

06.00 Pepsi MAX tónlist
11.00 The Talk
11.39 The Talk 
12.17 Dr. Phil
13.44 Dr. Phil
14.28 Cheers
14.52 Hotel Hell
15.34 Læknirinn í eldhúsinu 
15.59 The Biggest Loser 
16.38 The Biggest Loser 
17.26 Top Chef 
18.14 Parks & Recreation 
18.36 The Office 
18.58 Top Gear 
19.51 Gordon Ramsay Ultimate 
Home Cooking 
20.15 Psych 
21.00 Law & Order 
21.48 American Odyssey 
22.33 Hannibal 
23.15 The Walking Dead 
23.57 Rookie Blue 
00.42 Flashpoint 
01.27 Law & Order 
02.15 American Odyssey 
03.00 Hannibal 
03.42 Pepsi MAX tónlist
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ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 K100 
FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

SKJÁREINN

HRINGBRAUT

LAUGARDAGUR

VINNINGASKRÁ
Vorhappdrætti 2015. Dregið 19. júní 2015

1. vinningur:
Opel Corsa Enjoy, 1.4l bensín, sjálfskiptur. 
Verðmæti: 2.890.000 kr.
Miði nr. 56025

2. vinningur:  
Opel Corsa Essentia, 1.2l bensín, beinsk.  
Verðmæti kr. 2.490.000
Miði nr. 12542

3. - 37. vinningur  
Ferðavinningur að eigin vali fyrir 2 eða fleiri  
með Heimsferðum. Hver að verðmæti kr. 300.000
19271 54433 25011 3679 11702 36601 21098 5733 
969 32963 50138 5227 18738 56107 25796 23747 
7571 54903 13773 28235 15099 56803 21862 34814 
35738 28054 41856 48712 55022 9328 9893 50912 
7604 23621 48225 

38. - 57. vinningur: 
Samsung Galaxy S6, 32GB 
30220 23632 59150 16231 9134 5214 24211 17837 
22603 36309 59370 16227 28775 51014 31820 36772 
15461 21265 41503 55912 

58. - 97. vinningur 
Samsung Galaxy Tab S 10.5”, 4G  
15073 45878 59287 47332 47713 22059 26027 6854 
15436 11538 29873 8306 43066 46223 19980 30074 
4376 33298 45367 741 24044 25288 49692 14065 
280 33445 12062 14666 51063 20051 37639 15724 
57121 5208 39854 24123 10849 36419 28168 31111 

98. - 137. vinningur 
Gistivinningur á Fosshóteli fyrir tvo í tvær nætur 
58965 18924 890 16094 8544 15583 45868 59740 
39927 37579 55959 5638 116 380 43783 27116 
25021 56677 33759 11617 58034 33207 5321 40129 
11720 56949 6588 50140 24656 36049 25773 10634 
52365 49357 41043 42056 15574 3331 18739 4565 

Vinninga ber að vitja innan árs á skrifstofu Blindrafélagsins, Hamrahlíð 17. 
Upplýsingasími 525 0000. Birt án ábyrgðar.

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...

Blaðberinn 
bíður þín

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

07.00 Barnatími Stöðvar 2
07.01 Doddi litli og Eyrnastór 
07.16 Strumparnir 
07.40 Algjör Sveppi
09.15 Villingarnir 
09.40 Lína langsokkur
10.00 Loonatics Unleashed
10.20 Tommi og Jenni 
10.45 Kalli kanína og félagar
11.10 Beware the Batman 
11.35 Victorious
12.00 Bold and the Beautiful
12.20 Bold and the Beautiful
12.40 Bold and the Beautiful
13.00 Bold and the Beautiful
13.20 Bold and the Beautiful
13.45 Britain‘s Got Talent
15.00 Britain‘s Got Talent
15.25 Mr Selfridge
16.15 Sumar og grillréttir Eyþórs
16.45 ET Weekend
17.25 Íslenski listinn
17.55 Sjáðu
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.05 Lottó 
19.10 Manstu
19.50 Wedding Crashers  Drepfynd-
in mynd um félagana John og Jeremy 
sem finnst ekkert skemmtilegra en að 
mæta óboðnir í brúðkaupsveislur. Þar 
eru þeir alltaf hrókur alls fagnaðar og 
enda kvöldið sífellt í félagsskap fallegra 
kvenna.
21.50 Blood Ties 
00.00 Look Again 
01.25 Road to Perdition
03.20 Faces In The Crowd  Glæpa-
mynd af bestu gerð frá 2001 með Millu 
Jovovich í aðalhlutverki. Anna Marchant 
er kennari í grunnskóla. Hún býr með 
unnusta sínum, Bryce, og hittir kunn-
ingja sína reglulega yfir mat og drykk. 
Kvöld eitt þegar hún er á leiðinni heim 
verður hún vitni að því hvar alræmd-
ur fjöldamorðingi lætur til skarar skríða 
gegn enn einu fórnarlambinu.
05.00 ET Weekend 
05.40 Fréttir

17.35 Junior Masterchef Australia
18.25 Wilfred
18.45 The World‘s Strictest Parents
19.45 One Born Every Minutes - 
Special 
20.35 Bob‘s Burgers
21.00 Amercian Dad
21.20 Cougar Town
21.45 The Listener
22.30 Revolution
23.15 Work It
23.35 Bob‘s Burgers 
00.00 Amercian Dad 
00.25 Cougar Town
00.45 The Listener
01.30 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

07.00 Áfram Diego, áfram!  07.24 Svampur 
Sveinsson  07.49 Tommi og Jenni  07.55 UKI 
08.00 Ofurhundurinn Krypto  08.22 Ævintýri 
Tinna  08.47 Ævintýraferðin 09.00 Lukku-Láki 
 09.25 Latibær  09.47 Elías  10.00 Könnuðurinn 
Dóra 10.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar  10.45 
Doddi litli og Eyrnastór  10.55 Sumardalsmyllan 
 11.00 Áfram Diego, áfram!  11.24 Svampur 
Sveinsson  11.49 Tommi og Jenni 11.55 UKI 
 12.00 Ofurhundurinn Krypto  12.22 Ævintýri 
Tinna  12.47 Ævintýraferðin  13.00 Lukku-Láki 
13.25 Latibær 13.49 Elías  14.00 Könnuðurinn 
Dóra 14.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar  14.45 
Doddi litli og Eyrnastór 14.55 Sumardalsmyllan 
 15.00 Áfram Diego, áfram! 15.24 Svampur 
Sveinsson 15.49 Tommi og Jenni 15.55 UKI 
16.00 Ofurhundurinn Krypto  16.22 Ævintýri 
Tinna  16.47 Ævintýraferðin  17.00 Lukku-Láki 
 17.25 Latibær 17.49 Elías  18.00 Könnuðurinn 
Dóra 18.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 18.45 
Doddi litli og Eyrnastór 18.55 Sumardalsmyllan 
 19.00 Skógardýrið Húgó

17.25 Friends
17.55 Modern Family
18.20 Mike & Molly
18.45 The Big Bang Theory
19.10 Stelpurnar
19.35 Sælkeraferðin
19.55 Derek
20.20 The Goodwin Games
20.45 Without a Trace
21.30 Anna Phil
22.15 Covert Affairs
22.55 Stelpurnar
23.20 Sælkeraferðin
23.40 Derek
00.05 Without a Trace
00.45 Anna Phil
01.30 Covert Affairs
02.10 Tónlistarmyndbönd frá Bravó 

07.00 Morgunstundin okkar
07.01 Kioka
07.08 Ljónið Urri
07.18 Kalli og Lóa
07.30 Pósturinn Páll 
07.45 Eðlukrúttin
07.56 Veistu hvað ég elska þig 
mikið? 
08.07 Dóta læknir
08.30 Hvolpasveitin
08.53 Babar
09.16 Kata og Mummi
09.27 Skúli skelfir
09.39 Verðlaunaféð
09.40 Drekar
10.04 Undraveröld Gúnda
10.20 Heilabrot
10.50 Kökugerð í konungsríkinu
11.20 Útsvar - Gettu betur
12.20 Silkileiðin á 30 dögum
13.05 Tólf í pakka
14.35 Golfið
15.05 Sannleikurinn á bak við 
Amazon-vefinn
15.35 Ferðastiklur
16.20 Vísindahorn Ævars
16.25 Ástin grípur unglinginn
17.10 Táknmálsfréttir
17.20 Franklín og vinir hans
17.43 Unnar og vinur
18.10 Hið ljúfa líf
18.30 Best í Brooklyn
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.20 Íþróttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Enginn má við mörgum  Bresk 
gamanþáttaröð um hjón sem eiga í basli 
með að ala upp börnin sín þrjú. 
20.15 Forseti Bandaríkjanna
22.10 HM-stofa
22.30 Lindell: Náttkonan
01.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.35 Four Weddings And A Funeral 
10.30 Darling Companion 
12.15 The Prince and Me 3: A Royal 
Honeymoon 
13.45 Drinking Buddies 
15.15 Four Weddings And A Funeral
17.10 Darling Companion 
18.55 The Prince and Me 3: A Royal 
Honeymoon 
20.30 Drinking Buddies  Rómantísk 
mynd frá 2013. Luke og Kate eru vinnu-
félagar sem ná mjög vel saman og finnst 
gaman að daðra við hvort annað. Bæði 
eru þau í samböndum en málin flækj-
ast þegar þau ákveða að fara öll saman 
í helgarferð. Aðalhlutverkin leika Olivia 
Wilde, Jake Johnson, Anna Kendrick og 
Ron Livingston.
22.00 Star Trek Into Darkness 
00.10 Think Like a Man too  Pörin 
úr fyrri myndinni eru nú komin til Las 
Vegas til að vera viðstödd brúðkaup. 
Pörin eru staðráðin í að skemmta sér vel 
í glysborginni sem aldrei sefur. Þau ýta 
öllum samskiptavandamálum til hliðar 
og ákveða að lifa helgina með mottóið 
What Happens in Vegas Stays in Vegas 
að leiðarljósi. Það getur verið bæði góð 
og slæm ákvörðun.
01.55 Taken 2 
03.30 Star Trek Into Darkness 

09.40 Juventus - Barcelona  
11.30 MotoGP 2015 - Holland  BEINT
12.35 FH - Breiðablik
14.20 Pepsímörkin 2015
15.45 Goðsagnir - Steingrimur Jo  
16.30 Norðurálsmótið  
17.10 Ísland - Tékkland  
19.00 MotoGP 2015 - Holland  
20.05 Meistarad. Evrópu - fréttaþáttur  
20.30 Kiel - Lemgo  
21.50 UFC Now 2015
22.40 UFC Unleashed 2015 
23.25 Box - Cotto vs. Geale  
01.15 Cleveland - Golden State

10.00 Manstu  
10.35 Valur - ÍBV  
12.25 Premier League World 2014
12.55 Man. City - Stoke
14.35 Arsenal - Tottenham 29.10.08
15.05 Man. Utd. - Arsenal 28.08.11  
15.35 Chelsea - Wigan 09.05.10
16.05 Manstu  
16.40 FH - Breiðablik  
18.25 Liverpool - Arsenal  
20.05 N-Írland - Rúmenía  
21.50 Leicester - QPR  
23.30 Messan
00.30 Premier League Review

17.00 Hvíta tjaldið 17.30 Eldhús meistaranna 
18.00 Hrafnaþing 19.00 Hvíta tjaldið 19.30 
Eldhús meistaranna 20.00 Hrafnaþing 21.00 Lífæð 
Íslands 21.30 Stjórnin 22.00 Björn Bjarna 22.30 
Auðlindakistan 23.00 Á ferð og flugi 23.30 Sjónvarp 
Kylfings.is 00.00 Landsbyggðin á Hrafnaþingi

06.00 Pepsi MAX tónlist
09.50 The Talk
11.10 The Talk
11.50 Dr. Phil
12.30 Dr. Phil
13.10 Cheers
13.35 30 Rock
14.00 Parks & Recreation 
14.25 Reckless 
15.10 Hreimsins besti 
15.45 The Voice 
17.15 The Voice 
18.00 Psych
18.54 Scorpion 
19.39 Jane the Virgin 
20.20 Eureka 
21.04 Lost Girl 
21.50 Genova
23.21 Fargo
00.12 Unforgettable
00.55 CSI
01.37 Eureka 
02.21 Lost Girl 
03.06 The New World
05.16 Pepsi MAX tónlist

12.00 Sjónarhorn 12.30 Lífsins List 13.00 
Lífsstíll 13.30 Kíkt í skúrinn 14.00 Úr smiðju 
Páls Steingrímssonar 15.00 Heimsljós 15.30 
Kvennaráð 16.15 Mannamál 17.00 Atvinnulífið 
17.30 433.is 18.00 Ritstjórarnir 18.30 Þjóðbraut 
19.30 Fólk með Sirrý 20.30 Sjónarhorn 21.00 
Mannamál 21.45 Helgin 22.15 Kvennaráð 23.00 
Lífsins List 23.30 Atvinnulífið

08.45 PGA Tour 2015 
11.45 Golfing World 2015
12.35 PGA Tour 2015 - Highligts
13.30 PGA Tour 2015
16.35 Inside The PGA Tour 2015
17.00 PGA Tour 2015
22.00 PGA Tour 2015



Allar umsóknir, ásamt mynd og ferilskrá, skulu sendar á netfangið atvinna@dunkindonuts.is fyrir 5. júlí.

Fyrsta Dunkin' Donuts kaffihúsið verður opnað á Íslandi í sumar og 
við getum varla beðið. Hjá okkur verður ekki aðeins hægt að finna
ótrúlegt úrval gómsætra kleinuhringja heldur einnig rjúkandi heitt
gæðakaffi, samlokur og annað ljúfmeti. En byrjum á byrjuninni.

Við auglýsum eftir hressu og skemmtilegu 
starfsfólki með ástríðu fyrir ilmandi gæðakaffi 
og bragðgóðu bakkelsi. Við leitum að fólki sem:

      hefur framúrskarandi þjónustulund
      er stundvíst og reglusamt
      getur unnið undir álagi
      er lipurt í mannlegum samskiptum

Reynsla af störfum á kaffihúsi eða öðrum 
tengdum þjónustustörfum er mikill kostur.

Einnig auglýsum við eftir harðduglegu 
og kraftmiklu starfsfólki í vinnslueldhús 
fyrirtækisins. Við leitum að fólki sem:

      getur unnið vaktavinnu
      er stundvíst og reglusamt
      getur unnið undir álagi
      er vandvirkt

 
 
 
 

       
               

     

                      
           

        

/DunkinDonutsISL @DunkinDonutsISL/DunkinDonutsISL
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SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR–  AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is, Hjalti Egilsson 
hjalti@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Svanhildur Ólöf Þórsteinsdóttir svansi@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, Gunnhildur Geira Dan Þorláksdóttir geira@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Jónatan 

Atli Sveinsson jonatan@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

– fyrir lifandi heimili –

R e y k j a v í k  o g  A k u r e y r i  

E I T T  S Í M A N Ú M E R  5 5 8  1 1 0 0
w w w . h u s g a g n a h o l l i n . i s

MIKIÐ ÚRVAL  
AF FALLEGUM 

MATARSTELLUM 
OG BRÚÐARGJAFA-

HUGMYNDUM

„Á undanförnum árum hefur komið 
í ljós að það eru um sex manns að 
smitast af klamydíu á dag og ¾ 
þeirra eru á aldrinum 15 til 24 ára.  
Þetta segir okkur að allt of marg-
ir eru að sleppa því að nota smokk-
inn,“ segir Sigurlaug Hauksdótt-
ir, yfirfélagsráðgjafi hjá Embætti 
landlæknis, og vísar í tölfræði unna 
á sóttvarnasviði embættisins. Þegar 
skoðuð er rannsókn á smokkanotkun 
10. bekkinga á Íslandi 2014 og átta ár 
aftur í tímann sést að dregið hefur 
úr notkun smokksins. 

„Vafalaust eru margvíslegar 
ástæður fyrir því að ungt fólk notar 
smokkinn of lítið. Stundum skortir 
þau meiri fræðslu eða þau telja sig 
ósigrandi, ekkert geti komið fyrir 
þau. Hiti augnabliksins og áhrif 
áfengis og lyfja geta líka blindað 
þeim sýn. Sumir telja sig geta greint 
hverjir geti verið með kynsjúkdóm 
og hverjir ekki, en kynsjúkdóm-
ar eru oftast einkennalausir 
og fara ekki í manngrein-
arálit.“ Sigurlaug heldur 
áfram: „Ungt fólk getur 
líka kvartað yfir því 
að smokkar séu 
dýrir og þeir 
skemmi ánægj-
una af kynlíf-
inu, en þá er 
mikilvægt 
að spyrja sig 
hvað sé mikilvægast, 
til dæmis ein bíó-
ferð eða nokkrir 
smokkar,“ segir 
hún og bætir því 
við að einhverj-
um finnist líka 
allt í lagi að smit-
ast af kynsjúkdómum, 
því hæglega megi nálg-
ast viðeigandi lyf komi 

eitthvað upp á. „Ég held að slíkir ein-
staklingar geri sér ekki alveg grein 
fyrir hvað það getur verið íþyngj-
andi að fá kynsjúkdóm sem krefst 
daglegrar lyfjatöku og eftirfylgni á 
spítala alla þeirra ævi. Auk þess er 

það gjarnan æði kostnaðarsamt 
fyrir samfélagið. 

En sem betur fer er flest 
ungt fólk ábyrgt og hlúir vel 

að eigin öryggi í kynlífi, 
ekki má heldur gleyma 
því sem jákvætt er,“ segir 
Sigurlaug að lokum.

Sigga Dögg kynfræð-
ingur segist heyra mikið af 

samdrætti í smokka-
notkun frá gest-
um á fyrirlestrum 
sínum. Ástæðuna 
fyrir því að þessi 
aldurshópur forð-
ist smokka frekar 

en aðrir telur hún 
fjölþætta. „Smokk-
urinn er dýr og fólki 
þykir vandræðalegt 
að kaupa hann. Ég hef 
líka heyrt í mínu starfi 
að fólki þyki einfald-

lega erfitt að biðja bólfélagann um að 
nota smokk,“ útskýrir Sigga Dögg og 
bætir við að á Íslandi ríki mikil pillu-
menning, þar sem fókusnum sé beint 
að því að koma í veg fyrir þungun 
fremur en kynsjúkdóma.

„Tíu smokka pakki kostar um það 
bil 789 krónur, svo ég held að seint 
verði sagt að það sé dýrt. Við sjáum 
aukningu í sölu smokka frá því að 
verðið var lækkað um tuttugu pró-
sent árið 2012. Hins vegar er erfitt 
að heimfæra þá aukningu á þennan 
markhóp, þar sem við finnum fyrir 
að eldra fólk sækir meira í smokkana 
en nokkurn tíma áður,“ segir Ásgeir 
Steinsson, framkvæmdastjóri heild-
sölunnar Halldórs Jónssonar, sem 
flytur inn Durex-smokka.

Íslensk ungmenni 
kærulaus í bólinu
Yfi rfélagsráðgjafi  hjá embætti landlæknis segir unga fólkið furðulega rólegt yfi r 
smithættu kynsjúkdóma og kynfræðingur segir hér á landi mikla pillumenningu.

 Auk þess sem ég hef 
heyrt í mínu starfi að 

mikið sé um að fólki þyki 
einfaldlega erfitt að 

biðja bólfélagann um að 
nota smokk.

Sigga Dögg, kynfræðingur.

SIGGA DÖGG

MIKILVÆGT AÐ PASSA SIG  Sigurlaug Hauksdóttir segir ýmsar ástæður liggja að 
baki því að unga fólkið kjósi að hundsa smokkinn.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Gunný Ísis Magnúsdóttir
eiginkona

Tolli er 
bæði 

mikill 
húmanisti og 
húmoristi, 
það er gott 
þegar þetta 
tvennt helst 
í hendur. 
En Tolli er frábær manneskja og 
tekst á við lífið af miklu hugrekki 
hvort sem það tengist myndlist-
inni eða hinu ófyrirsjáanlega eins 
og veikindunum sem hann hefur 
þurft að takast á við nýlega. 

Sólveig Eiríksdóttir
vinkona

Hann 
Tolli 

er ótrúlega 
traustur, mjög 
skemmtilegur 
og hann er 
líklegast 
ofvirkur 
og hann er 
svona vinur þinn sem stendur 
með þér í gegnum allt. Það 
fyndna við hann er að hann 
gefur það sama af sér sama í 
hvaða ástandi hann er. Við erum 
líklegast búin að þekkjast í um 
tuttugu ár og ég og konan hans 
erum bestu vinkonur. Það er svo 
gott að eiga hann Tolla að. 

Bergþór Morthens
bróðir

Það er 
eigin-

lega ekkert 
hægt að 
tala um 
hann nema 
á jákvæðu 
nótunum. 
Hvað á 
maður að segja, kallinn er bara 
náttúruafl. Það sem hann gerir 
og tekur sér fyrir hendur gerir 
hann alveg af hug og hjarta. 
Svo þykir manni náttúrulega 
óumræðilega vænt um hann.

Tolli 
Morthens
Myndlistarmaður

ALDUR 61
MAKI Gunný Ísis Magnúsdóttir
BÖRN Ásdís Þorláksdóttir, Kristín Þorláks-
dóttir, Magnús Freyr Morthens, Karen Lísa 
Morthens.
Tolli var í einlægu föstudagsviðtali hjá Frétta-
blaðinu. Hann hefur glímt við erfið veikindi undanfar-
ið eftir að hann greindist með krabbamein í blöðru. 
Nú lítur út fyrir að hann sé laus við meinið og 
hann stígur út í lífið þakklátur fyrir að hafa 
tækifæri til þess að njóta lífsins.



BARNADAGAR

Þess vegna notum við
fjölnota innkaupapoka

100%

Frábær

Komdu
með notaðar textilvörur
og við bjóðum þér auka

5% afslátt á barnadögum

Söfnunin er í samstarfi við

30%

100%10

LOKADAGUR

Laugavegi  kl  11-16

Glerártorg kl  10-17



Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

Allt sem þú þarft ...

Höfuðborgarsvæðið, meðallestur á 
tölublað 18–49 ára. Prentmiðlakönnun 
Gallup, jan.– mar. 2015 
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Ég hef tvisvar á minni full-
orðinsævi misst stjórn á 

skapi mínu á almannafæri. Í 
fyrra skiptið í Hans Petersen í 
Bankastræti í ágúst 2002 og í 
seinna skiptið í afgreiðslunni hjá 
bílaleigunni Sixt á Bornholmer-
strasse í Berlín í júlí 2009. 
Ástæðan fyrir því að ég man 
eftir þessum skiptum af sæmi-
legri nákvæmni er vegna þess 
að ég skammaðist mín lengi eftir 
á og hugsaði mikið til afgreiðslu-
fólksins sem ég öskraði á. Það 
átti þetta ekki skilið.

FYRIR utan þessi tvö tilvik hef 
ég að sjálfsögðu oft lent í minni-
háttar útistöðum við dyraverði á 
skemmtistöðum, afgreiðslufólk í 
lúgum, fólk í biðröðum og skrif-
að það á hina almennu vanstill-
ingu sem fylgir næturlífi. Ég er 
enginn sérstakur skaphundur 
en ég veit að ég er fjarri því að 
vera fullkominn þegar kemur að 
skapstillingu. Að sama skapi get 
ég varla gert kröfu um að allir 
aðrir í heiminum séu það.

NÁNAST vikulega sé ég mynd-
bönd á netinu af fólki sem miss-
ir stjórn á skapi sínu á almanna-
færi. Viðskiptavinir að öskra 
á afgreiðslufólk, frægt fólk að 
ráðast á ljósmyndara, foreldr-
ar að öskra á börnin sín, fólk 
að hrækja, hrinda og hrúga sér 
hingað og þangað. Fólk er að 
tryllast úti um allan heim, allan 
daginn, alla daga. Svoleiðis er 
það bara. Sumir tryllast oftar 
en aðrir, sumir tryllast kannski 
bara einu sinni á ævinni. Stund-
um er það fyndið, oftast er 
það sorglegt, stundum er það 
(eða ætti að vera) lögreglumál 
en stundum er það bara ósköp 
hversdagslegt.

ÉG HVET engan til að missa 
stjórn á sér. Það er óeðlileg 
hegðun. En við höfum flest 
gert það og við erum líka flest 
jafn heppin og ég að enginn tók 
mynd af því og setti á netið. 
Auk þess höfum við líka flest 
sagt eitthvað hræðilegt um 
annað fólk og komist upp með 
það vandræðalaust. Kannski 
ágætt að hafa það í huga í næstu 
hneykslunarbylgju.

Að taka 
tryllingskast

BAKÞANKAR 
Bergs Ebba


	FB104s_P001K.indd
	FB104s_P002K.indd
	FB104s_P003K.indd
	FB104s_P004K.indd
	FB104s_P005K.indd
	FB104s_P006K.indd
	FB104s_P007K.indd
	FB104s_P008K.indd
	FB104s_P009K.indd
	FB104s_P010K.indd
	FB104s_P011K.indd
	FB104s_P012K.indd
	FB104s_P013K.indd
	FB104s_P014K.indd
	FB104s_P014K.indd
	FB104s_P016K.indd
	FB104s_P017K.indd
	FB104s_P018K.indd
	FB104s_P019K.indd
	FB104s_P020K.indd
	FB104s_P020K.indd
	FB104s_P022K.indd
	FB104s_P023K.indd
	FB104s_P022K.indd
	FB104s_P025K.indd
	FB104s_P026K.indd
	FB104s_P027K.indd
	FB104s_P028K.indd
	FB104s_P029K.indd
	FB104s_P028K.indd
	FB104s_P031K.indd
	FB104s_P032K.indd
	FB104s_P033K.indd
	FB104s_P034K.indd
	FB104s_P035K.indd
	FB104s_P036K.indd
	FB104s_P037K.indd
	FB104s_P038K.indd
	FB104s_P039K.indd
	FB104s_P040K.indd
	FB104s_P041K.indd
	FB104s_P042K.indd
	FB104s_P043K.indd
	FB104s_P044K.indd
	FB104s_P045K.indd
	FB104s_P046K.indd
	FB104s_P047K.indd
	FB104s_P048K.indd
	FB104s_P049K.indd
	FB104s_P050K.indd
	FB104s_P051K.indd
	FB104s_P052K.indd
	FB104s_P053K.indd
	FB104s_P054K.indd
	FB104s_P055K.indd
	FB104s_P056K.indd
	FB104s_P057K.indd
	FB104s_P058K.indd
	FB104s_P059K.indd
	FB104s_P060K.indd
	FB104s_P061K.indd
	FB104s_P062K.indd
	FB104s_P063K.indd
	FB104s_P064K.indd
	FB104s_P065K.indd
	FB104s_P066K.indd
	FB104s_P066K.indd
	FB104s_P066K.indd
	FB104s_P066K.indd
	FB104s_P066K.indd
	FB104s_P071K.indd
	FB104s_P072K.indd
	FB104s_P073K.indd
	FB104s_P074K.indd
	FB104s_P075K.indd
	FB104s_P076K.indd
	FB104s_P077K.indd
	FB104s_P078K.indd
	FB104s_P079K.indd
	FB104s_P080K.indd
	FB104s_P081K.pdf
	FB104s_P082K.indd
	FB104s_P082K.indd
	FB104s_P084K.indd
	FB104s_P085K.indd
	FB104s_P086K.indd
	FB104s_P087K.indd
	FB104s_P088K.indd
	FB104s_P089K.indd
	FB104s_P090K.indd
	FB104s_P091K.indd
	FB104s_P092K.indd
	FB104s_P093K.indd
	FB104s_P094K.indd
	FB104s_P095K.indd
	FB104s_P096K.indd
	FB104s_P096K.indd
	FB104s_P098K.indd
	FB104s_P099K.indd
	FB104s_P100K.indd
	FB104s_P101K.indd
	FB104s_P102K.indd
	FB104s_P103K.indd
	FB104s_P104K.indd

