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Rómantík
Helgi Hrafn og Inga Auðbjörg ætla að gifta sig á næsta ári 

og fara í góða 
brúðkaupsferð.
SÍÐA 2

Í útilegu
Siggi Stormur  fór oft með foreldrum sínum í útilegur og hefur haldið þeim sið. Hann hefur ferðast um allt land. SÍÐA 4

Á síðustu árum hefur Arctic Star sérhæft sig í þróun á fæðubótar-efnum, svo sem framleiðslu, markaðssetningu og sölu á hágæða sæbjúgnahylkjum. Hylkin eru framleidd 
úr íslenskum, hágæða, villtum sæ-bjúgum sem eru veidd í Atlantshafinu 
við strendur Íslands. Magnús Friðbergs-
son, verkefnastjóri hjá Landspítala, hefur tekið sæbjúgnahylkin frá Arctic 
Star undanfarin tvö ár. „Vinur minn kynnti mig fyrir sæbjúgnahylkjunum og þar sem ég hafði lengi verið slæmur 

í hnjám, með liðverki og lítið getað beitt mér ákvað ég að prófa. Tveimur 
til þremur vikum seinna fann ég mikinn 
mun. Nú hef ég tekið sæbjúgnahylkin í 
tvö ár og fer allra minna ferða án óþæg-
inda. Það er algjör bylting frá því sem 
áður var. Nú get ég gert hluti, eins og að fara í langar gönguferðir, sem ég gat 
varla gert áður. Að minnsta kosti gerði 
ég það ekki með bros á vör og það tók 
mig langan tíma að jafna mig eftir álag,“ 
útskýrir Magnús.Magnús, sem er 65 ára gamall í dag, 
hafði fengið að heyra frá lækni að mikið 
slit væri í hnjám hans og ekki væri von 
á að það gengi til baka. „Hann sagði mér að kíkja á fæð ingar daginn minn og að ég gæti ekki bú

JÁKVÆÐ ÁHRIF Arctic Star sæbjúgnahylkin innihalda 
yfir fimmtíu tegundir af næringarefnum 
sem geta haft jákvæð áhrif á lífeðlis-fræðilega starfsemi mannslíkamans, til dæmis er mikið kollagen í þeim en það er eitt helsta uppbyggingarprótein líkamans.  

Í Kína er

ALGJÖR BYLTINGARCTIC STAR KYNNIR  Magnús Friðbergsson mælir heilshugar með 

 sæbjúgnahylkjunum. Sæbjúgu innihalda fimmtíu tegundir af næringarefnum. 

FINNUR MIKINN MUNMagnús er betri í hnjám og finnur minna fyrir liðverkjum eftir að hann fór að taka sæbjúgna-hylkin.
MYND/GVA
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H ildigunnur Björgúlfsdótt-
ir, vörustjóri hjá Actavis,  
fór í fyrrasumar með fjór-

um vinkonum sínum í fjögurra 
vikna bíltúr um Bandaríkin. Þær 
fóru frá austurströndinni til vest-
urstrandarinnar með krók niður í 
Suðurríkin, heimsóttu alls fjórtán 
fylki og eyddu þjóðhátíðardegin-
um 4. júlí á Santa Monica Beach í 
Kaliforníu. „Það fór ekki fram hjá 
neinum að þjóðhátíðardagurinn 
væri að renna upp. Það var skraut í 
fánalitunum bókstaflega út um allt. 
Bandaríkjamenn eru mjög ánægðir 
með fánann sinn og það hafði ekki 
f ið f h

4. júlí á kalifornískri ströndHildigunnur Björgúlfsdóttir og vinkonur hennar fóru í fjögurra vikna bíltúr um Bandaríkin í fyrra og vörðu þjóðahátíðardeginum á 
ströndinni í Santa Monica í Kaliforníu. Þær óku stranda á milli og upplifðu alls konar ævintýri.
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Starf
Stofnun

Staður Nr. á vef

Framhaldsskólakennari Verkmenntaskólinn á Akureyri Akureyri 201507/689

Framhaldsskólakennarar Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201507/688

Sérfræðingur
Seðlabanki Íslands

Reykjavík 201507/687

Sérfræðingur
Seðlabanki Íslands

Reykjavík 201507/686

Lögfræðingur
Seðlabanki Íslands

Reykjavík 201507/685

f maður í móttöku Innanríkisráðuneytið
Reykjavík 201507/684

ÁTVR Vínbúðin  
Vík 

201507/683

Reykjavík 201507/682

01507/681

ÍAV óskar eftir að ráða bifvélavirkja til 

starfa á suðurnesjum.

Upplýsingar um starfið veitir Þórmar í 

íma 660-6225.
i is

Bifvélavirkjar

atvinna
Allar atvinnuauglýsingar 

vikunnar á visir.is
SÖLUFULLTRÚAR 

Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426

Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441
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FIMM Í FRÉTTUM HAMSKIPTI Í HAFNARFIRÐI
➜ Róbert Wessman,  forstjóri 
lyfjafyrirtækisins Alvogen, 
lagði fram kauptilboð í lyfja-
fyrirtækið Actavis í 
Hafnarfirði. Hann 
segir að enn sé 
rekstrargrund-
völlur fyrir 
fyrirtækið 
á Íslandi.

RÓSA GUÐBJARTS-
DÓTTIR,  formaður bæjar-
ráðs Hafnarfjarðar, stóð í 
ströngu í vikunni en bæjar-
stjórn samþykkti umfangs-
miklar stjórnsýslubreyt-

ingar auk þess sem Actavis tilkynnti um 
lokun verksmiðju sinnar í bænum.

SNÆDÍS RÁN HJARTAR-
DÓTTIR  vann stórsigur 
í máli sínu gegn íslenska 
ríkinu fyrir Héraðsdómi 
Reykjavíkur. Í dómsúr-
skurði kom fram að ríkið 

hefði brotið á stjórnarskrárvörðum rétti 
Snædísar og að ríkið ætti að greiða fyrir 
túlkaþjónustu.

GUÐLAUGUR BERG-
MANN  reyndi að fremja 
sjálfsvíg þegar hann var 
þrettán ára. Hann segir 
mikilvægt að opna á 
umræðuna og hvetur fólk 

í sjálfsvígshugleiðingum til að leita sér 
aðstoðar.

SEMA ERLA SERDAR, 
 formaður framkvæmda-
stjórnar Samfylkingarinn-
ar, vinnur að því að sætta 
sjónarmið innan flokksins. 
Flokksmenn eru ósam-

mála um hvenær eigi að halda lands-
fund flokksins.

Í dag er allt útlit fyrir norðaustanátt, 
fremur hægan vind en þó strekking 
suðaustanlands. Þá er útlit fyrir sólríkan 
dag víða um land, en þó er áfram útlit fyrir 
þokuloft við austurströndina. Hiti gæti 
náð allt að 20 stigum, en svalara verður í 
þokunni austast.

SJÁ SÍÐU 64

SAMFÉLAGSMÁL Fjölmargar bæj-
arhátíðir fara fram um helgina.

Vestmannaeyingar minnast 
gosloka. Í Ólafsvík fer bæjar-
hátíðin Ólafsvíkurvaka fram. Á 
Siglufirði er í gangi Þjóðlaga-
hátíð og á Vopnafirði eru Vopna-
fjarðardagar en á Akranesi Írskir 
dagar. Dýrafjarðardagar standa 
yfir í Dýrafirði og Markaðshelgi 
í Bolungarvík. Tónlistarhátíðin 
ATP fer fram í Reykjanesbæ en á 
Akureyri stendur yfir N1-mót KA 
í 5. flokki drengja í knattspyrnu. 
Á Hellu fer flughátíðin Allt sem 
getur flogið fram yfir helgina.  - ih

Ein mesta ferðahelgi ársins:

Bæjarhátíðir 
um allt land

MENNTAMÁL Kennarasamband 
Íslands (KÍ) segir Námsgagna-
sjóð, Þróunarsjóð námsgagna og 
Sprotasjóð ekki rísa undir hlut-
verkum sínum þar sem fjárveit-
ingu skorti.

KÍ segir framlög til sjóðanna 
ekki hafa haldist í hendur við 
hækkandi verðlag. Þannig hafi 
framlög til Námsgagnasjóðs numið 
154 milljónum árið 2008 á verð-
lagi síðasta árs, en 54 milljónum í 
fyrra. Sjóðirnir eiga að stuðla að 
nýsköpun í skólastarfi og þróun 
námsgagna auk þess að auka svig-
rúm við kaup námsgagna. - ih

Kennarar gagnrýna fjárskort:

Vilja meira fé í 
kennslugögn

FERÐAÞJÓNUSTA Ekki eru allir sammála þeirri stað-
hæfingu að ferðamenn hafi orðið fyrir vonbrigðum 
með heimsókn sína í íshellinn í Langjökli. Ferða-
þjónustufyrirtæki, sem hafa sent hundruð ferða-
manna í hellinn, hafa ekki heyrt neina kvörtun 

hingað til og allt gengið eins og í 
sögu að þeirra mati.

„Það hefur gengið vel að selja 
þetta og þeir ferðamenn sem við 
höfum sent eru almennt mjög 
ánægðir. Við höfum einnig verið 
að fara með ferðaskrifstofufólk 
sem er að selja þessar ferðir og 
enginn lýst yfir óánægju,“ segir 
Þórir Garðarsson hjá Gray Line. 

Kári Björnsson, ferðaskipu-
leggjandi hjá Extreme Iceland, tekur í sama streng 
og segir fyrirtækið hafa sent á annað hundrað 
ferðamanna að íshellinum í Langjökli og enginn 
hafi kvartað. „Við byrjuðum í byrjun júní að senda 
ferðamenn á staðinn og gerum það næstum daglega. 
Allir þeir ferðamenn sem við höfum sent að íshell-
inum eru mjög ánægðir með ferðina. Enginn hefur 

borið fram kvörtun af neinu tagi og allt gengið eins 
og í sögu. Þetta er mikill fjöldi ferðamanna sem við 
höfum farið með upp á jökul, líklega yfir eitt hund-
rað ferðamenn,“ segir Kári.   - sa

Ferðaþjónustuaðilar ekki sammála um ágæti íshellisins í Langjökli:

„Allir ferðamenn verið ánægðir“

ÍSHELLIRINN  Fréttablaðið greindi frá óánægju ferðaþjónustu-
fyrirtækja í gær með íshellinn í Langjökli. Ljóst er að margir 
eru einnig mjög ánægðir með hellinn.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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NEYTENDUR Annríki hefur verið 
undanfarnar vikur hjá Sýslumann-
inum á höfuðborgarsvæðinu við 
útgáfu fasteignasöluleyfa til lög-
manna, að sögn Þuríðar Árnadótt-
ur, staðgengils sýslumanns. Ný 
lög um sölu fasteigna, fyrirtækja 
og skipa taka gildi á næstu dögum. 
Samkvæmt nýju lögunum þurfa 
lögmenn að gangast undir próf til 
að fá löggildingu sem fasteignasal-
ar. Það hafa þeir ekki þurft hing-
að til.

Undanfarin 70 til 80 ár hafa lög-
menn getað öðlast réttindi til fast-
eignasölu á grunni lögmannsrétt-
inda sinna. Laganámið hefur ekki 
náð nema að hluta yfir þær kröf-
ur sem nám til löggildingar í fast-
eignasölu gerir, að sögn Grétars 
Jónassonar, framkvæmdastjóra 
Félags fasteignasala.

„Nú þurfa þeir sem ætla að ger-
ast fasteignasalar að stunda nám 
í fjögur misseri hjá Endurmennt-
un Háskóla Íslands. Um 50 manns 
hafa nú sótt um þetta nám. Inn-
tökuskilyrði eru stúdentspróf eða 
sambærileg menntun. Lögfræði-
hlutinn er um það bil helmingur 
námsins en lögmenn fá þann hluta 
metinn.“

Með nýju lögunum, sem taka 
gildi í næstu viku, er gerð sú 
grundvallarbreyting að einung-
is fasteignasalar hafa heimild til 
að sinna öllum helstu störfum er 
varða milligöngu um fasteigna-
viðskipti. „Markmið breytinganna 
er að tryggja mun ríkari neyt-
endavernd. Þetta er ein stærsta 
neytendalöggjöf landsins. Nú er 
verulega þrengt að svokölluðum 
sölumönnum á fasteignasölum. 
Þeir munu aðeins geta sinnt broti 

af þeim störfum sem þeir hafa 
áður sinnt. Nýju lögin gera ráð 
fyrir að löggiltir fasteignasalar 
sinni nánast öllum störfum á fast-
eignasölum,“ greinir Grétar frá.

Hann segir Félag fasteignasala 
og Neytendasamtökin ítrekað hafa 
vakið athygli á þörf fyrir bætta 
stöðu neytenda við fasteignavið-
skipti, auk þess sem eftirlitsnefnd 
fasteignasala hafi víða gert alvar-
legar athugasemdir við verklag. 
Með nýju lögunum eigi viðskipta-
vinir að geta treyst því að fast-
eignasali sinni persónulega öllum 
meginþáttum fasteignaviðskipta.

Grétar tekur það fram að fast-
eignasali geti hins vegar haft 
aðstoðarmenn til að sinna einföld-
um almennum störfum.

Verkefni eftirlitsnefndar verða 
rýmkuð verulega samkvæmt nýju 

lögunum. „Nefndin verður einn-
ig kærunefnd. Neytendur geta til 
dæmis eftirleiðis kvartað og feng-
ið úrskurð um það hvort fasteigna-
sali hafi með störfum sínum valdið 
kæranda fjárhagslegu tjóni og þá 
hvert tjónið er.“ ibs@frettabladid.is

Annríki við útgáfu 
leyfa til fasteignasölu
Fjöldi lögmanna hefur sótt um löggildingu sem fasteignasalar undanfarnar vikur 
áður en ný lög um sölu fasteigna, fyrirtækja og skipa taka gildi. Samkvæmt lög-
unum þurfa þeir sem ætla að gerast fasteignasalar að stunda nám í fjögur misseri.

FASTEIGNIR  Nýju lögin gera ráð fyrir að löggiltir fasteignasalar sinni nánast öllum 
störfum á fasteignasölum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Mallorca 9. júlí 
„allt innifalið“

 

Verð frá 
*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð með einu 
svefnherbergi í vikuferð með „öllu inniföldu“ á hótel 
Playa Dorada, brottför 9. júlí.

Verð fyrir 2 fullorðna í stúdíóíbúð er 114.900 kr.

 

 

94.900 kr.* 

„Ég er búin að vera í dálítinn tíma í 
aktívistahópi á netinu sem inniheldur 
fræðimenn og aktívista um mann-
réttindi og margt af þessu fólki er að 
taka á kynbundnu ofbeldi, til dæmis 
hrelliklámi,“ segir Þórlaug 
Ágústsdóttir, kapteinn Pí-
rata í Reykjavík, en hún 
fékk boð á vinnustofu í 
Harvard-háskóla vegna 
baráttu sinnar. 

Fékk boð á vinnu-
stofu í Harvard

Á FJÓRHJÓLI  Þessi drengur var alsæll þegar hann fékk að setjast á fjórhjól björg-
unarsveitarmanna við Olís í Norðlingaholti í gær. Björgunarsveitarmenn kynntu 
starfsemi sína samhliða því að hálendisvaktin hélt af stað. FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARÍNÓ

SAMFÉLAGSMÁL Hálendisvakt björgunarsveitanna hélt upp á hálendið í 
tíunda sinn í gær. „Hlutverk okkar er fyrst og fremst að vera til staðar 
ef eitthvað á bjátar hjá ferðalöngum á hálendinu,“ segir Smári Sig-
urðsson, nýkjörinn formaður Slysavarnafélagsins Landsbjargar. 

Smári segir að verkefni hálendisvaktarinnar hafi margfaldast á 
síðustu árum samhliða fjölgun ferðamanna. Alls koma hátt í 200 sjálf-
boðaliðar að hálendisvaktinni sem verður með aðstöðu við Land-
mannalaugar, í Dreka við Öskju og í Nýjadal þegar Sprengisandur 
verður opnaður.  - ih

Hátt í 200 manns koma að hálendisvakt björgunarsveitanna:

Hálendisvaktin farin til fjalla
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ALÞINGI Störfum Alþingis lauk í 
gær, rúmum mánuði á eftir áætl-
un. Þingstörfin hafa einkennst af 
því í vikunni að samningar hafa 
náðst og hafa málin runnið í gegn 
á færibandi og fjölmörg ný lög 
verið sett.

Aðeins tvö mál voru tekin fyrir 
á þinginu í gær, þennan síðasta 
starfsdag, makríll og afnám gjald-
eyrishafta. Bæði málin urðu að 
lögum og voru send ríkisstjórn, 
enda hluti af samkomulagi flokk-
anna um afgreiðslu mála.

Einar K. Guðfinnsson, forseti 
Alþingis, sleit þingi og fór yfir 
störfin í vetur. Hann benti á að 
Alþingi skæri sig úr þingum á 
Norðurlöndunum þannig, að mun 
meiri vinna færi fram í þingsal 
hér en þar og minni í nefndum. Þá 
kom hann inn á það hve þingstörf 
hefðu dregist.

„Ég get ekki hér og nú leynt 
vonbrigðum mínum með það, 
persónulegum vonbrigðum, enda 
hef ég lagt á það áherslu að áætl-
un standist og það ekki að ástæðu-
lausu.“

Einar skoraði á þingmenn að 
standa við stóru orðin frá eldhús-
dagsumræðunum og taka nú þing-
störfin til gagngerrar endurskoð-
unar. 
 - kóp

Alþingi hefur verið frestað eftir langan og strangan þingvetur:

Höftin og makríllinn í höfn

FORSETI ALÞINGIS  Einar K. Guðfinnsson sagði 3. júlí vera merkisdag, enda væru 
haftafrumvörpin sem samþykkt voru þau merkustu sem lengi hefðu komið fram.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Bodrum

Frá kr. 105.900
m/allt innifalið

9. júlí í 11 nætur

Netverð á mann frá kr. 105.900 m.v. 2 fullorðna og 2 börn í herbergi.
Netverð á mann frá kr. 149.900 m.v. 2 fullorðna í herbergi.

Bitez Garden Life

47.450
Flugsæti frá kr. 

Óeining innan meirihluta 
um nýjar bæjarskrifstofur
Bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokks í Kópavogi telur eðlilegra að bæjarskrifstofur verði staðsettar í hjarta bæjarins 
en að flytja þær í turninn. Fyrirtæki sem studdi bæjarstjóra fjárhagslega í prófkjöri á hlut í Norðurturninum.

NORÐURTURNINN  Hugmyndir eru uppi um að Kópavogsbær flytji skrifstofur sínar í turninn. Hjúpur ehf., á hlut í turninum en 
eigendur fyrirtækisins studdu bæjarstjóra fjárhagslega í síðasta prófkjöri í gegnum annað fyrirtæki, Bygg ehf.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

BIRKIR JÓN 
JÓNSSON  

er fyrirhugað við 
Hafursstaði í 
Skagabyggð. 
Heildarkostn-
aður verk-

efnisins er 
áætlaður 
100 
milljarðar 
króna.

nýtt hágæða almenningssamgöngu-
kerfi gæti verið tilbúin til notkunar.

þarf ríkið að greiða í miska-
bætur fyrir að veita ekki 
Snædísi Rán Hjartardóttur þá 
túlkaþjónustu sem hún þarf.

eru í minna en 80% prósenta starfi 
við Landspítalann.

greiddu 
Íslendingar 

í fyrra fyrir 
svefnlyf og 
slævandi lyf.

aukning var á símtölum 
í Hjálparsíma Rauða 
krossins á fyrri hluta 

ársins miðað við í fyrra.

var fjöldi þeirra 
sem biðu eftir 
hjúkrunarrými þann 
1. maí síðastliðinn.

120120 ÞÚSUND 
TONNA ÁLVER

70%  
hjúkrunarfræðinga

306 42%

500500  þúsund krónur

440 
milljónir 

króna

2022
er árið sem

Borgarlínan

FERÐAÞJÓNUSTA Gistinóttum á 
hótelum hér á landi fjölgaði um 20 
prósent í maí milli ára. Alls voru 
gistinæturnar 216.500 samkvæmt 
tölum frá Hagstofu Íslands.

Gistinóttum erlendra ferða-
manna fjölgaði um 28 prósent en 
gistinóttum Íslendinga fækkaði 
um 12 prósent í maí. Gistinóttum 
á hótelum á höfuðborgarsvæðinu 
fjölgaði minnst, eða um 13 pró-
sent, en mest á Austurlandi, eða 
um 59 prósent.  

Best var herbergjanýtingin á 
höfuðborgarsvæðinu eða 77 pró-
sent. Þar á eftir á Suðurnesjum 
þar sem nýtingin var 73 prósent. 
 - ih

Færri gistinætur Íslendinga:

Fimmtungi 
fleiri gistinætur

HÓTEL SAGA  Gistinóttum útlendinga 
fjölgaði um 28 prósent. Herbergjanýt-
ingin var best á höfuðborgarsvæðinu.
 FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

KÍNA Sex létust og að minnsta 
kosti sjötíu voru færðir slasaðir 
á sjúkrahús eftir jarðskjálfta í 
Pishan í Xinjiang-héraði Kína í 
gærdag. Jarðskjálftinn mældist 
6,5 stig.  

„Ef margt fólk er komið saman 
á einum stað þegar jarðskjálfti 
ríður yfir getur orðið alvarlegt 
slys, en í þessu tilfelli urðu frek-
ar fáir fyrir skaða svo þetta er 
ekki eins alvarlegt,“ sagði Sun 
Shihong, starfsmaður hjá kín-
verskri jarðskjálftastofnun í sam-
tali við fjölmiðla.  - þea

Hamfarir í Xinjiang-héraði:

Sex létust í jarð-
skjálfta í Kína

SVEITARSTJÓRNARMÁL Óeining er 
innan meirihluta Sjálfstæðis-
flokksins í  Kópavogi um þá tilhög-
un að færa bæjarskrifstofur sveit-
arfélagsins úr gamla miðbænum í 
Norðurturn Smáralindar. Margrét 
Friðriksdóttir segir of geyst farið 
og telur mikilvægt að bæjarskrif-
stofur sveitarfélagsins verði enn í 
rótgrónum miðbæ. Birkir Jón Jóns-
son telur mikilvægara að grynnka 
á skuldum bæjarins í stað þess að 
stofna til nýrra skulda. 

Engar samningaviðræður eru 
hafnar milli bæjarins og eigenda 
fasteignarinnar. Sú tillaga sem var 
borin upp á síðasta fundi var um að 
bæjarstjóra yrði falið að hefja samn-
ingaviðræður sem myndu síðan 
verða lagðar fyrir bæjarstjórn. 
Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri 
segir málið fyrst hafa verið rætt í 
október í fyrra. „Það hafa ákveðnar 
þreifingar átt sér stað milli embætt-
ismanna bæjarins og eigenda fast-
eignarinnar. Ég hef ekki komið að 
þeim. Ég hefði viljað á síðasta fundi 
fá umboð til að hefja viðræður svo 
málið gæti tekið eitt skref í viðbót,“ 
segir Ármann. 

„Hér er um gríðarlega mikið 
hagsmunamál að ræða fyrir íbúa 
Kópavogs. Sveitarfélagið er eitt það 
skuldugasta á landinu og því eigum 
við að kappkosta að lækka skuldir 
sveitarfélagsins í stað þess að auka 
þær. Þess vegna vil ég skoða málið 
gaumgæfilega og hef lagt ítarleg-
ar spurningar fyrir bæjarráð þar 
að lútandi. Það hefur verið stefna 
þessa meirihluta að lækka skuldir 
sveitarfélagsins og því vil ég ekki að 
þessi vegferð verði valin sem hefur 
þveröfug áhrif,“ segir Birkir Jón 
Jónsson, bæjarfulltrúi Framsókn-
arflokksins. 

Margrét Frið-
riksdóttir, einn 
bæjarfulltrúa 
Sjálfstæðis-
flokksins, tekur 
í sama streng. 
„Mér finnst of 
geyst farið og 
ég var í hópi 
þeirra sem vildu 
skoða mál ið 

betur. Tveir fulltrúar meirihlut-
ans greiddu atkvæði með frestun á 
síðasta fundi bæjarstjórnar. Skuld-
ir sveitarfélagsins eru háar og 
því þurfum við að skoða mjög vel 
hvaða áhrif tilfærslan mun hafa. 

Ég vil að þetta sé gert faglega og 
að við gefum okkur góðan tíma,“ 
segir Margrét og minnir á að þetta 
sé í raun einnig skipulagsmál. „Við 
höfum byggt upp fallegan miðbæ 
með tónlistarhúsi og öðru og því er 
það mikilvægt að mínu mati að bæj-
arskrifstofur séu einnig staðsettar í 
miðbænum.“

Eigendur turnsins eru fjölmarg-
ir. Einn eigandi hans er einka-
hlutafélagið Hjúpur, sem er dótt-
urfyrirtæki Byggingafélags Gylfa 
og Gunnars, Bygg ehf. Fyrirtæk-
ið studdi bæjarstjóra fjárhagslega 
í prófkjöri fyrir síðustu sveitar-
stjórnarkosningar. Ármann segir 

engin tengsl milli sín og þessa fyrir-
tækis. „Það hryggir mig ef verið er 
að tengja þetta saman,“ segir hann. 
„Ég hef ekki rætt við þessa menn í 
marga mánuði.“  sveinn@frettabladid.is

  Ég hefði 
viljað á síðasta 

fundi fá 
umboð til að 

hefja viðræður. 
Ármann Kr. Ólafsson,
bæjarstjóri í Kópavogi
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STJÓRNMÁL Katrín Jakobsdóttir, 
formaður Vinstri-grænna, ásamt 
níu þingmönnum stjórnarandstöð-
unnar, þar á meðal Árna Páli Árna-
syni, formanni Samfylkingarinnar, 
og Birgittu Jónsdóttur, þingmanni 
Pírata, hefur farið fram á að ný 
skýrsla verði gerð um niðurfærslu 
verðtryggðra fasteignalána. 

Þingmennirnir segja að í skýrslu 
Bjarna Benediktssonar fjármála-
ráðherra um leiðréttinguna sem 
kom út á mánudaginn komi ekki 
fram svör við öllum spurningum 

sem Katrín Jakobsdóttir lagði fram 
um aðgerðina á Alþingi í nóvember.

„Þetta er rosalega stór aðgerð og 
því finnst okkur mikilvægt að það 
ríki sem mest gegnsæi um allar 
upplýsingar. Þess vegna leggjum 
við þessa beiðni fram, til þess að fá 
svör um það sem okkur fannst ekki 
nægjanlega svarað í skýrslunni,“ 
segir Katrín.

Þingmennirnir spyrja hvernig 
heildarupphæð leiðréttingarinnar 
skiptist milli beinnar höfuðstóls-
lækkunar og frádráttarliða. 

Þá spyrja þeir einnig hvernig 
lækkun húsnæðislána skiptist milli 
tíunda eftir tekjum og eignum allra 
framteljenda árið 2014 en ekki bara 
þeirra sem sóttu um lækkun hús-
næðislána.

Katrín á ekki von á því að svör 
við spurningunum fáist fyrr en þing 
kemur saman á ný í haust. - ih

KJARAMÁL „Við boðuðum aðila til 
fundar við okkur,“ segir Garðar 
Garðarsson, formaður gerðardóms 
í kjaradeilu BHM og ríkisins. 

Fyrsti fundur dómsins var hald-
inn í gærmorgun ásamt BHM og 
samninganefnd ríkisins. 

„Á þeim fundi fórum við yfir stöð-
una í málinu, lögin og tilefni þeirra. 
Við kynntum aðilum starfsreglur 
gerðardómsins sem við erum búin 
að setja og við gáfum þeim síðan 
frest í eina viku til að gera kröfur og 
greinargerð og aðilar eiga að skila 
því á föstudaginn næsta.“

Gerðardómi er ætlað að skila áliti 
sínu fyrir 15. ágúst.

„Við höfum fengið þau fyrirmæli 
að skila greinargerð með kröfugerð 
okkar og röksemdir fyrir henni 

fyrir næsta föstudag,“ segir Þórunn 
Sveinbjarnardóttir, formaður BHM.

Aðspurð segist hún ekki vita hve-
nær dómurinn gæti komist að nið-
urstöðu. 

„Það er engin leið að segja til um 
það. Málið er náttúrulega í þeirra 
höndum. Við hjá BHM munum bara 
safna öllum gögnum og svara spurn-
ingum og gera þeim grein fyrir 
stöðunni en að öðru leyti er það 
þeirra að vinna úr stöðunni.“

Garðar Garðarsson hæstarétt-
arlögmaður er formaður dóms-
ins. Auk hans sitja í dómnum Ásta 
Dís Óladóttir, fyrrverandi fram-
kvæmdastjóri Fríhafnarinnar, og 
Stefán Svavarsson, endurskoðandi 
og fyrrverandi stjórnarformaður 
Fjármálaeftirlitsins.   - srs

  Ég er mjög spenntur 
yfir að vinna með þeim. 
Þetta er mikilvægt tákn 

um alþjóðlega skuldbind-
ingu Greely Group þegar 

kemur að sjálfbærni. 
Li Shufu,

stjórnarformaður Geely Group

  Við höfum fengið þau 
fyrirmæli að skila greinar-
gerð með kröfugerð okkar 

og röksemdir fyrir henni 
fyrir næsta föstudag. 

Þórunn Sveinbjarnardóttir,
formaður BHM

➜ Katrín býst ekki við að fá 
svör við spurningum fyrr en 

í haust.
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VIÐSKIPTI Kínverska fjárfestingar-
félagið Geely Group hefur keypt 
hlut í fyrirtækinu Carbon Recycling 
International (CRI). Kaupverðið er 
45,5 milljónir dollara, eða rúmlega 
sex milljarðar íslenskra króna. Ekki 
hefur verið gefið upp hve stóran hlut 
kínverska félagið eignast, en sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðsins 
er hann um þriðjungur. CRI verður 
enn í meirihlutaeigu Íslendinga.

Tilkynnt var um kaupin á blaða-
mannafundi í Hörpu í gær. Fjár-
festingin felst bæði í beinu kaup-
framlagi og einnig frekari kaupum 
á hlutabréfum yfir þriggja ára tíma-
bil.

„Geely hefur skuldbundið sig til 
að ná markmiðum til lengri tíma um 
að draga alveg úr útblæstri gróður-
húsalofttegunda með fjölbreyttum 
tækninýjungum, til dæmis endur-
nýjanlegu metanóli sem orkugjafa 
á bifreiðar,“ segir Li Shufu, stjórn-
arformaður Geely Group. „Þessi 
fjárfesting mun byggja á þeirri 
metanóltækni sem við búum yfir í 
dag, sem gerir okkur auðveldara að 
taka upp nýja tækni til að efla þessa 
starfsemi í Kína.“

Li Shufu segir að þessi fjárfest-
ing geri félaginu kleift að koma upp 
hágæða metanóltækni í Evrópu. 
CRI hafi getið sér gott orð þegar 
kemur að endurnýjanlegu metanóli.

„Ég er mjög spenntur yfir að 
vinna með þeim. Þetta er mikilvægt 
tákn um alþjóðlega skuldbindingu 
Geely Group þegar kemur að sjálf-
bærni.“

KC Tran, stjórnarformaður CRI, 
var ekki síður ánægður með kaup-
in. „Það er sönn ánægja að fá Geely 
Group um borð sem hluthafa og í 
stjórn. Geely Group hefur, samhliða 
vaxandi hefðbundinni bílafram-
leiðslu, verið í fararbroddi í nýrri 
tækni varðandi orkumál og er einn 
af lykilaðilum sem munu móta fram-
tíð bílageirans.“ kolbeinn@frettabladid.is

Kínverskt fjárfestingarfélag 
kaupir þriðjung í CRI
Kínverska fjárfestingarfélagið Geely Group hefur keypt hlut í Carbon Recycling International fyrir 45,5 millj-
ónir dollara, eða sex milljarða króna. Hyggst nýta tækni félagsins í bílaframleiðslu og til að draga úr mengun.

Zhejiang Geely Holding Group 
Co. Ltd., eða Geely Group, er kín-
verskt fyrirtæki í bílaframleiðslu. 
Geely Group, sem var stofnað 
árið 1986, hefur höfuðstöðvar 
sínar í Hangzhou, og er einn 
af mest ört vaxandi bílafram-
leiðendum Kína og stærsta fyrir-
tækið í einkaeigu í þeim geira.

➜ Geely Group

BHM og samninganefnd ríkisins gert að skila greinargerð fyrir föstudag:

Gerðardómur setur starfsreglur

HAGSTOFAN Hlutfall fólks sem 
skorti efnisleg gæði á Íslandi 
lækkaði úr 6,6 prósentum í 5,5 
prósent milli áranna 2013 og 2014. 
Þetta kemur fram á vef Hagstofu 
Íslands.

Árið 2013 var þetta hlutfall á 
Íslandi það fimmta lægsta í Evrópu.

Þegar skortur er greindur eftir 
atvinnustöðu skera öryrkjar sig 
úr, en árið 2014 skorti 23 prósent 
þeirra efnisleg gæði. Hlutfallið 
var mun lægra á meðal atvinnu-
lausra, eða 12,5 prósent. - ngy

Hlutfall lækkaði milli ára:

Færri skortir 
efnisleg gæði

ÞÝSKALAND Vélmenni varð 22 ára 
starfsmanni verksmiðju Volks-
wagen í þýska bænum Kassel að 
bana í vikunni. Frá þessu greindi 
Volkswagen. Maðurinn lést af 
sárum sínum eftir að vélarmur-
inn kramdi hann upp við málm-
plötu. Maðurinn var umsvifalaust 
sendur á sjúkrahús en ekki náðist 
að bjarga honum.

Maðurinn var hluti af starfsliði 
sem var að setja upp sjálfvirkan 
búnað fyrir verksmiðjuna. Vél-
mennið sem um ræðir á að gegna 
því hlutverki að púsla saman 
bílum og er hluti af framleiðslu-
línu sem getur starfað án þess að 
menn hafi umsjón með henni.  - þea

Banaslys hjá Volkswagen:

Vélmenni drap 
22 ára mann

GARÐAR 
GARÐARSSON

ÞÓRUNN SVEIN-
BJARNARDÓTTIR

KAUPIN INNSIGLUÐ  Verðmæti hlutar Geely Group í CRI er yfir sex milljarðar króna. Kínverska félagið hyggst nýta tækni CRI til 
bílaframleiðslu sinnar, bæði í Kína og víðar um heim. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Formaður Vinstri-grænna segir brýnt að sem mest gegnsæi ríki um lækkun verðtryggðra húsnæðislána:

Krefjast frekari svara um leiðréttinguna

KATRÍN JAKOBSDÓTTIR  Katrín segist 
ekki hafa fengið svör við öllum spurn-
ingum sínum um leiðréttinguna. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

MENNTAMÁL Dagur B. Eggerts-
son borgarstjóri hefur óskað eftir 
formlegum viðræðum við Illuga 
Gunnarsson menntamálaráð-
herra um hugmyndir sem tengj-
ast auknum sveigjanleika á milli 
skólastiga.

Dagur hefur sent bréf til 
menntamálaráðherra þess efnis. 

Hugmyndirnar endurspegla þá 
miklu umræðu sem er í gangi um 
sveigjanlegri skil á milli skóla-
stiga á vettvangi Reykjavíkur-
borgar.  - ngy

Hugmyndir borgarstjóra:

Sveigjanleika 
milli skólastiga

DAGUR B. EGGERTSSON  Óskar eftir við-
ræðum við Illuga Gunnarsson mennta-
málaráðherra.  MYND/REYKJAVÍKURBORG

FRAKKLAND 
Frönsk yfir-
völd höfnuðu 
í gær umsókn 
Julians Ass-
ange, forsprakka 
Wikileaks, um 
pólitískt hæli. 
Forseti Frakk-
lands, François 
Hollande, sagði í 

gær að Assange væri eftirlýstur í 
Evrópu og hefði Frakkland ákveðið 
að hafna beiðni hans vegna þess.

Julian Assange á þó ekki á hættu 
að verða handtekinn á meðan hann 
getur dvalið í sendiráði Ekvador 
í London, líkt og hann hefur gert 
síðustu þrjú árin.  
 - þea

Hælisumsókninni hafnað:

Frakkar hafna 
Julian Assange

JULIAN 
ASSANGE

FERÐAÞJÓNUSTA 
Fyrirtækið 
Gray Line hefur 
undanfarna 
mánuði skoðað 
möguleikann 
á því að bjóða 
beinar rútuferð-
ir milli Kefla-
víkurflugvallar 
og Akureyrar. 

Engar endanlegar ákvarðanir 
hafa þó verið teknar um hvort af 
verði.

„Hugmyndin er að ferðirnar 
verði í tengslum við komur og 
brottfarir á Keflavíkurflugvelli 
síðdegis,“ segir Þórir Garðars-
son, framkvæmdastjóri sölu- og 
markaðssviðs Gray Line.  - jhh

Akstur yrði tengdur við flug:

Skoða beinar 
ferðir norður

ÞÓRIR 
GARÐARSSON

Carbon Recycling International 
(CRI) nýtir koltvísýringsútblástur 
og breytir honum í endurnýjan-
legt metanól. Endurnýjanlegt 
metanól er hreint eldsneyti 
sem blanda má við bensín til 
að uppfylla kröfur um hlutdeild 
endurnýjanlegs eldsneytis í sam-
göngum. 

➜ CRI
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www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080
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MEGANE LIMITED ÚTGÁFA
Á BETRA VERÐI

HRINGINN OG 250 KM 
AÐ AUKI Á EINUM TANKI

NÚ BJÓÐUM VIÐ RENAULT MEGANE ÍSLANDSMETHAFA 
Í SPARAKSTRI Í LIMITED ÚTGÁFU HLAÐINN BÚNAÐI

Reykjavík

Akureyri

Egilsstaðir

Höfn

Selfoss

Blönduós

RENAULT MEGANE LIMITED
DÍSIL, BEINSKIPTUR. 3,5 L/100 KM*  / DÍSIL, SJÁLFSKIPTUR. 4,2 L/100 KM*

INNIFALIÐ Í VERÐI: 17" ÁLFELGUR / LYKLALAUST AÐGENGI / SKYGGÐAR RÚÐUR / TÖLVUSTÝRÐ
TVEGGJA SVÆÐA LOFTKÆLING / LIMITED INNRÉTTING OG AÐFELLANLEGIR SPEGLAR

VERÐ: 3.540.000 KR.

ÞÚ TANKAR SJALDNAR Á RENAULT

TEAM RENAULT FÓR 
HRINGINN Á EINUM TANKI
Team Renault kom, sá og sigraði í Wow Cyclothon 2015.  
Liðið kom í mark, fyrst kvennaliða, á nýju mótsmeti, 42:45:54,  
og safnaði yfir 18 milljónum í áheitum. Sjálfskiptur Renault 
Megane dísilbíll fylgdi liðinu hringinn og fór hann allan,  
1.358 km, á einum tanki!
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HEILBRIGÐISMÁL Grafalvarlegt 
ástand er komið upp í þjónustu við 
aldraða á Akureyri. Álag á heima-
hjúkrun og langir biðlistar eftir 
hjúkrunarrýmum öldrunarheim-
ila gera það að verkum að aldraðir 
liggja inni á bráðadeildum Sjúkra-
hússins á Akureyri. 

Útskriftarteymi sjúkrahússins 
á Akureyri kallaði til fundar full-
trúa frá heimahjúkrun heilsugæslu 
Akureyrar, hjúkrunarheimilinu 
Hlíð og bráðadeildum sjúkrahúss-
ins vegna ástandsins. 

Í framhaldinu var ákveðið að 
senda ályktun til Sjúkrahússins á 
Akureyri, velferðarráðs Akureyr-
arbæjar, heilbrigðisráðherra og 
Embættis landlæknis. Í ályktun-
inni er bent á brýna þörf á auknum 
fjárframlögum til heimahjúkrunar 
og heimaþjónustu til þess að koma 
til móts við þá auknu þjónustu sem 
inna þarf af hendi. 

Þóra Ester Bogadóttir, forstöðu-
hjúkrunarfræðingur á Sjúkra-
húsinu á Akureyri, segir aldraða 
liggja á sjúkrahúsinu sem allajafna 
ættu að vera farnir heim til sín. 
Ástæða þess sé erfið staða heima-
hjúkrunar á Akureyri. „Það er mis-
jafnt frá degi til dags hversu marg-

ir það eru, en á lyflækningadeild 
og skurðlækningadeild eru alla 
jafna aldraðir einstaklingar sem 
liggja hjá okkur,“ segir Þóra Ester.  
„Álagið á heimahjúkrun er slíkt 
að það er erfitt að bæta við nýjum 
skjólstæðingum. Einnig erum við 
stundum að útskrifa þyngri ein-

staklinga sem þurfa mikla umönn-
un heima fyrir og það getur verið 
mjög erfitt fyrir heimahjúkrun að 
fá þannig einstaklinga til sín.“

Biðlisti í hjúkrunarrými á öldr-
unarheimilinu Hlíð á Akureyri 
hefur ekki verið lengri í áraraðir. 

 sveinn@frettabladid.is

Alvarlegt ástand í 
umönnun aldraðra
Langir biðlistar eftir hjúkrunarrýmum og vaxandi álag á heimahjúkrun á Akur-
eyri veldur því að aldraðir liggja á bráðadeildum sjúkrahússins. 

SJÚKRAHÚSIÐ Á AKUREYRI  Vegna sívaxandi álags á heimahjúkrun og langra bið-
lista eftir hjúkrunarrýmum liggja aldraðir á bráðadeildum Sjúkrahússins á Akureyri.

SVÍÞJÓÐ Haldið niðri í ykkur and-
anum. Nú koma mýflugurnar. 
Þannig hljóðar fyrirsögn fréttar 
á vef sænska blaðsins Aftonblad-
et vegna hitabylgjunnar í Svíþjóð 
þessa dagana. Þar segir að hit-
anum fylgi innrás mýflugna. Um 
sé að ræða mýflugur sem þríf-
ist sérstaklega vel þegar heitt 
sumar komi í kjölfar kulda og 
vætu að vori. 

Þessi tegund mýflugna verpi 
á þurra jörð. Þegar rignir geti 
mörg þúsund mýflugur komið 

úr eggjum á minna en einum fer-
metra. Allar kvenkynsflugurn-
ar þurfi blóð samtímis. Fyrstur 
kemur fyrstur fær sé lögmálið. 
Mýflugurnar verði örvæntingar-
fullar og geri árás, er haft eftir 
mýflugnasérfræðingnum Yngve 
Brodin. 

Hann segir þessa tegund 
mýflugna miklu harðskeyttari en 
venjulegar mýflugur í skógum í 
norðurhluta Svíþjóðar.

Brodin segir öruggara að 
leggja á flótta en leggja til atlögu 

gegn mýflugunum. „Fólk byrjar 
að berjast gegn þeim og verður 
þá mæðið. Koldíoxíð sem menn 
anda frá sér lokkar mýflugurn-
ar að sér.“

Svitalykt dregur einnig að sér 
mýflugur þannig að best er að 
þrífa sig vel og oft og nota svita-
lyktareyði. 

Mælt er með ljósum fatnaði 
sem hylur líkamann vel til að 
verjast mýflugum. Sérfræðing-
urinn tekur jafnframt fram að 
þeim sé illa við reyk. - ibs

Allar kvenkynsmýflugurnar þurfa blóð samtímis og gera árás í örvæntingu á sveitta líkama:

Ekki skynsamlegt að berjast gegn mýinu

MÝFLUGA  Flugan sem gert hefur 
Íslendingum lífið leitt að undanförnu.
 MYND/ERLING ÓLAFSSON

EGYPTALAND Bræðralag múslima 
stefnir á hefndir vegna morða 
egypskra yfirvalda á háttsettum 
meðlimum bræðralagsins.

Á miðvikudaginn réðst lögregla 
inn í húsnæði þrettán háttsettra 
félaga í Bræðralagi múslima og 
myrti þá. Bræðralagið hefur biðl-
að til fylgjenda sinna að rísa upp 
gegn egypskum stjórnvöldum en 
talsmenn egypska innanríkisráðu-
neytisins segir mennina þrettán 
hafa lagt á ráðin um hryðjuverka-
árásir.  - srs

Lögregla myrti 13 í Kaíró:

Bræðralagið 
boðar hefndir

Dropi
Náttúrulegt kaldunnið þorskalýsi

Dropi er nýtt íslenskt þorskalýsi, ríkt af omega-3 fitusýrum og 100% 
náttúrulegum A og D vítamínum. Fyrsta flokks íslensk náttúruafurð.

Nýtt

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

GRIKKLAND Samkvæmt nýrri skoð-
anakönnun sem gríska dagblaðið 
Proto Thema birti í gær hyggj-
ast 41,7 prósent Grikkja kjósa að 
samþykkja skilmála lánardrottna 
Grikkja í þjóðaratkvæðagreiðslu á 
sunnudaginn. 41,1 prósent hyggst 
hafna þeim. Skekkjumörk sem 
aðstandendur könnunarinnar gefa 
eru þrjú prósent þannig að ljóst er 
að allt getur gerst á sunnudag.

Hæst i rét tur  Gr ikk la nds 
úrskurðaði atkvæðagreiðsluna 
löglega í gær en efast var síðustu 
daga um að hún væri í samræmi 
við stjórnarskrá.

Alexis Tsipras forsætisráðherra 
nýtti tækifærið í gær og ávarp-
aði þjóð sína í sjónvarpi. Tsipras 
hvatti Grikki til þess að hafna því 

sem hann kallaði kúgun lánar-
drottna ríkisins.

Jean-Claude Juncker, forseti 
framkvæmdastjórnar Evrópu-
sambandsins, sagði hins vegar að 
höfnun myndi veikja samnings-
stöðu Grikklands til muna í við-
ræðum um nýjan samning um 
neyðar aðstoð.

Þegar þátttakendur voru spurð-
ir hvort þjóðaratkvæðagreiðsl-
an væri góð hugmynd svöruðu 42 
prósent játandi en um 48 prósent 
neitandi.

Þátttakendur voru einnig spurð-
ir um hvort þeir vildu að Grikk-
land myndi áfram vera meðlimur í 
evrusvæðinu. Yfirþyrmandi meiri-
hluti svaraði þeirri spurningu ját-
andi, 76 prósent.  - þea

Gríska þjóðin skiptist í tvær hnífjafnar fylkingar:

Munar hálfu prósenti

BLÓÐÞYRSTUR  „Fyrir fimm árum drakk hann úr ykkur blóðið. Nú er kominn tími 
til að segja nei,“ segir á þessu veggspjaldi með mynd af Wolfgang Schaeuble, fjár-
málaráðherra Þýskalands.  NORDICPHOTOS/AFP



Sérfræðingar 
í útimálningu 
fyrir íslenskar aðstæður

Baldvin Már Frederiksen málarameistari

„Áður en þú velur málninguna, sem þú ætlar að nota,
skaltu athuga hvort hún sé gerð fyrir íslenskar aðstæður.
Íslenskt veðurfar er gjörólíkt því sem menn eiga að venjast erlendis.
Þess vegna nota ég alltaf útimálningu frá Málningu hf.“
Baldvin Már Frederiksen, málarameistari
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Útsölustaðir Málningar: BYKO Kópavogi • BYKO Granda • Litaver Grensásvegi • BAUHAUS 
Axel Þórarinsson málarameistari, Borgarnesi • Vélsmiðja Árna Jóns, Hellissandi • Vilhelm Guðbjartsson 
málarameistari, Hvammstanga • Verslunin Eyri, Sauðárkróki • BYKO Akureyri • Verslunin Valberg, 
Ólafsfirði • BYKO Reyðarfirði • ORMSSON-VíK Egilsstöðum • Verslunin PAN, Neskaupstað • 
BYKO Selfossi • Miðstöðin Vestmannaeyjum • BYKO Keflavík • N1 verslun Grindavík 
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MÍN SKOÐUN: JÓN GNARR

Ég fer oft í viðtöl við erlenda 
fjölmiðla sem koma til 
Íslands. Í sumar hafa þetta 
verið frá einu upp í þrjú 

viðtöl á viku. Þegar ég er beðinn 
um að stinga upp á mínum uppá-
haldsstað í Reykjavík þá nefni ég 
alltaf Hólavallakirkjugarð. Þang-
að fer ég nær daglega til að ganga 
um með hundinn minn og hlusta 
á hljóðbækur. Þar er ró og friður 
og mér finnst fáir staðir á Íslandi 
jafn íslenskir og Hólavallagarður-
inn; undurfallegur strúktúreraður 
í óskipulagi sínu.

Upp af leiðum vaxa tré og 
minna mann á að lífið er framrás 
og dauðinn aðeins einhvers konar 
umbreyting. Kirkjugarðar eru 

yfirleitt staðir 
sem ég heim-
sæki þegar ég 
er í borgum í 
útlöndum og 
hef tíma aflögu. 
Ég fer frekar í 
kirkjugarð held-
ur en á safn. Í 
sumar var ég 

í Prag og fór þá að sjálfsögðu í 
gamla gyðingakirkjugarðinn. 

Sem áhugamaður um kirkju-
garða og Íslendingur vil ég nota 
tækifærið og segja hvað mér finnst 
kirkjugarðurinn í Gufunesi hræði-
legur staður. Hann er svona „drive-
through“ garður eins og úr ein-
hverri amerískri martröð. Maður 

sér fólk keyra þar upp að leiðum 
og henda blómum út um bílglugg-
ann. Stundum sér maður jafnvel 
hjólför yfir leiði. Ég fór með yngsta 
son minn að leiði mömmu og pabba 
fyrir nokkrum árum. Einhver kall 
hafði lagt bílnum sínum fyrir leið-
ið þannig að við þurftum að koma 
að því frá hlið. Hann hafði skil-
ið bílinn eftir í gangi. Rúðan var 
opin, kveikt á útvarpinu og Reykja-
vík síðdegis ómaði yfir öllu. Þess-
ir tveir kirkjugarðar eru svo góð 
dæmi um hvað er rétt og gott og 
hvað rangt og slæmt í Reykjavík. 
Annar er sivilíseraður og byggir á 
djúpum menningarlegum grunni 
á meðan hinn er kúltúrlaust og 
kuldalegt skipulagsslys.

Dauðans alvara

Ég var mjög ungur þegar ég 
kynntist dauðanum. Ég átti 
aldraða foreldra. Þegar ég 

var tveggja ára dó systir pabba. Ég 
var bara þriggja ára þegar móður-
amma mín dó. Þegar ég var fjög-
urra ára dó systir mömmu. Þegar 
ég var níu ára dó önnur systir 
hennar. Árið 1981 var örlagaríkt í 
mínu lífi á margan hátt. Ég var þá 
fjórtán ára. Það ár dó föðuramma 
mín, en hún var mér mjög náin. 
Sama ár fóru líka tveir bræður 
mömmu eftir langa veikindabar-
áttu. Þetta hafði mjög afgerandi 
áhrif á alla fjölskylduna og okkar 
samskipti.

Ég hef svo, eins og flestir aðrir, 
haft einhver afskipti og tengsl við 
dauðsföll í gegnum tíðina. Dauð-
inn er mér innblástur og hvatning 
til lífs og gleði. Þrítugasta nóvem-
ber 2008 dó pabbi minn. Pabbi var 
mjög pólitískur og líklega valdi ég að 
verða pólitískur til að heiðra minn-
ingu hans og halda hans baráttu 
áfram á minn hátt. Og úr því varð 
Besti flokkurinn. Sjötta apríl 2010, í 
upphafi kosningabaráttunnar, varð 
tengdapabbi minn og vinur, Jói Gísla, 
bráðkvaddur á heimili sínu. Og í stað 
þess að missa andann og hætta lagði 
ég mig allan fram við að gera allt 
eins fjörugt og hann hefði viljað hafa 

það. Andi tengdapabba míns sveif 
yfir kosningabaráttu Besta flokks-
ins enda var hann fæddur 17. júní. 
Sami dagur varð líka fyrsti formlegi 
vinnudagurinn minn. 

Þegar ég var búinn að vera borg-
arstjóri í nokkra mánuði dó svo 
mamma mín. Ofan á öll leiðindin 
sem voru fyrir þá óttaðist ég að það 
myndi gera út af við mig og ég var 
við það að brotna og gefast upp. En 
mamma var þrautseig og æðrulaus. 
Hún hafði kosið Besta flokkinn og 
mig. Og í minningu hennar ákvað 
ég að gefast ekki upp heldur klára 
það sem ég hafði byrjað á, því þann-
ig hefði hún gert það.

Mamma, pabbi og Jói

Af öllum mysteríum alheims-
ins þá er fátt sem jafnast á 
við dauðann. Það veit eng-

inn hvað „verður um okkur“ þegar 
við deyjum. Þeir sem hafa verið 
nálægt því að deyja hafa oft merki-
legar sögur að segja af reynslu 
sinni og ýmsar ólíkar kenningar 
eru um fyrirbærið. Ég hef lesið 
mikið af bókum um dauðann, bæði 
vísindaleg fræðirit, heimspeki- og 
trúarrit.

Ég hef ekki komist að neinni nið-
urstöðu. Ég ber kvíðablandna til-
hlökkun til minnar eigin dauða-
stundar. Ég er mjög spenntur að 
sjá hvað gerist. Kemur pabbi á 
svifnökkva að taka á móti mér 
eða líkamnast ég kannski í geim-
veru í einhverjum fjarlægum 
hluta sólkerfisins? Það væri vissu-
lega gaman en ef ekkert gerist þá 
nær það ekki lengra. Það skiptir 
kannski ekki höfuðmáli hvað verð-

ur um mann heldur frekar þá sem 
eftir sitja og hvaða verk sitja eftir 
mann. Ef allt er orka hér í heimi 
þá hlýtur minning að vera orka 
líka. Kannski er lífið og dauðinn 
bara eitt og hið sama og endalaus 
umbreyting orku og á meðan við 
höldum að við séum að kveðja ein-
hvern sem er farinn þá er hann 
kannski orðinn hluti af manni 
sjálfum og heldur áfram að lifa í 
gegnum okkur?

Nýtt upphaf

MARGIR

LITIR
Í LEÐRI OG 

ÁKLÆÐI

VERÐ FRÁ KR.

79.990*

*ÁN SKEMILS

LEVANTO 
hægindastóll

Þ
au tíðindi bárust í vikunni að samhugur væri meðal allra 
sveitarfélaga höfuðborgarsvæðisins um nýtt svæðisskipulag. 
Hryggjarstykki skipulagsins væri afkastamikið samgöngu-
kerfi, svokölluð Borgarlína, sem tengja myndi kjarna sveitar-
félaganna við allt höfuðborgarsvæðið.

Hagstofan gerir ráð fyrir mikilli fjölgun íbúa á höfuðborgarsvæð-
inu næstu árin. Segja spárnar höfuðborgarbúa verða tæplega 300.000 
talsins árið 2040. Eigi höfuðborgarsvæðið að bera allt þetta fólk þurfa 
skipulagsmál að taka mið af því. Taka þarf ferðavenjur borgarbúa til 
endurskoðunar og styrkja almenningssamgöngur svo um munar.

Samfélagið hefur þróast umtalsvert síðustu árin samhliða fjölgun 
einkabílsins. Íbúðabyggð hefur dreifst og sífellt fleiri ferðast lengri 

veg í leit að þjónustu, atvinnu eða 
menntun. Aukin dreifing íbúða-
byggðar gerir rekstur almennings-
samgangna bæði torveldari og 
kostnaðarsamari – og til verður 
vítahringur einkabílsins – dreifð 
byggð með slökum almennings-
samgöngum kallar á fleiri bíla. 

Talsverð hætta er á samspili 
milli fyrirsjáanlegrar fólksfjölg-

unar og aukningar á bílaumferð. Það verður tæpast ódýrt fyrir litla og 
gisna borg að veita einkabílnum raunverulega samkeppni. Sé ætlunin 
að byggja háþróað almenningssamgöngukerfi af metnaði, stuðla að 
aukinni notkun, draga úr umferðarteppum og tryggja umhverfis-
vænni ferðamáta, er líklegt að verðmiðinn verði hár.

Guðmundur Freyr Úlfarsson, prófessor í samgöngufræðum við 
Háskóla Íslands, segir fyrirætlanir um léttlestarkerfið Borgarlínu 
vera sóun á skattfé. Slíkt samgöngukerfi verði óhagkvæmt og stofn-
fjárfestingin gífurleg. Hann gefur því lítið fyrir kostnaðar- og ábata-
greiningu kerfisins sem bendir til umfangsmikils sparnaðar fyrir 
samfélagið allt. Hvað sem því líður mun beinn þjóðhagslegur gróði 
af öflugum almenningssamgöngum og heilsufarslegur ábati af því að 
ganga eða hjóla, verða mikill.

Íslendingar veigra sér margir við að nota almenningssamgöngur 
enda felur ferðamátinn í sér einhverja göngu. Virðist veðurfarið þar 
helsta röksemdin. Nokkuð veikburða röksemd í flestum tilfellum enda 
fjölmargar erlendar borgir sem reka öflugar almenningssamgöngur 
við svipuð veðurskilyrði. Þó nokkrir notendur einkabílsins hafa 
ítrekað lýst andstöðu sinni við sumarlokanir í miðbæ Reykjavíkur 
og segja óásættanlegt að neyðast til göngu nokkurn spöl. Það var því 
áhugavert þegar Björn Teitsson og Andri Gunnar Lyngberg hjá Trí-
pólí arkitektum birtu úttekt sína í vikunni. Þar kom í ljós að ökumenn 
sem leggja bíl sínum í miðborg Reykjavíkur þurfa að ganga í mesta 
lagi 350 metra, svo nálgast megi alla verslun og þjónustu við Laugaveg 
– þrátt fyrir sumarlokanir. Það er varla mikið fyrir fullfrískt fólk.

Það er fagnaðarefni að sveitarfélög höfuðborgarsvæðisins sam-
mælist um framtíðarsýn í samgöngumálum. Hvort Borgarlína reynist 
hagkvæmur kostur er erfitt að meta. Þó er ljóst að ferðamáti borgar-
búa þarf gagngera endurskoðun ef mæta á áætlaðri fólksfjölgun 
af skynsemi. Umbætur á almenningssamgöngum eru nauðsynleg 
fjárfesting og mikilvægt kjaramál fyrir marga – en meðalnotandi 
einkabíls eyðir verulegum hluta ráðstöfunartekna sinna í rekstur 
bifreiðar. Gera þarf almenningssamgöngur að raunverulegum kosti 
fyrir fjölbreyttari hópa, bíllausan lífsstíl að heillandi valmöguleika 
og umhverfisvænni ferðamáta að algjöru forgangsmáli. Það er hags-
munamál öllum til heilla.

Samspil fólksfjölgunar og bílaflotans:

Vítahringur 
einkabílsins

Kristín
Þorsteinsdóttir

kristin@frettabladid.is



HLUTI AF BYGMA

SUMAR

TAX
FREE

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

Tax free jafngildir 19,35% afslætti. Gildir 30. júní- 5. júlí meðan birgðir endast

ferðavörur, reiðhjól og trjáplöntur

30% afsláttur af garðhúsgögnum

Trjáplöntur 
og runnar 

fyrir garðinn 
og sumarhúsið
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„Þetta er klárlega stærsta 
keppnin hingað til, bæði flestir 
keppendur og margir í undir-
búningi,“ segir Geoffrey Þór, 
rekstrarstjóri á Prikinu. Þar fer 
í dag fram hin árlega átkeppni 
Big Kahuna, þar sem keppendur 
etja kappi við að klára stærsta 
hamborgara matseðlisins á sem 
stystum tíma. Borgarinn ber 
titilinn Big Kahuna og er ekkert 
lamb að leika sér við. „Þetta er 
tvöfaldur börger, með skinku, 

osti, beikoni, pepperóníi, ham-
borgarasósu, káli, lauk og tóm-
ötum. Hann er borinn fram með 
slatta af frönskum og 5 dollara 
milksjeik sem inniheldur súkku-
laðikökubita og meira gúmmel-
aði,“ segir Geoffrey um þennan 
massífa hamborgara. 

Keppnin hefur farið fram síð-
astliðin fimm ár en í ár eru tólf 
keppendur skráðir til leiks og 
hafa þrír af þeim unnið keppn-
ina áður. Reglurnar eru einfald-
ar. Sá sem er fyrstur til að klára 
af diskinum sigrar og hlýtur 
að launum 10 Big Kahuna-mál-
tíðir á veitingastaðnum og fær 

Kahuna-farandbikarinn með sér 
heim. 

Geoffrey hefur sjálfur tekið 
þátt í keppninni og unnið. „Ég 
ætla að taka þátt. Ég hef verið 
að búa mig andlega undir þetta 
og hef verið duglegur að drekka 
vatn. Annars hef ég fengið mis-
góð ráð frá mönnum, en ég held 
að dagsformið sé mikilvægast,“ 
segir Geoffrey.

Metið í keppninni er rétt rúmar 
þrjár mínútur. „Þetta verður 
geggjað og vonandi myndast ekta 
átkeppnisstemning eins og maður 
sá í 80’s bíómyndunum.“ 

Keppnin hefst klukkan 15.00.
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FARÐU
HLUSTAÐU
LESTU
HORFÐU...

Við stefnum á fyrstu tjaldútilegu 
sumarsins. Við höfum legið yfir veð-
urspánni og byrjum í Stykkishólmi og 
förum svo yfir á Húsafell. Þó það sé 
góð spá í bænum þá hugsa ég að við 
bíðum með að tjalda í garðinum.

Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri
Fyrsta útilega sumarsins

Ég ætla að kíkja á ATP-hátíðina í í 
kvöld þar sem ég ætla að sjá hljóm-
sveitirnar Swans og Loop. Annars 
verð ég rólegur og ætla að njóta þess 
að vera heima með fjölskyldunni.

Jón Atli Benediktsson, 
rektor Háskóla Íslands
Njóta góðra tónaÉg ætla að skella mér í útilegu með 

Nova á Úlfljótsvatn. Starfsfólkið 
mætir með börnin og það verður 
grillað og farið í leiki. Það er mikil 
spenna í hópnum. Nú er bara að 
vona að veðurspáin gangi eftir.

Liv Bergþórsdóttir, forstjóri Nova
Útilega með samstarfsfólki

Ég verð í New York um helgina sem 
er mögulega nettara en það sem 
allir aðrir eru að gera. Ég og Blær 
vinkona erum að fara að rappa 
á spunasýningu þar sem margir 
frægir rapparar hafa komið fram 
og við ætlum að rústa því. Svo 
ætla ég bara að slaka á og njóta 
þess að vera í stóra eplinu.

Steiney Skúladóttir,
sjónvarpskona og Reykjavíkurdóttir
Rappa og njóta í New York

Á KIASMOS  
Hljómsveitin 
stígur á svið 

á sunnudag, á tón-
listarhátíðinni ATP í 
Reykjanesbæ.

ENGLARYK 
 eftir Guð-
rúnu Evu 

Mínervudóttur.

Á ALBATROSS  
í Háskólabíói á 
laugardagskvöld. 

MIAMI
svefnsófi með horntungu
Með rúmfatageymslu í tungu. Dökkgrátt, slitsterkt áklæði.
Bara vinstri tunga. Stærð: 240 x 225 cm, H: 80 cm.

Fullt verð: 169.900 kr.

149.900 kr.

IBIZA
U-sófi
Grábrúnt, slitsterkt áklæði - 
hægri og vinstri tunga.

Fullt verð: 249.900 kr.

19
8

 c
m

286 cm

189.900 kr.

JACKPOT
U-sófi
Svart, slitsterkt áklæði -  
hægri og vinstri tunga.

Fullt verð: 189.900 kr.

20
3 

cm

276 cm

149.900 kr.

Afgreiðslutími 
Mán. til fös. frá kl. 10–18
Laugardaga frá kl. 11–16
www.dorma.is

Holtagörðum 
512 6800
Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100

Sumar
útsala

Holtagarðar  |  Akureyri  |  www.dorma.is

Sumar
útsala

TVENNUTILBOÐ
dúnsæng + koddi

NATURE’S REST
heilsurúm

Aðeins  59.900 kr.

Nature’s Rest heilsudýna 

með Classic botni.

Stærð: 140x200 cm.

Fullt verð: 92.900 kr.

33.000
krónur

AFSLÁTTUR

O&D dúnsæng

· 50% dúnn

· 50% smáfiður

+ Dúnkoddi

Fullt verð: 24.900 kr.

Aðeins  18.900 kr.Aðeins 18 900 k

TVENNU
TILBOÐ

Þú finnur 
bæklinginn á dorma.is

MEIRA Á
dorma.is

Á ÍRSKA DAGA Á AKRA-
NESI Hátíðin er mikil fjöl-
skylduskemmtun. 

Stærsta keppnin 
hingað til haldin í ár
Hin árlega átkeppni Big Kahuna fer fram á Prikinu í dag. Tólf einstak lingar etja 
kappi í hamborgaraáti. Keppnin er vel þekkt og vel sótt á ári hverju.

BRJÁLAÐUR BORGARI  Hamborgarinn sem kallast Big Kahuna er ekkert lamb að leika sér við. Hér virða þeir Árni Hjaltason, 
Björn Tyler, Grétar Björnsson, Jón Dýri og Geoffrey Þór borgarann stóra fyrir sér. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM  

Gunnar Leó
Pálsson
gunnarleo@frettabladid.is
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Við kynnum með stolti nýjustu úralínuna okkar. Tradition úrin eru 
glæsileg íslensk hönnun og fást þau í ýmsum litasamsetningum.
Kíktu á úrvalið í vefversluninni okkar á michelsen.is

Laugavegi 15 - 101 Reykjavík - sími 511 1900 - www.michelsen.is



Pizzusteinn
Þv. 32 cm.

Hamborgarasett
Matreiðslubók fylgir.

Canberra gasgrill
Fjögurra brennara kerfi úr sérlega endingargóðu steypujárni með fullkominni hitadreifingu og 
rafuppkveikju. Geymsluskápur undir grillinu, Hliðarhilla sem taka má af, með hnífaparageymslu. 
Fjórskipt grind úr steypujárni, með hitagrind, og 4 læsanleg stýrihjól, innbyggður hitamælir í loki.

Baron 440 gasgrill
Með 4 Dual-Tube brennurum og 1 hliðarbrennara með styrk sem nemur 2,7 kW. Grillflötur 64 x 44 cm. 
Grillhilla og skápur undir gaskút og verkfæri fylgja.

Einnota grill
Fullbúið grill í einum pakka, tilbúið til notkunar á  
20 mínútum. Frábært í garðinn, lautarferðir, útilegur 
og veiðitúra.

Gashylki, 440 g.
Einnota gashylki fyrir Q1000/Q100 og Performer 
kolagrill með gasuppkveikju.

3.503.-
4.379.- 

2.636.-
3.295.- 

436.-
545.- 

956.-
1.195.- 

20% afsláttur af grillu
- alla helgina

51.996.-
64.995.- 

91.996.- 91.192.-
114.995.- 113.990.- 

Rock 200 gasgrill
2 ryðfríir brennarar. Grillflötur 53 x 47 cm. Mattglerungshúðuð steypujárnsplata og steypujárnsgrind, 
hitamælir í loki.



BAUHAUS REYKJAVÍK - Lambhagavegur 2–4 - 113 Reykjavík - 515-0800 - info@bauhaus.is - www.bauhaus.is

Auglýst verð gildir frá laugardeginum 4. júlí til og með sunnudeginum 5. júlí 2015.  
Gildir á meðan birgðir endast.

Grillsett með 3 hlutum
Töng, gaffall og spaði.

Grillbursti, 3 í 1

Hilla fyrir grilláhöld Hilla fyrir grilláhöld

Regal XL gasgrill
2 í 1 grill. 4 + 2 Dual brennarar með heildarstyrk sem nemur 17,6 kW, fyrir aftan steikingarbrennara 
með styrk sem nemur 4,4 kW, auk hliðarbrennara með styrk sem nemur 2,7 kW. Grillflötur 64 x 49 cm 
+ 30 x 49 cm. Skápur til að geyma í gaskút. ÞARF AÐ SÉRPANTA

Q3000 gasgrill
Með áfestum vagni og fjölbreyttu úrvali fylgihluta. 2 brennarar úr ryðfríu stáli, 6,35 kW/klst., 
og glerungshúðuð grind úr steypujárni.

Hobart gasgrill
Ryðfríir brennarar og hliðarbrennari. Grillflötur 56 x 42 cm. 2 glerungshúðaðar grillgrindur. 
Rafstýrður kveikirofi, innbyggður hitamælir. Þrýstingsjafnari og slanga fylgja.

1.272.-
1.590.- 

5.996.-
7.495.- 

396.-
495.- 

2.796.-
3.495.- 

um og grillfylgihlutum

Grillveisla í BAUHAUS
laugardaginn 4. júlí.
Við bjóðum til pylsuveislu fyrir viðskiptavini okkar í  

dag og verðum einnig með hoppukastala fyrir börnin.

35.196.-
43.995.- 

59.996.-
74.995.- 

211.196.-
263.995.- 
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Þegar ég byrjaði var ekk-
ert stelpulið, þannig að 
ég æfði með strákunum 
þangað til ég varð þrett-
án. Þá kom kvennalið, 
svo ég keppti með þeim 

líka, en æfði áfram með strákun-
um,“ segir Dagný Brynjarsdóttir, 
24 ára leikmaður Selfoss í Pepsi-
deild kvenna og leikmaður íslenska 
kvennalandsliðsins. Dagný er fædd 
og uppalin á Hellu. Hún er hvað best 
þekkt fyrir að skora mark Íslands 
gegn Úkraínu, en markið kom 
íslenska liðinu áfram á EM 2013. 
„Tilfinningin að skora var ólýsan-
leg. Allir spurðu: Hvernig leið þér? 
Ég man það ekki. Ég var í nettu 
blakkáti,“ segir Dagný og hlær inni-
lega.

Aftur að strákunum og byrjun 
ferilsins. „Mér fannst geðveikt að 
æfa með strákunum. Þegar ég byrj-
aði að æfa með stelpum fyrst fannst 
mér það eiginlega dálítið erfitt.“ 
Dagný hóf að æfa með kvennaliði 
Vals sextán ára, árið 2007. 

Tæklar strákana 
„Stelpuliði fylgir svo miklu meira 
drama – það ekkert vesen með 
strákunum. Ef maður er eitthvað 
pirraður á æfingu þá tæklar maður 
einhvern illa og svo er það búið. Það 
er of mikið um það í kvennaboltan-
um að stelpur taki leiðindin með sér 
út af vellinum.“

Dagný segir það hafa verið mikið 

stökk að fara yfir í Val eftir að 
hafa spilað alla tíð með æskuvin-
um sínum. „Þetta var fyrsta sum-
arið mitt sem ég var ekki heima og 
nýtt lið. Ég var yngst þegar ég kom 
í liðið. Fyrstu tvö árin var ég ekki 
ég sjálf, talaði lítið og var feimin. Ég 
hafði mikla heimþrá,“ segir Dagný 
og bætir við að hún hafi ekki átt 
marga vini. „En svo kom það. Stelp-
urnar í Val voru góðar við mig, en 
þegar maður er svona kjúklingur 
eins og það kallast, að koma inn í 
meistaraflokk, þarf maður að vinna 
sér inn virðingu sem var öðruvísi 
en heima, þar horfðu strákarnir á 
mig eins og ég væri besta stelpa á 
Íslandi.“

Fyrirliði fimmta flokks karla
Dagný fór snemma að skara fram 
úr. Hún var í A-liði strákanna 
heima í Rangárvallasýslu og fyrir-
liði fimmta flokks karla, eina stelp-
an, rifjar hún upp. „Ég hagaði mér 
eins og ein af strákunum. Ég var 
ber að ofan með þeim þangað til ég 
varð svona tólf ára,“ segir Dagný 
og hlær. „Ég var búin að #freethe-
nipple langt á undan öllum. Örugg-
lega vandræðalega lengi.“

Dagný spilaði með Val þar til 
2011, þegar hún lagði land undir fót 
og hóf nám samhliða fótboltanum í 
Florida State University. Dagný og 
félagar hennar í háskólaboltanum 
urðu meistarar í bandarísku deild-
inni í desember í fyrra og hún var 
valin næstbest í deildinni. 

Erfitt hjá þýska stórveldinu
„Ég myndi segja að ég væri best,“ 
segir Dagný, létt í bragði. „En hin 
stelpan sko – þetta var á milli okkar 
tveggja – hún er stjarna í Bandaríkj-

unum. Hún er í bandaríska landslið-
inu og er mjög góð. Okkar lið keppti 
við hennar þrisvar á síðasta tímabili 
og við unnum þær öll skiptin.“ 

Eftir að námi Dagnýjar lauk 
bauðst henni samningur hjá 
draumaliðinu, stórveldinu Bayern 
München í Þýskalandi. „Ég var að 
útskrifast og þurfti að stökkva á það 
án þess að fara í heimsókn – ég hélt 
að ég gæti séð eftir því ef ég segði 
ekki já. En ég mun aldrei gera þetta 
aftur, fara út án þess að vera búin 
að heimsækja liðið. Ég er ekki hrifin 
af Þýskalandi eftir mína reynslu,“ 
útskýrir Dagný og segir að eftir 
um tvo mánuði í Þýskalandi hafi 
henni hætt að líða vel. „Þetta var 
einhæft og þjálfarinn ekki eins og 
ég er vön. Hann var vandræðaleg-
ur gæi og skrítinn. Hann var ekki 
að bæta mig sem leikmann, en ég 
var í liði með fimmtán landsliðskon-
um og það bætti mig að æfa í þannig 
umhverfi.“ Dagný bætir við að þetta 
hafi verið eins og að æfa fitness 
frekar en fótbolta. „Það er alveg 
hægt að æfa vel ef maður gerir það 
rétt, en þetta var rugl.“

Dagný segir þetta hafi tekið 
gleðina úr boltanum sem hún hafði 
aldrei kynnst áður. „Ég lenti í því 
að mér fannst ekki gaman lengur í 
fótbolta. Þeir sem þekkja mig vita 
að ég er æfingasjúk. Mig langar oft 
að gera of mikið og stundum meiði 
ég mig út af því.“

Smituð af þýsku stemningunni
Dagný tók ákvörðun um að fara til 
New York og skrifa undir hjá New 
York Flash. „Ég var orðin mjög 
spennt að fara, en þremur dögum 
áður fékk ég þær fregnir að vegna 
tæknilegs atriðis þyrfti ég að bíða 

þangað til á næsta ári til að mega 
skrifa undir. Ég ákvað að fara í Sel-
foss, af því að mig langaði að spila 
og líka að finna gleðina. Ég hélt að 
ég myndi fara á eina æfingu og finn-
ast gaman, en það var ekki. Þá varð 
ég hrædd. Smituð af þýsku stemn-
ingunni, mætti á æfingu, gerði það 
sem átti að gera og fór. Það tók samt 
bara nokkrar æfingar, þá kom gleðin 
aftur og síðan hefur verið gaman.“

Þjálfarinn hjá Selfossi, Gunn-
ar Borgþórsson, hjálpaði Dagnýju 
í gegnum þennan tíma. „Ég sagði 
honum hvernig þetta var í Þýska-
landi – ég gæti alveg trúað að ég 
hefði haft vott af þunglyndi.“

Margrét Lára Viðarsdóttir, önnur 
afrekskona í knattspyrnu, gerði 
könnun í námi sínu um kvíðarösk-
un og þunglyndi hjá afreksíþrótta-
fólki á Íslandi, en Dagný var ein 
þeirra sem könnunin var lögð fyrir. 
„Þá svaraði ég einhverjum fimm-
tán spurningum; ef ég hefði svar-
að þessum spurningum frá því ég 
var sex ára þar til í desember 2014 
hefði ég sagt nei við öllu, en svo allt 
í einu þegar ég er að svara þessu fæ 
ég sjokk. Ég fattaði hvað ég hafði 
verið langt niðri.“ 

Dagný segir hressandi að koma 
heim. „Það er gaman. Ég er trúlof-
uð, búin að vera lengi í sambandi, 
og finnst gaman að vera heima hjá 
honum. Við erum búin að vera í fjar-
sambandi í fjögur ár. Við æfðum 
saman þegar við vorum lítil og hann 
reyndi við mig í mörg ár eftir það. 
Við byrjuðum saman 2007 og höfum 
verið saman síðan,“ segir Dagný. 
Hún ákvað að vera á Íslandi á 
meðan hún nær sér, lagar hausinn á 
sér, eins og hún orðar það. „Svo ætla 
ég að reyna að fara til  Ástralíu.“ Það 

verður áður en hún heldur aftur út 
til BNA til að tala við lið, en ekkert 
er staðfest.

Aldrei drukkið
Dagný hefur aldrei drukkið. Ertu 
þess vegna svona góð? „Já,“ segir 
Dagný og hlær. „Þegar ég var yngri 
var ég alveg óþekk, gerði prakk-
arastrik og fór til skólastjórans, 
kannski líka því ég var ein af strák-
unum. En ég setti mér það markmið 
að ég ætlaði ekki að drekka fyrr en 
ég væri orðin átján og hef staðið við 
það. Svo varð ég átján ára og lang-
aði ekki lengur. Margir segja: Þú 
veist ekki af hverju þú ert að missa. 
Þá bara veit ég það ekki. Ég stend 
með sjálfri mér. Mér er alveg sama 
hvað allir segja. Á meðan mig lang-
ar ekki, af hverju á ég að gera það?“

Umræðan berst að kvennabolta 
og lítilli umræðu í kringum hann á 
Íslandi. „Þetta er ekki bara á Íslandi, 
en þetta er slæmt hér heima. Í öllum 
löndum er karlaboltinn svo stór. En 
til að gefa dæmi, þá fór ég að gefa 
eiginhandaráritanir suður í Grinda-
vík fyrir nokkrum vikum vegna 
EM U-17 ára á Íslandi og krakkarn-
ir vissu ekki hver ein stelpa var í A-
landsliði kvenna. Þegar umfjöllun-
in er lítil hefur það keðjuverkandi 
áhrif, þá þekkir enginn leikmenn-
ina og enginn kemur að horfa á 
leiki. Í Bandaríkjunum er svo mikil 
umfjöllun.“ Dagný segir Íslendinga 
mega læra af Bandaríkjamönnum í 
þessum efnum. „Auðvitað búa fleiri 
í BNA en hér, en það er samt alveg 
hægt að gera betur. Stelpur í fótbolta 
þurfa einhvern veginn að vera sætar 
og í styttri buxum til að ná einhverri 
athygli. Það finnst mér ekki rétt,“ 
segir Dagný að lokum.

Ólöf 
Skaftadóttir
olof@365.is

Erfiður tími hjá Bayern München
Dagný Brynjarsdóttir er ein besta fótboltakonan á landinu og í landsliði Íslands. Hún er 24 ára gömul en hefur þegar spilað 
á Íslandi, í Bandaríkjunum og hjá stórveldinu Bayern München í Þýskalandi, en henni líkaði dvölin þar illa. Hún stefnir næst 
til Ástralíu. Dagný er hress og skemmtileg, byrjaði með kærastanum sínum sextán ára og hefur aldrei drukkið áfengi.

EIN AF STRÁKUNUM  Dagný Brynjarsdóttir æfði lengst framan af með strákunum. Hún segir að mörgu leyti erfiðara að æfa með stelpum en strákum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

  Ég setti mér það 
markmið að ég ætlaði 

ekki að drekka fyrr en ég 
væri orðin átján og stóð 

við það. Svo varð ég átján 
ára og langaði ekki lengur.

  Þetta var einhæft og 
þjálfarinn ekki eins og ég 

er vön. Hann var vand-
ræðalegur gæi og skrýt-

inn. Hann var ekki að 
bæta mig sem leikmann.
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  Menn voru 
mjög tilbúnir að 

ráðast að sýning-
unni og fengu 

þetta gullna 
tækifæri sem var 

bókin.

Það má segja að ákveðið 
fordæmi hafi verið gefið 
þegar Listasafn Árnes-
inga úthýsti sýningunni 
Koddu skömmu áður 
en átti að opna hana,“ 

segir Ásmundur Ásmundsson. Sýn-
ingarstjórar sýningarinnar voru 
Ásmundur, Hannes Lárusson og 
Tinna Grétarsdóttir. Upphaflega 
hafði safnið leitað til Hannesar Lár-
ussonar og lagt upp með að þema 
sýningarinnar yrði: Safneignin úr 
fórum Halldórs Einarssonar skoðuð 
með tilliti til þjóðlegrar fagurfræði 
þá og nú. 

Samkomulag á milli Hannesar og 
Ingu Jónsdóttur, safnstjóra Lista-
safns Árnesinga, varð um að sýn-
ingin yrði opnuð í nóvember 2010. 
Í ársskýrslu Listasafns Árnesinga 
2011 segir um ágreining safnstjóra 
og sýningarstjóra: 

„Inntak sýningarinnar breytt-
ist. Ég gerði ekki athugasemdir við 
það og fannst reyndar áhugavert að 
taka inn í safnið sýningu þar sem 
umræðuefni samfélagsins væri 
tekið fyrir; birtingarmyndir góðær-
is og hruns. En ágreiningurinn varð 
vegna þess að sýningarstjóri/sýn-
ingarstjórn bar enga virðingu fyrir 
stofnuninni sem hann/þau þáðu að 
starfa við og þeim var fyrirmunað 
að skilja að stofnunin setti sér mörk 
sem þeim bar að virða.“

Úthýst úr safninu
„Þetta var hrein og klár ritskoðun 
sem er mjög alvarleg valdbeiting,“ 
útskýrir Ásmundur. „Og því kom 
aldrei annað til greina en að setja 
upp sýninguna annars staðar. Það 
var bara erfiðara en við lögðum upp 
með vegna þess að listheimurinn og 
menningarstofnanirnar höfðu ein-
hvern veginn tekið afstöðu gegn 
sýningunni og þannig með ritskoð-
unartilburðum safnstjórans áður en 
hún hafði verið sett upp. Menning-
arelítan eða intelligensían eða hvað 
menn vilja kalla þetta yfirvald sem 
vill stýra menningunni og telur sig 
eiga hana, reyndi leynt og ljóst að 
hindra að sýningin færi upp.“ 

Að lokum lagði barónessan Fran-
cesca von Habsburg þremenningun-
um lið og lagði fram það fjármagn 
sem til þurfti. Koddu var sett upp 
bæði í Allianz-húsinu og í Nýlista-
safninu. Á sýningunni voru verk 
46 listamanna. Titill sýningarinn-
ar Koddu var sóttur til auglýsinga-
herferðarinnar Inspired by Iceland, 
og inntak hennar spannaði allt frá 
tilurð þjóðlegs myndmáls, virkni 
ímynda í samtímanum til birtingar-
mynda og tákngervinga góðærisins, 
hrunsins og eftirmála þess. 

Fallegasta bók í heimi
„Það fór eitthvað af stað – en það 
fór ekkert almennilega af stað fyrr 
en Nýló ritskoðaði sýninguna, tók 
niður Fallegustu bók í heimi og lok-
aði safninu.“  

Ástæðan fyrir lokun sýningar-
innar voru ásakanir forsvarsmanna 
bókaútgáfunnar Crymogeu um að 
notkun eintaks af Flora Islandica, 
með myndskreytingum Eggerts Pét-
urssonar listmálara, hefði verið brot 
á sæmdarrétti höfundar bókarinnar.

Fallegasta bók í heimi er höf-
undarverk sýningarstjóranna sem 
keyptu eintak af Flora Islandica og 
skreyttu hana með mat, súkkulaði, 
majonesi og malakoffi. Bókin var 
hluti af stærri innsetningu sýning-
arinnar.

Árás á blómin
„Sýningin vakti blendin viðbrögð 
og varð fljótt umdeild, en það að 
hún hafi yfirleitt farið upp fór fyrir 
brjóstið á þeim sem telja sig eiga 
menninguna og vilja stjórna henni. 
Þetta var ágeng sýning og ögr-
andi og því vorum við viðbúin því 
að hún myndi vekja hörð viðbrögð. 
„Yfirvaldið“ var búið að ákveða að 
sýningin yrði ekki, og þess vegna 
voru menn mjög tilbúnir að ráð-
ast að sýningunni og fengu þetta 
gullna tækifæri sem var bókin,“ 
heldur Ásmundur áfram og segist 
enn ekki skilja hvernig hægt sé 
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Ólöf 
Skaftadóttir
olof@365.is

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Ásmundur Ásmundsson hefur verið áberandi í íslensku listalífi undanfarin ár. 
Frá árunum eftir hrun hefur hann upplifað þrengingar sem snúa að tjáningar-
frelsi. Hann segir aukna ritskoðun og þöggun áhyggjuefni, að verk hans og 
sýningar hafa verið ritskoðaðar. Kaflaskil hafi orðið með sýningunni Koddu, þar 
sem eitt umtalaðasta verk seinni ára, Fallegasta bók í heimi, var sýnt. Í vor var 
svo verki hans Holu úthýst af sýningu í Safnahúsinu.



     Gjafakort     

 Miðborgarinnar

okkar

Tónaflóð og fjara
í miðborginni

Gjafakort 
r

BERGSTAÐIR
KOLAPORT
RÁÐHÚSIÐ
STJÖRNUPORT
TRAÐARKOT
VESTURGATA
VITATORG



4. júlí 2015  LAUGARDAGUR| HELGIN | 20 4. júlí 2015  LAUGARDAGUR

að snúa þannig upp á verkið að 
það sé árás á manninn sem teiknaði 
blómin í bókina. 

„Þetta er svo langsótt. En það 
er viðtekinn misskilningur í list-
heiminum að þetta hafi verið árás 
á blómin.“

Ásmundur segir enga eina túlkun 
á þessu verki. „Heldur er það marg-
rætt og marglaga líkt og  önnur 
góð listaverk. Hvernig er hægt að 
gera sýningu um íslenskt mynd-
mál, vinna með þjóðarímyndir og 
sjálfsmynd þjóðarinnar, án þess að 
nota bókina sem íkon? Við vorum 
að vinna með bókina sem slíka og 
þennan helgidóm sem handritin 
okkar eru. Þessi tiltekna bók hent-
aði vel sem hráefni því hún er þykk, 
í stóru broti með tiltölulega auðum 
síðum. Svo notum við aðferðafræði 
sem var lengi vel kennd hér í skól-
um, arfleifð Dieters Roth, með því 
að nota mat sem efnivið í listaverk.“

Ofsafengin viðbrögð
Bjóstu við þessum ofsafengnu við-
brögðum? Sérðu eftir þessu? „Ég 
vissi að það yrði eitthvað, en að 
það yrði svona ýkt vissi ég ekki. 
Ég hafði ekki áttað mig á því að 
fólk myndi ráðast á þetta verk. Við 
keyptum bók með ISBN-númeri og 
strikamerki og breyttum í lista-
verk. Ég sé ekki að það sé skemmd-
arverk og árás, en þetta er eitt mest 
umtalaða og mikilvægasta lista-
verk síðustu ára. Ég get ekki verið 
óánægður með það,“ segir Ásmund-
ur. 

Fleiri verk voru umdeild á sýning-
unni. Meðal annars samsett mynd 
sem sýnir Bjarna Ármannsson og 
friðarsúluna í bakgrunni, ljósmynd-
ir af listamönnum í faðmlögum við 
útrásarvíkinga og upprifjun af því 
sem sumir lýsa sem vandræðalegri 
stemningu fyrir hrun sem margir 
vildu gleyma. 

„Ef Koddu hefði til dæmis verið 
að gagnrýna Framsóknarflokkinn 
þá hefði listheimurinn tekið því, en 

þetta var eins konar sjálfsgagnrýni. 
Fólk sá sýninguna sem árás á sína 
eigin sjálfsmynd og það þótti því 
erfitt.“ 

Átti ekki að blanda sér í menningu
Aðspurður segir Ásmundur Koddu 
hafa haft talsverð áhrif á möguleika 
sína til að starfa hérlendis. „Engin 
spurning. Svona sýningu gæti til 
dæmis enginn sett upp í dag. Mér 
hefur verið kippt út úr því umbun-
arkerfi sem sem áður stóð mér til 
boða, til dæmis starfslaun lista-
manna. Ég hef ekkert kennt við 
Listaháskólann síðan sýningin var 
og sýningin ekki verið til umfjöll-
unar þar enda mikilvægt að senda 
nemendum skýr skilaboð um hvað 

má og hvað má ekki. Áður hafði ég  
kennt þar við ágætan orðstír.“ 

Deilurnar héldu áfram. Ásmund-
ur og myndlistarmaðurinn Krist-
inn Hrafnsson deildu í fjölmiðl-
um vegna ráðningar nýs rektors 
við Listaháskóla Íslands. Í kjölfar-
ið sagði Kristinn í grein sinni að 
Ásmundur væri kunnastur fyrir að 
eyðileggja listaverk annarra lista-
manna. Ásmundur höfðaði meið-
yrðamál gegn Kristni fyrir þessi 
ummæli og krafðist miskabóta.

„Hann gerir þarna persónulega 
árás á mig og starfsheiður minn. 
Og hann sagði fleira – sem ég hefði 
átt að kæra hann fyrir líka– til 
dæmis að ég hefði sótt um stöður 
við Listaháskóla Íslands sem ég 
hefði síðan ekki fengið og í kjölfarið 
hótað málsóknum. Þetta er uppspuni 
frá rótum. Ég held að þessi grein 
hafi verið hugsuð sem náðarhöggið. 
Skilaboðin til mín áttu að vera þau 
að ég ætti ekkert með að blanda mér 
inn í þennan heim menningar.“

Ásmundur tapaði málinu fyrir 
dómi. „Dómarinn hefur tekið það 
trúanlegt að  Fallegasta bók í heimi 

væri skemmdarverk en ekki lista-
verk. Kristinn skrifaði um mig 
marga síðna skýrslu sem hann setti 
fram sem gagn í málinu, þetta var 
rógburður, sóðarit um mig á tuttugu 
síðum með tugum neðanmálsgreina. 
Sá einbeitti brotavilji sem birtist í 
skýrslunni hefði átt að duga til þess 
að ég ynni málið. En það var samt 
gaman og mikilvægt að fara með 
málið fyrir dómstóla.“

Ekki hluti af vinnunni
„Þetta er aðferðafræðin sem er 
notuð – ráðist á persónuna og þess 
vegna fer ég í þessi málaferli við 
Kristin. Þetta er ekki bara árás á 
tjáningarfrelsið og mig sem lista-
mann heldur líka á afkomuöryggið 
og þar með heimili mitt.“

Ásmundur og fjölskylda hans 
ætla að flytja til Noregs. „Við förum 
núna í sumar, eltum hjúkrunarfræð-
ingana. Auðvitað er þetta óviðun-
andi ástand að mörgu leyti, þó að í 
því leynist áhugaverður efniviður. 
Það er líka mjög mikilvægt að lista-
menn vinni með þessi mörk tjáning-
arfrelsisins og þenji þau út. Það er  í 
sjálfu sér áhugavert.“

Ásmundur segist hafa komið 
tvíefldur út úr öllu saman, en segir 
líka erfitt að sjá hvernig hlutirnir 
virka. „Að sjá hvernig einstakling-
urinn hagar sér í svona átökum þar 
sem sannleikurinn verður aukaat-
riði. Þá getur það verið mjög sjokk-
erandi að sjá hræðsluna sem grípur 
fólk þegar kerfið sýnir tennurnar.“ 

Ertu að bugast og þess vegna að 
fara úr landi? „Nei, en þetta er auð-
vitað orðið rosalega aðþrengt. Þetta 
heldur áfram. Ég veit ekki hvort ég 
er að ýkja með að kalla þetta ofsókn-
ir. Þær náðu hápunkti niðri í Mynd-
höggvarafélaginu í Reykjavík í 
maí, þar sem ég hef unnið síðustu 
ár. Ég og Hannes Lárusson vorum 
sem sagt reknir úr Myndhöggv-
arafélaginu fyrir þjófnað, óheil-
indi, skemmdarverk og misnotkun 
á aðstöðu félagsins svo fátt eitt  sé 
nefnt,“ útskýrir Ásmundur og held-
ur áfram. 

„Þessum óhróðri var laumað inn 
á aðalfund Myndhöggvarafélagsins 
undir liðnum önnur mál, tillögu um 
að okkur yrði vísað úr félaginu án 
þess að við fengjum tækifæri til að 
bregðast við ásökunum. Það greiddu 
átta atkvæði með þessu og sjö 
voru á móti. Hinir sátu hjá,“ segir 
Ásmundur og bætir við að hann hafi 
verið steinhissa þegar hann frétti af 
brottrekstrinum. 

„Þetta er hneisa, fyrir félag sem 
er rekið fyrir opinbert fé. Svo kom í 
ljós að Kristinn Hrafnsson var höf-
undur að þessari tillögu. Hann er 
þarna í ofstækisfullri hagsmuna-
gæslu og hatursherferð.“

Snemma til vandræða
Ásmundur byrjaði snemma í Mynd-
listarskólanum á Akureyri, átján 
ára gamall. „Ég fór svo í fjöltækni-
deild í Myndlista- og handíðaskól-
anum. Síðan fór ég til New York, í 
School of Visual Arts og lærði þar. 
Ég byrjaði strax að gera gjörninga 
og innsetningar í myndlistarskólan-
um, það var svona stemningin í fjöl-

tæknideild, ég sótti þar gjörninga-
kúrsa og þess háttar,“ segir hann.

Ásmundur segist strax hafa 
rekið sig á veggi innan myndlistar-
heimsins, nýútskrifaður. „Mér var 
boðið að taka þátt í sýningu á Kjar-
valsstöðum. Sýningin hét Skúlp-
túr skúlptúr skúlptúr árið 1994 og 
Gunnar Kvaran var sýningarstjór-
inn. Ég sendi póstkort til félaga 
míns á Akureyri og setti lógó Kjar-
valsstaða framan á. Inni í póstkort-
inu lýsi ég samskiptum mínum við 
starsfólk safnsins og geri góðlátlegt 
grín að því. Þetta endar einhvern 
veginn hjá Kjarvalsstöðum en ekki 
Akureyri. 

Þegar ég ætla að koma með verk-
ið og held ég sé með á sýningunni, 
er ég stoppaður og spurður hvort 
ég hafi ekki verið að senda bréf til 
þeirra um samskipti mín við þau. 
Ég kannaðist ekkert við það. Það 
endaði þannig að ég var rekinn af 
sýningunni. Ég varð strax til vand-
ræða, en þetta var reyndar óvart. 
Og þarna sá ég möguleikana í þessu. 
Þetta víkkaði sviðið fyrir mér. Hvað 
væri hægt að vinna með, þá fór ég 
að skoða þessi innviði og stofnanir 
listheimsins og nota sem efnivið í 
listaverk. Í sjálfu sér var þetta póst-
kort jafnvel enn þá betra en verkið 
sem ég ætlaði að sýna.“

Hola
Í vor var opnuð grunnsýning á 
íslenskri list og sjónrænum menn-
ingararfi, Sjónarhorn, í Safnahús-
inu við Hverfisgötu. Til stóð að 
verk Ásmundar, Hola, yrði sett 
upp fyrir utan bygginguna. Hola 
er verk frá 2009 þar sem Ásmund-
ur fékk hóp grunnskólabarna til 
að moka fyrir sig djúpa holu, síðan 
var afsteypa tekin af holunni og 
það stykki var sýnt sem skúlp-
túr. Þegar til kom steig þjóðminja-
vörður fram og sagði að verkið yrði 
ekki sett upp fyrir utan Safnahús-
ið. Ástæðan var húsafriðun. „Ég 
hafði samband við Minjastofnun 
og fékk þær upplýsingar að húsa-
friðunarnefnd skipti sér ekki af 
því þótt verk væru sett tímabundið 
fyrir utan húsið. Ég fékk reyndar 
líka að vita að aldrei barst Minja-
stofnun erindi vegna Holu. Það var 
aldrei nein alvara á bak við það að 
setja verkið upp.“ 

Straumlínulögun
Ásmundur leggur áherslu á hversu 
alvarleg ritskoðun sé. „Tjáningar-
frelsið er þungamiðjan í siðuðu 
samfélagi. Listin á að vera vett-
vangur átaka, því það er með átök-
unum sem útvíkkunin á sér stað. En 
þetta ofstæki og þöggunartilburðir 
er eitthvað sem á ekki að viðgangast 
og er í rauninni hættulegt og stór-
skaðlegt fyrir listina í landinu og 
frjálsa hugsun. Róttækni er umbor-
in upp að vissu marki. Allt skal vera 
straumlínulagað. Það má gagnrýna 
Framsóknarflokkinn, en ekki þá 
sem gagnrýna Framsóknarflokk-
inn. Það er svo spurning hvort ungt 
listafólk ætli að sætta sig við þetta 
ástand. Ég held að það sé kominn 
tími til róttækrar endurskoðunar 
og endurnýjunar.“

FALLEGASTA BÓK Í HEIMI  Bók og matvæli, 2011. MYND/INGVAR HÖGNI RAGNARSSON

HOLA, STEINSTEYPA OG STÁL  Frá sýningunni Hola í Listasafni Reykjavíkur árið 2009.
 MYND/ÍVAR BRYNJÓLFSSON 

OPNUNARTÍMAR
Virka daga

10:00 - 18:30
Laugardaga

11:00 - 16:00
Reykjavík • Hallarmúla 2 • 563 6900 | Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900
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0%VEXTIRALLAR VÖRURVAXTALAUST Í 12 MÁNUÐI

99.900
13” FHD OG SSD DISKUR

• Intel Dual Core 3556U 1.7GHz 2MB• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni• 120GB SSD SATA3 diskur• 13.3’’ FULL HD LED 1920x1080 skjár• 512MB Intel HD Graphics skjákjarni• 300Mbps WiFi, Bluetooth 4.0, USB 3.0• Glæný rafhlöðutækni allt að 7 tímar• 720p Crystal Eye HD vefmyndavél• Windows 8.1 64-bit, hlaðið nýjungum

V3-331

P7XB 

7

FULL HDLED1920x1080 ULTRA SLIM SKJÁR

HÁGÆÐA TÖSKUR

4.990
VERÐ FRÁ:

Office University

11.900

MENNTA- OG HÁSKÓLAR

WORD, EXCEL, 
OUTLOOK, POWER-

POINT, ONENOTE OG
ÓTAKMARKAÐ PLÁSS 
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OFFICE365
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LEYFI Í 4ÁRFYRIR FRAMHALDSSKÓLA 
OG HÁSKÓLA NEMENDUR 

1 NOTANDI, 2 TÖLVUR PC&MAC

Tölvutek • Reykjavík • Hallarmúla 2 • 563 6900 | Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900

5.990
VERÐ ÁÐUR 8.990

15.6” TRAVELMATE

99.900
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179.900
ÓTRÚLEG DRAUMAFARTÖLVA:)

• Intel Core i5-4210U 2.7GHz Turbo 4xHT• 12GB DDR3 1600MHz vinnsluminni• 1TB SSHD og 8GB SSD Hybrid diskur• 15.6’’ FULL HD 1920x1080 IPS skjár• 4GB GeForce GTX850M leikjaskjákort• 4.0 Dolby Digital Plus Surround hljóðkerfi• 300Mbps WiFi 2x2 MIMO, BT 4.0, USB 3.0• 720p Crystal Eye HD vefmyndavél• Windows 8.1 64-bit, hlaðið nýjungum

NITRO

FULL HDIPS1920x1080 SKJÁR MEÐ178° SJÓNARHORNI

9

209.900

80HE00GXM

Sú allra flottasta frá Lenovo og ein glæsilegasta far-tölvan í dag með QHD+ IPS fjölsnertiskjá sem hægt er að snúa 360° og mögnuðu JBL Waves Audio!
• Intel Core M-5Y51 2.6GHz Turbo 4xHT• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni• 256GB SATA3 SSD ofur hraður diskur• 13.3’’ QHD+ IPS fjölsnertiskjár 3200x1800• Intel HD 5300 DX11 skjákjarni• AccuType lyklaborð með baklýsingu• 900Mbps WiFi AC, Bluetooth 4.0, USB 3.0• Glæný rafhlöðutækni allt að 7 tímar• Windows 8.1 64-bit, hlaðið nýjungum

YOGA3 PROLENOVO MEÐ QHD+ SNERTISKJÁ

7

360°
SNÚNINGUR

FARTÖLVA , 
STANDUR OG 
SPJALDTÖLVA

TOSHIBA Á BETRA VERÐI

129.900
L50-B-1H

129
L50-B-1

119.900

8555GTK
VN7-571G

NÝ
KYNSLÓÐ
ÖRÞUNN AÐEINS 

18mm OG FISLÉTT

Öflug fartölva í leikina með 4ra kjarna örgjörva ásamt öflugu 2GB Radeon HD8750M DUAL DX11 leikjaskjákorti og Dolby 4.0 hljóðkerfi.
• AMD A8-5557M Quad Core 3.1GHz Turbo• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni• 1TB SATA3 Ultra Fast harðdiskur• 15.6’’ HD LED CineCrystal 1366x768• 2GB HD8750M DUAL leikjaskjákort• 300Mbps WiFi, Bluetooth 4.0, USB 3.0• 4.0 Dolby Home Theater v4 hljóðkerfi• 720p HD Crystal Eye vefmyndavél• Windows 8.1 64-bit, hlaðið nýjungum

V5-552G
NÝJASTA KYNSLÓÐ FARTÖLVA

VINSÆLASTA FARTÖLVAN OKKAR;)

139.900
ÖFLUG i7 MEÐ SNERTISKJÁ

• Intel Core i7-4510U 3.1GHz Turbo 4xHT• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni• 500GB SSHD og 8GB SSD Hybrid diskur• 14’’ HD+ LED 1600x900 fjölsnertiskjár• 2GB GeForce GT730M leikjaskjákort• 300Mbps þráðlaust net, Bluetooth 4.0• Glæný rafhlöðutækni allt að 10 tímar• Innbyggð 720p HD vefmyndavél• Windows 8.1 64-bit, hlaðið nýjungum

59421728 

U430

 HD+
TOUCH
HÁGÆÐA 10-PUNKTA 
FJÖLSNERTISKJÁR 10ÞÚSUND AFSLÁTTUR!VERÐ ÁÐUR 149.900

10ÞÚSUND AFSLÁTTUR!VERÐ ÁÐUR 219.900

15.6” HP PAVILION

3
LITIR

99.900
15-P271ND

LIVE
SAFE 2015

VÖRN FYRIR ÖLL TÆKI 

HEIMILISINS. TÖLVUR, SÍMA 

OG SPJALDTÖLVUR

6.990

SUMARSMELLURÚRVALIÐ ER Í STÆRSTU TÖLVUVERSLUN LANDSINS

15.6” Skjár
Intel i3 örgjörvi

 4GB vinnsluminni
500GB HYBRID diskur 

Windows 8.1 

15.6” Skjár
Intel i3 örgjörvi

 8GB vinnsluminni
500GB harðdiskur 
Windows 7/8.1 

15.6” Skjár
Intel i5 Örgjörvi

 4GB vinnsluminni
1TB Harðdiskur 
Windows 8.1 

Fislétt og þæginleg lokuð heyrnartól, frábær hljómur og öflugur bassi og hljóðnemi í snúru.

FYRIR FÓLK Á FERÐINNI

19.900
ÓTRÚLEGT VERÐ!

Fislétt en öflug spjaldtölva frá Lenovo með 7” HD IPS skjá Quad-Core örgjörva Dolby Digital hljóðkerfi.    

29.900
FRÁBÆR FERÐAFÉLAGI;)

Ný kynslóð öflugri og þynnri spjaldtölva frá Acer með ótrúlegum 8” IPS HD fjölsnertiskjá.

ACER A1-830

6.990

89.900

• Intel Core i3-4030U 1.9GHz 4xHT• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni• 500GB SATA3 Ultra Fast harðdiskur• 14’’ HD LED 1366x768 fjölsnertiskjár• 1GB Intel HD 4400 DX11 skjákjarni• 300Mbps WiFi, Bluetooth 4.0, USB 3.0• Glæný rafhlöðutækni allt að 7 tímar• 720p Crystal Eye HD vefmyndavél• Windows 8.1 64-bit, hlaðið nýjungum

471P

ÖRÞUNN MEÐ SNERTISKJÁ!

TRUE HD
TOUCH
HÁGÆÐA 10-PUNKTA 
FJÖLSNERTISKJÁR

7

E5-TOUCH

Í Júlí fást allar 

vörur með vaxtalausum 

raðgreiðslum með 3.5% 

lántökugjaldi og 390kr 

greiðslugjaldi af hverjum 

gjalddaga

12V FARTÖLVU 
SPENNUBREYTIR 

Í BÍLA VIRKAR 
FYRIR FLESTAR 

FARTÖLVUR

FARTÖLVAN Í BÍLINN!

10ÞÚSUND AFSLÁTTUR!VERÐ ÁÐUR 99.900

10ÞÚSUND AFSLÁTTURVERÐ ÁÐUR 109.900

189.900

5942379559423

Y50YYYYYYYYYYY 000000
• Intel Quad Core i7-4710HQ 3.5GHz Turbo • 16GB DDR3 1600MHz vinnsluminni• 1TB SSHD og 8GB SSD Hybrid diskur• 15.6’’ Full HD LED AntiGlare 1920x1080• 4GB GeForce GTX860M leikjaskjákort• 2.1 JBL Dolby Digital Plus hljóðkerfi• AccuType lyklaborð með baklýsingu•   300Mbps WiFi, Bluetooth 4.0, USB 3.0• Windows 8.1 64-bit, hlaðið nýjungum

MÖGNUÐ LEIKJAFARTÖLVA

99.900
GLÆSILEG MEÐ SNERTISKJÁ

472PG

V3-Touch kemur úr lúxus snertilínu Acer meðrammalausum fjölsnertiskjá, nýrri rafhlöðutækni,burstað álbak og Dolby Digital Plus hljóðkerfi.
• Intel Core i5-4210U 2.7GHz Turbo 4xHT• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni• 1TB SATA3 Ultra Fast harðdiskur• 14’’ HD LED 1366x768 fjölsnertiskjár• 2GB GeForce 840M leikjaskjákort• 300Mbps WiFi, Bluetooth 4.0, USB 3.0• Glæný rafhlöðutækni allt að 7 tímar• 720p Crystal Eye HD vefmyndavél• Windows 8.1 64-bit, hlaðið nýjungum

7

V3-TOUCH
LÚXUS SNERTILÍNA ACER

FRAMELESS
TOUCH
HÁGÆÐA 10-PUNKTA 
FJÖLSNERTISKJÁR

20ÞÚSUND AFSLÁTTUR!VERÐ ÁÐUR 119.900

149.900

• Intel Core i5-4210U 2.7GHz Turbo 4xHT• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni• 500GB SSHD og 8GB SSD Hybrid diskur• 13.3’’ FULL HD IPS fjölsnertiskjár• 1GB Intel HD 4400 DX11 skjákjarni• AccuType lyklaborð með baklýsingu• 300Mbps WiFi, Bluetooth 4.0, USB 3.0• Glæný rafhlöðutækni allt að 8 tímar• Windows 8.1 64-bit, hlaðið nýjungum

YOGA2

59428551 

NÝ SENDING VAR AÐ LENDA

FULL HDIPSFJÖLSNERTISKJÁR MEÐ178° SJÓNARHORNI

SILICON
BUMPER

VARNARHLÍF

MOBII P722
 SPJALDTÖLVA

ÖFLUG DUAL CORE 7” MOBII SPJALD-
TÖLVA MEÐ SILICON HÖGGHLÍF OG 
VÖNDUÐUM ROCK100 HEYRNAR-

TÓLUM. FRÁBÆR FYRIR KRAKKANA! 

16.900
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ROCK100
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1024x768IPSHD SKJÁR MEÐ ALLT AÐ178° SJÓNARHORN

1024x600IPS SKJÁR MEÐ ALLT AÐ178° SJÓNARHORN

FLOTT SVÖRT EÐA HVÍT TASKA2.990AÐEINS Í JÚLÍ

TILBOÐ

229.990

• Intel Core i5-5250U 2.7GHz Turbo 4xHT• 4GB DDR3 1600MHz vinnsluminni• 256GB SSD PCle Flash - 60% hraðari• 13.3’’ HD LED Glossy 1440x900 skjár• AC WiFi, BT4.0, USB 3.0, Thunderbolt 2• Li-Polymer rafhlaða allt að 12 tímar• Apple OS X Yosemite stýrikerfi

MacBookAir
13” 256GB SSD

MACBOOK

ÍSL
EN

SK
IR LETUR LÍMMIÐAR Á LYKLABORÐI

E
N

N BETRA VERÐ
!

Á BETRA VERÐI MEÐ ÍSLENSKUM LETUR LÍMMIÐUM

ÞÚ FÆRÐ

2015

ALGENGT VERÐ 249.990

• Intel Dual Core N2830 2.41GHz Burst• 4GB DDR3 1600MHz vinnsluminni• 500GB SATA3 Ultra Fast harðdiskur• 15.6’’ HD LED CineCrystal 1366x768• 512MB Intel HD Graphics skjákjarni• 300Mbps þráðlaust net, Bluetooth 4.0• Glæný rafhlöðutækni allt að 12 tímar• 720p Crystal Eye HD vefmyndavél• Windows 8.1 64-bit, hlaðið nýjungum

49.900
Á ÓTRÚLEGU VERÐI!

12

EX2509

EXTENSA

15.6” LENOVO G50

LENOVO G5015.6” fartölva með Intel 
Dual Core örgjörva, 4GB 
minni, 500GB disk og Windows 8.1 

G50-30-800G

59.900

279.900

MacBook Pro Retina

13.3” 256GB0 279 90000279.9000000279.90
13.3” 256GB

MACBOOK
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4
LITIR

ALLSOP MÚSAMOTTUR

AFSLÁTTUR

50%
AF ÖLLUM ALLSOP 

MÚSARMOTTUM MEÐ 
LITUÐUM MYNDUMMEÐAN BIRGÐIR ENDAST! 

390
VERÐ FRÁ:

QHD+IPSFJÖLSNERTISKJÁR MEÐ178° SJÓNARHORNI

FÆST Í 2 LITUM

IDEATAB TAB2

189.900

• Intel Core M-5Y70 2.6GHz Turbo 4xHT• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni• 256GB SATA3 SSD ofur hraður diskur• 13.3’’ QHD+ IPS fjölsnertiskjár 3200x1800• Intel HD 5300 DX11 skjákjarni• AccuType lyklaborð með baklýsingu• 900Mbps WiFi AC, Bluetooth 4.0, USB 3.0• Glæný rafhlöðutækni allt að 7 tímar• Windows 8.1 64-bit, hlaðið nýjungum

YOGA3 PRO

80HE0071

360°
SNÚNINGUR

FARTÖLVA , 
STANDUR OG 
SPJALDTÖLVA

7

MEÐAN BIRGÐIR ENDAST!

30ÞÚSUND AFSLÁTTUR!VERÐ ÁÐUR 219.900
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Mobile útgáfuna af 
Tolvutek.is njóttu þess 
að vafra um síðuna okkar í símanum eða spjaldtölvunni! 
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99.900
13” FHD OG SSD DISKUR

• Intel Dual Core 3556U 1.7GHz 2MB• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni• 120GB SSD SATA3 diskur• 13.3’’ FULL HD LED 1920x1080 skjár• 512MB Intel HD Graphics skjákjarni• 300Mbps WiFi, Bluetooth 4.0, USB 3.0• Glæný rafhlöðutækni allt að 7 tímar• 720p Crystal Eye HD vefmyndavél• Windows 8.1 64-bit, hlaðið nýjungum
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ú allra flottasta frá LenovoSú  og ein glæsilegasta far-rrölvan í dag með QHD+ IPStöl  fjölsnertiskjá sem hægt r að snúa 360° og möger nuðu JBL Waves Audio!
•• Intel Core M-5Y51 2.6GHz Turbo 4xHT• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni• 256GB SATA3 SSD ofur hraður diskur• 13.3’’ QHD+ IPS fjölsnertiskjár 3200x1800kk• Intel HD 5300 DX11 skjákjarni• AccuType lyklaborð með baklýsingu• 900Mbps WiFi AC, Bluetooth 4.0, USB 3.0• Glæný rafhlöðutækni allt að 7 tímar• Windows 8.1 64-bit, hlaðið nýjungum

YOGOGGAGAGAGAGAGAGAGAA33 PROYYOYOGOGGOGGGAGAGAGAGAGAGAAAAGAGAGAA3A3 PRPROROLENOVO MEÐ QHD+ SNERTISKJÁ
L NOVO MEÐ QHD+ SNERTISKJÁ
LEN SLLELENENONOVOVOVO MMEÐEÐ QHQHHD+D+ SSNENERERTRTTISISSKJKJÁJÁ

777
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FARTÖLVA ,ÖFARTÖFAFARARTRTTÖLVAÖLVLVAVA , 
STANDUR OSSTANDUR OGSTSTATANANDNDDURUR OOG 
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TOSH

119.900

ug fartölva í leikina með 4ra k
ÖflÖflÖfluÖfl

jarna örgjörva kkamt öflugu 2GB Radeon HD875
ásásássamás

0M DUAL X11 leikjaskjákorti og Dolby 4
DXDXDDX1DXDX

.0 hljóðkerfi.
•••• AMD A8-5557M Quad Core 3.1GHz Turbo••••• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni• 1TB SATA3 Ultra Fast harðdiskur•• 15.6’’ HD LED CineCrystal 1366x768•• 2GB HD8750M DUAL leikjaskjákort• 300Mbps WiFi, Bluetooth 4.0, USB 3.0• 4.0 Dolby Home Theater v4 hljóðkerfi• 720p HD Crystal Eye vefmyndavél• Windows 8.1 64-bit, hlaðið nýjungum

VINSÆLASTA FARTÖLVAN OKKAR;)

139.900
ÖFLUG i7 MEÐ SNERTISKJÁ

• Intel Core i7-4510U 3.1GHz Turbo 4xHT• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni• 500GB SSHD og 8GB SSD Hybrid diskur• 14’’ HD+ LED 1600x900 fjölsnertiskjár• 2GB GeForce GT730M leikjaskjákort• 300Mbps þráðlaust net, Bluetooth 4.0• Glæný rafhlöðutækni allt að 10 tímar• Innbyggð 720p HD vefmyndavél• Windows 8.1 64-bit, hlaðið nýjungum
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  Hann gerir þarna 
persónulega árás á mig og 

starfsheiður minn. 
Og hann sagði fleira – 

sem ég hefði átt að kæra 
hann fyrir líka.





  FULL BÚÐ AF NÝJUM VÖRUM  
FRIDAY HORNTUNGUNSÓFI

Slitsterkt grátt eða brúnt áklæði. 
Stærð: 330 x 260. H: 88 cm. 
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UMBRIA HORNTUNGUSÓFI 
Stærð: 330x265 cm. H: 78 cm. 
Fæst bæði með vinstri og hægri tungu.

MÁ BJÓÐA ÞÉR

SÆTI?

VERÐ KR.

27.990
FULLT VERÐ

34.990

ALEXA borðstofu- 
stóll. Ekta leður og 
burstað stál.

ALLIR LITIR 

KOMNIR
AFTUR

SYLVESTER borð-
stofustóll með 

krómfótum

VERÐ KR.

9.990
FULLT VERÐ

13.990

Hvítt.
Stærð: 170/270 cm.  

Br. 100 cm

CARINA stækkanlegt borðstofuborð

VERÐ KR.

109.990
FULLT VERÐ
129.990

3JA SÆTA
SÓFI VERÐ KR.

209.990
FULLT VERÐ
239.990

FIMON 2JA OG 3JA SÆTA SÓFI. Slitsterkt grátt áklæði.
Stærð 3ja: 208 x 83. H: 77 cm. – Stærð 2ja: 148 x 83. H: 77 cm.

FIMON SÓFASETT 
VERÐ KR.

259.990
FULLT VERÐ
319.990

ANDREW borðstofu-
stóll. Svart, brúnt eða 
hvítt leður.

VERÐ KR.

13.990
FULLT VERÐ

19.990



OG FRÁBÆRUM TILBOÐUM

ASTRO HÆGINDASTÓLL
Dökkgrár, kakí, appelsínugulur og dökkrauður.
Verð: 59.990. Tilboðsverð: 49.990.
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HAVANA hægindastóll

MARGIR

LITIR
FÁANLEGIR

TWIST SÓFI OG 
HÆGINDASTÓLL
Ljósgrátt, dökkgrátt, lime eða ljósblátt áklæði

Stærð: 158 cm. D: 93 cm. Slitsterkt áklæði.

VERÐ KR.

109.990

TWIST
 hægindastóll

Tilboð: 59.990
Fullt verð: 69.990

TWIST skemill
Tilboð: 24.990

Fullt verð: 29.990

VERÐ KR.

69.990
FULLT VERÐ

79.990

KENYA  
hægindastóll

MARGIR

LITIR
Í LEÐRI OG 

ÁKLÆÐI

VERÐ FRÁ KR.

39.990
FULLT VERÐ

49.990

FALLEG
SMÁVARA

ASTRO

NÝTT
Í HÖLLINNI

VE

39
F

VERÐ KR.

99.990
FULLT VERÐ
119.990*
*ÁN SKEMILS

LEVANTO hæg- 
indastóll, í svörtu leðri
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Frumkvöðlar framtíðarinnar
Startup Reykjavík stendur nú sem hæst, þar sem utanumhald fyrir unga frumkvöðla til að koma hugmyndum 
sínum í verk er í brennidepli. Um er að ræða samstarf Arion banka og Klak Innovit, en tíu verkefni eru valin ár hvert 
til að taka þátt. Að loknum undirbúningi, fræðslu og framkvæmd eru verkefnin kynnt fyrir mögulegum fjárfestum. 

„Hér er fyrsta haldbæra dæmið um lögleið-
ingu deilihagkerfis á Íslandi,“ segir Sölvi 
Melax, annar þeirra sem standa á bak við fyr-
irtækið Viking Cars, sem hefur þá sérstöðu í 
samanburði við aðra þátttakendur í Startup 
Reykjavík að það er komið á blússandi skrið 
og fagnaði í vikunni eins árs afmæli. 

En sömuleiðis fagnaði Viking Cars nýlega 
samþykktum lögum á Alþingi sem heimila 
leigumiðlun á ökutækjum.

Viðskiptafræðingurinn Sölvi segir að léleg 
nýting á bílum á Íslandi og ískyggilega hátt 
verð hjá bílaleigum, sem sennilega sé hæst á 
Íslandi á heimsmælikvarða, hafi verið upp-
spretta hugmyndar að markaðstorgi fyrir 
bíla. „Íslendingar eiga mikið af bílum og 
nýtingin er mjög léleg. Þegar fólk fer til að 
mynda í frí, eða nýtir sumarið í að hjóla á milli 
staða, stendur bíllinn oft ónotaður í innkeyrsl-

unni,“ útskýrir Sölvi. Hann segist hafa brenn-
andi áhuga á að hjálpa fjölskyldum í landinu 
við að skapa viðbótartekjur með bílnum með 
aðstoð deilihagkerfisins. „Þannig er verið að 
hámarka nýtinguna og fólk getur alveg ákveð-
ið hversu lengi bíllinn er leigður,“ segir Sölvi 
og bætir við að útleigan sé miðuð við að lang-
tímaleiga sé nokkrir dagar en skammtíma-
leiga markist við klukkustundir. 

„Sé horft til Norðurlandanna eru fyrir-
myndir vissulega til staðar. En þar er enginn 
risi. Við viljum verða þessi risi,“ segir Sölvi. 

Nýting einkabíla afar slök
„Sé horft til Norðurlandanna eru fyrirmyndir vissulega til staðar. 
En þar er enginn risi. Við viljum verða þessi risi,“ segir Sölvi Melax.

MARKAÐSTORG FYRIR BÍLA  Þeir Bjarni Árnason og Sölvi Melax standa saman að baki Viking Car. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI 

„Þetta er náttúrulega algjörlega geðbiluð hug-
mynd,“ segir Egill Sigurðarson, sem stendur 
að baki Delphi, ásamt þeim Jörundi Jörunds-
syni, Þorgeiri Helgasyni, Frey Sverrissyni  og 
Johan Sindra Hansen. Hafa þeir félagar verið 
viðloðandi hver annan síðan í menntaskóla svo 
þeir þekkjast afar vel.

„Við ætlum okkur að nýta þekkingu fjöldans 
til að spá fyrir um tiltekna hluti í framtíðinni,“ 
segir Egill kátur í bragði. Munu þeir skapa 
flöt á netinu þar sem netverjar munu setja inn 
spurningar. Í framhaldinu fer svo fram lýð-
ræðisleg kosning, en hún er lykilhlutverkið í 
hugmyndinni. 

„Þannig fáum við út ákveðið forspárgildi.“ 
Hópurinn samanstendur af raunvísindamönn-
um og miklum og góðum skammti tölvunar-
fræðinga, svo það verður að teljast óvenjulegt 
að spádómar hafi orðið fyrir valinu, en Íslend-

ingar hafa einstakan smekk fyrir slíku svo 
markaðurinn er sannarlega til staðar. „Þetta 
hefur ekki verið gert áður og erum við svo-
lítið að rekast á að ekki eru allir á einu máli 
varðandi hvernig við eigum að bera okkur að 
í að koma verkefninu á koppinn,“ segir Egill 
og skellir upp úr. 

„Okkur var alls ekki fúlasta alvara þegar 
við sóttum um, svo það kom á óvart að komast 
inn í Startup Reykjavík. Nú erum við farnir 
að hugsa stórt og af fullri alvöru. Markmiðið 
er að skapa vefsíðu eða smáforrit á pari við 
Reddit,“ skýtur Egill að.  

Raunvísindamennirnir spá
Sóttu um í Startup án þess að vera full alvara, en eru nú farnir að 
hugsa risastórt og ætla sér að vera á pari við stærstu vefsíður heims. 

„Þetta gerðist eiginlega í einni góðri vísinda-
ferð,“ segir Benjamín Björn Hinriksson, einn 
þeirra fjögurra sem mynda Ludis. Hópurinn 
samanstendur af þeim Grími Kristinssyni, 
Steinunni Mörtu Friðriksdóttur, Matthíasi 
Skildi Sigurðssyni og honum sjálfum. Lágu 
leiðir þeirra saman í Háskólanum í Reykja-
vík þar sem öll eru á lokaári í tölvunarfræði. 

„Allt hefur gerst fremur hratt og við erum 
eiginlega ekki farin að trúa því enn að við 
skulum hafa komist inn í verkefnið,“ segir 
Björn. Aðspurður um tilkomu hugmyndar-
innar segir Björn: „Maður er náttúrulega 
alltaf að leita að ástæðu til að sinna skóla-
bókunum ekki þegar maður á að vera að því. 
Eftir að hafa setið tímunum saman fyrir 
framan myndvarpa, skaut þessi hugmynd 
upp í kollinum.“ 

Úr varð að hópurinn hefur undanfarið 

lagt nótt við dag til að búa til virkan leik, og 
hefur borðspilið Fimbulfamb verið þeirra 
helsta fyrirmynd. „Borðspilin eru svo fyrir-
ferðarmikil og okkur langaði að spila saman 
án þess að hafa of mikið fyrir því,“ segir 
Björn og skellir upp úr.

Ekki kom annað til greina en að koma Fimb-
ulfambi að, en spilið er í uppáhaldi meðal með-
lima hópsins. „Draumurinn yrði að skapa 
markaðstorg fyrir borðspil, en að okkur vit-
andi er það ekki til í heiminum í dag. Það yrði 
því frábært að komast í samstarf við eitthvert 
fyrirtæki sem sinnir borðspilabransanum.“

Allt nema að sinna náminu 
Vilja gera fólki kleift að spila Fimbulfamb í sjónvarpinu þar sem snjall-
síminn gegnir viðamiklu hlutverki. Draumurinn að búa til smáforrit.

HUGSA STÓRT  Egill Sigurðsson, Johan Sindri Hansen, Þorgeir Helgason og Jörundur Jörundsson hafa 
verið vinir síðan í menntaskóla og leggja nú spámennsku fyrir sig. FRÉTTABLAÐIÐ/ANSDREI/MARÍNÓ

FIMBULFAMBSFÓLK  Hugmyndin kviknaði í góðri vísindaferð og dró heldur betur dilk á eftir sér.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARÍNÓ 

„Meirihluti þess wasabi sem framreitt er á 
veitingahúsum á Íslandi er ekki alvöru. Það er 
búið til úr piparrót, sinnepi, matarlit og e-efn-
um. Sem sérlegir áhugamenn um sushi tökum 
við málin í okkar hendur,“ segir  Ragnar Atli 
Tómasson, en hann er í slagtogi með þeim 
Johan Sindra Hansen og Kristófer Þór Magn-
ússyni, sem saman mynda Wasabi Iceland. 
„Ekta wasabi er búið til úr wasabi-jurtinni og 
þeir sem hana hafa smakkað  finna muninn,“ 
útskýrir Ragnar. Segir hann hugmyndina hafa 
sprottið upp hjá þeim félögunum, sem fylgst 
hafa að í námi og útskrifuðust í vor með BS-
gráður í verkfræði, í skólanum. 

„Við skoðuðum þetta vel og sáum að þetta 
hefur ekki verið gert hérna heima, þrátt fyrir 
að Íslendingar séu sólgnir í sushi. Að sama 
skapi langaði okkur að nýta menntun okkar. 
Þetta varð því lendingin.“

Segja þeir piltar ekkert því til fyrirstöðu 
að hefja ræktun á wasabi-jurtinni hérlendis, 
þrátt fyrir að flestir hugsi eflaust um hlýtt 
loftslag Asíu þegar slíka ræktun ber á góma. 
„Loftslagið á Íslandi er alls ekki svo galið. 
Ræktunin mun fara fram í gróðurhúsi svo 
hana má framkvæma á fjölmörgum stöð-
um,“ útskýrir Ragnar og segir þremenn-
ingana í óðaönn að finna heppilegan stað til 
að hefja ræktun. „Við ætlum að búa svo um 
hnútana að Ísland verði þekkt fyrir sitt frá-
bæra wasabi og koma okkur þannig ræki-
lega á kortið.“ 

Beint úr verkfræði í wasabi
Verkfræðingarnir sem ætla að koma Íslandi á kortið fyrir gott wasabi 
leita nú logandi ljósi að hinum fullkomna stað til að hefja ræktun.

SÉRLEGIR SUSHI-ÁHUGAMENN  Johann Sindri Hansen, Kristófer Þór Magnússon og Ragnar Atli Tómasson 
munu komu íslenskum sushi-samáhugamönnum til bjargar og kynna til leiks alvöru wasabi. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

➜ Delphi ætlar sér að koma upp vef-
svæði þar sem fólk getur séð spár um til-
tekna viðburði í framtíðinni. Þeir ætla sér 
að standa á pari við risamiðilinn Reddit. 

➜ Viking Cars er vettvangur fyrir 
bíleigendur til að deila bílum sínum með 
öðrum á öruggan hátt gegn gjaldi. Þannig 
má stuðla að fullnýtingu einkabílsins á 
Íslandi. 

➜ Ludus-verkefnið gengur út á að  
nútímavæða borðspil og er snjallsíminn 
hugsaður sem stjórntæki á meðan sjón-
varpið gegnir hlutverki spilaborðsins. 

➜ Wasabi            Hópurinn ætlar að hefja 
ræktun á hágæða wasabi með íslenska 
vatninu og endurnýjanlegri orku.

Guðrún Ansnes
Þorvaldsdóttir
gudrun@frettabladid.is
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Hildigunnur Björgúlfsdótt-
ir, vörustjóri hjá Actavis,  
fór í fyrrasumar með fjór-

um vinkonum sínum í fjögurra 
vikna bíltúr um Bandaríkin. Þær 
fóru frá austurströndinni til vest-
urstrandarinnar með krók niður í 
Suðurríkin, heimsóttu alls fjórtán 
fylki og eyddu þjóðhátíðardegin-
um 4. júlí á Santa Monica Beach í 
Kaliforníu. „Það fór ekki fram hjá 
neinum að þjóðhátíðardagurinn 
væri að renna upp. Það var skraut í 
fánalitunum bókstaflega út um allt. 
Bandaríkjamenn eru mjög ánægðir 
með fánann sinn og það hafði ekki 
farið fram hjá okkur í ferðinni en 
það var enn meira á 4. júlí. Flestir 
sem urðu á vegi okkar voru klædd-
ir í rautt, hvítt og blátt eða skreytt-
ir frá toppi til táar og það voru allir í 
góðu skapi.“ Hún segir þær vinkon-
urnar ekki hafa tekið mikinn þátt 
í hátíðahöldunum. „Við vorum nú 
ekki mjög þjóðernislegar, lágum á 
ströndinni meiripart dags og sötr-
uðum bjór og nutum veðurblíðunn-
ar. Um kvöldið röltum við aðeins 
um og horfðum á flugeldasýning-
ar í fjarska af hinum ýmsu strönd-
um þar sem við vorum með gott út-
sýni af Santa Monica-bryggjunni.“  

Kúrekastígvél í Nashville
Hildigunnur á erfitt með að gera 
upp á milli staðanna sem þær 
heimsóttu í ferðinni. „Mér fannst 
þetta allt saman ótrúlega áhuga-
verðir staðir sem við komum á. Að 
ferðast á milli fylkja var eins og að 
fara á milli landa. Sérstaklega var 
mikill munur á að keyra í gegn-
um Louisiana og Mississippi og 
koma yfir til Texas. Þar fórum við 
úr rosalega fátæku umhverfi yfir 
í lúxusríkið Texas þar sem allir 
eiga „ranch“ og nóg af byssum og 
kjöti.“ Þá var heimsókn til Nash-
ville einnig í sérstöku uppáhaldi 
en þær vinkonurnar höfðu horft 
á Nashville-þættina í sjónvarpi. 
„Við keyptum okkur kúrekastíg-
vél hið snarasta og fórum  ótrú-
lega ánægðar í stígvélunum okkar 
í 30 stiga hita á The BlueBird Café 
sem er einmitt aðalstaðurinn í 
Nashville-þáttunum og spókuð-
um okkur.“

Þá heillaðist Hildigunnur eins og 
fleiri af New Orleans. „Það var svo 
gaman að labba um Frenchmen 
Street þar sem það var endalaust líf 
og djasstónlist og allir svo ánægðir. 
Byggingarnar þarna eru ekkert smá 
flottar og það var ákveðinn sjarmi 
yfir borginni þrátt fyrir að hún væri 
enn að stórum hluta í uppbyggingu 
eftir fellibylinn Katrínu.“

Gestrisnin kom á óvart
Hún er mjög ánægð með gest-
risni Bandaríkjamanna. „Það voru 
allir ótrúlega spenntir yfir því að 
við værum frá Íslandi og vildu allt 

4. júlí á kalifornískri strönd
Hildigunnur Björgúlfsdóttir og vinkonur hennar fóru í fjögurra vikna bíltúr um Bandaríkin í fyrra og vörðu þjóðahátíðardeginum á 
ströndinni í Santa Monica í Kaliforníu. Þær óku stranda á milli og upplifðu alls konar ævintýri.

Kúrekastígvél eru staðalbúnaður, einkum 
þegar farið er á BlueBird Café sem gegnir 
stóru hlutverki í Nashville-sjónvarps-
þáttunum. Á myndinni eru Halla Þórlaug 
Óskarsdóttir, Hildigunnur Björgúlfsdóttir, 
Ingunn Guðbrandsdóttir, Ingunn Sigríður 
Árnadóttir og Vaka Valsdóttir.

Góðar í Grand Canyon. Vinkonurnar komu við í fjórtán fylkjum á fjórum vikum.

Vinkonurnar eyddu þjóðhátíðardeginum á ströndinni í Santa Monica.

fyrir okkur gera og allir sem urðu á 
vegi okkar voru frábært fólk. Eins 
og maðurinn á Irondale Café í Ala-
bama sem opnaði staðinn fyrir 
okkur til þess að gefa okkur steikta 
græna tómata.“ Hildigunnur hafði 

komið til Bandaríkjanna áður en 
þessi ferð var ólík öllum fyrri ferð-
um. „Ég hafði komið til Boston, 
New York og Orlando sem er allt 
mjög ólíkt því sem við sáum í ferð-
inni. Ég held að það sem hafi komið 

mér mest á óvart var að þessir týp-
ísku staðir sem maður var ótrú-
lega spenntur fyrir að sjá, eins og 
Los Angeles og San Fransisco, voru 
í raun það sem var minnst spenn-
andi. Ég var ótrúlega heilluð af 

Suður ríkjunum og allri menning-
unni þar, gestrisninni og matn-
um. Ég gæti alveg dólað mér þarna 
í suðrinu og skoðað mig um í lengri 
tíma og hlakka til að fara aftur ein-
hvern daginn.“

Ég gæti alveg 
dólað mér þarna 

í suðrinu og skoðað mig 
um í lengri tíma.
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Gerðu verðsamanburð,
það borgar s ig!

SKELLTU
ÞÉR 
MEÐ!

KÖBEN flug f rá

9.999 kr.

PARÍS flug f rá

9.999 kr.
september  -  15.  desember  2015 

AMSTERDAM flug f rá

12.999 kr.
september  -  15.  desember  2015 

september  -  15.  desember  2015 

BERLÍN flug f rá

9.999 kr.
september  -  15.  desember  2015 

LONDON flug f rá

9.999 kr.
september  -  15.  desember  2015 

KATRÍNARTÚNI 12   WOWAIR.IS   WOWAIR@WOWAIR.IS   

*999 kr. bókunargjald leggst ofan á hverja bókun og töskugjald er ekki innifalið 
 nema annað sé tekið fram.

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000  Umsjónarmenn auglýsinga:  Jónatan Atli Sveinsson, s. 512 5446, jonatan@365.is
Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson.

Uppáhaldsstaðurinn
Stakkagjá á Þingvöllum er 
heillandi. Þar er ansi góður 

hljómur til að 
taka eitt gott lag 
og góður gras-
bali til að setj-
ast niður til að 
spjalla, syngja 
og gera það sem 

hugurinn girnist. Oftast kem ég 
þangað ríðandi.

Skemmtilegasta gönguleiðin
Það er leiðin frá Grunnavík á 
Jökulfjörðum og á Flæðareyri. 
Þá er gengið eftir Snæfjalla-
ströndinni. Þegar komið er upp 
úr Grunnavík horfir maður yfir 
allt Djúpið og inn í Skutuls-
fjörðinn. Það er mjög fallegt. Ég 
hef gengið þetta nokkrum sinn-
um og alltaf verið heppinn með 

veður og því fengið frábært út-
sýni.

Flottasta tjaldstæðið
Fallegasta tjaldstæðið er í Horn-
vík á Ströndum. 

Uppáhaldsbaðstaðurinn
Það er lítill pottur á Mýrun-
um, ekki langt frá Haffjarðará. 
Þar komast þrír eða fjórir fyrir í 
einu og yndislegt er að baða sig 
þar með náttúruna allt í kring. 
Ég hef farið þangað við ýmis 
tækifæri, til dæmis þegar ég hef 
komið frá því að spila á balli á 
Snæfellsnesinu.

Fallegasti fossinn
Öxarárfoss. Þó hægt sé að finna 
tignarlegri, stærri og meiri fossa 
þá er bara eitthvað kynngimagn-
að við Öxarárfoss og Þingvelli. 

Við hjónin giftum okkur þar og 
skáluðum við Öxarárfoss. 

Besta vegasjoppan
Engin sérstök í dag en ég minnist 
sérstaklega Botnskálans í botni 
Hvalfjarðar, þangað var alltaf gott 
að koma þegar maður var hálfn-
aður með Hvalfjörð. Þá var Brú í 
Hrútafirði alltaf æðisleg.

Fjölgun ferðamanna – góð eða 
slæm þróun?
Góð þróun, en það er að mörgu 
að gæta. Við þurfum að byggja 
upp og beina umferð í fleiri áttir. 
Heilt yfir finnst mér þó þetta tuð 
um fjölgunina hálf hallærislegt. 
Ég myndi heldur ekki vilja hafa 
þetta eins og það var áður en túr-
isminn kom, þar sem enginn 
var úti á götu í borginni. Í dag er 
meira mannlíf í kringum okkur.

Í uppáhaldi á Íslandi
Íslendingar nota sumarið til að flakka um og skoða landið sitt. Tveir þjóðþekktir 
Íslendingar voru fengnir til að ljóstra upp um sína uppáhaldsstaði á landinu.

Þingvellir eru Helga Björnssyni ofarlega í huga þegar kemur að uppáhaldsstöðum hans á Íslandi. Fallegasti fossinn að hans mati er 
Öxarárfoss. NORDICPHOTOS/GETTY

Uppáhaldsstaðurinn
Mjög erfitt er að gera upp á milli 
staða enda er náttúra Íslands ein-

stök. Ef ég nefni 
töfrandi stað 
er það Stakk-
holtsgjá í Þórs-
mörk. Ég fór 
þangað með 
vinum mínum 

þegar ég var að fagna 70 afmæl-
inu mínu. 

Skemmtilegasta gönguleiðin
Þá stendur Laugavegurinn upp 
úr, ótrúlega fjölbreytt landslag.  

Flottasta tjaldstæðið
Langt er síðan ég tjaldaði og veit 
því ekki hvernig tjaldstæði eru í 
dag. En þegar ég var í tjaldferð-
um fannst mér skemmtilegt að 
tjalda á fjöllum, t.d. í Herðubreið-
arlindum, sem er örugglega ekki 
flottast, en fjallastemningin er 
heillandi. 

Uppáhaldsbaðstaðurinn
Fótabað á Seltjarnarnesi í fjör-
unni. Stutt er fyrir mig að fara 

þangað og njóta þess að horfa á 
sólarlagið með fæturna í heitu 
vatni. 

Uppáhaldsbærinn
Alltaf gaman að upplifa Húsa-
vík, það er fallegur staður og góð 
stemning á hafnarsvæðinu. 

Fallegasti fossinn
Fossinn í Stakkholtsgjá, hreinn 
og tær kemur hann af fjöllunum 
og fyrir fólk sem þorir er hægt að 
fara undir hann. Það er mjög sér-
stakt og gaman. 

Besta vegasjoppan
Möðrudalur er ekki beint vega-

sjoppa, en að stoppa þar er algjört 
möst. Frábær staðsetning, kósí 
hús og útsýnið á góðum degi er 
alveg draumur. Mig langar oft ekki 
að halda áfram, bara vera þar. 

Fjölgun ferðamanna – góð eða 
slæm þróunn?
Ég fæ alltaf smá hnút í magann 
þegar ég heyri nýjustu tölur og 
spár fyrir næstu árin. Það getur 
ekki orðið endalaus fjölgun. Ferða-
þjónustan vex stjórnlaust, það 
vantar framtíðarsýn. Mér finnst að 
það eigi setja kvóta á nokkra staði. 
Ef ferðamönnum heldur áfram að 
fjölga endalaust, getur þetta endað 
í ferðamannabólu.

Uppáhaldsbær Moniku er Húsavík.

Helgi Björnsson tónlistarmaður

Þingvellir eru alltaf heillandi

Monika Abendroth, hörpuleikari og leiðsögumaður

Fossinn í Stakkholtsgjá er fallegastur



Rómantík
Helgi Hrafn og Inga 
Auðbjörg ætla að gifta 

sig á næsta ári 
og fara í góða 

brúðkaupsferð.
SÍÐA 2

Í útilegu
Siggi Stormur  fór oft 
með foreldrum sínum í 
útilegur og hefur haldið 

þeim sið. Hann hefur 
ferðast um allt land. 

SÍÐA 4

Á síðustu árum hefur Arctic Star 
sérhæft sig í þróun á fæðubótar-
efnum, svo sem framleiðslu, 

markaðssetningu og sölu á hágæða 
sæbjúgnahylkjum. Hylkin eru framleidd 
úr íslenskum, hágæða, villtum sæ-
bjúgum sem eru veidd í Atlantshafinu 
við strendur Íslands. Magnús Friðbergs-
son, verkefnastjóri hjá Landspítala, 
hefur tekið sæbjúgnahylkin frá Arctic 
Star undanfarin tvö ár. „Vinur minn 
kynnti mig fyrir sæbjúgnahylkjunum 
og þar sem ég hafði lengi verið slæmur 
í hnjám, með liðverki og lítið getað 
beitt mér ákvað ég að prófa. Tveimur 
til þremur vikum seinna fann ég mikinn 
mun. Nú hef ég tekið sæbjúgnahylkin í 
tvö ár og fer allra minna ferða án óþæg-
inda. Það er algjör bylting frá því sem 
áður var. Nú get ég gert hluti, eins og 
að fara í langar gönguferðir, sem ég gat 
varla gert áður. Að minnsta kosti gerði 
ég það ekki með bros á vör og það tók 
mig langan tíma að jafna mig eftir álag,“ 
útskýrir Magnús.

Magnús, sem er 65 ára gamall í dag, 
hafði fengið að heyra frá lækni að mikið 
slit væri í hnjám hans og ekki væri von 
á að það gengi til baka. „Hann sagði 
mér að kíkja á 
fæð ingar daginn 
minn og að ég 
gæti ekki búist 
við að fara aftur 
í tíma. Mér 
fannst vont 
að heyra 
þetta og var 
því tilbúinn 
að prófa 
ýmislegt 
sem gæti 
mögulega 
lagað þetta. 
Sæbjúgna-
hylkin frá 
Arctic Star 
virka mjög 
vel á mig og 
ég mæli með 
að fólk prófi 
þau.“

JÁKVÆÐ ÁHRIF 
Arctic Star sæbjúgnahylkin innihalda 
yfir fimmtíu tegundir af næringarefnum 
sem geta haft jákvæð áhrif á lífeðlis-
fræðilega starfsemi mannslíkamans, 
til dæmis er mikið kollagen í þeim en 
það er eitt helsta uppbyggingarprótein 

líkamans.  
Í Kína eru sæbjúgu þekkt sem 

heilsubótarfæði og notuð til bóta við 
hinum ýmsu meinum. Kínverjar kalla 
sæbjúgu gjarnan „ginseng hafsins“ 

og til eru sagnir um notkun sæ-
bjúgna þar fyrir meira en þúsund 
árum. 

SÆBJÚGU ERU ÞEKKT FYRIR
● Hátt próteininnihald og lágt fitu-
innihald

● Að minnka verki í liðum og liða-
mótum

● Að byggja upp brjósk og draga úr 
tíðni liðskemmda

● Að bæta ónæmiskerfið 

● Að auka blóðflæði

● Að koma í veg fyrir æðakölkun

● Að auka orku líkamans, stuðla að 
myndun húðpróteins og insúlíns. 

ALGJÖR BYLTING
ARCTIC STAR KYNNIR  Magnús Friðbergsson mælir heilshugar með 
 sæbjúgnahylkjunum. Sæbjúgu innihalda fimmtíu tegundir af næringarefnum. 

FINNUR MIKINN MUN
Magnús er betri í hnjám 
og finnur minna fyrir 
liðverkjum eftir að hann 
fór að taka sæbjúgna-
hylkin.
MYND/GVA

UPPLÝSINGAR
Framleiðandi sæ-
bjúgna er Arctic 
Star ehf. Allar nán-
ari upplýsingar fást 
á arcticstar.is.
Arctic Star sæ-
bjúgnahylki fást í 
Lyfju og í Apótekinu. 

Perspi  
Guard 
Bakteríusápa  
og svitastoppari 

Dreifing: Ýmus ehf

Fæst í apótekum

Til meðhöndlunar 
á vandamálum 
vegna ofsvitnunar
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Hleypið mér út úr þessu 
partíi,“ rappaði Helgi 
Hrafn Pírati á Alþingi og 

vitnaði þar í texta úr lagi Jónasar 
Sigurðssonar og Ritvéla framtíð-
arinnar. „Ég hef eingöngu fengið 
góð viðbrögð,“ svaraði Helgi 
Hrafn þegar hann var spurður 
hvort hann væri ekki sáttur 
við þá athygli sem ræðan fékk. 
„Tíminn er ansi naumur sem við 
höfum í þessum umræðum og ég 
talaði óþarflega hratt því maður 
flýtir sér sjálfkrafa ef hætta er á 
að maður skerði tíma samflokks-
manna sinna, þótt ég hafi reynd-
ar haft nægan tíma,“ segir hann.

Hvað með rappið? „Ég veit 
ekki hvað hæstvirtur Jónas 
Sigurðsson segir um að kalla 
þetta rapp. Vissulega var þetta 
þó einhvers konar talsöngur. Ég 
hef aldrei rappað,“ segir Helgi 
Hrafn sem þó hefur bæði samið 
lög og texta frá barnsaldri. „Það 
hefur bara verið fyrir sjálfan mig, 
aðallega,“ útskýrir hann og bætir 
við að hann hafi haft hug á að 
fara út í tónlist á unglingsaldri en 
þá hafi tölvurnar tekið yfir. Helgi 
Hrafn spilar aðallega á píanó 
en einnig á gítar. Hann segist 
hafa fengið góðan stuðning hjá 
foreldrum sínum til að eignast 
hljóðfæri. „Það var mikilvægt 
fyrir mig.“ Faðir hans er vel 
þekktur hljóðmaður, Gunnar 
Smári Helgason, en hann hefur 
komið að mörgum helstu plötum 
og kvikmyndum landsins í 
gegnum árin. 

TÓNLISTIN OG TÖLVUR
Helgi Hrafn segir að aðaláhuga-
málið hafi verið tónlist, tölvur 
og nú pólitík. „Ég stórefast um 
að ég eigi eftir að gefa tónlistina 
mína út,“ segir hann en svo ein-
kennilega vill til að hann hefur 
aldrei samið tónlist á tölvu og 
því ekki blandað saman áhuga-

málunum. Þegar hann er spurður 
hvort hann gæti hugsað sér að 
setja tónlistina í hendurnar á ein-
hverjum góðum tónlistarmanni 
hugsar hann sig um og svarar: 
„Ég bara þori ekki að fara með 
það, en það gæti vel gerst.“ 

Það verður fátt um svör 
þegar spurningarnar beinast 
að helginni og hvað hann ætli 
að gera sér til ánægju. „Staðan 
á þinginu er þannig að það er 
ekki hægt að ákveða tíma sinn 
fram í tímann. Það er farið að sjá 
fyrir endann á þingstörfum en 
maður hefur lært að fríið kemur 

ekki fyrr en það er komið. Það 
er mjög líklegt að ég þurfi að 
vinna um helgina, ekki endilega 
í þingsal, heldur fara yfir mörg 
mál sem hafa safnast upp. Þegar 
þinginu lýkur ætla ég að reyna að 
slappa af í nokkra daga en síðan 
bíða mörg verkefni. Ef ég get 
hliðrað til reyni ég að gera eitt-
hvað skemmtilegt.“

ÓVENJULEGT BÓNORÐ
Eins og mörgum er í fersku minni 
fékk Helgi Hrafn óvænt bónorð 
frá unnustu sinni, Ingu Auð-
björgu Kristjánsdóttur í vetur. 
Bónorðið fór fram í bænum 
Rieneck í Þýskalandi með hjálp 
hóps fólks sem bjó til svokallað 
„flashmob“ eða hópdans við 
Eurovision-lag. Bónorðið kom 
flatt upp á Helga sem auðvitað 
svaraði játandi. Brúðkaupið er 
fyrirhugað á næsta ári. „Við eig-
um marga vini sem búa erlendis 
og þurftum því að skipuleggja 
giftinguna með góðum fyrir-
vara. Ég hefði reyndar verið til í 
giftingu sama dag og bónorðið 
kom upp en við ákváðum að hafa 
þetta svona,“ segir hann. „Ég 
vonast síðan til að við komumst 
í brúðkaupsferð,“ upplýsir hann 
en segist þó ekki vera tilbúinn til 
að ræða það frekar. „Ég vil helst 
ekki segja frá einhverju sem er 
ekki komið á hreint.“

VANTAR MEIRI TÆKNI
Helgi Hrafn starfaði sem forritari 
áður en hann gerðist þingmaður. 
Hann segist forrita mikið í frí-
stundum til að halda kunnátt-
unni við. „Forritun breytist mjög 
ört og það er nauðsynlegt að 
fylgjast vel með. Svo er alveg sér-
staklega gaman að forrita þegar 
maður gerir það fyrir sjálfan sig,“ 
segir hann. Þá hefur Helgi for-
ritað töluvert á Alþingi, til dæmis 
gerði hann síðuna ventill.is en 
þar getur almenningur skráð sig 
með eða á móti málum sem eru 

til umfjöllunar í þinginu. „Það 
mætti klárlega efla nútímatækni 
í störfum þingsins en það er 
ákveðið vandamál hversu frum-
stæð gögnin eru. Einfaldur hlutur 
eins og að fletta upp í frum-
vörpum er tæknilega flókinn, en 
þannig ætti það ekki að þurfa að 
vera. Það er mjög góð tölvudeild 
á Alþingi sem ég hef átt góð sam-
skipti við. Ég get gefið henni 
og sérstaklega einum forritara 
hennar mín bestu meðmæli. 
Hins vegar er það formið sjálft 
sem er gamaldags, til dæmis að 
leggja fram frumvarp gefur ekki 
tækifæri til þess að nýta tæknina 
til fulls. Margt er þó að breytast 
hægt og sígandi í átt að nútím-
anum. Það eru fáir tölvunördar á 
þinginu og þess vegna átta ekki 
allir sig á möguleikum sem eru til 
staðar.“

MÓÐGAST EKKI
Helgi Hrafn er í pólitík af lífi og 
sál. Þó finnst honum ekki alltaf 
skemmtilegt að vera í þessu 
starfi. Hann hefur engu að síður 
hug á að halda áfram eftir næstu 
kosningar eins og er. Flokkur 
hans er sá stærsti á landinu. 
„Mér finnst starfi Pírata á engan 

hátt lokið í sambandi við þingið. 
Ég er ósáttur við margt varðandi 
stjórnarskrá og þingsköp. Þetta 
er gallað kerfi eins og það er 
núna. Mér finnst til dæmis mikil-
vægt að ræða meira samskipti 
ríkisstjórnar og þingmanna í 
minnihluta,“ segir hann. Þess má 
geta að skráðir félagar Pírata eru 
nú tæpir tvö þúsund. 

Þegar Helgi Hrafn er spurður 
hvort hann sé viðkvæmur fyrir 
gagnrýni, svarar hann því neit-
andi. „Nei, ég sé enga ástæðu til 
að vera viðkvæmur fyrir henni. 
Þegar maður býður sig fram á 
þing er það til að hafa áhrif. Þá 
tileinkar maður sér þetta starf 
að heilum hug. Ef umræðan er 
málefnaleg má læra af henni, en 
ef hún er ómálefnaleg er engin 
ástæða til að taka hana inn á sig. 
Það er engin ástæða til að móðg-
ast. Ég hugsa að ég hafi harðan 
skráp, enda eineltisbarn. Ef mað-
ur kemst í gegnum mikla erfið-
leika gera þeir mann sterkari. 
Það er eins og að lenda í alvar-
legum veikindum en sleppa þó 
úr þeim þokkalega óskaddaður, í 
miklum erfiðleikum eru tækifæri 
til að læra hluti sem annars gefst 
aldrei færi á.“  ■ elin@365.is

SEMUR LÖG OG TEXTA Í FRÍSTUNDUM
VEKUR ATHYGLI  Helgi Hrafn Gunnarsson alþingismaður vakti mikla athygli með ræðu sinni í eldhúsdagsumræðum á Alþingi á 
miðvikudagskvöld. Sérstaklega þegar hann rappaði texta í lok ræðunnar.

EKKI RAPPARI „Ég hef aldrei rappað,“ segir Helgi Hrafn sem er þó með tónlistina í blóðinu. Hér er hann með unnustu sinni, Ingu Auðbjörgu Kristjánsdóttur. MYND/ANDRI MARINÓ

BRÚÐKAUP Á NÆSTA ÁRI Helgi Hrafn fékk óvænt bónorð frá kærustunni í vetur sem 
vakti mikla athygli.  MYND/ANDRI MARINÓ

Fæst í flestum apótekum og heilsubúðum
Nánari upplýsingar www.SUPERBEETS.is    Umboð: vitex ehf - Upplýsingasími 896 6949

Betra blóðflæði
Rauðrófu kristall 100% náttúrulegt
Einstök virkni og gæði - þú finnur muninn

Nitric Oxide Superbeets 
allt að 5 sinnum öflugri
1. dós superbeets jafngildir
30 flöskum af 500 ml rauðrófusafa

Íslensk vottun á 
virkni NO3

Sýni rannsóknarstofa - Nýsköpunarmiðstöð Íslands

Eftir fertugt framleiðir líkaminn 50% minna Nitric Oxide. SUPERBEETS örvar 
Nitri c Oxide framleiðslu strax. Bætt blóðflæði og aukin súrefnisupptaka hefur jákvæð 
áhrif á alla starfsemi líkamans, þ.m.t. hjarta og æðakerfi.
ATH: Breyting nítrats úr fæðu í Nitric Oxide. (NO) byrjar í munni, þess vegna er 
SuperBeets tekið inn í vökvaformi, en ekki töfluformi.





FÓLK|HELGIN

Veðurfræðingurinn góðkunni 
Sigurður Þ. Ragnarsson, 
betur þekktur sem Siggi 

stormur, ferðaðist mikið um landið 
sem barn í fylgd foreldra sinna. 
Þau áttu hjólhýsi og þar sem hann 
er yngstur fimm systkina var hann 
alltaf með í för. Fyrir vikið kynnt-
ist hann landinu vel auk þess 
sem hann segir öll ferðalögin hafi 
vafalaust ráðið miklu um hvaða 
lífsstarf hann valdi sér síðar á 
lífleiðinni. „Fyrstu árin var hið 
venjulega tjald allsráðandi en eftir 
kaupin á hjólhýsinu jukust ferð-
irnar til muna. Foreldrar mínir áttu 
einnig sumarbústað við Meðal-
fellsvatn í Kjós en hann var seldur 
þegar mamma dó og keypti pabbi 
sér þá fyrst fellihýsi og síðar hjól-
hýsi. Ég er ekki frá því að þessar 
ferðir hafi ráðið miklu um háskóla-
skólagöngu mína seinna meir og 
áhuga minn á náttúrunni, jörðinni 
og veðrinu.“

Þegar Sigurður stofnaði eigin 
fjölskyldu fylgdi ferðabakterían að 
sjálfsögðu með. „Ég er líka mikill 
bílaáhugamaður og við hjónin 
fórum fyrsta hring okkar kringum 
landið á stórum forláta Volvo 
station 740. Þar var með í för sex 
mánaða frumburður okkar og við 
sváfum í bílnum og tjölduðum yfir 
farangurinn.“

Með fleiri börnum og hækk-
andi tekjum fjárfesti fjölskyldan 

fyrst í tjaldi, síðar í tjaldvagni og 
að lokum fellihýsi árið 1999. „Við 
vorum svo ánægð með fellihýsið 
að við endurnýjuðum það 2003 
og aftur árið 2009. Í lengri ferðum 
var brunað um landið endilangt 
og þversum og landið og lands-
byggðaþorpin skoðuð í ræmur. 
Þannig tókum við tvo Vestfjarða-
hringi sem hreinlega eru ógleym-
anlegir og klárlega með skemmti-
legri ferðum um landið. Um helgar 
var hins vegar skotist í styttri 
útilegur.“

ELTA GÓÐA VEÐRIÐ
Helsti kostur þess að eiga eftir-
vagna á borð við tjaldvagn og 
fellihýsi að mati Sigurðar er 
hversu auðvelt er að elta góða 
veðrið. „Við búum í landi þar sem 
veður eru breytilegri en víðast 
annars staðar á jörðinni. Og ef 
maður sá kortin snúast upp í ein-
hverja brælu, svo ég tali nú ekki 
um vætu í ofanálag, þá var maður 
15 mínútur að ganga frá og skella 
sér þangað sem veðrið var þolan-
legt eða jafnvel bara gott.“  

Hann nefnir einnig það mikla 
pláss sem er að finna í fellihýsum 
auk þess sem þau hafa rafmagn, 
ljós, ísskáp og jafnvel sjónvarp 
þannig að engum ætti að leiðast. 
„Veðrið skiptir ekki heldur alltaf 
máli, ef það rigndi dunduðum við 
eitthvað innivið, spiluðum eða 

lásum bækur. Á þessum árum 
eignuðumst við dýrmætar minn-
ingar þegar foreldrarnir voru 
með í för eða vinafólk. Það er 
ólýsanlegt að eignast minningar 
með sínum nánustu úr ferðalög-
um því þá eru allir í sínu besta 
skapi.“

Síðustu árin hefur fjölskyldan 

dvalið meira í sumarbústað 
fjölskyldunnar og minna í felli-
hýsinu. „Börnin vaxa úr grasi 
og nenna síður að ferðast með 
foreldrum sínum. Sjálf erum 
við mikið erlendis, auk þess að 
vera í bústaðnum, en mig langar 
alltaf jafnmikið til að skella mér í 
ferðalag í fellihýsinu. Þegar upp 

er staðið er þessi ferðavagnatími 
ómetanlegur í allri minningunni. 
Þetta er hreint frábær leið til að 
skoða landið sitt, maður sjálfur 
og börnin búa að þessu alla ævi 
og svo má ekki gleyma því að 
maður hittir oft skemmtilegt fólk 
á tjaldsvæðunum og sumir eru 
vinir okkar í dag.“

Á MARGAR DÝRMÆTAR MINNINGAR
FERÐALÖG  Siggi stormur hefur ferðast víða um landið með tjaldvagn, fellihýsi eða hjólhýsi í för. Hann segir þennan tíma 
ómetanlegan og að öll fjölskyldan búi að honum alla ævi. Stór kostur við eftirvagna er að auðvelt er að elta uppi góða veðrið. 

GOTT VEÐUR Hlýir sólargeislar ylja feðgunum á Akureyri fyrir nokkrum árum. MYND/ÚR EINKASAFNI

Kebabréttir eru vinsælir víða 
um heim. Hægt er að gera 
sitt eigið kebab. Kjötið er 
steikt í bitum í stað þess að 
vera skorið í fína strimla eins 
og á alvöru kebab-stöðum. 
Uppskriftin miðast við fjóra.

Það sem þarf
650 g gott nautakjöt
3 msk. rauðvínsedik
1 msk. sítrónusafi
2 tsk. hvítlauksduft
Salt og pipar
1/3 bolli ólífuolía
2 rauðlaukar, skornir í fjóra báta
Tómatar, skornir í báta
Paprika
Maísstönglar, skornir í þykkar 
sneiðar

Setjið vínedik, sítrónusafa, 
hvítlauksduft, salt, pipar og 
olíu í stóra skál eða plast-
poka. Skerið kjötið niður 
í hæfilega bita og setjið 
í blönduna. Látið liggja í 
blöndunni yfir nótt. 

Leggið tréspjót í bleyti í 
hálfa klukkustund áður en 
þau fara á grillið. Þerrið 
kjötið og raðið á spjótin 
ásamt maís, tómötum, 
lauk og papriku. Það má 
breyta og nota aðrar græn-
metistegundir eða ávexti, 
til dæmis ananas. Stráið 
salti og pipar yfir. Setjið á 
grillið í 10-15 mínútur og 
snúið oft á tímabilinu.

GRILLNAUT MEÐ 
GRÆNMETI Á SPJÓTI

GRILLSPJÓT Það er hægt að 
raða á spjótin eftir vild.

Perur eru mjög ljúffengar þegar 
þær hafa verið grillaðar. Þær henta 
mjög vel í salat með gorgonzola-
osti, hnetum og blönduðu salati. 
Þetta er klassísk útgáfa af salati 
sem má breyta, til dæmis með 
því að nota parmesanost líka. 
Gorgonzola er þó ómissandi með 
perum. 

2 perur, skornar í sneiðar og grillaðar
Klettasalat eða blandað salat
50 g gorgonzola
Valhnetur
Fljótandi hunang
Parmesanostur, ef vill
Salt og nýmalaður pipar
Ólífuolía

Ristið valhnetur á þurri pönnu og 
dreifið hunangi yfir þær. Skrælið 

perurnar og skerið í sneiðar. 
Leggið þær stutta stund á heitt 
grill og grillið báðum megin. 
Setjið salat á disk, leggið perurnar 
yfir, því næst gorgonzola í bitum. 
Dreifið smávegis ólífuolíu yfir sal-
atið. Loks er hnetunum dreift yfir, 
saltað og piprað og smá bitum af 
parmesan stráð yfir.

FRÁBÆRT SUMARSALAT

SUMARSALAT Frábært salat með grill-
uðum perum og gorgonzolaosti.

TIL SÖLU!

Verslunin hefur verið rekin um fimm ára skeið og er þekkt fyrir vandaðan kvenfatnað. 
Verslunin er í 100m2 leiguhúsnæði og er með trygg og góð viðskiptasambönd. 
Tuzzi hefur skapað sér ákveðna sérstöðu og á tryggan hóp viðskiptavina. 
Áhugasamir hafi samband við tuzzi@tuzzi.is
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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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Gerðu verðsamanburð,
það borgar s ig!

ÞÚ
GETUR
FLOGIÐ!

WASHINGTON D.C flug f rá

14.999 kr.

ALICANTE, BENIDORM flug f rá

14.999 kr.
september  -  nóvember  2015 

BOSTON  flug f rá

14.999 kr.
september  -  15.  desember  2015 

september  -  15.  desember  2015 

TENERIFE flug f rá

16.999 kr.
september  -  október  2015 

BARCELONA flug f rá

14.999 kr.
september  -  nóvember  2015 

KATRÍNARTÚNI 12   WOWAIR.IS   WOWAIR@WOWAIR.IS   

*999 kr. bókunargjald leggst ofan á hverja bókun og töskugjald er ekki innifalið 
 nema annað sé tekið fram.

 A fmæl is t i lboð -  takmarkað sætaframboð 

 Afmæl is t i lboð -  takmarkað sætaframboð 
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Það er nóg um að vera hjá flestum á sumrin, 
útilegur, alls kyns sýningar, tónleikar og fleira. 
Margir láta sér nægja að rölta um bæinn í 

góðu veðri og fylgjast með mannlífinu. Á slíku rölti 
er ekki verra að rekast á skemmtanir eða aðra við-
burði sem fólk hefur tilefni til að safnast saman á 
og enn betra þegar ekki þarf að borga fyrir slíkt. 
Slíkar ókeypis skemmtanir eru víða um helgina og 
eru þær af ýmsum toga. 

KEX KÖNTRÍ
Þjóðhátíðardegi Bandaríkjamanna verður fagnað 
á Kexi hosteli í dag þar sem hátíðin Kex Köntrí 
fer fram. Þar verður amerískri menningu gert hátt 
undir höfði, amerískur matur og drykkur verður 
fram borinn og tónlistin verður kántrískotin. Fram 
koma íslenskir tónlistarmenn sem hafa orðið fyrir 
amerískum áhrifum, svo sem Ingibjörg Elsa Turchi, 
Elín Ey og Snorri Helgason. Aðgangur er ókeypis.

HJÓLA- & BRETTAMARKAÐUR 
Á Bernhöftstorfunni á horni Bankastrætis og 
Lækjargötu verður nýr og skemmtilegur fjölþema 
útimarkaður haldinn alla laugardaga í sumar. Í dag 
verður þemað hjól og bretti og þar geta áhuga-
menn um slíkt gert góð kaup. Það er líka ýmislegt 
í boði fyrir alla hina þar sem plötusnúður verður 
á svæðinu og þeytir skífum. Einnig verður hægt að 
fylgjast með bretta- og hjólafólki leika listir sínar 
því rampur verður settur upp og eru bæði stelpur 
og strákar hvött til að koma og skeita á taflinu. 

RUGBY Í REYKJAVÍK
Aðdáendur rugby-íþróttarinnar geta nú séð alvöru 
leik hér á landi og jafnvel fengið að spreyta sig sjálf-
ir en franskt lið frá París mun etja kappi við íslensk 
rugby-lið í dag og á morgun. Í kvöld verður rugby 
15s leikur klukkan sjö á Hlíðarenda og á morgun 
klukkan fjögur verður rugby 7s og snerti-rugby mót 
þar sem nýstofnað kvennalið Rugbyfélags Reykja-
víkur tekur þátt. Byrjendakennsla í rugby verður 
í boði fyrir krakka, unglinga og fullorðna. Allir eru 
velkomnir og aðgangur er ókeypis. 

TÓNLEIKAR DALÍ
Hljómsveitin Dalí spilar á Pikknikk-tónleikum 
Norræna hússins í gróðurhúsinu á morgun klukkan 
þrjú. Tónleikarnir eru hluti af tónleikaröð sem 
verður næstu sunnudaga í Norræna húsinu með 
hinum ýmsu tónlistarmönnum. Aðgangur er ókeyp-
is og allir eru velkomnir. 

SYNGEDRENGENE FRÁ ASSENS 
Elsti drengjakór Danmerkur heimsækir Ísland og 
heldur tónleika í Grafarvogskirkju klukkan sex í 
kvöld. Auk þess mun kórinn taka þátt í messu í 
Hallgrímskirkju á morgun. Þessi um það bil fjörutíu 
manna kór er með betri drengjakórum í Danmörku 
og er mjög eftirsóttur til tónleikahalds. Á tónleik-
unum mun Syngedrengene flytja efni með danskri 
tónlist frá 1600 og fram til okkar daga. 

LIFANDI LAUGARDAGUR Í HAFNARFIRÐI
Allir Hafnfirðingar og nærsveitungar eru hvattir 
til að bjóða vinum og vandamönnum í pikknikk á 
Thorsplani í dag. Þá verður vikulegi flóamarkaður-
inn sem þar er haldinn á laugardögum með banda-
rísku ívafi í tilefni þjóðhátíðardagsins ameríska. Þar 
hljóma ljúfir kántrítónar, hægt verður að næla sér í 
kjötsúpu og fylgjast með mannlífinu á markaðnum.  

 ■ liljabjork@365.is

ÓKEYPIS AÐ GERA 
UM HELGINA
MARGT Í GANGI  Það þarf ekki alltaf að kosta mikið að hafa gaman. Hér má 
finna upptalningu á því helsta sem hægt er að gera sér til skemmtunar um 
helgina án þess að pyngjan þurfi verulega að finna fyrir því. 

RUGBY Áhugamenn um rugby geta fylgst með rugby-leik og 
prófað íþróttina sjálfir á Hlíðarenda á morgun.  MYND/VILHELM

ÚTIVERA Það er gaman að verja tíma með fjölskyldu eða vinum. Um helgina má finna sér ýmislegt til dundurs sem ekki kostar pening. 



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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Framhaldsskólakennari Verkmenntaskólinn á Akureyri Akureyri 201507/689
Framhaldsskólakennarar Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201507/688
Sérfræðingur Seðlabanki Íslands Reykjavík 201507/687
Sérfræðingur Seðlabanki Íslands Reykjavík 201507/686
Lögfræðingur Seðlabanki Íslands Reykjavík 201507/685
Starfsmaður í móttöku Innanríkisráðuneytið Reykjavík 201507/684
Verslunarstjóri ÁTVR, Vínbúðin  Vík 201507/683
Verkefnastjóri HÍ, Miðstöð framhaldsnáms Reykjavík 201507/682
Forstöðumaður HÍ, Rannsóknasetur Bolungarvík 201507/681
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201507/680
Skólameistari Framhaldsskólinn á Laugum Laugar 201507/679
Framhaldsskólakennari Menntaskólinn við Sund Reykjavík 201507/678
Sjúkraliði LSH, Krabbameinslækningadeild Reykjavík 201507/677
Hjúkrunardeildarstjóri LSH, Lyflækningasvið Reykjavík 201507/676
Framhaldsskólakennari Fjölbrautaskólinn í Breiðholti Reykjavík 201507/675
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ICELANDAIR ÓSKAR EFTIR FLUGMÖNNUM TIL STARFA
Vegna aukinna umsvifa óskar Icelandair eftir að ráða flugmenn til starfa. 
Leitað er eftir flugmönnum í áhugavert og krefjandi starf í góðu starfsumhverfi 
þar sem öryggi, áreiðanleiki og hágæða vinnubrögð eru höfð að leiðarljósi. 
Umsækjendur þurfa að hafa gilt atvinnuflugmannsskírteini með blindflugsáritun. 
Þeir þurfa að hafa lokið bóklegu námi til réttinda atvinnuflugmanns 1. flokks 
(ATPL) og námskeiði í áhafnasamstarfi (MCC).

Atvinnuflugmannsskírteini umsækjanda skal hafa verið gefið út af Samgöngustofu 
á Íslandi eða sambærilegri stofnun í öðru aðildarríki Flugöryggissamtaka Evrópu 
(EASA) í samræmi við kröfur EASA, flugöryggisstofnunar Evrópu.

Krafa er um 500 flugtíma að lágmarki, þar af 100 flugtíma reynslu sem 
flugstjóri. Vegna fyrirsjáanlegra árstíðabundinna sveifla í umsvifum Icelandair er 
gert ráð fyrir að nýir flugmenn hefji störf næsta vor og starfi fram á haust 2016.

Umsækjendur skulu hafa lokið stúdentsprófi eða öðru sambærilegu námi. 

UMSÓKNUM ÞURFA AÐ FYLGJA EFTIRFARANDI GÖGN:
I Afrit af atvinnuflugmannsskírteini ásamt áritunum, heilbrigðisvottorði  

og vegabréfi
I Afrit af prófskírteinum ásamt einkunnum fyrir allt bóklegt flugnám
I Afrit af stúdentsskírteini eða öðrum sambærilegum prófskírteinum ásamt 

einkunnum
I Afrit af síðustu 100 fartímum í flugdagbók
I Nýtt sakavottorð 

Á UMSÓKN SKAL VERA SUNDURLIÐUN FLUGTÍMA SEM HÉR SEGIR:
I Heildarfartími
I Fartími sem kennari
I Fartími í blindflugi
I Fartími sem flugstjóri
I Fartími á fjölhreyfla flugvél
I Fartími á fjölstjórnarflugvél (MPA)
I Fartími á þotu og skrúfuþotu 

Umsóknarfrestur:
Umsóknarfrestur er til og með 26. júlí 2015 vegna ráðninga fyrir fyrstu námskeið sem 
munu hefjast í september 2015. Eftir þann tíma verður hægt að leggja inn umsóknir fyrir 
námskeið sem hefjast síðar og seinni tíma ráðningar.

Nánari upplýsingar eru á vef félagsins www.icelandair.is/umsokn 

Eingöngu er hægt að sækja um starfið á vefnum. Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.

Fyrirspurnum svara: 
Margrét Þórarinsdóttir, mannauðsstjóri áhafna I flug@icelandair.is 
Hilmar B. Baldursson, flugrekstrarstjóri I hba@icelandair.is
Þ. Haukur Reynisson, yfirflugstjóri I thr.crew@icelandair.is

ÍAV óskar eftir að ráða bifvélavirkja til 
starfa á suðurnesjum.

Upplýsingar um starfið veitir Þórmar í 
síma 660-6225.

Umsóknum skal skila á vef ÍAV, www.iav.is

Bifvélavirkjar

Íslenskir aðalverktakar hf. | Höfðabakka 9 
110 Reykjavík | s. 530 4200 | iav.is

atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

SÖLUFULLTRÚAR 
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426
Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441
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Í starfinu felst m.a. að bera faglega ábyrgð á rekstri lyfja-
búðarinnar, annast daglegan rekstur og umsýslu, sjá til 
þess að unnið sé samkvæmt lögum og reglugerðum um 
lyfsöluleyfi og samkvæmt þeim rekstrarlegu markmiðum 
sem Lyfja setur. 

Um er að ræða spennandi tækifæri fyrir metnaðarfull-
an lyfjafræðing. Í boði er krefjandi og áhugavert  starf á 
skemmtilegum og líflegum vinnustað í rótgrónu og ört 
vaxandi bæjarfélagi.

Hæfniskröfur:
Háskólapróf í lyfjafræði og gilt starfsleyfi. Stjórnunarhæfileikar, 
rík þjónustulund og góð hæfni í mannlegum samskiptum. Áreiðan-
leiki, metnaður, fagmennska og skipulögð vinnubrögð.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til 26. júlí.  
Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir  
sem trúnaðarmál. Tekið er við umsóknum á vefslóðinni  
www.lyfja.is 

www.lyfja.is

Lyfja Húsavík
Lyfsöluleyfishafi
Við leitum að metnaðarfullum og sjálfstæðum 

lyfjafræðingi í stöðu lyfsöluleyfishafa.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. eru karlar jafnt sem konur 
hvattir til þess að sækja um stöðu hjá fyrirtækinu.

Nánari upplýsingar veitir Hallur Guðjónsson, 
starfsmannastjóri, sími 530 3800. 
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5 Útvarpsleikhússtjóri
Ríkisútvarpið auglýsir eftir drífandi, sjálfstæðum og 
jákvæðum einstaklingi í starf Útvarpsleikhússtjóra.
Í starfinu felst að marka Útvarpsleikhúsinu stefnu til 
náinnar framtíðar í samvinnu við dagskrárstjóra 
Rásar 1 og útvarpsstjóra. Verkefni Útvarpsleikhússins 
þurfa að vera í stöðugri mótun og takast á við 
samtímann hverju sinni, um leið og byggt er á því 85 
ára starfi sem unnið hefur verið.

• Reynsla á sviði leiklistar, skilyrði.
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, skilyrði.
• Gott vald á íslensku og ensku máli, skilyrði.
• Reynsla á sviði leikstjórnar, stjórnunar eða
 fjölmiðlunar, æskileg.
• Reynsla af vefvinnslu, kostur. 

• Umsjón með verkefnavali nýrra og endurfluttra verka. 
• Þróun verka frá hugmynd til framkvæmdar.
• Listræn ráðgjöf við leikskáld, þýðendur, leikstjóra
 og dagskrárgerðarfólk. 
• Dagskrársetning og kynningarmál í samstarfi við
 kynningardeild.
• Skipulagning og samningagerð. 
• Samskipti vegna leikhússins, innanlands og utan.

Hæfniskröfur:

Nánar um starfssvið:

Allar nánari upplýsingar um starfið veitir
 Þröstur Helgason, dagskrárstjóri Rásar 1
 throstur.helgason@ruv.is, s. 515 3550. 
Umsóknarform er að finna á www.RUV.is/laus-storf.
Umsóknir skulu berast eigi síðar en 4. ágúst 2015.
Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um.

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

BÍLSTJÓRAR – SUMARAFLEYSINGAR OG FRAMTÍÐARSTÖRF
Eimskip leitar að bílstjórum til sumarafleysinga og í framtíðarstörf við akstur 
dráttar- og flutningabíla, innanbæjar sem og úti á þjóðvegum. Um er að ræða 
dag- og vaktavinnu. 

Hæfniskröfur: 
• Meirapróf (C) er skilyrði
• Réttindi til að aka með tengivagn (CE) kostur
• ADR réttindi til flutnings á hættulegum farmi kostur

Auk hæfniskrafna leitum við að bílstjórum sem búa yfir:
• Íslenskukunnáttu
• Framúrskarandi þjónustulund og jákvæðni
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Almennri tölvukunnáttu
• Almennu hreysti

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Eyjólfur Sigurðsson dreifingarstjóri, í síma 825-7755.

FRAMTÍÐARSTARF Í VÖRUHÓTELI EIMSKIPS
Eimskip leitar að öflugum og ábyrgum einstaklingum til framtíðarstarfa í Vöruhótel 
Eimskips í Reykjavík. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Helstu verkefni eru frágangur og tiltekt pantana og sendinga fyrir viðskiptavini, 
vörumóttaka og vöruafgreiðsla. Almennur vinnutími er frá kl. 08:00-16:00
eða 11:00-19:00 alla virka daga, en viðkomandi aðili þarf að hafa sveigjanleika til að
geta unnið lengur.  

Hæfniskröfur:
• Lyftararéttindi skilyrði
• Góð þjónustulund, jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum
• Almenn tölvukunnátta
• Íslenskukunnátta
• Framtakssemi og almennt hreysti

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Bragi Viðarsson rekstrarstjóri, í síma 825-7671.

Við hvetjum áhugasama til að sækja um. Eingöngu er tekið á móti umsóknum í gegnum heimasíðu Eimskips, www.eimskip.is. 
Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál. Hreint sakavottorð er skilyrði fyrir ráðningu hjá Eimskip. 

Umsóknarfrestur er til og með 13. júlí 2015.

SUMARAFLEYSINGAR 
OG FRAMTÍÐARSTÖRF

radum.is
Við finnum rétta starfsfólkið

4. júlí 2015  LAUGARDAGUR2



Laus er til umsóknar staða forstöðumanns Hafnarborgar, menningar- og listamiðstöðvar 
Hafnarfjarðar. Starfið felur í sér stjórnun og rekstur stofnunarinnar ásamt stefnumótun í 
menningarmálum.

Upplýsingar veita:

Geirlaug Jóhannsdóttir 
geirlaug@hagvangur.is 

Katrín S. Óladóttir  
katrin@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 20. 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. 

Konur, jafnt sem karlar, eru 
hvattar til að sækja um starfið skv. 
jafnréttisstefnu Hafnarfjarðarbæjar.

Upplýsingar á hafnarfjordur.is  
og hafnarborg.is

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

Forstöðumaður Hafnarborgar  
menningar- og listamiðstöðvar Hafnarfjarðar

Starfs- og ábyrgðarsvið
 • Ábyrgð á faglegri starfsemi, rekstri, þjónustu og 
    stjórnsýslu Hafnarborgar
 • Ábyrgð á mannauðsmálum
 • Fjárhagsáætlanagerð
 • Þátttaka í stefnumótun og skipulagningu 
   menningarmála Hafnarfjarðarbæjar 
 • Framkvæmd stefnumörkunar stjórnar Hafnarborgar 
   og bæjarstjórnar
 • Skipuleggur sýningar safnsins, tónleikahald og aðra 
   menningartengda starfsemi sem fram fer í Hafnarborg
 • Sérfræðingur bæjaryfirvalda um málefni er varða 
   listir og menningu

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi, 
   framhaldsmenntun æskileg
 • Stjórnunarreynsla og reynsla af stefnumótun
 • Þekking á og reynsla af starfsemi listasafna og/eða 
   rekstri menningarstofnana 
 • Góð þekking á myndlist, listasögu og/eða  
   safnafræðum
• Leiðtogahæfileikar og hæfni í mannlegum samskiptum
 • Frumkvæði, sjálfstæði og skipulagshæfileikar
 • Góð íslensku- og enskukunnátta
 • Hæfni til miðla þekkingu og upplýsingum í ræðu og riti 

Staða forstöðumanns heyrir undir stjórnsýslusvið Hafnarfjarðarbæjar og næsti yfirmaður er sviðsstjóri stjórnsýslusviðs. 
Kjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag. Gert er ráð fyrir að 
forstöðumaður hefji störf sem fyrst. Ráðið verður í starfið til 5 ára með möguleika á framlengingu.
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Hjúkrunarheimilið Sundabúð

Atvinna

Hjúkrunardeildarstjóri 

Hjúkrunarheimilið Sundabúð óskar eftir að ráða hjúkrunar-
deildarstjóra  til afleysinga í eitt ár. Um er að ræða 80- 100 
% stöðu sem veitist  frá 1.sept eða eftir samkomulagi.

Hjúkrunardeildarstjóri er yfirmaður hjúkrunar á deildinni 
og ber ábyrgð á að starfað sé samkvæmt markmiðum 
heimilisins og lögum og reglugerðum og tekur virkan þátt í 
breytingar- og þróunarstarfi sem fer fram á deildinni.

Hjúkrunarheimilið Sundabúð er með 11 hjúkrunarými, eitt 
sjúkra og endurhæfingarrýmii og  eitt dagvistarrými. Sam-
kvæmt samningi við Velferðarráðnuneytið er heimahjúkrun 
í sveitarfélaginu sinnt af starfsfólki hjúkrunardeildarinnar. 
Félagslegri heimaþjónustu er einnig stjórnað frá deildinni 
og er unnið að því að samþætta þessa þjónustu.

Umsækjandi skal hafa fullgilt íslenskt hjúkrunarleyfi , lögð 
er áhersla á samviskusemi og góða samskiptahæfileika.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags íslenskra 
hjúkrunarfræðinga og Sambands íslenskra sveitarfélaga. 

Aðstoð er veitt  við útvegun húsnæðis.

Nánari upplýsingar veitir Emma Tryggvadóttir, hjúkrunar-
forstjóri í síma 860 6815 og emma@vopnafjardarhreppur.is

Umsóknarfrestur er til 15. júlí  næstkomandi 

Vélskömmtun lyfja
Lyfjaver óskar eftir að ráða traustan starfsmann til  
framtíðarstarfa við vélskömmtun lyfja. Viðkomandi þarf að vera 
heilsuhraustur, snyrtilegur, reglusamur, nákvæmur og  
samviskusamur og hafa hreint sakavottorð. 

Aðrar hæfniskröfur eru: 
- Reynsla af vinnu við lyfjaframleiðslu  
- Innsýn, áhugi og reynsla af vinnu skv. gæðaferlum
- Góð almenn tækni- og tölvukunnátta

Æskilegt er að viðkomandi hafi náð 25 ára aldri og geti unnið 
yfirvinnu á álagstímum. Í boði er áhugavert starf  í góðum  
starfsmannahópi hjá framsæknu og vaxandi fyrirtæki.

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á  
netfangið alli@lyfjaver.is. Nánari upplýsingar í síma 895-3466.

Tæknifulltrúi  
byggingarmála

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

Meðal helstu verkefna 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 
 úttektarvottorð um byggingarstig húsa. 
• Annast eftirlit með því að hús og önnur byggingarleyfisskyld 

mannvirki séu byggð í samræmi við samþykkta uppdrætti, 
 lög og reglugerðir.

Menntunar- og/eða hæfniskröfur: 
• Tæknifræði, byggingarfræði eða verkfræðimenntun.
• Góð almenn tölvukunnátta er nauðsynleg, MicroStation 
 kunnátta æskileg.
• Starfsreynsla á sínu fagsviði.
• Réttindi til að gera aðaluppdrætti.

Upplýsingar um starfið er veitir Pétur Bolli Jóhannesson, 
skipulagsstjóri, í tölvupósti pbj@akureyri.is. 
 
Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum á heimasíðu 
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem finna má frekari 
upplýsingar um starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 13. júlí 2015

Laust starf fyrir skólaárið  
2015 - 2016

Við Grunnskólann í Hveragerði er laus staða 
umsjónarkennara á yngsta stigi, 90-100% staða. 
Gerð er krafa um kennsluréttindi og góða hæfni í 
mannlegum samskiptum.

Grunnskólinn í Hveragerði er vel staðsettur í grónu 
og glæsilegu bæjarfélagi. Einkunnarorð skólans eru: 
viska, virðing og vinátta og við leggjum metnað í 
að áhrif þeirra séu augljós í daglegu starfi. Skólinn 
flaggar Grænfánanum, starfar eftir hugmyndafræði 
Olweusaráætlunarinnar gegn einelti og er að stíga sín 
fyrstu skref sem þátttakandi í verkefninu Heilsueflandi 
grunnskólar.

Umsóknarfrestur er til og með 16. júlí nk.

Upplýsingar um starfið veitir Fanney Ásgeirsdóttir,  
skólastjóri, fanney@hveragerdi.is.

Fóðurbílstjóri  

Fóðurblandan óskar eftir fóðurbílstjóra 
í fóðurafgreiðsluteymi fyrirtækisins.

 
Helstu verkefni:
    •  Dreifing lausafóðurs og smávara til viðskiptavina  
       skv. dreifingaráætlun.
    •  Dagleg forskoðun á bifreið fyrir ferðir.
    •  Afferming bíla í samræmi við dreifingaráætlanir.
    •  Samskipti við samstarfsmenn og viðskiptavini.
    •  Tengiliður viðskiptavina við sölusvið.
    •  Þrif og almenn umhirða á bifreið.

Hæfniskröfur:
    •  Talar íslensku
    •  Meirapróf
    •  Yfir 5 ára reynsla í akstri flutningabifreiða
    •  Þekking á office hugbúnaði
    •  Stundvísi og sjálfstæð vinnubrögð
    •  Býr á stór-Reykjavíkursvæðinu

Óskað er eftir að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veitir Daði Hafþórsson,  
framkvæmdastjóri framleiðslusviðs, dadi@fodur.is

Fóðurblandan er rótgróið og öflugt framleiðslu- og þjónustu- 
fyrirtæki sem sérhæfir sig í framleiðslu á áburði og fóðri fyrir land-
búnað, fiskeldi og húsdýr. Því til viðbótar selur Fóðurblandan ýmis 
konar rekstrarvöru fyrir landbúnað s.s. girðingar, girðingarefni og 
smávöru. Fóðurblandan rekur þrjár verslanir, á Selfossi, Hvolsvelli 
og Egilsstöðum sem og öfluga vefverslun. Fyrirtækið er leiðandi á 
sínu sviði og eitt það öflugasta í þjónustu við bændur hér á landi. 
Hjá fyrirtækinu starfa um 50 manns. 
Nánari upplýsingar: www.fodurblandan.is

Starf verkefnastjóra á  
skipulags- og umhverfissviði

Akraneskaupstaður auglýsir eftir verkefnastjóra til 
starfa á skipulags-og umhverfissviði. Um er að ræða 
fjölbreytt og áhugavert starf í vaxandi sveitarfélagi. 
Starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. 

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Tækni- og útboðsvinna sem tengist götum, 

fasteignum og opnum svæðum.
• Verkefnastjórn, eftirlit og samskipti við verktaka 

og samstarfsaðila.
• Eftirlit með málaflokkum er lúta að sorpi, 

félagslegum íbúðum og almenningssamgöngum.
• Tæknivinna sem þörf er á hverju sinni á skipulags- 

og umhverfissviði.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Byggingartæknifræði, byggingarverkfræði eða 

sambærileg menntun.
• Þekking og reynsla af cad teikniforritum ásamt 

færni í notkun Microsoft Office hugbúnaðar.
• Mikil samskipta- og samstarfshæfni.
• Frumkvæði og góðir skipulagshæfileikar.

Með umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá 
og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni umsækjanda  
í starfið. Sótt er um rafrænt á heimasíðu Akranes- 
kaupstaðar eða í þjónustuveri bæjarins að Stillholti 
16-18, 1. hæð. 

Umsóknarfrestur er til og með 12. júlí n.k. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurður Páll 
Harðarson sviðsstjóri í tölvupósti eða í síma  
433-1000. 

Barnaskóli Hjallastefnunnar í Hafnarfirði auglýsir eftir 
jákvæðri og kærleiksríkri manneskju til starfa á komandi 
skólaári. Um er að ræða fjölbreytt starf sem stuðningur  
og aðstoð í nemendahópi. 

Í Barnaskólanum eru börn á aldrinum 6-11 ára, í tveimur 
starfsstöðvum, yngra stigi og miðstigi. 

Mikilvægt er að umsækjandi sé jafnréttissinnaður, sýni 
frumkvæði , flinkur í samskiptum og hafi áhuga á að vinna 
með börnum. Við hvetjum karla jafnt sem konur að sækja 
um starfið. 

Áhugasamir vinsamlegast hafi samband við Írisi Helgu  
s. 8623236 eða með tölvupósti irishelga@hjalli.is, eða Hildi 
Sæbjörgu s. 899-9633 eða með tölvupósti hildur@hjalli.is

Vélavit óskar eftir að ráða 
starfsmann á  
vélaverkstæði.
 
Reynsla og þekking er 
skilyrði.

Upplýsingar veitir Hinrik í 
S:527-2600 / 697-3390

Vélavit is looking to hire 
skilled mechanic to repair  
larger machinery

Only mechanic´s with 
exspirience wanted.

Info : Hinrik  
S:527-2600 / 697-3390

Starfsmaður óskast á 
vélaverkstæði

Upplýsingar í síma  
527 2600 / 697 3390 

Info : Hinrik  
527-2600 / 697-3390
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Öflugur bókari óskast.
Hjúkrunarheimilin Eir, Skjól og Hamrar og dótturfélög 

þeirra óska eftir öflugum og áreiðanlegum bókara til starfa 
sem fyrst. Reynsla við bókhald og uppgjör er áskilin.

Starfssvið :      
• Færsla  bókhalds í Microsoft Dynamics AX, þ.m.t. 

merking fylgiskjala, skráning reikninga, innborgana 
og greiðslna.

• Afstemmingar á bókhaldsreikningum,  
bankareikningum og lánadrottnum.

• Vinna við ársuppgjör og árshlutauppgjör.
• Skil á virðisaukaskattsskýrslum, skattskýrslum og 

öðrum gögnum til skattyfirvalda.
• Aðstoð við áætlanagerð.
• Önnur störf eftir þörfum.   

 
Menntunar- og hæfniskröfur:

• Veruleg þekking og reynsla á bókhaldi er skilyrði.
• Mjög góð kunnátta í Excel og almenn tölvufærni 

áskilin.
• Þekking á Microsoft Dynamics AX æskileg.
• Þekking á uppgjörum samkvæmt alþjóðlegum  

reikingsskilastöðlum (IFRS) kostur.
• Nákvæm og öguð vinnubrögð.
• Rík hæfni í mannlegum samskiptum. 

Umsóknarfrestur er til 13. júlí n.k.  
Vinsamlega sendið umsóknir ásamt ferilskrá í  

tölvutæku formi til gylfi@eir.is.

Laus störf við  
leikskólann Laut

 
Deildarstjóra og leikskólakennara vantar til starfa í leikskólanum 
Laut í Grindavík frá 1.okt. Um er að ræða stöður á nýrri deild fyrir 
átján mánaða börn. Vinnutími frá kl. 08:00-16:00.  
Laun eru samkvæmt kjarasamningum leikskólakennara og sam-
bands íslenskra sveitarfélaga. 

 Leikskólinn verður  fimm deilda leikskóli fyrir börn frá 18 mánaða 
- 6 ára frá og með 1.október. Við erum ,,Skóli á grænni grein” og 
vinnum eftir Uppbyggingarstefnunni - Uppeldi til ábyrgðar. Gleði , 
hlýja og virðing eru einkunnarorð skólans. Nánari upplýsingar um 
leikskólann er að finna á heimasíðu hans.

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

Vakin er athygli á því að ef ekki fæst leikskólakennari kemur til 
greina að ráða annað háskólamenntað fólk eða leiðbeinendur. 
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um.

Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri í síma 426-8396 og 847-9859.
Umsóknir berist til leikskólastjóra  á netfangið gleik@grindavik.is  

Endurnýja þarf eldri umsóknir.

Umsóknarfrestur er til 1.ágúst 2015

Hjá Icelandair hótelum starfar úrvals-
hópur með sameiginleg markmið þar 
sem borin er virðing fyrir gestum og 

samstarfsmönnum. 

Icelandair hótelin leggja áherslu á 
samvinnu, ábyrgð og frumkvæði í starfi 
ásamt vilja til að takast á við krefjandi 

verkefni. 

Nýir starfsmenn fá vandaða 
kynningu á fyrirtækinu og fara í 

gegnum markvissa þjálfun til þess að 
geta tekist á við störf sín af öryggi. 
Unnið er að stöðugri framþróun og 

starfsmönnum veitt tækifæri til vaxtar 
og þroska í starfi.

Flugleiðahótel reka tvær hótelkeðjur; Icelandair Hotels og Hótel Eddu, samtals 21 hótel ásamt því að 
reka Hilton Reykjavík Nordica og Canopy.  

ICELANDAIR HÓTEL REYKJAVÍK NATURA 
LEITAR AÐ STARFSFÓLKI Í GESTAMÓTTÖKU

Hæfniskröfur:
• Rík þjónustulund og vönduð framkoma
• Góð samskipta- og samstarfshæfni
• Góð enskukunnátta er skilyrði, önnur  

tungumálakunnátta er kostur
• Þekking á bókunarkerfinu Cenium (Navision) er kostur
• Reynsla af störfum í gestamóttöku eða  

öðrum þjónustustörfum er kostur
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
• Talnaglöggni
• Jákvæðni og vilji til að takast á við fjölbreytt verkefni

Starfssvið gestamóttöku er fjölbreytt og lifandi þar sem fólk með ríka samskiptahæfni fær að njóta sín. 
Við leitum að öflugu samstarfsfólki í dag- og næturvinnu. Viðkomandi þarf að geta hafið störf í ágúst. 

Umsóknarfrestur er til og með 17. júlí 2015. 
Umsóknir sendist til: umsoknir@icehotels.is, merktar „Umsókn um starf í gestamóttöku“.

Nánari upplýsingar um starfið veita:
Kristjana Milla Snorradóttir, gestamóttökustjóri: kristjanas@icehotels.is eða í síma 444-4500
Björk Baldvinsdóttir, starfsmannastjóri: bjorkbal@icehotels.is

Starfssvið:
• Veita gestum og starfsfólki  

hótelsins framúrskarandi þjónustu
• Undirbúningur fyrir komu og  

brottför gesta
• Reikningagerð og afstemmingar
• Öryggiseftirlit á hótelinu
• Úrlausn þeirra verkefna sem  

upp koma hverju sinni
• Önnur verkefni sem tilheyra  

gestamóttöku hótelsins

Við leitum að áreiðanlegu samstarfsfólki með ríka þjónustulund til starfa í 
gestamóttöku á Icelandair hóteli Reykjavík Natura.
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United Silicon hefur hafið
byggingu kísilvers í Helguvík á

Reykjanesi og framleiðsla mun hefjast 
á vordögum 2016. Áætlanir gera ráð 

fyrir að um 60 starfsmenn muni starfa 
hjá verksmiðjunni á rekstrartíma en 

200 starfsmenn meðan á uppbyggingu 
og uppsetningu búnaðar stendur.

Við leitum að jákvæðum og
dugmiklum starfsmönnum

sem vilja leggja sitt af  mörkum til að 
skapa frábært rekstrarteymi. Reynsla 

af störfum í stóriðju eða við
annan framleiðslutengdan iðnað

er kostur en ekki skilyrði.

Við leitum að starfsfólki
í nýtt Kísilver í Helguvík 

Nánari upplýsingar veitir
Rut Ragnarsdóttir í síma 669 6003.  

Umsóknum ásamt ferilsskrá
skal skilað á netfangið rut@silicon.is

fyrir mánudaginn 20.júlí 2015

Verkfræðingur 
í málmframleiðslu 

Starfslýsing: 
Starfsmaðurinn mun bera ábyrgð á framleiðsluferlum við kísilframleiðslu, allt 
frá innmötun hráefna til  framleidds málms. Starfið felur í sér mikil samskipti  
við jafnt framleiðslustarfsmenn sem aðra.  

Hæfniskröfur: 
Verkfræðingurinn þarf að geta sett sig inní viðkomandi  efnaferla og þekkja 
framleiðslubúnaðinn. Einnig  þarf verkfræðingurinn að hafa góða greiningar-
hæfileika  og frábæra samskiptahæfileika. Við leitum að einstaklingi með
próf í verkfræði, efnaverkfræði eða sambærilegum greinum.

Framleiðslustarfsmenn

Starfslýsing:
Við leitum að lykilmönnum til að vinna við framleiðslu á kísli. Á meðan á
uppbyggingu verksmiðjunnar stendur munu þessir starfsmenn taka þátt í 
uppsetningu og prófunum á búnaði ásamt því að hjálpa til við undirbúning að 
því að hefja rekstur. Áður en framleiðslan hefst munu starfsmenn verða 
þjálfaðir í framleiðslu kísils. Þegar framleiðsla hefst munu starfsmenn vinna 
við umhirðu ofns, málmtöku og útsteypingu. Framleiðslan mun fara fram allan 
sólarhringinn og unnið verður á vöktum.

Hæfniskröfur: 
Viðkomandi starfsmenn þurfa að vera áhugasamir, duglegir og nákvæmir og 
vera tilbúnir til að setja sig inní bæði virkni búnaðar og framleiðsluferli. 
Nauðsynlegt er að viðkomandi eigi auðvelt með að starfa í teymi með öðrum 
starfsmönnum. A.m.k. 5 ára starfsreynsla er nauðsynleg ásamt góðri kunnáttu 
á tækjabúnað en ekki er krafist formlegrar menntunar.

Viðhaldsstarfsmenn
við raf- og vélbúnað

Starfslýsing: 
Við leitum að rafvirkjum, vélvirkjum og vélstjórum til að vinna við  viðhald á búnaði 
kísilversins. Hér er um að ræða störf fyrir aðila sem  hafa brennandi áhuga á 
rekstri og fyrirbyggjandi viðhaldi. Meðan á uppbyggingu  verksmiðjunnar stendur 
munu viðkomandi starfsmenn vinna við uppsetningu og prófanir á búnaði

Hæfniskröfur: 
Mikil áhersla er lögð á skipulagt fyrirbyggjandi viðhald og störfin  munu fela í sér 
bæði beina viðhaldsvinnu og skipulagsvinnu. Starfsmenn þurfa að vera skipulagðir 
og metnaðarfullir fyrir hönd búnaðar verksmiðjunnar. Starfsmenn þurfa að hafa 
sveinspróf og a.m.k. 5 ára starfsreynslu.

Stjórnandi
framleiðslustarfsmanna

Starfslýsing:
Starfsmaðurinn mun stýra og samræma vinnu framleiðslustarfsmanna sem vinna 
á vöktum ásamt því að bera ábyrgð á ferlum við málmtöku og útsteypingu 
málms. Starfið er unnið í dagvinnu.

Hæfniskröfur:
Við leitum að kraftmiklum starfsmanni með leiðtogahæfileika. Starfsmaðurinn 
þarf að vera nákvæmur, áreiðanlegur og útsjónarsamur við lausn verkefna.  
Hann/hún þarf að sýna frumkvæði og sjálfstæði og kalla fram það besta í 
samstarfsmönnum sínum. Ekki er krafist formlegrar menntunar en 
starfsmaðurinn þarf að hafa góða kunnáttu á tækni – og stýribúnaði og vera vel 
rit og tölvufær ,vera vanur/vön að stýra bæði fólki og framleiðsluferlum. 
A.m.k. 5 ára starfsreynslu er nauðsynleg.
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SORPA auglýsir eftir starfsfólki.
SORPA leitar að starfsmönnum til starfa í móttöku- og  
flokkunarstöð SORPU í Gufunesi.

Um er að ræða tvö störf, almennur starfsmaður í móttöku- 
og flokkunarstöð og vélamaður í móttöku og flokkunarstöð. 

Starfsmaður í móttökustöð

Hlutverk:
• Móttaka og aðstoð viðskiptavina
• Aðstoð við flokkun farma á gólfi
• Stjórnun véla 
• Sinna þrifum
• Önnur tilfallandi verkefni

Kröfur:
• Hafa bílpróf.
• Eiga auðvelt með að tileinka sér nýjungar. 
• Hæfni í mannlegum samskiptum og góða  
 þjónustulund 
• Hafa ríka öryggis- og umhverfisvitund 
• Hafa gott vald á íslensku. 

Vélamaður í móttökustöð

Hlutverk:
• Vinna á vél, meðal verkefna er að færa til farma,   
 moka í og frá tætara og hlaða í gáma
• Umsjón og viðhald véla
• Sinna þrifum og snjómokstri
• Önnur tilfallandi verkefni

Kröfur:
• Hafa vinnuvélaréttindi á gröfu (yfir 4 tonn) og   
 hjólaskóflu  
• Hafa þekkingu á vélum og viðhaldi þeirra. 
• Hæfni í mannlegum samskiptum og  
 góða þjónustulund 
• Hafa ríka öryggis- og umhverfisvitund 
• Hafa gott vald á íslensku. 

Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst. 

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um á  
heimasíðu SORPU, www.sorpa.is.

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is
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Fiskbúðin 
Vegamót

Fiskbúðin Vegamót leitar að matreiðslumanni/konu  
eða aðila vönum fiskbúðarstörfum í 100% starf.
Þægilegur vinnutími. Þarf að geta hafið störf í ágúst.  
Umsóknir sendist til bras@mail.is ásamt ferilskrá.
Farið með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Rafvirki óskast
Rafvirki óskast í fullt starf.

Rafverktakafyrirtæki sem þjónustar aðallega  
stór fyrirtæki.

Upplýsingar um starfið veitir Jónas í síma 8922189.
Umsókn sendist á rafvellir@simnet.is

Rafvirkjar og smiðir 
óskast í verktöku.

Áhugasamir vinsamlegast hafi samband við 
Jónas í síma 660 2407 eða jonas@verktaki.is

Krókhálsi 1 110 Reykjavík s. 567 8888 www.pmt.is

ÓSKUM EFTIR
ÖFLUGUM STARFSMÖNNUM

Í LIÐ MEÐ OKKUR

Umsóknarfrestur er til 15 júlí
Umsóknir og fyrirspurnir skal senda á netfangið: vinna@pmt.is. 
Farið verður með allar umsóknir sem trúnarðarmál

Starfslýsing:
• Svarar símtölum sem berast
• Afgreiðir viðskiptavini sem hringja inn, senda tölvupóst
 og koma í verslun
• Pakkar vörum inn, raðar í verslun og sér um að verðmerkingar  
 séu í lagi
• Önnur störf sem til falla í söludeild     

• Vinnutími 8-17

AFGREIÐSLUSÖLUMAÐUR

Starfslýsing:
• Vinna við skurð, frágang og pökkun á límmiðum
• Möguleiki er einnig á vinnu við prentun á límböndum
• Önnur störf sem tilfalla í verksmiðju
• Vinnutími er skv. vaktafyrirkomulagi í prentsmiðju

STARFSMAÐUR Í PRENTSMIÐJU

gæði
þjónusta
þekking

www.sagatravel.is

Framkvæmdastjóri
MEÐ STARFSAÐSTÖÐU Á AKUREYRI

Ferðaþjónustufyrirtækið Saga Travel leitar að framkvæmdastjóra.
Saga Travel er framsækið ferðaþjónustufyrirtæki þar sem áhersla er 

Starfs- og ábyrgðarsvið
 » Ábyrgð á daglegum rekstri
 » Ábyrgð og eftirfylgni með rekstraráætlun
 » Aðkoma að stefnumótun 
 » Mannauðsstjórnun
 » Upplýsingag jöf til stjórnar

Menntunar- og hæfniskröfur
 » Háskólapróf og / eða mikil 

reynsla sem nýtist í starfi
 » Reynsla af mannauðsstjórnun
 » Reynsla af verkefnastýringu
 » Leiðtogahæfni
 » Geta til að leiða mál til lykta
 » Sveig janleiki
 » Geta til að vinna undir álagi
 » Mjög gott vald á ritaðri enskri tungu

Umsóknarfrestur er til og með 31. júlí 2015 og viðkomandi þarf að 

Óskað er eftir ítarlegri starfsferilskrá með umsókn.

Öllum umsóknum verður svarað og farið verður með allar umsóknir 
sem trúnaðarmál.

 

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

Laus störf hjá Seðlabanka Íslands

Lögfræðingur – undanþágur – gjaldeyriseftirlit

Sótt skal um störfin á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is, í síðasta lagi 20. júlí næstkomandi. Umsóknir gilda í 
sex mánuði. Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun bankans. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf hið fyrsta. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir: Steinunn Guðmundsdóttir forstöðumaður, í síma 569-9600.  

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða lögfræðing til starfa í undanþágudeild gjaldeyriseftirlits bankans. Um er að ræða 100% 
starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík.

Helstu verkefni:

auglýsing þessi lýtur að felst meðal annars að afgreiða beiðnir um undanþágur frá lögum um gjaldeyrismál, svara fyrirspurnum 
og erindum er lúta að túlkun laga um gjaldeyrismál, samvinna við önnur svið Seðlabankans ásamt öðrum tilfallandi verkefnum. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði frá háskóla sem 

viðurkenndur er samkvæmt lögum um háskóla nr. 
63/2006

• Framúrskarandi ritfærni, bæði á íslensku og ensku
• Hæfni til að starfa sjálfstætt og í hópi

• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
• Starfsreynsla í meðferð stjórnsýslumála æskileg
• Starfsreynsla á fjármálamarkaði æskileg

Lögfræðingur – rannsóknir – gjaldeyriseftirlit

Gjaldeyriseftirlit – sérfræðingur 

Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf hið fyrsta. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir: Rannveig Júníusdóttir forstöðumaður, í síma 569-9600. 

Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf hið fyrsta. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir: Guðmundur Sigbergsson staðgengill forstöðumanns, í síma 569-9600. 

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða lögfræðing til starfa í rannsóknardeild gjaldeyriseftirlits bankans. Um er að ræða 100% 
starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík.   

Helstu verkefni:

auglýsing þessi lýtur að felst meðal annars að annast eftirlit með framkvæmd laga um gjaldeyrismál auk rannsókna á meintum 
brotum á lögum um gjaldeyrismál og reglum settum á grundvelli þeirra, og samvinna við önnur svið Seðlabankans ásamt 

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa í gjaldeyriseftirliti bankans. Um er að ræða 100% starfshlutfall með 
starfsstöð í Reykjavík.  

Meginviðfangsefni gjaldeyriseftirlits lúta að almennu eftirliti með framkvæmd laga um gjaldeyrismál, rannsókn mála vegna 
meintra brota gegn lögum um gjaldeyrismál og reglum settum á grundvelli þeirra, afgreiðslu og ákvarðanatöku varðandi 
beiðnir um undanþágur frá gjaldeyrislögum og almennu leiðbeiningar- og upplýsingahlutverki gagnvart einstaklingum og 
lögaðilum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði frá háskóla sem 

viðurkenndur er samkvæmt lögum um háskóla nr. 
63/2006

• Framúrskarandi ritfærni, bæði á íslensku og ensku
• Hæfni til að starfa sjálfstætt og í hópi

• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
• Þekking og reynsla af stjórnsýslumeðferð mála æskileg
• Starfsreynsla á fjármálamarkaði æskileg

Helstu verkefni:

fyrirmæli
• Greining og mat á áhættuþáttum með hliðsjón af lögum

um gjaldeyrismál
•  Aðstoð og samstarf við rannsókn meintra brota
• Aðstoð og samstarf við afgreiðslu og ákvarðanatöku 

varðandi beiðnir um undanþágur
• Aðkoma að mótun regluverks og eftirlitsferla

Menntunar- og hæfniskröfur:

•  Rík greiningarhæfni á tölulegum upplýsingum nauðsynleg
• Þekking og reynsla af fjármálastarfsemi æskileg
•  Þekking á uppbyggingu og starfsemi fjölþjóðlegra 

fyrirtækja er kostur
• Góð þekking á upplýsingatækni og gagnavinnslu
• Þekking á SQL fyrirspurnarmáli er kostur
• Nákvæmni í vinnubrögðum
• Gott vald á íslensku og færni í að tjá sig í ræðu og riti
• Góð tungumálakunnátta í ensku
• Hæfni til að starfa sjálfstætt sem og í hópi
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LYFTARAMAÐUR

Óskum eftir að ráða vanan mann á lyftara  
(skotbóma)

Framtíðarstörf í boði.

Upplýsingar veitir Guðjón í síma 617-3000
Netfang: gudjon@bygg.is

GRÖFUMAÐUR

Óskum eftir að ráða vanan gröfumann.
Meirapróf kostur ekki skilyrði.

Framtíðarstörf í boði.

Upplýsingar veitir Guðjón í síma 617-3000
Netfang: gudjon@bygg.is

Verkamenn  
óskast til starfa. 

Mikill vinna í boði fyrir duglega menn
Framtíðarstarf í boði.

Laborers wanted
Enogh work

Permanet work available

Upplýsingar veitir Guðjón í síma 617-3000.
Netfang: gudjon@bygg.is

Trésmiður - Laghentur maður
Verkbær ehf. leitar að trésmið eða laghentum manni  

til þess að taka að sér létta viðhaldsvinnu í hlutastarfi,  
starfshlutfall getur verið mjög sveigjanlegt.  

Viðkomandi þarf að hafa bíl til umráða. 

Áhugasamir vinsamlegast sendið póst á  
gs@doguncapital.is eða hringið í síma 896-9450.

Vélavit óskar eftir að ráða 
starfsmann á  
vélaverkstæði.
 
Reynsla og þekking er 
skilyrði.

Upplýsingar veitir Hinrik í 
S:527-2600 / 697-3390

Vélavit is looking to hire 
skilled mechanic to repair  
larger machinery

Only mechanic´s with 
exspirience wanted.

Info : Hinrik  
S:527-2600 / 697-3390

Starfsmaður óskast á 
vélaverkstæði

Upplýsingar í síma  
527 2600 / 697 3390 

Info : Hinrik  
527-2600 / 697-3390

Sölumaður í verslun
Rafkaup óskar eftir sölumanni í verslun sína við Ármúla
 
Starfslýsing
Almenn verslunarstörf, s.s. sölumennska, vöruframsetning, innkaup, áfylling og 
fleira. Vinnutími er alla virka daga frá kl. 09:00 - 18:00 og tveir laugadagar í mánuði 
frá kl. 11:00 - 16:00. 50% starfshlutfall kemur einnig til greina
 
Hæfniskröfur
Reynsla af verslunarstörfum, sjálfstæð vinnubrögð, góð þjónustulund, stundvísi 
og gott skipulag. Einungis reyklausir einstaklingar eldri en 25 ára koma til greina. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
 
Umsóknir ásamt ferilsskrá sendist á atvinna@rafkaup.is fyrir 10. júlí 2015
Um framtíðarstarf er að ræða. 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

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

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar www.hhr.is
og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

HæfniskröfurStarfssvið

Tokyo Sushi óskar eftir að ráða vaktstjóra til starfa. Um vaktavinnu er að ræða
og er unnið frá kl. 10:15 til kl. 21:30 nema á sunnudögum þá byrja vaktir kl. 14:15. 
Unnið er tvo daga aðra vikuna og fimm daga hina.

· Hæfniskröfur:
· Reynsla af stjórnunarstörfum
· Góð almenn tölvukunnátta
· Metnaður og frumkvæði í starfi
· Sjálfstæði og vönduð vinnubrögð

Vaktstjóri

· Þátttaka í almennum störfum

· Ábyrgð á þjónustu og gæðum á sinni vakt

· Umsjón með starfsfólki

· Umsjón með uppgjöri

Veitingastaðir Tokyo Sushi eru staðsettir í Glæsibæ og á Nýbýlavegi. 
Þar er allt shushi gert jafn óðum rétt eins og á Tokyo Express stöðunum
okkar í Krónuverslunum.

mótauppslátt
GG VERK leitar að 
framúrskarandi mönnum í

GG verk ehf. er byggingafyrirtæki í örum 
vexti og vantar að bæta við sig smiðum 
og vönum mönnum í mótauppslátt hið 
snarasta. Hópar koma sterklega til greina.

Sæktu um hjá okkur á ggverk.is 
eða sendu okkur ferilskrána þína 
á ggverk@ggverk.is merkt 
„starfsumsókn“.

Askalind 3
517 1660
ggverk.is 



Jökulsárlón ehf. leitar að starfsfólki  
fyrir sumar 2015

Skipstjóra til siglinga á hjólabát. 
Skipstjóra til skemmtisiglinga á hjólabát. Skipstjórar þurfa 
að hafa skipstjórnarréttindi. 
Umsækjendur þurfa einnig að hafa lokið námskeiði hjá 
slysavarnaskóla sjómanna.
Húsnæði er í boði fyrir starfsmenn.

Tímabil er frá byrjun júlí-september. 
Upplýsingar gefur Katrín Ósk í s. 844-8397  

eða á katrin@jokulsarlon.is. 

Embætti skólameistara 
Framhaldsskólans á Laugum 

laust til umsóknar

Auglýst er laust til umsóknar embætti skólameistara 
Framhaldsskólans á Laugum.   

Nánari upplýsingar er að finna á vef ráðuneytisins,
menntamalaraduneyti.is

Umsóknarfrestur er til og með 7. ágúst 2015 

Rafvirkjar
Straumvirki ehf óskar að ráða rafvirkja  

eða rafvirkjanema til starfa.

Framtíðarvinna - næg verkefni framundan.  
Vinsamlega sendið umsókn og upplýsingar á netfangið 

straumvirki@simnet.is

www.gardabaer.is

STÖRF HJÁ GARÐABÆ

Fjölskyldusvið
 • stuðningsaðili
 
Leikskólinn Akrar
 • sérkennsla
 
Leikskólinn Bæjarból
 • sérkennslustjóri
 
Leikskólinn Hæðarból
 • leikskólakennari

Leikskólinn Lundaból
 • leikskólakennari

Álftanesskóli
 • umsjónarkennari í 3. Bekk
 
Garðaskóli
 • myndmenntakennari

Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is

Matís leitar eftir metnaðarfullum og kraftmiklum sérfræðingi í mannauðsmálum 

Nánari upplýsingar veitir Jón H. Arnarson, jon@matis.is.

Starfssvið
Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf á sviði mannauðs-
stjórnunar.

Menntun og hæfniskröfur  
• Háskólamenntun á sviði mannauðsstjórnunar eða  

sambærilegt nám
• Reynsla af sambærilegum störfum
• Sjálfstæði, frumkvæði og skipulagshæfni
• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum 
• Gott vald á íslensku og ensku
• Góð færni og reynsla í notkun Excel og Word

Helstu verkefni
• Umsjón og eftirfylgni með mannauðsferlum og verk-

lýsingum þeim tengdum
• Skipulag frammistöðusamtala og eftirfylgni
• Skipulag og skráning með fræðslu- og endurmenntun 

starfsmanna
• Aðkoma að ráðningum og starfsmannavali
• Skipulag og umsjón með móttöku nýliða og nýliðaþjálfun
• Aðkoma að greiningarverkefnum og úrvinnslu 

tölulegra upplýsinga
• Ráðgjöf og fræðsla til stjórnenda og starfsmanna

Starfshlutfall er 100%. Viðkomandi mun starfa á höfuð- 
stöðvum Matís við Vínlandsleið 12, Reykjavík.

Sérfræðingur í mannauðsmálum

Matís vill ráða öflugan markaðsdrifinn sérfræðing til starfa

Nánari upplýsingar veita: 
Arnljótur Bjarki Bergsson (arnljotur.b.bergsson@matis.is) og/eða Jón H. Arnarson (jon.h.arnarson@matis.is).

Umsækjendur eru beðnir um að senda inn umsókn á heimasíðu Matís www.matis.is/atvinna.  
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

 

113 Reykjavík www.matis.is

Starfssvið
Efla starfsemi Matís á sviði markaðsmála og gagnavinnslu 
tengdri matvælum, einkum á sviði sjávarútvegs. Eins er 
möguleiki fyrir áhugasaman aðila að vinna að doktorsnámi  
á vettvangi Matís á framangreindum fræðasviðum.

Í starfinu felst m.a. 
•   Vinna að og afla verkefna á sviði markaðsmála, markaðs-

greiningar og gagnavinnslu tengdri matvælum
•   Vinna með sérfræðingum Matís að skilgreiningu og 

rekstri rannsóknaverkefna
•   Vinna að framgangi verkefna og rekstri einstakra verk-

þátta og smærri verkefna
•   Vinna með samstarfsaðilum Matís

Hæfniskröfur
•  Háskólamenntun í viðskiptafræði, markaðsfræði, hag-

fræði, verkfræði eða önnur háskólamenntun sem nýst 
getur í starfi. Framhaldsmenntun (M.Sc.) er æskileg

•  Reynsla sem nýtist í starfi
•   Frumkvæði, sjálfstæði og vandvirkni í vinnubrögðum
•   Gott vald á íslensku og ensku, í mæltu máli og rituðu
•   Lipurð í mannlegum samskiptum og metnaður til að  

ná árangri í starfi

Starfshlutfall er 100%. Stefnt er að því að starfið vinnist  
á starfsstöðvum Matís, t.d. á Akureyri, Höfn í Hornafirði  
eða Sauðárkróki. 

 
 

Markaðsdrifinn sérfræðingur

 
 
 

Með vísan í jafnréttisstefnu Matís eru konur jafnt sem karlar hvattir 
til að sækja um störfin. Umsóknum þarf að fylgja ýtarleg starfsferils-
skrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir hæfni umsækjanda  
í viðkomandi starf.

Framhaldsskólakennari  
í ensku við FB

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti óskar eftir að ráða ensku- 
kennara frá 1. ágúst 2015. Laun eru samkvæmt stofnana-
samningi FB og kjarasamningi KÍ og fjármálaráðherra.  

Umsóknum skal skilað fyrir 4. ágúst til Magnúsar  
Ingvasonar aðstoðarskólameistara min@fb.is sem  
jafnframt gefur frekari upplýsingar í síma 862 7610. 

Við ráðningu skal liggja fyrir sakavottorð.
Áskilinn er réttur til að nýta auglýsinguna í 6 mánuði frá 
ráðningu.

Skólameistari.

Starf byggingar- og  
skipulagsfulltrúa.

Grundarfjarðarbær auglýsir starf byggingar- og  
skipulagsfulltrúa laust til umsóknar. 

Um er að ræða mjög spennandi starf í áhugaverðu samfélagi.  
Miðað er við að viðkomandi vinni einng náið með byggingar– 
og skipulagsyfirvöldum í Stykkishólmsbæ skv. samkomulagi þar 
um.   Leitað er eftir öflugum og metnaðarfullum einstaklingi sem 
er reiðubúinn að þróa starfið á traustum grunni.  Byggingar-
fulltrúi ber m.a. ábyrgð á skráningu mannvirkja, úttektum, stað-
festingu eignaskiptayfirlýsinga, gjaldtöku, skráningu, varðveislu 
og miðlun upplýsinga um mannvirki til íbúa. 

Um er að ræða 100% starf og er 
umsóknarfrestur til og með 24. júlí nk.

Samkvæmt auglýsingunni er starfssvið byggingarfulltrúa  
eftirfarandi:

• Framkvæmd skipulags- og byggingarmála.
• Áætlanagerð og eftirfylgni, mælingar, úttektir og  
 útreikningar.
• Undirbúningur- og eftirfylgni funda skipulags- og  
 bygginganefndar.
• Samstarf við aðila utan og innan stjórnsýslunnar,  
 sem sinna verkefnum á sviði byggingarmála.
• Yfirumsjón framkvæmda og eignasýslu í sveitar 
 félaginu.
• Önnur verkefni.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Menntun og löggilding, samkvæmt ákvæðum  
 8. og 25. gr. mannvirkjalaga nr. 160/2010 og 7. gr.  
 skipulagslaga nr. 123/2010, er nauðsynleg.
• Reynsla af stjórnun æskileg.
• Þekking og reynsla af úttektum og mælingum.
• Þekking á lögum um mannvirki, skipulagslögum og  
 byggingarreglugerð.
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur.
• Hæfni í mannlegum samskiptum, góðir samstarfs- og  
 samskiptahæfileikar.
• Hæfni til þess að tjá sig í ræðu og riti á íslensku.
• Góð almenn tölvukunnátta.

Umsókn á að fylgja greinargóð starfsferilsskrá og kynningar-
bréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og  
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Laun eru samkvæmt kjarasamningum stéttarfélaga við  
Samband íslenskra sveitarfélaga.

Umsækjendur eru beðnir um að senda umsókn á netfangið 
thorsteinn@grundarfjordur.is, eigi síðar en 24. júlí nk. 
Einnig er óskað eftir að umsækjendur tilgreini a.m.k. tvo 
umsagnaraðila í umsókn sinni. Nánari upplýsingar veitir  
Þorsteinn Steinsson, bæjarstjóri Grundarfirði í síma 4308500 
eða tölvupósti: thorsteinn@grundarfjordur.is .
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HJÚKRUNARDEILDARSTJÓRI 
GEISLAMEÐFERÐ KRABBAMEINA
Við leitum eftir kraftmiklum stjórnanda til starfa á geislameðferðardeild við Hringbraut. 
Deildin er 5 daga deild. Meginþjónusta er við sjúklinga með krabbamein sem þurfa á geisla-

SÖLUMAÐUR / heildverslun
Heildverslunin Medico óskar eftir að ráða traustan og 
áreiðanlegan sölumann.
 
Um er að ræða sölu á þekktum förðunar-/snyrtivörum 
og ýmsum smávörum. Heimsóknir á sölustaði,  
undirbúningur sölu og samskipti við smásala. 
  
Við leitum að einstaklingi sem er /hefur:

• reynslu af sölustörfum
• tölvukunnáttu 
• frumkvæði 
• heiðarlegur 
• nákvæmur
• stundvís
• þekking á förðunar-/snyrtivörum æskileg

Vinsamlegast skilið inn umsókn á box@frett.is 
fyrir fimmtudaginn 9. júlí  nk. – merkt: “Heildverslun”

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

sími: 511 1144
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Auglýsing
Á vegum forsætisráðuneytisins er starfræktur sérstakur 
rannsóknarsjóður, Jafnréttissjóður. Tilgangur hans er að 
efla kynjarannsóknir og stuðla þannig að bættri stöðu 
kvenna og karla og framgangi jafnréttis.
 
Hér með er auglýst eftir umsóknum um styrki úr Jafnréttis- 
sjóði árið 2015. Í samræmi við hlutverk sjóðsins verða veittir 
styrkir til rannsókna sem tengjast jafnréttismálum.
 
Gert er ráð fyrir að sjóðurinn hafi 15 milljónir króna til 
ráðstöfunar til styrkúthlutana í ár og að styrkir séu ekki færri 
en þrír og ekki fleiri en fimm.
 
Gerðar eru skýrar faglegar og fræðilegar kröfur til um-
sækjenda. Hvorki verða veittir styrkir til verkefna sem þegar 
er lokið né meistararitgerða.
 
Vakin er athygli á því að umsækjendum er gert að sækja 
rafrænt um á eyðublaðavef ráðuneytanna, minarsidur.stjr.is. 
Nánari upplýsingar má finna á vef ráðuneytisins
forsaetisraduneyti.is/jafnrettissjodur.

Umsóknarfrestur rennur út á miðnætti í lok sunnudagsins 
23. ágúst 2015 og verður úthlutað úr sjóðnum á degi  
Sameinuðu þjóðanna, 24. október 2015.
 
Jafnréttissjóður starfar samkvæmt reglum nr. 513/2006 um 
úthlutun styrkja Jafnréttissjóðs. 
 

Reykjavík, 26. júní 2015

www.gardabaer.is

Tækni- og umhverfissvið

HREINSUN LÓÐAR AÐ 
MIÐHRAUNI 24 
(MOLDUHRAUNI),
GARÐABÆ

Garðabær skorar á alla þá sem hafa skilið 
eftir hluti, s.s. tæki og annað, án leyfis á 
lóðinni við Miðhraun 24 að fjarlægja þá nú 
þegar og í síðasta lagi fyrir 20. júlí nk.

Að þeim tíma liðnum áskilur Garðabær 
sér rétt til að láta hreinsa lóðina.

Nánari upplýsingar eru á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is, meðal annars myndir 
sem teknar voru á lóðinni 10. júní 2015.

Til leigu - Langtímaleiga
410 m2 einbýlishús í Álfalandi.
Á efri hæð eru 4 svefnherbergi, baðherbergi, stór stofa, stórt eldhús, sólskáli, sjónvarpshol  
og geymsla. Á neðri hæð eru 4 svefnherbergi, 2 baðherbergi, þvottahús, geymsla og 
einstaklingsíbúð.

Upplýsingar veitir Kjartan Valgarðsson. Sími 896-1357  
og netfang kjartan.valgardsson@gmail.com

kopavogur.is

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Núp

· Deildarstjóri í leikskólann Núp

· Aðstoðarleikskólastjóri í leikskólann Urðarhól

· Aðstoðarleikskólastjóri í leikskólann Sólhvörf

· Leikskólakennari í leikskólann Arnarsmára

· Fagstjóri í íþróttum í leikskólann Efstahjalla

Grunnskólar

· Heimilisfræðikennari í Hörðuvallaskóla

· Umsjónarkennari/náttúrufræðikennari í 
Hörðuvallaskóla

· Umsjónarkennari/samfélags-//
stærðfræðikennari í Hörðuvallaskóla

· Umsjónarkennari á yngsta stig í Kársnesskóla

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

Við viljum 
ráða vanan 
kranamann

Áhugasamir hafi samband við Jón Ágúst 
í síma 897 8678 eða á non@nonbygg.is

BYGGINGAFÉLAG

Grunnskóli Grindavíkur óskar eftir 
kennurum og þroskaþjálfa til   

starfa næsta skólaár    
Umsóknarfrestur er til 20. júlí  

en ráðið er í stöðurnar frá 1. ágúst.      

Í Grunnskóla Grindavíkur eru lausar stöður íþróttakennara, 
heimilisfræðikennara og þroskaþjálfa. 

Skólinn er heildstæður, einsetinn grunnskóli, með um 470 
nemendur í tveimur starfsstöðvum. Í Grunnskóla Grindavíkur 
er starfað eftir Uppbyggingarstefnunni og lögð áhersla á að 
skapa námsumhverfi  í samráði við foreldra  þar sem allir 
eru virkir, að öllum líði vel og allir læri að bera virðingu fyrir 
sjálfum sér, öðrum og umhverfi sínu.   Í framtíðarsýn skólans 
kemur fram að skólinn er lærdómssamfélag þar sem áhersla 
er á að allir nemendur hljóti góða menntun og fái hvatningu 
til náms í samræmi við þroska sinn og áhuga í öruggu og 
uppbyggilegu umhverfi.  Nemendur, starfsfólk og foreldrar 
eru virkir þátttakendur í lærdómssamfélaginu.   
Allur aðbúnaður og umhverfi skólans er til fyrirmyndar.  
Sjá nánar á heimasíðu skólans 
http://www.grindavik.is/grunnskolinn.

 
• Við leitum að einstaklingum með réttindi til  
 kennslu í grunnskóla sem eru metnaðarfullir, og  
 góðir í mannlegum samskiptum, með  
 skipulagshæfileika, eru sveigjanlegir og tilbúnir  
 að leita nýrra leiða í skólastarfi.
• Starfsmenn Grindavíkurbæjar hafa sett sér  
 eftirfarandi gildi sem unnið er eftir í starfsemi  
 bæjarins, þau eru jafnræði, jákvæðni, þekking,  
 framsækni og traust. 

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um starfið. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands. 

Umsóknir  skulu berast Grunnskóla Grindavíkur Ásabraut 2, 
240 Grindavík eða sendist á netfangið  
halldorakm@grindavik.is .

Nánari upplýsingar veitir Halldóra K. Magnúsdóttir 
skólastjóri í síma 660-7330.

Nemendagarðar Hólaskóla ses. 
Auglýsa starf umsjónarmanns fasteigna stofnunarinnar á 
Hólum í Hjaltadal laust til umsóknar. Á Hólum er fjölskyldu-
vænt samfélag þar sem staðsettur er leikskóli, grunnskóli og 
háskóli. Staðurinn er rómaður fyrir staðviðri, fallega náttúru 
og fjölbreitt útivistarsvæði. 

Í starfinu felst:
• Eftirlit og umsjón með fasteignum Nemendagarða 

Hólaskóla  
• Umsjón með fjármálum og daglegum rekstri 
• Áætlunargerð, öflun leigjenda og samskipti við bókhalds- 

þjónustu og endurskoðun auk annarra samstarfsaðila
• Viðhald á húsnæði, búnaði og úttekt íbúða 
• Almenn þrif á húsnæði og umhirða lóða
• Önnur þau verkefni sem til falla
• Samstarf og samvinna við staðarumsjónarmann 
 Háskólans á Hólum 

Menntunar og hæfniskröfur:
Rekstramenntun og/eða reynsla af rekstri fasteigna eða 
sambærilegum störfum. Geta og vilji til að sjá um viðhald og 
þrif.  Hæfni í mannlegum samskiptum og frumkvæði í starfi. 
Góð enskukunnátta. 

Um er að ræða 100% stöðu og þarf viðkomandi að geta 
hafið störf sem fyrst. Krafist er búsetu á Hólum í Hjaltadal. 

Umsóknarfrestur er til og með 14. júlí 2015.

Nánari upplýsingar veitir Sigurbjörg B. Ólafsdóttir 
í síma 899 3093
Senda skal umsóknir á netfangið sigurbjorg@holar.is eða 
Nemendagarðar Hólaskóla, Hólum í Hjaltadal, 
551 Sauðárkróki. 
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ÚTBOÐ
Útboð 20112 FLE – Breyting á brottfararsal  
- Lýsing í loftum CRD1514
Ríkiskaup fyrir hönd Isavia ohf. óskar eftir áhugasömum 
aðilum til að taka þátt í opnu útboði vegna breytinga á brot-
tfararsal Norðurbyggingar Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar.
 
Verkið felst í útvegun og uppsetningu á lýsingu í Merokerfi og 
gitterbita í suðurhluta Norðurbyggingar ásamt fullnaðar- 
hönnun, forritun og prófunum lýsingarkerfis skv. gögnum frá 
lýsingarhönnuði.  Verki skal að fullu lokið 30.12.2015.
 
Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða að-
gengileg á vef Ríkiskaupa (www.rikiskaup.is) , miðvikudaginn 
8. júlí nk. Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 
Reykjavík þar sem þau verða opnuð 13. Ágúst 2015, kl. 11.00 
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

www.gardabaer.is

Tækni- og umhverfissvið

ÚTBOÐ
STOFNSTÍGUR VIÐ ARNARNESHÆÐ 

Garðabær óskar eftir tilboðum í ofangreint 
verk. 

Helstu verkþættir eru: 
Malbikaðir göngustígar 925 m, undirstöður 
fyrir hljóð- og skjólgirðingar 990 m, 
grasþakning 11.700 m², tilflutningur á 
jarðvegi innan svæðis 7.000 m³.

Verklok eru áfangaskipt. Fyrra áfanga skal 
vera lokið 11. september 2015 og seinni 
áfanga skal vera lokið 30. september 2015.

Útboðsgögn verða afhent á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is.

Tilboðum skal skila til Bæjarskrifstofa 
Garðabæjar, Garðatorgi 7,  fyrir kl. 11:30 
föstudaginn 17. júlí 2015 þar sem þau verða 
opnuð á fyrrgreindum tíma.

Útboð
 
Helgustaðarnáma – áningarstaðir
Jarðvinna og yfirborðsfrágangur
 
Fjarðabyggð óskar eftir tilboðum í ofangreint verk.
Helstu verkþættir eru:
 
- Koma fyrir nýju salernishúsi
- Hlaða vegg
- Steinleggja
- Gera bílastæði og göngustíga
- Koma fyrir varnargirðingum
- Landmótun og þökulögn
 
Verkinu skal lokið eigi síðar er 1. október 2015.
 
Óska má eftir útboðsgögnum gjaldfrjálst með beiðni 
á netfangið gudmundur.eliasson@fjardabyggd.is frá 
og með 7. júlí 2015. Gögnin verða einnig afhent á 
bæjarskrifstofu Fjarðabyggðar frá þeim degi.
 
Tilboðin verða opnuð á bæjarskrifstofu Fjarða-
byggðar, Hafnargötu 2, 730 Reyðarfirði, 
21. júlí 2015, klukkan 11:00.

 Framkvæmdasvið Fjarðabyggðar

FJARÐABYGGÐ 
fjardabyggd.is

F

Mj

ÚTBOÐ
Breyting á forsendum

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.

Uppfærð útboðslýsing ásamt grunnmyndum og snið-
teikningum 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
föstudaginn 24. júlí 2015 þar sem þau verða opnuð.

Athugið að um breyttar forsendur er að ræða frá fyrra
auglýsta útboði.

Verklok eru 30.09.2016.

www.karholl.is.

Upplýsingar veitir Reinhard Reynisson framkvæmdastjóri í
síma 464 0415 eða eðareinhard@atthing.is info@teikn.is

www.gardabaer.is
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ÚTBOÐ
Garðabær óskar eftir tilboðum í verkið:

ÁLFTANES - 
KNATTSPYRNUVÖLLUR
Jarðvinna, yfirborðsfrágangur og lagnir

Verkið felst í jarðvinnu við undirbyggingu 
knattspyrnuvallar í fullri stærð, hitalögnum í 
vallarstæði og fullnaðarfrágangi 
malbikskants umhverfis völlinn.

Helstu þættir verksins eru:
• Frágangur aðfluttrar fyllingar í endanlegar 
hæðir ofan á núverandi fyllingarundirlag.
• Frágangur stofna við aðra skammhlið 
vallarins ásamt frágangi hitalagna undir 
völlinn.
• Frágangur á jöfnunarlagi ofan á fyllingu 
og hitalagnir að botni komandi yfirborðsefnis 
vallarins sem verður knattspyrnugras.
• Niðurlögn ídráttarröra fyrir hugsanlega 
framtíðarlýsingu á velli.
• Malbikun á kanti umhverfis vallarsvæði.

Helstu magntölur eru:
• Uppgröftur og tilflutningur  1.800m³
• Malarfylling  3.350m³
• Malbikun 740m²
• Sögun malbiks 360m
• Jarðvinna vegna lagna 550m
• Regnvatns- og ræsilagnir 470m
• Snjóbræðslulagnir 31.800m
• Stofnlagnir snjóbræðslu 250m
• Ídráttarrör fyrir raflagnir 320m
    
Verkinu skal að fullu lokið þann 
10. september 2015.

Útboðsgögn á rafrænu formi verða 
aðgengileg á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is, frá og með 
mánudeginum 6. júlí 2015. 

Tilboðum skal skilað á skrifstofu VSÓ 
ráðgjafar, Borgartúni 20,105 Reykjavík, eigi 
síðar en þriðjudaginn 14. júlí kl. 11.  Verða 
þau þá opnuð þar að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska. 

kopavogur.is

ÚTBOÐ

REKSTUR Á LÍKAMSRÆKTARAÐSTÖÐUTÖÐSSTÖÐU
VIÐ SUNDLAUGAR Í KÓPAVOGIGIVO

Kópavogur óskar eftir tilboðum í að reka líkamsræktar-
stöðvar í sundlaugum í Kópavogi, um er að ræða Sundlaug 
Kópavogs og Sundlauginna Versölum.

Útboðsgögn verða seld á kr. 10.000 - í þjónustuveri Kópa-
vogs, Fannborg 2 ( 1.hæð ) frá og með þriðjudeginum 7. júlí 
2015.

Tilboðum skal skilað á sama stað þriðjudaginn 21. júlí 
2015 fyri kl. 11:00  og  verða þau þá opnuð viðurvist þeirra 
bjóðenda sem þar mæta.

Útboð
Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið:

Grundartangahöfn,
Tangabakki, 3. áfangi

Frágangur 2015

Verkið felst í að leggja fráveitulagnir, vatnslagnir,
ídráttarrör fyrir rafstrengi, setja upp rafmagnsskápa,
draga strengi í rör og ganga frá lýsingu á bakka. Þá
skal verktaki malbika bakka og ganga frá fyllingum á 
baksvæði bakka.

Helstu magntölur eru :
Fyllingar   16.000 m³
Regnvatnslagnir    300 m
Ídráttarrör 2.200 m
Rafstrengir 2.800 m
Ljósaskápar og ljósamöstur 2 stk
Malbik 3.000 m²

Verklok eru 1. desember 2015.

Útboðsgögn verða afhent án gjalds á stafrænu formi
með að senda beiðni á netfangið gj@mannvit.is, frá
þriðjudeginum 7. júlí 2015.

Tilboð verða opnuð á skrifstofu Faxaflóahafna,
Hafnarhúsinu, Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík,
28. júlí 2015 kl. 11:00.

Er verið að leita að þér? radum.is
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AndriÞórunn Kristján ArnaStefán Kristín LáraHannes Bjarni VenniJóhanna Gunnar Þórey Harpa MagnúsAnton

Goðhólsbraut 8
801 SELFOSS

LÆKKAÐ VERÐ! Notalegur 70 fm bústaður 
sem skiptist í stóra stofu og eldhús í opnu rými, 
2 svefnherbergi og baðherbergi.  Góð verönd. 
ATH er skráður 35 fm hjá FMR.

STÆRÐ: 70 fm SUMARHÚS      HERB: 3

12.900.000
Heyrumst
Kristín   824 4031

OPIÐ HÚS    04. júlí  14:00 – 16:00

LAUGAVEGUR 42
101 REYKJAVÍK

Einstök penthouse íbúð með mikilli lofthæð í 
fallegu steinhúsi byggðu árið 1912. Eignin er 
mikið endurnýjuð.Gengið inn frá Frakkastíg. 
Fallegir viðarbitar í lofti, stórar útsýnissvalir.

STÆRÐ: 87 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

41.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008

Sléttahraun 15
220 HAFNARFJÖRÐUR

Björt og falleg 2ja herbergja íbúð á fyrstu hæð, 
gott skipulag og endurnýjuð að hluta. Útgengi 
úr stofu á suðursvalir.

STÆRÐ: 59,9 fm FJÖLBÝLI         HERB: 2

19.900.000
Heyrumst
Kristín   824 4031

OPIÐ HÚS    06. júlí 17:30 – 18:00

Vallakór 2d
203 KÓPAVOGUR

ATH íbúðin er tilbúin til afhendingar.Nýja fullbú-
na og vandaða íbúð á jarðhæð með verönd og 
svölum ásamt bílastæði í bílakjallara.  Vandaðar 
sérsmíðaðar innréttingar, granít borðplötur.

STÆRÐ: 133 fm FJÖLBÝLI         HERB: 3

39.500.000
Heyrumst
Hannes   699 5008

OPIÐ HÚS    06. júlí 18:00 – 18:30

Nökkvavogur 13
104 REYKJAVÍK

Mjög falleg fjögurra herbergja hæð á jarðhæð í 
tvíbýli. Sameiginlegur inngangur með risi.
Fallegur og gróinn garður, sér bílastæði.

STÆRÐ: 103 fm TVÍBÝLI       HERB: 4

34.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008

OPIÐ HÚS    06. júlí 17:00 – 17:30

Kaplaskjólsvegur 39
107 REYKJAVÍK

Björt og falleg 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð í 
fjölbýli á besta stað í vesturbænum

STÆRÐ: 90,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

31.900.000
Heyrumst
Venni   699 7372

OPIÐ HÚS    05. júlí 17:00 – 17:30

Austurströnd 12
170 SELTJARNARNES

Falleg og mikið endurnýjuð 3ja herbergja íbúð 

STÆRÐ: 85,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

35.900.000
Heyrumst
Venni   699 7372

OPIÐ HÚS    05. júlí 16:00 – 16:30

Bakkastígur 5
101 REYKJAVÍK

Falleg 3ja herbergja íbúð á jarðhæð(tvær 
tröppur niður) með sérinngangi í fallegu húsi á 
frábærum stað í miðbæ Reykjavíkur.

STÆRÐ: 64,7 fm ÞRÍBÝLI       HERB: 3

26.500.000
Heyrumst
Venni   699 7372

Grettisgata 58a
101 REYKJAVÍK

Fallegt og mikið endurnýjað 3ja hæða ein-
býlishús í hjarta borgarinnar. Þrjú svefnherbergi 
og tvö baðherbergi.

STÆRÐ: 172,4 fm EINBÝLI       HERB: 4

65.000.000
Heyrumst
Venni   699 7372

OPIÐ HÚS    06. júlí 17:30 – 18:00OPIÐ HÚS    05. júlí 16:00 – 16:30



Borg fasteignasala
Síðumúla 23

108 Reykjavík
www.fastborg.is 519 5500

Holtsgata 13

Opið hús mánudaginn 6. júní kl. 17.00-17.30

Björt og falleg íbúð í litlu fjölbýlishúsi í Vesturbæ 
Reykjavíkur. Laus við kaupsamning. Íbúðin hefur 
3 svefnherbergi, rúmgott eldhús og bjarta og 
góða stofu með útgengi út á svalir mót suðri.
Lokaður og skjólgóður bakgarður.

Verð: 36.900.000

444
herbherbbb.

OPIÐ
HÚS

9797979797
mm2.2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Úthlíð 16 -  AUKA ÍBÚÐ

Opið hús þriðjudaginn 7. júlí kl.  18.00-18.30

Afar björt og falleg íbúð með verönd og bílskúr 
sem er innréttaður sem bílskúr. Íbúðin hefur 
verið mikið endurnýjuð, eldhús, baðherbergi og 
gólfefni að mestu. Stór herbergi og stofa með 
útengi á pall í grónum og stórum garði.

Verð: 39.900.000

3-4 
herb.

OPIÐ
HÚS

1461461461464
mmmmmm2.2.2.222

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Grænahlíð 15

Opið hús sunnudaginn 5. júní kl.  15:30 - 16:00

Sérlega björt og falleg neðri sérhæð á eftirsót-
tum stað við Grænuhlíð í Reykjavík.  Íbúðin er 
skráð 143 fm auk 25,4 fm bílskúr sem búið er að 
innrétta sem herbergi með snyrtingu. Alls eru 
fermetrar 168,4. 

Verð: 55.900.000

SérhæðæðæððððOPIÐ
HÚS

ÍbúðÍbúðÍbúðÍbúðÍbúð
143m2.

Bílskúrúrúrúr
25,4m2.

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

Gunnarsbraut 42

Opið hús mánudaginn  6.  júlí kl. 17.30-18.00 

TIl sölu 89,4 fermetra fallega, endurnýjaða íbúð 
ásamt  34,3 fermetra bílskúr við Gunnarsbraut 
í Reykjavík. Íbúðin skiptist í forstofuhol, tvö 
svefnherbergi, stofu, eldhús, baðherbergi og 
sérgeymslu í sameign. 

Verð: 38.900.000

OPIÐ
HÚS

89,488  
mm2.

BílsBílsBílsílsílsB kúrkúrkúrkúrkúrk
34,334,334,334,34,34,3 m mm mmm2.2.2.2.2.2

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

Mýrargata 26
Glæsileg þakíbúð-penthouse við Mýrargötu íbúð 
á efstu hæð með tvennum svölum. Íbúðin er til 
afhendingar strax, fullbúin án gólfefna með vön-
duðum sérsmíðuðum innréttingum, hvítar í eldhúsi 
en eik á baðherbergjum, skápum og innihurðum.

Verð: 97.500.000

4-5
herbherb.

150
m2.

Héðinn
Fasteignasali

 848 4806

Jötnagarðsás 38
Fallegt 54,4 fermetra sumarhús við Jötnagarðsás 
38 Munaðarnesi, Borgarfirði. Eignin stendur á 
4.000 fm en einnig fylgir eigninni leigulóðarréttur 
að tveimur aðliggjandi lóðum nr. 39 og 40 og er 
því samtals stærð lóðar um 12.000 fm.  

Verð: 14.900.000

2
herb.

54,4
mmm2.

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

Lindargata 28 - FJÁRFESTINGAKOSTUR
Fjárfestingakostur í miðbæ Reykjavíkur. Glæsi-
legar nýjar íbúðir við Lindargötu 28 í Reykjavík. 
Stærð frá 50 fermetrum 2ja herbergja og að 91 
fermetrum 3ja herbergja. Afhentar fullbúnar með 
gólfefnum og eldhústækjum.

Verð frá: 24.900.000

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Álfholt 56B
Björt og rúmgóð íbúð á 1. Hæð með sér verönd/
palli og frábæru útsýni til s-vesturs. Stofa og 
borðstofa eru í opnu alrými með stórum gluggum 
og útsýni. Eldhús með hvítri innréttingu.
Svefnherberg. Er rúmgott með góðum skápum. 

Verð: 23.900.000

2
herb.

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

 Sóltún 30 

Opið hús þriðjudaginn 7. júlí kl 17:30 - 18:00Opið hús mánudaginn 6. júlí kl. 18.00-18.30

Falleg 5 herbergja íbúð á 1. hæð (götuhæð) 
með sér inngangi við Sóltún í Reykjavík. 
Stærð eignar er 108,2 fm.  Fjögur góð svefn-
herbergi. Sér afgirtur garður til suðurs. 

Verð: 36.900.000

55
herbherb.

OPIÐ
HÚS

108,108,22
mm2.2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Efstihjalli 23

Opið hús þriðjudaginn 7. júlí kl. 17.00-17.30

Vel skipulögð íbúð með 3 svefnherbergjum – 
opnu holi og góðri stofu. Eldhús með borðrkók 
og fallegri eldri innréttingu. Baðherbergi með 
baðkari. Góð geymsla. Vel staðsett lítið fjöl-
býlishús – stutt í verslun og alla þjónustu.

Verð: 27.500.000

4
herb.

OPIÐ
HÚS

100
m2.

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Lofnarbrunnur 22 - 28 

Vel skipulögð og falleg ný raðhús við Lofnarbrunn 22 - 28 í 
Reykjavík. Húsin afhendast fullbúin að utan og fokheld að innan 
og lóð grófjöfnuð skv. skilalýsingu seljanda. Stærð húsana eru frá 
174,2 fm upp í 213,8 fm á tveimur hæðum. Fjölskylduvænt og 
rólegt hverfi. Áætluð afhending húsana er haust 2015. 

Allar nánari upplýsingar veita: 
Úlfar Davíðsson s: 897-9030 
Andri Sigurðsson s: 690-3111 
Löggiltir fasteignasalar

Verð frá: 34,9 - 42,9 millj.

3
herbh .

174,2-
213,8m2.

Þóra
Birgisdóttir
Fasteignasali

 777 2882

Brandur
Gunnarsson
Fasteignasali

 897 1401 

Gunnlaugur
Þráinsson 
Sölumaður

 844 6447  

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Fasteignasali

 848 4806   

Sigurður Fannar
Guðmundsson
Sölumaður

 897 5930

Hildur
Birkisdóttir  
Sölumaður

 663 4539    

Ingimar
Ingimarsson   
Hrl.

 519 5501     

Þórunn 
Sigurðardóttir   
Sölumaður

 778 7707      

Stefán Páll
Jónsson     
Sölumaður

 781 5151     

Vilborg
G. Hansen     
Fasteignasali

 853 7030

Úlfar  Þór
Davíðsson    
Fasteignasali

 897 9030      

Jóhanna
Sigurðardóttir
Sölumaður

 662 1166 

Gísli Elí 
Guðnason
Sölumaður

 698 5222

Axel
Axelsson
Sölumaður

 820 6478

Stefán Jóhann
Ólafsson
Fasteignasali

 864 8808 

OPIÐ
HÚS



KÓPAVOGSTÚN 3
NÝJAR OG GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR 
FYRIR 60 ÁRA OG ELDRI
Hægt er að skoða teikningar á
www.kopavogstun.is 

VERÐDÆMI
Íbúð 101, 2 herb.

VERÐ: 34.500.000 KR.

VERÐDÆMI
Íbúð 305, 3 herb.

VERÐLISTI

VERÐ: 41.500.000 KR.

Nánari upplýsingar og bókanir fyrir skoðun veitir 
Daði Hafþórsson sölustjóri hjá 101 Reykjavík 

fasteignasölu í síma 820 8103 eða í dadi@101.is.

sérsmíðuðum innréttingum frá GKS. Flísar á salerni 

svölum. Traustur byggingaraðili.

00 KR.

BÓKAÐU
SKOÐUN

AFHENDING
Í NÓVEMBER

www.javerk.is

Nr. Stærð  Herb.  Verð

PI
PA

R\
TB

W
A

•
SÍ

A

01-0101-01

Anddyri
4,4 m²

Bað/
þvottur
9,0 m²

Herbergi
5,4 m²

Eldhús/
borðstofa

9,8 m²
Stofa

24,7m²

Svalir
9,2m²

Eldhús
4.8m²

Svalir
9 m²

Eldhús
4,8 m²

Herbergi
14,6 m²

Herbergi
8,1 m²

Bað/
þvottur
7,5 m²

Anddyri
4,6 m²

Anddyri
3,9 m²

Stofa/
Borðstofa
28,3 m²

SELDSELDSELD

SELDSELSELD

SELDSELDSELD

SELDSELDSELD

SELD

SELD

SELD

SELD

SELD

SELD

SELD



VAÐNES
SUMARBÚSTAÐALÓÐIR Í GULLFALLEGU  

UMHVERFI ÁSAMT VEIÐRÉTTINDUM

Landmark kynnir í einkasölu 2 glæsilegar lóðir  
við Nesveg í Vaðnesi í Grímsnes og Grafningshreppi

• Lóðirnar eru sérlega rúmgóðar - 1 hektari að stærð.
• Glæsilegt útsýni er í allar áttir.
• Lóðunum fylgja réttindi til að veiða í Höskuldslæk sem 
   rennur í Hvítá. 
• Einstakt tækifæri til þess að eignast sumarbústaðalóð 
   á þessum fallega stað.
• Lóðirnar eru samliggjandi og hægt að kaupa báðar saman
   eða í sitthvoru lagi.
• Verð á lóð kr. 5.900.000 

Magnús Einarsson
Viðskiptafr. MBA & löggiltur 

fasteignasali í síma 512 4900 eða í 
netfang magnus@landmark.is

Allar nánari upplýsingar veitir:

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  

www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, lögg. fast.sali.  

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Fasteignamarkaðurinn ehf.  
- lögg. fasteignasali

Fasteignamarkaðurinn ehf., sem er ein elsta og rótgrónasta fasteignasala 
landsins, óskar eftir að ráða til starfa löggiltan fasteignasala til að sinna sölu 
fasteigna og ýmsu öðru er viðkemur daglegum rekstri fasteignasölu.  
Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af  sölu fasteigna.  

Mjög góð föst mánaðarlaun í boði fyrir réttan aðila auk mögulegrar árangurs- 
tengingar.  

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf umsækjenda sendist  
á netfangið gtj@fastmark.is fyrir 15. júlí n.k. 

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Gunnar S. Jónsson
löggiltur fasteignasali
sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is 52,5 millj.Verð:

Fallegt og vel skipulagt einbýli á

einni hæð við Lyngás í Garðabæ

175,6 fm 6 herbergja 

Stór og fallegur garður 

Upphituð innkeyrlsa

Nýlegt þak

Lyngás 4
Garðabæ

OPIÐ HÚS 
mánudaginn 6.júlí frá kl: 17:30 til 18:00

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.:

365.is      Sími 1817

Færðu fjarskiptin yfir til 365 
og fáðu vandað sjónvarpsefni 

á fáránlega góðu verði

REIKNAÐU
DÆMIÐ

á 365.is

Yfir 13.000 eignir á skrá 

fasteignir.is  á

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín
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Margrét Alice Birgisdóttir 
heilsumarkþjálfi mælir 
með því við viðskipta-

vini sína að þeir fái meltingu 
sína góða. „Mér finnst sérstak-
lega mikilvægt að meltingar-
færin starfi eins og þau eiga að 
gera. Ef bakteríu flóra líkamans 
er í ójafnvægi starfar hann ekki 
eins og hann á að gera. Bio-Kult 
hefur reynst afar vel til að bæta 
starfsemi meltingarinnar,“ segir 
Margrét. 

Sjálf greindist Margrét með 
colitis ulcerosa, eða sáraristil-
bólgu, fyrir fjórtán árum. „Í dag 
er ég lyfja- og einkennalaus og 
hef verið það að mestu til margra 
ára. Ég er sannfærð um að 
bakteríurnar sem ég hef tekið í 
gegnum tíðina samhliða jákvæð-
um breytingum á lífsstíl hafi sitt 
að segja varðandi það hve vel 
mér gengur.

Ég mæli heils hugar með Bio-

Kult, bæði Candéa með hvítlauk 
og grapeseed-extract til að halda 
einkennum niðri og með Bio-Kult 
Original til að viðhalda batanum, 
báðar tegundir hafa reynst mér 
vel.“

Bio-Kult Candéa-hylkin geta 
virkað sem öflug vörn gegn can-
dida-sveppasýkingu en hún getur 
komið fram með ólíkum hætti hjá 
fólki, svo sem munnangri, fæðu-
óþoli, pirringi og skapsveiflum, 
þreytu, brjóst sviða, verkjum í 
liðum, mígreni eða ýmsum húð-
vandamálum.   

BIO-KULT FYRIR ALLA
Innihald Bio-Kult Candéa-hylkj-
anna er öflug blanda af vin-
veittum gerlum ásamt hvítlauk 
og grapeseed-extract. Bio-Kult 
Original er einnig öflug blanda af 
vinveittum gerlum sem styrkja 
þarma flóruna. Bio-Kult Candéa og 
Bio-Kult Original henta vel  fyrir 

alla, einnig fyrir barnshafandi 
konur, mjólkandi mæður og börn. 
Fólk með mjólkur- og soja óþol má 
nota vörurnar. Mælt er með Bio-
Kult í bókinni Meltingarvegurinn 
og geðheilsa eftir dr. Nat   asha 
Campbell-McBride.

● Bio-Kult reynist vel til að bæta 
meltinguna.

● Mikilvægt er að viðhalda réttri 
bakteríu flóru líkamans.

● Hægt er að fá bakteríur úr fæðu 
en þeir sem borða ekki slíkan mat 
geta tekið bakteríur í hylkjum. 

● Margrét Alice mælir bæði með 
Bio-Kult Candéa og Bio-Kult 
Original.

MÆLIR HEILSHUGAR MEÐ BIO-KULT
ICECARE KYNNIR  Bio-Kult er öflug blanda vinveittra gerla sem styrkja þarmaflóruna. Margrét Alice Birgisdóttir mælir með Bio-Kult 
fyrir meltinguna. Hún notar Bio-Kult Candéa til að halda einkennum niðri og Bio-Kult Original til að viðhalda batanum.  

ÁNÆGÐ  Margrét Alice er ánægð með Bio-Kult-hylkin og mælir með þeim til að bæta meltinguna. 

Gerður Guðjónsdóttir er 
betri af verkjum í liða-
mótum og meltingin hefur 

lagast eftir að hún fór að taka 
inn Femarelle. 

„Mér bauðst að prófa Fem-
arelle fyrir tveimur mánuðum 
og ákvað ég að slá til. Ég hafði 
verið með verki í liðamótum 
og vöðvum í töluverðan tíma, 
hélt ég væri komin með liða- og 
vefjagigt. Einnig hafði ég verið 
slæm í meltingunni en ég var 
orðin mjög vön því eftir mörg 
ár, þannig að það var ekki að 
angra mig sérstaklega. 

Eftir um það bil 
eina viku fann 
ég fljótlega 
mun á liða-
mótunum 
og var ekki 
lengur með 
verki. Þá fór 
ég að hugsa 
hvað ég hefði 
gert öðruvísi 
en áður, og þá 
rann upp fyrir 
mér að það 
væri inntakan 
á Femarelle 
sem var eina 

breytingin hjá mér. Ég var mjög 
ánægð að uppgötva að ég fyndi 
svo fljótt mun á mér, og ákvað 
að halda áfram að taka það.

Núna get ég setið lengi við og 
heklað og prjónað, sem ég gat 
varla gert lengur. Ég á erfitt með 
að gleypa hylki, þess vegna tek 
ég innihaldið úr hylkjunum og 
blanda í matinn. Eftir um það bil 
mánuð fann ég líka mjög góða 
breytingu á meltingunni en þar 
sem ég hafði verið í mörg ár 
með slæma meltingu, þá kom 
þetta mér sérstaklega á óvart 
og er ég alveg undrandi og mjög 
glöð að Femarelle skuli virka 

svona vel á mig.“ 

FEMARELLE ER ÖRUGGUR 

 KOSTUR FYRIR KONUR

● Vinnur á einkennum tíða-
hvarfa. 

● Slær á óþægindi eins og 
hitakóf, höfuðverk, svefn-
truflanir, nætursvita, skap-
sveiflur, óþægindi í liðum og 
vöðvum.

● Þéttir beinin.

● Hefur ekki áhrif á móðurlíf 
eða brjóstavef.

● Náttúruleg vara, unnin úr soja 
og inniheldur tofu-extract og 
hörfræjaduft.

● Inniheldur engin hormón eða 
ísó flavóníða.

● Staðfest með rannsóknum sem 
fram hafa farið síðustu þrettán 
ár.

ALVEG UNDRANDI Á HVAÐ 
FEMARELLE VIRKAR VEL
 Femarelle er náttúruleg lausn fyrir konur á breytingaaldri. Femarelle er gert 
úr jurtaefnum og rannsóknir sýna að það slær á einkenni tíðahvarfa og hefur 
hjálpað mörgum konum að ná betri líðan. 

MIKILL MUNUR Gerður var ánægð að 
uppgötva að hún fyndi svo mikinn mun á sér 
eftir að hún hóf að taka inn Femarelle.    

SÖLUSTAÐIR OG UPPLÝSINGAR
Vörurnar eru fáanlegar í öllum apótekum, heilsuverslunum og heilsuhillum 
stórmarkaðanna. 
Hægt er að nálgast frekari upplýsingar á heimasíðu IceCare, www.icecare.is.

Skúli Sigurðarson

FINNUR

● Ég náði ekki að hvílast á nótt-
unni vegna þess að undanfarin 
ár hef ég þurft að hafa þvaglát 
allt að þrisvar á nóttu og vanda-
málið var að ágerast. 

● Eftir að ég fór að taka inn Brizo-
hylkin hefur líðan mín gjör-
breyst. Ég þarf 
miklu sjaldnar 
að vakna á nótt-
unni og er því 
úthvíldur að 
morgni. 

● Sviðinn sem 
angraði mig er 
nánast horfinn.

SKÚLI

● Ég var farinn að finna fyrir því 
að ég þurfti að kasta oft af mér 
þvagi og náði sjaldnast að tæma 
blöðruna. Mér fannst það mjög 
óþægilegt. 

● Ég hef notað Brizo í nokkra mán-
uði og er ánægður með hversu 
vel það virkar á mig.

● Þegar ég prófaði Brizo fann ég 
strax að það létti á þrýstingi á 
þvagrásina.

● Ég hef fulla trú á svona náttúru-
legum lausnum í staðinn fyrir 
lyf. 

● Eftir nokkurra mánaða notkun 
Brizo er ég mjög ánægður með 
hvernig mér líður.  

ÚTSOFINN OG  HVÍLDUR
Brizo er fæðubótarefni sem er ætlað að létta á 
óþægilegum einkennum frá neðri þvagfærum vegna 
stækkunar á blöðruhálskirtli, sem er algengur fylgi-
kvilli þegar karlmenn eldast og kallast góðkynja 
stækkun á blöðruhálskirtli. Þeir Finnur Eiríksson og 
Skúli Sigurðarson mæla með Brizo:

Finnur Eiríksson
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Sjálfsbjörg á höfuðborgarsvæðinu 
býður alla fatlaða, fjölskyldur 
þeirra og vini velkomna í Krika 

við Elliðavatn í dag. Þar verður þeim 
boðið að róa út á Elliðavatn án endur-
gjalds.

Kjartan Jakob Hauksson og Árni 
 Saló monsson hafa veg og vanda af deg-
inum og hafa skipulagt hann í áratug.

„Hugmyndin vaknaði þegar ég reri í 
kringum landið fyrstur manna í árabát 
árið 2005. Þá notaði ég tækifærið og 
safnaði í sjóð sem veitir ferðastyrki 
fyrir aðstoðarmenn fatlaðra sem gerir 
fötluðum kleift að fara í frí. Á þessum 
tíma kynntist ég mörgum í Sjálfsbjörg, 
þar á meðal Árna. Ég ákvað í fram-
haldinu að bjóða upp á þennan báta-
dag á hverju sumri og gerði það fyrst 
sumarið 2006,“ segir Kjartan Jakob.

Hann segir gefandi og skemmtilegt 
að geta boðið upp á slíkan skemmti-
dag. „Það eru æði margir sem segja 
mér að þetta sé einn stærsti viðburð-
urinn hjá þeim á hverju sumri. Fólkið 
öðlast enda áður óþekkt frelsi þegar 
það kemst í bátana og getur róið um 
vatnið.“ Kjartan Jakob segir suma hafa 
áhyggjur af því að slík bátsferð geti 
verið hættuleg, sér í lagi fyrir fatlaða. 
„En ég legg mikla áherslu á að öryggis-
gæslan sé í lagi og hef mikla reynslu í 
þessum málum.“

„Bátadagurinn hefur verið vinsælasti 
viðburðurinn í Krika á hverju ári en 
það mæta iðulega 90 til 120 manns,“ 
segir Árni. Kriki er sumarhús og úti-
vistarsvæði Sjálfsbjargar á höfuðborg-
arsvæðinu. Það stendur við suðaust-
urenda Elliðavatns, rétt hjá bænum 
Elliðahvammi. „Þar er mjög fín aðstaða 
og gaman að koma,“ segir Árni.

Bátarnir sem eru notaðir eru af 
ýmsu tagi. „Við erum með kajaka, 
bæði opna og lokaða, sem við fáum 
að láni frá Siglunesi, og stundum fáum 
við hjólabát frá Kríunesi. Við erum 
með þannig báta að allir, sama hvaða 
fötlun þeir eru með, geti prófað,“ segir 
Árni en ýmislegt annað húllumhæ 
verður í gangi í Krika þennan dag. 
Til dæmis munu Krikavinir sjá um að 
baka vöfflur og grilla pylsur fyrir gesti 
og gangandi.

Eins og áður sagði er frítt í bátana 
og veitingar verða seldar á vægu 
verði. Opið verður í Krika frá 12.30 
til 18 en bátarnir verða í gangi frá 
klukkan 13 til 17. 

Nánari upplýsingar er hægt að 
nálgast á Facebook, sjá: Kriki við 
 Elliðavatn.

BÁTADAGURINN 
Í TÍUNDA SINN
UPPLIFUN  Sjálfsbjörg á höfuðborgarsvæðinu stendur fyrir árlegum bátadegi 
fyrir fatlaða og fjölskyldur þeirra í dag. Kjartan Jakob Hauksson aðstoðar fólk 
við að komast í bátana og leggur mikla áherslu á öryggi.

GAMAN SAMAN
Gleðin skín úr andlitum 
þeirra sem sigla út á 
 Elliðavatn.

FÉLAGAR Þeir Kjartan og Árni hafa haldið utan um bátadaginn saman.

ÖRYGGI Í FYRIRRÚMI Kjartan leggur mikla áherslu á að fyllsta öryggis sé 
gætt.

KAFFISALA Frítt er í bátana en veitingar eru seldar á vægu verði í Krika.

Hér er skemmtilegur og sumarlegur 
réttur. Svínakjöt með pestói. 

Uppskriftin miðast við fjóra.

Það sem þarf:
800 g svínahnakki
Salt og pipar
Ítölsk kryddblanda
Smávegis ólífuolía

Penslið kjötið með olíu og kryddið 
vel. Grillið í um það bil 6 mínútur á 
hvorri hlið. 

Pestó
1 búnt basilíka
2 msk. furuhnetur
3 hvítlauksrif
1 dl góð ólífuolía, meira ef þarf
50 g parmesan
Salt og pipar

Setjið allt í matvinnsluvél og maukið. 
Bætið olíu við ef með þarf.

Með kjötinu er gott að hafa bakaða 
kartöflu en ef hún er stór þarf hún 
klukkustund á grillinu. 

Einnig er gott að hafa blandað 
grænmeti.

2 paprikur, rauð og gul
1 kúrbítur
1 laukur
1 hvítlauksrif
Salt og pipar
Olía

Skerið niður grænmetið og setjið í 
álpappír. Skvettið olíu yfir og kryddið. 
Setjið „álbakkann“ á grillið og látið 
vera þar í 15-20 mínútur. 

SVÍNAKJÖT MEÐ 
PESTÓI OG GRÆNMETI

GIRNIRLEGT Svínakjöt með pestói, bakaðri kartöflu og grænmeti. Góður og sumar-
legur réttur. 
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BÍLAR &
FARARTÆKI

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

SPARJEPPI
Suzuki Jimny JLX 06/2012 ek 45 
þ.km beinskiptur Verð 2190 !!! Er á 
staðnum raðnr. 155699

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

TRAVEL Lite 700. Árgerð 2015. Verð 
2.790.000. Rnr.301675.

TRAVEL Lite 610. Árgerð 2011, 
Sólarsella. Verð 1.290.000. Rnr.106379.

Bílasalan Planið
Korputorgi, Reykjavík

Sími: 517 0000
Opið 10-18. Lau 12-16

www.planid.is

Kia Sportage EX 4wd. Árgerð 2013, 
ekinn 56 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
4.890.000. Rnr.991276. 5 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

SKODA Octavia ambiente. Árgerð 
2009, ekinn 118 Þ.KM, dísel, 5 gírar. 
Verð 1.990.000. Rnr.260038.

MERCEDES-BENZ B 200 CDI blue 
efficiency. Árgerð 2012, ekinn 35 
Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 4.690.000. 
Rnr.240467.

BMW X5 4.0d e70 . Árgerð 2013, 
ekinn 36 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
13.890.000. Rnr.141595. Bíll með 
mikið af aukahlutum.

Kia Carens EX dísel sjálfsk.. Árgerð 
2014, ekinn 22 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 5.190.000. Rnr.260071. Bíll 
með öllum aukahlutum. 6 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

FIAT M150. Árgerð 2005, ekinn 35 
Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 5.590.000.
Stærri vélin.

MB Bílar
Kletthálsi 1a, 110 Reykjavík

Sími: 415 1150
Opið 10-18, lau 12-16
http://www.mbbilar.is

MINI ONE Árg 7/ 2013, ekinn 
19 Þ.KM, bensín, 6 gírar, Eins og 
nýr! TILBOÐSVERÐ 2.990þ Góðir 
lánamöguleikar 75-80% i allt að 7 ár 
Rnr.100795. Flottur Sparibaukur!

Classicbilar.is
Gilsbúð 3, 210 Garðabær

Sími: 517 9500
www.classicbilar.is

ALLT AÐ MILLJÓN KRÓNA 
AFSLÁTTUR

Á NÝJUM SÝNINGARHJÓLUM. Ýmsar 
gerðir til, sjón er sögu ríkari. EKKI 
MISSA AF ÞESSU.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

Dodge Ram 1500 SLT 5/2011 ek 69 
þkm Einn eigandi - Metan - Með 
stærri pall og öllum aukahlutum - 
Mjög flottur bíll - Raðnr 151910 - Er á 
staðnum 6990 þús.

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 270 

Mosfellsbær
Sími: 517 9999

Opið 10-18.00 virka daga. Lokað 
á laugard.

www.100bilar.is

 Ssangyong Actyon Dísel Árgerð 
2007. Ekinn 80þ.km. Sjálfsk. 4x4. Bíll 
í góðu standi. Er á staðnum. Verð 
1.890.000kr. Raðnr 156966. Sjá nánar 
á www.stora.is.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA 
SELJA BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar 
sem þú getur keypt eða selt bíl á 
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu 
þér málið. www.bilauppbod.is Sími 
522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

MERCEDES BENZ 312d Árgerð 
2000 ekinn 530 Þ.KM dísel, 5 
gírar. Verð 1.290.000. Toppeintak 
sérlega vel með farin Vörukassi í 
toppstandiRnr.100817

JR Bílasala
Bíldshöfði 3, 110 Rvk

Sími: 567 0333
www.jrbilar.is

 Bílar til sölu

Hiace 60-bensín og Bluetooth Nýjar 
bremsur, ný heilsársdekk, nýskoðaður. 
Topp eintak. Verð kr.1.900.000 Uppl. í 
s: 899 1860

volkswagen lt húsbíll til sölu. árg.‘91. 
Full innréttaður. ný kúpling ofl. 
nýskoðaður ‚17. Verðhugmynd 
900.000. uppl. í síma 8942436

Nissan Almera 2006 Ekinn 108þ. 
Sjálfsk. Verð 1090þ.S:6925689

Ford Ecape 2.3 bensín, árgerð 2007, 
sjálfskiptur, ekinn 123þkm. Ný 
heilsársdekk. Verð 1190 þúsund. 
Uppl.s. 777 4090.

2011 VW Passat Ecofuel metan/
bensín Ekinn 48,500 km, 1.390 cc 
150 hö sjálfsk Kúlutengi, vetrardekk 
á álfelgum fylgja Verð 3.100 þ. S: 
860-5263

WV Carvella 2006 Mini bus. 
8sæti+hjólastóll. Bílauppboð.is. S: 
5524610

Toyota Yaris Sol árg. ‚00. Ek. aðeins 
119 þús. 5 dyra beinskiptur. 1000 cc. 
Mjög eyðslugrannur og góður bíll. 
Skoðaður 16. Verð 550 þús uppl. 
8566272

SSK. 2008 TILBOÐ 1.290.Þ 
100% LÁN.

Til sölu mjög flottur og vel með 
farinn Toyota Avensis Sol árg 2008 
ek. 254.þ km sjálfskiptur, dráttarbeisli, 
topp þjónusta, nýjar felgur og nýleg 
heilsársdekk. ásett verð 1.590.þ uppl. 
fæst á 1.290.þ í síma 896-5290

Ford E150, árg.2003. Einn með öllu. 
Lítið ekinn. Tilboð óskast. S. 664-1304

 250-499 þús.

SPARIBAUKUR
Renault Clio, árg. 2000, beinskiptur. 
Ekinn 160þkm. Skoðaður 2015. Verð 
290þ.kr. Uppl.s. 777 4090.

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

SEGLSKÚTAN ARIA TIL SÖLU
Til sölu glæsileg 35 feta Bavaria Match seglskúta. 

Skútan var smíðuð 2004 í Þýskalandi.  
Neðanþilja er setustofa, eldunaraðstaða, snyrting og 
tvær lokaðar káetur. Svefnaðstaða er fyrir 6 manns. 

Miðstöð er í öllum rýmum.  
Uppl. í s. 898 4814

til sölu

GMC SIERRA 3500 HD ´12

BÍLALIND  |  Klettháls 2,  |  110 Reykjavík  |  511-0000  |  www.bilalind.is

Verð 9.290 þús m/vsk

ÁN EFA FALLEGASTI PICKUP LANDSINS

GMC SIERRA DENALI 3500HD 
CREW CAB 4WD

Nýskr 06/2012, ek. 48 þkm, 6.6L 
diesel, Sjálfskiptur, 35“ Breyttur 
– 20“ álfelgur, 2“ kantar, samlitur, 
klæðning í palli, Camper ready, 
Bed slide, gríðarlega vel utbúinn 
bíll.

til sölu

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

LAUGARDAGUR  4. júlí 2015 9

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
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 Vörubílar

Man tgx 26 480 árg 2008 ekinn 433 
þúsund ekinn 90 þúsund á mótor verð 
7,2 milljón + vsk Uppl í síma 8949424

 Húsbílar

 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

 Kerrur

Tökum að okkur kerruviðgerðir. Vaka 
hf. Skútuvogi 8 s. 567-6700

 Hjólhýsi

Vel með farið Caravelair Osiris 
480 hjólhýsi árg. 2007, pallur og 
verkfæraskúr ásamt stórri leigulóð 
á besta stað á Laugarvatni. Verð 3,7 
milljónir. Uppl. 821 7513

Til sölu hjólhýsi, Swift Sprite árg 
2015, skráð 07/2014. Nánast ónotað. 
Aukahlutir eru Marcisa, Grjótgrind. 
Verð 3.880.000. Uppl. í s. 824-5151

Til sölu nýtt og ónotað 2015 Hobby 
Premium 560UL Verð 4,8 S-693 5300

Home Car Racer 45 Spirit Hjólhýsi 
árgerð 2007/09 til sölu. Hleðslutæki, 
geymir, ultra-heat, gólfhiti, nýleg 
gólfteppi, ný dekk, varadekk, og 
fortjald Isabella Opus m/gardínum. 
Verð kr. 2.450.000,- . Uppl. 8988103.

Hjólhýsi til sölu, Hobby 350TB árg. ‚11. 
Vel með farið og lítið notað. Verð 2.3 
milljón kr. Uppl. í síma 892 3207.

SÆLUREITUR TIL SÖLU Á 
LAUGAVATNI.

Hjólhýsi til sölu - Hobby 560 skráð 
‚05, með fortjaldi. Mjög vandaður 
ca. 70 fm pallur, grillhús og útihús. 
Í húsinu er 12v/220v rafmagn og 
rafmagshitaelement ásamt Truman 
gashitara. Hjólhýsið er staðsett í 
botnlanga við Ástarbraut 14, hægt 
að skoða um helgina. Ásett verð 3,9 
millj.,bein sala. Uppl. í s. 8473275.

 Fellihýsi

Palomino Colt 7/2005. Lítið 
notað. Rafkerfi yfirfarið 2014. 
Gaseldavél, ísskápur, nýr rafgeymir 
ásamt hleðslutæki, tveir gaskútar, 
borðbúnaður ofl. fylgir með. Verð 700 
þús.S:8206497

Rockwood Premier 2008, 10 fet, 
þrýstibremsur, fortjald, markísa, 
sólarsella ásett verð 1.450.000. Uppl.í 
s. 8560080

FLEETWOOD BAYSIDE 12FT
Ágerð 2006 m. fortjaldi og sólarsellu, 
ný dekk og ný geymir. Ásett verð 
1490þús tilboð 1100þús stgr. s. 696 
8789

 Tjaldvagnar

Til sölu Combi-Camp, árg, ‚04, með 
fortjaldi. Mjög vel með farinn. Ásett 
verð 550 þ. Uppl. í S. 896 4171

ÆGISTJALDVAGN 2005 m. fortjaldi til 
sölu 550þús Uppl. í s. 664 0398

Mjög vel með farinn Combicamp með 
fortjaldi og nestiskassa. Verðhugm. 
590þús S:8586047

 Vinnuvélar

VINNUVÉLA OG 
VÖRUBÍLADEKK

Vorum að fá nýja sendingu af 
vinnuvéladekkjum. Búkolludekk-
hjólaskófludekk Ofl Ýmsar algengar 
Stærðir O.K.Varahlutir S: 6961050 
okspares@simnet.is

 Bátar

Til sölu trilla YANNAR dísel. 
Bátrinn hefur aldrei verið notaður. 
Svefnbekkir fyrir tvo, eldunaraðstaða. 
Klósett (snyrting). Báturinn er ekki 
skráningarskyldur. Tilboð 4.2 milj. S: 
774-2501

 Hjólbarðar

FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ
Ný og notuð dekk í miklu úrvali. 
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S: 
567 6700.

 Bílaþjónusta

Malbiksviðgerðir - málun bílastæða 
- vélsópun - skilti www.verktak.is S: 
5514000

 Varahlutir

FELGUR
Nýjar og notaðar felgur í miklu úrvali. 
VAKA S:567 6700.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315.

 Hreingerningar

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, 
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. S. 662 
4010 www.vy.is

 Garðyrkja

TIL LEIGU HJÓLAGRAFA
Leigjum hjólagröfu með manni. 
Tek að mér lóðafrágang og fl. Uppl. 
Hrannar í s. 854 4481

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

ÞAK OG HÚSAMÁLUN
Get bætt við mig verkum. Vönduð 
vinnubröggð, fag og snyrtimennska í 
fyrirrúmi. Ágúst S.G Málarameistari 
S: 699-4464 og 695-4464. asgmalun@
gmail.com

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

HAGSTÆÐIR SMIÐIR 
GETA BÆTT VIÐ SIG 

VERKEFNUM.
Gluggaskipti, glerskipti, 
þakviðgerðir, sólpallar, 

innréttingar, parketlögn, öll 
trésmíði. 

Upplýsingar í síma: 782-6029 eða 
framsmidi@framsmidi.is

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

til sölu

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*
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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!

Save the Children á Íslandi

4. júlí 2015  LAUGARDAGUR10



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

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.

 Spádómar

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

SÍMASPÁ 555 2927
Draumaráðningar, fyrirbænir. Opið frá 
13 Hanna s. 847 7596

 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

Vagnstykki, Kerrustykki og Skiptitaska 
Verð kr.99.000 Barnið Okkar, 
Hlíðasmára 4, 201 Kóp. S:553 8313

Til sölu rauð Regatta 8 rafskutla frá 
Fastus. Keypt í júní 2011. Ekin 15 km. 
Tilboð óskast. Uppl. í s. 865-5955 eða 
866-9695 eftir kl. 17:00

Ungnautakjöt beint frá býli. Nýjung 
minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, 
snitsel og steikur. www.myranaut.is s. 
868 7204.

 Óskast keypt

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

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.

 Sjónvarp

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

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

Hætta að reykja,  betri svefn, 
léttast/þyngjast, og láta sér líða 
betur á margan annan máta.

Ingibjörg Bernhöft hjúkrunarfr.
og dáleiðslutæknir
s. 864 2627•bernhoft@gmail.com

ÍLAÞJÓNUSTA     JARKA
alhliða bílaviðgerðir

Viðarhöfði 2b 110 Reykjavík íshúsið ehf

viftur.is viftur ∑ blásarar ∑ aukahlutir
-allt á einum stað

Smiðjuvegur 4a,  Græn gata, Kópavogur | 566 6000 

Smiðjuvegur 11, sími 571 377, 
taekjataekni.is

Sími 550 9800 www.tjaldaleiga.is

Við leigjum samkomutjöld af ýmsum stærðum og 
gerðum sem henta við hin fjölbreyttustu tækifæri. 

Heimilismatur í hádeginu  virka daga  • Eldhúsið opið alladaga til kl. 21:00 • Boltatilboð • Snyrtilegur klæðnaður áskilin

skemmtanir

Save the Children á Íslandi

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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 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

HEILSA

 Nudd

Heilsu og slökunarnudd. Nuddstofan, 
opið frá 10-20.Opið á lau. S. 611 4930

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

Rúmlega 2 mánaða gamlir kettlingar 
fást gefins á góð heimili. Kassavanir 
og mjög gæfir. síma 8681624

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

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

Til sölu gullfallegar íslenskar 
fjárhundatíkur með ættbók frá HRFÍ. 
Uppl. hjá ræktanda í s. 852 5059

TÓMSTUNDIR 
& FERÐIR

 Hestamennska

HESTAFLUTNINGAR
Fer frá Egilsstöðum til Akureyrar og 
Reykjavíkur á sunnudagskvöld. Uppl. í 
s. 896 4316, Jósep.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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

TIL LEIGU - GLÆSILEG NÝ 
ÍBÚÐ Í 113

Ný glæsileg fjögra herbergja 
íbúð í Nönnubrunni 1 er til 

leigu. íbúðin er í lyftuhúsi með 
bílakjallara. Frábært útsýni, 
vandaðar innréttingar og 

gólfefni. Stutt í stofnbraut og alla 
þjónustu. Íbúðin er laus strax. 

Nánari upplýsingar 
í síma 894 8888.

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

LEIGJENDUR, TAKIÐ EFTIR!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

 Húsnæði óskast

Truenorth óskar eftir studióíbúð til 
afnota í einn dag til kvikmyndatöku, 
sanngjörn leiga í boði. Uppl. í s. 847 
6892 sveinnvidarhjartarson@gmail.
com

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu í Akralind Kópavogi, 150fm 
atvinnuhúsnæði. Mikil lofthæð og 
stórar innkeyrsludyr. Mjög bjart 
húsnæði. Hentar fyrir léttan iðanð eða 
heildverslun. Laust strax. S. 896 6099

 Geymsluhúsnæði

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.

SUMARTILBOÐ
 GEYMSLULAUSNIR.IS

Verð frá 2900kr.mán Sækjum og 
sendum. S: 615-5005

ATVINNA

 Atvinna í boði

BÓKARI ÓSKAST Í FULLT 
STARF.

Matvælafyrirtæki í Hafnarfirði 
óskar eftir fjölhæfum 

og skipulögðum bókara. 
Viðkomandi þarf að hafa góða 
þekkingu á fjárhags-, launa- og 
birgðabókhaldi. Góð kunnátta 
á Navision nauðsynleg. Einnig 
felur starfið í sér ýmis almenn 

skrifstofustörf. Viðkomandi þarf 
að geta hafið störf sem fyrst. 

Umsókn og ferilskrá sendist á 
henry@gunnars.is.

Óskar eftir smiði, laghentum 
starfsmanni eða lærling í vinnu á 
höfuðborgasvæðinu sem fyrst. Allar 
nánari upplýsingar í síma 892-3207 
Valdimar eða með tölvupósti á valdi@
fimir.is

115 SECURITY AUGLÝSIR 
EFTIR 

ÖRYGGISVÖRÐUM Í 
VERSLUNARÞJÓNUSTU

Skilyrði: 

-Hreint sakavottorð 

-Íslenskukunnátta 

-20 ára lágmarksaldur 

-Góð þjónustulund. 

Umsókn með mynd og ferilskrá 
sendist á 115@115.is Nánari 

upplýsingar um starfið eru veittar 
í síma 5 115 115

VERSLUNIN KVOSIN, 
AÐALSTRÆTI.

Leitar að framtíðarstarfsmanni á 
dagvaktir frá kl.7:45-15:45/10:00- 
18:00 alla virka daga með möguleika 
á kvöld og helgarvöktum. Leitum 
að áreiðanlegum, stundvísum, 
heiðarlegum og vinnusömum 
einstaklingi með reynslu af 
afgreiðslustörfum. 18 ára eða eldri, 
reyklaus með hreint sakavottorð. 
Verður að geta byrjað um sem fyrst. 
Óskum einnig eftir helgarstarfsmanni 
á aðra hverja helgi. Laun samkvæmt 
kjarasamningum VR. Vinsamlegast 
sendið ferilskrá og uppl. um 
meðmælendur á telma@kvosin.is fyrir 
10. júlí

ÓSKA EFTIR SMIÐUM
Vantar vana menn í gipsvinnu og 
aðra smíðavinnu. Uppl. í s. 691 8842 
Eyjólfur

Restauracja w Hafnarfjörður Burger-
inn Poszukujemy mezczyzny do pracy 
w kuchni. Prace zmianowa. Pelny 
wymiar godzin lub czesc etatu.Wiecej 
informacji pod numerem tel 8467307. 
Karolina

 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

Rafvirki óskar eftir vinnu. Með mikla 
reynslu. Uppl í síma 8990138

TILKYNNINGAR

 Einkamál

ÍSLENDINGAR.EU
Nýr frjálslyndur íslenskur 
samskiptavefur. Líttu við!

NUDD.EU
Sjálfstætt starfandi nuddarar/
nuddkonur geta auglýst þjónustu sína 
frítt hjá Íslendingum.eu. Líttu við og 
kynntu þér málið!

SPJALLDÖMUR 908 5500
Hlökkum til að heyra í ykkur, engin 
bið. Opið þegar þér hentar!

Til sölu

Frábært  
Atvinnutækifæri!

vatnaboltar, sundlaugar og íþróttaboltar.
hafnarsport@simnet.is | Upplýsingar í síma 661 3700 

Erum á       Boltasport.is           

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

Hringdu núna
í síma 690 3031
eða 661 7000

atvinna

til leigu

40.000
fréttaþyrstir
notendur

Nálgastu appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum: 

Save the Children á Íslandi

Save the Children á Íslandi
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Umferðarmiðstöðin BSÍ • 101 Reykjavík •  580 5400 • main@re.is • www.flugrutan.is • www.re.is

Alltaf laus sæti Alltaf ferðir Hagkvæmur kostur

Frí þráðlaus internet - 
tenging í öllum bílum

Ferðatími u.þ.b.  
45 mínútur

Umhverfisvænt

BSÍ - Umferðarmiðstöðin
Reykjavík

Umferððarmiðstöðin Keflavíkurflugvöllur

Áætlunarferðir Flugrútunnar eru í  
tengslum við allar komur og brottfarir 
flugvéla um Keflavíkurflugvöll.

Kauptu miða núna á www.flugrutan.is
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SUNDAGARÐAR Fullorðnir: 3500 KR.

12-15 ára: 1750 KR.

0-11 ára:  Ókeypis*
*Hámark 5 börn á hvern fullorðinn einstakling.   
  Hvert umfram barn: 500 KR.
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Öruggustu borgirnar
Fimm öruggustu borgir heims til að heimsækja þetta árið eru að mati EIU 
(The Economist Intelligence Unit) þessar:

Á ferðalögum er mikilvægt að vera 
vel nestaður – sérstaklega þegar 
börnin eru með í för. 
Hér koma nokkur ráð sem gott er 
hafa í huga þegar skipuleggja á 
ferðanestið. 
● Fyrir bíltúrinn er sniðugt að setja 

matinn í lítið kælibox. Gott er að 
setja matinn sjálfan í lítil box eða 
poka sem hægt er að loka. 

● Takið með vatnsflöskur, eina á 
mann. Það er sniðugt að setja 
flöskurnar í frysti kvöldið fyrir 
brottför, þannig helst vatnið kalt 
þótt líði á ferðalagið. 

● Geymið allan saltan mat, börnin 
verða þyrst af honum.

● Pítubrauð eru sniðug á ferðinni, 
áleggið helst inni í þeim. Forðist 

aftur á móti snakk, popp og 
annað sem mylst niður. 

● Aðrar góðar hugmyndir að nesti á 
ferðinni eru niðurskorið grænmeti 
og ávextir, ostateningar og þurrk-
aðir ávextir. Sniðugt er að úða 
smá sítrónusafa yfir ávaxtabitana 
svo þeir verði ekki brúnir. 

● Það er alltaf vinsælt að vera 
með ídýfu til að hafa með kexi, 
pítubrauði, gúrkum eða blómkáli. 
Passið bara að hafa ídýfuna í góðu 
boxi svo hún sullist ekki um allt. 

● Gott er að taka með plastglös og 
nóg af servíettum.  

OSAKA Í JAPAN
Osaka er ásamt Tókýó talin öruggasta borg í heimi. 
Þar skilja heimamenn óhikað persónuleg verð-
mæti eftir á borðum meðan þeir panta á barnum. 
Langt fram eftir kvöldi er fólk í lestum á leið heim 
úr vinnu og íbúarnir eru vinsamlegir og skraf-
hreifnir.

AMSTERDAM 
Afslappað viðhorf íbúanna til lífsins gerir það að 
verkum að gestum líður vel í borginni. Þar er fólk 
hreinskiptið og seinþreytt til vandræða. Borgin er 
einnig tiltölulega lítil, með innan við milljón íbúa.

SYDNEY
Þessi stærsta borg Ástralíu þykir afar vinaleg en 
þar segjast heimamenn passa upp á náungann. Um 

borgina er stöðug umferð gangandi fólks og því 
meira sem fólk þræðir göturnar í Sydney líður því 
eins og það tilheyri samfélaginu.

SINGAPÚR 
Singapúr er örugg borg þar sem lög og reglur eru í 
hávegum höfð. Lögregla borgarinnar er sögð fá ríf-
legar fjárveitingar og getur því sinnt bæði íbúum 
og gestum borgarinnar vel. Þá þykja íbúar Singapúr 
heiðarlegir eða fremja í það minnsta sjaldan glæpi 
þar sem miklar líkur eru á refsingu.

STOKKHÓLMUR 
Barnvæn og vel lýst borg, þar eru fá skuggasund en 
leikvellir og grónir garðar víða. Andrúmsloftið þar 
er einnig afslappaðra en í mörgum stórborgum.

www.bbc.com

Amsterdam er ein af öruggustu borgum heims.

EIN AF PERLUM LANDSINS 
Skammt vestan Kirkjubæjarklausturs liggur Fjaðrárgljúfur sem að margra 
mati er einn fegursti staður landsins. Þrátt fyrir fegurð sína hafa margir lands-
menn ekki heimsótt gljúfrið en þó er auðvelt að komast að því á einkabíl. 
Fjaðrárgljúfur er um 100 metra djúpt og tveir kílómetrar að lengd með bratta 
veggi sem eru fjölbreyttir í lögun. Bæði er hægt að ganga eftir göngustíg 
uppi á gljúfurbarminum og njóta þannig útsýnisins yfir það en enn meiri 
upplifun er þó að ganga inn eftir gljúfrinu sjálfu. Þá þarf að vaða ána 
nokkrum sinnum en stór hluti hennar er fær flestu fólki. Við enda gljúfursins 

eru fossar sem loka leið þess þannig að ganga þarf til baka, nema 
farið sé upp bratta veggina sem ekki er við hæfi lofthræddra.  
Til þess að komast að Fjaðrárgljúfri er keyrt inn vegamót vestan 

við Kirkjubæjarklaustur. Þaðan liggur vegur upp að Hunku-
bökkum á Síðu en þaðan eru um tveir kílómetrar að gljúfrinu. 

Flestir heimsækja Fjaðrárgljúfur yfir sumartímann en 
það er þó fallegt á öllum árstímum, t.d. í fallegum 
haustlitum eða í snjó og vetrarmyrkri.
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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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„Meistari á sínu sviði ...“

KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓTTIR /  DV
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„Ein eftirminnilegasta skáldsaga Jo Nesbø.“

KRISTJANA GUÐBRANDSDÓTTIR /  FRÉTTABLAÐIÐ

bbbb
„Enn ein rós í hnappagat Jo Nesbø.“

STEINÞÓR GUÐBJARTSSON /  MORGUNBLAÐIÐ

KRISTTJJJAAAAANNNNNNAAAAA  GUÐBRANDS
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TEIKNAR ÞÚ 
FLOTTAR 
MYNDIR?

Sendu okkur myndina þína í pósti til 
Fréttablaðsins, Skaft ahlíð 24, 105 Reykjavík 
eða með tölvupósti á krakkar@frettabladid.is

TEIKNAR ÞÚ 
FLOTTAR 
MYNDIR?

Útileikur

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.

Sóldís Urður Ólafardóttir Imsland 9 áraLestrarhestur vikunnarLestrarhestur vikunnar

Er gaman að vera hæna?
Það er mjög gaman að vera 
hæna. Að minnsta kosti lítil gul 
hæna.   

Hver er uppáhaldsmaturinn 
þinn?
Þetta er erfið spurning. Ég hef 
svo gaman af öllum mat. En ég 
kann til dæmis að baka dýrindis 
brauð. Það er sko ekkert mál ef 
maður syngur bara brauðsöng-
inn og skemmtilegast þykir mér 
að baka það með góðum vinum. 

Eru kötturinn, lambið og svínið 
vinir þínir?
Já, auðvitað eru þau það. Við 
búum fjögur saman uppi á skýj-
unum, hjá risanum sem er hús-

bóndi okkar. Það eru heilmikil 
verðmæti fólgin í mér og margir 
sem vilja eiga mig þar sem 
ég verpi gulleggjum svo hann 
ákvað að fara með mig þangað 
sem enginn næði til. Og það er 
hérna uppi á skýjunum, hingað 
kemst enginn. Hann tók líka 
með sér Kleinu kettling til að 
leika við, Lettu lamb út af ull-
inni og svo auðvitað Gilla grísl-
ing. Þau eiga það að vísu til að 
stríða mér og það finnst mér 
leiðinlegt en þau eru góð inn 
við beinið. 

Ertu stundum pirruð á letinni 
í þeim?
Kannski pínulítið. Lífið er miklu 
skemmtilegra ef allir hjálpast að 

og vinna verkin saman. Ef marg-
ar hendur vinna verkið verður 
það miklu auðveldara fyrir alla. 
En ég er nokkuð viss um að ég 
muni ná til þeirra áður en sumr-
inu lýkur.  

Finnst þér gaman að fara í 
ferðalög?
Mér finnst fátt skemmtilegra en 
að ferðast. Um helgina ætla ég 
til dæmis að vera á Flúðum, í 
Hljómskálagarðinum í Reykjavík 
og á Akranesi. Í sumar ferðast 
ég svo á yfir 50 staði um allt 
land ásamt vinum mínum í Leik-
hópnum Lottu. Það skemmtileg-
asta við að ferðast er að hitta 
alla krakkana. Það er alltaf tekið 
svo vel á móti okkur.

Lífi ð er skemmtilegra 
ef allir hjálpast að
Þið munið eft ir litlu gulu hænunni sem fann fræ og hin dýrin nenntu ekki að 
hjálpa. Nú er litla gula hænan á leiðinni um landið með leikhópnum Lottu og 
við náðum af henni tali áður en hún brá sér með Herjólfi  til Vestmannaeyja.

Hvað er skemmtilegast við 
bækur? 
Það er oftast hvað þær eru 
spennandi.

Hvaða bók lastu síðast og um 
hvað var hún? 
Ég las „Fjörugt ímyndunarafl“. 
Hún var um strák sem hafði 
mjög fjörugt ímyndunarafl.

Hvaða bók lastu á undan? 
Ég las Skúla skelfi.

Manstu eftir fyrstu bókinni 
sem var í uppáhaldi hjá þér?  
Já, það var „Fjóla á ferð í rign-

ingu“. Mamma las hana fyrir 
mig þegar ég var lítil.

Hvernig bækur þykja þér 
skemmtilegastar? 
Spennubækur.

Í hvaða skóla gengur þú?
Í Ölduselsskóla.

Ferðu oft á bókasafnið?
Já, mjög oft.

Hver eru þín helstu áhuga-
mál?  
Það eru íþróttir og að spila á 
píanó.

LESTRARHESTUR  Sóldís Urður fékk 
pakka í verðlaun – spennandi að vita 
hvaða bók er í honum!

Skipt er í tvö lið sem velja sér 
liðsstjóra. Þau stilla sér upp með 
um 10 metra millibili og lína er 
mörkuð mitt á milli. Liðin setja 
hendur fyrir aftan 
bak. 

Annar liðsstjór-
inn gengur aftan 
við lið sitt og 
setur lítinn stein í 
lófann á einhverj-
um, en þykist setja 
hann í fleiri lófa. 

Hitt liðið horfir á og sá ysti í röð-
inni þar á að giska hver sé með 
steininn. Ef hann giskar rétt fær 
liðið hans að taka eitt stökk fram. 
Ef hann giskar rangt tekur hitt 

liðið eitt stökk fram.
 Liðin skiptast á að fela 

steininn og þátttak-
endur skiptast 
á að giska. Það 
lið sem kemst 
fyrr að mið-

línunni vinnur.

Fela stein
Útileikur

Bragi Halldórsson

155

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

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

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

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

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

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

mjög klár,“ sagði hún montin.

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



ERU EKKI ALLIR SPENNTIR?

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Vildarverð gildir 3. júlí, til og með 6. júlí. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 14b, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Sólvallagötu 2
Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2
Flugstöð Leifs Eiríkssonar

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

Konan í lestinni
Vildarverð: 3.299.-
Verð: 3.699.-

Rótlaus
Vildarverð: 3.299.-
Verð: 3.699.-

Blóð í snjónum
Vildarverð: 3.299.-
Verð: 3.699.-

Englaryk
Vildarverð: 3.299.-
Verð: 3.699.-

Skuggadrengur
Vildarverð: 3.299.-
Verð: 3.699.-

Auga fyrir auga
Vildarverð: 3.299.-
Verð: 3.699.-

Tapað fundið
Vildarverð: 3.299.-
Verð: 3.699.-

Hamingjuvegur
Vildarverð: 3.299.-
Verð: 3.699.-

Kamp Knox
Vildarverð: 3.299.-
Verð: 3.699.-

Ljós af hafi
Vildarverð: 3.299.-
Verð: 3.699.-

Biðlund
Vildarverð: 3.299.-
Verð: 3.699.-

Einn plús einn
Vildarverð: 2.999.-
Verð: 3.499.-
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KROSSGÁTA
LÁRÉTT 
1 Hinsegin hjúin fá borgað seint og illa (10)
10 Maður elskaði á þessum stað í jarðlífinu 

(10)
11 Keyri þá sem ég á að venjast og þekki inn 

á fyrir þann sem ég giftist (10)
12 Box geyma byggingarefni í barnalega 

kastala (10)
13 Einn úr þotuliðinu vill að svifbátur gefi 

ekki frá sér hljóð (11)
14 Reyni býsna oft að ramba á rétt svar (5)
15 Svipar til leiðinda kropps (6)
17 Nú er sá tími að það er múður í Njálu og 

alls kyns rugl (11)
18 Subbuleg drulludý og gímald mikið (10)
21 Kassi með sætum ávöxtum í viðbót við 

kássu úr öðrum ósætum (11)
26 Yfirbragð tímabils (3)
28 Grípið fljót í gripið (6) 
29 Frá sanngjörnum að heljarmiklum (11)
30 Þau segja að hann trekki alltaf að, samt lak 

hann smá (6)
31 Söfnum fyrir veiðarfærum (6)
32 Bein, draugur og pyntingatól (11)
33 Hann hefur nafn, gráturinn sá (6)
34 Passa fuglinn og pallinn (9)
37 Vökva rakt og suddalegt (8)
38 Hvað ertu að slæpast góða, áfram KA! (4)
39 Mín fyrsta skylda er að leggja skyldur á 

annarra herðar (6)
40 Sumarleyfislöndin lúta eigin lögum (8)
41 Tárast vegna tímabila (5)
42 Hrófaskel einkennir báta í byrgi (8)

LÓÐRÉTT 
1 Ef stálfákur týnist birtist líklega túrbína (10)
2 Stýri meindýra eru spenar gæludýra í hári manna 

(10)
3 Úrskurða einstökum í vil (8)
4 Þetta er ekki stórskrítinn náungi, heldur trjáþyrping 

(11)
5 Allt utan lotinna og hjólbeinóttra (10)
6 Það þarf að rannsaka þetta dauðsfall vel (10)
7 Finna til meðal þeirra sem þurfa parkódín (9) 
8 Hún er vel falin, viskan sem þessi vísindi geyma ef 

einhver eru (9)
9 Síst af öllu vil ég ykkur senda slím/kveða bull um 

kenndalím/en hver vill dansa við Lenda-Grím? (7)
16 Elskar eins og ástríkur þótt erfiður sé (8)
19 Finn álmu hinna dauðu dýrlinga og flugtæki þeirra 

(9)
20 Stikstafur eða sprangspýta? Þar er efinn (9)
22 Dreifið kærleika í hverju andartaki, það bætir 

stöðuna (8)
23 Páfugl, gjóla, tré og ránfugl, en umfram allt 

músíkant (11)
24 Tel mannlega eiginleika stjórnar mikilvæga við 

búrekstur (11)
25 Þetta málæði rann innan og utan við magann minn 

litla (11)
27 Ég hef glaður mölvað krukku fyrir útgáfuformið (10)
29 Geng nær því sem fangað var og bundið tölum (9)
34 Geturðu fangað það sem gefið var? (5)
35 Hangsið varð til þess að hópur fólks hrökk upp af 

(5)
36 Leita heita samheita sveina (5)
37 Fann fúla og ringlaða fósturforeldra frumskógar-

drengs (4)

VEGLEG VERÐLAUN

LAUSNARORÐ
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist svæði sem 
oft veldur titringi. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 8. júlí næstkomandi á 
krossgata@frettabladid.is merkt „4. júlí“.

Vikulega er dregið úr innsendum 
lausnarorðum og fær vinningshafi 
eintak af bókinni Hamingjuvegur 
eftir Lizu Marklund frá Forlaginu. 
Vinningshafi síðustu viku var 
Arnheiður Eyþórsdóttir,
Akureyri.

Lausnarorð síðustu viku var
Ú T L E N D I N G A A N D Ú Ð

M A S G E F N I R A H S Ú R U N A

A K F Á Æ L U P E S T U R

R J Ú P N A H Æ Ð Ð R Ó L S A R A

G R A V U M S Á T U R L B

H R A Ð B R A U T Ó R G A R G A

Á L I L Í S T R U B E L G I N

T V E N N D A R M Ó T K R Á M A N

T I D V E I F I S K Ö T U M R

A U Ð V I T A Ð A K R M I Ð L A

Ð I N I Ð U R B R O T N A R A

I N A G L A R Ö P E E F A N N

G G H K S Æ F Ð I D

F J A L L A D Ú N U R T N K A

Ú O N F M Æ Ð A R N A R Ú

Ö F U G U G G U M L K A A M T

F A S E F N I S O R Ð I Ð L

H E R G I L S E Y N R T Ó A

R U A R I F G A T A Ð R A G

Á T T L A U S A N A I L Ó A

A L S A F R I Ð S A M 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 Wei Yi (2.724) átti leik gegn Bruzon 
(2.669) á Danzhou-mótinu í Kína í 
gær. Þegar er farið að tala um eina 
af skákum ársins. 
Hvítur á leik.

22. Hxf7!! Kxf7 23. Dxh7+ Ke6 24. 
exd5+ Kxd5 25. Be4+!! Kxe4 26. 
Df7 Bf6 27. Bd2+ Kd4 28. Be3+ Ke4 
29. Db3 Kf5 30. Hf1+ Kg4 31. Dd3 
Bxg2+ 32. Kxg2 Da8+ 33. Kg1 Bg5 
34. De2 Kh4 35. Bf2+ Kh3 36. Be1 og 
svartur gafst upp. Ótrúleg skák. 
www.skak.is:  Hjörvar á Spáni 

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.

6 9 3 7 1 5 8 2 4
4 7 1 8 2 6 3 5 9
5 8 2 3 4 9 1 6 7
9 3 5 1 8 7 2 4 6
7 2 6 9 3 4 5 8 1
8 1 4 5 6 2 7 9 3
1 4 9 2 5 3 6 7 8
2 6 8 4 7 1 9 3 5
3 5 7 6 9 8 4 1 2

6 9 4 7 1 3 8 2 5
5 1 7 2 4 8 3 6 9
8 2 3 9 5 6 1 4 7
7 3 2 1 6 9 4 5 8
4 5 1 8 3 7 2 9 6
9 6 8 5 2 4 7 3 1
1 4 9 3 7 5 6 8 2
2 8 6 4 9 1 5 7 3
3 7 5 6 8 2 9 1 4

7 3 5 8 1 2 9 4 6
8 4 6 3 9 7 1 5 2
2 9 1 4 5 6 8 7 3
9 7 3 5 2 1 6 8 4
1 5 8 6 4 3 7 2 9
4 6 2 7 8 9 3 1 5
5 1 7 9 3 4 2 6 8
3 2 4 1 6 8 5 9 7
6 8 9 2 7 5 4 3 1

7 5 6 4 3 8 2 1 9
8 4 2 9 1 6 3 5 7
9 1 3 5 2 7 4 6 8
1 6 8 2 4 9 5 7 3
5 9 4 8 7 3 6 2 1
2 3 7 1 6 5 8 9 4
4 2 9 3 5 1 7 8 6
6 8 5 7 9 4 1 3 2
3 7 1 6 8 2 9 4 5

7 2 3 8 1 4 9 6 5
4 8 6 3 5 9 7 1 2
1 5 9 2 6 7 3 4 8
5 4 1 6 2 3 8 7 9
6 3 7 1 9 8 2 5 4
8 9 2 4 7 5 6 3 1
9 6 4 7 8 1 5 2 3
3 7 5 9 4 2 1 8 6
2 1 8 5 3 6 4 9 7

8 3 6 9 1 5 7 4 2
2 9 7 8 3 4 5 6 1
1 4 5 2 6 7 3 8 9
9 1 8 4 5 3 6 2 7
3 5 2 6 7 9 4 1 8
6 7 4 1 8 2 9 3 5
4 8 1 7 9 6 2 5 3
5 2 9 3 4 1 8 7 6
7 6 3 5 2 8 1 9 4

2. óskerta, 6. frá, 8. besti árangur, 9. 
ákæra, 11. tveir eins, 12. hólf, 14. 
brambolt, 16. fisk, 17. spil, 18. andi, 
20. frú, 21. traðkaði.

LÓÐRÉTT
1. ónæði, 3. 950, 4. nennuleysi, 5. 
sigað, 7. litur, 10. ílát, 13. tálknblað, 
15. spíra, 16. hylli, 19. kusk.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. alla, 6. af, 8. met, 9. sök, 
11. tt, 12. klefi, 14. brölt, 16. ál, 17. 
níu, 18. sál, 20. fr, 21. tróð. 

LÓÐRÉTT: 1. rask, 3. lm, 4. letilíf, 5. 
att, 7. fölblár, 10. ker, 13. fön, 15. turn, 
16. ást, 19. ló.

Viltu vita hvað eignin þín
hefur hækkað í verði ?

510 7900
Þórunn Gísladóttir

Löggiltur fasteignasali.
Kristján Þ. Hauksson
Sölufulltrúi.

696 1122
kristjan@fastlind.is www.fastlind.is

Hlíðasmára 6 201 Kópavogur www.FASTLIND.is/ /

Frítt verðmat og framúrskarandi 
þjónusta í þína þágu.

365.is      Sími 1817

Færðu fjarskiptin yfir til 365 
og fáðu vandað sjónvarpsefni 

á fáránlega góðu verði

REIKNAÐU
DÆMIÐ

á 365.is

„Maðurinn er ekkert nema það sem hann gerir úr sér.“
Jean-Paul Sartre.
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Faðir okkar, tengdafaðir og afi,

SVERRIR SIGURJÓNSSON
húsasmíðameistari,

Þorlákshöfn, 

lést 1. júlí. Útförin fer fram frá Þorlákskirkju, 
Þorlákshöfn, fimmtudaginn 9. júlí kl. 14.00.

Hrönn Sverrisdóttir Guðni Pétursson
Hlín Sverrisdóttir Hreggviður Jónsson
Hlynur, Leifur, Arna, Alma Rún og Sverrir

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og dóttir,

HELENA ÍNA JÓHANNESDÓTTIR
Dalsbraut 12,

Njarðvík,

lést á Landspítalanum v/ Hringbraut, 
þriðjudaginn 30. júní. Útförin fer fram  
frá Ytri-Njarðvíkurkirkju, þriðjudaginn 7. júlí kl. 13.00.  
Blóm og kransar vinsamlegast afþökkuð, en þeim sem  
vildu minnast hennar er bent á Barnaspítala Hringsins.

Danelíus Á. Hansson
Alexander Magnússon Hulda María Newman
Sigurbjörg Rós Davíðsdóttir
Baldvin Pétur Davíðsson Kristjana Hafdal
Sumarrós Ína Danelíusardóttir
Benedikta Ína Danelíusardóttir
Garðar Julian Newman
og Rósa Samúelsdóttir

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir,  
afi, langafi og langalangafi,

JÓN KRISTÓFER SVEINSSON
fv. framkvæmdastjóri,

lést á Hrafnistu í Hafnarfirði 30. maí. 
Útförin fór fram í kyrrþey frá Vídalínskirkju 
í Garðabæ þann 19. júní sl. Aðstandendur 
vilja koma á framfæri innilegu þakklæti fyrir auðsýnda samúð.

Kristján Þorbergur Jónsson Sveinbjörg Guðmarsdóttir
Inga Sveinbjörg Jónsdóttir
Jóna Fríður Jónsdóttir Þorsteinn Ingi Jónsson
Svala Rún Jónsdóttir Guðmundur Óli Reynisson
barnabörn, langafabörn og langalangafabörn.

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,

HÓLMFRÍÐUR GUÐJÓNSDÓTTIR
Sléttuvegi 23,

Reykjavík,

lést á krabbameinsdeild Landspítalans við 
Hringbraut fimmtudaginn 2. júlí.

Valur Sigurbergsson
Ingveldur J. Valsdóttir Hreggviður Daníelsson
Björg Valsdóttir Jörgen H. Valdimarsson
Theódór Hjalti Valsson Auður Inga Þorsteinsdóttir

barnabörn og langömmubörn.

Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug 
við andlát og jarðarför móður minnar, 
tengdamóður, ömmu og langömmu,

ÁSLAUGAR HELGU ÁRNADÓTTUR

Árni Kolbeinsson Sigríður Thorlacius
Áslaug Árnadóttir Arnar Þór Guðjónsson
Kolbeinn Árnason Eva Margrét Ævarsdóttir
og barnabarnabörn.

Útfararþjónusta síðan 1996

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

SIGRÚN AÐALSTEINSDÓTTIR (SÍDA),
Jötunfelli, Akureyri,

lést á Sjúkrahúsinu á Akureyri sunnudaginn 
28. júní. Hún verður jarðsungin frá 
Glerárkirkju fimmtudaginn 9. júlí kl. 13.30.

Ragnhildur Benediktsdóttir Einar Pálsson
Bára Benediktsdóttir Kristján Torfason
Víðir Benediktsson Jenný Ragnarsdóttir
Sigrún Benediktsdóttir Ari Jóhann Sigurðsson 
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir minn, tengdafaðir,  
afi og langafi,

GÍSLI ELÍASSON
Hrafnistu, Reykjavík,

fyrrv. verksmiðjustjóri S.R. á Siglufirði,

lést á Landspítalanum 30. júní sl. Jarðarförin 
fer fram í kyrrþey að ósk hins látna.

Jens Gíslason Kristín María Eggertsdóttir 
Dagmar Jensdóttir Heiðar J. Sveinsson
María Jensdóttir Ásgeir Gunnarsson
Elsa Jensdóttir Vilhjálmur Skúlason 
og barnabarnabörn.

Hjónin á Ytra-Álandi í Þistilfirði 
brugðu upp stóru tjaldi á hlaðinu og 
héldu afmælishóf í tilefni sjötugs-
afmæla sinna fyrir viku. Gestir voru 
í kringum 200 og komu víða að af 
landinu. „Það var mjög gaman,“ segir 
Bjarnveig húsfreyja. „Mikið sung-
ið, margar ræður fluttar og svolítið 
dansað.“ 

Opinberir starfsmenn hætta störf-
um um sjötugt en Bjarnveig hefur 
sjaldan haft meira að gera en nú 
þegar hún stendur á þeim tímamót-
um. Hún segir það sína gæfu að hafa 
heilsu til þess, áhuga og tækifæri. 
„Á sumrin er hér ákaflega líflegt því 
við erum með ferðaþjónustu. Það er 
búið að vera gríðarmikið að gera í 
sumar og er nánast fullbókað í júlí. 
Ég hef líka séð um gistingu í skólan-
um á Svalbarði í nokkur ár. Síðustu 
nótt (fyrrinótt) gistu 38 manns sam-
tals hér og í skólanum og ég var með 
morgunmat fyrir þá fimmtán sem 
sváfu hér heima.“ 

Hún kveðst vera mikil félagsvera 

og því eigi þessi starfsemi vel við 
hana. „Ég er alltaf að kynnast nýju 
fólki og finnst það skemmtilegt og 
gefandi. Það gerir mér erfitt fyrir að 
hætta því ég hlakka alltaf til næsta 
dags. Yngsti sonurinn er líka tekinn 
við sauðfjárbúskapnum svo Skúli 
bóndi minn hefur meiri tíma nú en 
áður til að sinna ferðaþjónustunni.“ 

Bjarnveig sat í sveitarstjórn Sval-
barðshrepps í nokkur ár, var leiðbein-
andi í handmennt og heimilisfræðum 
í Svalbarðsskóla um tíma og vann í 
félagsstarfi eldri borgara um skeið. 
Nú sér hún um heimasíðu fyrir sveit-
arfélagið sitt. En hún er fædd og upp-
alin í Sandgerði og kveðst eiga góðar 
minningar frá æskuárunum þar. 
Hvað kom til að hún flutti norður í 
Þistilfjörð? 

„Ástin réði för, ef ég á að vera alveg 
hreinskilin. Skúli er héðan en var á 
vertíð í Sandgerði og við fluttum 
hingað 1973. Þistilfirðingar tóku vel 
á móti okkur og hér hef ég átt ham-
ingjurík og skemmtileg ár. Var strax 

drifin í kvenfélagið og leikfélagið. 
Það er heldur ekki staðsetningin sem 
skiptir mestu, ég á góðan mann og við 
eigum fjögur börn, ellefu barnabörn 
og fimm barnabarnabörn, fólk sem 
mér þykir vænt um og þykir vænt um 
mig. Svo er hér mikil víðátta og sólar-
lagið óvíða tilkomumeira.“ 

Hún kveðst hafa náð mörgum mið-
nætursólarmyndum í sumar. „Það 
hefur einn ókost, blessað sólarlagið,“ 
segir hún hlæjandi. „Það heldur fyrir 
manni vöku. Maður tímir ekki að fara 
að sofa því fegurðin er svo mikil. En 
vorið er búið að vera kalt og sumarið 
hingað til. Það sem okkur vantar núna 
eru hlýindin.“  gun@frettabladid.is 

Ástin réði för, ef ég á að 
vera alveg hreinskilin
Bjarnveig Skaft feld, ferðaþjónustubóndi á Ytra-Álandi í Þistilfi rði, er sjötug í dag. Hún hélt 
upp á það um síðustu helgi ásamt bónda sínum, Skúla Ragnarssyni, sem á afmæli 17. júlí. 

AFMÆLISHJÓN  Bjarnveig og Skúli í göngutúr í grennd við bæinn sinn, nánar tiltekið niðri á Kálfsnesi.  MYND/ÚR EINKASAFNI 

 Ég er alltaf að kynnast 
nýju fólki og finnst það 

skemmtilegt og gefandi. 
Það gerir mér erfitt fyrir að 

hætta því ég hlakka alltaf til 
næsta dags.



KOMDU OG GERÐU FRÁBÆR KAUP!

Sjáðu allar útsöluvörurnar á byggtogbuid.is

Sjáðu allar 

útsöluvörurnar á 

byggtogbuid.is

Líkaðu við okkur 

á Facebook:

 www.facebook.com/

byggtogbuid

20-70% 
afsláttur!

HUNDRUÐIR
VARA! RISA

SUMARÚTSALAN 
ER HAFIN!

KAFFIVÉLAR, 
ELDHÚSÁHÖLD, 

POTTAR OG PÖNNUR, 
VÖFFLUJÁRN, BLANDARAR, 

DISKAR OG GLÖS, HEILSUGRILL, 
BORÐBÚNAÐUR, SAFAPRESSUR, 

BÖKUNARVÖRUR, RYKSUGUR, SUMAR- 
OG GRILLVÖRUR, BRAUÐRISTAR, 

HRAÐSUÐUKÖNNUR, ELDFÖST MÓT, 
HITAKÖNNUR OG BRÚSAR, 

BAÐVOGIR OG MARGT 
FLEIRA! 
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Myndasögur

Reykjavík

Ísafjörður

Akureyri 

Egilsstaðir 

Kirkjubæjarklaustur

Tunglstaða
Minnkandi

Fylling: 
11%

Veðurspá

Laugardagur
Í dag er allt útlit fyrir norðaustanátt, fremur hægan vind en þó strekking suðaustanlands. 
Þá er útlit fyrir sólríkan dag víða um land, en þó er áfram útlit fyrir þokuloft við 
austurströndina. Hiti gæti náð allt að 20 stigum, en svalara verður í þokunni austast.

Flóð og fjara
REYKJAVÍK ÍSAFJÖRÐUR AKUREYRI 

Sólarupprás
Kl. 03:10

Sólarlag 
Kl. 23:51

FLÓÐ 
7.51

3,7 m
20.14 
4,1 m

FJARA 
1.50 

0,1 m
13,58 
0,1 m

FJARA 
3.52

0,1 m 
15.56
0,1 m

FLÓÐ 
09.39
2,0 m
22.00
2,3 m

FJARA
6.00 

0,2 m 
18.11 
0,3 m

FLÓÐ
12.27 
1,4 m
12.23 
1,5 m

GELGJAN  

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

PONDUS 

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?

Heldurðu að það sé einhver
staður á jörðinni sem 
er skrýtnari 
en skólinn? Leyf mér 

að hugsa...
Ummm, 

nei!

Tölfræðilega 
ómögulegt.

Gott, ég hélt að 
þetta væri bara 
eitthvað sem ég 

héldi.

Mamma, má ég 

horfa á bannaðar 

myndir þegar ég 

gisti einhvers 

staðar?

Nei, alls ekki!
Þannig myndir eru 

bara ekki fyrir börn 
á þínum aldri!

Allt í lagi, ég skal 
muna það næst.

Úrslitin 
voru 1-1. 

Gott fyrir aðdá-
endur Leeds. 

Vonandi fóru allir 
sáttir að sofa.

Koma 
svo!

Koma 
svo!

úff!
úff!

úff!

úff!

úff!

úff!

Ahhhhh

brak

Ahhh
Ahh



VAGNINN

Þar sem ferðalagið byrjar

Sumarið er tími tjaldvagna
Verð 

með vsk.
1.090.000

Þar sem ferðalagið byrjar
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Fortjald, grind undir rúm og eldhús fylgir - Dönsk hönnun og smíði
290 gr. gagnvarin bómullardúkur - Svefnpláss fyrir 4
Sterk farangursgrind - Fullkomið lúxuseldhús með ryðfríu eldhúsborði og þrem gashellum
Innbygggggggður vaskur með vatnsdælu/krana - 35 lítra ísskápur fyrir 12V, 230V eða gas
Tekur aðeins um hálfa mínútu að tjalda - Þyngd: 425 kg.
Burðargeta: 325 kg. - Leyfileg hámarksþyngd: 750 kg.

FERÐAVAGNAR

Verð áður 11.99990.0.0000
Verð nú 1.1 69690.0 000000
Útborgun kr. 422.50000
Meðalgr. pr. mánn. krkr. 21.70202
ÁrÁ leg g hlhlutfallstala a kostnaðar 11,55%

FERÐAVAGNAR

Verð 
með vsk.

1.690.000

300.000 kr.

AFSLÁTTUR

300.000 kr.

AFSLÁTTUR



LAMBAFILE 
M/FITU 

3.098
ÁÐUR 3.645 KR/KG

Tilboðin gilda 2. júlí – 5. júlí 2015
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. |  Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.  | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

KJÚKLINGABRINGA 
Í PIPARMARINERINGU 

1.883 
ÁÐUR 2.384 KR/KG

BAYONNESTEIK 

995 
ÁÐUR 1.659 KR/KG

-40%

LAMBAFRAMP.SNEIÐAR
 GRILL, NY MARINERING 

979 
ÁÐUR 1.398 KR/KG

Kræsingar & kostakjör

Kínóa! Lífrænt ræktað, glútenlaust og próteinríkt

KÍNÓA 
HEILT, 340 GR 

799 
KR/PK

KÍNÓA 
FLÖGUR, 310 GR 

899 
KR/PK

KÍNÓA 
MJÖL, 280 GR 

899 
KR/PK

KÍNÓA 
FORSOÐIÐ, 340 GR 

999 
KR/PK

Nýtt!

MINIPIZZUR 
SALAMI, 9X30 GR 

459 
ÁÐUR 598 KR/STK

LAMBALÆRI, FERSKT
KRYDDAÐ M. SALT/PIPAR 

1.489 
ÁÐUR 1.692 KR/KG

-30%



GRÍSAHNAKKI 
SNEIÐAR, BRASILÍUKRYDD 

1.349 
ÁÐUR 1.798 KR/KG

-25%

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

Frábært verð!

GRÍSAKÓTILETTUR
 M/BEINI, FERSKAR 

999 
ÁÐUR 1.885 KR/KG

-47%

ÞORSKHNAKKAR 
ROÐ OG BEINLAUSIR 

1.582 
ÁÐUR 1.798 KR/KG

KJÚKLINGALUNDIR 
FROSNAR, 700 GR 

986
ÁÐUR 1.761 KR/PK

-44%

Frábært verð!

BÖKUNARKARTÖFLUR 
1 KG BAKKI 

359 
KR/BAKKINN

Gæða kartöflur!
Góðar á grillið!

TÓMATAR ÍSL. 
6 Í BAKKA 

398 
KR/KG

ÓDÝR ÍS, 900 ML 
3 TEGUNDIR 

279 
ÁÐUR 399 KR/STK

-30%Nammnamm..

BERJABLANDA 
ALLETIDERS 350 GR 

249 
ÁÐUR 349 KR/KG

-29%
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LAUGARDAGUR SUNNUDAGUR

Þeir sem fram koma eru:

Doddi trymbill * 
Þorvaldur Þór Þorvaldsson  

JFM , fimbulorganisti og söngvari

Andri Hightower Ólafsson
 bassaleikari og söngvari

Arnar Ingi Richardsson 
slagverksleikari & söngvari

Steinar ´Hönk´ Sigurðsson 
saxisti

´Sr.´ Hjörtur Stephensen 
gítarleikari

Jack Magnet og félagar fagna 
þjóðhátíðardegi Bandaríkjanna 

4.júlí með sérstakri hátíðar- 
tileinkun til þeirrar miklu  

uppsprettu fönks, jazz - og  
blústónlistar sem Bandaríkin eru.

Rósenberg,
Klapparstíg 27, 101 Reykjavík 

laugardaginn 4.júlí kl. 22:00

Miðaverð kr. 2.200
forsala á midi.is og tix.is og við 

innganginn
Borðapantanir í síma 511 2442

„Ég var að klára Listaháskólann 
og er með tonn af skuldum á bak-
inu svo ég verð hér alla helgina 
að selja utan af mér,“ segir Vikt-
oría Blöndal, sem stendur fyrir 
allsherjar flóamarkaði á Kaffi-
stofunni, nemendagalleríi LHÍ 
ásamt vinkonu sinni Söru Björg 
Bjarnadóttur.

„Ég ætla að flytja af landi 
brott og þessi námslán eru ekk-
ert lamb að leika sér við, svo nú 
verður allt til sölu, nema nær-
buxurnar og tannburstinn,“ segir 
Viktoría ansi borubrött. Mun hún 
leggja Ósló að fótum sér, en sjálf 
er hún leikstjóri, skáld, rithöf-
undur og ýmislegt fleira, sem 
hún mun vinna með þar ytra. 

Meðal þess sem þær stöllur 
ætla að bjóða upp á er sjálfsævi-
saga Viktoríu. „Ég varð nýlega 
þrítug svo ég hef verið að skrifa 
ævisöguna og tek tíu ár fyrir í 
hverju bindi,“ segir Viktoría en 
hún hefur gefið bækurnar út í 
þrjú þúsund eintökum, sem þó 
hafa ekki farið í almenna sölu 
fyrr en nú. „Ég hef aðallega 
verið að selja vinum og vanda-
mönnum, en nú verð ég að eiga 
fyrir flutningunum.“ 

Þá munu þær bjóða upp á glás 
af Jesústyttum og eftirlíking-
um af Maríu mey, sem Viktoría 
reyndi lengi að samsama sig í 
æsku, en hefur nú ákveðið að 
láta lönd og leið, og geta aðrir nú 
notið góðs af þeim. Einnig verða 
málverk eftir Söru til sölu. „Hún 
er reyndar ekki að fara neitt, 

en verður að fjármagna næsta 
Cocoa Puffs-skammtinn. Einu 
sinni var neysla veisla, en nú 
þarf að harka.

Til að gera góðan markað enn 
betri mun leynigestur kíkja við, 
sem ég get ómögulega sagt hver 
er, en ég get sagt að sjón er sögu 
ríkari,“ bendir Viktoría á og 
laumar því að, að þarna sé um 
tónlistaratriði að ræða.  

Munu Viktoría og Sara taka 
á móti gestum og gangandi á 
Hverfisgötu, og segjast hafa 
fengið vilyrði frá sjálfri sólinni 
fyrir að láta sjá sig. „Ég lofa tutt-

ugu og átta gráðum og nógu af 
útfjólubláum geislum. En auð-
vitað bara til þeirra sem versla 
fyrir fimm þúsund krónur eða 
meira,“ segir Viktoría skellihlæj-
andi að lokum. 
 gudrun@frettabladid.is

Allt falt nema nær-
brækur og tannbursti
Listakonurnar Viktoría og Sara standa fyrir lífl egum fl óamarkaði á Kaffi  stofunni 
alla helgina til að eiga fyrir skuldum sem hlaðast hratt upp á námsárunum. 

NÓG TIL  Það kennir ýmissa grasa hjá þessum listaspírum, en þær lofa til að mynda 
bongóblíðu og sól handa öllum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARÍNÓ

 Til að gera góðan 
markað enn betri mun 

leynigestur kíkja við, sem 
ég get ómögulega sagt 

hver er, en ég get sagt að 
sjón er sögu ríkari.

Tónleikar
12.00 Hin pólska Elzbieta Karolak leikur 
á tvennum tónleikum á Alþjóðlegu orgel-
sumri í Hallgrímskirkju um helgina. Fyrri 
tónleikarnir eru á laugardaginn kl. 12 og 
miðaverð 2.000 kr. Síðari tónleikarnir eru á 
sunnudaginn kl. 17 og miðaverð 2.500 kr.
22.00 Jack Magnet og félagar munu fönka 
og fagna á Rósenberg á þjóðhátíðardegi 
Bandaríkjanna. Aðgangseyrir kr. 2.200. For-
sala á tix.is og midi.is. 
23.00 Hljómsveitin Autonomous leikur og 
syngur á Ob-La-Dí-Ob-La-Da, Frakkastíg 8. 
Aðgangur er ókeypis. 

Sýningar
12.00 Sirkus Íslands er með þrjár sýningar 

í Vestmannaeyjum í dag. Fjölskyldusýn-
inguna Heima er best, krakkasýninguna 
S.I.R.K.U.S. og fullorðinskabarettinn Skinn-
semi. Sirkusinn sýnir í sirkustjaldinu Jöklu, 
sem verður staðsett miðsvæðis, og mun 
fjórtán metra háa rauða og hvíta sirku-
stjaldið ekki fara fram hjá neinum.
14.00 Breski listamaðurinn Nikhil Nathan 
Kirsh opnar sýninguna Endurfæðingu í 
Gallerí Fold. 

Markaðir
13.00 Krás götumatarmarkaður verður 
opnaður á ný í Fógetagarðinum eftir að 
hafa legið í vetrardvala (fyrir utan nátt-
úrulega Jólakrásina sem var frábær). Á 
Krás finna allir eitthvað við sitt hæfi.

Tónleikar
15.00 Hljómsveitin Dalí spilar á Pikknikk 
tónleikum Norræna hússins í gróðurhús-
inu. Aðgangur ókeypis og allir velkomnir! 

Söfn
14.00 Kínasafn Unnar, Njálsgötu 33a, er 
opið öllum, yngri sem eldri. Boðið upp 
á te og piparkökur. Safninu er lokað kl. 
16.00.

Sýningarspjall
15.00 Æsa Sigurjónsdóttir listfræðingur 
mun leiða gesti Listasafns Sigurjóns 
Ólafssonar um sýninguna Samspil eftir 
Sigurjón Ólafsson og Finn Juhl. Ásamt 
Birgittu Spur er Æsa sýningarstjóri og 

hefur hún rannsakað áður ókönnuð 
tengsl milli þessara tveggja listamanna 
og ritað áhugaverða grein í sýningarskrá. 

Uppákomur
13.00 Hin árvissa og vinsæla forn-
bílasýning Fornbílaklúbbs Íslands verður 
á Árbæjarsafni fer fram á sunnudag. 
Félagsmenn verða til skrafs og ráðagerða 
og sýna bíla sína sem margir eiga merka 
sögu. Þeir verða jafnframt upp á klæddir 
í takt við árgerð bílana og við hvetjum 
gesti safnsins til þess að klæða sig upp á 
eftir sínu uppáhaldstímabili.

Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@
frettabladid.is og einnig er hægt að skrá þá 

inni á visir.is

HVAÐ? 
HVENÆR? 

HVAR?



SPENNUBÓK
SUMARSINS!

„... langbesta 
glæpasaga

höfundarins ...“   
 DAST MAGAZINE 

„Liza Marklund er ... feikigóður sögumaður.“ 
ALÞ /  MORGUNBL AÐIÐ

„... vel upp byggð glæpasaga … óvæntur endir …“ 
SG /  MORGUNBL AÐIÐ
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SÝND KL. 2

SÝND KL. 2

SÝND
Í 2D

SÝND
Í 2DSÝND KL. 1:45

ÍSL
TAL

KRINGLUNNI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

EGILSHÖLLÁLFABAKKA
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SPARBÍÓ

FRÁ ÞEIM SÖMU OG FÆRÐU OKKUR

VARIETY

THE TELEGRAPH

CHICAGO SUN TIMES

MÖGNUÐ GRÍNMYND SEM 
ALLIR VERÐA AÐ SJÁ.

CINEMABLEND
JAMES CAMERON

Arnold Scwarzenegger er mættur í hörðustu 
stórmynd sumarsins.

TERMINATOR GENISYS 5, 8, 10:30(P)
TED 2 1:45, 8, 10:20
JURASSIC WORLD 2D 2, 8, 10:35
INSIDE OUT 2D - ÍSL TAL 2, 5
HRÚTAR 4, 6

TILBOÐ KL 2

TILBOÐ KL 2

TILBOÐ KL 1:45

POWERSÝNING
KL. 10:30

FRÁ LEIKSTJÓRA
BRIDESMAIDS OG THE HEAT

-H.S., MBL

4000 MANNS

„Ég hef ekki séð neitt af Íslandi 
nema Hótel Keflavík,“ svaraði El-P 
er hann var inntur eftir því hvað 
honum þætti um Ísland. El-P er 
listamannsnafn rapparans og pródú-
sentsins Jaimes Meline, en hann 
myndar annan helming sveitarinn-
ar Run the Jewels. Sveitin lokaði 
fimmtudagskvöldinu á All Tomorr-
ow’s Parties á Ásbrú.

„Við konan kíktum í Bláa lónið og 
mér finnst ég vera nýr maður eftir 
það,“ sagði Michael Render, Kill-
er Mike, og hló. „Á leiðinni hingað 
sagði hún mér að hana hefði dreymt 
um Ísland og Bláa lónið síðan hún 
var sautján ára.“

Á tónleikum sveitarinnar var 
boðið upp á efni af fyrstu tveimur 
plötum sveitarinnar sem báðar eru 
samnefndar henni. Það er engum 
vafa undirorpið að síðari platan var 
ein allra besta plata ársins 2014. 

Listamennirnir efndu til söfnunar 
á Kickstarter til þess að fjármagna 
útgáfu plötunnar og gátu aðdáend-
ur keypt mismunandi pakka til að 
styrkja sveitina. Meðal þess sem 
boðið var upp á var að fyrir 46 
milljónir myndu þeir þykjast hafa 
áhuga á einhverju sem skiptir þig 
máli. Annað sem var í boði var að 
greiða fimm milljónir og í staðinn 
lofuðu þeir því að endurútgefa plöt-
una með kattahljóðum í stað venju-
legra hljóðfæra. Hópur fólks safnaði 
fénu saman og er Meow the Jewels 
væntanleg með haustinu.

„Ég skil ekki hvers vegna fólk er 
spennt fyrir þessu. Ég meina, þetta 
er rappplata með kattahljóðum. Hún 

verður aldrei góð,“ segir El-P sem 
hefur lagt mikla vinnu í að finna 
réttu kattahljóðin í ýmsum kattaat-
hvörfum. „Allir stærstu pakkarn-
ir sem við buðum upp á voru grín 
og við bjuggumst aldrei við því að 
nokkur þeirra yrði fjármagnaður.“

Mest þrjú símtöl í grasið
Það er alkunna að þið neytið mari-
júana og farið ekkert leynt með 
það. „Laukrétt,“ svarar Killer Mike 
snögglega. „Við komum hingað frá 
Amsterdam þar sem við gerðum fátt 
annað en að reykja.“ 

Hefur það einhvern tíma komið 
ykkur í klandur? „Alls ekki. Við 
pössum okkur. Það er ekkert sama-
semmerki milli þess að neyta fíkni-
efna og vera vitlaus,“ segir Killer 
Mike og félagarnir skella upp úr. 
„Okkur dettur ekki í hug að ögra 
með þessu. Við reykjum þar sem 
við vitum að það er í lagi að reykja.“ 
El-P skýtur því inn að það skipti 
engu máli hvar maður sé staddur í 
heiminum, gras sé aldrei meira en 
þremur símtölum frá þér. 

„Ég hef aldrei ferðast með neitt 
slíkt með mér. Allt er keypt á staðn-
um. Nema eftir að rafretturnar 
komu. Stundum laumast ég til að 
setja smá olíu í þær og taka með í 
flugið. Skynjararnir á klósettinu 
nema nefnilega reyk en þeir kunna 
ekki enn þá á gufu,“ og glottið leikur 
um andlit hans. 

Fjörgamlir hipphopparar 
Nú standið þið báðir á fertugu, 
sjáið þið ykkur á sviði að spila 

eftir tuttugu ár? „Vonandi,“ svar-
ar El-P. „Fyrir mörgum árum 
voru gömlu rokkararnir spurðir 
svipaðra spurninga. Rolling Sto-
nes, Iggy Pop, AC/DC og þú sérð 
þá enn á fullu. Það styttist í að við 
sjáum aldraða hipphoppara gera 
hið sama.“

„Sjáðu bara Public Enemy sem 
spilar á undan okkur,“ bætir Mike 
við. „Þeir eru margfaldir afar en eru 
enn með þetta. Ég sá þá fyrst á sviði 
þegar ég var sautján ára. Ég vona að 
við getum haldið áfram svona lengi, 
en þori ekki að lofa því.“ 

Þið hafið gefið út að næsta plata 
sé væntanleg 2016. Hvað er á döf-
inni þangað til? „Við ætlum að taka 
smá pásu til að ná okkur. Við höfum 
ferðast um heiminn án afláts frá 
fyrri plötunni og nú er kominn tími 
á smá frí,“ segja þeir. „Það er aldrei 
að vita nema ég komi aftur hingað í 
fríinu. Ég verð að sjá meira af land-
inu en bölvað hótelið,“ segir El-P og 
Mike bætir við: „Konan er ástfangin 
af landinu þannig að ég er væntan-
legur hingað á ný.“ 

ATP-hátíðinni lýkur í kvöld en 
meðal þeirra sem koma fram eru 
Swans, Lightning Bolt, Ham, Pink 
Street Boys og Kiasmos.

 johannoli@frettabladid.is

Rafrettur í fl ugvélinni
Dúettinn Run the Jewels lokaði fi mmtudeginum á ATP-hátíðinni. Þeir ræddu 
mjálm, marijúana og framtíðina við Fréttablaðið. Hátíðinni lýkur á Ásbrú í kvöld.

Í FLUGSKÝLINU  „Þegar við erum á sviði þá gefum við okkur alla í verkið.“ Það voru orð að sönnu. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Góða skemmtun í bíó

 Það er ekkert 
samasemmerki milli þess 

að neyta fíkniefna og 
vera vitlaus.

Killer Mike
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FÓTBOLTI Undanúrslit Borgunar-
bikars karla fara fram um helgina, 
hefjast í dag með leik ÍBV og Fylkis 
í Eyjum (klukkan 16.00) en lýkur á 
Akureyri á mánudagskvöldið með 
leik 1. deildarliðs KA og Fjölnis 
(klukkan 18.00). 

Stórleikirnir eru báðir á sunnu-
daginn þegar Víkingar taka á móti 
Val í Fossvoginum klukkan 19.15 og 
KR-ingar taka á móti FH í Frosta-
skjóli klukkan 20.00 en sá leikur er 
í beinni á Stöð 2 Sport.

KR-ingar eru ríkjandi bikar-
meistarar og hafa unnið bikarinn 
þrisvar á síðustu fjórum árum. FH-
liðið er aftur á móti komið í átta liða 
úrslitin í fyrsta sinn í fimm ár eða 
síðan að liðið varð bikarmeistari síð-
ast haustið 2010.

FH-ingar eru á leiðinni í bikarleik 
í Vesturbænum í þriðja sinn frá 2010 
og þeir hafa tapað hinum tveimur. 
KR-liðið hefur fyrir löngu sannað 
sig sem mikið bikarlið enda unnið 

11 bikarleiki í röð á KR-velli og KR 
á nú möguleika á undanúrslitunum 
áttunda árið í röð. 

Síðastir til að slá KR út úr bik-
arnum á KR-vellinum voru Vals-
menn í 16 liða úrslitunum sumarið 
2007, en verðandi Íslandsmeistarar 
það sumar unnu þá 3-0 sigur í víta-
keppni. Valur er eina liðið sem hefur 
unnið bikarleik á móti KR á KR-vell-
inum undanfarinn áratug en Vals-
liðið sló KR einnig út á leið sinni að 
bikarmeistaratitlinum 2005.

Heimir Guðjónsson hefur þjálfað 
FH-liðið frá 2008 og gert liðið fjór-
um sinnum að Íslandsmeisturum. 
Bikarinn hefur hins vegar aðeins 
komið einu sinni í hús á þessum sjö 
árum og enn fremur hefur FH-liðið 
aðeins einu sinni komist í gegnum 
átta liða úrslitin í þjálfaratíð hans. 
FH-ingar hljóta vera orðnir hungr-
aðir í bikartitil.

KR og FH hafa mæst einu sinni 
áður í Pepsi-deildinni í sumar og þá 

unnu FH-ingar 3-1 sigur á KR-vell-
inum þrátt fyrir að vera undir á 72. 
mínútu leiksins. 
  - óój

Í undanúrslit áttunda árið í röð?
KR mætir FH á morgun í risaleik átta liða úrslita Borgunarbikars karla í fótbolta.

KR
3 bikar meistara
titlar

95 prósent 
sigurhlutfall

20 sigrar

1 tap

FÓTBOLTI Bandaríkin og Japan mætast í úrslitaleik HM í 
Kanada á sunnudagskvöldið. Þessi sömu lið mættust einnig í 
úrslitaleiknum fyrir fjórum árum, þar sem Japan hafði betur í 
vítaspyrnukeppni. Leikurinn hefst klukkan 23.00.

Bandaríkin hafa ekki unnið HM síðan 1999 en merkisberi 
liðsins á þessari eyðimerkurgöngu hefur verið framherjinn 
öflugi Abby Wambach. Enginn leikmaður hefur skorað fleiri 
mörk fyrir Bandaríkin en hún, eða 183 mörk. Wambach 
er orðin 35 ára gömul og þetta er því alveg örugglega 
hennar síðasta tækifæri til að vinna HM. 

Wambach hefur oft verið í stærra hlutverki en á 
HM í ár og óvíst er hvort hún verði í byrjunarliðinu á móti 
Japan. En hún mun væntanlega koma eitthvað við sögu og það 
væri vel við hæfi ef hún myndi kveðja með marki. Wambach 
þarf aðeins eitt mark til að jafna markamet hinnar brasil-
ísku Mörtu á HM (15 mörk) og tvö til að slá það.  - iþs

Kveður Wambach með HM-titli?

SUNNUDAG KL. 19:30

365.is      Sími 1817

KR – FH ÁTTA LIÐA ÚRSLIT!
Tvö af sigurstranglegustu liðum Borgunarbikarsins mætast í átta 
liða úrslitum á sunnudag. Sannkallaður risaslagur sem þú vilt 
alls ekki missa af!

➜ Bikargengið síðan FH 
vann KR síðast 2010

FH
Aldrei í 
undanúrslitin

50 prósent 
sigurhlutfall

4 sigrar

4 töp
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Landkönnuðurinn Eiður Smári
Eiður Smári Guðjohnsen er á leið til kínverska úrvalsdeildarfélagsins Shijiazhuang Ever Bright og mun spila með liðinu út þetta tíma-
bil. Markahæsti leikmaður íslenska landsliðsins frá upphafi er þar með að fara að spila í áttunda landinu á litríkum ferli sínum. 

FÓTBOLTI Bikarmeistarar Stjörnunnar og Selfoss 
bættust í gær í hóp með Fylki yfir þau lið sem 
hafa tryggt sér sæti í undanúrslitum Borgunar-
bikars kvenna. Bæði Stjarnan og Selfoss er komin 
þangað annað árið í röð. 

Stjarnan vann 3-2 sigur á Þór/KA í Garða-
bænum eftir að hafa komist í 3-0 í fyrri hálfleik 
með mörkum Láru Kristínar Pedersen (2) og 
Hörpu Þorsteinsdóttur. Klara Lindberg og Kayla 
Grimsley minnkuðu muninn í seinni hálfleik og 
Þór/KA var nálægt því að jafna. 

Selfoss komst áfram eftir 3-1 sigur í vítakeppni 
á móti ÍBV í Eyjum. Þetta er annað árið í röð sem 
Selfoss slær ÍBV út í vító í bikarnum. Eyjakonur 
skoruðu aðeins úr einni af fjórum vítaspyrnum 
sínum, ein var varin og hinar tvær fóru yfir.   - óój

Stjarnan og Selfoss komust í undanúrslit bikarsins í gærkvöldi

TVENNA Lára Kristín Pedersen var á skotskónum í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Chelsea
England, A-deild
2000-2006
22 ára til 27 ára
186 leikir, 54 mörk

Tottenham
England, A-deild
2010
31 árs
11 leikir, 1 mark

Stoke City
England, A-deild
2010
32 ára
4 leikir, 0 mörk

Fulham
England, A-deild
2011
32 ára
10 leikir, 0 mörk

AS Mónakó
Frakkland, A-deild
2009
31 árs
9 leikir, 0 mörk

AEK Aþena
Grikkland, A-deild
2011-12
33 ára til 34 ára
10 leikir, 1 mark

Cercle Brugge
Belgía, A-deild
2012-2013
34 ára
13 leikir, 6 mörk

KR
Ísland, A-deild
1998
20 ára
6 leikir, 0 mörk

Club Brugge
Belgía, A-deild
2013-2014
35 ára
45 leikir, 5 mörk

➜ Eiður Smári Guðjohnsen er einn af mörgum frægum 
fótboltamönnum sem hafa ákveðið að taka þátt í kínversku 
„byltingunni“ en kínversku knattspyrnufélögin eru að bjóða 
mönnum mjög flotta samninga. Eiður var því tilbúinn í að 

yfirgefa Bolton í annað skiptið á ferlinum. Eiður Smári er nú 
að skipta um félag í fjórtánda sinn á 22 ára ferli.   

Eiður Smári Guðjohnsen er einn af mörgum frægum 
fótboltamönnum sem hafa ákveðið að taka þátt í kínversku 
„byltingunni“ en kínversku knattspyrnufélögin eru að bjóða 
mönnum mjög flotta samninga. Eiður var því tilbúinn í að 

yfirgefa Bolton í annað skiptið á ferlinum. Eiður Smári er nú 
að skipta um félag í fjórtánda sinn á 22 ára ferli.   

Barcelona
Spánn, A-deild
2006-2009
28 ára til 30 ára
72 leikir, 10 mörk

Bolton Wanderers
1) England, B-deild
1998-2000
19 ára til 21 árs
59 leikir, 19 mörk
2) England, B-deild
2015
36 ára
20 leikir, 5 mörk

Valur
Ísland, A-deild
1994
16 ára
17 leikir, 7 mörk

PSV Eindhoven
Holland, A-deild
1995-1997
17 ára til 19 ára
13 leikir, 3 mörk13 leikir, 3 mörk13 leikir, 3 mörk

Shijiazhuang 
Ever Bright
Kína, A-deild
2015
37 ára
Næsti 
áfanga-
staður

95%

50%

11 leikir, 1 mark11 leikir, 1 mark
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MEIRI HRAÐI
Í BÚSTAÐINN

MEIRI HRAÐI
Allt að 30 Mb/s hraði.

STÖÐUGRA SAMBAND
Mikil notkun truflar ekki aðra viðskiptavini. 

INNLENT NIÐURHAL INNIFALIÐ
Allt innlent niðurhal er innifalið.

MEIRI HRAÐI
Allt að 30 Mb/s hraði.

STÖÐUGRA SAMBAND
Mikil notkun truflar ekki aðra viðskiptavini. 

INNLENT NIÐURHAL INNIFALIÐ
Allt innlent niðurhal er innifalið.

Athugaðu hvort að þú getir fengið Lofthraða í bústaðinn þinn, kynntu þér málið á lofthradi.isAthugaðu hvort að þú getir fengið Lofthraða í bústaðinn þinn, kynntu þér málið á lofthradi.is



gerum garðin

Trampolín, 3,96 m, 
með öryggisneti.

42.995kr.
88040026

tré og runnar 

í miklu úrvali

25%
afsláttur

Blákraftur, 
einkorna, 25 kg.

4.595kr.
55095160 
Almennt verð: 6.195 kr.
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Helgartilboð

20.995kr.
41624123/26  
Almennt verð frá: 29.995 kr.

Markísa, dökkgrá, 
2,5x2 m eða 3,5x2,5 m.
Verð frá:

40%
afsláttur

30%
afsláttur 4.195kr.

41622138  
Almennt verð: 6.995 kr.

Sólhlíf, 200x300 cm,  
ekki með fæti.

9.535kr.
41622137  
Almennt verð: 15.895 kr.

Sólhlíf á fæti, 
300 cm í þvermál.

Velkomin í 

grænland
BYKO BREIDD

Rifsberjarunni.

1.995kr.
55092452

Sólber, sænsk.

1.995kr.
55092468

Hindiberjarunni.

2.395kr.
55092179

Gojaber.

2.995kr.
55092181

Helgartilboð
Helgartilboð

40%
afsláttur

Ferðagasgrill G-600, 2,93 kW, 
ryðfrír brennari, 2 grillgrindur.

19.995kr.
50632100       Almennt verð: 24.995 kr.

Helgartilboð

20%
afsláttur

20-30%
afsláttur Af garðhúsgögnum

mikið úrvalHortensía.

2.395kr.
55092149

klu úrvali

mmimmmmmm

Eplatré, 
plómutré eða 
kirsuberjatré.

7.995kr.
55092640-2

Birki, 
3 l pottur.

1.395kr.
55092519

kr.kkr.kr.kr.kkkk
92149

Fagursírena.

2.995kr.
55092184



byko.is

nn að sælureit

AuðvelT að versla á byko.is

sendum út um allt land

Kärcher 
háþrýstidæla, 
K2 Compact. 22.795kr.

59680123

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.

595kr./lm.
0053265

785kr./lm.
0053266

675kr./lm.
0053275

795kr./lm.
0053276

Rásað 27x117 mm.

Rásað 27x143 mm.

Alheflað 27x117 mm.

Alheflað 27x143 mm.

LERKI

NÝ VARA

NÝ VARA

Plastpallaefni,  
23x146 mm, 3,6 m, 
ljósgrátt eða dökkgrátt.

3.895kr.
0039510/14

Hitameðhöndlað timbur
27x140 mm.

845kr./lm.
0053296

Hitameðhöndlað

Timbur

895kr.
0251653

Plasthólkur, 
220 mm, 0,7 m.

1.695kr.
0251658

Blikkhólkur, 
315 mm, 0,75 m.

Endurunnið

plast

Náttúruvæn leið til að lengja 
líftíma timburs, tilvalið sem 
klæðning á sólpallinn.

viðhalds lítið

plastpallaefni

9.395kr.
0251670

Dvergur, Purkur 
60 cm, 50 kg.

6.495kr.
0251669

Dvergur, Álfur
30 cm, 30 kg.

LEIGJUM ÞAÐ SEM UPP Á VANTAR

SMÁGRÖFUR

LEIGUMARKAÐUR
STAURABORAR JARÐVEGSÞJÖPPUR BÚTSAGIR

PINOTEX pallaolía,  
glær, græn, tekk eða pine, 5 l.

3.995kr.
89436375-94894

XTRA-pensill, 120 mm.

2.495kr.
58365522

HARRIS Extra 
penslasett, 3 stk.

995kr.
83011493

5 lítrar



DAGSKRÁ
4. júlí 2015  LAUGARDAGUR

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

Fáðu þér áskrift á 365.is

 | 19:05
SJÁLFSTÆTT FÓLK
Við endursýnum þátt um alþingismanninn og stærðfræð-
inginn Pétur Blöndal sem fallinn er frá langt um aldur fram. 
Pétur var einstakur maður, víðsýnn, úrræðagóður og frábær 
leiðbeinandi. Maður sem tekið var eftir í samfélaginu. 
Einstakur þáttur um einstakan mann.

MEIRIHÁTTAR
SUNNUDAGUR!

 | 22:00
GETAWAY
Spennumynd með Ethan 
Hawke, Selena Gomez og 
Jon Voight í aðalhlutverkum.

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

 | 22:30
SHAMELESS
Bráðskemmtilegir þættir þar 
sem fjölskyldufaðirinn er 
forfallinn alkóhólisti, 
mamman löngu flúin og 
krakkarnir sjá um sig sjálfir.

 | 21:40
MR. SELFRIDGE
Stórskemmtileg þáttaröð um 
auðmanninn Harry Selfridge, 
stofnanda stórverslunarinnar 
Selfridges en hann opnaði 
verslunina á róstursömum 
tímum í Bretlandi.   

 | 20:05
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.
 

LK
átt um alþingismanninn og stærðfræð-

SÉRSTAKUR ÞÁTTUR

ENT
r
leika-

m fer 
meðal

.

TVÖFALDUR ÞÁTTUR!

 | 19:40
ÞÆR TVÆR
Stórskemmtilegir grínþættir 
með leikkonunum Völu 
Kristínu Eiríksdóttur og 
Júlíönu Söru Gunnarsdóttur.

LAUGARDAGUR

07:00 Barnaefni Stöðvar 2 
07:01 Waybuloo 
07:21 Strumparnir 
07:45 Doddi litli og Eyrnastór
08:00 Algjör Sveppi
09:15 Villingarnir 
09:40 Kalli kanína og félagar 
10:05 Lína langsokkur
10:25 Loonatics Unleashed
10:45 Tommi og Jenni 
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
14:55 Britain’s Got Talent
15:25 Mr Selfridge
16:15 Sumar og grillréttir Eyþórs 
16:45 ET Weekend
17:30 Íslenski listinn
18:00 Sjáðu
18:30 Fréttir Stöðvar 2
18:55 Sportpakkinn
19:05 Lottó 
19:10 Modern Family
19:30 Manstu
20:15 Longest Week 
21:40 Independence Day 
00:00 Breakout 
01:30 The Great Gatsby 
03:50 Killer Joe 
05:30 Manstu 
06:00 Fréttir 

07.00 Morgunstundin okkar
09.39 Verðlaunaféð
09.40 Drekar
10.04 Undraveröld Gúnda
10.20 Dýraspítalinn
10.50 Kökugerð í konungsríkinu
11.20 Útsvar
12.30 Þjóðlagahátíðin á Siglufirði
13.10 Landakort
13.15 Golfið
13.50 Maðurinn og umhverfið
14.20 Kvöldstund með Jools Holland
15.20 Bækur og staðir
15.25 Grunaður að eilífu?
15.55 Hinn hljóði afreksmaður
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
20.15 Tónlistarhátíð í Glasgow  Heim-
ildarmynd í tveimur hlutum frá BBC. 
Sýnd eru brot af því besta frá tónlist-
arhátíðinni Radio 1’s Big Weekend, í 
Glasgow í fyrra. Um 60.000 gestir sóttu 
hátíðina og meðal þeirra sem koma 
fram eru Coldplay, Kasabian og Katy 
Perry.
21.25 Thomas Crown málið
23.20 HM-stofa  Haukur Harðarson 
fær til sín góða gesti og fer yfir brons-
leik HM kvenna í knattspyrnu í Kanada 
og hitar upp fyrir úrslitaleikinn sem er 
5. júlí.
23.40 Óvinir ríkisins01.55 Útvarps-
fréttir í dagskrárlok

08:30 Straight A‘s 
10:00 Charles Bradley: Soul of Am-
erica
11:20 Ocean‘s Twelve
13:25 To Rome With Love 
15:15 Straight A’s 
16:45 Charles Bradley: Soul of Am-
erica
18:05 Ocean’s Twelve
20:10 To Rome With Love  Skemmti-
leg mynd frá 2012 sem Woody Allen 
leikstýrir auk þess sem hann leikur í 
myndinni. Meðal annarra leikara eru 
Alec Baldwin, Roberto Benigni, Penélope 
Cruz, Judy Davis, Jesse Eisenberg, Ellen 
Page, og Alison Pill. Hér tvinnar Woody 
Allen saman fjórar sögur um ástir og 
ævintýri nokkurra einstaklinga í hinni 
 eilífu borg, Róm á Ítalíu.
22:00 Thanks for Sharing 
23:50 Robocop 
01:45 The Samaritan
03:20 Thanks for Sharing 

18:00 Strákarnir 
18:30 Friends
18:55 New Girl
19:20 Mike & Molly
19:45 The Big Bang Theory
20:05 Stelpurnar
20:30 Sælkeraferðin
20:50 Derek
21:15 The Goodwin Games
21:40 Without a Trace
22:25 Anna Phil
23:10 Covert Affairs
23:55 Stelpurnar  Frábærir sketsaþætt-
ir þar sem stelpurnar fara á kostum með 
óborganlegum leik og geggjað grín. 
00:20 Sælkeraferðin
00:40 Derek
01:05 Without a Trace
01:50 Anna Phil
02:30 Covert Affairs
03:15 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

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

12:00 Manstu
12:40 Arsenal - Aston Villa
14:25 Swansea - Everton  
16:20 Liverpool - Arsenal  
18:05 Manstu  
18:45 PL Classic Matches: Sout-
hampton - Tottenham
19:15 Man. Utd. - Aston Villa
21:00 Premier League World 
21:30 Chelsea - Sunderland
23:05 Preston - Swindon

08:55 Formúla 1 - Bretland - Æfing 3 
10:00 Keflavík - Stjarnan  
11:50 Formúla 1 - Tímataka - Bret-
land
13:30 Pepsímörkin 2015  
15:05 Wimbledon Tennis 2014
16:35 Goðsagnir - Tryggvi Guð-
mundsson
17:30 Bballography: Arizin  
18:00 Demantamótaröðin - París
20:00 Orkumótið í Eyjum
20:40 Formúla 1 - Tímataka - Bret-
land
22:00 UFC Now 2015
22:50 Demantamótaröðin - París
00:50 NBA: Bballography: Auerbach

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

08:05 PGA Tour 2015   
11:05 Golfing World 2015  
11:55 PGA Tour 2015 
14:55 LPGA Tour 2015  
17:00 PGA Tour 2015   
22:00 World Golf Championship 
2015

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 Geimaparnir 2

06:00 Pepsi MAX tónlist
08:00 Everybody Loves Raymond 
08:22 Dr. Phil
09:07 The Talk
09:50 Pepsi MAX tónlist
13:50 Cheers
14:14 Dr. Phil
14:56 Emily Owens M.D
15:38 Royal Pains 
16:22 Once Upon a Time 
17:04 Eureka 
17:48 Dr. Phil
18:31 The Talk
19:10 Secret Street Crew 
19:55 Parks & Recreation   
20:19 Hreimsins besti 
21:00 Bachelor Pad 
22:27 Sex & the City 
22:59 XIII 
23:45 Law & Order: Special Victims Unit 
00:27 How To Get Away With Murder 
01:09 Law & Order
01:50 The Borgias
02:45 Lost Girl 
03:29 XIII 
04:15 Sex & the City 
04:45 Pepsi MAX tónlist

17:00 Junior Masterchef Australia
17:50 Wilfred
18:10 The World’s Strictest Parents
19:10 One Born Every Minute
20:00 Bob’s Burgers
20:25 Amercian Dad
20:50 Cougar Town
21:10 The Listener  Þriðja þáttarröðin 
af þessum dulmögnuðu spennuþáttum 
um ungan mann sem nýtir skyggnigáfu 
sína til góðs í starfi sínu sem sjúkra-
flutningamaður.
21:55 Revolution
22:40 Brickleberry
23:00 Work It
23:25 Cougar Town
23:45 The Listener
00:30 Tónlistarmyndbönd frá Bravó
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365.is      Sími 1817

Á sunnudag hefjast átta liða úrslitin í 
Borgunarbikar karla. Hvaða lið tryggja sig 
áfram í undanúrslitin?

ÁTTA LIÐA ÚRSLIT
Í BORGUNARBIKARNUM
04.07  klukkan 16:00  ÍBV – FYLKIR
05.07  klukkan 19:15  VÍKINGUR – VALUR
05.07  klukkan 20:00  KR – FH
06.07  klukkan 18:00  KA – FJÖLNIR

SUNNUDAGUR

07:00 Barnatími Stöðvar 2
07:01 Strumparnir 
07:25 Elías 
07:35 Ævintýraferðin
07:45 UKI
07:50 Skoppa og Skrítla
08:00 Algjör Sveppi
09:00 Tommi og Jenni
09:20 Grallararnir
09:40 Scooby-Doo! Leynifélagið
10:05 Xiaolin Showdown 
10:25 Ben 10 
11:10 Ofurhetjusérsveitin 
11:35 iCarly
12:00 Nágrannar 
12:20 Nágrannar 
12:40 Nágrannar 
13:00 Nágrannar
13:20 Nágrannar
13:45 Íslenskir ástríðuglæpir  Vand-
aðir þættir í umsjá Ásgeirs Erlendssonar 
þar sem fjallað er um íslenska ástríðu-
glæpi. Birt eru viðtöl við sérfræðinga, 
þolendur og aðstandendur sem og ítar-
leg og vönduð umfjöllun um hvert mál.
14:10 Restaurant Startup
14:55 Weird Loners
15:20 Olive Kitteridge
16:15 Grillsumarið mikla
16:35 Poppsvar
17:15 Feðgar á ferð
17:45 60 mínútur
18:30 Fréttir Stöðvar 2 
18:55 Sportpakkinn
19:05 Sjálfstætt fólk
19:40 Þær tvær
20:00 Britain‘s Got Talent
21:10 Britain‘s Got Talent
21:40 Mr Selfridge
22:30 Shameless
23:25 60 mínútur
00:15 Vice
01:00 True Detective
02:00 Orange is the New Black
02:55 Daily Show: Global Edition
03:20 Something‘s Gotta Give
05:25 Þær tvær
05:45 Sjálfstætt fólk 
06:20 Fréttir

07.00 Morgunstundin okkar
10.20 Með okkar augum
10.55 Enginn má við mörgum 
11.25 Pricebræður bjóða til veislu
12.05 Obama og Attenborough
12.55 Matador
14.25 Undirdjúp Íslands
15.15 Konsúll Thomsen keypti bíl
15.45 Mótokross
16.20 Ráðgátan um Clark bræður
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
19.00 Fréttir
19.20 Íþróttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Ómar Ragnarsson - Þegar allt 
gekk af Kröflunum  Þáttur um hina 
myndrænu og mögnuðu Kröfluelda með 
eldgosum og jarðskjálftum 1975 - 1984 
og pólitísk átök sem tengdust þeim. Eld-
arnir hófust fyrir 45 árum og dýpkuðu 
skilning jarðfræðinga og hleyptu hita í 
deilur stjórnmálamanna, sem náðu há-
marki í sjóðheitum sjónvarpsþætti með 
Vilmundi Gylfasyni og Jóni G. Sólnes 
vorið 1978. e.
20.25 Öldin hennar
20.35 Íslenskt bíósumar - Tár úr 
steini  Kvikmynd eftir Hilmar Oddsson 
frá 1995 byggð á lífshlaupi Jóns Leifs 
tónskálds. 
22.30 HM stofa
22.45 HM kvenna í fótbolta  Bein út-
sending frá úrslitaleik HM kvenna í fót-
bolta í Kanada.
01.10 Návist
01.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

07:50 Clear History 
09:30 10 Years 
11:10 Spider-Man
13:10 Mirror Mirror
14:55 Clear History 
16:35 10 Years  Gamansöm mynd frá 
2011 með Channing Tatum, Rosario 
Dawson, Chris Pratt, Kate Mara, Ron Li-
vingston og Justin Long í aðalhlutverk-
um. Hún fjallar um gamla skólafélaga 
sem koma saman áratug eftir útskrift 
og komast að því að þau eru ekki orðin 
eins fullorðin og þau héldu.
18:15 Spider-Man
20:15 Mirror Mirror 
22:00 Getaway 
23:30 Battle Los Angeles 
01:25 Spring Breakers
03:00 Getaway 

18:05 Strákarnir
18:35 Friends
19:00 New Girl
19:25 Mike & Molly
19:45 The Big Bang Theory
20:10 Viltu vinna milljón? 
21:00 Twenty Four
21:40 Covert Affairs
22:25 Anna Phil
23:10 Sisters
23:55 Hostages
00:40 Viltu vinna milljón? 
01:30 Twenty Four
02:10 Covert Affairs
02:50 Anna Phil 
03:30 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

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

12:05 Everton - Man. Utd. 
13:45 Borgunarmörkin 2015
14:40 Chelsea - Wigan
16:30 Premier League World
17:00 Chelsea - Crystal Palace  
18:50 Manstu  
19:30 KR - FH  Bein útsending
22:00 Chelsea - Stoke  
23:50 Chelsea - Arsenal  

10:50 Orkumótið í Eyjum  
11:30 Formúla 1 2015 - Bretland  
14:40 Ferð á NBA leik í New York
15:10 Wimbledon Tennis 2014
19:30 KR - FH  Bein útsending
22:00 Goðsagnir - Tryggvi Guð-
mundsson
22:55 Formúla 1 2015 - Bretland  
01:15 KR - FH 

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

07:50 PGA Tour 2015  
12:50 Inside The PGA Tour 2015   
13:15 Golfing World 2015   
14:05 LPGA Tour 2015  
16:15 PGA Special: In the Spotlight  
17:00 PGA Tour 2015   
22:00 World Golf Championship

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 Alpha 
Omega

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?

06:00 Pepsi MAX tónlist
11:45 The Talk
12:26 Dr. Phil
13:09 Dr. Phil
13:51 Dr. Phil
14:35 Cheers
14:59 Hotel Hell
15:41 Læknirinn í eldhúsinu 
16:06 The Biggest Loser 
16:47 The Biggest Loser 
17:30 Top Chef 
18:15 Parks & Recreation 
18:37 The Office 
18:59 Top Gear 
20:17 Psych 
21:00 Law & Order 
21:45 American Odyssey 
22:30 Hannibal 
23:13 The Walking Dead 
23:55 Rookie Blue 
00:38 Flashpoint 
01:22 Law & Order 
02:06 American Odyssey 
02:51 Hannibal
03:35 Pepsi MAX tónlist

18:00 The Amazing Race
18:45 One Born Every Minute
19:35 Cristela
19:55 Last Man Standing
20:20 Bob’s Burgers
20:45 American Dad
21:10 Brickleberry
21:30 Work It
21:55 Wilfred
22:15 Drop Dead Diva
23:00 No Ordinary Family
23:45 Strike Back
00:30 Bob’s Burgers
00:55 American Dad  Níunda teikni-
myndaserían um Stan og fjölskyldu hans 
frá höfundum Family Guy. Stan er út-
sendari CIA og er því alltaf til taks í bar-
áttunni gegn ógnum heimsins.
01:20 Brickleberry
01:40 Work It  Gamanþættir um tvo at-
vinnulausa bílasölumenn sem eru orðn-
ir þreyttir á því að fá enga vinnu og telja 
sig hafa meiri möguleika á því að fá 
vinnu ef þeir fara í dulargerfi sem konur 
og sækja um vinnu sem sölumenn í 
lyfjabransanum.
02:05 Tónlistarmyndbönd frá Bravó 
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„Þetta er hreint út sagt óvirðing 
við konurnar sem hann hefur beitt 
ofbeldi og ákveðin tegund af þöggun 
á þeirra upplifun. Hans upphafning 
er þeirra þöggun. Þess vegna varð 
þessi undirskriftalisti til,“ segir 
Elísabet Ýr Atladóttir, einn meðlima 
hópsins Aktivistar gegn nauðgunar-
menningu, sem stendur að baki und-
irskriftalista gegn komu boxarans 
Mikes Tyson til landsins með sýn-
inguna The Und isp u ted Truth. 

Í vikunni sem leið birtust fréttir 
þess efnis að þessi umdeildi íþrótta-
maður, sem jafnframt er dæmd-
ur nauðgari, væri væntanlegur til 
landsins með haustinu, þar sem 
hann mun standa fyrir sýningu sem 
byggð er á ferli hans frá upphafi og 
verður ekkert látið ósagt. 

„Þegar konur hafa loks rofið 
þögnina og talað opinskátt um kyn-
bundið ofbeldi af öllum toga er 
óásættanlegt að dæmdur nauðg-
ari og ofbeldismaður fái slíka heið-
ursmeðferð,“ segir meðal annars í 
yfirlýsingu hópsins á vefsíðu undir-
skriftalistans. 

Þykir heldur undarlegt að maður 
með nauðgunardóm á bakinu og 
ríkulega forsögu um ofbeldi í garð 
kvenna skuli upphafinn með þess-
um hætti og boðinn velkominn til 
landsins. 

Vonast Elísabet til að með und-
irskriftalistanum verði hægt að 
vekja fólk til umhugsunar: „Því 
það er ómögulegt að maður eins 

og Mike Tyson sé 
kynntur sem ein-
hvers konar fyrir-
mynd fyrir karla. Við 

berum öll ábyrgð 
á því að menn 

geti ekki sópað 
brotum sínum 

undir 

teppið. Með því að gefa pláss fyrir 
þessa sýningu værum við í raun að 
gefa samþykki fyrir því að hann 
tæki aldrei ábyrgð. Við værum 
að gefa í skyn að brot hans gegn 
þessum konum sé ekki nógu mikil-
vægt, ekki nógu alvarlegt, að okkur 
finnist hans ferill mikilvægari en 
þeirra réttlæti. Sem samfélag verð-
um við að gefa skýr skilaboð til 
ofbeldismanna að við tökum ekki 
þátt í þögguninni lengur.“ 

Nú þegar hafa rúmlega 
hund rað og fimmtíu skráð 
sig á listann sem fór í loftið 

á miðvikudag. „Við komumst 
vonandi í samband við skipu-

leggjendur fljótt svo við getum 
komið listanum áleiðis þegar söfn-
un lýkur,“ segir Elísabet að lokum.

 gudrun@frettabladid.is

Tyson er óvelkominn 
Hópurinn Aktivistar gegn nauðgunarmenningu hefur hafi ð undirskrift asöfnun 
gegn fyrirhugaðri sýningu Mikes Tyson, sem væntanlegur er til landsins í haust. 

NEI, TAKK  „Í dag er kominn tími fyrir „zero tolerance“, það er komið nóg af því 
að leyfa mönnum að njóta vafans trekk í trekk þegar þeir sýna engin merki um 
betrun.“  MYND/AÐSEND

 Því það er ómögu-
legt að maður eins og 

Mike Tyson sé kynntur-
sem einhvers konar 

fyrirmynd fyrir karla. Við 
berum öll ábyrgð á því 

að menn geti ekki sópað 
brotum sínum undir 

teppið.

Hljómsveitin Of Monsters and Men 
á lag á plötu sem gefin er út í tilefni 
áttræðisafmælis Dalai Lama. Lagið 
King and Lionheart verður á plöt-
unni en á henni er einnig að finna 
lög eftir nokkra af þekktustu tón-
listarmönnum sögunnar, eins og 
Peter Gabriel, Sting og Kate Bush 
svo nokkur nöfn séu nefnd. 

„Það er okkur mikill heiður að 
eiga lag á plötu til heiðurs áttræðis-
afmæli Dalai Lama. Við stukkum á 
tækifærið til að geta stutt starfsemi 
The Art Of Peace Foundation. Það er 
ekki slæmt að fá að gefa Dalai Lama 
King and Lionheart í afmælisgjöf!“ 
segir Ragnar Þórhallsson, annar 
söngvara hljómsveitarinnar.

Platan ber titilinn The Art of 
Peace: Songs for Tibet II og kemur 

út á mánudaginn, sem er afmælis-
dagur Dalai Lama. 

Í von um að platan nái athygli 
yngri hlustendahóps og breiði út 
friðarboðskap Dalai Lama víðar, 
eru nýrri hljómsveitir með efni á 

plötunni eins og Lorde sem söng eitt 
vinsælasta lag ársins 2013, Royals.

Ágóði af sölu plötunnar mun 
renna til starfsemi góðgerðarsam-
takanna Art of Peace sem byggð er 
á hugsjón Dalai Lama.  - glp

OMAM á afmælisplötu Dalai Lama
Hljómsveitin er í hópi með nokkrum af þekktustu tónlistarmönnum heims.

VINSÆL  Of Monsters and Men er um þessar mundir á tónleikaferð um Evrópu. 

Stephan Stephensen
einnig þekktur sem President Bongo

Tónlistarmaður

ALDUR: 44 ára 
Stephan Stephensen, einnig þekktur sem 
President Bongo, kvaddi á dögunum 
hljómsveitina GusGus en hann 
hefur verið meðlimur í sveitinni 
undanfarin 20 ár. Hann greindi 
frá brotthvarfi sínu í kveðjubréfi 
sem hann birti á Facebook-síðu 
sinni. Tónlistarmaðurinn hefur 
því sagt skilið við þessa vinsælu 
sveit og þakkar hann öllum 
fyrir stuðninginn og gleðina sem 
hann upplifði öll þessi ár.

Helgi Björnsson
vinur

Hann er bara algjört yndi. 
Hann er lífsglaður og er mikill 

framkvæmdamaður og ævintýra-
maður. Hann kann að lifa lífinu og 
er góður vinur vinna sinna og mikill 
listamaður einnig.

Biggi Veira
samstarfsfélagi og vinur

Hann er mikill höfðingi í alla 
staði sem elskar að láta fólki 

í kringum sig líða vel. Hann getur 
auðvitað líka verið óþolandi eins og 
allir geta verið. Hann er algjör „prima 
alpha male“.

Ásta Sveinsdóttir
fyrrverandi samstarfsfélagi

Hann er skemmtilegur, 
ákveðinn og örlítið dulur. Eng-

inn betri til að peppa hóp saman og 
hefur mjög skýra sýn á hvernig hann 
vill hafa hlutina. Fáir hafa jafn sterkan 
presens og Presidentinn!

NÆRMYND
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Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

Allt sem þú þarft ...

Höfuðborgarsvæðið, meðallestur kvenna 
á tölublað, 18–49 ára. Prentmiðlakönnun 
Gallup, jan.– mar. 2015 
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BAKÞANKAR 
Pawels  

Bartoszek

Vorið 2009 sat ég landsfund Sjálf-
stæðisflokksins. Ég man hvern-

ig, í miðri ræðunni þar sem einhver 
sagði að Jóhanna Sigurðardóttir 
væri eins og álfur í framan, að tutt-
ugu lögreglumenn ruddust inn í sal-
inn með hunda og gengu rösklega á 
milli borða í leit að hassi. Af og til 
drógu þeir einn landsfundarfull-
trúa út og tóku hann afsíðis. Sumir 
mótmæltu, aðrir hlýddu. Sumir 
komu aftur eftir nokkrar mínútur. 
Aðrir komu ekki til baka þá helgina. 
Þetta dró aðeins úr stemningunni 
en hvað getur maður gert?

SKIPULEG eiturlyfjaleit á opin-
berum samkomum er líklegast 
komin til að vera. Ég man þegar 
okkur stærðfræðingum var orðið 
nóg boðið eftir enn eina rassíuna 
á Norrænu stærðfræðiráðstefn-
unni og við fengum Snarrótina til 
að halda fund: „Þekktu þinn rétt á 
stærðfræðiráðstefnum.“ Þar var 
kennt hvenær á að samþykkja leit 
og svona. Það er auðvitað bagalegt 
að þurfa að standa í svona mann-
réttindastappi en hvað getur maður 
gert?

ÉG fór nýlega á árshátíð í banka 
þar sem konan mín vinnur. Mér er 
sérstaklega minnisstætt hvernig 
sýnileg viðvera fíkniefnalögregl-
unnar setti svip sinn á skemmti-
haldið. Bæði stóðu lögreglumenn 
með hunda við innganginn og 
leituðu á fólki þegar það mætti til 
borðhalds, en einnig voru margir 
vatnsgreiddir leynilögreglumenn í 
Dressmann-jakkafötum sem fylgd-
ust grannt með hvort nokkur væri 
að selja „bankabygg“. Þetta dró 
aðeins úr stuðinu en hvað getur 
maður svo sem gert?

OG svo auðvitað tónlistarhátíð-
irnar. Handahófskennd líkams-
leit. Fíkniefnahundar. Löggur á 
hverju strái. Fólk í móðursýkiskasti 
að ásaka hvert annað um að vera 
„undercover“. Endalaus dópum-
ræða í fjölmiðlum. Þetta dregur 
vissulega úr gleðinni. En hvað 
getur maður svo sem gert?

ÞÓTT fyrstu þrjú dæmin séu upp-
spuni þykist ég vita að á öllum þess-
um stöðum hefðu eiturlyf fundist 
ef þeirra hefði verið leitað. Þar sem 
nokkur hundruð manns koma saman 
til að lyfta sér upp muntu finna eitt-
hvað ólöglegt ef þú leitar nógu vel. 
En á þremur fyrstu stöðunum er, af 
einhverjum ástæðum, aldrei leitað. 
Þetta er dálítið asnalegt. En hvað 
getur maður svo sem gert  …

Þegar löggan 
böstaði landsfund
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