
PÁLL STEFÁNSSON 
TIPLAR UM 
 Á FJÖLLUM 

56

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup apríl-júní 2014

HELGARBLAÐ

Sími: 512 5000

15. ágúst 2015
190. tölublað 15. árgangur

Úrslitaleikur í bikarnum
LIÐIN BORIN SAMAN 72

LANGAÐI OFT AÐ HÆTTA 
Sigrún Geirsdóttir sat föst í 
sófanum fyrir sjö árum en synti 
yfir Ermarsund í síðustu viku. 34

ÆTLAR EKKI 
AÐ BÍÐA EFTIR 
KRAFTAVERKI
Jóhanna María Sigmundsdóttir hefur talað fyrir 
lögleiðingu staðgöngumæðrunar í velgjörðar-
skyni á þingi. Hún fékk að vita fyrir fj órum 
árum að hún muni aldrei geta gengið sjálf með 
barn og segir undarlegt að fólk í hennar stöðu 
fái enga hjálp sem rúmist innan laga.  26

Fáðu þér áskrift í síma 1817 eða á 365.is

ENDALAUST TAL OG
10 GB Á 3.990 KR.*

Færðu farsímann yfir til 365 og fáðu
frábært sjónvarpsefni á fáránlega
góðu verði.

Allt það besta hjá 365

*Gildir fyrir áskrifendur í tilboðspökkum 365

atvinna
Allar atvinnuauglýsingar vikunnar á visir.is

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

SÖLUFUL
Viðar Ingi P
Hrannar He

Íslensk hönnun
Fimm norðlenskir hönnuðir 
sýna í Ketilhúsinu á Akureyri 

um helgina. Allar vörur 
eru hannaðar í sam-
vinnu við framleiðendur 
í heimabyggð.

SÍÐA 4

Hátíð á Hólmavík
Það verður skemmtilegt á 
Hólmavík um helgina þeg-
ar fram fer óvenjuleg kvik-
myndahátíð þar. Gefur það 
ekki ástæðu til að skreppa 
norður?
SÍÐA 6

Elli Grill er einn meðlima 
hljómsveitarinnar Shades 
of Reykjavík. Þegar Elli var 

spurður hvernig samstarf hans 
og Leoncie kom til, svarar hann: 
„Það er skemmtileg spurning. 
Ég hitti söngkonuna eftir Secret 
Solstice-tónleikana. Shades of

LEONCIE OG ELLI 
SMULLU SAMAN
LITRÍKUR  Elli Grill, eða Elvar Heimisson, hefur vakið mikla athygli eftir að myndband birtist með honum og söngkonunni Leoncie. Þar syngja þau saman gamalt lag hennar, Enginn þríkantur. Myndbandið þykir vel heppnað en það er unnið af Shades of Reykjavík.

KINGS OF LEONKINGS OF LEON
SLÓGU EKKI 

FEILNÓTU 64

Opið til kl. 18
SKÓLA
DAGAR
ALLT FYRIR SKÓLANN

Á EINUM STAÐ

&vor

Haust

2015-2016
&&

Haustvetur
220

Bæklingurinn
fylgir blaðinu í dag

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SÉRFRÆÐINGAR 
SKILGREINA BOLINN 32



15. ágúst 2015  LAUGARDAGUR| FRÉTTIR | 

  Ef pen-
ingurinn 

kemur ekki 
fljótt þá 

þurfum við að 
loka skól-

anum. 
Gunnar Guðbjörnsson,

skólastjóri Söngskóla Sigurðar Demetz.

2

Ásdís Hrönn Viðarsdóttir, 
hefur ítrekað þurft að þola 
ofsóknir af hendi Erlends 
Eysteinssonar. Lögreglan á 
Akureyri hefur viðurkennt 
klúður í málinu.

Gerir heimildarmynd 
um íslenska tónlist
Leandro Cerro, 
argentínskur 
kvikmyndagerðar-
maður, gerir 
heimildarmynd 
um íslenska tónlist. 
Hann dreymir um að 
koma heimildar-
myndinni á kvik-
myndahátíðir 
um allan heim. 

KÚBA Sendiráð Bandaríkjanna í Havana, höfuðborg Kúbu, var opnað í 
gær eftir 54 ára lokun. Fáninn var dreginn að húni við hátíðlega athöfn 
sem John Kerry, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, var viðstaddur.

Sendiráð Kúbumanna í Washington, höfuðborg Bandaríkjanna, var 
opnað í síðasta mánuði. Löndin slitu stjórnmálasambandi í janúar árið 
1961 í kjölfar byltingar Fídels Kastró. Að sögn Kerrys verður næsta 
skref í bættum samskiptum ríkjanna að komast að samkomulagi um 
afnám viðskiptabanns Bandaríkjanna á Kúbu. - þea

Fáni Bandaríkjanna var dreginn að húni í höfuðborg Kúbu:

Sendiráð opnað eftir 54 ára lokun

HÁTÍÐ  Bandarískir landgönguliðar drógu fána landsins að húni í gær við opnun 
sendiráðs Bandaríkjanna á Kúbu.  NORDICPHOTOS/AFP

STJÓRNSÝSLA Kirkjuþing þjóð-
kirkjunnar hafnaði í gær tillögu 
Ólafar Nordal innanríkisráðherra 
sem fór fram á afslátt af kirkju-
jarðasamkomulaginu. Samkomu-
lagið felur í sér afhendingu kirkju-
jarða til ríkisins gegn því að ríkið 
greiði laun 138 presta.

Samkvæmt kirkjunni greiðir 
ríkið laun 107 presta í dag. „Þjóð-
kirkjan […] getur ekki lengur sinnt 
skyldum sínum eða haldið uppi 
eðlilegri þjónustu með samdrætti, 
niðurskurði og eignasölu,“ segir í 
yfirlýsingu kirkjunnar. - þea

Hafna tillögu Ólafar Nordal:

Kirkjan veitir 
ríki ekki afslátt

DÓMSMÁL Isavia ætlar að höfða 
mál gegn úrskurðarnefnd upp-
lýsingamála vegna misræmis 
úrskurða í málum Gleraugnamið-
stöðvarinnar og Kaffitárs gegn 
Isavia. Fyrirtækin vildu fá gögn 
um forval um aðstöðu í Leifsstöð.

Nefndin ákvað að Isavia bæri 
að afhenda fyrirtækjunum gögn-
in en í máli Gleraugnamiðstöðv-
arinnar voru gögn sem innihéldu 
viðkvæmar fjármálaupplýsingar 
undanskilin. Gögn af sama toga 
þurfti að afhenda Kaffitári og er 
Isavia ósátt við úrskurðinn.  - þea

Ósátt við misræmi úrskurða:

Isavia unir ekki 
úrskurðinum

FRÉTTIR
15. ágúst 2015  LAUGARDAGUR

Hæg suðlæg eða breytileg átt og víða skúrir á 
morgun, en bjart með köflum norðaustan til. Hiti 
9 til 17 stig, hlýjast á Norðausturlandi.

VEÐUR

SJÁ SÍÐU 52

FIMM Í FRÉTTUM AMNESTY INTERNATIONAL OG ÁLVERÐGLEÐIFRÉTTIN

SAMFÉLAG „Ef það verður ekkert 
gert í málunum þá er vandséð 
hvernig tónlistarskólar í Reykja-
vík geti haldið áfram starfsemi 
sinni,“ segir Þórunn Guðmunds-
dóttir, stjórnarmaður Samtaka 
tónlistarskóla í Reykjavík. 

Tónlistarskólinn í Reykjavík, 
Tónlistarskóli FÍH, Söngskólinn 
í Reykjavík og Söngskóli Sigurð-
ar Demetz eru í þeirri alvarlegu 
stöðu að geta ekki fjármagnað 
starfsemi sína.

Sumarið 2011 var gert sam-
komulag milli ríkis og sveitar-
félaga um nokkuð hundruð millj-
óna króna fjárframlag ríkis sjóðs 
til tónlistarmenntunar á fram-
haldsstigi. „Fjárhæðin átti að 
ganga upp í kennslukostnað allra 
framhaldsstigsnemenda á land-
inu. Fjöldi nemenda hefur þó 
aukist og ekki var tekið tillit til 
launahækkana í kjarasamning-
um. Töluvert vantar því upp á að 
fjárhæðin dugi,“ segir Þórunn og 
bætir við að uppsafnaður vandi 
sé orðinn mikill.

Ágreiningur er nú uppi um 
hverjum beri að greiða það sem 
upp á vantar. 

Að sögn Þórunnar túlkar ríkið 
samkomulagið þannig að sveitar-
félögum beri að brúa bilið, enda 
beri þau ábyrgð samkvæmt 
lögum. Borgin telji hins vegar 
að samkomulagið aflétti ábyrgð 
hennar á framhaldsstiginu og 
neitar að borga.

Síðastliðið vor sátu fulltrúar 
Samtaka tónlistarskóla í Reykja-
vík fund með Reykjavíkurborg 
og menntamálaráðuneytinu. 
Allir voru sammála um að staða 
tónlistarskólanna væri óásættan-

leg. „Í vor virtust góðar líkur á 
að það yrði lagt fram aukið fé 
til að tryggja rekstur skólanna. 
Ekkert virðist þó hafa gerst í 
sumar. Nú er algjör óvissa um 
hvort skólarnir fái framlög og 
hvað gerist,“ segir Þórunn.

Skólastjórnendur í Reykjavík 
eru sannfærðir um að lög kveði 
á um ábyrgð sveitarfélaga á 
rekstri tónlistarskóla. „Þótt ríkið 
hafi tekið þá ákvörðun að styðja 
við nám lengra kominna nem-
enda breytir það engu um þessa 
ábyrgð,“ segir Þórunn.

Tónlistarskólinn í Reykjavík 
hefur nú stefnt borginni fyrir 
vangoldin kennslulaun.

„Við erum bara í algjörum 
vandræðum,“ segir Gunnar Guð-

björnsson, skólastjóri Söngskóla 
Sigurðar Demetz, og bætir við að 
ástandið sé bagalegt. „Ef pening-
urinn kemur ekki fljótt þá þurf-
um við að loka skólanum,“ segir 
Gunnar.  nadine@frettabladid.is  

Tónlistarskólarnir í 
borginni illa staddir
Tónlistarskólar í Reykjavík geta ekki fjármagnað starfsemi sína. Óljóst er hvort 
skólarnir geta starfað áfram. Sveitarfélög bera ábyrgð á rekstri tónlistarskóla. 
 Tónlistarskólinn í Reykjavík hefur stefnt borginni fyrir vangoldin kennslulaun. 

DÖKKT ÚTLIT  Þórunn segir að tónlistarskólinn í Reykjavík, Tónlistarskóli FÍH, Söng-
skólinn í Reykjavík og Söngskóli Sigurðar Demetz geti ekki fjármagnað starfsemi 
sína.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Hörður Helgi Helgason, 
formaður Íslandsdeildar 
Amnesty International, 
segir umræðuna um 
tillögu samtakanna um 
afglæpavæðingu vændis 

hér á landi hafa verið lítt upplýsta og 
aðstæður Íslandsdeildarinnar því verið 
erfiðar, þar sem tillagan var svo samþykkt.

Hörður Arnarson, for-
stjóri Landsvirkjunar, segir 
álverð undanfarið hafa 
lækkað meira en flestir 
áttu von á. Það hafi áhrif á 
afkomu Landsvirkjunar.

Guðmundur Ingi 
Þóroddsson, formaður 
Afstöðu, félags fanga, 
segir mikilvægt að gera 
föngum á Norðurlandi 
kleift að ljúka afplánun 

dóma utan veggja fangelsis. Dæmi eru 
um að fangar á Akureyri hafni því að 
ljúka afplánun utan fangelsis.

➜ Óttari Guðmundssyni 
geðlækni kom það ekki á óvart 

að ný rannsókn bendi til þess að 
Omega-3 fitusýra geti komið í 

veg fyrir geðrof og 
hægt á þróun geð-

sjúkdóma. Óttar 
segist lengi hafa 

trúað á undramátt 
Omega-3.

Tilboðsverð frá 69.900 kr. 
Á mann m.v. 2 í herbergi með hálfu fæði  
á Melia Benidorm ****  

Flugsæti til Alicante frá 19.900 kr. aðra leið.

Benidorm 
Löng helgi 21. - 25.ágúst

VITA - Skógarhlíð 12 - Sími 570 4444

DÓMSMÁL „[R]eynt hefur verið án 
árangurs síðastliðnar tvær vikur 
að birta stefnu í hópmálsókn á 
hendur Björgólfi Thor fyrir Björg-
ólfi hér á landi,“ segir í bréfi sem 
stjórn málsóknarfélagsins gegn 
Björgólfi Thor Björgólfssyni sendi 
á félagsmenn í gær. 

Félagar saka Björgólf um að 
hafa komið í veg fyrir að hluthafar 
fengju upplýsingar um lánveiting-
ar tengdar honum og að hafa brot-
ið gegn reglum um yfirtökuskyldu.

Fréttastofa DV greindi frá mál-
inu á fimmtudag og staðfestir 
stjórn félagsins þá frétt í bréfinu. 
Þá segir einnig í bréfinu að reynt 
hafi verið að fá lögmann Björg-
ólfs, Reimar Pétursson, til að árita 
stefnuna. „Reimar hafnaði því sem 
verður að teljast mjög óvanalegt,“ 
segir í bréfinu.

„Ég tjái mig ekki um mál sem ég 

er að reka,“ segir 
Reimar í samtali 
við Fréttablaðið. 
Hann segist hafa 
verið úti á landi 
og hafa því ekki 
heyrt fréttir af 
málinu.

Ef ekki tekst 
að birta Björg-
ólfi stefnuna 
verður hún birt í 

Lögbirtingablaðinu í haust og málið 
svo þingfest í lok október fyrir Hér-
aðsdómi Reykjavíkur.

„Vissulega yrði það til hægðar-
auka ef Björgólfur Thor gæfi sig 
fram eða ef lögmaður hans sam-
þykkti að árita stefnuna en að 
öðrum kosti verður stefnan birt 
fyrir Björgólfi í Bretlandi eða í 
Lögbirtingablaðinu.“

  - þea

Stjórn málsóknarfélags sendi bréf um erfiðleika við að birta Björgólfi stefnu:

Vilja ekki taka við stefnunni

BJÖRGÓLFUR 
THOR BJÖRG-
ÓLFSSON

  Ég tjái mig ekki um 
mál sem ég er að reka. 

Reimar Pétursson,
lögmaður Björgólfs Thors.
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Polar M400 GPS sportúr
Litir: Svart og hvítt

17.990 kr. stgr.

Fullt verð: 22.990 kr. Full

Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, á Selfossi og á Glerártorgi Akureyri

Þjónustuver 519 1919  |  www.nova.is  |  Facebook  |  Twitter

Sol Republik Shadow
Bluetooth sport heyrnartól 

14.990 kr. stgr.

Fullt verð: 18.990 kr. 

Polar Loop sportarmband
Litir: Svart og fjólublátt

12.990 kr. stgr.

Fullt verð: 15.990 kr. 

Hressir hlaupafélagar
Vinsælustu hlaupaöppin hjálpa þér 
að bæta árangurinn. Hleyptu Strava, 
Endomondo og Rock my Run 
í farsímann þinn.

Eruð þið tilbúin í slaginn?
Það þarf orku til að ná árangri. Viðskiptavinir 
Nova fá 2 fyrir 1 á eftirtöldum stöðum: 
Kitchen & Wine, Satt restaurant, Saffran Express, 
Lemon og Bunk Bar. Allt í Nova appinu. 

TILBOÐ!

TILBOÐ!

Appaðu þig upp!

Polar M400 GPS sportúr og púlsmælir
Litir: Svart, hvítt, blátt og bleikt

22.990 kr. stgr.

Fullt verð: 29.990 kr. 

Spibelt Performance
Góður staður fyrir síma og kort

4.990 kr. stgr.

Fullt verð: 6.990 kr. 
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18 PRÓSENT LÆKKUN 

hefur orðið á 
heimsmarkaðsverði 
á áli frá nóvember 2014.

8.8.2015 ➜ 14.8.2015

LEIÐRÉTTING
Í frétt Fréttablaðsins þann 8. júní 
síðastliðinn var haft eftir Páli Björgvin 
Guðmundssyni, bæjarstjóra Fjarða-
byggðar, að um umtalsverðar fjárhæðir 
væri að ræða varðandi vilyrði Eykon 
Energy um aðgang að hafnarmann-
virkjum Fjarðabyggðar vegna leitar 
og rannsókna á Drekasvæðinu. Það er 
rangt. Beðist er velvirðingar á þeim 
mistökum.

Ranglega var farið með nafn forstjóra 
Móbergs ehf. í blaðinu í gær. Hann 
heitir Skorri Rafn Rafnsson. Beðist er 
velvirðingar á þeim mistökum.

YFIR 200 SLÖSUÐUST 
   eftir fall úr hæð

46% 
kvenna vilja að hægt sé að 
refsa fyrir sölu á vændi á móti 
þrjátíu prósentum karla.

660 
nemendur

 
eru skráðir í Melaskóla en 

fyrir tveimur árum voru 560 
nemendur í skólanum.

630 milljónum 
króna var eytt í kaup á fötum á 

netinu í fyrra.

23.000 
ökutæki komu við á Dalvík 

helgina þegar Fiskidagur-
inn mikli fór fram.

13 KÍLÓ AF HERÓÍNI voru haldlögð á 
sama tíma og 
íslensk kona var 
handtekin í 
Englandi á 
dögunum.

11
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ÁBENDING
Blaðinu hefur borist ábending um að 
ranglega sé farið með staðreyndir þar 
sem vélarbilnun ber á góma í viðtali 
við smábátasjómanninn Hilmar F. 
Thorarensen í Fréttablaðinu 8. ágúst.

Veldu f lot tustu                  

Guðrúnartúni 10, Reykjavík og Tryggvabraut 10, Akureyri. Opið mánudaga til föstudaga frá 8 til 17 

Skoðaðu úrvalið af flo�um DELL tölvum fyrir skólann
á advania.is/skoli, verð frá 69.990 kr.
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UTANRÍKISMÁL „Miðað við þær tölur 
sem ég hef séð ef við berum saman 
áhrif á Ísland annars vegar og Evr-
ópusambandið hins vegar með tilliti 
til landsframleiðslu þá eru þau tutt-
ugu sinnum meiri fyrir okkur en 
ESB,“ segir Sigmundur Davíð Gunn-
laugsson forsætisráðherra um við-

skiptabann Rúss-
lands gagnvart 
Íslandi. Ríkis-
stjórnin fundaði 
vegna málsins í 
gær. 

„ Þ et ta  er u 
margar hverj-
ar vörur sem við 
erum að flytja 
út en á meðan 

til dæmis Þjóðverjar flytja enn út 
ýmiss konar iðnvarning á borð við 
bíla, verkfæri og fleira.“ 

Sigmundur átti símafund með 
Dímitrí Medvedev, forsætisráðherra 
Rússlands, í gær.

„Rússar leggja áherslu á að þeir 
hafi ekki verið fyrri til að innleiða 
þvingunaraðgerðir,“ segir Sigmund-
ur. 

„Á móti minnti ég á að mikill 
munur væri á áhrifunum af Íslands 
hálfu annars vegar og Rússlands 
hins vegar.“

Ríkisstjórnin fundaði meðal ann-
ars um hugsanlegar leiðir til að bæta 
útflutningsaðilum skaðann og allra 
leiða er leitað.

„Við erum að leita allra leiða til 
að koma þeim til aðstoðar sem fyrir 
þessu verða. Hvort sem það er að 
leita nýrra markaða og við höfum 
jafnvel verið tilbúin að skoða það að 
bakka fólk upp með tryggingu eða 
slíku.“

Bjarni Benediktsson fjármálaráð-
herra sagði í lok ríkisstjórnarfund-
ar í dag að þar sem Ísland væri að 
taka á sig mikið högg vegna þeirra 
þvingunaraðgerða sem Ísland tekur 
þátt í með Evrópusambandinu gegn 
Rússum væri eðlilegt að sambandið 
opnaði markaði sína fyrir innflutn-
ingi á íslenskum sjávarútvegsvörum. 
Sigmundur segir að slíkar þreifingar 
séu þegar farnar af stað.

„Utanríkisráðherra hefur verið í 
sambandi við Evrópusambandið og 
átt símafundi út af þessum tolla-
málum. Okkur þykir það eðlilegt í 
ljósi þess hve þungt þetta bitnar á 
Íslandi að Evrópusambandið endur-
skoði þessa háu tolla sem það leggur 
á þessar vörur.“

Þá fundaði Sigmundur með Ólafi 
Ragnari Grímssyni, forseta Íslands, 
og meðal annars var viðskiptabann 
Rússa rætt. Landssamband smábáta-

eigenda hefur meðal annars lagt til 
að Ólafur beiti tengslum sínum við 
Vladimír Pútín Rússlandsforseta til 
að aflétta viðskiptabanninu.

„Forseti metur það sjálfur hvort 
og hvernig hann beitir sér í þessu 
máli. Þessi forseti og raunar for-
verar hans hafa iðulega beitt sér 
fyrir því að liðka fyrir milliríkja-
viðskiptum. Það hefur oft haft tölu-
verð áhrif,“ segir Sigmundur.

Ekki náðist í forseta Íslands þrátt 
fyrir ítrekaðar tilraunir.

Margir hagsmunaaðilar í sjávar-
útvegi hafa gagnrýnt ríkisstjórnina 
fyrir að grípa ekki nógu snemma 
inn í og að ríkisstjórnarfundir hafi 
ekki verið haldnir í sumar. Sig-
mundur er ekki sammála þeirri 
gagnrýni en hann bendir á að 
hvorki ríkisstjórnin né hagsmuna-
aðilar hafi frétt af þessu fyrr en í 
lok júní og að ráðherrar ríkisstjórn-

arinnar hafi unnið í málinu allan 
tímann.

Hann segir að ríkisstjórnin hafi 
ekki rætt hvort Ísland ætti að hætta 
þvingunaraðgerðum sínum gagnvart 
Rússum. 

 stefanrafn@frettabladid.is

Skoða hvort ESB sé tilbúið 
að lækka tolla á fiskafurðir
Forsætisráðherra segir aðgerðir Rússa bitna tuttugu sinnum meira á Íslandi en Evrópusambandinu. Utanríkis-
ráðherra hefur þegar haft samband við ESB vegna hugsanlegra tollalækkana á sjávarafurðum.

DÍMITRÍ 
MEDVEDEV

FARGA MATVÆLUM  Rússar hafa fargað hundruðum tonna af innfluttum matvælum. Frosinn makríll gæti endað undir beltum 
jarðýtunnar.  NORDICPHOTOS/AFP

  Okkur 
þykir það 

eðlilegt í ljósi 
þess hve þungt 
þetta bitnar á 

Íslandi að 
Evrópusam-

bandið endurskoði þessa 
háu tolla sem það leggur á 

þessar vörur. 
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson,

forsætisráðherra.

LÖGREGLUMÁL „Eigum við þá að 
leyfa síbrotamönnum að halda 
áfram í glæpum og gera ekki 
neitt?“ spyr Akeem Cujo, fram-

kvæmdastjóri 
fjölmenningar-
setursins Ísland 
Panorama 
Center, Helga 
Hrafn Gunn-
arsson alþingis-
mann.

Helgi sagði 
í samtali við 

Fréttablaðið að óskynsam-
legt væri að loka fyrir haturs-
áróðursspjallborð þar sem þau 
myndu bara spretta upp annars 
staðar.

Akeem er einnig ósammála 
spjallborðsgesti sem Frétta-
blaðið talaði við er sagði engan 
hatursáróður á spjallinu heldur 
svartan húmor. Akeem segir 
spjallborðsgesti kynþáttahat-
ara.

  - þea

Vilja loka hatursspjallborði:

Er ósammála 
Helga Hrafni

AKEEM CUJO
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FANGELSISMÁL „Þetta finnst mér 
hróplegt óréttlæti fyrir fanga á 
Norðurlandi og það er mjög mik-
ilvægt að sambærilegt úrræði og 
Vernd verði að veruleika á Akur-
eyri,“ segir Brynhildur Péturs-
dóttir, þingmaður Bjartrar fram-
tíðar. 

Fangar á Akureyri velja marg-
ir hverjir frekar að sitja inni í 
fangelsinu á Akureyri en að ljúka 
afplánun utan fangelsis þar sem 
það krefst búferlaflutninga frá 
fjölskyldu til Reykjavíkur. 

Fréttablaðið greindi frá því á 
fimmtudag að eina áfangaheim-
ilið fyrir fanga til dvalar er í 
Reykjavík. Vilji þeir ljúka afplán-
un utan fangelsis, eins og lög um 
fullnustu refsinga gefa leyfi til, er 
ekki annar möguleiki en að flytja 
til Reykjavíkur. „Fangi á Akur-
eyri þarf að velja á milli vægari 
refsingar í opnu úrræði og þess 
að sitja allan afplánunartímann í 
öryggisfangelsi til að eiga kost á 
heimsóknum frá maka og börn-
um.“ segir Brynhildur og minnir 
á að fangelsisvist er kostnaðarsöm 

leið fyrir ríkið. „Þess utan er þetta 
hreinlega klár mismunun eftir 
búsetu sem á ekki að líðast og er 
margfalt dýrara fyrir ríkið að hýsa 
fanga í fangelsi en á áfangaheimili 
utan fangelsis.“

Páll Winkel fangelsismálastjóri 
sagði í frétt Fréttablaðsins í fyrra-
dag að meira fé þyrfti að renna í 
málaflokkinn frá hinu opinbera. 
Hans verkefni nú væri að reyna að 
reka fangelsismálastofnun á núll-
inu og „halda sjó“ eins og hann orð-
aði það. Ekki væri til fjármagn til 

að koma á áfangaheimili á Norður-
landi sökum fjárskorts.

Unnur Brá Konráðsdóttir, for-
maður allsherjarnefndar Alþingis, 
boðar gagngera endurskoðun mála-
flokksins á komandi vetri. „Ég segi 
það núna og hef sagt það áður að 
fangelsismál á Íslandi þurfa að fara 

í gegnum heildarendurskoðun. Við 
verðum að setja niður hver næstu 
skref okkar eigi að vera, hver heild-
arsýnin er varðandi Litla-Hraun 
og Akureyri og hvernig fjármunir 
eru sem best nýttir. Það verður svo 
verkefni vetrarins að mínu mati,“ 
segir Unnur Brá.  sveinn@frettabladid.is

Boðar heildarendurskoðun 
á fangelsismálum í vetur
Þingmaður Bjartrar framtíðar segir það hróplegt óréttlæti að fangar þurfi að flytjast búferlum til að ljúka 
 afplánun utan fangelsis. Formaður allsherjarnefndar segir heildarendurskoðun málaflokksins nauðsynlega.

VILJA VERA NYRÐRA  Fangar á Akureyri vilja frekar vera lokaðir inni á Akureyri en 
frjálsir syðra. Eina leiðin til að ljúka afplánun utan fangelsis er að vera í Reykjavík. 

BRYNHILDUR 
PÉTURSDÓTTIR  
 Þingmaður 
Bjartrar  framtíðar

UNNUR BRÁ 
KONRÁÐS-
DÓTTIR  
Formaður alls-
herjar- og mennta-
málanefndar

Göngugreining

Pantaðu 
tíma 

í síma 
5173900

Orkhúsinu / Suðurlandsbraut 34 / 517 3900

Vandamál sem göngugreining Flexor getur 

hjálpað til við að leysa eru til dæmis:

• þreytuverkir og pirringur í fótum

• verkir í hnjám

• sársauki eða eymsli í hælum 

 (hælspori, „plantar fasciitis“ o.fl.)

• beinhimnubólga

• óþægindi eða verkir í baki 

 og/eða mjöðmum

• verkir í tábergi og/eða iljum

• hásinavandamál

• óþægindi í ökklum

• þreytu- og álagsverkir 

 hjá börnum og unglingum

KJARAMÁL Hjúkrunarfræðing-
ar fá 21,7 prósenta launahækk-
un fram til ársins 2019 og laun 
félagsmanna Bandalags háskóla-
manna hækka um 7,2 prósent frá 
mars síðastliðnum og aftur um 
5,5 prósent í júní 2016. Samning-
urinn gildir til ársins 2017. 

Þetta kemur fram í úrskurði 
gerðardóms, sem settur var 
í kjaradeilu BHM og Félags 
íslenskra hjúkrunarfræðinga við 
íslenska ríkið, frá í gær.  

Úrskurðurinn í deilu BHM 

felur einnig í 
sér 1,65 pró -
senta ákvæði til 
útfærslu mennt-
unarákvæða auk 
63 þúsund króna 
eingreiðslu sem 
greiðist 1. júní 

2017. Eingreiðsl-
an er greidd 
sem bætur fyrir 

að ekki fáist sama hækkun og hjá 
FÍH.

„Okkur líst ágætlega á þetta 

miðað við aðstæður. Samning-
urinn er þó til lengri tíma en 
við áttum von á,“ segir Ólaf-
ur G. Skúlason, formaður FÍH. 
„Launahækkunin er hærri en sú 
sem ríkið bauð,“ bætir hann við.

„Við erum tiltölulega ánægð 
með að úrskurðurinn skuli vera 
til rétt rúmlega tveggja ára en 
í honum er ekki neitt útgöngu-
ákvæði sem er bagalegt,“ segir 
Þórunn Sveinbjarnardóttir, for-
maður BHM, og bætir við: „Auð-
vitað hefðum við kosið að geta 

samið sjálf og að ekki hefði til 
þess komið að tekinn væri af 
okkur samningsréttur.“  - þea

Gerðardómur kvað upp úrskurð sinn í kjaradeilum BHM og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga í gær: 

Almenn ánægja með úrskurð gerðardóms

ÞÓRUNN SVEIN-
BJARNARDÓTTIR

KJARAMÁL „Við erum að skoða 
launaliði núna,“ sagði Gylfi Ingv-
arsson, talsmaður samninganefnd-
ar starfsmanna ISAL, í fundarhléi 
um viðræður við samninganefnd 
Rio Tinto Alcan hjá Ríkissátta-
semjara í gær. 

Fundur hófst klukkan ellefu 
fyrir hádegi. Hlé var gert í hádeg-
inu og viðræður hófust að nýju 
hálf tvö. Gylfi taldi ólíklegra að 
næðist saman á fundinum í gær. 

Umræðu um kröfu fyrirtækisins 
að nota verktaka í auknum mæli í 

Straumsvík segir Gylfi að hafi 
verið frestað. „Hún er í salti.“

Starfsmenn hættu í vikunni 
við verkfall sem hefjast átti núna 
um mánaðamótin hjá ISAL vegna 
fullyrðinga Rio Tinto Alcan um að 
slíkar aðgerðir myndu leiða til lok-
unar fyrirtækisins.

Í tilkynningu sem samninga-
nefndin sendi frá sér um miðja 
vikuna kom fram að markmiðið 
væri að ná bættum kjörum fyrir 
starfsmenn, ekki að ná fram lokun 
fyrirtækisins.  - óká

Samninganefndir starfsmanna ISAL og Rio Tinto Alcan funduðu í gær:

Verktakamál sett í salt að sinni

HJÁ SÁTTA  Fundað var hjá ríkissátta-
semjara í gær í kjaradeilu starfsmanna 
ISAL við Rio Tinto Alcan. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

JAPAN Shinzo Abe, forsætisráð-
herra Japans, segir óþarfi að Jap-
anir haldi endalaust áfram að 
biðjast afsökunar á grimmdar-
verkum sínum í seinni heims-
styrjöldinni.

„Við eigum ekki að láta börn 
okkar, barnabörn og jafnvel fram-
tíðarkynslóðir, sem hafa ekkert 
haft með stríðið að gera, vera 
dæmd til þess að biðjast afsökun-
ar,“ sagði hann.

Hins vegar lýsti hann, í ávarpi 
í tilefni þess að 70 ár voru í gær 
liðin frá stríðslokum, yfir sorg 
sinni vegna atburðanna og sagði 
Japana vera óhrædda við að horf-
ast í augu við ábyrgð sína.

„Japan hefur ítrekað lýst yfir 
djúpri eftirsjá og komið með 
einlæga afsökunarbeiðni vegna 
framferðis síns í stríðinu,“ sagði 
Abe í ávarpi sínu, og vísaði þar til 
þess að forverar hans í embætti 
hafi þegar beðist afsökunar. Það 
gerði Tomiichi Murayama í ávarpi 
sínu árið 2005 þegar 50 ár voru 
liðin frá því Japanir gáfust upp, 
og það gerði Junichiro Koizumi 
aftur árið 2005 þegar 60 ár voru 
liðin frá stríðslokum.

Grannt var fylgst með því hvort 
Abe myndi biðjast afsökunar, þar 
sem hann hefur verið gagnrýnd-
ur fyrir herskárri tón en forverar 
hans.   - gb

Forsætisráðherra Japans sagðist sorgmæddur vegna framferðis Japana:

Kom ekki með afsökunarbeiðni

SHINZO ABE  Segir óþarfa að biðjast 
endalaust afsökunar. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

LÖGREGLUMÁL „Málið er enn þá 
í vinnslu og er smitrakning enn 
í fullum gangi,“ segir Þórólfur 
Guðnason, verðandi sóttvarna-
læknir, um mál hælisleitandans 
sem situr nú í gæsluvarðhaldi 
grunaður um að hafa vísvitandi 
smitað ungar konur af HIV-veir-
unni. 

Þórólfur vildi ekki gefa neitt 
upp um fjölda smitaðra. „Ekki 
fyrr en smitrakningunni er 
lokið.“

„Hann er í gæsluvarðhaldi til 
22. ágúst og rannsóknin er enn 
í fullum gangi,“ segir Friðrik 
Smári Björgvinsson yfirlögreglu-
þjónn. „Rannsóknin miðar að því 
að upplýsa um hvort hann hafi 
smitað með ásetningi.“  - ngy

Í gæsluvarðhaldi til 22. ágúst:

Kanna hvort smit-
að var af ásetningi

SMITBERINN  Maður á þrítugsaldri situr 
nú í gæsluvarðhaldi grunaður um að 
hafa vísvitandi smitað ungar konur af 
HIV-veirunni.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

STJÓRNMÁL Ólöf Nordal innanríkis-
ráðherra sat í gær fund norrænna 
sveitarstjórnarráðherra sem fór 
fram í Uppsölum í Svíþjóð. 

Aðalumræðuefni fundarins var 
hvernig megi einfalda laga- og 
regluverk þannig að það sé ekki 
of íþyngjandi fyrir sjálfsforræði 
sveitarfélaga og geti bætt stjórn-
sýslu og þjónustu við íbúa. Ólöf dró 
upp þá mynd af íslenska sveitar-
stjórnarstiginu að samstaða væri 
um eflingu þess og hefðu áfangar 
náðst í því undanfarin ár.  - ngy

Ólöf Nordal á fundi í Svíþjóð:

Sat fund um 
sveitarfélög

  Samn-
ingurinn er 
þó til lengri 
tíma en við 

áttum von á.
Ólafur G. Skúlasson,

formaður FÍH.



Allt úrval fæst í Smáralind, Kringlunni og Skeifu, minna úrval í öðrum verslunum. Skólatöskur fást ekki á Eiðistorgi.
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  Notkun 
geðlyfja hefur 

aukist hér eins 
og á öðrum 

Vesturlöndum 
og heldur 

meira hér, en 
það er það sama og á við 

um ýmsa aðra lyfjanotkun 
hér á Íslandi. 

Engilbert Sigurðsson,
yfirlæknir á geðsviði Landspítala.
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Nú liggur straumurinn í rafbílana og þess vegna hefur Orka náttúrunnar opnað 
10 hraðhleðslustöðvar fyrir rafbíla á rúmu ári. Þannig leggjum við hinni hljóðlátu 
samgöngubyltingu lið og stuðlum að vistvænum samgöngum.
 
Kynntu þér staðsetningu hraðhleðslustöðvanna og kosti rafbíla á heimasíðu okkar on.is

Fylltu á rafbílinn með Orku náttúrunnar Orka náttúrunnar framleiðir og 
selur rafmagn um allt land og sér 
höfuðborgarbúum fyrir heitu vatni. 
Við nýtum auðlindir af ábyrgð til að 
bæta lífsgæðin í nútíð og framtíð.

Rafmagnið er 
komið í umferð
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HEILBRIGÐISMÁL Afar vafasamt 
væri að leiða að því líkur að sam-
dráttur í neyslu fiskmetis hér á 
landi síðustu áratugi sé áhrifa-
þáttur í aukinni notkun á tauga- og 
geðlyfjum hér á landi. Þetta segir 
Engilbert Sigurðsson, prófessor 
í geðlækningum og yfirlæknir á 
geðsviði Landspítala. 

Greint hefur verið frá niðurstöð-
um rannsóknar vísindamanna við 
háskólann í Melbourne í Ástralíu 
sem sýndu að hópur ungmenna í 
áhættuhóp á að þróa með sér geð-
rofssjúkdóma svo sem geðklofa 
voru ólíklegri til að þróa með sér 
sjúkdóminn ef þeir neyttu Omega-3 
fitusýra í að minnsta kosti 12 vikur 
þegar fyrstu einkenni geðrofs voru 
að greinast hjá þeim fyrir sex til sjö 
árum. 

Engilbert bendir raunar á að 
algengi alvarlegri geðrofssjúkdóma 
hafi hreint ekki aukist í þróuðum 
ríkjum Evrópu á síðustu áratugum. 
„Það hefur frekar dregið úr nýgengi 
í Evrópu og það er almennt ekki að 
aukast í vestrænum löndum þar sem 
vel er haldið utan um mæðravernd 
og næringarástand hefur verið gott 
og aðrir þættir sem skipta máli 
fyrir þroska miðtaugakerfisins.“ 
Flestir sem eru að veikjast ungir af 
geðklofa í dag hér á landi segir hann 
að hafi byrjað að nota kannabisefni 
reglulega sem unglingar og hafi að 

auki erfðaáhættu fyrir þróun geð-
rofssjúkdóma. 

Þá segir Engilbert að þótt vitað 
sé að geðlyfjanotkun hafi aukist hér 
á landi síðustu tvo áratugi þá geti 
verið þar að baki fleiri ástæður en 
snúa að þróun geðheilbrigðis. „Notk-
un geðlyfja hefur aukist hér eins og 
á öðrum Vesturlöndum og heldur 
meira hér, en það er það sama og á 
við um ýmsa aðra lyfjanotkun hér á 
Íslandi,“ segir hann. Hér hafi verið 
tilhneiging til að lyfjanotkun aukist 
hraðar, en svo komi hin löndin alla 
jafna í kjölfarið með svipaða aukn-
ingu. Þannig séu Svíar á mjög svip-
uðum stað og Íslendingar hvað varði 
notkun þunglyndislyfja. „Málið er 
flókið og erfitt að smætta það í ein-
föld skilaboð.“ 

Fréttir af áströlsku rannsókninni 
á ágæti Omega-3 fitusýra til for-
varna gegn frekari þróun geðrofs-
veikinda segir Engilbert hins vegar 
í eðli sínu jákvæðar. „Við þurfum 
bara að sjá fleiri rannsóknarhópa 
komast að sömu niðurstöðu áður en 
við förum að leggja eitthvað upp úr 
þessu.“ 

Áður hafa verið birtar niðurstöð-
ur fyrstu rannsókna sem bent hafa 
til gagnsemi Omega-3 fitusýra við 
öðrum krankleika, án þess að frek-

ari rannsóknir styddu þær niður-
stöður á fullnægjandi hátt. Engil-
bert bendir á að frekari rannsóknir 
hafi þannig ekki rennt nægilega 
sterkum stoðum undir vísbending-
ar um að Omega-3 drægi úr líkum 
á þunglyndi. Þá komu í fyrra fram 
niðurstöður rannsóknar í hjarta-
lækningum á áhrifum Omega-3 á 
gáttatif sem sýndu að gagnstætt því 
sem talið var þá gerðu fitusýrurnar 
meira ógagn en gagn í þeim efnum.
 olikr@frettabladid.is

Í FISKBÚÐINNI  Fiskneysla Íslendinga hafi dregist mjög saman um leið og notkun 
geðlyfja hefur aukist. Í ljósi fregna frá Ástralíu um hamlandi áhrif Omega-3 fitusýra 
á geðsjúkdóma gæti einhver freistast til að tengja það saman.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Vafasamt að tengja saman 
fiskneyslu og geðheilbrigði
Frekari rannsókna er þörf áður en hægt er að fullyrða um ágæti Omega-3 fitusýra sem forvörn gegn geðsjúkdóm-
um. Áður hafa verið bundnar vonir við Omega-3 í baráttu við sjúkdóma sem ekki hafa reynst á rökum reistar.

LÍFSSTÍLL Samtök grænmetisæta á 
Íslandi halda vegan-grillveislu í 
dag klukkan tvö.

Grillið fer fram í Hellisgerði 
í Hafnarfirði og boðið verður 
upp á vegan-pylsur, lífrænt gos 
og hnetu- og ávaxtasnarl á vægu 
verði.

Markmið félagsins er að stuðla 
að jákvæðri ímynd grænmetis-
æta og fjölga þeim auk þess að 
vinna að því að fjölga úrvali 
af neysluvöru án dýraafurða á 
Íslandi.  - srs

Vilja fjölga grænmetisætum:

Vegan-grillboð 
í Hellisgerði

GRILLVEISLA  Vegan-pylsur verða á grill-
inu.  NORDICPHOTOS/GETTY

Vilt þú gefa egg?
Með því að gefa egg getur þú hjálpað 

annarri konu/pari að uppfylla drauma 
sína að verða foreldrar.

Ef þú vilt leggja okkur lið þá er númer okkar 
hjá Art Medica 1322. Hjúkrunarfræðingar Art 
Medica veita fúslega allar nánari upplýsingar 

áður en ákvörðun um egggjöf er tekin. 

www.artmedica.is
Ef margar konur svara 
þessu kalli verður hægt 
að hjálpa fleiri pörum. 



HLUTI AF BYGMA

Með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. Úrval getur verið misjafnt milli verslana. Gildir til 17. ágúst meðan birgðir endast.
Tilboð gildir ekki af vörum merktum “Lægsta lága verð Húsasmiðjunnar„ og tilboðsvörum. 

HELGAR
SPRENGJA

20% 
afsláttur

JOTUN LADY  INNIMÁLNING 
JOTUN MUR ÚTIMÁLNING

20% 
afsláttur

ALLAR JUMBO TRÖPPUR
3-8 ÞREPA

10.895 kr

FULLT VERÐ: 14.519

6.995 kr

FULLT VERÐ: 10.995

EPC12CAB, 12V, 2 rafhlöður
5245999

KR504CRE, 500W
5245599

7 kg, 1400 snúninga, A++
1805658

Damixa, Rowan
8000230

Hæð 64 cm, burðarþol 150 kg
5078885

4-5 X-TRA,  
110 Bör - 440L/klst.
5 m slanga og sápubrúsi
5254233

1500W
1805291Með barka og rakaskynjara

1805643

Svart, galv eða hvítt
6010944/566/943

HLEÐSLUBORVÉLHÖGGBORVÉL

ÞVOTTAVÉL 
EWP 1474TDW

ELDHÚSTÆKI ÁLTRAPPA 3 ÞREP

HÁÞRÝSTIDÆLA 
C110

RYKSUGA
JMALLFLOORÞURRKARI 

EDE 1072PDW

ÚTILJÓS VEJERS

4.595 kr

FULLT VERÐ: 6.579

14.965 kr

FULLT VERÐ: 20.955

3.995 kr

FULLT VERÐ: 5.249

14.796 kr

FULLT VERÐ: 18.495

14.990 kr

FULLT VERÐ: 19.453

49.990 kr

FULLT VERÐ: 59.900

ii

A 

HÚSASMIÐJUBLAÐIÐ ER KOMIÐ ÚT 
www.husa.is

ÚSASMMIÐIÐIÐÐÐÐIÐIÐJUJUJUJUJUJUJUJUBBLBLBLBLBLAAÐIÐ ER KOMIÐ ÚT

ÁSTARELDUR

799 kr

FULLT VERÐ: 1.599

64.900 kr

FULLT VERÐ: 74.290

POTTAPLÖNTUÚTSALA BLÓMAVALS 20-50% AFSLÁTTUR
FRIÐARLILJA

1.499 kr

FULLT VERÐ: 2.149
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Námskeiðið hefst 10. Sept 2013 í Árbæjarlaug.
Innritun virka daga frá kl. 17.00 og um helgar frá kl. 13.00 
í síma 557-6618 Stella, stella.gunnars@gmail.com 
stella.gunnarsdottir@reykjavik.is

Sundnámskeið fyrir börn 2ja-6 ára
hefst Föstudaginn 20.Sept .Nk.  
í Árbæjarlaug

Námskeiðið hefst 20. september 2014 í Árbæjarlaug.
Innritun virka daga frá kl. 17.00 og um helgar frá kl. 13.00 
í síma 557-6618 Stella, stella.gunnars@gmail.com 
stella.gunnarsdottir@reykjavik.is

Sundnámskeið fyrir börn 2ja-6 ára
hefst föstudaginn 19. september  
í Árbæjarlaug

Námskeiðið hefst september 2015 í Árbæjarlaug.
Innritun virka daga frá kl. 17.00 og um helgar frá kl. 13.00 
í síma 557-6618 Stella, stella.gunnars@gmail.com 
stella.gunnarsdottir@reykjavik.is

Sundnámskeið fyrir börn 2ja-6 ára
hefst föstudaginn 4. september  
í Árbæjarlaug

ORKUMÁL Skipulagsstofnun hefur 
komist að þeirri niðurstöðu að 
verulegir annmarkar hafi verið 
á umhverfismatsferli Landsnets 
varðandi lagningu Blöndulínu 3 
frá Blöndu í Húnavatnssýslu að 
tengivirki að Rangárvöllum í Eyja-
firði. Landsnet hafi ekki kannað 
kosti þess að setja línuna í jörð 
þrátt fyrir beiðni Skipulagsstofn-
unar.

Ólafur Valsson, eigandi jarð-
arinnar Hóla í Öxnadal, krafðist 
endur upptöku matsins, meðal ann-
ars á þeim grundvelli að ekki hafi 
verið bornir saman þeir valkostir 
að leggja jarðstreng og loftlínu. 
Skipulagsstofnun taldi sér ekki 
heimilt að taka málið upp að nýju, 
en lagði til grundvallar að meta 
hefði átt þann kost að leggja jarð-
streng í stað loftlínu. 

Skipulagsstofnun lagði fyrir 
Landsnet árið 2008 að meta jarð-
streng til samanburðar við loft-
línu á þessari leið sem er um eitt 
hundrað kílómetra löng. Svonefnd 
frummatsskýrsla, sem Landsnet 
skilaði til Skipulagsstofnunar í 
mars 2012, hafði ekki að geyma 
slíkt mat að mati stofnunarinnar.

Ásdís Hlökk Theodórsdótt-
ir, forstjóri Skipulagsstofnunar, 
telur að þrátt fyrir augljósa ann-
marka geti stofnunin ekki tekið 
málið upp að nýju. „Til þess þurf-
um við að hafa lagalegar heim-
ildir og eins og er rakið í bréfi til 
Ólafs er talað um hvaða heimildir 
við höfum. Það sem við gerum er 
að við förum í öll þau efnisatriði 
sem málsaðili vekur máls á til að 

skoða hvort efnislegir annmark-
ar eru á málinu sem er óháð því 
hvort það séu lagalegar heimildir 
til að taka málið upp aftur,“ segir 
Ásdís Hlökk. „Hins vegar munum 
við hafa þetta mál til hliðsjónar 
þegar sambærileg mál koma inn á 
borð hjá okkur.“

Skagfirðingar og Eyfirðingar 
hafa kallað eftir því að jarðstreng-
ur verði kannaður sem alvöru val-
kostur en Landsnet hefur hingað 
til ekki gert það. „Ljóst er að héðan 
í frá muni Skipulagsstofnun ekki 
taka við frummatsskýrslum frá 
Landsneti í sambærilegum málum 
nema jarðstrengur sé tekinn til 
raunhæfrar skoðunar. Ég mun 
ekki leyfa loftlínu um land mitt. 
Umrætt landsvæði hefur mikið 
verndargildi á landsvísu að áliti 
Náttúrufræðistofnunar Íslands 
og nýtur það verndar lögum sam-
kvæmt,“ segir Ólafur Valsson, eig-
andi Hóla í Öxnadal.

 sveinn@frettabladid.is

Umhverfismat 
háð miklum 
annmörkum
Skipulagsstofnun telur umhverfismatsferli Landsnets 
varðandi Blöndulínu 3 ófullnægjandi. Landsnet hafi 
ekki skoðað jarðstrengi þrátt fyrir óskir þess efnis. 
Telur sig ekki geta afturkallað fyrri ákvörðun sína.

ÖXNADALUR  Landsnet hefur lengi viljað leggja nýja Blöndulínu til að styrkja 
raforkuflutninga á landinu. Telur stofnunin byggðalínuna hringinn í kringum landið 
löngu sprungna. Landeigendur í Skagafirði og Eyjafirði hafa lengi barist fyrir því að 
Blöndulína fari á sumum svæðum í jörð. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

  Ég mun ekki leyfa 
loftlínu um land mitt. 

Umrætt landsvæði hefur 
mikið verndargildi á 

landsvísu að áliti Náttúru-
fræðistofnunar Íslands og 
nýtur það verndar lögum 

samkvæmt. 
Ólafur Valsson, 

eigandi Hóla í Öxnadal.

STJÓRNSÝSLA Strætó bs. braut 
útboðslög þegar fyrirtækið samdi 
við Ný-Tækni vegna Ferðaþjón-
ustu fatlaðra. Þetta er niðurstaða 
kærunefndar útboðsmála frá því 
á fimmtudag.

Ný-Tækni tók í febrúar við hlut-
verki Kynnisferða við svokallaðan 
tilfallandi akstur fyrir Ferðaþjón-
ustu fatlaðra. Kynnisferðir óskuðu 
eftir að losna undan skuldbinding-
um sem fyrirtækið hafði gengist 
undir sem aðili að rammasamningi 
eftir útboð í fyrrasumar. Fyrir-
tækin þrjú sem kærðu tóku þátt í 
því útboði en Ný-Tækni ekki.

Kærunefndin kemst að því í 
úrskurði sínum að Strætó bs. sé 
skaðabótaskyldur gagnvart kær-
endunum vegna samningsins. 
Samningurinn var þó ekki ógiltur 
vegna þessara annmarka. Þá var 
Strætó bs. gert að greiða kærend-
um sameiginlega 800 þúsund krón-
ur í málskostnað.

Sveinn Andri Sveinsson, lög-
maður kærendanna, segir umbjóð-
endur sína þokkalega sátta við 
niðurstöðuna. „Þar sem úrskurðar-
nefndin telur að framsalið hafi 

ekki verið í samræmi við lagaskil-
yrði þá hefði mönnum þótt lógískt 
að ómerkja þetta framsal. En hins 
vegar er þetta staðfesting á gagn-
rýni á vinnubrögð Strætó og gott 
að fá viðurkenningu á bótaskyldu.“

Sveinn Andri segir tvennt fram 
undan. Annars vegar muni þeir 

setjast niður og semja um greiðslu 
skaðabóta í samræmi við niður-
stöðu úrskurðanefndarinnar.

„Hins vegar þarf Strætó að fara 
að taka til hjá sér og skipta út 
þeim aðilum sem hafa haldið utan 
um þessa rammasamninga,“ segir 
Sveinn Andri.  - fbj

Þarf að borga skaðabætur samkvæmt niðurstöðu kærunefndar:

Strætó brotlegur við útboðslög

BRUTU LÖG Margvíslegir erfiðleikar hafa sett mark sitt á Ferðaþjónustu fatlaðra að 
undanförnu.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

BANDARÍKIN  Jimmy Carter, fyrr-
verandi Bandaríkjaforseti, hefur 
skýrt frá því að krabbamein hafi 
greinst í líkama hans. 

Carter, sem er níræður, segir 
þetta hafa komið í ljós þegar 
hann gekkst undir aðgerð á lifur 
nýverið. Hann segir að krabba-
meinið hafi nú þegar borist víðar 
um líkamann.

Carter var forseti Bandaríkj-
anna á árunum 1976 til 1981. 
Eftir að hann lét af forsetaemb-
ættinu stofnaði hann Carter-
stofnunina, sem hefur látið að sér 
kveða í mannúðarmálum víða um 
heim.

 - gb

Fyrrverandi forseti Bandaríkjanna skýrir frá veikindum:

Carter kominn með krabbamein

JIMMY CARTER  Hefur starfað að 
mannúðarmálum eftir að hann lét af 
forsetaembætti. NORDICPHOTOS/AFP
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Vilt þú gefa egg?
Með því að gefa egg getur þú hjálpað 

annarri konu/pari að uppfylla drauma 
sína að verða foreldrar.

Ef þú vilt leggja okkur lið þá er númer okkar 
hjá Art Medica 1322. Hjúkrunarfræðingar Art 
Medica veita fúslega allar nánari upplýsingar 

áður en ákvörðun um egggjöf er tekin. 

www.artmedica.is
Ef margar konur svara 
þessu kalli verður hægt 
að hjálpa fleiri pörum. 

GRIKKLAND Alexis Tsipras, for-
sætisráðherra Grikklands, ætlar 
nú að leggja örlög sín í hendur 
þingsins. Hann krefst stuðnings-
yfirlýsingar, þótt engan veginn sé 
öruggt að hann njóti meirihluta-
stuðnings lengur.

Þingið samþykkti í fyrrinótt, 
eftir sólarhringslangan mara-
þonfund, samning um þriðju 
fjárhagsaðstoðina frá Evrópu-
sambandinu, Alþjóðagjaldeyris-
sjóðnum og Evrópska seðlabank-
anum. Alls greiddu 222 þingmenn 
af 300 atkvæði með samningnum, 
þannig að hann rann auðveldlega 
í gegn með stuðningi stjórnarand-
stöðunnar.

Hins vegar greiddu 43 af alls 
147 þingmönnum SYRIZA, flokks 

Tsipras, atkvæði gegn samningn-
um. Til þess að Tsipras geti setið 
áfram sem forsætisráðherra þurfa 
einhverjir af þessum 43 þing-
mönnum að greiða atkvæði með 
stuðningsyfirlýsingu við hann, 
þótt þeir hafi verið andvígir samn-
ingnum.

Janis Varúfakis, fyrrverandi 
fjármálaráðherra, greiddi atkvæði 
gegn samningnum en sagðist engu 
að síður styðja ríkisstjórnina. 

Búist er við því að stuðnings-
yfirlýsing við stjórnina verði 
borin undir atkvæði þingmanna 
einhvern tímann eftir 20. ágúst. 
Verði stjórnin felld þarf að boða 
til nýrra kosninga í haust, með 
áframhaldandi óvissu um fram-
haldið.

Mikill hiti var í þingmönnum 
þegar rætt var um samning-
inn og gengu ásakanir á víxl. 
Tsipras  forsætisráðherra var 
harðlega gagnrýndur fyrir að 
hafa lúffað fyrir Evrópusam-
bandinu og komið heim með 
samning, sem er strangari gagn-
vart Grikkjum en fyrri samning-
urinn, sem hann sjálfur hafði þó 
hvatt Grikki til að hafna í þjóðar-
atkvæðagreiðslu í vor.

Fjármálaráðherrar evruríkj-
anna komu síðan saman strax í 
gær og samþykktu aðstoðina.

Samningurinn við Grikki felur 
í sér að þeir fá samtals 86 millj-
arða evra, eða jafnvirði rúm-
lega 12.000 milljarða króna. Á 
móti þurfa Grikkir að hagræða 

enn frekar í ríkisrekstri með 
því meðal annars að selja ríkis-
eignir, herða skattheimtu, hætta 
að greiða bændum eldsneytis-
styrki og hækka lífeyrisaldur, 
svo nokkuð sé nefnt.

 gudsteinn@frettabladid.is

Tsipras vill að þingið sam-
þykki stuðningsyfirlýsingu 
Gríska þingið samþykkti í fyrrinótt, eftir sólarhrings umræður, þriðju fjárhagsaðstoðina frá Evrópusamband-
inu, Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og Evrópska seðlabankanum. Nærri þriðjungur stjórnarflokksins var andvígur.

JANIS VARÚFAKIS  Fjármálaráðherrann fyrrverandi greiddi atkvæði gegn samningn-
um en sagðist engu að síður styðja stjórnina. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

ALEXIS TSIPRAS  Forsætisráðherra Grikklands var harðlega gagnrýndur á maraþon-
fundi þingsins. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

1. hluti (2010-2012): 
107,3 milljarðar evra

2. hluti (2012-2015): 
173,6 milljarðar evra

Brúarlán ( júlí 2015): 
7,16 milljarðar evra

3. hluti (ágúst 2015): 
86 milljarðar evra

Fjárhagsaðstoð 
til Grikkja

EFNAHAGSMÁL Greiningardeild-
ir allra stóru viðskiptabankanna  
þriggja búast við því að Seðla-
bankinn hækki vexti um 50 punkta 
á stýrivaxtafundi þann 19. ágúst. 
Greiningardeild Arion banka býst 
við því að Seðlabankinn hækki 
vexti um 125 punkta samtals það 
sem eftir lifir árs, að vaxtahækk-
uninni í ágúst meðtalinni.

„Fram undan eru þrír aðrir 
vaxtaákvörðunardagar á árinu 
og mesta óvissan er um hversu 
hratt Seðlabankinn mun hækka 

vexti. Við teljum þó að hann muni 
stíga frekar varlega til jarðar og 
muni ekki hækka vexti um meira 
en 50 punkta í einu á þeim vaxta-
ákvörðunarfundum sem eftir eru 
á árinu,“ segir greiningardeild 
Arion banka.

Greining Íslandsbanka segir 
að peningastefnunefnd muni rök-
styðja hækkunina í næstu viku 
með verri verðbólguhorfum, 
miklum innlendum launahækk-
unum og vaxandi spennu í efna-
hagslífinu. 

Íslandsbankamenn eru varfærn-
ari en greiningardeild Arion banka 
og spá því að nefndin muni hækka 
stýrivexti bankans um 1,0 pró-
sentustig til viðbótar á þessu ári 
að meðtalinni 0,5 prósentustiga 
hækkuninni núna í ágúst.

Hagfræðideild Landsbankans 
telur ekki útilokað að vextir verði 
hækkaðir um meira en 0,5 pró-
sentustig í næstu viku. Aftur á 
móti séu þrír fundir eftir af árinu 
og því töluvert svigrúm enn til að 
auka aðhald. - jhh

Útlit er fyrir að peningastefnunefnd Seðlabankans muni hækka vexti töluvert áður en árið er á enda:

Gera ráð fyrir 50 punkta hækkun vaxta

VAXTAÁKVÖRÐUN  Greiningaraðilar 
gera ráð fyrir skarpri hækkun vaxta á 
næstunni. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

PARAGVÆ Ellefu ára stúlka í 
Paragvæ fæddi í vikunni stúlku-
barn, en hún varð ólétt tíu ára 
gömul eftir að stjúpfaðir hennar 
nauðgaði henni. Frá þessu greinir 
Sky-news.

Stjórnvöld höfnuðu beiðni um 
fóstureyðingu, enda bannaðar þar 
í landi. Barnið var tekið með keis-
araskurði og heilsast mæðgunum 
vel. Stjúpfaðir hennar, sem er 42 
ára, neitar að hafa brotið af sér, en 
hann á yfir höfði sér allt að fimm-
tán ára fangelsi.  - ngy 

Stjúpfaðir nauðgaði henni:

Fæddi stúlku-
barn ellefu ára

SJÁVARÚTVEGUR Heildarafli 
íslenskra fiskiskipa í nýliðnum 
júlímánuði var rúmum 3.500 
tonnum meiri en á sama tíma 
í fyrra. „Metið á föstu verði 
minnkaði aflinn í júlí 2015 um 
4,2 prósent miðað við júlí 2014,“ 
segir í umfjöllun Hagstofu 
Íslands.

Á síðustu 12 mánuðum hefur 
heildaraflamagn hins vegar auk-
ist um tæp 251 þúsund tonn, sem 
er sagt 23,3 prósentum meira en 
á sama tímabili árið áður. „Mest 
aukning varð í löndun á upp-
sjávar afla, sem var rúmum 274 
þúsund tonnum meiri á tíma-
bilinu ágúst 2014 til júlí 2015 en á 
fyrra tólf mánaða tímabili.“  - óká

Aukinn afli frá fyrra ári:

Munurinn er 
251.000 tonn

ÝSA  Hagstofa Íslands birti í gær á vef 
sínum upplýsingar um afla fiskiskipa í 
júlímánuði.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR



Bílabúð Benna og Lykill gera þér kleift að eignast nýjan Opel á þægilegan máta. Útborgun er að lágmarki 10% af verði bílsins og Lykill lánar 
þér afganginn til allt að sjö ára. Þú velur þér nýjan bíl hjá Bílabúð Benna og sölumenn sjá um að ganga frá láninu. Lánshlutfall ræðst af 
lánshæfis- og/eða greiðslumati hvers umsækjanda og getur hæst orðið 90%. Skylt er að kaskótryggja bifreiðina á lánstímanum.  



GE bílar
Reykjanesbæ
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

Renault KADJAR
FRUMSÝNUM Í DAG

Hættu að horfa, farðu að upplifa 

Verð: 3.990.000 kr.
KADJAR Life 2wd
1,5 dísil, beinskiptur

Eyðsla 3,8 l/100 km*

Verð: 4.490.000 kr.
KADJAR Expression 2wd
1,5 dísil, sjálfskiptur

Eyðsla 3,8 l/100 km*

Verð: 4.990.000 kr.
KADJAR Expression 4wd
1,6 dísil, beinskiptur

Eyðsla 4,9 l/100 km*

VERIÐ VELKOMIN Á FRUMSÝNINGU 
Á NÝJUM RENAULT KADJAR 
Í DAG FRÁ KL. 12–16 
Nýr og glæsilegur sportjeppi frá Renault er kominn til landsins og verður frumsýndur 
í sýningarsal BL að Sævarhöfða 2, laugardaginn 15. ágúst, milli kl. 12–16.
Renault KADJAR hefur fengið frábæra dóma í Evrópu meðal annars fyrir flott útlit, 
skemmtilega aksturseiginleika og einstaka sparneytni.

Komdu og reynsluaktu nýjum Renault KADJAR – hættu að horfa, farðu að upplifa!



BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is
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EFNAHAGSMÁL Heildarútgjöld 
ríkis sjóðs á fyrstu sex mánuðum 
ársins voru innan fjárheimilda, að 
því er fram kemur í ársfjórðungs-
uppgjöri. Meirihluti fjárlagaliða 
er innan fjárheimilda á fyrstu sex 
mánuðum ársins.

Heildarútgjöldin námu 319,7 
milljörðum króna á tímabilinu og 
voru 104 milljónum innan heim-
ildar. Samtals eru 233 fjárlagaliðir 
með útgjöld innan heimilda ársins.

123 fjárlagaliðir eru með útgjöld 
umfram fjárheimildir ársins en 
hjá meirihluta þeirra er hallinn 

innan við 10 milljónir króna, eða 
samtals 233 milljónir. Í tilkynn-
ingu á vef stjórnarráðsins segir 
að gert sé ráð fyrir að flestir 
þessara liða verði innan heimilda 
í árslok. Stærstur hluti umframút-
gjalda skýrist af fáum liðum en af 
15 stærstu umframútgjaldaliðum 
fara þrír liðir samtals 4,7 milljarða 
króna fram úr fjárheimildum. Þar 
á meðal eru Sjúkratryggingar og 
Vegagerðin.

Ráðuneyti bera hvert um sig 
ábyrgð á því að dreifing fjárheim-
ilda innan ársins sé sem næst 

áætlaðri dreifingu raunútgjalda og 
er lögð áhersla á að ráðuneyti yfir-
fari vandlega dreifingu fjárheim-
ilda innan ársins á þeim liðum sem 
undir þau heyra.

Þegar Bjarni Benediktsson, fjár-
mála- og efnahagsráðherra, kynnti 
fjárlagafrumvarpið síðasta haust 
lagði hann áherslu á það markmið 
að fjárlög yrðu hallalaus, en gert 
yrði ráð fyrir 4,1 milljarðs króna 
afgangi. Til að sá árangur náist er 
mikilvægt að heildarútgjöld verði 
áfram innan heimilda á seinni árs-
helmingi. - jhh

Af fimmtán stærstu útgjaldaliðunum fara þrír liðir samtals 4,7 milljarða króna fram úr fjárheimildum:

Heildarútgjöldin námu 320 milljörðum 

RÁÐHERRA  Þegar Bjarni Benediktsson 
kynnti fjárlagafrumvarpið lagði hann 
áherslu á að það yrði hallalaust. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

MENNING Ólöf K. Sigurðardótt-
ir tók í gær við embætti safn-
stjóra Listasafns Reykjavíkur 
af Hafþóri Yngvasyni sem hafði 
gegnt stöðunni síðustu tíu ár. 
Ólöf gegndi áður stöðu forstöðu-
manns Hafnarborgar, menning-
ar- og listamiðstöðvar Hafnar-
fjarðar, frá árinu 2008.

Ólöf var áður deildarstjóri 
fræðsludeildar Listasafns 
Reykjavíkur og bar þar ábyrgð 
á stefnumótun, skipulagi og 
framkvæmd fræðslustarfsins. 
 - þea

Ólöf tekur við af Hafþóri:

Nýr safnstjóri 
Listasafnsins
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NEYTENDUR Kalla þarf inn til við-
gerðar 79 Subaru Forester-bifreið-
ar og 78 Subaru XV Impreza af 
árgerðum 2012 til 2014, að því er 
fram kemur hjá Neytendastofu. 

Ástæðan er sögð að rafkerfi 
á stýristúpu að neðan gæti náð 
að nuddast í hlíf og skammhlaup 
orðið ef hlífðarkápa rafkerfis-
ins skemmist. „Ef þetta á sér stað 
geta þurrkur, ljós og flauta dottið 
út,“ segir á vef Neytendastofu. BL 
hefur samband við bifreiðaeigend-
ur vegna innköllunarinnar. 

 - óká

Afstýra á skammhlaupi:

Kalla inn 178 
Subaru-bíla

SJÁVARÚTVEGUR Afli íslenskra skipa 
árið 2014 var 286 þúsund tonnum 
minni en árið 2013 samkvæmt 
nýbirtum tölum Hagstofu Íslands, 
eða 1.077 þúsund tonn. „Aflaverð-
mæti nam rúmum 136 milljörðum 
króna og dróst saman um 11 pró-
sent frá fyrra ári,“ segir í umfjöll-
uninni.

Fram kemur að stærsti hluti 
aflans hafi verið verkaður á Austur-
landi, að megninu til uppsjávarafli 
sem þar hafi verið landað. „Stærst-
ur hluti botnfiskaflans var unninn 
á höfuðborgarsvæðinu, 19,1 prósent 

og á Suðurnesjum, 13,4 prósent.“
Þá kemur fram að verðmæti 

aukaafurða sem féllu til við vinnslu 
fiskaflans hafi numið tæpum fimm 
milljörðum króna 2013 og staðið 
nokkurn veginn í stað á milli ára. 
En verðmæti aukaafurða telst ekki 
með inni í tölum um heildarafla-
verðmæti.

„Verðmætasta einstaka auka-
afurðin var þorsklifur að verðmæti 
952 milljónir króna, en næst komu 
grálúðuhausar að verðmæti 909 
milljónir króna,“ segir í Hagtíðind-
um. - óká

Verðmætasta einstaka aukaafurðin í íslenskum sjávarútvegi er þorsklifur:

Mest var verkað á Austurlandi

TOGARI  Aflaverðmæti dróst saman um 
tæpa 17 milljarða milli 2013 og 2014.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SVEITARSTJÓRNARMÁL Borgarráð 
Reykjavíkur hefur samþykkt að 
framlengja til ársloka 2018 með 
óbreyttum skilmálum rekstrar-
samning borgarinnar við Leik-
félag Reykjavíkur.

Heildarframlag til starfsemi 
og reksturs Borgarleikhússins 
samkvæmt áætlun 2015 nemur 
um 936 milljónum króna, sem 
skiptast í rekstrarframlag upp 
á 553 milljónir og styrk vegna 
innri leigu og áhaldaleigu upp á 
tæpar 384 milljónir króna. 

 - aí

Samið um leikhúsrekstur:

Framlengt til 
loka árs 2018

Það er kraftur í þér. Gagnvirk orkusýning Landsvirkjunar  
við Ljósafoss varpar ljósi á orkuna sem býr í öllum hlutum. 
 
Ljósafossstöð er í um 45 mínútna akstursfjarlægð  
frá Reykjavík. Verið velkomin.

Opið 10-17 alla daga. 
Leiðarlýsingar á landsvirkjun.is/heimsoknir
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MÍN SKOÐUN: JÓN GNARR

Náttúruvísindasöfn eru 
með skemmtilegri söfn-
um að heimsækja. Vegleg 
og stór söfn eru í flestum 

höfuðborgum. Margir Íslendingar 
kannast við American Museum of 
Natural History í New York og hið 
fræga British Museum í London. 
Það er náttúruvísindasafn í Ósló, 
Kaupmannahöfn. Náttúruvísinda-
safnið í Stokkhólmi var stofnað 1819 
og fagnar því brátt tvö hundruð ára 
afmæli. Ég hef komið í þessi söfn. 
Þegar ég ferðast til erlendra borga 
og hef tíma aflögu reyni ég yfir-
leitt að heimsækja náttúruvísinda-

söfn. Mér finnst 
það ei nhver 
skemmtilegustu 
söfnin að koma 
á. Það er þægi-
legt þegar maður 
er að ferðast með 
öðrum og sér-
staklega börn-
um, því þar geta 

allir fundið eitthvað við sitt hæfi. 
Náttúruvísindasöfn eru sérstak-
lega dýrmæt fyrir börn því þar fá 
þau uppfræðslu í undrum náttúr-
unnar með beinum hætti. Eftir að 
hafa vafrað um sýningarsali er svo 

gjarnan farið í safnbúðina þar sem 
ýmislegt athyglisvert fæst keypt. 
Á náttúruvísindasöfnum koma 
allir saman og þar er fræðslu og 
afþreyingu blandað saman. Þang-
að koma ferðamenn, skólabörn og 
fræðimenn. En líka listamenn. Fá 
söfn eru jafn tilvalinn og vinsæll 
áfangastaður fyrir fjölskyldur 
og náttúruvísindasöfn. Eitt besta 
svona safn sem ég hef heimsótt 
er Houston museum of natural 
science.  Ég fór þangað mörgum 
sinnum á meðan ég bjó þar. Og í 
hvert einasta skipti uppgötvaði ég 
eitthvað nýtt.

Náttúrulega

Það er ekkert veglegt náttúru-
vísindasafn á Íslandi. Það er 
sérkennileg staða í landi sem 

er heimsfrægt fyrir náttúru sína. 
Það er svona svipað og ef í Dan-
mörku væri ekkert Legoland. Fyrir 
nokkrum árum heimsótti ég safn-
ið í París. Það sem vakti athygli 
mína var að flestir gestir voru í 
þeim hluta safnsins sem sneri að 
Norðurslóðum. Þar er uppstoppað-
ur geirfugl og fyrir framan hann 
var löng biðröð. Fólk tók myndir af 
sér með líkani af náhval á meðan 
dýrin í Afríku fengu litla sem enga 
athygli.

Náttúruminjasafn Íslands er eitt 
þriggja höfuðsafna Íslands. Hlut-
verk þess er að „varpa ljósi á nátt-
úru Íslands, náttúrusögu lands-
ins, nýtingu náttúruauðlinda og 
náttúruvernd, auk þess að varpa 
ljósi á samspil manns og náttúru 
og á náttúru landsins í alþjóðlegu 
samhengi“. Safnið hefur verið í 
óásættan legu húsnæði og hús-
næðis hraki alla tíð. Safngripir 

hafa lent í höndum stjórnmála-
manna sem hafa notað þá til að 
afla sér fylgis í kjördæmum sínum. 
Stutt er síðan forsætisráðherra til-
kynnti flokksfélögum sínum að 
hann hygðist afhenda Hvalasafni 
Húsavíkur beinagrindina af steypi-
reyðinni, sem er þjóðargersemi á 
heimsmælikvarða. Hann gerði 
þetta auðvitað án nokkurs samráðs 
við Náttúrufræðistofnun eða Nátt-
úrugripasafn Íslands. Það hefur 
líka oft verið rætt í fullri alvöru að 
flytja safnið í heild sinni norður í 
Skagafjörð. Það er hluti af þeirri 
íslensku hallærispólitík sem öllu 
kollríður. Margir stjórnmálamenn 
berjast gegn því að safnið rísi í 
Reykjavík. Þeir vilja frekar reisa 
það einhvers staðar úti á landi eða 
útdeila mununum tvist og bast til 
einkaaðila sem tengdir eru ferða-
þjónustu á landsbyggðinni. Þetta 
er pólitískt mál eins og svo margt 
annað. En á meðan fólk þrætir um 
þetta liggur safnið undir skemmd-
um og þegar hafa yfir 2.000 safn-

gripir eyðilagst enda flest geymt í 
pappakössum í kjöllurum hingað og 
þangað um bæinn. Það væri vissu-
lega skárra að hafa það í einu lagi 
í Skagafirði. En gallinn við það er 
að flestir Íslendingar búa á höfuð-
borgarsvæðinu og þar eru flestar 
menntastofnanir landsins. Safn úti 
á landi mundi því aðallega þjóna 
ferðamönnum en íslensk skóla-
börn fara á mis við það og halda 
áfram að vita minna og minna um 
náttúru landsins síns. Mér finnst 
því augljóst að Náttúruminjasafn 
Íslands eigi að vera í Reykjavík. 
Það er langhagkvæmast að flestu 
leyti. Ég held að það mætti jafn-
vel reka safnið með hagnaði. Mér 
finnst það ekki óraunhæft miðað 
við vaxandi fjölda ferðamanna til 
landsins. Náttúra Íslands er ein-
stök. Það er ekkert Ísland í Amer-
íku. Það er ekkert Ísland í Evrópu. 
Og ég held að það sé ekkert Ísland 
í Asíu. Flest sem er sjaldgæft og 
einstakt og öðruvísi en allt annað 
er verðmætt.

Hallærispólitík sem öllu kollríður

Náttúruminjasafnið okkar situr 
fast í hlekkjum hugarfars. Það 
virðist almennt áhugaleysi 

um gildi og mikilvægi safnsins og 
fréttir af því fá ekki mörg læk á feis-
búkk. Allir virðast búnir að gleyma 
þjóðarsöfnuninni 1970, þegar jafn-
vel börn tæmdu sparibaukana sína 

svo íslenska þjóðin gæti keypt upp-
stoppaðan geirfugl. Erum við virki-
lega orðin svo miklir plebbar að við 
séum hætt að vilja reyna að skilja 
okkur sjálf? Við Íslendingar virð-
umst hafa meiri áhuga og skoðanir á 
því hvar höfuðstöðvar Landsbankans 
eigi að vera heldur en hvort og hvar 

Náttúruminjasafn sé. Flestum virð-
ist slétt sama. Það er ekki eðlilegt 
og ekki góð þróun. Hvað þarf mikið 
af verðmætum munum að týnast og 
skemmast áður en við rönkum við 
okkur? Mér finnst þetta mál vera 
okkur til skammar. Mér finnst þetta 
þjóðarskömm.

Þjóðarskömm

N
auðugir viljugir hlýða framhaldsskólar landsins 
fyrirmælum Illuga Gunnarssonar menntamálaráð-
herra um að nám til stúdentsprófs skuli vera þrjú 
ár í öllum skólum. Þar með dregur úr fjölbreytni 
í skólakerfinu. Breytingin er engin fyrir einbeitta 

nemandann sem fer beinu brautina hratt og örugglega. Þriggja 
ára skóli hefur lengi staðið honum til boða. Hann getur farið enn 
hraðar ef því er að skipta. 

Aðrir nemendur, þeir sem ekki eru vissir um hvað þeir vilja, 
stunda félagslíf af kappi, fá útrás fyrir sköpunarþrá í tóm-
stundum, þurfa að vinna með námi, eða einfaldlega hentar betur 
að fara sér hægt af einhverri ástæðu, eru nú neyddir til að fara 
hraðbrautina einu.

Fyrirmælin beina skólanum 
öfuga leið. Til að mæta þörfum 
sem flestra á skólinn að vera 
fjölbreyttur og sveigjanlegur. 
Hann á að hvetja krakka til að 
spila í hljómsveit, syngja í kór, 
stunda íþróttir, leiklist eða raða 
í hillur stórmarkaða á álags-

tímum. Ungt fólk hefur gott af að kynnast skapandi umhverfi og 
almennum vinnustöðum. 

Tónlistarlífið er vitnisburður um, að margir krakkar nýta 
frítíma sinn vel. Vaxtarbroddur tónlistarinnar er í framhalds-
skólunum. Leiklistarlíf skólanna er með miklum blóma og sama á 
við um íþróttir. Árangur okkar í handbolta og fótbolta er lyginni 
líkastur. Við höfum greinilega rambað á að gera eitthvað rétt. 

Hluti skýringarinnar hlýtur að vera að á mótunarárunum fái 
ungt fólk tækifæri til að rækta hæfileika sína utan skólatíma. Nú 
eru kostirnir þrengdir og kröftug ungmenni neydd til að velja á 
milli skóla og krefjandi áhugamála. 

Fyrirmæli ráðherrans fela líka í sér, að nemendum sem missa 
af lestinni er gert erfiðara að taka upp þráðinn á ný með hindr-
unum fyrir 25 ára og eldri. Það er skammsýni. Flest þekkjum við 
fólk á öllum aldri sem blessunarlega hefur fundið fjölina sína á 
skólabekk.

Ráðherrann notar hagkvæmnisrök. Þrjú ár í skóla kosta minna 
en fjögur ár og viðbótarár á vinnumarkaði skilar verðmætum, 
segir hann. Útreikningurinn stenst ábyggilega. En varla er hægt 
að setja verðmiða á skólagöngu án þess að greina innihaldið. 
Skólinn er fjárfesting en ekki eyðsla. Hann er bara einn þáttur í 
lífi ungs fólks á viðkvæmu skeiði. Taka þarf tillit til allra hinna 
þáttanna í flóknu dæmi.

Í vor verðlagði einhver reiknimeistarinn hálendið á 80 
milljarða. Hann margfaldaði markaðsverð landsins sem fórnað 
var fyrir Kárahnúkavirkjun með tuttugu. Landið sem er á 
áhrifasvæði virkjunarinnar er víst fimm prósent af hálendinu 
öllu. Margföldunin er rétt en útkoman hjákátleg, alveg eins og í 
skóladæminu. Andri Snær Magnason rithöfundur spurði reikni-
meistarann: Hvað kostar kílóið af ömmu þinni? Spurningin er í 
ágætu samræmi við tilefnið.

Margir kennarar og skólameistarar hafa kurteislega bent ráð-
herranum á, að ekki sé allt sem sýnist. Styttingin fer fram í and-
stöðu flestra sem eiga að koma henni í kring. Það boðar ekki gott. 

Rýrari fram-
haldsskólar

Kristín
Þorsteinsdóttir

kristin@frettabladid.is

Ilmkerti  2.653 kr. 3.790 kr.
Ilmstrá 2.793 kr. 3.990 kr.

COPENHAGEN 
Candle Company
ilmvörur í miklu úrvali



LFD 90AL70x33x100 cm 

9.990
7.992

20%
afsláttur

Arges HKV-100GS15 1000W, 15 lítrar

24.900
19.920

20%
afsláttur

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

Reykjanesbær Fuglavík 18 Opið virka daga kl. 8 -18

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

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

Tækjadagar
í Múrbúðinni

20-30%
AFSLÁTTURaf MÚRBÚÐARVERÐI

Strekkibönd
og Casters hjól

20%
AFSLÁTTUR

d
ól

Rafhlöðuborvél með höggi,  
HDA2544 18V

17.900
12.530

30%
afsláttur

Wis-SCR3  Kapalkefli 
4x16A 3G1,0

6.290

4.718

Lavor Vertico 20   
140bör 400 min ltr.

35.990

26.993

MJÖG ÖFLUG 
dæla 16,7kg

25%
afsláttur

25%
afsláttur

Rafhlöðuborvél 12V  
2 gíra Liion rafhlaða kr. 

11.990
20%
afsláttur

Drive útdraganlegt 
rafmagnskefli 
15 metra

11.990
9.592

Smergel 350W

6.490

5.192

Smer

6.
GMC 14,4V 1,2Ah með 
aukarafhlöðu, stiglaus hraði, 
BMC taska

 

5.990
3.594

40%
afsláttur

20%
afsláttur

Rafhlöðuborvél 
/skrúfvél HDD 3213 12V DIY

8.990

6.742

25%
afsláttur

30%
afsláttur

Bolta / járna klippur 42”

36” tommu kr. 3.990 
2.793

4.790

3.353

Dekton smáhlutabox 38cm 21 hólf

1.594

1.196

Öxi 600g fiberskaft

1.290

967

25%
afsláttur

30%
afsláttur

RLA-05
Áltrappa 5 þrep, tvöföld 

6.510
4 þrepa 5.990,-
6 þrepa 7.790,-
7 þrepa 8.990,-

5.272

4.792
6.232
7.192

20%
AFSLÁTTUR

Búkki stillanlegur

6.990

4.893

Vörutrilla 60kg  

4.990 
3.743

15 metra rafmagnssnúra

   3.190  

2.552

Drive léttivagn 150 kg 

5.790
4.343

25%
afsláttur

Patrol verkfærakista Trophy

8.995

6.746

25%
afsláttur

Alvöru skrúfstykki 15cm 14 Kg

7.890

6.312

Dósaborasett 9 borar

5.990

4.493

Karbít Borasett 33-
83mm 6stk

4.990

3.74320%
afsláttur

Asaki AM18DWE
borvél 18V Ni-CD 2,0 ah

16.990

11.893

25%
afsláttur

Drive toppasett 17 stk 1/4” 
    990 693

30%
afsláttur
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Liggurðu á skoðunum þínum? Það er algjör óþarfi . 
Sendu greinina þína á greinar@visir.is 
og við komum henni á framfæri hið snarasta.

Það er mat þeirra sem 
til þekkja að innflutn-
ingstollar hækki verð á 
nauta-, svína- og kjúk-
lingakjöti á bilinu 40% 
til 90%. Háir tollar veita 
innlendum framleiðend-
um skjól gagnvart inn-
flutningi. Mjög mismun-
andi er hvernig skjólið 
nýtist einstökum fram-
leiðslugreinum kjötvarn-
ings.

Efnahags- og framfarastofn-
unin (OECD) í París safnar 
saman og birtir upplýsingar 
um áhrif stjórnvaldsaðgerða 
á markaðsverð landbúnaðar-
varnings. Áhrif tolla á afkomu 
íslenskra bænda eru fundin 
með því að bera saman skila-
verð til þeirra annars vegar og 
erlendra kollega hins vegar. Við 
skilaverðið til erlendra bænda 
er bætt flutningskostnaði til 
Íslands. Með þessum hætti fæst 
mat á hversu mikil áhrif tollarn-
ir hafa á skilaverð til íslenskra 
bænda. Árið 2014 var staðan 
gagnvart Íslandi eins og lýst er í 
meðfylgjandi töflu.

Virk tollvernd ótrúlega mikil
Virk tollvernd er lítil eða engin 
þegar litið er til hefðbund-
innar kjötframleiðslu. Afnám 
tolla á kjötafurðir myndi litlu 
breyta hvað varðar skilaverð 
til íslenskra bænda á þessum 
afurðum. Virk tollvernd er hins 
vegar ótrúlega mikil þegar litið 
er til hvíta kjötsins, kjúklinga- 
og svínakjöts. Samkvæmt tölum 
OECD nam umframkostnaður 
íslenskra neytenda vegna ofur-
tolla á kjúklinga- og svínakjöti 

3,6 milljörðum króna árið 2014.
Ofurtollar á kjöti eru gjarn-

an rökstuddir með tilvísan til 
stuðnings við búsetu í dreifð-
um byggðum landsins. Því 
hefði að óreyndu mátt ætla að 
tollar hefðu mest áhrif á verð á 
lambakjöti og því næst á verð 
á nautakjöti. Megnið af fram-
leiðslu svína- og kjúklingakjöts 
fer fram í póstnúmerum í ágætri 
nálægð við póstnúmer 101 og er 
ekki ýkja mannaflafrek. Hvort 
framleitt er tonninu meira eða 
minna af hvítu kjöti á Íslandi 
hefur hverfandi, ef nokkur, 
áhrif á búsetu í dreifðum byggð-
um landsins.

Er á valdi Alþingis
Ofurtollar á kjötvöru skila sér 
augljóslega ekki með skilvirk-
um hætti sem stuðningur við 
dreifðar byggðir. Það er í valdi 
Alþingis og ríkisstjórnar að 
breyta lögum og reglum um tolla 
á innfluttri kjötvöru. Það stend-
ur því upp á þessa aðila að svara 
því hvort þeir vilji áfram stuðla 
að því að þvinga neytendur til að 
greiða 3,6 milljarða í yfirverð 
fyrir kjúklinga og svínakjöt.

Hverjir græða á 
ofur tollum á kjöti

Kjöt Skilaverð  Skilaverð til Mismunur/virk Tollverndar-
 til bænda erlendra bænda* tollvernd hlutfall
Nautakjöt   599,26 kr/kg   528,41 kr/kg   70,85 kr/kg  12%
Svínakjöt   394,26 kr/kg   240,72 kr/kg   153,54 kr/kg   39%
Kjúklingakjöt   435,00 kr/kg   113,99 kr/kg   321,01 kr/kg   74%
Lambakjöt  574,08 kr/kg   574,08 kr/kg  0,00 kr/kg 0,00 kr/kg  0%

*að viðbættum flutningskostnaði til Íslands, án tolla. 
Heimild: OECD, PSE-Database, eigin útreikningar

➜ Áhrif tolla á verð til bænda

TOLLAR

Þórólfur 
Matthíasson
prófessor

➜ Það stendur því 
upp á þessa aðila að 
svara því hvort þeir 
vilji áfram stuðla að 
því að þvinga neyt-
endur til að greiða 3,6 
milljarða í yfi rverð 
fyrir kjúklinga og 
svínakjöt.

Á þessu ári eru 160 ár liðin 
frá því Íslendingar fengu 
heimild til að versla við 
menn af öðru þjóðerni en 
dönsku. Verslunarfrelsið 
er án efa stærsta fram-
faraspor Íslandssögunn-
ar, sem engin þjóð á meira 
undir og því hljótum við 
að harma nýar hindranir 
á viðskiptum við Rússa, 
gamla vinaþjóð sem alltaf 
hefur reynst Íslendingum 
vel þegar mest hefur á reynt. 

Árið 1901 gerðu  Danir sam-
komulag við Breta um að þeir 
síðarnefndu keyptu beikon af 
Dönum og fengu að launum að 
veiða í fjörðum og flóum Íslands 
allt að þremur sjómílum frá 
strandlengju í 50 ár og skyldi 
samningi þessum sagt upp með 
tveggja ára fyrirvara. Með því að 
íslenska þjóðin tók sér lýðveldis-
rétt í allsherjaratkvæðagreiðslu 
árið 1944 var rudd leið til þess að 
segja upp samningnum svo strax 
farið að vinna að því. „Flesksölu-
samningnum“ danska var formlega 
sagt upp af Íslands hálfu 1949.

Frá lýðveldistökunni árið 1944 
hafa Íslendingar fjórum sinn-
um fært út fiskveiðilögsöguna. Í 
fyrsta skipti 15. maí 1952 og reru 
smábátar með íslenska fánann 

við hún. Landhelgin hafði 
verið færð út í fjórar sjó-
mílur frá grunnlínupunkt-
um sem þýddi að flóum og 
fjörðum var lokað fyrir 
erlendum fiskiskipum. 

Bretar brugðust við 
þessu með viðskiptahindr-
unum, sem þeir reyndu 
að fá önnur Evrópuríki 
til að taka þátt í og settu 
löndunar bann á íslensk 
skip sem stóð frá 1952-

1956. Í byrjun reyndist Íslend-
ingum þetta erfitt en þá voru það 
Rússar, eða réttara sagt gömlu 
Ráðstjórnarríkin, sem réttu Íslend-
ingum hjálparhönd með stóraukn-
um fiskkaupum. Í kjölfarið var 
svokallaður vöruskiptasamningur 
undirritaður 1. ágúst 1953. Tryggð 
var sala á öllum íslenskum fiski 
ásamt stórfelldri uppbyggingu á 
frystihúsum og fiskiðjuverum um 
land allt, sem margfaldaði afurða-
verðið. Með þessum samningum 
var jafnframt lagður grunnur að 
málningar-, niðursuðu- og skinna-
iðnaði svo eitthvað sé nefnt. 

Ólíkt núverandi ESB-ríkjum 
hafa Rússar aldrei beitt Íslendinga 
viðskiptaþvingunum, þvert á móti 
losuðu þeir takið og komu okkur til 
bjargar þegar mest á reyndi.

Evrópusambandið hótaði Íslandi 

viðskiptaþvingunum í tengslum við 
makrílveiðar árið 2011. Ef Ísland 
færi nú að ýtrustu óskum sam-
bandsins og fórnaði áratugalöng-
um og farsælum viðskiptum við 
Rússa, kæmist Ísland í enn verri 
stöðu ef slíkar hótanir verða aftur 
settar fram.  

Þegar Ísland gerðist aðili að 
Sameinuðu þjóðunum var það gert 
að skilyrði að Ísland þyrfti ekki 
að lýsa yfir stríði á hendur Þjóð-
verjum og Japönum. Íslendingar, 
sem eru herlaus þjóð, eru í góðu 
færi til að leita sátta í stað þess að 
bera sprek á eldinn, ekki síst í ljósi 
þess að Ísland á að baki langvinna 
vináttu við Rússa sem hafa stutt 
Íslendinga í öllum þorskastríðum, 
auk þess sem við erum ekki í Evr-
ópusambandinu.

Höfundur var stýrimaður hjá Land-
helgisgæslunni í þorskastríðinu.

Brot úr sögu þjóðar

Hornfirðingur-
inn Sigurpáll 
Ingibergsson 
hefur það fyrir 
sið að taka mynd 
í hvert sinn sem 
hann á leið fram 
hjá Hólárjökli. 
Sigurpáll sendi 
loftslagsátakinu 
#MittFramlag 
þessa samsettu 
mynd og eru 
myndirnar tekn-
ar með tíu ára 
millibili. Engum leynist breyting-
in sem hefur orðið á einum áratug. 
„Það sést glöggt að jökultungan 
hefur styst og jökullinn þynnst,“ 
segir Sigurpáll og bætir við: „Ég 
spái því að jökultungan verði horf-
in innan fjögurra ára. Hlutirnir 
gerast svo hratt.“

Hólárjökull er skriðjökull úr 
Vatnajökli, stærsta jökli Íslands 
og Evrópu. Hann mun láta mikið á 
sjá vegna hlýnunar jarðar á næstu 
tveimur öldum og munu skriðjökl-
arnir sunnan í jöklinum (Breiða-
merkurjökull og Skeiðarárjökull) 
eyðast fyrst. 

 Langjökull, næststærsti jökull 
Íslands, mun einfaldlega hverfa 
innan hálfrar annarrar aldar og 
við lok þessarar aldar verða 80% 
jökulsins á bak og burt.

Síðasta kynslóð 
sem getur gert eitthvað
Þeir sem fylgjast með erlendum 
fréttum hafa vafalaust orðið þess 
varir að Bandaríkjastjórn hefur 
gripið til róttækra aðgerða til að 
stemma stigu við loftslagsbreyt-
ingum. 

„Við erum fyrsta kynslóðin sem 
finnur fyrir áhrifum loftslags-
breytinga og sú síðasta sem getur 
gert eitthvað í málinu,“ sagði Bar-
ack Obama, forseti Bandaríkj-
anna, þegar hann fylgdi aðgerð-
unum úr hlaði á dögunum.  

Hins vegar er löngu kominn 
tími til að loftslagsbreytingar séu 
fluttar úr flokknum „erlendar 
fréttir“ yfir í „innlendar fréttir“ 
jafnt á Íslandi sem annars staðar 
og kannski ættu þessar kvíslar að 
renna saman í farveginn „mann-
legar fréttir“. 

Fyrir þá sem telja loftslags-
breytingar enn vera „erlendar 
fréttir“ sem komi okkar álíka 
mikið við og lagabreytingar um 
flóðhestaveiðar í Langt-í-burtu-

istan, skal bent á að málsmetandi 
útlendingar sækja til Íslands til 
að sjá breytingarnar með eigin 
augum. 

Fyrir tveimur árum heimsótti 
Ban Ki-moon, aðalframkvæmda-
stjóri Sameinuðu þjóðanna, Ísland 
og sagði á blaðamannafundi að eitt 
markmið heimsóknarinnar væri 
„að hann vildi sjá afleiðingar lofts-
lagsbreytinga af eigin raun og nota 
vitnisburðinn til að efla pólitískan 
vilja og sannfæra fólk um hversu 
brýnn vandi loftslagsbreytingar 
væru“.

Tusku-makríll í stað lundans?
Við þurfum samt ekki að hafa orð 
útlendinga fyrir því að loftslags-
breytingar séu að gerast, hér og 
nú. Vestmannaeyingar horfa for-
viða á tómt bjargið í einni stærstu 
varpstöð lunda í heiminum. Sjór 
hefur hlýnað við Ísland og makr-
íllinn sækir norður á bóginn og á 
Íslandsmið landsmönnum til mik-
illar ánægju. En böggull fylgir 
skammrifi því makríllinn leitar 
í sama æti og lundinn, með þeim 
afleiðingum að hann kemur ekki 
upp afkvæmum sínum, pysjunum. 

Sérfræðingar eru á einu máli 
um að íslenskt efnahagslíf hafi náð 
sér nokkuð vel eftir Hrunið meðal 
annars þökk sé tveimur hvalrekum 
í líki aukins ferðamannastraums 
og tekna af nýkominni fisktegund: 
makrílnum. Það er rífandi gangur 
í sölu tuskulunda á Laugavegi og 
Skólavörðustíg í Reykjavík, en ef 
bjargið tæmist endanlega í Eyjum 
verður lundinn álíka söluvænleg-
ur og geirfuglinn sálugi og fitja 
verður upp á einhverju nýju. Ekki 
veit ég hvort tuskumakríll seldist 
eins og heitar lummur, en það væri 

auk þess skammgóður vermir því 
þegar loftslagið er annars vegar 
virðist allt breytingum undirorp-
ið og ekkert vera endanlegt. Makr-
íllinn gæti horfið eins og hendi sé 
veifað ef sjórinn kólnar á ný, þegar 
bráðnunar Grænlandsjökuls fer að 
gæta í auknum mæli í hafinu. 

#MittFramlag
Sameinuðu þjóðirnar efna til enn 
einnar loftslagsráðstefnu, þeirr-
ar tuttugustu og fyrstu í röðinni, 
í París í desember og nú er talið 
að tímamótasamkomulag kunni að 
vera innan seilingar. Ljósmyndir 
Sigurpáls af jöklinum hörfandi, 
voru hans framlag til átaksins 
og keppninnar #mittframlag sem 
íslensk félagasamtök og stofnanir 
með fulltingi Evrópusambandsins 
og Sameinuðu þjóðanna, hafa efnt 
til í aðdraganda Parísarfundarins.

Nú líður á seinni hlutann í 
keppninni þar sem sigurvegari 
fær Parísarferð að launum, en 
þar er einfaldlega spurt: Hvert 
er þitt framlag í dag til bættrar 
umgengni við náttúruna og gegn 
loftslagsbreytingum?

Og verkefnið er að taka mynd af 
hverju því sem þér kann að detta í 
hug og senda gegnum Twitter eða 
Instagram með #mittframlag eða 
deila á vefsíðu verkefnisins www.
mittframlag.is. 

Loftslagsbreytingar eru ekki 
bara í langt-í-burtu-istan

LOFTSLAGSMÁL

Árni Snævarr
upplýsingafulltrúi 
hjá Sameinuðu 
þjóðunum

 Sigurpáll spáir því að Hólárjökull hverfi innan tíu ára

VERSLUN

Sigurður 
Þórðarson
stýrimaður

➜ Ólíkt núverandi ESB-
ríkjum hafa Rússar aldrei 
beitt Íslendinga viðskipta-
þvingunum, þvert á móti 
losuðu þeir takið og komu 
okkur til bjargar þegar mest 
á reyndi.

➜ Langjökull, næststærsti 
jökull Íslands, mun einfald-
lega hverfa innan hálfrar 
annarrar aldar og við lok 
þessarar aldar verða 80% 
jökulsins á bak og burt.

atvinnuleikhópa
Umsóknarfrestur til 30. september

Styrkir til
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Strokleður
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159
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VILDARTILBOÐ 
2x Júmbo blýantur

1.499
áður 2.745 kr.

  5 stk í pakka

  5 stk í pakka

kr.

VILDARTILBOÐ 
5x í pakka

199
áður 269 kr.

kr.

VILDARTILBOÐ 
Skrúfblýantur

349
áður 499 kr.

kr.

VILDARTILBOÐ 
Stylus penni

Reglustika 
sveigjanleg 20 cm

 NÝ BÓK

 NÝ BÓK

 NÝ BÓK

 NÝ BÓK

NOTUÐ BÓK

NOTUÐ BÓK

NOTUÐ BÓK

NOTUÐ BÓK



GYRO 
Vandaður armstóll 
frá Conform 
með svörtu leðri 
á snúningsfæti.
Stærð: B:67 D:77 H:87 cm 

 169.990 kr.  
 199.990 kr.

1. IVV Diamante diskur, fjögurra hólfa  5.990 kr.  2. Broste lukt 73,5 cm. (fleiri stærðir 
fáanlegar) 12.990 kr. 16.490 kr. 3. Eva Solo karafla  8.990 kr. 4. Iittala Kartio glös (2 stk.)  
2.890 kr.  Iittala Teema skál (15 cm.)  3.490 kr.  Iittala Teema diskur (21 cm.)  3.990 kr.  
Iittala Taika diskur (30 cm.)  6.490 kr.  5. Ilmkerti  2.653 kr. 3.790 kr.   6. Ilmstrá  
2.793 kr. 3.990 kr. 7. Ilmkerti  1.673 kr. 2.390 kr.  8. Alessi Anna tappatogari  12.990 kr. 

CLIPPER 
Skrifborð hvítt eða svart 
Stærð: B:120 D:60 H:75 cm 

 34.990 kr.   42.990 kr.

TESS 
Skrifborð úr aski með hvítri plötu. 
Með þremur litríkum skúffum. 
Særð: B:120 D:60 H:76 cm 

 59.990 kr.   69.990 kr.

ANACO XL 
Hornsófi hægri. 
Litur Corsica grár 
Stærð: B:288 x 212 x H: 80 cm  199.990 kr.   299.990 kr.

SALLY 
Fáir sitja betur.
Hægindastóll PU Brandy,  
Rio antrazit og ljósgrár.
Stærð: 72x72 H:88 cm.

 29.990 kr.   39.980 kr.

1. 2.

5.

3.

4.

6.

7.

8.

TANZANIA
Einstakt borðstofu-
borð frá SOUL. Úr eik.
Stærð: 100 x 200 x 76 cm.

 119.990 kr.   
142.990 kr.

TANZANIA
Vandaður skápur í 
borðstof una frá SOUL. 
Úr eik, gler í efri hurðum.
Stærð: 160 x 200 x 45 cm.

 349.990 kr.  
 434.990 kr.

TANZANIA
Bekkur úr eik  
fyrir borð stofuna  
frá SOUL.

 65.990 kr.  
 75.990 kr.

DEVON
Tungusvefnsófi. Geymsla undir tungu.
Stærð: 241 x 160 x 86 cm

 159.990 kr.   199.990 kr.

ófi. Geymsla undir tungu.
160 x 86 cm

     
Reykjavík 
Bíldshöfði 20

10 – 18  virka daga
11 – 17  laugardaga
13 – 17  sunnudaga

Akureyri
Dalsbraut 1

10 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

www.husgagnahollin.is 
558 1100

Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni eru birtar með 
fyrirvara um prentvillur. Yfirstrikað verð sýnir fullt verð vöru.



Vertu eins og heima hjá þér
Skoðaðu úrvalið í nýja blaðinu okkar

 79.990 kr.  99.990 kr.

 439.990 kr.  
 529.990 kr. 

PASO DOBLE
Þú vilt ekki standa  
upp úr þessum.
Hornsófi með tungu. 
Hægri og Vinstri  
Mariam brúnn. Stærð:  
350 × 156/254 × 80 cm

ELLY 
Stóll. Litir: Ljósgrár,   
grár og Town dökkgrár.
Stærð: 83 x 82 x 85 cm

 54.990 kr.   69.990 kr.

ELLY 
Þriggja sæta sófi.  
Litir: Ljósgrár,  grár  
og Town dökkgrár.
Stærð: 183 x 82 x 85 cm

VESTA 
Tungusófi hár, hægri og vinstri tunga. Divine antrazit eða grár.
Stærð: 300 x 94/160 x 80 cm 

 279.920 kr.   399.990 kr.

PASO DOBLE
Tungusófi. Hægri eða vinstri tunga. Grátt eða brúnt slitsterkt áklæði.Stærð: 306 × 156 × 80 cm

Reykjavík o Ak

Húsgagnahöllin 50 áraEftir hálfrar aldar farsæla sögu kynnum við endurnýjaða og 
glæsilega verslun með stórauknu vöruúrvali. Við þökkum 
þjóðinni samfylgdina og traustið í fimm áratugi. Fagnaðu 
þessum tímamótum með okkur og gerðu einstök kaup.

Vertu eins og
heima hjá þér

 299.990 kr.   369.990 kr.

Nýtt blað er komið í dreifingu 
http://www.youblisher.com/p/1196290-Husgagnahollin-agust-2015/ 
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Það verður líf og fjör á Sólheimum 
í dag þar sem haldið verður upp á 
Lífræna daginn í Menningarveislu 
Sólheima. Þessi hátíð er nú haldin í 
tíunda sinn en fleiri stórafmælum 
verður fagnað þennan dag á Sól-
heimum. „Það hittir svo á að í ár 
eru einnig þrjátíu ár frá Íslands-
göngu Reynis Péturs og Skátafé-
lag Sólheima á einnig þrjátíu ára 
afmæli. Það er því nóg af tilefn-
um til að fagna,“ segir Valgeir F. 
Bachman, skipuleggjandi Menn-
ingarveislunnar, en þegar blaða-

maður heyrir í honum hljóðið er 
undirbúningur á fullu. Verið er 
að reisa markaðstjaldið þar sem 
framleiðslan sem fer fram á Sól-
heimum verður til sölu með góðum 
afslætti. 

Að auki verða tvennir tón-
leikar í Sólheimakirkju, útileik-
ir og spil fyrir alla fjölskylduna, 
Háskólalestin mætir með fræðandi 
skemmtun og sýningin um göngu-
ferð Reynis Péturs verður opin. 
Skátafélagið vígir nýtt skátaheimili 
á afmælinu og fagnar með varðeldi 
þar sem hægt verður að baka brauð 
á priki og skátasöngvar sungnir. 

„Það myndast alltaf gífurlega 
góð stemning á þessum degi og 

hefur í raun verið góð stemning 
hjá okkur í allt sumar. Það hefur 
aldrei verið jafn mikið að gera hjá 

okkur. Enda er alltaf sól í Sólheim-
um þótt það rigni aðeins,“ segir 
Valgeir.  

Sólskinsdagur í Sólheimum
Sólheimar fagna stórafmælum í sinni árlegu Menningarveislu í dag. Fjöldi gesta í Sólheimum hefur sjaldan 
verið meiri en þetta sumarið og gestgjafarnir því í góðri æfi ngu að bjóða upp á gott fj ör og smitandi gleði. 

UNDIRBÚNINGUR Í FULLUM GANGI  Í markaðstjaldinu verður grænmeti frá Sólheimum til sölu. Reynir Pétur Steinunnarson göngugarpur, Valgeir F. Backman og Guðrún 
Rósalind Jóhannsdóttir skátar aðstoða Hörpu Rós Jónsdóttur við að bera lífræna íþróttanammið úr búðinni út í tjald.  

Erla Björg 
Gunnarsdóttir
erlabjorg@frettabladid.is

12:00-18:00 Kaffihúsið Græna kannan, verslunin Vala og markaðstjald.
13:00-17:00 Leikir fyrir börn á öllum aldri á túninu.
14:00-17:00 Háskólalestin. 
14:00-15:00 Magnea Tómasdóttir og Inga Björk Ingadóttir með   

 tónleika í Sólheimakirkju.
15:00-17:00 Vorsabær II kemur með hesta, teymt undir.
15:30-17:00 Skátaheimili Sólheima vígt. Varðeldur og söngur. 
16:00-17:30 Lífrænt grænmetiströllaseyði af hlóðum Tröllagarðs.
16:00-17:00 Nikolaus Kattner trúbador treður upp við Grænu   

 könnunna.

LÍFRÆNI DAGURINN Á 
MENNINGARVEISLU SÓLHEIMA

Uppskrift að hrátertu með kókos-
bragði sem er frábær með laugar-
dagskaffinu og er jafnvel enn betri 
daginn eftir og dugar því líka með 
sunnudagsmorgunkaffinu. 

Bounty-terta
1 bolli döðlur
2 ½ bolli kókosmjöl
¼ bolli kókosolía
½ bolli kasjúhnetur

rifinn börkur af einni appelsínu
1 tsk. vanilla
salt

krem
100 g dökkt gott súkkulaði
2 msk. kókosolía

Skerið döðlurnar frekar smátt og 
leggið í bleyti ásamt kasjúhnetum í 
um 20 mínútur. Hellið mesta vatninu 

af og maukið í blandara. Bætið við 
kókosolíu, kókosmjöli, appelsínu-
berki, vanillu og salti og blandið 
áfram í stutta stund. Setjið kringlótt 
mót á tertudisk, þrýstið „deiginu“ 
þar í.

Bræðið súkkulaði og kókosolíu yfir 
vatnsbaði og hellið yfir tertuna. 
Kælið í a.m.k. klukkustund eða yfir 
nótt. Fengið af alberteldar.com

Suðræn kókosstemning í einum tertubita 
Albert Eiríksson býður upp á uppskrift  að Bounty-hrátertu sem er ósköp holl en líka óskaplega gómsæt. 

Á MATARHÁTÍÐ ALÞÝÐ-
UNNAR, Reykjavík Bacon 
Festival, á Skólavörðustígnum 

á milli kl. 14 til 17 í dag.

 Á ALLA DÁSAMLEGU 
TÓNLISTINA á Jazzhátíð 
Reykjavíkur.

STÚLKAN 
Í TRÉNU, 
nýja 

bók eftir Jussi 
Adler Olsen sem 
hefur gott lag á að 
halda vöku fyrir 
flestum.

Á EINS 
MARGA 
LEIKI í 

enska boltanum 
og þú getur.

HELGIN
15. ágúst 2015  LAUGARDAGUR15. ágúst 2015  LAUGARDAGUR

FARÐU
HLUSTAÐU
LESTU
HORFÐU...

SUÐRÆN SNEIÐ  Hrátertan er best 
daginn eftir. 

Þorsteinn Bachmann, leikari
Áfram, Valur! 
„Ég er í fæðingarorlofi þannig að ég 
verð líklega mest með fjölskyldunni. 
Litla dóttirin er tíu vikna þannig 
að það eru ansi mikil rólegheit yfir 
okkur. Ég var reyndar að gæla við að 
fara á völlinn í dag á Valur-KR og held 
þar að sjálfsögðu með Val. Í kvöld 
munum við konan mín kíkja í afmæli 
til Charlotte Böving.“

Svanhildur Hólm Valsdóttir, 
aðst.maður fjármálaráðherra 
Hendir skóm
„Ég ætla að sofa, borða, lyfta 
og láta það eftir Loga að 
henda/gefa fullt af skóm. Og 
fara í brúðkaup!“ 

Vera Sölvadóttir, kvik-
myndagerðarkona 
Nýtur laugarinnar 
„Ég ætla að hanga í Vestur-
bæjarlauginni eins mikið og 
ég get af því að henni verður 
lokað vegna viðgerða frá og 
með mánudeginum.“ 

Jógvan Hansen, 
söngvari 
Vinna og heyskapur
„Ég er að fara að vinna. Syng 
í tveimur brúðkaupum í dag 
en á morgun getur verið 
að ég fari í Borgarfjörðinn í 
heyskap.“  



– fyrst og   fremst
ódýr!

Sjá opnunartíma verslana Krónunnar á www.kronan.is
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Ítölsk 
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New York 
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Kryddaður
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kg

Verð áður 1699 kr. kg
Íslenskur grísahnakki 
úrb. sneiðar
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New York 
marinering

Hvítlauks og
rósmarín marinering

Ítölsk 
marinering

989kr.
kg

Verð áður 1524 kr. kg
Íslenskar grísakótilettur með beini, 
kryddaðar eða marineraðar
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538kr.
kg

Verð áður 828 kr. kg
Íslenskur grísabógur heill 

35%
afsláttur

599kr.
kg

Verð áður 881 kr. kg
Íslenskt grísahakk

32%
afsláttur 30%

afsláttur

1595kr.
kg

Verð áður 2279 kr. kg
Íslenskar grísalundir
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Þegar blaðamaður og ljós-
myndari birtast í dyra-
gættinni hjá Jóhönnu 
Maríu á bænum Mið-
Görðum í Borgarbyggð 
er hún að kveðja bónd-

ann af næsta bæ sem kom yfir til 
að fá sér hádegismat, soðin bjúgu 
og tilheyrandi. Húsið er að mestu 
leyti autt, fyrir utan eitt rúm og 
kaffibollana sem hún setur á borð-
ið fyrir nýkomnu gestina. Hún 
og fjölskyldan standa í flutning-
um á mönnum, heimili og skepn-
um. Fjölskyldan og búslóðin eru 
enn vestur á fjörðum og Jóhanna 
María er að gera nýja fjósið klárt 
fyrir nautgripina með aðstoð vina 
og vandamanna. 

„Heimilisflutningarnir eru 
ekki flóknir og ég get alveg sofið í 
marga daga á dýnu á gólfinu. Naut-
gripirnir og hrossin eru aðalmál-
ið,“ segir Jóhanna María og svarar 
svo samviskusamlega spurningum 
blaðamanns um hvernig níutíu 
nautgripir séu fluttir úr Djúpinu 
á Vestfjörðum hingað á Vestur-
landið. „Við mjólkum að morgni á 
gamla staðnum og flytjum þá svo 
í flutningabílum í nýja fjósið, svo 
seinni mjaltir náist. Þá þarf fjósið 
líka að vera alveg tilbúið.“ 

Dæmigert fjölskyldubú
Jóhanna María er alin upp á Látr-
um í Djúpinu. Foreldrar henn-
ar hafa verið með búskap þar í 
fjörutíu ár og pabbi hennar er 
bókstaflega fæddur á túninu þar. 
Flutningarnir fela því í sér miklar 
breytingar fyrir fjölskylduna. 

„Ég er svoddan kamelljón þann-
ig að ég á gott með breytingar. 
Maður þekkir samt hverja einustu 
spýtu og hvern einasta hól vestur 
á fjörðum. Svo kemur maður hing-
að og þetta er eins og að byrja í 
nýjum skóla. Ég veit ekki alveg 
hvar ég á að byrja. En ætli þetta 
sé ekki erfiðast fyrir pabba. Við 
sáum gott tækifæri í þessu, að 
kaupa þessa jörð. Hér eru tvö 
íbúðarhús hlið við hlið og munu 
foreldrar mínir, ég og yngri bróð-
ir minn búa í öðru húsinu og eldri 
bróðir minn og fjölskylda hans við 
hliðina. Þetta verður hið týpíska 
fjölskyldubú þar sem allir hjálpast 
að. Það er gott að vera nær höf-
uðborginni upp á innkaup og við-
gerðir – og svo á ég líka möguleika 
á að komast heim þegar ég er ekki 
fram á nætur á þinginu.“

Fullorðinsgírinn
Jóhanna María hefur verið tvö 
ár á þingi fyrir Framsóknar-
flokkinn. Hún var 21 árs þegar 
hún náði kjöri og þar af leiðandi 
yngsti þingmaður til að hefja 
störf á Alþingi. Hún segir síð-
ustu tvö ár hafa kennt sér ótrú-
lega mikið. „Maður lærir smátt 
og smátt hvernig maður á að 
haga sér og hvernig maður á að 
tala. Svo er þetta spurning um 
að halda dampinum, vita hvað er 
að gerast í þjóðfélaginu og á sínu 
heimasvæði. Maður verður líka 
að muna að maður er þingmaður 
alls landsins. Vinir mínir grínast 
með að ég eigi til að detta í „full-
orðinsgírinn“. Þegar vinkonurn-
ar eru að plana sumarbústaðar-
ferð þá er ég að fara á fund hjá 
Íslandsdeild Norðurlandaráðs. Þá 
hlæja þær og segja að ég tali jap-
önsku.“ 

Er ekki símadama 
Ástæðan fyrir því að Jóhanna er 
þingmaður Framsóknarflokksins 
er einföld. Hún hefur lengi haft 
áhuga á pólitík og þegar það kom 
tími til að velja flokk settist hún 

niður með bæklinga frá öllum 
flokkum og las sér til um stefnu-
málin. Það leiddi hana til Fram-
sóknarflokksins og eitt leiddi af 
öðru. Hún lýsir sambandi sínu við 
flokkinn eins og hjónabandi, það 
séu góðir dagar og slæmir dagar 
en allir geti verið hreinskilnir og 
hún viti alltaf hvar hún standi. En 
er henni aldrei klappað á kollinn 
verandi talsvert yngri en aðrir 
þingmenn? 

„Ekki af öðrum þingmönnum. 
En eldri menn úr kjördæminu 
hringja oft í mig og biðja mig um 
að skila þessu og hinu til karl-
mannanna, til Gunnars Braga eða 
Ásmundar Einars. En tala ekki 
beint við mig. Þá svara ég því yfir-
leitt þannig að ég sé ekki síma-
dama. Svo er ég á Eystrasalts-
þinginu fyrir Ísland ásamt nær 
eingöngu gráhærðum karlmönn-
um. Enda er ég eiginlega alltaf 

spurð hvort ég sé ritari eða aðstoð-
armaður. Oft þarf ég að sýna skil-
ríki til að sanna að ég sé þing-
maður,“ segir Jóhanna hlæjandi 
og segist ekki hugsa mikið um 
ungan aldur sinn. Hún er alin upp 
í kringum fullorðið fólk, fréttir 
og þjóðfélagsmál hafa verið rædd 
við hana við eldhúsborðið frá því 
hún man eftir sér og henni er það 
fullkomlega eðlilegt að vinna með 
mun eldra fólki. 

Erla Björg 
Gunnarsdóttir
erlabjorg@frettabladid.is

Baráttan 
snýst ekki 
um mig
Þingmaðurinn og bóndinn Jóhanna 
María Sigmundsdóttir fékk að vita 
tvítug að hún geti aldrei gengið með barn. 
Hún uppgötvaði að eina leiðin fyrir hana til 
að eignast barn er ólögleg hér á landi. Það 
varð til þess að hún hellti sér í rannsóknar-
vinnu um staðgöngumæðrun og hefur sú 
vinna skilað sér inn á þing. 

  Ég er eiginlega alltaf 
spurð hvort ég sé ritari 

eða aðstoðarmaður. Oft 
þarf ég að sýna skilríki til 

að sanna að ég sé þing-
maður. 
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SJÖTTA  
BÓKIN

GAGNRYNENDUR ERU Á EINU MÁLI: 

FIMM STJÖRNU BÓK!



Þarf að grípa orðið oftar
Jóhanna viðurkennir að henn-
ar helsti galli í starfinu sé að 
láta ekki heyra nógu mikið í sér, 
enda hafi hún lært í sínu póli-
tíska uppeldi að maður biðji ekki 
um orðið hafi maður ekkert nýtt 
fram að færa.

„Ég þurfti að venjast nýju 
fundarformi. Ég var vön hnit-
miðuðum fundum hjá félagskerfi 
landbúnaðarins enda er fólk að 
skjóta inn fundum á milli mjalta-
tíma og þarf að vera komið heim 
fyrir ákveðinn tíma. Þannig að 
reglan er að maður biður ekki 
um orðið til að endurtaka eitt-
hvað sem annar er búinn að 
segja. Fyrst þegar ég kom inn á 
Alþingi gat ég orðið biluð á því 
að fólk væri að endurtaka sama 
hlutinn aftur og aftur. Það var 
svolítið erfitt fyrir mig að detta í 
þann gír. En ég er að læra þetta.“  

Fékk þrefalt sjokk  
Jóhanna María hefur þó verið 
áberandi í umræðu um stað-
göngumæðrun og ættleiðingar. 
Þar hefur hún látið til sín taka 
með löngum ræðum og fyrir-
spurnum um málefnið. Henni 
finnst mikilvægt að mögu-
leikinn á staðgöngumæðrun í 
velgjörðar skyni sé kannaður til 
hlítar en ekki að málið sé kæft 
í fæðingu vegna öfgafullra hug-
mynda um það. Málið er henni 
hjartfólgið en hún er sjálf í þeim 
sporum að geta ekki gengið með 
barn með eðlilegum hætti. 

„Þegar ég var tvítug og tiltölu-
lega nýbyrjuð í framboði missti 
ég fóstur án þess að hafa vitað 
að ég væri ólétt. Ég fékk í raun 
þrjár fréttir í einu. Að ég hafði 
verið ólétt, að ég hafði misst 
fóstrið og að ég myndi aldrei 
geta eignast barn án aðstoðar. 
Þannig að ég var í miklu sjokki 
og man varla eftir þessum tíma. 
Ég var í kosningabaráttu og 
reyndi að hafa nógu mikið að 

gera til að fá aldrei lausa stund 
til að setjast niður og hugsa um 
mitt ástand.“

Með ónýtt leg
Jóhanna María mun aldrei geta 
gengið fulla meðgöngu því legið 
í henni hafnar fóstrinu. „Ég er 
með heilbrigð egg, en ónýtt leg. 
Það hafnar fóstrinu þegar það er 
komið á visst þroskastig. Legið 
skynjar þá að fóstrið sé aðskota-
hlutur, losar festinguna og hreins-
ar sig út. Læknarnir sögðu mér að 
ég gæti farið í svakalegan pakka, 
reynt miklar hormónameðferðir 
og tæknifrjóvgun en að það væru 
samt sem áður mjög litlar líkur á 
að mér tækist að ganga með barn. 
Þeir sögðu að það yrði algjört 
kraftaverk. Það eru margir sem 
hafa komið til mín og sagt að þau 
séu mörg kraftaverkabörnin – 
en ég vil ekki lifa á því að mögu-
lega verði ég manneskjan sem fái 
kraftaverk.“ 

Í framhaldi af þessum fréttum 
fór Jóhanna María að kynna sér 
frjósemisaðgerðir, ættleiðingar 
og staðgöngumæðrun. „Ég hafði 
séð fyrir mér að mennta mig 
og stofna svo fjölskyldu eins og 
flestir aðrir. Mér fannst það eðli-
leg næstu skref í lífinu. En svo 
fær maður að vita að það sé ekki 
möguleiki lengur. Þá fór ég að 
skoða þetta betur og komst að því 
að ég hef í raun ekki rétt á hjálp 
eins og lagakerfið er á Íslandi. 
Ef ég væri með ónýt egg gæti ég 
fengið gjafaegg, en af því að ég 
er með ónýtt leg þá hef ég enga 
möguleika.“

Öfgar í umræðunni
Þessi reynsla Jóhönnu Maríu 
fékk hana til að skoða staðgöngu-
mæðrun. Nú gat hún vel skil-
ið fólkið sem vill gjarnan hafa 
þennan möguleika opinn. Það var 
fólk í sömu stöðu og hún. „Þetta 
eru konur með ónýtt leg eða ekk-
ert leg. Eins með samkynhneigða 

karlmenn sem hafa ekkert leg 
til umráða. Og mér fannst þetta 
bara svo ósanngjarnt. Að kerfið 
velji að hjálpa þessum og þessum 
og þessum. En ekki þessum! Og 
sá einstaklingur á bara að sætta 
sig við að fá í andlitið að það sé 
ekki sjálfgefið að eignast börn. 
En það er bara ekki sjálfgefið 
fyrir neinn.“ 

Jóhanna María vill leyfa stað-
göngumæðrun í velgjörðar-
skyni. Skýrsla hefur verið gerð 
um málið og stjórnarflokkarnir 
eru tilbúnir með frumvarp sem 
byggt er á þeirri vinnu. Þar er 
vilji til að leyfa staðgöngumæðr-
un í velgjörðarskyni. Frumvarp-
ið á eftir að fara fyrir þingið og 
vonar Jóhanna María að fólk sé 
tilbúið að líta á málið frá öllum 
hliðum. 

„Fólk dettur gjarnan í gírinn 
og talar um þriðja heims ríki, 
framleiðslu á börnum og sölu á 
líkama kvenna. En við erum að 
skoða þetta á allt öðrum forsend-
um og hér á Íslandi þar sem við 
höfum fyrsta flokks heilbrigðis-
þjónustu og sálfræðinga til að 
aðstoða við ferlið. Það verður að 
setja þetta mál í samhengi við 
aðra þjónustu sem pörum sem 
glíma við ófrjósemi er boðið 
upp á. Konur sem fá gjafaegg fá 
önnur erfðaefni, ganga með barn-
ið og eiga það eftir meðgöngu án 
nokkurra vandræða. En ef einhver 
gengur með þitt barn, þitt erfða-
efni, fyrir þig, þá er þetta orðið að 
einhverju sem má ekki tala um og 
málið er kæft í fæðingu.“ 

Nauðsynleg lagasetning
Jóhanna María segir mikilvægt 
að setja lagaramma utan um stað-
göngumæðrun, hvort sem hún 
verður lögleidd hér á landi eða 
ekki. „Það eru börn að koma til 
Íslands sem hafa fæðst með þess-
um hætti erlendis. Það mun halda 
áfram. Ættingjar úti eru búnir að 
afsala sér rétti á barninu og hafa 

ekkert tilkall þannig að börnin 
koma hingað og við verðum að veita 
þeim ríkisborgararétt. En þau eiga 
í raun enga foreldra ennþá og það 
verður til mikill vandræðagangur 
í kringum það. Það er vont að láta 
fjölskyldur rúlla í dómskerfinu í 
nokkur ár og þarna þarf að grípa 
inn í og setja lög.“ 

Snýst ekki um mína möguleika
Mögulega hefði Jóhanna María 
ekkert farið að íhuga barneignir 
og fjölskyldulíf ef hún hefði ekki 
fengið fréttirnar fyrir fjórum 
árum um að hún eigi ekki sama 
möguleika og aðrir. Í raun höfðu 
fréttirnar þau áhrif á hana að 
henni fannst hún þurfa að nota 
stöðu sína á þingi til að vekja 
athygli á málinu. 

„Fyrir mér snýst þetta ekki um 
mig og mína möguleika. Fréttirn-
ar sem ég fékk þegar ég var tví-
tug höfðu þau áhrif á mig að ég 
hellti mér út í rannsóknarvinnu 
og starfið hafði mikil áhrif á það. 
Mér finnst vera galli á lögunum 
og ég er nú í ágætri stöðu til að 
vekja athygli á því. Ég hef fengið 
að heyra að ég sé bara að berjast 
fyrir þessu af því að það snert-
ir mig. En það er alls ekki þann-

ig. Ég vil ekkert endilega nota 
staðgöngumæðrun í framtíðinni, 
kannski langar mig að ættleiða, 
kannski langar mig bara ekki 
að eignast börn. En ég get svo 
sannar lega sett mig í þessi spor,“ 
segir Jóhanna María og vonar að 
það muni skapast almennileg 
umræða um málið þegar frum-
varpið verður tekið fyrir á þingi. 
„Ég vona að hún verði litríkari 
en bara já eða nei, að rætt verði 
hvað sé hægt að gera til að bæta 
frumvarpið og umræðan verði 
tekin á hærra stig. Ég vil endi-
lega bæta þetta frumvarp eins 
mikið og hægt er.“ 

Dreymir um gott bú 
En Jóhanna María er ekki á þeim 
stað í lífinu að hún hugi að barn-
eignum. Hún lætur duga að fá 
frændsystkini sín lánuð, dekra 
þau og knúsa, og svo skila þeim 
aftur til foreldranna. Þessa dag-
ana er hún ein á risastórri jörð að 
vinna frá morgni til kvölds við að 
standsetja bú fjölskyldunnar. Hús 
bróður hennar þarf að vera til-
búið áður en grunnskólinn hefst 
og hún vonast til að fjósið verði 
tilbúið í október þannig að for-
eldrar hennar geti flutt sig yfir. 
Tvö ár eru eftir af kjörtímabilinu 
en hún segir of snemmt að segja 
til um hvort hún fari aftur í fram-
boð. Í haust mun hún þar að auki 
hefja nám í miðlun og almanna-
tengslum við Bifröst. „Ég ætla 
að taka námið hægt og rólega 
með vinnunni. Ég er á þeim 
aldri að maður ætti að vera að 
klára háskóla – ef ég hefði hald-
ið dampi. Ég hef mikinn áhuga á 
að tengja þetta nám inn í félags-
kerfi landbúnaðarins. Það gæti 
farið vel með því að búa hér og 
taka við búinu, ef þetta gengur 
upp eins og okkur dreymir um. 
Svo sagði einhver að lífið væri 
ekki búið eftir fertugt þannig að 
ég held nú að ég hafi nógan tíma, 
aðeins 24 ára gömul.“ 

Í FJÓSINU  Jóhanna María vinnur að því að hreinsa út úr fjósinu og hlöðunni til að geta sett upp nýjar innréttingar. Eftir örfáar vikur hefst þing á ný og því á hún annasama daga fram undan.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

  Ég hef fengið að 
heyra að ég sé bara að 

berjast fyrir þessu af því 
að það snertir mig. En það 
er alls ekki þannig. Ég vil 

ekkert endilega nota 
staðgöngumæðrun í 
framtíðinni, kannski 

langar mig að ættleiða, 
kannski langar mig bara 
ekki að eignast börn. En 

ég get svo sannarlega sett 
mig í þessi spor.
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25%
afsláttur af öllum 

fataskápum*

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

* afsláttur gildir af öllum fataskápum nema 
áður lækkuðum fataskápum eða merktum 
”Everyday Low Price”

FATASKÁPADAGAR

3 EINFÖLD SKREF AÐ 
ÞÍNUM DRAUMAFATASKÁP

1
VELDU STÆRÐ
 
Komdu með málin á rýminu til okkar og við hjálpum þér að skipuleggja skápinn. Þú velur þá stærð 
sem þér hentar og lit. Allir skáparnir okkar eru 220 cm á hæðina. 

2
VELDU ÚTLIT/ÁFERÐ
 
Veldu útlit sem þér finnst fallegast - viðar-, 
spegla- eða háglansáferð. Einnig hægt að 
velja milli mismunandi lita á grunnskápum. 

 

3
VELDU SKIPULAGIÐ
 
Ráðfærðu þig við sölumenn okkar og 
þeir leiðbeina þér með innra skipulag 
skápsins. Hér er sýnt aðeins brot af 
þeim lausnum sem við bjóðum uppá. 

 

50 cm 100 cm 100 cm50 cm 25 cm 96/96 cm

203 cm 253 cm 303 cm

Skilrúm

Skilrúm í skúffu

Bindarekki

Skúffa á brautum



Grár fataskápur, 
rennihurðir með 

gráu gleri. Hilla og 
fataslá fylgir. 

203x220x65 cm

SPARAÐU

40.825 kr.

Bianca fataskápur 
Áður 163.300 kr.

Nú 122.475 kr.

SPARAÐU

49.075 kr.

Bianca fataskápur 
Áður 196.300 kr.

Nú 147.225 kr.

Hvítur fataskápur, 
rennihurðir með 

hnotu og hvítu gleri. 

Hilla og fataslá fylgir. 

203x220x65 cm

*Nú getur þú fengið 12 mánaða vaxtalausa greiðsludreifingu þegar verslað 
er með VISA eða MasterCard. Þegar verslað er fær kaupandi að sjá 
yfirlit yfir greiðsluáætlun sem sýnir áætlaðar mánaðarlegar greiðslur, þ.e. 
afborgun ásamt lántökukostnaði og færslugjaldi.0%*

15. - 30. ágúst

Skóhilla Kommóða

Snúningshilla í hornskáp Skúffa

Geymslukassi Skyrtuhilla

Camembertbeygla 
með pestó, salati, rauðlauk, sólþurrkuðum 
tómötum og chilisultu

995 kr.

Svartur fataskápur 

með hvítum háglans 

hurðum og einni 

speglahurð. Hilla og 
fataslá fylgir. 

225x220x65 cm

SPARAÐU

44.344 kr.

Bianca fataskápur 
Áður 177.375 kr.

Nú 133.031 kr.

25-50% 
AFSLÁTTUR AF ÖLLUM 

SUMARVÖRUM
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Kjartan Atli
Kjartansson
kjartanatli@365.is

Að bíða í röð þegar erlend 
fyrirtæki opna útibú hér 
á landi, að grilla kótil-
ettur við öll tækifæri 
og að elska Eurovision 
skilyrðislaust eru meðal 

einkenna bolsins. Hið margþætta 
slanguryrði „bolurinn“ hefur verið 
notað yfir tiltekna manngerð und-
anfarin ár og má segja að orðið sé 
hægt og rólega að festa sig í sessi 
í vitund almennings. Undanfarna 
daga hefur það meðal annars verið 
notað yfir þá sem biðu í hinni frægu 
röð fyrir utan Dunkin’ Donuts til 
þess að fá ókeypis kleinuhringi eftir 
bandarískri uppskrift. 

Bolurinn er nefnilega hagsýnn, 
eins og blaðamaður komst að þegar 
hann ræddi við þá sem hafa stuðl-
að að því að þetta slanguryrði er 
hreinlega að verða að nokkuð vel 
skilgreindu hugtaki. En til þess 
að komast að raunverulegri merk-
ingu orðsins er ekki hægt annað en 
að leita aftur í upprunann og þá er 
slegið á þráðinn til Björgvins nokk-
urs Halldórssonar, sem söng manna 
fyrstur um bolinn.

„The ordinary Joe“
Upphaf slanguryrðisins má rekja 
til lags Brimklóar sem ber titil-
inn Bolur inn við bein, samið af 
þeim Björgvin Halldórssyni (höf-
undi hugtaksins) og Jónasi Friðriki 
Guðnasyni. „Þetta fæddist bara 
í stúdíóinu,“ segir Björgvin um 
slangrið og heldur áfram: „Þetta er 
staðfært úr bandarísku og evrópsku 
þjóðfélagi. Þetta nær yfir „The 
Ordinary Joe eða Joe Smo“, eins og 
sagt er í Bandaríkjunum. Bolurinn 
er bara venjulegt fólk, límið sem 
heldur samfélaginu saman og er alls 
ekki meint í niðrandi merkingu.“

Björgvin segir enn fremur að 
bolur geti haft margþætta merkingu 
og náð yfir mismunandi hópa fólks. 

En hvaðan kemur orðið bolur?
„Segjum að það sé verið að opna 

nýtt fyrirtæki og bolir gefnir í tilefni 
af því. Fólk sem fer þangað og fær 
frían bol og gengur í honum stolt um 
bæinn; það er bolurinn. Þaðan kemur 
þetta,“ svarar Björgvin.

Hinar mörgu birtingarmyndir 
bolsins
Henry Birgir Gunnarsson íþrótta-
fréttamaður hefur verið dugleg-
ur að halda slanguryrðinu á lofti 
undanfarin ár. Henry hefur meðal 
annars staðið fyrir hinum árlega 
boladegi á Twitter, þar sem Íslend-
ingar reyna að fá svör frá þekktum 
stjörnum í gegnum samskiptamiðil-
inn. Henry segir að birtingarmynd-
ir bolsins séu margar; að hægt sé 
að tala um „bolahegðun“ við hinar 
ýmsu aðstæður. 

„Í grunninn er þessi takmarka-
lausa auðmýkt Íslendingsins til 
þess að vera ofboðslegur bolur 
alveg mögnuð. Við hikum ekki við 
að standa í röð eftir kleinuhringj-
um eða McDonalds. Og við höfum 
ekkert betra að gera en að hanga 
í „Bolalindinni“, því okkur dettur 
ekkert betra í hug. Við megum varla 
sjá nokkurn einasta mann sem er 
frægur án þess að taka mynd af við-
komandi og segja frá því,“ útskýrir 
Henry.

Henry telur síðan upp nokkr-
ar tegundir bolsins: „Við erum 
með sólarlandabolinn, sem notar 
appið Instaweather í gríð og erg, 
þú ert ekki sólarlandabolur nema 
þú „instaveðrir“ þig í gang. Svo er 
það bolurinn á samfélagsmiðlunum. 
Þar fær bolurinn rödd og áhorfend-
ur og getur bolað sig í drasl. Við 
sjáum til dæmis fólk sem er eða var 
dálítið þekkt í samfélaginu og þykir 
kannski þjóðfélagslega þenkjandi. 
Þannig einstaklingar eru dugleg-
ir við að koma út skoðunum sínum 

um alla mögulega hluti til þess að 
sýna hversu klárir þeir eru. Og 
síðan mætir bolurinn í klappliðið 
og „lækar“ allt sem þessir einstak-
lingar segja á Facebook.“

Bolurinn heldur með Liverpool
Henry Birgir tiltekur fleiri teg-
undir af bolnum. Hann segir hinn 
hefðbundna bol yfirleitt halda með 
Liverpool í ensku knattspyrnunni. 
„Hinn týpíski bolur talar um Rob-
bie Fowler sem guð og er með mynd 
af Kop-stúkunni í „cover-mynd“ á 
Facebook. Hann tekur leikina alvar-
legar en nokkur annar og er fljótur 
að skipta um prófælmynd eftir því 
hver skorar fyrir félagið. Auðvitað 
er United- bolurinn og Arsenal-bol-
urinn líka sterkir, en þeir taka leik-
ina ekki eins alvarlega og Liverpool-
bolurinn.

Undir þessi orð tekur Baldur 
Beck, fjölmiðlamaður og vinur 
Henrys. Hann hefur einnig verið 
duglegur að halda slanguryrð-
inu á lofti í gegnum tíðina. „Það 
er ekki spurning að hinn týpíski 
bolur heldur með Liverpool.“ 
Baldur tiltekur fleiri atriði sem 

einkenna bolinn. „Hann hefur rosa-
lega gaman af því að hringja inn í 
útvarpið. Hann hringir inn og tekur 
„debatt“ við þáttastjórnendur. Bol-
urinn fer líka til Benidorm, á selfí-
stöng og grillar mikið.“

Bolur inn við beinið
Bæði Baldur og Henry segjast vera 
bolir inn við beinið. „Allir eru bolir 
að einhverju leyti,“ segir Baldur og 
bætir við hlæjandi: „Það eru lík-
lega allir Íslendingar bolir nema 
kannski Megas.“ Þeir félagar eru 

sammála um að eitt skilji þá frá 
hinum hefðbundna bol, eitthvað 
sem þeir öfunda hann af. „Hinn 
hefðbundni bolur veit ekki af því 
að hann er bolur. Það er snilldin,“ 
útskýrir Henry. 

Á samfélagsmiðlum má sjá marga 
nota slanguryrðið yfir sína eigin 
hegðun. „Já, þetta fer í einhvern 
hring, ef menn vita að þeir eru bolir 
og eru viljandi að bola. Það er allt 
annað en að gera þetta ómeðvitað. 
Meðvitaði bolurinn getur leikið 
sér með þetta. Hann getur búið til 

aðstæður þar sem hann getur leikið 
sér með þetta og kitlað bolinn í sjálf-
um sér,“ útskýrir Henry.

Hann segir enn fremur að notkun 
þeirra félaga og annarra á hugtak-
inu sé líklega einhver leið til að skil-
greina samfélag sitt. „Þetta snýst 
um að skilja þá sem eru í kringum 
mann. Þetta er svolítið Seinfeld-legt, 
að pæla svona mikið í hjarðhegðun 
og fleiru.“

En báðir taka það skýrt fram að 
þeir séu ekki að setja sig á æðra 
plan en almenning, eiginlega þvert 
á móti. Báðir segjast öfunda hinn 
hefðbundna bol.

Boladrottningin
Lilja Katrín Gunnarsdóttir blaða-
maður hefur einnig verið dugleg að 
nota slanguryrðið og titlar sig sem 
„Queen of bols“, eða Boladrottn-
inguna. Hún er ósammála Henry 
og Baldri, segir boli alveg geta 
verið meðvitaða um bolinn í sjálf-
um sér. „Til dæmis er ég dugleg 
að taka myndir af mér með frægu 
fólki á borð við Birgittu Haukdal og 
Stebba Hilmars. En vissulega eru 
sumir helbolaðir og átta sig ekki 
á því. En það er bara mjög gott. 
Það er engin skömm að því að vera 
bolur.“ 

Hún tekur undir að allir séu 
bolir inn við bein, eins og segir í 
textanum. „Við erum smáþjóð og 
smáborgarar. Fólk á bara að taka 
sínum innri bol fagnandi. Bolurinn 
elskar til dæmis þegar gítarinn er 
rifinn upp í partíi og að sjálfsögðu 
er Stál og hnífur á lagalistanum. 
Bolurinn grillar hvenær sem er. 
Og helst kótilettur í Bónus-mar-
ineringu. Bolurinn er líka ham-
ingjusamastur þegar hann fær 
eitthvað frítt; hvort sem það eru 
pylsur, blöðrur eða buff. Bolurinn 
sýnir vissulega af sér hjarðhegðun 
en syndir líka á móti straumnum. 
Hann brjálast þegar Reykjavík 
síðdegis seinkar um klukkutíma 
og fussar og sveiar ef Domino’s 
breytir matseðlinum. Því bolur-
inn vill ekki breytingar.“

Allir eru bolir inn við beinið
Slanguryrðið bolurinn hefur verið notað í nokkur ár yfir hinn hefðbundna Íslending. En hvað þýðir nákvæmlega að vera 
bolur? Hver er uppruni orðins? Eru birtingarmyndirnar fleiri en ein? Fréttablaðið leitaði svara við þessum spurningum.

BOLALEGT  Viðmælendur Fréttablaðsins voru allir sammála um að það sé bolalegt að standa í röð og bíða eftir ókeypis kleinuhringjum.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Texti: Björgvin Halldórsson, 
Jónas F. Guðnason

Af plötunni Smásögur (2004)

Ég vil góða steik, franskar með
Fótbolta og heyrt og séð
Ég er það sem ég er
Bolur inn við bein

Ég vil fá kaffið svart, kleinu með 
Heitar konur og ölið kalt. 
Er það sem ég er, 
bolur inn við bein. 

Vil engan kavíar, eða sushi bar, 
Enga skatta og skúringar, 
Ég er bubba fan, 
og bolur inn við bein 

Ég vil flugu á stöng … 
og verðið lágt, 
Halla og ladda … og menn í sátt. 
Er það sem ég er … 
bolur inn við bein. 

Ég vil Levis brók … og káboj skó. 
Graut og slátur og frið og ró. 
Er það sem ég er, 
bolur inn við bein. 

Hundsa pólitík, já og hræsni takk. 
Fólk með stæla og skítapakk. 
Ég er elvis fan og 
bolur inn við bein. 

Einmitt það sem ég er.
Bolur inn við bein … 

➜ Bolur inn við bein

Fréttablaðið ræddi við nokkra sér-
fræðinga um bolinn og bað þá að 
tiltaka bolalega hluti og athafnir. Hér 
er listinn, sem er þó ekki tæmandi:
● Selfie-stöng
● Bolamyndir (mynd með 

ein hverjum frægum).
● Buff
● Bolir með I love (erlend borg)
● Bylgjulímmiði í afturrúðunni
● Kassagítar í partíum
● Ættarmótstrúbadorinn
● N1 vegabréf
● Merktar fríar 

flíspeysur

● Crocs-skór
● Carlsberg-bjór
● Þorláksmessutónleikar Bubba
● Insta-weather 

● Fólk sem kjaftar frá sjónvarps-
þáttum, sem það sá áður en 
þeir komu á dagskrá á Íslandi.
● Að fá eitthvað frítt á 
bæjarhátíðum.

● Monta sig af mjög fjarskyldu 
skyldmenni sem er frægt, en þú 
hefur aldrei hitt.

● Að pósta jákvæðum fréttum úr er-
lendum fjölmiðlum og glæsilegum 
myndum af Íslandi á Facebook.

BOLALEGIR HLUTIR OG ATHAFNIR

BALDUR
BECK
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Mjódd - Salavegur - Búðakór- Akureyri - Höfn - Grindavík 

Reykjanesbær - Borgarnes - Egilsstaðir - Selfoss - Grandi

Tilboðin gilda  
15.ágúst til 17.ágúst
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Erla Björg 
Gunnarsdóttir
erlabjorg@frettabladid.is

Sigrún Þ. Geirsdóttir komst 
í fjölmiðla landsins í síð-
ustu viku þegar hún synti, 
fyrst íslenskra kvenna, 
yfir Ermarsund. Sundið 
tók 22 klukkustundir og 

34 mínútur. Þvílíkt hreystimenni, 
sögðu landsmenn með aðdáun og 
hafa líklega flestir ímyndað sér að 
þessi kona hafi fæðst með íþrótta-
skóna reimaða á sig og æft sund frá 
blautu barnsbeini. En þannig er það 
aldeilis ekki. Þar til fyrir sjö árum 
lét Sigrún helst ekki sjá sig í sund-
laugum landsins. 

„Ég var kyrrsetumanneskja og 
hreyfði mig lítið. Var alltof þung 
og líkamlega ástandið ekki sérlega 
gott, var með astma og exem. Svo 
dró systir mín mig með sér í sjó-
sund árið 2008 og ég heillaðist upp 
úr skónum. Mér fannst tengingin 
við náttúruna svo góð og þetta bætti 
bæði líkamlega og andlega líðan. 
Nú er ég mörgum kílóum léttari og 
nánast laus við astmann. Andlega 
er ég á nýjum stað, er orkumeiri og 
ánægðari með sjálfa mig.“ 

Ákvað að fara í skriðsundkennslu
Eftir tveggja ára sjósundiðkun fann 
Sigrún mikinn mun á sér. Áhuginn á 
hreyfingu óx með meiri getu. Litlir 
sigrar eins og að geta gengið á Esj-
una og Hvannadalshnúk eða fara 
út að skokka gáfu henni byr undir 
báða vængi. Árið 2011 synti Sigrún 
Viðeyjarsund en það var ekki fyrr 
en sjósundhópurinn hennar fékk 
þá hugmynd að synda boðsund yfir 
Ermarsund að hún ákvað að skella 
sér í sundkennslu. 

„Það eru bara þrjú ár síðan ég 
lærði skriðsund. Þar til þá hafði ég 
alltaf synt bringusund. Ég æfði í eitt 

ár og svo fór ég með sjósundkonun-
um mínum, sem kalla sig Sækýrn-
ar, yfir Ermarsundið í boðsundi. Við 
fengum þessa brjálæðislegu hug-
mynd eitt kvöldið heima hjá mér en 
mér fannst gáfulegra að læra sund 
áður en ég færi út í það verkefni.“

Hugsaði um hundinn sinn
Sigrún synti aftur boðsund yfir 
Ermarsund árið 2014 og eftir það 
fann hún að hana langaði að prófa 
að synda ein. Hún byrjaði að æfa á 
fullu fyrir það og undirbúa sund-
ið. Það þarf að panta bát, fá leyfi í 
Dover, fara í læknisskoðun og taka 
sex tíma reynslusund hér heima 
svo eitthvað sé nefnt. 

„Mikilvægasti undirbúningur-
inn er samt að kunna að stilla haus-
inn rétt. Ég hafði heyrt margar 
reynslusögur af því hvernig haus-
inn klikkar í sundinu. Þá fer fólk að 
hugsa einhverja vitleysu, fá rang-
hugmyndir, missa alla trú á sér og 
finna ástæðu til að hætta og gef-
ast upp. Ég var því búin að ákveða 
hvað ég ætlaði að hugsa ef ég fyndi 
ruglhugsanir ryðjast inn, nokkurs 
konar möntru.“ Sigrún fer að hlæja 
þegar blaðamaður spyr hvort hún 
vilji segja frá möntrunni sinni. „Ég 
hugsaði um hundinn minn, hann 
Fróða. Ég sá hann alltaf fyrir mér 
koma hlaupandi á móti mér þegar 
ég kem heim úr vinnunni. Ég vil 
samt taka það fram að ég á yndis-
legan eiginmann og þrjú börn.“ 

Kók kom henni yfir 
Þrátt fyrir góðan undirbúning 
var sundið afar erfitt. Hún hefur 
aldrei orðið sjóveik á ævi sinni 
en varð það eftir þriggja og hálfs 
tíma sund, eftir fyrstu fjórar mat-
argjafirnar. Áhöfnin á skipinu sem 
fylgdi henni á sundinu kastaði til 
hennar brúsa í bandi sem innihélt 
kolvetnis sprengju. En Sigrún hélt 
engu niðri. 

„Það fór allt í hnút í magan-

um. Næstu sex til sjö klukkutíma 
kastaði ég upp í hvert skipti eftir 
matar gjöf. Eftir tíu tíma var ég 
orðin köld og orkulaus. Þá var mat-
seðlinum breytt og mér var gefið 
kók, súkkulaði og Jelly Babies. Það 
borðaði ég næstu tíu tímana.“  

Ástvinir fullir af lygi 
Jóhannes Jónsson, maðurinn henn-

ar Sigrúnar, var á bátnum sem 
fylgdi henni eftir ásamt tengda-
dóttur, vinkonu og kærasta hennar. 
„Það er ekki æskilegt að hafa mak-
ann með því þeir geta víst skemmt 
sundið. Það er erfitt að horfa upp á 
manneskjuna sem þú elskar mest 
gubba, gráta, vera sára og svekkta. 
Því það var oft ansi erfitt hjá mér. 
En það var rosalega gott að hafa 

hann með og hann stóð sig ótrúlega 
vel. Það komu alveg upp augnablik 
þar sem ég vildi hætta en þá hvatti 
þetta eðalfólk mig áfram. Þau ættu 
í raun að fá fálkaorðuna í að ljúga, 
því þau voru alltaf að segja mér að 
það væru bara tíu mínútur eftir. 
Jafnvel þótt ég væri bara búin með 
sjö tíma sund,“ segir Sigrún hlæj-
andi. 

Fáum tekst að klára sundið
Sigrún kom heim á fimmtudaginn 
síðastliðinn og er enn að jafna sig 
eftir þrekvirkið. Fyrstu þrjá sólar-
hringana gat hún ekki klætt sig 
sjálf því hendurnar á henni voru 
sem lamaðar. En hún segir að 
þetta sé allt að lagast og „svo er 
húðin að jafna sig eftir alla þessa 
kókdrykkju,“ bætir hún við. 

Blaðamaður spyr af mikilli hvat-
vísi eftir þessar lýsingar af hverju 
hún fari út í svona vitleysu og upp-
sker mikinn hlátur. „Ég geri þetta 
ánægjunnar vegna. Jú, jú, ætli ég 
sé ekki með ágætis keppnis skap 
en ég er engin íþróttakona. Þetta 
snýst um að hafa gaman, njóta 
og klára. Tímatakan skiptir engu 
máli. Það sama gildir um hlaup og 
tvíþrautakeppnir sem ég hef tekið 
þátt í – ég ætla ekki að vinna nein-
ar medalíur. “ 

En Sigrún hefur uppskorið mun 
meira en medalíu. Hún hefur 
skráð sig á spjöld sögunnar. „Það 
er sérstök tilfinning, ég verð að 
viðurkenna það. Enda er ég virki-
lega stolt af þessu afreki mínu. 
Þetta var mjög erfitt og ekki nema 
einn af hverjum fimm sem reyna 
Ermarsundið ná að klára það. Mér 
þykir vænt um að vera fyrirmynd 
fyrir venjulegt fólk sem heldur að 
það þurfi að hafa svaka íþrótta-
feril til að setja sér svona mark-
mið. Þetta snýst mun frekar um 
rétt hugarfar. En já, það er mikill 
heiður að fá að vera hvunndags-
hetja,“ segir Sigrún hógvær. 

Heiður að vera hvunndagshetja 
Sigrún Þ. Geirsdóttir komst í fjölmiðla landsins í síðustu viku þegar hún synti fyrst íslenskra kvenna yfir Ermarsund. Hún 
byrjaði að hreyfa sig fyrir sjö árum, lærði skriðsund fyrir tveimur árum og í síðustu viku skráði hún sig á spjöld sögunnar. 

VAR KYRRSETUKONA  Þegar Sigrún prófaði sjósund í fyrsta skipti fyrir sjö árum var hún kyrrsetukona í yfirvigt. Í dag syndir hún yfir Ermarsund, tekur þátt í hlaupa- og hjólakeppnum, þríþraut og skreppur upp Esjuna. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM 

SUNDHETTA Í STÓRUM SJÓ  Það sést glitta í Sigrúnu í stóra hafinu. Þarna er hún 
búin að synda í fjóra tíma en alls synti Sigrún 65.000 sundtök. 

MIKLIR STRAUMAR  Leiðin er 62,7 kílómetrar. Straumarnir eru svo miklir að ekki er 
hægt að fara beina leið yfir. 

  Mér þykir vænt um að 
vera fyrirmynd fyrir venjulegt 

fólk sem heldur að það þurfi 
að hafa svaka íþróttaferil til 
að setja sér svona markmið. 



„Sterk, forvitnileg  
og heillandi...“  
     FRIÐRIKA BENÓNÝSDÓTTIR 
     FRÉTTABLAÐIÐ 

„Listavel skrifuð bók.“
   LE FIGARO

Hún var ung 

og heillandi 

– hann varð  

dularfyllsti 

rithöfundur 

20. aldar
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Skráðu þig í netklúbbinnog þú gætir unnið
borgarferð fyrir 2.

Drögum þann 30. sept!

Allt að20.000 kr. bókunarafsláttur til 3. september 2015,valdir gististaðir, valdar dagsetningar.

&vor

Haust

2015-2016
vetur

Iberostar Founty Bay 
m/allt innifalið

Frá kr. 138.900 m/bók.afsl.
Netverð á mann frá kr. 138.900 m.v.  2 fullorðna 
og 2 börn í herbergi. Netverð á mann frá 
kr. 184.900 m.v. 2 fullorðna í herbergi.
26. október í 10 nætur.

Tulip Inn
m/hálfu fæði

Frá kr. 121.900 m/bók.afsl.
Netverð á mann frá kr. 121.900 m.v.  2 fullorðna 
og 1 barn í herbergi. Netverð á mann frá 
kr. 134.900 m.v. 2 fullorðna í herbergi.
26. október í 10 nætur.

Agadir

Enotel Quinta Do Sol
m/hálfu fæði

Frá kr. 160.900 m/bók.afsl.
Netverð á mann frá kr. 160.900 m.v.  2 fullorðna í 
herbergi. 
24. apríl í 9 nætur.

Hotel Girasol 
m/morgunmat

Frá kr. 125.900 m/bók.afsl.
Netverð á mann frá kr. 125.900 m.v.  2 fullorðna í 
herbergi. 
24. apríl í 9 nætur.

Madeira

Barcelo Margaritas
m/allt innifalið

Frá kr. 139.900 m/bók.afsl.
Netverð á mann frá kr. 139.900 m.v.  2 fullorðna 
og 2 börn í herbergi. Netverð á mann frá 
kr. 173.900 m.v. 2 fullorðna í herbergi.
18. nóvember í 14 nætur.

Apt. Dorotea

Frá kr. 68.900 m/bók.afsl.
Netverð á mann frá kr. 68.900 m.v. 2 fullorðna og 
2 börn í íbúð. Netverð á mann frá kr. 88.900 m.v. 2 
fullorðna í íbúð.
27. janúar í 7 nætur.

Kanarí

H10 Conquistador
m/hálfu fæði

Frá kr. 130.900 m/bók.afsl.
Netverð á mann frá kr. 130.900 m.v.  2 fullorðna 
og 1 barn í herbergi. Netverð á mann frá 
kr. 147.900 m.v. 2 fullorðna í herbergi.
5. janúar í 7 nætur.

Tenerife Sur

Frá kr. 69.900 m/bók.afsl.
Netverð á mann frá kr. 69.900 m.v.  2 fullorðna og 
2 börn í íbúð. Netverð á mann frá kr. 89.900 m.v. 2 
fullorðna í stúdíó.
24. október í 7 nætur.

Tenerife

Bæklingurinn 

fylgir blaðinu í dag  Frá kr. 68.900
m/bókunarafslætti

þ 30. septpt!!

Allt ð

Bókaðu ferð 2015 og þú 

gætir unnið fría ferð 2016! 

Sjá nánar á heimsferdir.is

Glæsilegur valkostur!

Góður valkostur!

Stórglæsilegur valkostur!

Góð íbúðahótel!

Glæsilegur valkostur! Vinalegur valkostur!

Hagkvæmur valkostur! Hagkvæmur valkostur!



Frá kr. 221.900
30.05/06.06/20.08/27.08 í 7 nætur
Gönguferðir um ströndina og þorpin í Cinque Terre á Ítalíu, á
svæði sem býr yfir óviðjafnanlegri náttúrufegurð, menningu og
sögu. Cinque Terre heitir eftir fimm þorpum sem virðast hanga
utan í bröttum hlíðunum við ströndina sunnan við Genúa.
Netverð á mann frá kr. 221.900 í tvíbýli. 30. maí í 7 nætur. 
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5. október í 10 nætur 
Frá kr. 199.800
Heimsferðir bjóða beint leiguflug til Sikileyjar í byrjun október á 
yndislegum tíma. Hitastigið er notalegt og hentar bæði til sólbaða 
og fyrir þá sem vilja verja tímanum til að skoða þessa stórbrotnu 
eyju. Dvalið í Cefalu í 5 nætur og Giardino Naxos í 5 nætur.
Netverð á mann frá kr. 199.800 m.v. 2 fullorðna í herbergi.

Hotel ILF

Frá kr. 74.900 m/bók.afsl.
Netverð á mann m.v. 2 í herbergi m/morgunmat.
8. október í 4 nætur.

Frá kr. 199.900
m/hálfu fæði
Netverð á mann á La Sella m.v. 2 fullorðna 
í tvíbýli. 
7 nátta ferðir í september og október.

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

9. mars – 5. apríl 2016.

Frá kr. 465.500

Dubai – Oman – Jórdanía – Ísrael – 
Kýpur – Tyrkland – Krít – Aþena – Korfu 
– Dubrovnik – Ancona – Feneyjar

Netverð á mann frá kr. 465.500 m.v. 2 fullorðna í 
tvíbýli í innri klefa.

21. apríl í 4 nætur

Frá kr. 129.900
Gardavatnið er margrómað fyrir einstaka 
náttúrufegurð og fjölbreytni. Flogið til og frá
Veróna en þaðan er rúmlega klukkutíma akstur 
til hins undurfagra bæjar Malcesine sem 
stendur við norðausturenda vatnsins. Þar er 
dvalið á góðu 4* hóteli í 4 nætur.

Netverð á mann frá kr. 129.900 m.v. 2 fullorðna 
í tvíbýli.

Skihotel Speiereck
m/hálfu fæði

Frá kr. 109.900 
Netverð á mann frá kr. 109.900 m.v.  2 
fullorðna og 2 börn í herbergi. Netverð 
á mann frá kr. 132.900 m.v. 2 fullorðna í 
herbergi. 9. janúar í 7 nætur.

Hotel Unterberghof
m/hálfu fæði

Frá kr. 124.900 
Netverð á mann frá kr. 124.900 m.v.  2 
fullorðna og 2 börn í herbergi. Netverð 
á mann frá kr. 160.900 m.v. 2 fullorðna í 
herbergi. 9. janúar í 7 nætur.

Hotel Ribera de Triana

Frá kr. 89.900 m/bók.afsl.
Netverð á mann m.v. 2 í herbergi m/morgunmat.
6. nóvember í 3 nætur.

Hotel Derby

Frá kr. 89.900 m/bók.afsl.
Netverð á mann m.v. 2 í herbergi m/morgunmat.
20. nóvember í 3 nætur.

Hotel Mastino

Frá kr. 116.900 
Netverð á mann m.v. 2 í herbergi m/morgunmat.
21. apríl í 4 nætur.

26. október í 10 nætur
Frá kr. 239.900
Einstök 10 nátta sérferð þar sem þar sem ferðast er vítt og breitt um 
Marakkó, dvalið í litlum bæjum sem og stærri borgum, ekið er um 
stærstu pálmalundi í Norður-Afríku og farið í úlfaldareið út í Sahara-
eyðimörkina þar sem gist er í Berba-tjaldi.
Netverð á mann frá kr. 239.900 m.v. 2 fullorðna í herbergi.

3. desember í 3 nætur
Frá kr. 119.900
Aðventuferðir hafa notið mikilla vinsælda og öðlast fastan sess í 
hjörtum margra. Brugge er í heild sinni á heimsminjaskrá UNESCO 
enda einstaklega falleg borg sér í lagi á aðventunni þar hún skartar 
sínu fegursta með jólaljósum, jólahúsum og tilheyrandi tónlist. 
Netverð á mann frá kr. 119.900 m.v. 2 fullorðna í herbergi.

Prag Sevilla

Ævintýri í 

Marokkó
Aðventuferð til 

BruggeSikiley

Barcelona Verona

Cinque Terre

Páskasigling 
á framandi slóðum

Gardavatnið

Golf Lungau Flachau

5. okt

9. mars 21. apríl

26. okt. 3. des.

24.-28. sep. I 8.-12. okt. I 21.-25. apr. I 5.-9. maí 6-.9. nóv. 18.-23. sept. I 23.-28. sept. I 20.-23. nóvI 23.-28. mar. 21-25. apr.

Eitt stærsta skíðasvæðið! Ein vinsælasta gönguferðin!Golf við bestu aðstæður! Frábært skíðasvæði!
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NOTES
Skrái alls kyns punkta og hugmyndir í þessu. 
Þeir sjást síðan strax sjálfkrafa í tölvupóstin-

um. Stundum er einfaldasta appið það besta. 

INSTAGRAM
Til komast að því hvar fólk er og hvað það 

er að gera. Instagram er persónulegra en 
Facebook og Snapchat og fólk ófeimnara. 

TWITTER
Ég fylgi nærri öllum Íslendingum sem 
ég sé á Twitter. Þetta er besta leiðin til 
að sjá hvað fólk er að tala um, hvernig 

það talar og til að uppgötva klárt og 
skemmtilegt fólk. 

PODCASTS
Ég hlusta yfirleitt á 60-90 mín-

útur af útvarpsþáttum á netinu 
daglega. Aðallega viðtöl við áhuga-

verða frumkvöðla og rithöfunda.

3G 9:41 AM

Twitter

UPPÁHALDS 
ÖPPIN8

Podcasts Highrise

Harvest Tripit

Buycott

Instagram Notes

Kjartan Hreinn
Njálsson
kjartanh@365.is

Andrés Jónsson
almanna tengill

HARVEST
Í því skrái ég og held utan um alla þá 
útseldu tíma sem ég vinn fyrir skjól-
stæðinga Góðra samskipta. Mjög mikil-
vægt til að geta rukkað fyrir ráðgjöf. 

TRIPIT
Maður áframsendir tölvupóst frá flug-
félögum og hótelum á appið og það 
heldur utan um allt ferðaskipulagið. 

HIGHRISE
CRM-forrit með upplýsingum um alla sem 
ég hef átt í beinum samskiptum við auk 
nokkurra annarra, alls um 15.000 manns. 

BUYCOTT
Skannar strikamerki og gefur upp-
lýsingar um hvernig framleiðandinn 
stendur sig í umhverfisvernd, framkomu 
við starfsfólk og hvort þetta sé nokkuð 
síbrotafyrirtæki.

Tólin eru af ýmsum toga. Þann 
9. febrúar 1941, þegar jarðarbú-
ar voru á barmi þess að tæta 
heimsmynd sína í sundur, óskaði 
Winston  Church ill eftir hergögnum 
frá Bandaríkjunum: „Gefið okkur 
verkfærin, og við klárum verkið,“ 
sagði Churchill. Sama dag lá Albert 
nokkur Alexander í sjúkrarúmi í 
Oxford. Sýking hafði svipt hann 
sjóninni. Hann átti aldrei eftir að 
sjá rósarunnana á ný. Þegar þýskum 
sprengjum rigndi yfir Bretlandseyj-
ar nokkrum dögum áður sat Albert 
í moldarbeði við heimili sitt í borg-
inni og hugaði að rósunum. Garð-
klippurnar voru verkfæri Alberts. 
Sögulegar heimildir eru á reiki um 
hvað gerðist næst en svo virðist sem 
Albert hafi hrasað og hruflað andlit 
sitt á þyrnunum.

Næstu vikur háði ónæmiskerfi 
Alberts eigin heimsstyrjöld við 
bandalag streptó- og stafýlókokka. 
Orrusta af þessu tagi hafði farið 
fram ótal sinnum og í ótal mörgum 
líkömum. En ónæmiskerfi Alberts 
var það fyrsta sem naut liðsinn-
is framandi hergagna. Penisilín 
flæddi um líkama hans. Eftir blóð-
ugt stríð var sýkingin loks í rénun 
og skyndilega var sigur í höfn. 
Skaðinn var þó skeður og hýsillinn 
Albert – augnalaus og þakinn sárum 
– var allur. Orrusta Alberts átti eftir 
að breyta heiminum. Hann fékk 
fyrstur manna penisilín í æð og það 
átti eftir að sanna sig sem öflugra 
tól en allar sprengjur styrjaldarinn-
ar sem geisaði fyrir utan spítalann 
í Oxford.

Gullöld
Á þeim áratugum sem liðnir eru frá 
því að lögreglumaðurinn með grænu 
fingurna lést hafa sýklalyf á borð 
við penisilín flætt um æðar millj-
óna manna. Sá sem stóð við sjúkra-
rúmið í Oxford, með sprautu á lofti, 
var Alexander Fleming. Hann hlaut 
Nóbelsverðlaun í læknis fræði 1945 
fyrir uppgötvun penisilíns. Flem-
ing gerði sér grein fyrir gífurlegum 
möguleikum lyfsins, en hann var 
einnig meðvitaður um hættuna sem 
fylgir þeim. „Sá dagur mun koma að 
penisilín verður aðgengilegt öllum,“ 
sagði Fleming við verðlaunaathöfn-
ina. „Þá er hætta á að hinn fávísi 
noti lyfið í of litlu magni og örverur 
hans komist í tæri við lyfið í vægu 
magni svo ónæmi myndast.“

Þarna var Fleming að lýsa stöðu 
mála eins og hún er í dag. Sýkla-
lyfjaónæmi er meiriháttar ógn við 
almannaheill. Eða, eins og Alþjóða-
heilbrigðismálastofnunin orðar það: 
„Þessi ógn er ekki lengur spá, hún 
er til staðar, í öllum heimshornum 
og getur haft áhrif á hvern sem er, 
á hvaða aldri sem er, í hvaða landi 
sem er.“

„Við misstum okkur í gleðinni, 
það leikur ekki nokkur vafi á því,“ 
segir Magnús Gottfreðsson, sér-
fræðingur í smitsjúkdómum. „Sama 

hvert við lítum þá hefur notkun 
sýklalyfja verið hömlulaus og óhóf-
leg og nánast án eftirlits. Það er 
fyrst núna sem menn eru að vakna 
upp við vondan draum.“

Veröld án sýklalyfja
Uppgötvanir sem gjörbylta samfé-
lagi okkar eiga það til að hverfa í 
bakgrunninn. Þær verða sjálfsagð-
ar. Þegar þessir sjálfsögðu hlut-
ir eru síðan teknir út úr jöfnunni 
gengur dæmið ekki upp. Í veröld án 
sýklalyfja fer almenn heilbrigðis-
þjónusta úr skorðum. Lyfjameðferð 
vegna krabbameins er nær óhugs-
andi þar sem fjöldi hvítkorna hryn-
ur í blóði krabbameinssjúklinga 
með tilheyrandi hættu á sýkingu. 
Hætta á blóðsýkingu hjá þeim sem 
þurfa á himnuskiljun að halda verð-
ur óásættanleg. Í raun verður erf-
itt að opna líkama sjúklings án þess 
að horfast í augu við mikla hættu á 
sýkingu. Sótthreinsun, hrein her-
bergi og sóttkví koma aðeins í veg 
fyrir sýkingu frá umheiminum. 
Fyrir hverja frumu í líkamanum 
eru 10 örverur. Þær eru trilljón tals-
ins. Það er því töluverð hætta á að 
bakteríur á húðinni rati fyrir slysni 
ofan í líkamann þegar hann er opn-
aður. Við erum sjálfum okkur verst.

Jafnframt mun töluverð hætta 
stafa af hversdagslegum slysum. 
Albert okkar er ágætt dæmi um 
það. Þar sem hin minnsta skráma 
getur valdið alvarlegum veikindum. 
Þá munu hefðbundnar pestir verða 

erfiðar viðureignar. Þegar heimilis-
læknirinn þinn ávísar sýklalyfjum 
vegna streptókokka þá er það ekki 
gert svo að þú verðir betri í hálsin-
um. Sýkingin getur nefnilega leitt 
til þess að ónæmiskerfið ráðist á 
hjartalokur og eykur líkur á hjarta-
vanda í framtíðinni.

„Þetta er kannski hinn stóri 
harmleikur sögunnar,“ segir Magn-
ús. „Að menn hafa verið að nota 
sýklalyf þegar það á engan veg-
inn við. Af því hlýst bæði kostnað-
ur fyrir sjúklinginn og ónæmi sem 
allir í kringum hann verða fyrir 
barðinu á fyrr eða síðar.“

Ónæmi á Íslandi
Í nýrri skýrslu frá Embætti land-
læknis um sýklalyfjanotkun kemur 
fram að notkun þeirra hefur 
minnkað frá 2012. Þá hefur sýkla-
lyfjanotkun í dýrum einnig minnk-
að en sérstakar áhyggjur vekur 

vaxandi ónæmi iðrabaktería hjá 
mönnum fyrir breiðvirkum sýkla-
lyfjum en það eru vetnissprengj-
ur fúkkalyfjanna. Þær drepa allt. 
Ónæmi ætti „að vera hvatning 
innan heilbrigðiskerfisins til skyn-
samlegrar sýklalyfjanotkunar hér 
á landi“ segir í samantektinni.

Þórólfur Guðnason, settur sótt-
varnalæknir, segir Íslendinga 
standa sig nokkuð vel í alþjóðleg-
um samanburði. Hann ítrekar að 
ónæmar bakteríur og þær bakterí-
ur sem valda alvarlegum sýking-
um fara ekki alltaf saman. „Það er 
ekki endilega samsvarandi aukn-
ing,“ segir Þórólfur. „Við erum 
þegar farin að sjá áhrifin af þessu 
í samfélaginu og maður hefur 
engar aðrar forsendur en að halda 
að þetta muni aukast.“

Sýkingavarnir hafa verið efldar 
á Landspítalanum að sögn Magn-
úsar. Þær voru lengi afgangsstærð. 

Hönnun spítalans er hluti vandans. 
„Margra manna stofur, klósett sem 
nýtt eru af kannski tíu einstakling-
um. Hvernig er hægt að stunda 
nútíma læknisfræði á deildum 
sem hannaðar voru á fjórða ára-
tugnum?“

Hann bendir jafnframt á að í 
yfirgnæfandi hluta tilfella á notk-
un sýklalyfja sér stað utan spítal-
ans. „Sennilega 90% af allri notk-
un þeirra á sér stað utan manna. 
Sýklalyf á spítölum eru kannski í 
kringum 1% af allri notkun.“

Þórólfur og Magnús eru sam-
mála um að þörf sé á aðhaldi í 
notkun lyfjanna en um leið er þörf 
á nýjum lyfjum. Þrír áratugir 
eru síðan nýtt lyf kom á markað. 
Þróun þeirra er kostnaðarsöm og 
tímafrek en alls ekki ógerningur. 
Lyfjafyrirtækin þurfa annars 
vegar að takast á við stuttan notk-
unartíma sýklalyfja og hins vegar 
það að einkaleyfi falla úr gildi 
eftir ákveðinn tíma. „Þá kemur 
upp þessi sérkennilega þversögn. 
Er það þá hagur lyfjafyrirtækja 
að hvetja lækna og aðra til að nota 
þessi lyf óhóflega og þar með eyði-
leggja þau?“ spyr Magnús.

„Ég er bjartsýnismaður að eðlis-
fari. Nýjar aðferðir í lyfjaþróun 
munu fyrr eða síðar leiða til nýrra 
lyfja. Útbreiðsla ónæmra sýkla 
bendir til að þeir muni halda áfram 
að breiðast út. Víglínan hefur færst 
aftur undanfarin ár,“ segir Magnús 
að lokum.

Öld ónæmis blasir við okkur
Eftir sex áratugi af hömlulausri notkun á sýklalyfjum blasir breyttur heimur læknavísinda við. Við hundsuðum varnaðarorð 
Alexanders Fleming, mannsins sem uppgötvaði töfralyfið, og verðum nú að horfast í augu við óljósa og sýkta framtíð. 

ÓNÆMI  Sýklalyf eru forsenda heilbrigðisþjónustu eins og við þekkjum hana í dag.  MYND/GETTY

  Við erum 
þegar farin að 

sjá áhrifin af 
þessu í samfé-

laginu og 
maður hefur 
engar aðrar 

forsendur en að halda að 
þetta muni aukast.

Þórólfur Guðnason, 
settur sóttvarnalæknir.

  Við 
misstum 

okkur í 
gleðinni, það 

leikur ekki 
nokkur vafi 

á því.
Magnús Gottfreðsson, 

sérfræðingur í smitsjúkdómum. 



Sjóðandi hiti í Hveragerði

Ísdagurinn 2015
Dagskrá:

Ingó Veðurguð
Leikhópurinn Lotta
Kraftabraut Hjalta Úrsus
Gunni Helga og Jói G.

Smakkaðu eins mikinn ís og þú getur í þig látið. 
Þorir þú að prófa kamelmjólkurís, gráðaostsís, 
grískan jógurtís, poppkornsís eða mysingsís?
 
Skrímslin verða á staðnum!

Laugardaginn 15. ágúst, kl. 13:00–16:00
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Árið 1624 fóru þeir að byggja 
virki. Það var ekki merkileg 
smíð, því var hróflað upp úr leir 
og timbri þarna syðst á eyjunni, 
blessunarlega var nóg af timbri 
því eyjan var nálega öll skógi 

vaxin, nema þar sem mýrar gerðu trjám 
ókleift að festa rætur. Flugnager úr þess-
um mýrum gerðu þeim erfitt fyrir meðan 
þeir smíðuðu virkið sitt, en þeir létu sig 
hafa það, vissu að þeir þurftu á vernd að 
halda.

Þessir „þeir“ voru hollenskir skinna-
kaupmenn, komnir langt að heiman, en 
studdir flokki dáta og nokkrum embættis-
mönnum úr heimalandinu. Verndina þurftu 
þeir ekki gegn hinum innfæddu sem hirtu 
ekki mikið um bjástur hinna hollensku við 
loðdýragildrur sínar, heldur gegn nágrönn-
um sínum úr Evrópu, einkum Englending-
um, því enskir og hollenskir voru í mik-
illi samkeppni á sautjándu öld um nýjar 
nýlendur um veröld víða, og ensk herskip 
hikuðu ekki við að ráðast á hollenska kaup-
menn af litlu eða engu tilefni.

Því var virkið reist þetta sumar, og ári 
seinna skaut nýr hollenskur landstjóri 
styrkari stoðum undir nýlendu skinna-
kaupmannanna, sem nú var farið að kalla 
Nýju Amsterdam, með því að kaupa alla 
eyjuna þar sem virkið stóð syðst. Þau kaup 
hafa gjarnan verið talin eitt hið besta 
dæmi um hvernig óprúttnir Evrópumenn 
svindluðu og svínuðu á frumstæðum inn-
byggjurum, því hollenski landstjórinn 
Peter Minuit borgaði aðeins sem svarar 
tæpar tveimur milljónum króna fyrir alla 
þá eyju þar sem nú er hæst fasteignaverð 
í heimi: Manhattan.

HVER SVINDLAÐI Á HVERJUM?
En ekki er allt sem sýnist og Minuit var 
líklega ekki mestur svíðingur af þeim Evr-
ópumönnum sem þá fóru með yfirgangi 
um heiminn. Hann borgaði þó fyrir bæki-
stöðina en víða á „frumstæðum“ strönd-
um komu Evrópumenn einfaldlega, sáu 
og – rændu. Og Indíánar þeir sem Minu-
it í Nýju Amsterdam gerði samninginn 
við hafa vafalítið verið hæstánægðir, þeir 
fengu ekki glerperlur eins og þjóðsagan 
segir, heldur verðmæt og fullkomin verk-
færi og vopn og sitthvað fleira, en létu í 
staðinn skóga og sóttkveikjumýrar sem 
nóg var af í nágrenninu. Og eitt enn sem 
sýnir að það er ekki alltaf einfalt hver er 
að svindla á hverjum: Indíánahöfðinginn 
Seiseis sem gekk frá dílnum við Minuit 
og hirti góssið sem Hollendingar létu af 
hendi, hann var af ættbálki Lenapa en það 
voru í rauninni keppinautar þeirra Vekk-
vesgekar sem höfðu haft yfir Manhattan-
eyju að segja. Því er ekki vafi á að bæði 
Minuit og Seiseis hafa gengið mjög sáttir 
frá samningum.

Nema hvað, Nýja Amsterdam reyndist 
ágætlega í sveit sett til að þjónusta hina 
hollensku kaupahéðna og loðdýraveiði-
menn sem farnir voru að láta að sér kveða 

þar um slóðir á strönd Norður-Ameríku. 
Eftir fjörutíu ár eða um 1665 var Nýja 
Amsterdam talin til borga í hinu vaxandi 
hollenska nýlenduveldi og íbúar orðnir 
hvorki meira né minna en 1.500.

BARÓN LEGGUR ÚT Í ÆVINTÝRI
En þá víkur sögunni eitthvað um 4.500 
kílómetra í suðaustur og við staðnæm-
umst á norðurströnd Suður-Ameríku. Þar 
óx á 17. öld afar þéttur regnskógur niður í 
fjöruborð, nokkrar vatnsmiklar ár féllu og 
falla enn til sjávar frá norðanverðu Ama-
zon-svæðinu og heitir Súrínam sú stærsta, 
þarna er alls staðar mjög heitt og svo mik-
ill raki í lofti að stundum er eins og menn 
þurfi að synda um loftið frekar en ganga 
á jörðinni. Þarna kölluðu Evrópumenn 
Guyana á 17. öld en höfðu lítt hirt um að 
setjast að enda virtist fátt þangað að sækja 
fyrir þá. Hinir innfæddu Aravakar og Kar-
íbar bjuggu með ströndinni og sýsluðu við 
veiðar á sjó á landi en höfðu ekki myndað 
að ráði skipulögð samfélög, en djúpt inni í 
myrkum regnskógunum bjuggu aðrir ætt-
bálkar og smærri, hver sýslaði sitt.

En á eyjunni Barbados í Karíbahafi var 
þá komin lítil bresk nýlenda og þar var 
árið 1650 settur niður tæplega fertugur 
landstjóri, Francis Willoughby hét hann, 
barón að tign og hafði komið nokkuð við 
sögu í því grimmilega borgarastríði sem 
þá hafði geisað á Bretlandi árum saman og 
endaði með að Oliver Cromwell tók völdin 
en kóngurinn var afhausaður. Willoughby 
studdi þegar hér var komið son kóngsins 
er gerði tilkall til ríkis föður síns, Karl II 
kallaðist hann. Það var fyrir hönd Karls 
konungsefnis sem Willoughby barón kast-
aði breskri eign á stórt svæði umhverfis 
ósa Súrínam-árinnar. En síðan gerðu menn 
Cromwells atlögu að konungssinnanum á 
Barbados, Willoughby varð að segja af sér 
landstjórninni í upphafi árs 1652 en 
fékk að halda lífi og eignum, og ein-
setti sér nú að skapa í eigin nafni 
nýlendu á Súrínam-svæðinu í 
Guyana.

Og Willoughby gekk til verka 
af mikilli atorkusemi. Sem stór 
landeigandi á Bretlandi átti 
hann sand af seðlum og hóf nú 
markvissa auglýsingaherferð 
á heimaslóðum, þar sem hann 
hvatti fólk til að flykkjast til 
Willoughby-lands, eins og nýlend-
an var nú kölluð. Hann bauð hvorki 
meira né minna en paradís á jörð á 
svæði þar sem ríkti „eilíft vor“ og 
moldin var svo frjósöm að þar 
mátti planta hverju sem var eig-
inlega án fyrirhafnar; ávextir 
og veiðidýr nánast stukku upp 
í fangið á fólki í þessum aug-
lýsingum, og konur hinna inn-
fæddu „var ekki með nokkrum 
ráðum hægt að fá til að ganga 
í fötum“.

Hversu miklu máli þetta síð-
asttalda skipti er ekki gott að 
segja, en ætli það hafi samt ekki 
verið svolítið freistandi fyrir glæ-
nepjulega breska alþýðustráka í kulda-
legum hreysum uppsveitanna eða pestar-
bælinu London að kynnast slíkum konum? 
Líklega – en þó var annað sem skipti meira 
máli.

ÓPRÚTTNAR AUGLÝSINGAR
Undirrót þess borgarastríðs sem geisað 
hafði af mikilli hörku á Bretlandi voru 
trúarbragðadeilur þar sem hver höndin var 
upp á móti annarri: ýmsir flokkar púrít-
ana og mótmælenda og harðlínumanna, 
ennfremur biskupakirkjumenn og kaþól-
ikkar. Willoughby bauð hins vegar að í sínu 
landi myndu hvorki trúarbrögð né önnur 
gömul misklíðarefni skipta máli, og það 
var vissulega lokkandi fyrir þá sem orðn-
ir voru lúnir á erjum og stríðum. Og svo 
fór reyndar að Willoughby-land varð að 
þessu leyti eins og vin umburðarlyndis og 
trúfrelsis í hörkulegum trúarbragðaheimi. 
Allir nýlendubúarnir í skóginum voru vinir 

til að byrja með og þegar nokkur 
hundruð Gyðingar birtust á svæð-

inu, brottflúnir frá Brasilíu, þar 
sem hinir kaþólsku stjórnar-
herrar voru að herða tökin, 
þá var þeim bara vel tekið af 
íbúum Willoughby-lands og 
hvorki amast við þeim né trú 
þeirra.

Það var líka öðru að sinna. 
Því miður reyndist auglýsinga-

herferð Willoughbys hafa verið 
sama marki brennd og þegar 

Eiríkur rauði lokkaði fólk inn á ísa 
kaldar lendur Grænlands með 

því að ljúga til um landshætti. 
Víst var hlýtt og víst var jörð-
in frjósöm þegar menn kunnu 
með hana að fara, og vissulega 
voru konur hinna innfæddu 
berrassaðar, en lengi framan 
af var allt í volli. Hitinn var 
óbærilegur, moldin óskiljan-
leg og nýlendubúar, sem komu 
yfir hafið í trausti þess að þeir 

þyrftu ekki annað en rétta út 
höndina, þá dytti í hana gómsæt-

ur og næringarríkur ávöxtur, þeir 
voru fyrr en varði farnir að eltast við 

pöddur og maura til að drepast ekki úr 
hungri. Alls konar sjúkdómar gerðu vart 
við sig, skyrbjúgur lék marga svo illa að 
hárið losnaði af í stórum flygsum, húðin 
varð appelsínugul. Sníkjudýr úr undar-
lega þefjandi vatninu úr ánum áttu til 
að gera fólk blint, þar leyndust líka fjall-
grimmir krókódílar og hafði ekkert verið 
minnst á þá í auglýsingaáróðri Willough-
bys og hóstandi strákar frá Cornwall eða 
Dundee kunnu lítt að bregðast við slíkum 
skepnum.

Að ekki sé nú talað um blóðþyrsta 
jagúara, eitursnáka og reiðilega Karíba 
sem létu ekki bjóða sér endalaust að föl-
bleikir langt að komnir karlhlunkar með 
alls konar skavanka væru endalaust að 
góna á þeirra léttklæddu konur.

Ein og ein eiturör skaust víst út úr 
skógarþykkninu og hitti fyrir lostafulla 
nýlendumenn.

ÍTURVAXINN AFRÍSKUR PRINS
En þótt við þetta væri að etja, þá seigluð-
ust Willoughby og menn hans áfram. Matth-
ew Parker, sem skrifað hefur nýja bók um 
Willoughby-land, hefur reiknað út að barón-
inn prúði hafi lagt að minnsta kosti 600 millj-
ónir króna að núvirði í verkefnið og paradís 
á jörð skyldi vissulega rísa við Súrínam-fljót 
fyrr en síðar. Þegar fram í sótti virtust erfið-
leikarnir þó færast sífellt í aukana. Farið yfir 
hafið kostaði sitt og á Bretlandi sem var illa 
leikið eftir borgarastríðið höfðu ekki allir 
efni á þeim farmiða. Mönnum gafst að vísu 
kostur á að vinna kauplaust sem ánauðug 
vinnudýr í fjögur ár og voru þá leystir út 
með 12 hektara landspildu, en eftir að nokk-
ur hundruð nýlendubúar voru sestir að í Will-
oughby-landi, þá fór innflytjendum að fækka.

En þá fann Willoughby upp á svolitlu sem 
átti að bjarga nýlendunni hans. Það tókst að 
vissu leyti, en hafði líka í för með sér að þessi 
„paradís á jörð“ breyttist í hreinasta helvíti – 
að minnsta kosti fyrir suma. En þar sem ég 
er búinn með plássið á síðunni, þá verð ég að 
láta það framhald bíða næstu viku – þegar 
líka segir nánar frá hollensku nýlendunni 
í Nýju Amsterdam og hvernig henni hafði 
reitt, og svo kemur loks í ljós hvernig þessir 
fjarlægu staðir tengdust. Og líka segir frá 
skörungskvenmanni sem skrifaði eina fyrstu 
skáldsögu breskra bókmennta, og kemur við 
sögu á óvæntan hátt, og einnig segir ein-
hverra hluta vegna frá íturvöxnum austur-
afrískum prinsi.

Og að síðustu drukknar svo Willoughby 
barón.

AMERÍKUR UM MIÐJAN 17. ÖLD

NORÐUR-AMERÍKA

MIÐ-AMERÍKA

SUÐUR-AMERÍKA

Kúba

Amazon-svæði
Brasilía

Barbados

Nýja Amsterdam

ATLANTSHAF

KARÍBAHAF

Guyana Willoughby-
land

EILÍFT VOR 
Í PARADÍS

  Að ekki sé nú talað 
um blóðþyrsta jagúara, 

eitursnáka og reiðilega Karíba 
sem létu ekki bjóða sér 

endalaust að fölbleikir langt 
að komnir karlhlunkar með 

alls konar skavanka væru 
endalaust að góna á þeirra 

léttklæddu konur.

KEYPTI MANHATTAN  Peter Minuit kaupir eyju.

FLÆKJUSAGA
Illugi Jökulsson 
segir frá tveimur 

nýlendum á 17. 
öld, önnur var 

hollensk 
í Norður-

Ameríku en 
hin bresk í 

Suður-Amer-
íku. Og þær 

tengdust.



Íslensk hönnun
Fimm norðlenskir hönnuðir 
sýna í Ketilhúsinu á Akureyri 

um helgina. Allar vörur 
eru hannaðar í sam-
vinnu við framleiðendur 
í heimabyggð.

SÍÐA 4

Hátíð á Hólmavík
Það verður skemmtilegt á 
Hólmavík um helgina þeg-
ar fram fer óvenjuleg kvik-
myndahátíð þar. Gefur það 
ekki ástæðu til að skreppa 
norður?
SÍÐA 6

LAGERHREINSUN
Verðdæmi:

Nærbuxur 500 kr • Bolir 1.000 kr
Pils 3.500 kr • Vesti 4.500 kr

Kjólar 5.500 kr • Úlpur 6.500 kr
Herrapeysur 5.500 kr

Herra polobolir 2.000 kr
Buxur 5.500 kr st 10-24

LOGY ehf. • Veislusalur
Selásbraut 98 • 110 Reykjavik 
(Seláshverfi,  horni Vallarás )

Sími 661-2580

4 tíma fjör
Aðeins í dag,
laugardag

Fáðu þér áskrift í síma 1817 eða á 365.is

ENDALAUST TAL OG
10 GB Á 3.990 KR.*

Færðu farsímann yfir til 365 og fáðu frábært
sjónvarpsefni á fáránlega góðu verði.

Allt það besta hjá 365

*Gildir fyrir áskrifendur í tilboðspökkum 365

Elli Grill er einn meðlima 
hljómsveitarinnar Shades 
of Reykjavík. Þegar Elli var 

spurður hvernig samstarf hans 
og Leoncie kom til, svarar hann: 
„Það er skemmtileg spurning. 
Ég hitti söngkonuna eftir Secret 
Solstice-tónleikana. Shades of 
Reykjavík spilaði á tónleikunum 
sem voru mjög fjölmennir og vel 
heppnaðir. Þegar ég var að rölta 
heim á eftir, þá varð Leoncie á 
vegi mínum á Vöffluvagninum og 
við fórum að spjalla. Við spjöll-
uðum mikið um ítaló-diskó. Hún 
kannaðist við bandið mitt og ég 
þekkti auðvitað hennar tónlist. 
Eftir þetta góða spjall héldum við 
áfram að vera í sambandi á Face-
book og í framhaldinu ákváðum 
við að gera saman lag. Þetta 
gerðist allt mjög hratt,“ útskýrir 
Elli og bætir við að það hafi verið 
mjög gaman að spjalla við hana. 
„Hún kom mér virkilega á óvart. 
Leoncie hefur gert mörg mynd-
bönd og er sjálfstæður listamað-
ur eins og Shades of Reykjavík. 
Við smullum vel saman,“ segir 
Elli.

TUTTUGU MYNDBÖND
Það er mikil vinna sem liggur á 
bak við myndbandið og skemmti-
legar senur í því. Það kemur 
kannski á óvart en Shades of 
Reykjavík hefur gefið út yfir 
tuttugu tónlistarmyndbönd sem 
strákarnir vinna sjálfir að flestu 
leyti. „Rútur Skæringur leikstýrði 
myndbandinu með mér auk þess 
að vera tökumaður. Við fengum 
hann í þetta verkefni þar sem 
Rútur er einlægur aðdáandi 

LEONCIE OG ELLI 
SMULLU SAMAN
LITRÍKUR  Elli Grill, eða Elvar Heimisson, hefur vakið mikla athygli eftir að 
myndband birtist með honum og söngkonunni Leoncie. Þar syngja þau saman 
gamalt lag hennar, Enginn þríkantur. Myndbandið þykir vel heppnað en það 
er unnið af Shades of Reykjavík.

METNAÐUR „Við höfum mikinn metnað fyrir að gera vel,“ segir Elli Grill – öðru nafni 
Elvar Heimisson. MYND/ANTON
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LISTAMAÐURINN Elli hefur alla tíð haft áhuga á kvikmyndagerð, hjólabrettum og 
tónlist. Hann segir að þetta smelli allt mjög vel saman. MYND/ANTON

SHADES OF REYKJAVÍK Þeir eru flottir, félagarnir, sem nú hafa unnið skemmtilegt 
myndband ásamt indversku prinsessunni Leoncie. MYND/ANTON

Leoncie. Hann á áritað plakat 
frá henni og sýndi mér ýmislegt 
stöff sem enginn annar á. Rútur 
Skæringur er engum líkur, hann 
er menntaður kvikmyndatöku-
maður, og er einstakur á allan 
hátt. Hann safnar ótrúlegustu 
hlutum og skilur til dæmis mjög 
vel að Leoncie er með einstakan 
stíl sem fáir aðrir átta sig á. 
Honum fannst því mjög gaman 
að vinna að þessu,“ segir Elli enn 
fremur. Þegar hann er spurður 
hvort hann sé þá sjálfur orðinn 
aðdáandi Leoncie númer tvö 
svarar hann því játandi. „Það er 
ánægjulegt að myndbandið hafi 
vakið svona mikla athygli. Von-
andi vekur það athygli á öðru 
sem við höfum gert.“ 

BRETTASTRÁKUR
Hljómsveitin Shades of Reykja-
vík var með frumsýningarpartí 
á Loftinu á miðvikudagskvöldið 
þar sem myndbandið var sýnt. 
„Það varð allt brjálað þegar víde-
óið fór í gang, góð mæting og 
mikill stemmari í loftinu. Þetta 
heppnaðist frábærlega. Með-
limir Shades eru, fyrir utan Ella, 
Shaman Shawarma (Emil Andri 
Emilsson), hann býr til sándið og 
rappar, Prins Puffin (Arnar Guðni 
Jónsson) rappari er æskuvinur  
Ella og þeir hafa gert bretta-
myndir saman. Síðan er Her-
mann Bridde pródúser og Máni 
Kjartansson sem flúrar fólk uppi 
á sviði. „Við breyttum örlögum 
hans, útveguðum tattúvél og 
hvöttum hann til að flúra. Nú er 
hann að fara að læra þetta fag og 
ætlar alla leið.“

Elli er brettakappi og hefur 

verið á hjólabretti frá unga 
aldri. Hann keppir á hverju ári í 
Norðurlandakeppni sem fram fer 
í Kaupmannahöfn. „Ég stofnaði 
Shades of Reykjavík fyrst sem 
hjólabrettagrúppu. Við vorum 
strákar á hjólabrettum sem 
bjuggum til myndbönd. Ég valdi 
stráka með mér sem hafa hæfi-
leika á sviði kvikmyndunar og 
tónlistar. Við byrjuðum fljótlega 
að búa til leikna sketsa. Ég er 
alinn upp við teknó-tónlist og er 
mjög hrifinn af henni en síðan 
hefur rappið og hipphopp-tón-
listin bæst við.

AFINN VAR DJASSARI
Elli er sjálfmenntaður á sínu 
sviði. Hann hefur unnið töluvert 
við kvikmyndagerð, til dæmis 
hjá RÚV og Pegasus. Hann gerði 
sína fyrstu brettamynd sumarið 
áður en hann fór í áttunda bekk. 
„Þetta byrjaði með myndbands-
vél sem ég fékk í fermingargjöf,“ 
segir hann. Fyrsta brettamyndin 
tókst svo vel að hann framleiddi 
strax þrjár í viðbót sem voru vin-
sælar á sínum tíma. „Hjólabretti 
og tónlist fara einstaklega vel 
saman og sameinast í götulist,“ 
segir Elli.

Þegar hann er spurður um 
tónlist í fjölskyldunni kemur í 
ljós að djassleikarinn Viðar Al-
freðsson, sem var skólastjóri 
tónlistarskólans á Mývatni, var 
afi hans. „Hann var þekktur fyrir 
að vera orkumikill á sviðinu, rétt 
eins og ég.“ 

Elli segist í eðli sínu vera mjög 
rólegur þrátt fyrir líflega sviðs-
framkomu. „Ég hef hins vegar 
alltaf sankað að mér ofvirkum 
vinum sem hafa góð áhrif á mig.“

GENGINN ÚT
Sambýliskona Ella er Karen 
Elva Lundberg en þau eiga átta 
mánaða gamlan son, Annel 
Elvis Lundberg. „Við vildum 
hafa nafn sem gæti gengið í 
Skandinavíu. Ég hef oft dvalið í 
Kaupmannahöfn í lengri tíma til 
að stunda bretti og gert mynd-
band þar. Fólk getur fundið það 
undir Shade of Reykjavík cph 
2013.“ 

Strákarnir í Shades of Reykja-
vík eru nýbúnir að smíða stúdíó 
þar sem þeir vinna allt sjálfir. „Ný 
plata er í vinnslu og margt fleira 
spennandi í gangi hjá okkur. Við 
erum alltaf að búa til músík og 
fleiri tónlistarmyndbönd eru á 
leiðinni,“ segir Elli. Þeir munu 
koma fram á Iceland Airwaves. 
„Við seljum fatnað undir okkar 
merkjum til að fjármagna nýju 
plötuna og svo getur fólk séð 
hvað fleira er að gerast hjá okkur 
á Facebook-síðunni minni – Elli 
Grill.“

Þegar Elli er spurður hvort 
hann eigi eftir að koma fram með 
Leoncie, svarar hann því játandi. 
„Það á eftir að koma á óvart 
fljótlega en ég get ekki sagt frá 
því strax.“

SILFURTENNUR FRÁ TEXAS
Shades of Reykjavík er með þrjú 
tónlistarmyndbönd á Youtube 
sem hafa fengið meira en sjötíu 
þúsund áhorf. „Ég hef fulla trú á 
að við séum að slá í gegn,“ segir 
Elli og bætir við að fólk víða um 
heim horfi á myndböndin. Eitt 
vinsælt vídeó er til dæmis Górillu 
Grill sem vakti mikla athygli. 

Það hefur sömuleiðis vakið at-
hygli að Elli er með silfurtennur. 
Hann hefur mjög gaman af litrík-
um búningum og hefur sinn eigin 
stíl. Nafnið Grill tengist þessum 
silfruðu tönnum. „Gulltennur 
kallast grillz á ensku svo ég pant-
aði mér gull- og silfurtennur frá 
Texas í Bandaríkjunum. Ég sendi 
mót út og fékk góma til baka. 
Þetta eru eins og sogskálar sem 
festast við tennurnar sem síðan 
er hægt að taka út,“ útskýrir 
hann. Elli Grill er sem sagt ekki 
alltaf með silfraðar tennur. „Við 
pælum mikið í búningum, fötum 
og öllum fylgihlutum. Einnig í 
húsgögnum og umhverfi,“ segir 
hann. „Við höfum mikinn metnað 
fyrir því sem við erum að gera 
og ætlum að halda því áfram,“ 
segir þessi litríki og skemmtilegi 
listamaður.

Þess má geta að Shades of 
Reykjavík er með útvarpsþátt á 
föstudagskvöldum kl. 21-23 á FM 
Extra á 101,5.  ■ elin@365.is
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NORÐLENSK HÖNNUN Helga Björg Jónasdóttir er sýningarstjóri NOT, samsýningar norðlenskra hönnuða í Ketilhúsinu á Akureyri.
 MYNDIR/AUÐUNN NÍELSSON

Fjöldi norðlenskra vöruhönnuða á sýningu Epal 
á HönnunarMars í fyrra vakti athygli Akur-
eyrarstofu og Listasafns Akureyrar, en af þeim 

þrjátíu hönnuðum sem sýndu í Epal voru fimm frá 
Akureyri. Í framhaldinu kviknaði sú hugmynd að 
setja upp sýningu norðlenskra hönnuða á heima-
slóðum.

Helga Björg Jónasdóttir er sýningarstjóri.
„Ég ákvað strax að búa til nýtt verkefni í kringum 

þetta, setja ekki bara aftur upp sömu hluti og sýnd-
ir voru í Epal heldur leggja sérstaka áherslu á bæði 
hönnun og framleiðslu á heimaslóð. Hönnuðirnir 
vinna með fyrirtækjum á svæðinu og búa til nýjar 
vörur fyrir þessa sýningu,“ útskýrir Helga.  

Í upphafi verkefnisins tóku níu hönnuðir þátt. 
Fjórir heltust úr lestinni og eftir standa fimm, þeir 
sömu og sýndu í Epal í fyrra. „Við ákváðum því að 
sýna einnig hlutina sem voru á sýningunni í Epal,“ 
segir Helga. 

Yfirskrift sýningarinnar er Húsa-gagn, eða nytja-
hlutur á heimili í víðum skilningi. Að sýningunni 
standa Björg í bú – vöruhönnun, Herdís Björk 
Þórðardóttir, María Rut Dýrfjörð, Sandra Kristín 
Jóhannesdóttir og Sveinbjörg Hallgrímsdóttir. Þau 
fyrirtæki sem hönnuðirnir vinna með eru meðal 
annarra Hrísiðn, Valsmíði og Ölur.

„Þetta eru ólíkir hönnuðir og ólíkar vörur, en þó 
er samhljómur í efnisnotkun og fleiru, til dæmis er 
birkikrossviður í nokkrum vörum. Sýningin myndar 
ákveðna heild,“ segir Helga. „Mitt markmið með 
sýningunni er að skapa meira samtal milli hönn-
uða og framleiðenda og ekki síst almennings, að 
fólk geri sér grein fyrir að hönnun er fag. Ég kom 
sérstaklega inn á þetta í opnunarræðunni. Oft er 
handverk, hönnun og föndur sett undir sama hatt 
sem er ekki rétt. Þessir hlutir er góðir og gildir 
hver fyrir sig en eiga ekki heima undir sama hatti. 
Hönnun er fag.

Sýningin var opnuð þann 25. júlí og stendur út 
ágúst eða fram yfir Akureyrarvöku, sem haldin er í 
lok ágúst. 

Helga segir það stefnu Listasafnsins á Akureyri 
að kynna og sýna hönnun og arkitektúr meðfram 
myndlist og hún hafi fengið góð viðbrögð við þess-
ari fyrstu samsýningu norðlenskra vöruhönnuða.

„Við höfum fengið mjög jákvæð viðbrögð. Sýn-
ingin hefur aðeins hreyft við umræðunni um að 
hönnun sé fag, sem mér finnst ánægjulegt.“

Verkefnið fékk styrk frá Uppbyggingarsjóði Norð-
urlands. ■  heida@365.is

HÖNNUN ER FAG
ÍSLENSK HÖNNUN  Fimm norðlenskir hönnuðir sýna í Ketilhúsinu á Akureyri 
nýjar vörur sem hannaðar eru í samvinnu við framleiðendur í heimabyggð.

GRÓANDI  Matjurtaræktunarkerfi eftir Björg í bú.

SALT Snúningsplattar eftir Sveinbjörgu Hallgrímsdóttur.

INGÓLFUR Barnaskrifborð eftir Herdísi Björk Þórðardóttur.
BREYTA  Veggpanelar og textílmunstur unnin út frá byggingum 
Guðjóns Samúelssonar eru verk Maríu Rutar Dýrfjörð.

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.

- Nemendur geta að námi loknu gengið í Leiðsögufélagið -

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

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

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

Umsögn:
Leiðsögunámið í Ferðamálaskóla Íslands bætti miklu við þekkingu mína á 
landinu sem og  sögu og menningu þjóðarinnar. Þessir þættir voru ofnir saman 
á einkar áhugaverðan og skemmtilegan hátt  og kryddað margs konar fróðleik 
og frásögnum.  Auk þess spannaði námið allt frá leiðsögutækni til laxveiðáa, 
frá skyndihjálp til skógræktar og frá hvalafræðum til hverasvæða svo nokkuð sé 
nefnt. Skipulag námsins var sveiganlegt en með ákveðnu aðhaldi stjórnenda sem 
skapaði gott andrúmsloft í þessum alþjóðlega hópi nemanda. Þessum tíma var 
mjög vel varið hvort sem maður hyggur á ferðaleiðsögn eða ekki.

LEIÐSÖGUNÁM
VIÐURKENNT STARFSNÁM AF ATVINNULÍFINU

Opið 8-22

Magnús Jónsson
fv. veðurstofustjóri

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

Guðrún Helga  
Bjarnadóttir, 

 Vestmannaeyjum

40.000
fréttaþyrstir
notendur

Nálgastu appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum: 
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Ég hef prófað margar teg-
undir af meltingargerlum 
(acidophilus), en hef aldrei 

fundið jafn mikla virkni og þegar 
ég nota OptiBac,“ segir Víðir Þór 
Þrastarson, íþróttafræðingur og 
heilsunuddari, en Víðir hefur 
meðal annars notað „For Every 
Day“ extra sterkan frá OptiBac. 
Víðir Þór er menntaður íþrótta-
fræðingur frá Háskóla Íslands og 
hefur starfað sem einkaþjálfari 
í yfir 15 ár og á þeim tíma byggt 
upp mikla og sérhæfða þekkingu 
varðandi hreyfingu og næringu. 
Auk þess sinnir Víðir stunda-
kennslu við heilsunuddbraut 
Fjölbrautaskólans við Ármúla og 
er aðstoðarkennari við íþrótta-
fræðisetur Háskóla Íslands.

BREIÐ VIRKNI OG 
SÉRHÆFÐAR LAUSNIR
Það sem er einstakt við þessa 
vöru er hvað gerlarnir eru virkir 
og vel rannsakaðir. Bæði er hægt 
að velja gerlablöndu með breiða 
virkni, sem inniheldur margar 
tegundir af gerlum, en einnig hefur 
Opti-Bac þróað og sett saman 
nokkrar tegundir af sérhæfðum 
blöndum með virkni fyrir sér-
stök meltingarvandamál eins og 
til dæmis gegn hægðatregðu, til 
að losna við loft  og þembu úr 
meltingar veginum, við niður-
gangi eða bakteríusýkingu.

DAGLEG INNTAKA VINVEITTRA 
GERLA STYRKIR ÓNÆMISKERFIÐ
Streita, lélegt eða einhæft matar-

æði á borð við skyndibita og 
unnar matvörur ásamt sýkla-
lyfjanotkun hefur neikvæð áhrif á 
þarmaflóruna. Þessir þættir valda 
skorti á ensímum og nauðsynlegum 
bakteríum fyrir þarmaflóruna og 
því er ráðlagt að taka daglega inn 
vandaða meltingargerla með sann-
aða virkni. 

„Í þörmum fyrirfinnast bæði 
góðar og vondar bakteríur. Talið er 
mikilvægt að hlutfall góðra bakt-
ería sé yfir sjötíu prósent. Margir 
kannast við óþægindi í meltingar-
vegi vegna slæmra baktería; loft 
í maga, magakrampa, niðurgang 
og hægðatregðu. Ef slæmt ástand 

í þarmaflórunni varir lengi er það 
talið geta leitt af sér ýmsa kvilla, 
eins og ofnæmi, óþol, minni vörn 
gegn umgangspestum og sýking-
um, bólgusjúkdóma og veikingu á 
ónæmiskerfinu, sem leitt getur af 
sér alvarlega sjúkdóma. Auk þess 
styrkjum við náttúrulegar varnir 
líkamans gegn kvefi, flensu og um-
gangspestum með því að viðhalda 
meltingarflórunni,“ segir Víðir og 
bendir á að þó svo að við höldum 
að flóran sé góð þá sé raunveru-
leikinn oft annar og ýmis líkam-
leg einkenni sem við tengjum 
ekki beint við meltinguna eigi sér 
uppruna þar.

VELJA ÞARF RÉTTA 
MELTINGARGERLA
RARITET KYNNIR  OptiBac Probiotics er meðal öflugustu meltingargerla á 
markaðnum í dag. Umsagnir þeirra sem nota þá segja sína sögu.

MÆLIR MEÐ OPTIBAC  Víðir Þór Þrastarson, íþrótta- og heilsufræðingur frá Háskóla 
Íslands, hefur notað OptiBac Probiotics með góðum árangri og mælir með þeim fyrir 
alla sem vilja tryggja að meltingin sé í lagi MYND/VALLI

EKKI MEIRI HÆGÐATREGÐA
OptiBac Bifidobacteria & Fibre 
eykur á náttúrulegan hátt melt-
ingarvirkni og þarmahreyfingar.

FLATUR MAGI 
Á 7 DÖGUM
OptiBac One 
Week Flat 
eykur ensím-
framleiðslu og 
brýtur niður 
fæðuna.

OPTIBAC PROBIOTICS 
EXTRA STRENGTH
Extra sterk Probiotic-
formúla með 20 millj-
örðum af lifandi bakterí-
um í dagskammti. Inni-
heldur fimm ítarlega 
rannsakaðar bakteríu-
tegundir, meðal annars 
L. acidophilus NCFM®.

NÁTTÚRULEG OG HRAÐVIRK LAUSN GEGN 
NIÐURGANGI OG BAKTERÍUSÝKINGUM
OptiBac Sacch-
aromyces boulardii  
virkar hratt og 
örugglega við niður 
gangi og bakteríu 
sýkingu í meltingar-
vegi.

Fæst í apótekum og heilsubúðum
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Virkar lausnir frá OptiBac
„Bifidobacteria & Fibre“

Fæst í apótekum og heilsubúðum
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Virkar lausnir frá OptiBac

„One Week Flat“
Minnkar þembu og Vindgang

Exotic coconut jógúrtið inniheldur 21% kókosrjóma 
og er frábært eitt og sér eða sem viðbót í matargerð. 
4 frábærar bragðtegundir: 
skógarberja, mangó, límónu og sítrónu

Xotic Coconut jógúrt

Fæst í Fjarðarkaup, Hagkaup, Krónunni, Melabúðinni og Nettó.

Fæst í apótekum og heilsubúðum
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@OptiBac

www.facebook.com/optibaciceland

Valbjörg Þórðardóttir 
hjúkrunarfræðingur

Ég mæli með því að konur 
velji náttúrulegu leiðina 
gegn þrálátum sýkingum 

og sem forvörn
 

Gegn sveppasýkingu,bakteríusýkingu
og þvagfærasýkingu
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Lofthradi.is      Sími 1817

MEIRI HRAÐI
Í BÚSTAÐINN

MEIRI HRAÐI
STÖÐUGRA SAMBAND
INNLENT NIÐURHAL INNIFALIÐ

MEIRI HRAÐI
STÖÐUGRA SAMBAND
INNLENT NIÐURHAL INNIFALIÐ
Athugaðu hvort að þú getir fengið Lofthraða
í bústaðinn þinn, kynntu þér málið á lofthradi.is
Athugaðu hvort að þú getir fengið Lofthraða
í bústaðinn þinn, kynntu þér málið á lofthradi.is

HELGIN

Óvenjuleg kvikmyndahátíð 
stendur nú yfir á Hólma-
vík sem lýkur um helgina. 

Hátíðin er hugarfóstur þýska há-
skólakennarans Arne Rawe sem 
heimsótti Strandir fyrir fimm 
árum til að vinna ljósmynda-
verkefni. Í kjölfarið hefur hann 
mætt árlega með nemendahópa 
að heiman og ferðast um svæðið 
og alls staðar notið gestrisni 
og hjálpsemi heimamanna. Í ár 
ákvað hann hins vegar að gefa 
til baka og endurgjalda gestrisn-
ina með því að setja upp kvik-
myndahátíðina Turtle filmfest 
með hópi góðs fólks og bjóða 
heimamönnum og gestum upp á 
ókeypis bíó.

Að sögn Maríu Maack, verk-
efnastjóra hjá Atvinnuþróunar-
félagi Vestfjarða sem hefur verið 
hópnum innan handar, eru þetta 
allt áhrifamiklar kvikmyndir sem 
taka á nútímanum með athyglis-
verðum hætti. „Kvikmyndahátíð-
in sjálf verður með öðrum hætti 
en fólk á almennt að venjast. 
Sýningar verða í óvenjulegu hús-
næði á borð við gömlu bensín-
sjoppuna, gula fjárhúsið og 
samkomubragganum sem upp-

haflega var bíóhús á Reykjum 
í Hrútafirði fyrir ameríska her-
menn. Einnig verða kvikmyndir 
sýndar í hlöðu, á bókasafni, í 
iðnaðarhúsnæði og í borðstofu 
í heimahúsi. Það verða sýnd-
ar bæði erlendar myndir auk 
margra íslenskra kvikmynda sem 
fengnar eru hjá Kvikmyndasafni 
Íslands. Þetta eru kvikmyndir 
fyrir börn, listaspírur og ofur 
venjulegt fólk sem hefur gaman 
af húmor, alvöru, ást og ótta. 
Þarna verða þýskar kvikmyndir, 
tékkneskar, enskar, norrænar og 
asískar myndir. Sumar þeirra eru 
verðlaunamyndir og eftir fræga 
leikstjóra. 

Stemningin í þessu tæplega 
400 manna þorpi er lífleg og 
skemmtileg þessa dagana og 
kemst enginn hjá því að taka 
eftir stóru gulu skiltunum sem 
vísa á sýningarstaðina víðs vegar 
í bænum. „Dagskráin er hengd 
upp víða um bæinn daglega og 
allir fá frítt inn eins og fyrr segir. 
Fyrsta kvöldið voru sýndar t.d. 
þrjár myndir í kippu í Braggan-
um, súpa var seld í hléi og menn 
ræddu við gesti um tíðarfar og 
bíó áður fyrr og svo auðvitað um 

myndina. Salurinn var þaulsetinn 
til miðnættis en þar voru eldri 
borgarar, bændur, ferðamenn 
frá ýmsum löndum, listamenn 
sem vildu vera með og krakkar 
staðarins. Hvert sæti var setið og 
fleiri stólum var bætt við. Hvílík 
tilbreyting.“  

Dagskráin er uppfærð daglega 
á turtle.is og nýjust fréttir og 
myndir má nálgast á Facebook 
(turtlefilmfest) og Instagram 
(@turtlefilmfest).

GESTRISNIN
ENDURGOLDIN 
KVIKMYNDAHÁTÍÐ  Skemmtileg kvikmyndahátíð er haldin á Hólmavík um 
helgina. Þýskur háskólakennari á heiðurinn af henni.

ÓVENJULEGIR SÝNINGARSTAÐIR Stemningin á Hólmavík er lífleg þessa dagana og kemst enginn hjá því að taka eftir stóru gulu 
skiltunum sem vísa á sýningarstaðina víðs vegar í bænum.

EITTHVAÐ FYRIR ALLA Sýndar verða áhrifamiklar kvikmyndir sem taka á nútímanum með athyglisverðum hætti.

MARÍA MAACK

Skipholti 29b • S. 551 0770

Glæsilegar 
haustvörur komnar!

Allar buxur á 

Rýmingasölunni 

50%
afsláttur!

Rýmingasala hafin  
af útsöluvörum!
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atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

TÆKIFÆRIN LIGGJA Í LOFTINU

HÆFNISKRÖFUR:
 Stúdentspróf eða sambærileg menntun 

Góð tungumálakunnátta

Reynsla af þjónustustörfum

Hæfni í mannlegum samskiptum 

Umsækjendur þurfa að vera líkamlega hraustir og vel á sig komnir 

UMSÓKNUM ÞURFA AÐ FYLGJA EFTIRFARANDI GÖGN:
Afrit af stúdentsskírteini eða öðrum sambærilegum prófskírteinum  

 ásamt einkunnum

Nýtt sakavottorð

Afrit af vegabréfi

SUMARSTÖRF 2016  
FLUGFREYJUR OG FLUGÞJÓNAR
Icelandair óskar eftir kraftmiklum einstaklingum í spennandi og krefjandi störf flugfreyja og flugþjóna í skemmtilegu og alþjóðlegu starfsumhverfi.  
Við leitum að fjölhæfu, glaðlyndu og skemmtilegu fólki á aldrinum 23–35 ára (fæðingarár 1981–1993). Við sækjumst eftir fólki sem er lipurt í samskiptum, 
á gott með að vinna í hóp, er jákvætt og hefur hlýlegt og þægilegt viðmót. 

Icelandair er stór vinnustaður þar sem ríkir góður starfsandi. Við viljum 
jákvæða og áhugasama einstaklinga til liðs við okkur sem búa yfir 
framúrskarandi samskiptahæfileikum og hafa metnað til þess að ná góðum 
árangri í starfi.

Fyrirspurnir og nánari upplýsingar: 
Sími 5050-995 I netfang: umsoknir@icelandair.is 
Vinsamlegast endurnýið áður innsendar umsóknir.

Undirbúningsnámskeið:
Umsækjendur þurfa að vera reiðubúnir að sækja krefjandi átta vikna námskeið 
og taka próf að því loknu. 

Umsóknarfrestur:
Umsóknarfrestur er til og með 26. ágúst 2015. Eingöngu er hægt að sækja 
um starfið á veffangi Icelandair á www.icelandair.is/umsokn 

Þeir sem hafa lokið þjálfun vegna starfa flugfreyja og -þjóna (attestation - initial training) vinsamlegast skili inn staðfestingu um slíkt samhliða umsókn.
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Yfirverkstjóri  
garðyrkjumála

Framkvæmdamiðstöð Akureyrarbæjar óskar eftir að ráða 
í stöðu yfirverkstjóra garðyrkjumála. Um er að ræða um-
fangsmikið og fjölbreytt 100% starf fyrir drífandi einstakling. 
Á Framkvæmdamiðstöð starfa um 28 fastráðnir starfmenn 
að jafnaði við hin ýmsu verk. Æskilegt að viðkomandi geti 
hafið störf sem fyrst. 

Helstu verkefni eru:
• Verkstjórn.
• Umhirða opinna svæða.
• Nýframkvæmdir.
• Jólaskreytingar.
• Aðstoð við vinnuskóla.
• Starfsmannamál.
• Samskipti við bæjarbúa og stofnanir.

Menntunar- og/eða hæfniskröfur: 
• Garðyrkjufræðingur af garðplöntubraut eða  
 skrúðgarðyrkjubraut.
• Sveinspróf í skrúðgarðyrkju kostur.
• Reynsla af verkstjórn/flokkstjórn.
• Góð þjónustulund og hæfni í mannlegum  
  samskiptum.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Frumkvæði, stundvísi og samviskusemi.
• Jákvæðni, samstarfsvilji og sveigjanleiki.
• Góð almenn tölvukunnátta nauðsynleg.
• Gerð er krafa um vammleysi, s.s. að vera með  
 gott orðspor og að framkoma og athafnir á  
 vinnustað og utan hans samrýmist starfinu.

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu 
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um 
rafrænt.
Umsóknarfrestur er til og með 24 ágúst 2015..

Spennandi störf hjá Sveitarfélaginu Hornafirði 
Hornafjörður er blómstrandi 2200 manna samfélag sem byggir á sjávarútvegi og ferðaþjónustu. 
Öflugt  menningar- og félagslíf er í sveitarfélaginu. Fjölbreytt íþróttastarf fyrir börn og ungmenni. 

Nýheimar þekkingarsetur er  mennta- og fræðastofnun þar koma saman Rannsóknasetur Háskóla Íslands, Náttúrustofa Suðausturlands, 
Framhaldskóli, Hornafjarðarsöfn, Matís og Fræðslunet Suðurlands. Stuðningur við frumkvöðla t.d. FAB LAB smiðja er í Vöruhúsi.

Öll almenn þjónusta er til staðar í sveitarfélaginu og má þar nefna tónskóla, líkamsrækt, knatthús, sundlaug og heilbrigðisstofnun.
Samgöngur til Hafnar eru greiðar, beint flug og strætó.

Sveitarfélagið leitar að öflugu starfsfólki sem vill starfa á skemmtilegum og fjölskylduvænum vinnustað

Sveitarfélagið Hornafjörður / Hafnarbraut 27 / S: 4708000 / www.hornafjordur.is

Skipulagsstjóri
• Yfirmaður skipulags - og tæknisviðs

Ljósmóðir
• Mæðra - og ungbarnavernd HSU Hornafirði

Hjúkrunarfræðingur
• Hjúkrunar - og sjúkradeild HSU Hornafirði

Hjúkrunardeild
• Sjúkraliðar og aðhlynning á HSU Hornafirði

Nánari upplýsingar á heimasíðu sveitarfélagsins www.hornafjordur.is/atvinna eða í síma 470 8000.
Umsóknarfrestur er framlengdur til 24. ágúst kl. 14:00.

Leikskólar
• Leikskólakennarar og starfsfólk á deild

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Réttindi og alþjóðlegt atvinnuskírteini sem 

yfirvélstjóri STCW III/2, ótakmarkað á 
yfir 3000 kw

• Reynsla af vélstjórn æskileg
• Lokið nauðsynlegum námskeiðum frá 

Slysavarnaskóla sjómanna s.s. grunnnámskeiði, 
framhaldsnámskeiði í eldvörnum og í notkun líf- 
og léttbáta. 

• Góð samstarfshæfni og rík öryggisvitund

Umsóknarfrestur er til 21. ágúst nk. 

Tekið er á móti umsóknum í gegnum vefsíðu okkar 
á www.samskip.is og óskað er eftir að ferilskrá 
fylgi umsókn. Hægt er að senda fyrirspurnir á 
netfangið  blaengur.blaengsson@samskip.com.

Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær
sem trúnaðarmál. 

Saman náum við árangri

Yfirvélstjóri á 
millilandaskipið 
Arnarfell

Samskip auglýsa eftir yfirvélstjóra til starfa á 
millilandaskip félagsins, ms Arnarfell. 

sími: 511 1144
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Markaðsfulltrúi
Ásbjörn Ólafsson ehf. óskar eftir að ráða kraftmikinn og drífandi liðsmann á neytendavörusvið fyrirtækisins.

Starfssvið:
• Gerð markaðsáætlana
• Umsjón með auglýsingum og öðru markaðsefni
• Uppbygging vörumerkja
• Þátttaka í greiningum og stefnumótun
• Samskipti við auglýsingastofu
• Samskipti við erlenda birgja

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði markaðsmála skilyrði
• Framhaldsmenntun kostur
• Brennandi áhugi og þekking á markaðsmálum
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Geta til að vinna í teymi og undir álagi

Ásbjörn Ólafsson ehf. var stofnað árið 1937. Fyrirtækið sérhæfir sig í innflutningi, sölu og dreifingu á matvörum, sælgæti, búsáhöldum og bílahreinsivörum. 
Hjá fyrirtækinu starfa 45 manns.

Umsóknarfrestur er til og með 24. ágúst 2015. 
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent, www.capacent.is. 
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni við komandi í starfið. Nánari upplýsingar veita Katrín Ólöf Egilsdóttir 
(katrin.egilsdóttir@capacent.is) og Ragnheiður S. Dagsdóttir (ragnheidur.dagsdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.

Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar óskar eftir að ráða áhugasaman og metnaðarfullan 
einstakling til starfa í áhættustýringardeild skrifstofunnar. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Gagnrýnin hugsun og rík greiningarhæfni
• Góð stærðfræði- og tölfræðikunnátta
• Gott vald á íslensku og ensku, bæði á mæltu og rituðu máli, 

og hæfileiki til að setja fræðilegt efni fram á skýran hátt
• Nákvæm og vönduð vinnubrögð
• Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt sem og í hópi
• Viðeigandi framhaldsmenntun eða starfsreynsla er kostur
• Þekking á forritun og gagnagrunnum er kostur

Reykjavíkurborg er skapandi og metnaðarfullur vinnustaður með um 9 þúsund starfsmenn. Verkefnin eru fjölbreytt og snerta daglegt líf borgarbúa með 
margvíslegum hætti. Um laun og starfskjör fer samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar við hlutaðeigandi stéttarfélög.
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega 
samfélag sem borgin er.

Umsóknarfrestur er til og með 31. ágúst 2015. 
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent, www.capacent.is. 
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg náms- og starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir 
hæfni við komandi í starfið. Nánari upplýsingar veita Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og Íris Dögg Björnsdóttir (iris.bjornsdottir@capacent.is) 
hjá Capacent Ráðningum.

Viðkomandi mun taka ríkan þátt í að móta stefnu og skýrslugjöf 
um fjármálastjórn og fjármálalega áhættustýringu borgarinnar í 
fjölbreyttu og krefjandi starfsumhverfi. Starfið felur m.a. í sér þróun 
fjárhagslegra mælikvarða og markmiða fyrir A-hluta borgarinnar 
og þróun líkana, sviðsmynda og álagsprófa til áhættugreininga. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
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Verkamenn óskast til starfa.
Mikill vinna í boði fyrir duglega menn.

Framtíðarstarf í boði.

Laborers wanted.
Enough work

Permanent work available

Upplýsingar veitir Hörður í síma 693-7320.
Netfang: hordur@bygg.is

ÖRYGGISVÖRÐUR
SECURITY GUARD

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu  
öryggisvarðar lausa til umsóknar.

Umsóknarfrestur er til og með 28 ágúst 2015.  
Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins: 

http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for 
the position of  Security Guard. The closing date for this 
postion is Agust 28 , 2015. Application forms and further 
information can be found on the Embassy’s home page:

http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

Please send your application and resumé to :  
reykjavikvacancy@state.gov

Smiðir óskast 
Vana smiði í viðhald og vinnu við breytingar á skrif-

stofuhúsnæði. 
Mikil vinna í boði.

Upplýsingar veitir Hörður í síma 693-7320 eða   
hordur@bygg.is

Birtingur útgáfufélag óskar eftir að ráða blaðamann 
til starfa hjá Gestgjafanum. Reynsla og góð þekking  
á matargerð er skilyrði. 

Við leitum að starfsmanni sem er jákvæður, 
hugmyndaríkur, sjálfstæður í vinnubrögðum, vinnur 

er krefjandi og við leitum að starfsmanni sem hefur 
brennandi áhuga á öllu sem viðkemur matargerð. 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að senda 
umsókn á sigridurb@birtingur.is. Umsókn þarf að 
fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð 
er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir 

Umsóknarfrestur er til og með 21. ágúst, farið verður 
með allar umsóknur sem trúnaðarmál og öllum 
umsóknum verður svarað.

BLAÐAMAÐUR ÓSKAST

5 690691 160005

8. tbl. 2015, verð 1.995 kr.m.vsk.

www.gestgjafinn.is
MATUR OG VÍN

SÚKKULAÐI 
OG JARÐARBER

RABARBARI

BER Í MAT

PAELLA 
ÞJÓÐARRÉTTUR 
SPÁNVERJA

BLEIKJA 
5 SUMARLEGAR 
UPPSKRIFTIR

DREKKUTÍMI 
Í HEYSKAP

 Sumar í krukku

SKREF FYRIR SKREF

Við leitum að öflugum og metnaðarfullum liðsmanni í framtíðarstarf 
í útlánaeftirliti Arion banka. Hlutverk deildarinnar er að greina og hafa 
eftirlit með útlánaáhættu og gæðum lánasafns bankans. Útlánaeftirlit 
ber einnig ábyrgð á öðrum tengdum verkefnum s.s. eftirliti með stórum 
áhættuskuldbindingum, umsjón með verðmatskerfi fyrir tryggingar og 
upplýsingagjöf til annarra deilda, yfirstjórnar og eftirlitsaðila.

Helstu verkefni
 • Greining á gæðum lánasafns bankans
 • Greining á fjárhagslegri stöðu stærri lántaka bankans
 • Eftirlit með fjárhagslegum tengslum lántaka
 • Skýrslugerð og upplýsingagjöf

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Háskólapróf í verkfræði, viðskiptafræði eða skyldum greinum
 • Framhaldsnám á háskólastigi er æskilegt
 • Reynsla af gagnaöflun og greiningu
 • Gott vald á úrvinnslu gagna og framsetningu upplýsinga
 • Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
 • Færni í úrlausn vandamála og mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Ísleifur Orri Arnarson, forstöðumaður útlánaeftirlits, 
sími 444 7165, netfang isleifur.arnarson@arionbanki.is.

Umsóknarfrestur er til og með 23. ágúst.
Umsækjendur sæki um starfið  á arionbanki.is.

Fullum trúnaði heitið og umsóknum verður svarað þegar ráðið 
hefur verið í starfið. 

Við leitum að
sérfræðingi í áhættustýringu
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Framkvæmdastjóri fjármála
Heilbrigðisstofnun Suðurlands (HSU) var 

stofnuð 1. október 2014, í víðfeðmasta 

heilbrigðisumdæmi landsins, við sameiningu 

Heilbrigðisstofnunar Suð-Austurlands (HSSa), 

Heilbrigðisstofnunar Suðurlands (HSu) og 

Heilbrigðisstofnunar Vestmannaeyja (HSVe). 

Formleg sameining tók gildi 1. janúar 2015. 

Heildarframlag til HSU á fjárlögum 

2015 er um 3,6 milljarðar króna og hjá 

stofnuninni starfa ríflega 500 manns.  

Fjöldi íbúa á svæðinu er um 26.000.

Hlutverk HSU er að leggja grunn að skipulagi 

almennrar heilbrigðisþjónustu og tryggja 

íbúum í heilbrigðisumdæmi Suðurlands og 

öðrum þjónustuþegum aðgang að bestu 

heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma er tök á 

að veita.   

www.hsu.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir Herdís Gunnarsdóttir forstjóri HSU (forstjori@hsu.is), í síma 432-2000.  
Umsóknarfrestur er til og með 6. september.  Farið verður með allar fyrirspurnir sem trúnaðarmál. 

Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja staðfestar upplýsingar um menntun, fyrri störf og reynslu.

Menntunar- og hæfniskröfur:Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

Heilbrigðisstofnun Suðurlands auglýsir laust til umsóknar starf framkvæmdastjóra fjármála. 
Framkvæmdastjóri fjármála er yfirmaður rekstrarsviðs og ber ábyrgð á fjármálum, bókhaldi, 
eignum og tækjarekstri. Staðan tilheyrir framkvæmdastjórn og heyrir beint undir forstjóra.

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

HUGBÚNAÐARSÉRFRÆÐINGAR
Vegna aukinna verkefna óskar MainManager eftir að ráða forritara í gott teymi starfsmanna. 
Um er að ræða tvö stöðugildi með mismunandi áherslum.

Umsóknarfrestur er
til og með 23. ágúst nk.

SÆKJA UM:

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hildur Erla 
Björgvinsdóttir, hildur@radum.is í síma 519 6770.

Áhugasamir eru vinsamlegast beðnir að sækja 
um starfið á heimasíðu Ráðum www.radum.is  
Með umsókn skal fylgja greinargóð ferilskrá.

STARFSSVIÐ:

 » Prófun og skjölun á MainManager
 » Vinna í SCRUM teymi við nýþróun
 » Forritun í .NET og almenn forritun
 » Önnur tilfallandi verkefni 

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:

 » Tölvunarfræði eða háskólapróf sem nýtist í starfi
 » Reynsla af prófunum og víðtæk þekking á 
nútímatækni við hugbúnaðarprófanir svo sem TDD

 » Góð þekking á .NET forritun 
 » Þekking á SCRUM kostur
 » Gott vald á ensku, íslensku og a.m.k. einu 
norðurlandamáli til viðbótar er kostur

RÁÐUM EHF • Vegmúla 2, 108 Reykjavík • Sími 519 6770 • radum@radum.is

MainManager er vaxandi hugbúnaðarfyrirtæki með starfsemi í Danmörku, Noregi og á Íslandi auk þess að vera með samstarfsaðila í Englandi og í Ástralíu. MainManager 
ehf. sérhæfir sig í gerð hugbúnaðar fyrir aðstöðustjórnun (Facility Management). Aðstöðustjórnun miðar að því að auka arðsemi fyrirtækja með markvissri stýringu stoðferla. 
Með stoðferlum er m.a. átt við stjórnun þróunar-, viðhalds- og rekstrarverkefna, gerð og stýringu þjónustusamninga, umsýslu leigusamninga, gæðastjórnun, orkumál o.fl. 
Hugbúnaður félagsins heitir MainManager. Stærsti viðskiptavinur MainManager ehf. er Statsbygg í Noregi sem á og rekur flest allar fasteignir norska ríkisins (rúmlega 2500 
eignir). Meðal annarra erlendra viðskiptavina má nefna DR húsið í Kaupmannahöfn, Flugger, Aston University í Birmingham og Kobenhavns kommune. Meðal viðskiptavina 
hér heima eru Reykjavíkurborg, Olíudreifing, Ríkiseignir, ISAVIA, Landsnet, Garðabær, OR, Olís, N1, Skeljungur, og Landsbankinn. MainManager er til húsa að Bæjarhálsi 1 
í Reykjavík þar sem aðstaða starfsmanna er til fyrirmyndar. Starfsmenn fyrirtækisins eru tæplega 30, þar af 19 á Íslandi.

STARFSSVIÐ:

 » Forritun í .NET og almenn forritun
 » Vinna í Kanban teymi við villuleiðréttingar 
og aðlaganir

 » Vinna í þjónustuteymi þvert á markaði 
(cross border service team) 

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:

 » Tölvunarfræði eða háskólapróf sem nýtist í starfi
 » Reynsla af hugbúnaðarþróun er æskileg
 » Þekking og reynsla af Agile/Kanban/SCRUM 
er kostur

 » Gott vald á ensku, íslensku og a.m.k. einu 
norðurlandamáli til viðbótar er kostur

FORRITARI MEÐ ÁHERSLU Á PRÓFANIR FORRITARI

www.intellecta.is

RÁÐGJÖF RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR
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Vélsmiðja Suðurlands ehf vantar vanan járnsmið í vinnu.

Umsóknir hægt að senda á netfangið velsud@velsud.is

Frekar upplýsingar í síma 482-1980

Hringrás er eitt öflugasta endurvinnslufyrirtæki landsins með starfsemi á 4 
stöðum á Íslandi. Starfsmenn eru rúmlega 80 talsins. Hringrás endurvinnur ýmis 
konar úrgang frá einstaklingum og fyrirtækjum og breytir í verðmætt hráefni sem 
selt er á erlenda markaði til endurnýtingar í ýmiskonar varningi. Þannig stuðlar 
Hringrás að umhverfisvernd og öflum verðmæta.

Umsóknir skulu sendar starf@hringras.is  eigi síðar en 21. ágúst n.k.

Starfsmenn óskast til starfa í Reykjavík
Auglýsum eftir starfsfólki í framtíðarstörf

Verkamenn í port

Starfið felur í sér vinnu við flokkun og móttöku á þeim efnum sem 
Hringrás tekur á móti á starfsstöð sinni í Reykjavík.

Logskurðarmann 

Starfið felur í sér vinnu við skurð á efni hjá Hringrás.

Starfsmaður óskast til Efnarásar ehf.

Um er að ræða starf við móttöku og úrvinnslu á raftækjum og 
spilliefnum. Um fullt starf er að ræða. Nauðsyn á góðri íslensku 
kunnáttu og gott ef viðkomandi hefur kunnáttu í ensku og norður-
landamáli. Einnig gott ef viðkomandi hefur lyftararéttindi.

AB varahlutir óskar eftir að ráða til sín sölumann í verslun. 
Í starfinu felast öll almenn verslunarstörf, s.s. sölumennska, 
vöruframsetning, áfylling og fleira.

Hæfniskröfur:
- Áhugi og þekking á bílum
- Reynsla af verslunarstörfum æskileg
- Öguð vinnubrögð, metnaður og vandvirkni
- Góð þjónustulund
- Stundvísi og áreiðanleiki
- Gott skipulag
- íslensku og enskukunnátta skilyrði

Viðkomandi þarf að hafa hreint sakavottorð.  
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.  
Um framtíðarstarf er að ræða.

Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda til  
atvinna@ab.is fyrir 23.ágúst

Sölumaður 
 óskast

SÉRFRÆÐINGUR 
Í ÞJÁLFUNAR- OG 
SKÍRTEINADEILD

Samgöngustofa óskar eftir að ráða sérfræðing í þjálfunar- 
og skírteinamálum er tengjast flugi. Í starfinu felst m.a. 
undirbúningur og framkvæmd bóklegra prófa sem krafist 
er fyrir útgáfu flugstarfaskírteina og að leiðbeina, tryggja 
og hafa eftirlit með að umsækjendur um flugstarfaskírteini 
og þjálfunar- og kennsluleyfi uppfylli gildandi reglugerðar- 
kröfur. Í boði er áhugavert og fjölbreytt starf þar sem 
hæfileikar og frumkvæði fá notið sín. Starfshlutfall er 100%. 

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólapróf sem nýtist í starfi eða sambærileg menntun.

• Flugtengd menntun eða reynsla æskileg.

• Áhugi á flugmálum er nauðsynlegur.

• Hæfileiki til að túlka, útskýra og setja fram reglugerðarkröfur       
      með skýrum hætti.
• Góð tölvuþekking.
• Mjög góð tök á íslensku og ensku.

Leitað er að einstaklingi með góða samskiptahæfileika, 
örugga og þægilega framkomu. Þarf að sýna af sér 
frumkvæði, sjálfstæði og fagmennsku í starfi, vera
skipulagður og agaður í verkum sínum og geta unnið undir
álagi. Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til 31. ágúst 2015

Hægt er að sækja um starfið rafræænt 
á www.samgongustofa.is/stororf

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Helgason, deildar- r Guðmundur
stjóri þjálfunar- og skírteinadeildar, í síma 480 6000. , í síma 480 6nadeilda 00. kírtein
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun þegar ákvörðurað n um verður sva
ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í a.m.kóknir gilda í a.mms .k. sex ið tekin. Um
mánuði ef staða losnar á ný. Starfskjör eru í samræmi kjör eru í sam. Starfs ræminar á ný
við kjarasamning ríkisins og viðkomandi stéttarfélags. ns og viðkoma s. 
Samgöngustofa áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknur rétt til að ha num.

Samgöngustofa er stjórnsýslustofnun 
samgöngumála með um 140 starfsmenn. 
Stofnuninni er ætlað að stuðla að öruggum, 
sjálfbærum, greiðum og hagkvæmum sam- 
göngum. Samgöngustofa annast eftirlit er 
varðar flug, siglingar, umferð og öryggiseftirlit 
með samgöngumannvirkjum og leiðsögu. 
Upplýsingar um Samgöngustofu má finna á 
www.samgongustofa.is. 

Samgöngustofa
Ármúli 2 
108 Reykjavík
Sími: 480 6000

Starfsmenn í framleiðslusal á Ísafirði

Starfið felst í smíði og samsetningu á framleiðslubúnaði félagsins. 
Reynsla á smíði úr ryðfríu stáli er skilyrði. 
Hæfniskröfur eru iðnmenntun eða sambærilegt nám. 
Áhersla er lögð á nákvæmni, vandvirkni og útsjónarsemi í 
vinnubrögðum, reglusemi og árvekni. 

Nánari upplýsingar og umsóknir óskast sendar á Karl Ásgeirsson 
karl@skaginn3x.com Sími 450 5000

Í boði er góð vinnuaðstaða, lifandi starfsumhverfi og góður  
vinnuandi í spennandi nýsköpunarfyrirtæki.  
Einungis er um framtíðarstörf að ræða.
Umsóknarfrestur er til og með 31. ágúst n.k.  
Allar umsóknir eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Upplýsingar um starfsemi 3X Technology má finna á www.3x.is

EINHOLT 2   |   105 REYKJAVÍK   |   STAY@STAY.IS   |   STAY.IS

We are also looking for employees to work every weekend from 10-16. 

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

Okkur vantar einnig þernur í helgarstarf frá 10-16 allar helgar. 

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

270.000 KR. 
Í DAGVINNU FYRIR ÞRIF 
HJÁ STAY APARTMENTS

270.000 KR. FOR A DAY JOB 
CLEANING AT STAY APARTMENTS
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Orkuveita Reykjavíkur er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks 
með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera í fremstu röð 
hvað snertir öryggi, vinnuumhverfi og möguleika til að samræma 
vinnu og fjölskylduábyrgð.

Orkuveita Reykjavíkur hlaut 
jafnréttisviðurkenningu 
2002 og 2013

Nánari upplýsingar um þjónustu 
okkar má finna á www.or.is  

Við leitum að starfskrafti með menntun 
á sviði rafiðnaðar í fjölbreytilegt starf við 
fjarskipta- og rafmagnsmál í Stjórnstöð 
Veitna. Stjórnstöð samanstendur af 
góðum hópi starfsfólks sem í sameiningu 
sér annars vegar um rekstur og uppbyggingu 
stjórnkerfa og hins vegar vöktun og stýringu 
veitukerfa og virkjana.

• Umsjón með fjarskiptamálum stjórn-
   búnaðar dælustöðva

• Umsjón með teikningum og rafbúnaði 
   sem snýr að stjórnbúnaði dælustöðva

• Umsjón með prófun stjórnkerfa og eftirliti 
   rafbúnaðar stjórnkerfa í dælustöðvum

• Umsjón með úttektum stjórnbúnaðar-
   skápa í dælustöðvum

• Gerð krafna og framtíðarsýnar fyrir 
   fjarskiptasambönd og endabúnað

• Rafiðnfræðingur, rafvirki eða 
   sambærileg menntun

• Reynsla af rafmagnsmálum stjórnkerfa

• Þekking og reynsla af fjarskiptalausnum 
   í iðnaði

• Metnaður, frumkvæði og sjálfstæð 
   vinnubrögð

Benedikt Einarsson, 
forstöðumaður Stjórnstöðvar 
í netfanginu benedikt.einarsson@or.is.

Við leitum að starfskrafti til starfa í Mæla- 
og tengiþjónustu. Viðkomandi þarf að sýna 
frumkvæði í nýtingu tækni við þróun mæla 
og fjarálesturs. 

• Umsjón með mælakaupum

• Umsjón með úrtaki mæla til prófunar 

• Umsjón með mælavinnu

• Umsjón með uppsetningu mæla

• Rafmagnsverkfræði, rafmagnstæknifræði
   eða rafiðnfræði

• Góð færni í notkun hugbúnaðar

• Góð enskukunnátta

• Metnaður, frumkvæði og sjálfstæði 
   í vinnubrögðum

Í vor tók Orkuveitan aftur yfir alla þjónustu 
við notkunarmæla en frá árinu 2001 hafði 
henni verið sinnt af Frumherja. Með þessu 
vill fyrirtækið vera í nánari tengslum við 
viðskiptavini og hafa alla mælaumsýslu 
á sinni hendi þar sem vænta má örrar 
þróunar á þessu sviði á næstu árum.

Þorvaldur Finnbogason, 
forstöðumaður Mæla- og tengiþjónustu, 
í netfanginu thorvaldur.finnbogason@or.is.

Við leitum að þjónustulunduðum starfskrafti
til starfa í almennt þjónustuver fyrirtækisins. 
Þjónustuver Orkuveitunnar þjónustar 
viðskiptavini Veitna, Orku náttúrunnar, 
Gagnaveitu Reykjavíkur og Hitaveitu 
Mosfellsbæjar.

• Móttaka og úrlausn erinda viðskiptavina

• Ráðgjöf til viðskiptavina um orkunotkun

• Önnur verkefni sem styðja við þjónustu 
   fyrirtækisins

• Stúdentspróf og/eða annað sambærilegt 
   nám/reynsla

• Góð færni í notkun hugbúnaðar 

• Góð enskukunnátta

• Metnaður, frumkvæði og sjálfstæði 
   í vinnubrögðum

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið 
störf sem fyrst. 

Regína Sigurgeirsdóttir, 
forstöðumaður Þjónustuvers, 
í netfanginu regina.sigurgeirsdottir@or.is. 

 störfin á ráðningavef Orkuveitunnar starf.or.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 26. ágúst 2015.
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Óskum eftir að ráða starfsmann  
á lager og til útkeyrslustarfa.

Vinsamlegast sendi umsóknir á box@frett.is merkt 
„Lager og keyrsla-1508“ fyrir fimtudaginn 20.08

Lausar stöður í búsetu-
þjónustu fatlaðra á Akranesi
Búsetuþjónusta Akraneskaupstaðar óskar eftir að ráða 
starfsfólk í vaktavinnu í 70% – 75% stöðu. Æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf í byrjun september. Launakjör 
eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveit-
arfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Um er að ræða faglega krefjandi starf þar sem helstu 
verkefni og ábyrgð eru:
• Aðstoð við fatlaðan einstakling við athafnir daglegs lífs.
• Skipulagning og framkvæmd á sérhæfðum verkefnum  
 og sérhæfðri þjálfun í samvinnu við forstöðu- og   
 yfirþroskaþjálfa og aðra starfsmenn í teymi.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Æskilegt er að viðkomandi hafi uppeldismenntun eða  
 sambærilega háskólamenntun sem nýtist í starfi.  
• Reynsla og þekking á málefnum fólks með fötlun.
• Mikil samskipta- og samstarfshæfni.
• Frumkvæði og góðir skipulagshæfileikar.

Sótt er um á heimasíðu Akraneskaupstaðar eða í  
þjón ustuveri að Stillholti 16-18, 1. hæð. 

Umsóknarfrestur er til og með 25. ágúst næstkomandi. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Bylgja Mist  
Gunnarsdóttir forstöðuþroskaþjálfi í tölvupósti eða í  
síma 433 1366 milli kl. 8-16 alla virka daga.

Tæknifulltrúi á umhverfis-, 
skipulags-, og byggingarsviði.

Sveitarfélagið Garður og Sandgerðisbær auglýsa eftir 
áhugasömum og framsæknum einstaklingi til að sinna 
starfi tæknifulltrúa.  Um er að ræða 100% starf.
Tæknifulltrúi starfar með sviðsstjóra umhverfis-, skipu-
lags- og byggingarmála að fjölbreyttum verkefnum á 
sviði umhverfis-, tækni-, skipulags-, og byggingarmála 
sveitarfélaganna.  

Menntunar- og hæfniskröfur
• Tæknimenntun sem nýtist við starfið
• Góð þekking á þeim málaflokkum sem starfið nær til
• Víðtæk tölvuþekking
• Góðir samskipta- og samstarfshæfileikar
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Skipulagshæfileikar og frumkvæði við lausn verkefna 

Umsóknarfrestur er til og með 24. ágúst.  Æskilegt er 
að viðkomandi geti hafið störf frá og með 15. septem-
ber. Launakjör eru samkvæmt samningum stéttarfélaga 
við sveitarfélögin Einungis er tekið á móti rafrænum 
umsóknum á netfangið gardur@svgardur.is. Umsókn 
um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá ásamt 
kynningarbréfi þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni umsækjanda í 
starfið.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jón Ben Einarsson, 
sviðsstjóri umhverfis-, skipulags-, og byggingarmála í 
tölvupósti á jonben@svgardur.is  eða í síma 847-2503

Sveitarfélagið Vogar

HLUTI AF BYGMA

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI 
SÍÐAN 1956

ÓSKUM EFTIR ÖFLUGU 
STARFSFÓLKI Í VERSLUN 
HÚSASMIÐJUNNAR OG 
BLÓMAVALS Í SKÚTUVOGI

Umsóknir berist fyrir 23. ágúst n.k. 

til  atvinna@husa.is

Húsasmiðjan Holtagörðum,  104 Reykjavík

Öllum umsóknum verður svarað.

Um er að ræða störf á afgreiðsluskössum á 
virkum dögum auk helgarvinnu.
Einnig eru laus til umsóknar íhlaupstörf 
á virkum dögum og um helgar.

Hæfniskröfur
• Þjónustulund, áhugi og metnaður
• Frumkvæði í starfi og skipulögð vinnubrögð

Í boði er
• Gott og öruggt starfsumhverfi
• Góður starfsandi 

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

Húsasmiðjan leggur metnað sinn í að 

veita fyrsta flokks þjónustu og hafa gott 

aðgengi að vörum sínum og starfsfólki.  

Það sem einkennir starfsmenn 

Húsasmiðjunnar eru eftirfarandi gildi:

Ert þú efni í 
öflugan ráðgjafa?
Ráðgjafar Deloitte vinna náið með fyrirtækjum að úrlausn 
krefjandi verkefna. Unnið er í verkefnateymum undir 
handleiðslu reyndra ráðgjafa.

Við leitum að nýútskrifuðum og efnilegum einstaklingum 
úr meistaranámi á sviði fjármála, hagfræði, verkfræði eða 
skyldum greinum. Meistaranemar sem stefna að útskrift á 
næstu mánuðum koma einnig til greina. 

Við leitum að drífandi einstaklingum sem hafa mikinn 
áhuga á fjármálum fyrirtækja. Við viljum fólk sem kann að 
meta krefjandi starfsumhverfi og getur unnið bæði 
hérlendis og erlendis. Vilji og geta til að axla ábyrgð eru 
eiginleikar sem við metum mikils.

Aðrar hæfniskröfur:
•  Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
•  Góð færni í Excel og Powerpoint
•  Góð samstarfshæfni og rík þjónustulund
•  Geta til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

Æskilegt er að umsækjendur getið hafið störf sem fyrst.  
Umsókn ásamt prófskírteini skal skila í gegnum heimasíðu 
Deloitte, www.deloitte.is, fyrir 24. ágúst 2015.
Nánari upplýsingar veitir Erna Arnardóttir mannauðsstjóri, 
erna.arnardottir@deloitte.is 

15. ágúst 2015  LAUGARDAGUR8



Lyflækningasvið
Undir lyflækningasvið heyra barnalækningar, geðlækningar, lyflækningar, endurhæfingar-
lækningar, öldrunarlækningar, barnadeild, geðdeild, lyflækningadeild, almenn göngudeild, 
Kristnesspítali og sjúkrahúspótek. Lyfjanefnd og næringarteymi heyra til sviðsins auk 
fagtengdrar verktakaþjónustu. Á sviðinu eru um 160 stöðugildi og áætluð velta um 2.100 mkr.

Ábyrgð
Framkvæmdastjórinn heyrir beint undir forstjóra og á sæti í framkvæmdastjórn. Hann ber 
fjárhagslega ábyrgð á rekstri sviðsins, ábyrgð á starfsmönnum og faglega ábyrgð með þeim 
takmörkunum sem greinir í lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007.  Næstu undirmenn 
framkvæmdastjóra eru forstöðumenn á lyflækningasviði.
Mögulegt er að sinna klínískri eða akademískri vinnu með framkvæmdastjórastarfinu.

Menntunar og hæfniskröfur
Gerð er krafa um:
• próf í heilbrigðisvísindum og framhaldsmenntun sem nýtist í starfi,
• leiðtogahæfni og getu til að hvetja aðra til árangurs,
• farsæla stjórnunar- og rekstrarreynslu,

• framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og miðlun upplýsinga,
• frumkvæði og metnað til að ná árangri í starfi,
• reynslu af teymisvinnu og breytingastjórnum í heilbrigðisþjónustu.

SAk er sérgreinasjúkrahús, sem sinnir flestum greinum læknisfræðinnar fyrir íbúa Norður- og Austurlands. Þjónustusvæði sjúkrahússins nær frá Blönduósi og að 
Neskaupsstað. Íbúafjöldi upptökusvæðisins er um 35.000 manns. Á ársgrundvelli eru gerðar 2.800 skurðaðgerðir á sjúkrahúsinu, legudagar eru 29.000, dagdeildarkomur 
um 4.500, göngudeildarkomur lækna 13.400, komur á bráðamóttöku um 16.000 og sjúkraflug eru um 500. Starfsmenn sjúkrahússins eru að jafnaði 580 í um 450 stöðugildum. 
Gildi SAk eru: Öryggi – samvinna – framsækni. 
Unnið er að því að starfsemi sjúkrahússins fái alþjóðlega vottun. Samstarf er við Háskóla Íslands, Háskólann á Akureyri og Verkmenntaskólann  
á Akureyri um menntun nema í heilbrigðisgreinum og um vísindarannsóknir.

Ráðið er í stöðuna til fimm ára. Starfskjör byggjast á kjarasamningum og lögum um starfsmenn ríkisins. Nánari upplýsingar veitir Bjarni Jónasson forstjóri í síma 463-0100 eða/og í tölvupósti 
bjarnij@sak.is. Ábyrgðarsvið stjórnenda og frekari upplýsingar um starfið eru á vef sjúkrahússins www.sak.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 31. ágúst 2015. 

Umsóknum skal skilað á umsóknareyðublaði sem fæst á vef sjúkrahússins www.sak.is
Umsóknum skulu fylgja ítarlegar upplýsingar um nám, fyrri störf, reynslu af stjórnunarstörfum ásamt með upplýsingum um fræðilegar rannsóknir og ritstörf, auk kennslustarfa eftir því sem við 
á. Starfsleyfi skulu einnig fylgja umsókn. Stöðunefndir heilbrigðisstétta meta hæfni umsækjenda eftir því sem við á.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Við ráðningar er tekið mið af jafnréttisstefnu sjúkrahússins, sem er reyklaus vinnustaður.

Framkvæmdastjóri lyflækningasviðs Sjúkrahússins á Akureyri
Staða framkvæmdastjóra lyflækningasviðs við Sjúkrahúsið á Akureyri (SAk) er laus til umsóknar.  

Staðan veitist frá og með 1. október nk. eða eftir samkomulagi.

VILTU TAKA ÞÁTT Í AÐ GLEÐJA GESTI OKKAR?

Spennandi og fjölbreytt störf í einu af 25 undrum veraldar
Kíktu á bluelagoon.is/atvinna

Hlökkum til að heyra í þér

Bláa Lónið hefur um árabil verið í hópi bestu heilsulinda heims og hlotið 
fjölmargar alþjóðlegar viðurkenningar fyrir framúrskarandi aðstöðu og einstaka 
upplifun.Bláa Lónið er eitt af 25 undrum veraldar að mati National Geographic.
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Sérfræðingur í gagnasöfnun
Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa í gagnasöfnunardeild. 
Deildin hefur umsjón með gagnasöfnun og framkvæmir úrtaksrannsóknir 
á vegum Hagstofunnar. Starfið felur í sér sérhæfð tæknileg verkefni við 
undirbúning, framkvæmd og frumúrvinnslu gagna vegna úrtaksrannsókna 
sem og innsöfnun gagna frá fyrirtækjum og stofnunum. Jafnframt kallar 
starfið á teymisvinnu við hönnun, innleiðingu og spurningalistagerð vegna 
nýrra gagnasafnana í samræmi við viðurkenndar aðferðir og verklagsreglur í 
hagskýrslugerð. 

Hæfniskröfur
 Háskólapróf sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun er kostur 
 Reynsla af vinnu og forritun í gagnagrunnum (svo sem SQL) er nauðsynleg
 Góð þekking á tölfræðihugbúnaði (svo sem R, SPSS, STATA) er æskileg
 Reynsla af gagnasöfnun er kostur
 Góð ritfærni á íslensku og ensku  
 Góð samstarfs- og samskiptahæfni
 Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð

Hagstofa Íslands er mið stöð 
opinberrar hagskýrslugerðar 
á Íslandi. Hlutverk hennar 
er að vinna hlutlægar hag-
skýrslur, hafa forystu um 
sam hæfingu hagtalna, 
stunda rannsóknir og stuðla 
þannig að upplýstri umræðu 
og faglegum ákvörðun um.

Umsóknarfrestur er til og með 10. ágúst 2015.

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun 
eru samkvæmt kjara samningi fjármálaráðuneytis og hlut aðeigandi stéttar félags. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í 
sex mánuði frá því að umsóknar frestur rennur út.

 Póstáritun Hagstofa Íslands, starfsumsókn, Borgartúni 21a, 105 Reykjavík
 Netfang starfsumsokn@hagstofa.is
 Upplýsingar Ólafur Arnar Þórðarson [olafur.thordarson@hagstofa.is]

Borgartúni 21a · 105 Reykjavík
Sími: 528 1000 · Bréfasími: 528 1099

www.hagstofa.is

Hagstofa Íslands
óskar eftir að ráða metnaðarfullan 
og áhugasaman starfsmann

Gagnagrunnssérfræðingur

Hagstofa Íslands leitar að gagnagrunnssérfræðingi til að reka og  þróa upplýsingakerfi stofnunar-
innar. Unnið er í Microsoft SQL Server og TSQL umhverfi að SSIS lausnum og uppbyggingu á 
gagnavöruhúsum.   Mikilvægt er að viðkomandi hafi áhuga á að vinna í hóp og eigi auðvelt með að 
starfa með öðrum. Við leggjum áherslu á að viðkomandi ástundi öguð vinnubrögð og hafi lifandi 
áhuga á að þróa ferla og upplýsingakerfi Hagstofu Íslands. 

Hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi er mikill kostur.
• Reynsla af rekstri gagnagrunnskerfa.
• Reynsla af hönnun og forritun gagnagrunna.
• Þekking á Microsoft SQL Server og TSQL.
• Þekking á vöruhúsi gagna og tengdri aðferðafræði er æskileg.
• Þekking á SSIS eða sambærilegum tólum er æskileg.
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
• Góðir samskiptahæfileikar.
• Reynsla af teymisvinnu er kostur.

Umsóknarfrestur er til og með 24. ágúst 2015 
Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun eru skv. 
kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags. Öllum umsóknum verður 
svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin.

Póstáritun  Hagstofa Íslands, starfsumsókn, Borgartún 21a, 150 Reykjavík.
Netfang  starfsumsokn@hagstofa.is
Upplýsingar Helga Hauksdóttir og Snorri Henrysson í síma 5281000.
 
Nánari upplýsingar má finna á www.hagstofa.is

Hefur þú áhuga  
á heilsueflandi skólastarfi?

Laus störf í leikskólum  
hjá Skólum ehf. 

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

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

Skólarnir fylgja sameiginlegum matseðli í takti við Næringarstefnu 
Skóla ehf. en hlaut það verkefni tilnefningu til Orðsporsins 2014. 
Launakjör eru skv. sérsamningi. 

Umsóknarfrestur er til 1. september 2015

Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um!

Heilsuleikskólinn Kór, Kópavogi

Auglýsir eftir:
• Deildarstjóra í fullt starf
• Þroskaþjálfa og/eða uppeldismenntuðum starfsmanni sem getur  
 tekið að sér stuðning 
• Leikskólakennara og/eða uppeldismenntuðum starfsmanni

Heilsuleikskólinn Kór er sex deilda leikskóli með um 120 börn.

 

Nánari upplýsingar veitir Bjarney K. Hlöðversdóttir skólastjóri,  
sími 570-4940.

Rafrænar umsóknir er hægt að leggja inn á http://skolar.is/Starf/
Heimasíða: www.skolar.is

 
Heilsuleikskólar Skóla ehf.  eru:

Hamravellir í Hafnarfirði, Háaleiti á Ásbrú í Reykjanesbæ,
Kór í Kópavogi, Krókur í Grindavík og Ungbarnaleikskólinn 

Ársól í Reykjavík.

Óskar eftir öflugum og áreiðanlegum verkstjóra,  
fyrir eina af framleiðsludeildum fyrirtækisins.

 
Æskilegt að viðkomandi sé matvælamenntaður  

en þó ekki nauðsyn. 

Upplýsingar og ferilskrá sendist á sigurdur@ora.is. 

Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál

Vaka hf. óskar eftir starfsmanni á 
hjólbarðaverkstæði.

Hæfniskröfur:
         • Gott viðmót og áhugi á að bæta sig í starfi
         • Vinnuvélaréttindi kostur
        •  Stundvísi og snyrtimennska
         • Góð mannleg samskipti
         • Þjónustulund
         • Öguð vinnubrögð
     
Áhugasamir sendi starfsumsókn ásamt ferilskrá á 
starf@vakahf.is, fyrir 31.ágúst 2015, merkt: Dekk

A.t.h. eldri umsóknir óskast endurnýjaðar

A u s t u r h r a u n  3  I  B a n k a s t r æ t i  7  I  K r i n g l a n  I  S m á r a l i n d  ~  W W W . C I N T A M A N I . I S

HEFUR ÞÚ BRENNANDI  
ÁHUGA Á  ÚTIVIST?
Cintamani óskar eftir að ráða hressa og þjónustulundaða 
einstaklinga  í verslanir fyrirtækisins.

Ef þú hefur áhuga á að starfa í skemmtilegu og lifandi 
starfsumhverfi, sendu okkur þá umsókn á netfangið: 
atvinna@cintamani.is ~ Viðkomandi þarf að vera orðinn 20 ára.

Lyfjastofnun er ríkisstofnun og heyrir undir heilbrigðisráðherra.  Helsta hlutverk stofnunarinnar er útgáfa 
markaðsleyfa fyrir lyf á Íslandi í samvinnu við lyfjayfirvöld á Evrópska efnahagssvæðinu, hafa eftirlit 
með lyfjafyrirtækjum og heilbrigðisstofnunum á Íslandi, meta gæði og öryggi lyfja og tryggja faglega 
upplýsingagjöf um lyf til heilbrigðisstarfsfólks og neytenda. Ennfremur hefur stofnunin eftirlit með 
lækningatækjum á Íslandi. Hjá Lyfjastofnun starfa 55 starfsmenn í um 51 stöðugildi og mælist ánægja 
starfsfólks há. Lyfjastofnun leggur áherslu á gott vinnuumhverfi, starfsþróun og  framfylgir stefnu um 
samræmingu fjölskyldulífs og vinnu. 

Mannauðs- og verkefnastjóri
Hlutverk mannauðs- og verkefnastjóra er að móta stefnu í mannauðsmálum stofnunarinnar í samráði við framkvæmdaráð og 
fylgja eftir faglegri framkvæmd hennar auk verkefnastýringar þvert á svið stofnunarinnar.  Starfið heyrir undir forstjóra.

Frekari upplýsingar um starfið veitir Helga Jóhanna Oddsdóttir, mannauðsráðgjafi á netfanginu  
helga.johanna.oddsdottir@lyfjastofnun.is 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna. 

Upplýsingar um Lyfjastofnun má finna á vefsíðu stofnunarinnar www.lyfjastofnun.is.

Umsóknir um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

Umsóknir berist í tölvupósti á netfangið atvinna@lyfjastofnun.is

Umsóknarfrestur er til og með 31. ágúst nk.

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

Starfssvið:
• Fræðslu- og starfsþróunarmál
• Launamál og stofnanasamningar
• Stefnumótun, innleiðing og eftirfylgni starfsmannastefnu í   
 samvinnu við framkvæmdaráð
• Ráðgjöf til stjórnenda í starfsmannatengdum málum
• Ráðningar, ráðningaferli og móttaka nýliða
• Umsjón með starfsmannasamtölum og frammistöðumati
• Verkefnastýring og ýmis verkefni sem forstjóri felur

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla á sviði mannauðsstjórnunar
• Þekking og reynsla á sviði verkefnastjórnunar
• Reynsla á sviðið opinberrar stjórnsýslu er kostur
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Leiðtogahæfni og geta til að hvetja aðra til árangurs
• Vilji til ákvarðanatöku, frumkvæði og kraftur til þess að   
 hrinda hlutum í framkvæmd
• Hæfni til tjáningar í ræðu og riti.
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Í pökkunardeild fer fram vélakeyrsla í kartona- og þynnupökkun, uppgjör eftir vinnslu

og skjalfesting. Einnig fer þar fram tæknileg umsjón/aðstoð við uppsetningu auk breytinga og 

stillinga á pökkunarlínum. Starfsmenn í pökkunardeild vinna eftir skriflegum leiðbeiningum og fylgja 

verkferlum. Skriflegu leiðbeiningarnar eru ýmist á íslensku eða ensku og því er mikilvægt að starfsmenn 

í pökkunardeild hafi kunnáttu í báðum tungumálum. Unnið er á þrískiptum 8 tíma vöktum. 

Um er að ræða tímabundin störf til eins árs.

www.actavis.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði. 
Umsóknarfrestur er til og með  23. ágúst nk.

Einungis er tekið á móti umsóknum á heimasíðu Actavis.  
Nánari upplýsingar um starfið veita Ragnheiður Dögg Ísaksdóttir, risaksdottir@actavis.is 
og Jenný Sif Steingrímsdóttir, jsteingrimsdottir@actavis.is.  

Starfsmenn í pökkunardeild

Helstu verkefni:
•    Framkvæmd allra nauðsynlegra prófa í pökkun 
• Mötun véla á kartonum, fylgiseðlum, töflum og hylkjum 
• Eftirfylgni með því að vélar gangi eðlilega  
• Aðstoð við frágang eftir lotur og skiptingar
• Uppgjör eftir vinnslu og skjalfestingar
• Þrif á vélbúnaði á milli framleiðslulota
• Þátttaka í umbótaverkefnum

Við leitum að einstaklingum
•     með almenna menntun og/eða starfsreynslu sem nýtist
• sem eru verklagnir og geta tileinkað sér nákvæm

vinnubrögð 
• sem líkar vel að vinna í hópi 
• sem geta unnið eftir nákvæmu skipulagi og fylgt reglum 
• sem eru stundvísir og geta unnið vaktavinnu 
• með íslensku-, ensku- og tölvukunnáttu 

Sölu- og markaðsmál

Helstu verkefni:

Hæfniskröfur:

Pólar togbúnaður

www.polardoors.com

SÉRFRÆÐINGUR  
Í VIÐHALDI FLUGVÉLA

STARFSSVIÐ:

   Afgreiðsla lofthæfifyrirmæla og breytinga frá 
framleiðendum

   Verkfræðiaðstoð við viðhald og daglegan rekstur 
flugvéla og viðvarandi lofthæfi

   Umsjón með tæknigögnum er snúa að viðvarandi 
lofthæfi flugvéla

   Greining á upplýsingum varðandi áreiðanleika 
íhluta

   Samskipti við framleiðendur flugvéla og íhluta

   Verkefnastjórnun og kostnaðareftirlit

HÆFNISKRÖFUR: 

  Próf í verkfræði eða tæknifræði

  Þekking og reynsla af viðhaldi flugvéla er kostur

   Þekking og reynsla af úrvinnslu áreiðanleikagagna 
og LEAN vinnuaðferða er kostur

  Mjög góð tölvukunnátta er nauðsynleg 

  Góðir samskiptahæfileikar

   Góð enskukunnátta í bæði rituðu og töluðu máli 
er skilyrði

  Öguð og vönduð vinnubrögð

  Frumkvæði og sjálfstæði 

Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út eigi síðar en 26. ágúst 2015

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veita: 
Unnar Sumarliðason I unnar@its.is 
Steinunn Una Sigurðardóttir I unasig@icelandair.is 

Laust er til umsóknar starf sérfræðings í eftirfarandi stöðu:
Eftirlit með viðhaldi burðarvirkja og innréttingum flugvéla (Structures/Interior Engineer)
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Forstöðumaður - Frístundaheimilið Galdraslóð - Gufunesbær

Skóla- og frístundasvið

Frístundamiðstöðin Gufunesbær
Frístundamiðstöðin Gufunesbær óskar eftir að ráða metnaðarfullan og áhugasaman einstakling til starfa í frístundaheimilinu 
Galdraslóð sem staðsett er í Kelduskóla - Vík. Galdraslóð er eitt af átta frístundaheimilum sem frístundamiðstöðin Gufunesbær rekur 
við grunnskólana í Grafarvogi. Á frístundaheimilunum er boðið upp á fjölbreytt tómstundastarf þegar hefðbundnum skóladegi 6-9 ára 
barna lýkur. Megináhersla í starfi frístundaheimilisins er fjölbreytt starf með börnum. 

Helstu verkefni forstöðumans eru 
• Umsjón og ábyrgð á starfsemi frístundaheimilisins  
 fyrir 6-9 ára börn. 
• Skipulagning starfsins í samráði við börn og starfsfólk. 
• Samskipti og samstarf. 
• Þátttaka í að móta stefnu og framtíðarsýn. 
• Umsjón með starfsmannamálum.  
• Umsjón og ábyrgð með rekstri.  
 frístundaheimilisins í samráði  við deildarstjóra.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf á uppeldissviði, s.s tómstunda- og  
 félagsmálafræði, eða sambærileg menntun. 
• Reynsla af starfi með börnum. 
• Reynsla af stjórnun.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum. 
• Skipulags- og stjórnunarhæfileikar. 
• Áhugi á frístundastarfi. 
• Fjölbreytt áhugasvið sem nýtist í starfi á frístundaheimili. 
• Færni í samskiptum.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þóra Melsted í síma 4115600 eða með því að senda fyrirspurn á thora.melsted@reykjavik.is

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Gerð er krafa um hreint sakavottorð í samræmi við lög sem og reglur Reykjavíkurborgar

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um á vef Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

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

Lögfræðiinnheimta
Íslandsbanka 

Nánari  upplýsingar: 

Ástrún Björk Ágústsdóttir, Útibúaþjónustu, 844 3993  
astrun.agustsdottir@islandsbanki.is

Elísabet Helgadóttir, Mannauðssviði, 440 4865 
elisabet.helgadottir@islandsbanki.is  

Íslandsbanki leitar að öflugum deildarstjóra til starfa í Lögfræðiinnheimtu bankans. Meginhlutverk 
deildarinnar er að veita útibúum framúrskarandi þjónustu varðandi innheimtu vanskila og umsjón 
fullnustueigna. Hjá Lögfræðiinnheimtu starfa 15 manns og heyrir deildin undir Útibúaþjónustu sem 
sinnir, auk lögfræðiinnheimtu, bakvinnslu lána og greiðslumiðlun.

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

Umsóknarfrestur er til og með 4. september

Hæfniskröfur:

• Meistarapróf í lögfræði og málflutningsréttindi

• Stjórnunarreynsla æskileg

• Reynsla af lögfræðistörfum á fjármálamarkaði æskileg

• Frumkvæði, drifkraftur og samskiptahæfni

• Þekking og reynsla af ferlamálum

Helstu verkefni:

• Dagleg stjórnun og starfsmannamál 

• Tryggja skilvirka innheimtu vanskilaskulda

• Samningar við skuldara

• Ábyrgð á fullnustueignum bankans

• Málflutningur

Við bjóðum góða þjónustu. Hjá Íslandsbanka starfa um 950 starfsmenn. Við sækjumst eftir starfsfólki sem er jákvætt, faglegt 
og framsýnt og leitar ávallt bestu lausna fyrir viðskiptavini bankans. Framtíðarsýn Íslandsbanka er að vera númer eitt í þjónustu.

Hvað segir fólkið okkar? Sjáðu hvað starfsfólk hefur að segja um vinnustaðinn: islandsbanki.is  > Um Íslandsbanka  > Vinnustaðurinn 

Deildarstjóri
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SJÚKRALIÐAR
Helstu verkefni og ábyrgð
• Einstaklingsmiðuð og sveigjanleg aðstoð við  
 athafnir daglegs lífs inn á heimili fatlaðs fólks.
• Aðhlynning og hjúkrun.
• Teymisvinna.

Hæfniskröfur
• Sjúkraliðamenntun, íslenskt starfsleyfi.
• Starfsreynsla æskileg.
• Frumkvæði, sveigjanleiki og lipurð í mannlegum  
 samskiptum.
• Góð íslensku kunnátta skilyrði.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að 
i ði b i d li þ ð b il fél ið bú í

Umsóknarfrestur er til 30. ágúst

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Sjúkraliðafélags Íslands.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Bára Denny Ívarsdóttir forstöðumaður í síma 6655873 eða með því að senda  
fyrirspurnir á bara.denny.ivarsdottir@reykjavik.is

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um störfin á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf 

SJÚKRALIÐAR Í HEIMAHJÚKRUN AÐ SLÉTTUVEGI

Velferðarsvið

OKKUR LANGAR TIL AÐ BÆTA VIÐ ÞANN GÓÐA HÓP SJÚKRALIÐA SEM STARFAR Á SLÉTTUVEGINUM. VIÐ HÖFUM 
LAUSAR STÖÐUR Í TÍMABUNDNA AFLEYSINGU OG FASTA STÖÐU. UM ER AÐ RÆÐA 70-90% STÖÐUR Í VAKTAVINNU.  
MÖGULEGT ER AÐ ÓSKA EFTIR DAGVINNU.  ALMENNT ER UNNIÐ AÐRA HVERJA HELGI. 

Starfsfólk óskast
Iðjuþjálfun heimilisins óskar eftir jákvæðum og  
uppfinningasömum starfsmanni í fjölbreytt og líflegt starf.   
Starfshlutfall er 80%. 

Einnig óskum við eftir sjúkraliðum og starfsfólki í  
umönnun. Við leitum að einstaklingum sem eru jákvæðir 
og hafa góða samskiptahæfileika.   
Starfshlutfall er samkomulagsatriði.

Nánari upplýsingar í síma 560-1700

Kristín Stefánsdóttir, iðjuþjálfi / 618-4108
kristin.stefansdottir@morkin.is 

Ragnhildur Hjartardóttir, hjúkrunarstjóri  
ragnhildur.hjartardottir@morkin.is 

Umsóknareyðublöð fást á 

http://www.morkhjukrunarheimili.is/

Í Mörk er unnið metnaðarfullt starf þar sem EDEN  
hugmyndafræðin er höfð að leiðarljósi 

http://www.edeniceland.org/

Starfs- og ábyrgðarsvið:

• Ábyrgð á markaðs- og kynningarstarfi fyrirtækisins

•     Daglegur rekstur sviðsins

•    Leiða og styðja öflugan hóp starfsmanna

•  Greining á markaði og gerð markaðsáætlana

• Þróun samfélagsmiðla til markaðssetningar

•   Útgáfa kynningarefnis og birting auglýsinga

•    Rekstur jarðhitasýningar fyrir almenning 

Menntunar- og hæfnikröfur:

•  Háskólapróf sem nýtist í starfi

•  Meistaragráða á sviði markaðsmála kostur

•  Að minnsta kosti 3-5 ára reynsla af stjórnun  
  og/eða markaðsmálum

•  Reynsla af rekstri kostur

•  Hæfni til að koma fram í fjölmiðlum

•  Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti

Forstöðumaður markaðs-  
og kynningarmála – ertu ON?
Orka náttúrunnar leitar að metnaðarfullum einstaklingi í nýtt starf forstöðumanns markaðs- og kynningarmála.  

Viðkomandi verður hluti af stjórnendateymi fyrirtækisins og mun bera ábyrgð á markaðssetningu, uppbyggingu ímyndar  

og kynningarmálum. Við leitum að öflugum stjórnanda sem hefur framúrskarandi samskiptahæfni, drifkraft, vinnur  

skipulega og hefur brennandi áhuga á markaðsmálum. Um er að ræða starf með spennandi verkefnum framundan  

við að byggja upp vörumerki hjá einu stærsta orkufyrirtæki landsins.

Umsóknarfrestur

Til og með 24. ágúst 2015

Farið verður með allar

umsóknir sem trúnaðarmál.

Orka náttúrunnar er annað 
stærsta orkufyrirtæki 

landsins. Fyrirtækið 
byggir á mikilli þekkingu 
og reynslu í orkuvinnslu. 

Leiðarljós okkar er 
að bjóða rafmagn á 

samkeppnishæfu verði til 
allra landsmanna.

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is · on@on.is

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um á ráðningarvef Orku náttúrunnar https://starf.or.is/on/. Umsókn um starfið 
þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi  
í starfið rökstudd. Nánari upplýsingar um starfið veitir Birna Bragadóttir starfsþróunarstjóri, birna.bragadottir@or.is. 
 
Hjá ON er jákvæður starfsandi sem einkennist af sterkri liðsheild, uppbyggilegum skoðanaskiptum og virðingu í samskiptum. 
Við hvetjum jafnt konur og menn til að sækja um starfið.
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365 er framsækið fjölmiðla- og fjarskiptafyrirtæki sem veitir lifandi og 
upplýsandi þjónustu við landsmenn, 365 daga ársins. 365 starfar á öllum 
sviðum fjölmiðlunar; sjónvarps- otg útvarpsrekstri, blaðaútgáfu og vefmiðlun, 
auk þess að bjóða fjarskiptaþjónustu, bæði net og farsíma.

Félagið á auk þessa Midi.is sem annast miðasölu á mannfagnaði og viðburði, 
svo sem á leiksýningar, tónleika, kvikmyndasýningar, íþróttaleiki og fleira. 
Hjá 365 starfa um 410 manns.

365 óskar eftir góðu

TÆKNITRÖLLI  Í VETTVANGSÞJÓNUSTU FJARSKIPTASVIÐS 365 
Starfið felst í nýtenginum á neti og heimasíma 
þar sem þörf er á manni á staðinn. Einnig um 
lagfæringu á bilunum sem kunna að koma upp hjá 
viðskiptavinum. 

Vinnutími 9-17 eða 10-18 

 Hæfniskröfur:
• Þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum
• Mikill áhugi á tæknimálum
• Sveigjanleiki og frumkvæði í starfi
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Reynsla af vettvangsþjónustu eða fjarskiptum 

kostur

Umsóknarfrestur er til 24. ágúst. 

Umsóknir sendist á  
www.365midlar.is/hafdu-samband/storf/

Össur leitar að metnaðarfullum einstaklingi til að slást í hópinn í 
innkaupadeild Össurar. Deildin sér um öll innkaup, inn- og útflutning og 
framleiðslustýringu. Innkaupafulltrúi mun sjá um innkaup, samskipti við 
birgja og framleiðslustýringu. Um er að ræða tímabundna stöðu til 1 árs.

STARFSSVIÐ: 

• Innkaup, birgða- og framleiðslustýring 
• Samskipti við birgja, samninga- og áætlanagerð 
• Val á birgjum og samningagerð við þróun nýrra vara

HÆFNISKRÖFUR:

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi svo sem viðskiptafræði, 
verkfræði eða vörustjórnun 

• Að minnsta kosti 3 ára starfsreynsla
• Þekking og reynsla af verkefnastjórnun er kostur 
• Mjög góð enskukunnátta 
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Össur  leitar að reynslumiklum einstaklingi með góða samskiptahæfileika 
í mannauðsdeild fyrirtækisins. Í boði er spennandi framtíðarstarf hjá einu 
framsæknasta fyrirtæki landsins. Launafulltrúi tilheyrir mannauðsdeild 
fyrirtækisins.

STARFSSVIÐ: 

• Launavinnsla og frágangur launavinnslu
• Umsjón með tímaskráningarkerfi

HÆFNISKRÖFUR:

• Góð reynsla af launavinnslu
• Reynsla af tímaskráningarkerfi (Bakvörður)
• Þekking á Navision kostur
• Mjög góð enskukunnátta 
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

WWW.OSSUR.COM

INNKAUPAFULLTRÚI LAUNAFULLTRÚI

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja. Hjá félaginu starfa um 2300 manns í 18 löndum.  

Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki.

Umsóknarfrestur er til og með 23.ágúst 2015.  Sótt er um starfið á vef Össurar, ossur.is/mannaudur.  Athugið að velja viðeigandi starf.  
Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild í síma 515 1300. 
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STARFSSVIÐ:

  Fylgja eftir stefnu Icelandair í veitingaþjónustu um borð í vélum félagsins

  Vöruþróun og uppsetning mat- og vínseðla í samvinnu við innlend og erlend 
þjónustufyrirtæki

  Framfylgja rekstraráætlun veitingaþjónustu

  Greina og túlka sölutölur og leitast við að mæla árangur verkefna og aðgerða

  Stýra verkefnum tengdum sölu og þjónustu um borð

  Kynna sér og innleiða nýjungar í veitingaþjónustu um borð 

HÆFNISKRÖFUR:

  Háskólapróf í viðskipta- eða markaðsfræði eða sambærilegum greinum

  Framhaldsmenntun er æskileg

  Reynsla af verkefnastjórnun er skilyrði

  Góð ensku- og íslenskukunnátta

  Framúrskarandi greiningarhæfni

  Þekking á straumlínustjórnun (Lean) er kostur

  Vönduð og nákvæm vinnubrögð

  Samskipta- og hópvinnuhæfileikar

LIÐSSTYRKUR Á  
SÖLU- OG MARKAÐSSVIÐI
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Icelandair óskar eftir að ráða öflugan liðsmann í krefjandi starf í hröðu og síbreytilegu umhverfi í alþjóðlegum flugrekstri.

Icelandair leitar að starfsmanni í deild sem sér um sölu og þjónustu um borð. Deildin heyrir undir sölu- og markaðssvið Icelandair og annast þróun og rekstur 
alls sölustarfs og þjónustu um borð.

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
 
Við leitum að kraftmiklum einstaklingi í spennandi og krefjandi starf í skemmtilegu og 
alþjóðlegu starfsumhverfi. 

Icelandair er stór vinnustaður þar sem ríkir góður starfsandi. Við sækjumst eftir að fá 
í lið með okkur jákvæða einstaklinga með brennandi áhuga á verkefnum dagsins og 
metnað til að ná góðum árangri til lengri tíma. 

Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út á www.icelandair.is/umsoknir,  
eigi síðar en 25. ágúst 2015.
 
Nánari upplýsingar veita:
Pétur Ómar Ágústsson I Mannauðsstjóri markaðs- og sölusviðs I poa@icelandair.is
Þórdís Anna Oddsdóttir I Forstöðumaður – sala og þjónusta um borð I thordisao@icelandair.is 

MARKAÐSSTJÓRI ÓSKAST  
Við hjá Innnes leitum að kraftmiklum og drífandi markaðsstjóra. 
Við erum í sóknarhug og ótal spennandi verkefni bíða. 
Sendu okkur umsókn ef þú ert til í nýjar áskoranir sem takast 
þarf á við með skapandi hugsun og markvissum vinnubrögðum.

Innnes er traust, leiðandi og framsækið fyrirtækið 

í innflutningi, sölu og þjónustu á matvörumarkaði. 

Mörg vörumerki fyrirtækisins eru landsmönnum að 

góðu kunn. Dreifingarmiðstöð og skrifstofur eru staðsettar

við Fossaleyni í Reykjavík.  

Hjá Innnes starfar öflug liðsheild sem er lykillinn að 

farsælum árangri fyrirtækisins. Innnes leitast við að ráða 

og hafa í sínum röðum starfsfólk sem býr yfir 

metnaði til að ná árangri. Alls starfa um 170 manns hjá

Innnes og tengdum félögum. 
  

Menntunar- og hæfniskröfur
 •   Menntun á sviði viðskipta- og/eða markaðsfræða 
 •   Reynsla af markaðsmálum 
 •   Frumkvæði og þekking til að byggja upp árangursríkt 
                og öflugt markaðsstarf
 •   Góð enskukunnátta 
 •   Hæfni í mannlegum samskiptum 
Starfssvið 
 •   Yfirumsjón með samskiptum við erlenda samstarfsaðila
 •   Uppbygging erlendra vörumerkja (branding)
 •   Markaðs- og kostnaðaráætlanir, framkvæmd og eftirfylgni
 •   Markaðsrannsóknir, þekking á markaði og birtingamál

Innnes ehf | Fossaleyni 21  | 112 Reykjavík | www.innnes.is 

Umsóknarfrestur er til og með 22. ágúst nk. 
Umsóknir óskast fylltar út á www.innnes.is og sendar ásamt 
ítarlegri ferilskrá og kynningarbréfi.
 
Nánari upplýsingar veitir: Guðný Hansdóttir, mannauðsstjóri, 
sími 530 4000, gh@innnes.is
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Hjúkrunarheimilið Eir óskar  
eftir matreiðslumanni í  

framtíðarstarf

Vinnutími: Dagvinna og þriðja hver helgi.

Upplýsingar veita Gunnar J. Einarsson forstöðumaður 
eldhúss og Edda Björk Arnardóttir mannauðsstjóri í síma 
522 5700. Umsóknir má einnig senda rafrænt á 
eldhus@eir.is og edda@eir.is   

Eir hjúkrunarheimili
Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík                   
Sími 522 5700

Bakari og aðstoðarmaður bakara óskast.

Viðkomandi þurfa að geta hafið störf sem fyrst.

Áhugasamir sæki um á netfangið 
bjornsbakari@bjornsbakari.is merkt BAKARI ATVINNA.

Við óskum einnig eftir þjónustulunduðu,  
hressu og samviskusömu fólki til að vinna fullt 

starf í afgreiðslu.

 Vinnutíminn er frá klukkan 05:00 á morgnana.

Viðkomandi þurfa að geta hafið störf sem fyrst og við 
skorum sérstaklega á þroskaða einstaklinga 30+ með 

reynslu af vinnumarkaði til að sækja um.

Áhugasamir sæki um á netfangið 
bjornsbakari@bjornsbakari.is merkt ATVINNA.

    •    

    •   

    •    
    •    
    •    
    •    

Varmárskóli í Mosfellsbæ 
Laus störf næsta skólaár

Má bjóða þér að taka þátt í metnaðarfullu 
skólastarfi þar sem einkunnarorðin 

Virðing – Jákvæðni – Framsækni - Umhyggja
eru höfð að leiðarljósi

Kennarar óskast

• Heimilisfræðikennsla hjá 7. – 10. bekk.

Menntunar- og hæfnikröfur:

•  Leyfisbréf grunnskólakennara
•  Frumkvæði, sjálfstæði og faglegur metnaður
•  Góð færni í samvinnu og samskiptum

Frístundaleiðbeinendur óskast til starfa við
• Frístundasel Varmárskóla. 

Frístundaleiðbeinendur taka þátt í skipulagningu faglegs frís-
tundastarfs og leiðbeina börnum í leik og starfi í samvinnu við 
samstarfsfólk. 

Um hlutastörf er að ræða og vinnutími frá kl. 13:00 – 17:00. 
Möguleiki er á styttri vinnutíma og staka daga.

Umsóknarfrestur um öll störfin er til 25. ágúst 2015

Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga 
og viðkomandi stéttarfélaga

Upplýsingar veita 
Þóranna Rósa Ólafsdóttir og Þórhildur Elfarsdóttir skólastýrur í 
síma 525 0700 eða 899 8465 / 863 3297.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið 
thoranna@varmarskoli.is eða thorhildur@varmarskoli.is

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um. 

www.teogkaffi.is

Te & Kaffi leitar að metnaðarfullum og 
brosmildum kaffibarþjónum til að starfa á 

kaffihúsunum okkar á höfuðborgarsvæðinu. 

Hjá Te & kaffi starfar fjöldinn allur af hressu og 
metnaðarfullu fólki og nú vantar að bæta í þann 
góða hóp. Við leitum að jákvæðum  og drífandi 

einstaklingum til að takast á við spennandi 
verkefni á kaffihúsunum okkar. 

Aldurstakmark er 18 ár og um framtíðarstörf 
er að ræða. Viðkomandi þarf að geta hafið 

störf sem fyrst. 

Umsóknir berist á atvinna@teogkaffi.is 
fyrir 1. sept næstkomandi. 

HEFUR ÞÚ ÁHUGA 
Á KAFFI OG TE?

Te & Kaffi er fjölskyldufyrirtæki sem var stofnað árið 1984. 
Landsmenn þekkja Te & Kaffi af því frábæra kaffi og tei sem 

fyrirtækið hefur boðið upp á alla tíð.  Í grunninn er kjarnastarfsemi 
fyrirtækisins framleiðsla á kaffi, í fullkomnustu kaffibrennslu 

landsins, og rekstur kaffihúsa sem eru tólf talsins.
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Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Boðið er upp á góða 
vinnuaðstöðu og sveigjanlegan vinnutími. Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um. Val á umsækjendum 
grundvallast á innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur. Öllum umsóknum verður svarað.

Umsóknarfrestur er til og með 24. ágúst 2015. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um 
störfin á www.starfatorg.is. Nánari upplýsingar um TR má finna á www.tr.is.

Við leitum að starfsmönnum sem hafa áhuga á velferðarmálum og vilja starfa í góðu starfsumhverfi. 
Hlutverk Tryggingastofnunar er að framfylgja lögum um almannatryggingar, lögum um félagslega aðstoð 
og lögum um málefni langveikra barna auk annarra verkefna sem stofnuninni er falið að framkvæma.

Verkefnastjóri á Samskiptasvið

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Verkefnastýring á póstmiðstöð þar sem

skönnun, flokkun og stofnun mála fer fram
• Umsjón og skipulagning skjalasafna á rafrænu

formi og á pappír
• Frágangur og þátttaka í daglegum störfum

á póstmiðstöð

Hæfnikröfur:
• Háskólamenntun (BA/BS) í upplýsinga- og

bókasafnsfræði skilyrði
• Starfsreynsla af skjalastjórnun er æskileg 
• Þekking á OneSystems skjalakerfi er kostur
• Mjög góð samskiptahæfni, lausnamiðuð

hugsun og frumkvæði
• Skipulagshæfni, nákvæm og sjálfstæð

vinnubrögð

Læknir á Réttindasvið

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Læknisfræðilegt mat á umsóknum um örorku 

lífeyristrygginga
• Ráðgjafi við læknisfræðileg mál svo sem við 

mat á umsóknum um endurhæfingarlífeyri, 
bifreiðastyrk og umönnunarmat

• Annað það er kemur að læknisfræðilegu mati 
varðandi almannatryggingar

Hæfnikröfur:
• Íslenskt lækningaleyfi og sérfræðileyfi lækninga 

eru skilyrði 
• Góð samskiptafærni nauðsynleg
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
• Frumkvæði, metnaður og jákvætt viðhorf

Sérfræðingar á Réttindasvið

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Mat og skráning umsókna ásamt ákvörðun 

réttinda
• Ráðgjöf og upplýsingamiðlun til viðskiptavina 

og samstarfsaðila
• Þróun vinnuferla
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfnikröfur:

• Háskólamenntun (BA/BS) sem nýtist í starfi

• Hæfni í greiningu, túlkun og framsetningu 
gagna

• Mjög gott vald á rituðu íslensku máli 

• Góð almenn tölvukunnátta

• Mjög góð samskiptahæfni, lausnamiðuð 
hugsun og frumkvæði

• Skipulagshæfni, nákvæm og sjálfstæð 
vinnubrögð

Um er að ræða 100% starfshlutfall. 

Um er að ræða allt að 50% starfshlutfall. 

Um er að ræða 100% starfshlutfall. 

Ritari á Réttindasvið

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Skráning, flokkun, skönnun og frágangur 

gagna
• Ritar greinargerðir, bréf og úrskurði í samráði 

við sérfræðinga
• Svarar fyrirspurnum 
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfnikröfur:
• Stúdentspróf eða önnur menntun sem 

nýtist í starfi
• Reynsla af ritarastörfum kostur
• Mjög gott vald á rituðu íslensku máli 
• Góð almenn tölvukunnátta
• Skipulagshæfni, nákvæm vinnubrögð og 

mjög góð samskiptahæfni

Um er að ræða 100% tímabundna ráðningu.  

Verkefnastjóri á Upplýsingatæknisvið

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Umsjón með greiningu og þróun 

upplýsingakerfa
• Samskipti við þjónustuaðila og notendur
• Eftirlit með hugbúnaðarþróun og framvindu 

verkefna
• Ráðgjöf um högun upplýsingakerfa
• Áætlanagerð og eftirfylgni
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfnikröfur:
• Háskólapróf á sviði tölvunarfræði, verkfræði 

eða sambærilegt háskólapróf sem nýtist í starfi
• Reynsla af verkefnastjórnun á sviði 

upplýsingatækni æskileg
• Öguð vinnubrögð
• Færni í samskiptum, frumkvæði og sjálfstæði 

í vinnubrögðum

Um er að ræða 100% starfshlutfall. 

Tryggingafulltrúi á Samskiptasvið

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Samskipti við viðskiptavini í afgreiðslu, síma

og tölvupósti
• Greining erinda og upplýsingagjöf
• Ráðgjöf um réttindi almannatrygginga 

Hæfnikröfur:
• Háskólamenntun (BA/BS) sem nýtist í starfi
• Mjög góð þjónustulund og færni í mannlegum 

samskiptum
• Góð almenn tölvukunnátta
• Góð íslenskukunnátta

Um er að ræða 100% starfshlutfall.

Spennandi störf hjá Tryggingastofnun



Vinna og virkni
Félagsliði og stuðningsfulltrúi óskast til starfa með fötluðu fólki í 
vinnu og virkni í Stjörnugróf 7-9.  
Um er að ræða 80-100% störf en opið frá 8.30-16.30. 

Stöðurnar eru  lausar nú þegar eða eftir nánara  
samkomulagi.

Starfsmaður tekur þátt í fjölbreyttum og spennandi  
verkefnum í samvinnu við góðan starfsmannahóp í  
sveigjanlegu og skemmtilegu vinnuumhverfi. 

Á sama stað  vantar starfsmann í móttökueldhús og er vinnutími 
frá 8.30-14.00. Starfsmaður í eldhúsi sér m.a um skömmtun 
máltíða, þvott, frágang og almenn þrif í eldhúsi. 

Hann vinnur í samvinnu við matráð og starfar eftir reglugerð um 
matvælaeftirlit og hollustuhætti við framleiðslu og  
dreifingu matvæla.  
Í starfinu felst einnig aðstoð við fatlað fólk.
Upplýsingar veitir Sigurbjörg Sverrisdóttir í síma 414-0560. 
Umsókn sendist  á essy@styrktarfelag.is. Einnig má sækja um í 
gegnum heimasíðu félagsins www.styrktarfelag.is 

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum  

Áss styrktarfélags við SFR.  

Heimilisstörf og barnapössun  / 
Help wanted

 
Óskað er eftir barngóðri manneskju til að sinna almennum 
heimilisstörfum, þrif, þvottur og matseld ásamt barnapössun.

Umsóknir sendist á box@frett.is merkt „Barngóð“ 

A good, responsible person is wanted for daily home chores, 
cooking, cleaning and child care. 

Send applications to box@frett.is    
with “Barngóð” in subject line” 

kopavogur.is

Leikskólinn Núpur 
óskar eftir deildarstjóra

Helstu verkefni og ábyrgð
•  Að vinna að uppeldi og kennslu leikskólabarna
•  Bera ábyrgð á uppeldis- og menntunarstarfi deildarinnar
•  Stjórnun, skipulagning og mat á starfi deildarinnar
•  Bera ábyrgð á að unnið sé eftir skólanámskrá
•  Bera ábyrgð á foreldrasamvinnu
Menntunar og hæfniskröfur
•  Leikskólakennaramenntun
•  Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með börnum
•  Leiðtogahæfileikar
•  Ábyrgur og jákvæður einstaklingur sem á auðvelt

með mannleg samskipti.
•  Skapandi og metnaðarfullur einstaklingur
•  Sjálfstæði í vinnubrögðum
•  Góð íslenskukunnátta skilyrði
Umsóknarfrestur er til 1. september 2015.
Upplýsingar gefa Svana Kristinsdóttir leikskólastjóri
og Sigurlína B. Hauksdóttir aðstoðarleikskólastjóri
í síma 554 7020. Einnig má senda fyrirspurnir á
nupur@kopavogur.is. 
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef 
Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Leikskólinn Núpur er 5 deilda leikskóli 
sem staðsettur er í Núpalind 3. 
Einkunnarorð Núps eru sjálfstæði og 
sköpun í samvinnu og gleði.
Við leggjum áherslu á Fjölgreindir í 
leikskólakk starfi og að hin siðferðislegu i
gildi samfélagsins endurspeglist í öllu 
leikskólakk starfinu s.s. virðing fyrir ein-
staklingnum, samábyrgð, umhyggja,ll
sáttfýsi og tjáningarfrelsi allra.

Fjölgreindir í leikskólastarfi hjálpa
okkur að sjá hvernig hvert barn lærir 
best og hvað við getum gert til að 
auðvelda því að nýta allar greindir til 
náms. Í leikskólanum eru börn meðkk
mismunandi atgervi og frá ólíkum 
menningarheimum. Hvert barn fær 
viðfangsefni við sitt hæfi.
Upplýsingar um leikskólann má finna
á nupur.kopavogur.is.
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Umferðarmiðstöðin BSÍ • 101 Reykjavík • 580 5400 • main@re.is • www.re.is • www.flybus.is

Reykjavik Excursions-Kynnisferðir er ört vaxandi ferðaþjónustufyrirtæki með 
um 250 starfsmenn. Við erum leiðandi í skipulagningu og rekstri dagsferða 
með erlenda og innlenda ferðamenn um Ísland. Hjá okkur starfar metnaðar-
fullt starfsfólk sem leggur sig fram við að veita framúrskarandi þjónustu. 

SPENNANDI STÖRF  
Í FERÐAÞJÓNUSTU
Reykjavik Excursions - Kynnisferðir leita að metnaðarfullum 
einstaklingum með ríka þjónustulund í fjölbreytt störf á 
starfsstöðvum sínum í Reykjavík og á Keflavíkurflugvelli. Í boði 
eru 100% störf í vaktavinnu, dagvinnu, sem og hlutastörf.

Unnið er samkvæmt 2-2-3 vaktakerfi  
á 11,5 klst vöktum.
 
Starfssvið
• Sala á farmiðum.  
• Bókanir í ferðir.
• Símsvörun og upplýsingagjöf. 
• Önnur tilfallandi verkefni.
 
Menntunar- & hæfniskröfur
• Stúdentspróf eða önnur menntun  
 sem nýtist í starfi. 
• Góð íslensku- og enskukunnátta  
 er skilyrði.
• Rík þjónustulund og hæfni í  
 mannlegum samskiptum.
• Snyrtimennska og stundvísi.
• Jákvæðni, drifkraftur og  
 sjálfstæð vinnubrögð. 
• Góð tölvufærni.

AFGREIÐSLA Í BSÍ &  
Á KEFLAVÍKURFLUGVELLI

Unnið er samkvæmt 2-2-3 vaktakerfi  
á 11,5 klst vöktum. 
 
Starfssvið
• Bókanir í ferðir.
• Símsvörun og tölvupóstssamskipti. 
• Upplýsingagjöf.
• Önnur tilfallandi verkefni.  
Menntunar- & hæfniskröfur
• Stúdentspróf.  
• Menntun sem nýtist í starfi og /eða  
 reynsla af sambærilegum störfum  
 er æskileg.
• Góð íslensku- og enskukunnátta  
 í töluðu og rituðu máli er skilyrði. 
• Rík þjónustulund og hæfni í  
 mannlegum samskiptum.
• Snyrtimennska og stundvísi.
• Jákvæðni, drifkraftur og  
 sjálfstæð vinnubrögð.
• Góð tölvufærni.

ÞJÓNUSTUFULLTRÚI

Vinnutími er mánudaga til fimmtudaga  
frá kl. 08:00-17:00 og föstudaga  
frá kl. 08:00-15:00. 
 
Starfssvið
• Viðgerðir og viðhald ökutækja.
• Bilanagreining ökutækja. 
• Þátttaka í námskeiðum og símenntun  
 á vegum fyrirtækisins.
• Framfylgja umhverfis- og öryggisreglum  
 fyrirtækisins og uppfylla gæðakröfur  
 framleiðenda.  
Menntunar- & hæfniskröfur
• Sveinspróf eða haldbær reynsla á sviði  
 bíla-, véla- og / eða rafmagnsviðgerða.  
• Bílpróf er skilyrði. Aukin ökuréttindi  
 D eru æskileg.
• Góð íslensku- og enskukunnátta.  
• Öguð og fagleg vinnubrögð,  
 metnaður og frumkvæði.
• Jákvæðni og lipurð í  
 mannlegum samskiptum.
• Stundvísi og áreiðanleiki.

BIFVÉLAVIRKI

Unnið er aðra hverja viku, 7 daga í senn, 
frá kl. 17:30-05:30. 
 
Starfssvið
• Þrif á bifreiðum að utan og innan  
 ásamt áfyllingu eldsneytis.
• Akstur bifreiða til og frá þvottastöð.
• Þrif og frágangur á þvottastöð.
• Vinna eftir umhverfis-, öryggis-  
 og gæðastöðlum fyrirtækisins.
• Önnur tilfallandi verkefni.   
Menntunar- & hæfniskröfur
• Aukin ökuréttindi D eru skilyrði.
• Íslensku- og enskukunnátta.
• Hreint sakavottorð.
• Jákvæðni og lipurð í mannlegum  
 samskiptum.
• Metnaður, vandvirkni og  
 sjálfstæð vinnubrögð.
• Stundvísi og almenn reglusemi.

STARFSMAÐUR  
Á ÞVOTTASTÖÐ

Unnið er aðra hverja viku, 7 daga í senn, 
á kvöldvöktum frá kl. 17:00-05:00 eða 
næturvöktum frá kl. 19:00-07:00.
 
Starfssvið
• Dagleg verkstjórn ásamt undirbúningi  
 og umsjón með brottförum.
• Samskipti við bílstjóra, leiðsögumenn  
 og viðskiptavini.
• Skýrslugerð og skráning í  
 flotastýringarkerfi.
• Vinna eftir umhverfis-, öryggis- og  
 gæðastöðlum fyrirtæksins. 
• Önnur tilfallandi verkefni.  
Menntunar- & hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi.  
 Aukin ökuréttindi D eru æskileg.
• Stjórnunarreynsla er kostur.
• Þekking á hópferðabifreiðum, umferðar- 
 reglum og umferðaröryggi er kostur.
• Framúrskarandi þjónustulund og  
 hæfni í mannlegum samskiptum.
• Mjög góð skipulagshæfni og  
 útsjónarsemi. 
• Fagleg framkoma, snyrtimennska  
 og stundvísi.
• Jákvæðni, metnaður og  
 sjálfstæð vinnubrögð. 
• Hæfni til að vinna undir álagi  
 og tileinka sér nýjungar.
• Góð íslensku- og enskukunnátta  
 í töluðu og rituðu máli. 
• Góð tölvufærni.

VAKTSTJÓRI 

Vinnutími er virka daga frá kl. 08:30-16:30. 
 
Starfssvið
• Tilboðsgerð og bókanir.
• Sala og upplýsingagjöf til viðskiptavina.
• Undirbúningur, framkvæmd og  
 úrvinnsla ferða.
• Önnur tilfallandi verkefni.  
Menntunar- & hæfniskröfur
• Háskólamenntun í ferðamálafræði  
 eða sambærilegu.
• Reynsla af sambærilegum störfum  
 er æskileg.
• Góð íslensku- og enskukunnátta í  
 töluðu og rituðu máli er skilyrði.
• Önnur tungumálakunnátta er æskileg.
• Víðtæk þekking á staðháttum á Íslandi  
 ásamt framboði á þjónustu/afþreyingu.
• Rík þjónustulund og hæfni í  
 mannlegum samskiptum.
• Mjög góð skipulagshæfni og vönduð  
 vinnubrögð.
• Fagleg framkoma, snyrtimennska  
 og stundvísi.
• Jákvæðni, metnaður og frumkvæði.
• Góð tölvufærni. 

SÖLUFULLTRÚI

Starfssvið
• Leiðsögn í skipulögðum  
 norðurljósaferðum. 
• Framfylgja umhverfis- og öryggisreglum  
 og uppfylla gæðaviðmið fyrirtækisins.  
Menntunar- & hæfniskröfur
• Fagmenntun úr viðurkenndu  
 leiðsögunámi.
• Mjög góð enskukunnátta.
• Önnur tungumálakunnátta er kostur.
• Fagleg þekking á staðháttum á Íslandi  
 og stjörnufræði/norðurljósum.
• Rík þjónustulund og framúrskarandi  
 hæfni í mannlegum samskiptum.
• Snyrtimennska og stundvísi.
• Jákvæðni, frumkvæði og drifkraftur.
• Hæfni til að vinna í hóp.

LEIÐSÖGUMENN Í 
NORÐURLJÓSAFERÐIR

Nánari upplýsingar veitir Jóhanna 
Hreiðarsdóttir, mannauðsstjóri á 
netfanginu johanna@re.is. 

Tekið er á móti umsóknum rafrænt 
á www.re.is/atvinnuumsokn ásamt 
ferilskrá, kynningarbréfi og mynd. 
Konur jafnt sem karlar eru hvattar  
til að sækja um. 

Umsóknarfrestur er til og með  
31. ágúst 2015.



| ATVINNA | 

Starfsmaður í sal í 100% starf.
Einnig starfsfólk í aukavinnu.

Ertu hress og skemmtileg/ur og langar að koma í liðið 
okkar á Roadhouse? Við leitum að vaktstjóra og  

starfsmanni í 100% starf. Unnið er á vöktum 2-2-3.
Vantar einnig fólk í kvöld- og helgarvinnu.

Áhugasamir hafi samband á dori@roadhouse.is

Vaktstjóri og starfsmaður í eldhús í 100% starf.
Einnig starfsfólk í aukavinnu.

Ertu hress og skemmtileg/ur og langar að koma í liðið 
okkar á Roadhouse? Við leitum að vaktstjóra og  

starfsmanni í 100% starf. Unnið er á vöktum 2-2-3.
Vantar einnig fólk í kvöld- og helgarvinnu.

Áhugasamir hafi samband á eldhus@roadhouse.is

Fossakot og Korpukot · Fossaleyni · 112 Reykjavík

Er þú leikskólakennari?
Viltu ganga í lið með okkur?

Leikskólarnir Fossakot og Korpukot í Grafarvogi
óska eftir skemmtilegu og drífandi starfsfólki 
í 100% starf sem búa yfir hæfni í mannlegum 

samskiptum, áreiðanleika og frumkvæði.     
     Við leitum að:

Áhugasamir sendi ferilskrá
á umsoknir@lfa.is

Leikskólakennurum
Öðru uppeldismenntuðu fólki
Leiðbeinendum 

Minjagripaverslunin Lundinn leitar 
að starfsfólki. Við leitum að glaðlegu 

og duglegu fólki. Tungumálakunnátta 
skilyrði og reynsla af sölustörfum 

mikill kostur.

Áhugasamir sendi umsókn og ferilskrá 
með mynd á info@puffin.is fyrir 17 ágúst.

STARF Í 
MIÐBÆNUM

Laugavegur 44 & 83, Hafnarstræti 5 og Skólavörðustíg 10

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.

Hæfniskröfur

Fyrirtæki á sviði sölu og þjónustu við báta og búnað óskar eftir að ráða metnaðarfullan
og vandvirkan einstakling til starfa.

Vinnutími er frá kl. 08:00 til kl. 17:00.

Starfið er fólgið í sölu- og ráðgjöf til viðskiptavina ásamt umsjón með innflutningi
á ákveðnum vöruflokkum sem og öðrum tilfallandi störfum.

Sölumaður/Innkaup

· Menntun og/eða reynsla á sviði vélvirkjunar,
   vélstjórnunar eða bifvélavirkjunar mikill kostur
· Reynsla af sölustörfum æskileg
· Góð almenn tölvukunnátta

· Góð íslensku- og enskukunnátta
· Rík hæfni í mannlegum samskiptum
· Reynsla af sambærilegum störfum kostur
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TENGIR ÞÚ VIÐ OKKUR?

Gagnaveita Reykjavíkur leitar að einstaklingi sem býr yfir skipulags- og samskiptafærni 
til liðs við Tæknideild GR. Tæknideild ber ábyrgð á uppbyggingu og rekstri eins umfangs-
mesta IP netkerfis á landinu. Hugbúnaðarumhverfi GR samanstendur m.a. af hugbúnaði 
byggðum á Python, WebMethods, C# og Java. Um er að ræða nýtt starf sem tækifæri 
gefst til að móta. 

Starfs- og ábyrgðarsvið:
Hönnun og þróun á hugbúnaðarkerfum GR
Samþætting við ytri og innri kerfi
Val á hugbúnaðarlausnum
Innleiðing á kerfum í rekstur

Menntunar- og hæfnikröfur:
Háskólamenntun á sviði tölvunar- eða verkfræði eða sambærileg menntun 
Víðtæk reynsla í hönnun og þróun hugbúnaðar 
Víðtæk reynsla af hugbúnaðarþróun með opnum hugbúnaði 
Reynsla af rekstri hugbúnaðarkerfa 
Geta til að koma hönnun á framfæri með myndrænum og skriflegum hætti
Metnaður og sjálfstæð vinnubrögð

Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um starfið.
Stefna fyrirtækisins er að jafna hlut kynjanna m.t.t. starfstækifæra.  

Sótt er um starfið á ráðningasíðu Gagnaveitu Reykjavíkur,
starf.or.is/gagnaveitan/. Nánari upplýsingar veitir Jón Ingi
Ingimundarson, forstöðumaður tæknideildar í netfanginu
jon.ingi.ingimundarson@gagnaveita.is.
Umsóknarfrestur er til og með 26. ágúst 2015.  

Gagnaveita Reykjavíkur vinnur að uppbyggingu, þjónustu og rekstri á
gagnaflutningskerfi byggðu á ljósleiðaratækni. Um ljósleiðaranetið rekur GR
öflugt dreifi- og samskiptakerfi fyrir sjónvarp, síma, internet og farsímaþjónustu.

Gagnaveita Reykjavíkur er dótturfyrirtæki Orkuveitu Reykjavíkur. Orkuveita Reykjavíkur hefur
sameiginlega starfsmannastefnu og býður upp á fjölbreyttan vinnustað fólks með mikla þekkingu.
Fyrirtækið leitast við að vera í fremstu röð hvað varðar öryggi, vinnuumhverfi og möguleika til að
samræma vinnu og fjölskylduábyrgð. Fyrirtækið hlaut Jafnréttisviðurkenningu Jafnréttisráðs
2011 og 2013, sem og Hvatningarverðlaun jafnréttismála árið 2015.

 

VIÐ LEITUM AÐ 

HUGBÚNAÐARSÉRFRÆÐINGI

Starfsfólk óskast
Iðjuþjálfun heimilisins óskar eftir jákvæðum og  
uppfinningasömum starfsmanni í fjölbreytt og líflegt starf.   
Starfshlutfall er 80%. 

Einnig óskum við eftir sjúkraliðum og starfsfólki í  
umönnun. Við leitum að einstaklingum sem eru jákvæðir 
og hafa góða samskiptahæfileika.   
Starfshlutfall er samkomulagsatriði.

Nánari upplýsingar í síma 560-1700

Kristín Stefánsdóttir, iðjuþjálfi / 618-4108
kristin.stefansdottir@morkin.is 

Ragnhildur Hjartardóttir, hjúkrunarstjóri  
ragnhildur.hjartardottir@morkin.is 

Umsóknareyðublöð fást á 

http://www.morkhjukrunarheimili.is/

Í Mörk er unnið metnaðarfullt starf þar sem EDEN  
hugmyndafræðin er höfð að leiðarljósi 

http://www.edeniceland.org/
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Hefur þú brennandi áhuga á lýsingarhönnun?

Við leitum af reynslumiklum og öflugum innanhúsarkitekt, 
lýsingarhönnuði eða einstaklingi sem hefur brennandi 
áhuga á hönnun og lýsingu. Viðkomandi þarf einnig að hafa 
góða þjónustulund. Við leitum eftir einstakling í 50% stöðu. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Helstu verkefni:
• Aðstoð & ráðgjöf í verslun.
• Aðstoða viðskiptavini okkar með  
 lýsingarhönnun.
• Finna nýjar leiðir og aðstoða við  
 markaðssetningu.
• Tilboðsgerðir
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
• Góð tölvukunnátta í Office og Autocad 
• Skipulagshæfni og nákvæmni
• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi
• Góðir samskiptahæfileikar og rík þjónustulund.
• Góð íslensku og ensku kunnátta. 

Umsóknafrestur er til 01.09.2015

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að senda  
starfsferilskrá á Erlu Heimisdóttur  

(erla@lysingoghonnun.is) 
og einnig er hægt að hringja í Erlu í síma 853-8878. 

Bílaleiga með starfstöð á
Keflavíkurflugvelli og í Reykjavík
óskar eftir að ráða starfsmann

í fullt starf.

Hæfniskröfur:
Sjálfstæð vinnubrögð og útsjónarsemi

Jákvætt hugarfar og rík þjónustulund

Góð enskukunnátta
(vald á öðrum tungumálum kostur)

Almenn tölvukunnátta og bílpróf

BÍLALEIGA ÓSKAR 
EFTIR STARFSKRAFTI

Umsóknarfrestur er til 17. ágúst nk.
Áhugasamir vinsamlegast sendið 

umsókn ásamt ferilskrá á netfangið 
go@goiceland.com

VINNA í „The Viking“
22 ára+sölufólk óskast í minjagripaverslunina

„The Viking“ Góð tungumálakunnátta nauðsynleg. 
Framtíðarstörf. Vaktavinna. 

Kvöld og helgarvaktir, önnur hver helgi.
Hlutastörf möguleg. 

Laghentur lagermaður með bílpróf óskast.  
Þarf að tala íslensku.

Áhugasamir hafi samband.
Sendið umsókn og ferilskrá á netfangið: 

gummi1945@gmail.com

„TheViking“ Minjagripaverslun

Laugavegi 1 og Hafnarstræti 1-3
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TENGIR ÞÚ VIÐ OKKUR?

Gagnaveita Reykjavíkur leitar að samviskusömum og þjónustulunduðum starfsmanni til 
liðs við Ljósleiðaradeild fyrirtækisins. Fyrirtækið á og rekur umfangsmikið 
ljósleiðarakerfi á Suðvesturlandi. Meginhlutverk Ljósleiðaradeildar er uppbygging, 
viðhald og rekstur ljósleiðarakerfis. 

Starfs- og ábyrgðarsvið:

Meginhlutverk ljósleiðaratæknis er afhending ljósleiðarasambanda til viðskiptavina, 
ásamt viðhaldi og viðgerðum á ljósleiðarakerfi. Í því felst m.a.:

Uppsetning innanhússlagna, jafnt ljósleiðaralagna sem og smáspennulagna
Uppsetning netþjónustutækja og ljósbreyta
Virkjun fjarskiptaþjónustu
Viðhald og viðgerðir á ljósleiðarakerfi 
Vöktun og eftirlit á ljósleiðarakerfi 
Vinna við ljósleiðarabúnað í tengistöðvum

Menntunar- og hæfnikröfur:
Iðnmenntun sem nýtist í starfi, s.s. rafvirkjun, rafeinda- eða símvirkjun
Reynsla eða þekking á ljósleiðaratækni er kostur
Reynsla af uppsetningum netkerfa og þekking á þráðlausum netbúnaði 
Fagleg, markviss og öguð vinnubrögð
Þjónustulund, samskiptahæfni og snyrtimennska

Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um starfið.
Stefna fyrirtækisins er að jafna hlut kynjanna m.t.t. starfstækifæra.  

Sótt er um starfið á ráðningasíðu Gagnaveitu Reykjavíkur,
starf.or.is/gagnaveitan/. Nánari upplýsingar veitir Dagný Jóhannesdóttir,
verkefnastjóri, í netfanginu, dagny.johannesdottir@gagnaveita.is
Umsóknarfrestur er til og með 26. ágúst 2015.
  
Gagnaveita Reykjavíkur vinnur að uppbyggingu, þjónustu og rekstri á
gagnaflutningskerfi byggðu á ljósleiðaratækni. Um ljósleiðaranetið rekur GR
öflugt dreifi- og samskiptakerfi fyrir sjónvarp, síma, internet og farsímaþjónustu.

Gagnaveita Reykjavíkur er dótturfyrirtæki Orkuveitu Reykjavíkur. Orkuveita Reykjavíkur hefur
sameiginlega starfsmannastefnu og býður upp á fjölbreyttan vinnustað fólks með mikla þekkingu.
Fyrirtækið leitast við að vera í fremstu röð hvað varðar öryggi, vinnuumhverfi og möguleika til að
samræma vinnu og fjölskylduábyrgð. Fyrirtækið hlaut Jafnréttisviðurkenningu Jafnréttisráðs
2011 og 2013, sem og Hvatningarverðlaun jafnréttismála árið 2015.

 

VIÐ LEITUM AÐ 

LJÓSLEIÐARATÆKNI

Senior Quality Assurance Engineer
We are looking for a Senior Quality Assurance Engineer to join our Quality Assurance 
Team to perform quality engineering tasks for safety critical software.

Qualifications should include one or more of the following :

• 5+ years of hands-on Quality Assurance / Testing roles

• Completed several high-quality large scale projects

• Delivered innovative and creative solutions for testing  

complex systems

• Experience in testing safety critical software

• Experience in avionics / air traffic control management 

software a big plus

If you are passionate about quality and want to join an innovative, global, extremely talented team, 
working on cutting edge technologies, you should apply.

Tern Systems is a subsidiary of Isavia and provides Air Traffic Management solutions to customers in Europe, 
North Africa, East Asia and Southeast Asia, see www.tern.is.

For further information, contact Mario Suman, Director of Quality Assurance, on 525-0500 or at 

mario@tern.is. All applications and CVs shall be sent to jobs@tern.is.
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Sölumaður óskast!

Bréfberar óskast í 
Kópavogi og Reykjavík
Pósturinn óskar eftir að ráða bréfbera í fullt starf. Óskað er 
eftir jákvæðum einstaklingi með ríka þjónustulund sem á 
auðvelt með samskipti.

Hverfin sem um ræðir eru í póstnúmerum:
104 Reykjavík
112 Reykjavík
200 Kópavogur

Um er að ræða 100% stöðu og er vinnutími frá 08:00 og þarf 
viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar gefur Anna Reynisdóttir 
í síma 5650931 eða í netfangi annar@póstur.is

Umsóknarfrestur er til 28. ágúst 2015

Umsóknum skal skilað á umsóknarvef 
Póstsins: umsokn.postur.is

We Are 
Hiring!

Applications 
close August 23

www.LSRetail.com

Join an international team which, for over two decades, has been developing 
market-leading software solutions. Our systems are currently used by more 

than 50,000 stores and restaurants in over 120 countries.

Partner Operations 
Team Member

Onboarding new Partners and maintaining LS 
Retail’s Partner Program and Contract Framework.
Skills / experience: Experience in using Excel and 

to task completion, ability to work independently 
and prioritize tasks.
Requirements: Bachelor’s Degree in Business 
and/or Law. 

Web Developer
Designing and implementing Web applications 
and associated Web services.
Skills/experience: Strong foundation in 

for good user-interface design. 
Requirements:
Science, Engineering or similar.

*Experience with Agile development or 
similar is a plus.

Cloud Developer
Responsible for technical innovation and 
creative thinking in developing cloud services.
Skills/experience: Excellent technical skills 
and experience in applicable programming 

Requirements:
Science, Engineering or similar. 

*Experience with Agile development or 
similar is a plus.

Web Developer / 
Consultant

Designing, implementing and deploying 
eCommerce web applications.
Skills/experience:

user-interface design.
Requirements:
Science, Engineering or similar.
 
 

Developing and implementing business 
solutions for Microsoft Dynamics AX.
Skills/experience:
Dynamics AX development. Good knowledge 
of database systems. 
Requirements: 
Science, Engineering or similar. 
 
*Good communication skills in English.

Test and User 
Experience Manager

AX Developer

Ensuring appropriate planning, managing test 
resources and delivering business outcomes.
Skills/experience: Strong technical and 
analytical skills. 
Requirements: Bachelor’s degree.
 
*Experience with Agile development or 
similar is a plus.

Microsoft Dynamics 2015 Global ISV of the Year / ISV of the Year United States / ISV of the Year Western Europe www.LSRetail.com/about-us/career-opportunities/Mic

radum.is
Við finnum rétta starfsfólkið
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Helstu kröfur:
∙ Að minnsta kosti 4 ára starfsreynsla í hönnun og þróun hugbúnaðar.
∙ Bs.c. í tölvunarfræði eða sambærileg menntun.
∙  Hæfileiki til að greina verkefni og leiða þau til farsællar niðurstöðu.
∙  Vera góð fyrirmynd og leiðtogi.

Helstu kröfur:
∙ Að minnsta kosti 1 árs starfsreynsla í hönnun og þróun hugbúnaðar.
∙ Bs.c. í tölvunarfræði eða sambærileg menntun.
∙  Vera fljót/ur að tileinka sér nýja tækni og aðferðir.
∙  Geta unnið í teymi og vera óhrædd/ur við að sækja sér þekkingu hjá   
 reynslumeiri vinnufélögum.

365 er framsækið fjölmiðla- og fjarskiptafyrirtæki sem veitir lifandi og upplýsandi 
þjónustu við landsmenn, 365 daga ársins. 365 starfar á öllum sviðum fjölmiðlunar; 
að sjónvarps- og útvarpsrekstri, blaðaútgáfu og vefmiðlun, auk þess að bjóða 
fjarskiptaþjónustu, bæði net og farsíma.

Félagið á auk þessa Midi.is sem annast miðasölu á mannfagnaði og viðburði, 
svo sem á leiksýningar, tónleika, kvikmyndasýningar, íþróttaleiki og fleira. 
Hjá 365 starfa um 400 manns.

HUGBÚNAÐARSÉRFRÆÐINGUR 
– „SENIOR DEVOLOPER“

Umsóknir má senda á starfsumsokn@365.is 
Umsóknarfrestur er til og með 21. ágúst 2015.

HUGBÚNAÐARSÉRFRÆÐINGUR
– FORRITARI

Almenn þekking:
Umsækjendur þurfa að hafa a.mk. 2 ára reynslu af nútímalegri
hugbúnaðarþróun með áherslu á lagskiptar veflausnir.

HANN ER DREKINN 
EN VIÐ ERUM 
AÐ RÁÐA



| ATVINNA | 

Rekstrarstjóri við  
Öldrunarheimili Akureyrar

Laus er til umsóknar staða (100%) rekstrarstjóra við  
Öldrunarheimili Akureyrar. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Á Öldrunarheimilum Akureyrar búa 185 manns auk 80 
einstaklinga í dagþjónustu. Þar starfa um 320 einstaklingar í 
um 210 ársverkum og er ársveltan um 2 milljarðar króna.  
Þar fer fram fjölbreytt og áhugaverð starfsemi sem stöðugt 
er í þróun. Heimilin hafa alþjóðlega viðurkenningu sem 
EDEN heimili og starfa á grunni EDEN hugmyndafræð-
innar sem leggur áherslu á sjálfræði, heimilisbrag og aukin 
lífsgæði íbúa. 

Spennandi vinnustaður í stöðugri þróun

Starfssvið:
Rekstrarstjóri starfar á rekstrarsviði ÖA og hefur umsjón 
með fjárhags- og rekstraráætlanagerð, eftirlit með rekstri, 
bókhaldi og reikningagerð ásamt rekstarlegri ráðgjöf við 
forstöðumenn.   

Menntunar- og/eða hæfniskröfur: 
• Háskólapróf í viðskiptafræði og/eða rekstrarfræði.
• Starfsreynsla á sviði rekstrar- og opinberrar stjórnsýslu.
• Þekking á lögum og reglum á málefnum eldra fólks og    
   félags- og heilbrigðisþjónustu almennt, er kostur.
• Hæfni í sjálfstæðum vinnubrögðum ásamt frumkvæði,  
   jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.
• Metnaður, sveigjanleiki og geta til þess að aðlaga sig     
   síbreytilegum aðstæðum og kröfum sem gerðar eru til     
   starfsins.
• Mjög góð þekking og færni í tölvunotkun og viðeigandi      
   hugbúnaðarkerfum.
• Reynsla af verkefnastjórnun er kostur.
• Hæfni til nýsköpunar og innleiðslu nýrra hugmynda og    
   vinnubragða. 
• Reglusemi og samviskusemi.
• Góð íslenskukunnátta í ræðu og riti og gott vald á ensku 
og/eða einu norðurlandamáli.
• Vammleysi.

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu 
Akureyrarbæjar, 
www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt.
Umsóknarfrestur er til og með 31. ágúst 2015.

HEFUR ÞÚ BRENNANDI ÁHUGA Á UPPLÝSINGATÆKNI 
OG ÁNÆGJU AF ÞVÍ AÐ MIÐLA ÞEKKINGU ÞINNI TIL 
ANNARRA?

Vefur og margmiðlun: Menntun í marg-
miðlunarfræðum og umfangsmikil starfs-
reynsla í vefsmíði. Viðkomandi þarf að hafa 
mikla þekkingu á helstu Adobe forritum  
ásamt HTML og CSS.

Wordpress: Menntun í margmiðlunarfræðum 
eða umfangsmikil starfsreynsla í vefsmíði. 
Viðkomandi þarf að hafa mikla þekkingu á 
Wordpress og vefumsýslu.

Network +: Menntun í kerfisstjórnun og framúr-
skarandi þekking og reynsla á rekstri netkerfa. 
Skilyrði er að hafa lokið Network + prófi frá 
Comptia.

Tölvuviðgerðir CompTIA A+: Menntun í 
kerfisstjórnun og mikil þekking og reynsla í 
tölvuviðgerðum. Skilyrði er að hafa lokið A+ 
prófi frá Comptia.

Nánari upplýsingar veitir Sigurður Friðriksson, 
skólastjóri (sigurdur@promennt.is) sem 
jafnframt tekur við umsóknum ásamt 
ferilskrám. 

Umsóknarfrestur er til og með 23.ágúst. 
Farið er með allar fyrirspurnir og umsóknir 
sem trúnaðarmál.

• Vefur og margmiðlun

• Wordpress
• Network +

• Tölvuviðgerðir CompTIA A+

Við erum að leita að stundakennurum  í e�irfarandi námsgreinar:

Hæfniskröfur

• Þekkingu á fullorðinsfræðslu
 
• Framúrskarandi tölvukunnátta  
 í Windows umhverfi

• Geta starfað sjálfstætt og undir miklu álagi

PROMENNT • Skeifunni 11B • 108 Reykjavík 
Sími 519 7550 • promennt.is
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Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Sjúkraliðar Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Keflavík 201508/819
Sjúkraþjálfi Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Grindavík 201508/818
Sviðsstjórar Menntamálastofnun Reykjavík 201508/817
Deildarstjóri Hagstofa Íslands Reykjavík 201508/816
Sérfræðingur Samgöngustofa Reykjavík 201508/815
Barnalæknir Heilsugæslan Reykjavík 201508/814
Barnalæknir Heilsugæslan Reykjavík 201508/813
Tannsmiður Háskóli Íslands, Tannlæknadeild Reykjavík 201508/812
Mannauðs- og verkefnastjóri Lyfjastofnun Reykjavík 201508/811
Hjúkrunarfræðingar LSH, Öldrunardeild H Reykjavík 201508/810
Sjúkraliðar LSH, Öldrunarlækningadeild A Reykjavík 201508/809
Hjúkrunarfræðingar LSH, Öldrunarlækningadeild A Reykjavík 201508/808
Starfsmaður í þjónustudeild Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201508/807
Sérfræðilæknir Heilbrigðisstofnun Suðurlands Hveragerði 201508/806
Meistaranemi LSH, Ónæmisfræðideild Reykjavík 201508/805
Listmeðferðarfræðingur LSH, Göngudeild BUGL Reykjavík 201508/804
Hjúkrunardeildarstjóri LSH, Vökudeild Reykjavík 201508/803
Læknaritari á BUGL LSH, Læknarit. kven- og barnalæk. Reykjavík 201508/802
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Suðurlands Vestm.eyjar 201508/801

radum.is
Við finnum rétta starfsfólkið
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VIÐ LEITUM AÐ FRAMÚRSKARANDI 
STARFSMÖNNUM

Um er að ræða krefjandi framtíðarstörf við sölu, undir- 
búning, framkvæmd og úrvinnslu ferða á Íslandi fyrir 
hvataferðahópa, ráðstefnur og  viðburði  auk ferða fyrir 
farþega af skemmtiferðaskipum. Góð íslensku- og  
enskukunnátta, bæði töluð og rituð, er nauðsynleg.  
Önnur tungumálakunnátta er kostur.  

Víðtæk þekking á landinu og framboði afþreyingar og 
almennrar ferðaþjónustu er æskileg.
Viðkomandi þarf að geta unnið jafnt sjálfstætt sem og í 
hóp,  undir álagi,  vinna yfirvinnu þegar á þarf að halda,  
hafa góða skipulagshæfileika og mikla þjónustulund.  
Menntun á sviði ferðaþjónustu eða önnur menntun á 
háskólastigi sem nýtist í starfi er æskileg.  
 
Umsækjendur sem áður hafa sótt um hjá Atlantik eru  
hvattir til að endurnýja umsóknir sínar. 

Umsóknir og ferilskrá sendist til Atlantik á netfangið  
kristinsif@atlantik.is. 
  
Umsóknarfrestur  
er til 23. ágúst nk.  

Starfsmannastefna Atlantik
Markmið Atlantik er að virkja eldmóð og keppnisanda hjá hæfu, 
traustu og áhugasömu starfsfólki.  Starfsfólk Atlantik sýnir frum-
kvæði, þjónustulund og tekur virkan þátt í því að efla þjónustu 
og heildarhag fyrirtækisins með því að skara fram úr en styðja 
jafnframt hvert við annað og vinna saman. 

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi í 
leikskólann Austurkór

· Leikskólakennari í leikskólann Núp

· Leikskólakennari í leikskólann Efstahjalla

· Leikskólakennari í leikskólann Arnarsmára

Grunnskólar

· Stuðningsfulltrúi í dægradvöl í   
Hörðuvallaskóla

· Skólaliði í Hörðuvallaskóla

· Forfallakennari í Kópavogsskóla

· Skólaliði í Snælandsskóla

· Aðstoðarmaður í mötuneyti í Lindaskóla

Sundlaugar 

· Laugarvarsla í Salalaug – karl

Velferðasvið

· Deildarstjóri á heimili fyrir fatlaða

· Stuðningsfulltrúi í íbúðakjarna fyrir fatlaða

· Starfsmenn óskast í liðveislu á einkaheimili

· Starfsmenn óskast í íbúðarkjarna fyrir 
fatlaða  – 80% starf

· Starfsmaður í íbúðarkjarna fyrir fatlaða – 
30% starf

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 

Kerecis er öflugt frumkvöðlafyrirtæki sem þróar og framleiðir lækningavörur sem notaðar eru m.a. til 
meðhöndlunar á vefjaskaða í mönnum t.d. á þrálátum sárum, heilabasti og til enduruppbyggingar á brjósta- 
og kviðvegg. Félagið á jafnframt í samstarfi við bandarísk varnarmálayfirvöld um tækniþróun. Innan Kerecis 
starfar öflugur hópur sérfræðinga sem náð hefur góðum árangri í þróun á lækningavörum. Starfsmenn 
fyrirtækisins eru 16 í starfsstöðvum á Ísafirði, í Reykjavík og í Washington D.C.

Skráningarsérfræðingur (Regulatory Officer) - Ísafjörður
Sérfræðingurinn vinnur að skráningum á lækningavörum Kerecis. Bæði frumskráningum hjá FDA og skv. CE 
regluverki Evrópusambandsins og jafnframt hjá skráningaryfirvöldum í öðrum löndum þar sem oft er byggt á 
samþykki frá FDA eða CE merkingu. Tækni Kerecis byggir á notkun á roði sem flokkast sem líffræðilegt efni 
og fellur að jafnaði í kröfuhæsta flokk skráningaryfirvalda fyrir lækningavörur. 

Helstu verkefni:

Menntun og reynsla:

Við leitum að einstaklingi sem hefur í fyrri störfum:

Vinnustaður er starfsstöð félagsins á Ísafirði.

Skrifstofustjóri (Office Manager) - Reykjavík
Skrifstofustjórinn sér um skrifstofuhald félagsins í Reykjavík og hefur jafnframt umsjón með markaðsefni 

fjölbreytt og krefjandi starf. 

Helstu verkefni:

Menntun og reynsla:

Við leitum að einstaklingi sem:

Vinnustaður er starfsstöð félagsins í Reykjavík.

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
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Lífland óskar eftir að ráða starfsmenn  
á lager fyrirtækisins í Brúarvogi 1-3

 

Lagerstjóri

Starfssvið:
• Ábyrgð á daglegum rekstri lagers
• Móttaka og afhending á vörum,  

skráning og tiltekt á vörum
• Ábyrgð á vörumóttöku og vörudreifingu
• Tryggja að þjónusta sé áreiðanleg og til fyrirmyndar

Eiginleikar og hæfniskröfur:
• Reynsla og þekking á lagerhaldi
• Réttindi á lyftara
• Skipulagshæfileikar og sjálfstæð vinnubrögð
• Góð almenn tölvuþekking og þekking á Navision æskileg

Starfsmaður á lager

Starfssvið:
• Móttaka og frágangur á vörum í vöruhúsi
• Tiltekt og afgreiðsla á pöntunum
• Almenn lagerstörf

Eiginleikar og hæfniskröfur:
• Réttindi á lyftara
• Góð almenn tölvuþekking og þekking á Navision æskileg
• Þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar veitir Arnar Þórisson í síma: 540-1162

Umsóknarfrestur er til og með  

mánudeginum 24. ágúst 2015.

Áhugasamir eru vinsamlegast beðnir um að senda umsókn 

og ferilskrá á atvinna@lifland.is

Starfsemi fyrirtækisins lýtur annars vegar að þjónustu tengdri 
landbúnaði og tengist hins vegar hestaíþróttum, dýrahaldi, útivist 
og þjónustu við matvælaiðnaðinn.  
Nánari upplýsingar á www.lifland.is

Ísloft sloft - Blikk & Stálsmiðja ehf.
Óskaskar eftir eftirfarandi starfsmönnum til starfa:
• M• Mönnum  vönum vinnu við verklegar framkvæmdir
• Málmiðnaðarmönnum og/eða öðrum iðnaðarmönnum
• Blikksmiðum
• Nemum í blikksmíði
• Aðstoðarmönnum

ytt stUm er að ræða  fjölbreyttt störftörf viðf við blikk- og málmsmiði bæði innan - og málmsmiði bæði innað blik
Mjögog utan verkstæðis. Mjög gg góðgóð verkefnastaða er framundan.astaða er framundan.ð verkefn

í töUmsóknir sendist í tölvlvupupósti á  isloft@isloft.is. @isloft.isti á  isloft@pós
ð fyEinnig er hægt að fyllylla a út umsókn á heimasíðu Íslofts masíðu Íslofts sókn á heimút ums

meðwww.isloft.is  með ð þvþví að smella á link efst á síðunniefst á íðunla á link e ni. í að smell
ngNánari upplýsingarr í í síma 5876666íma 5876666

Bíldshöfða 12, 112 Reykjavík - Sími 587 6666 - Fax 567 3624
isloft@isloft.is - www.isloft.is

FRAMKVÆMDASTJÓRI 
AFLEYSING  

Tónverkamiðstöð auglýsir eftir kraft-
miklum og drífandi einstaklingi til að 
leysa framkvæmdastjóra miðstöðvarinnar 
af frá nóvember 2015 til september 2016. 

Viðkomandi þarf að hafa áhuga og 
þekkingu á íslenskri samtímatónlist og 
frágangi tónverka, hafa góða skipulags-
hæfileika og vera mjög tæknifær.  Nánari 
upplýsingar á tonverkamidstod.is  

Umsóknarfrestur er til 1. september.

59% staða sem krefst mögulega hærra vinnuhlutfalls án 
fyrirvara í undantekningartilfellum. Nauðsynlegt er að 
viðkomandi reyki ekki, sé sjálfstæður, vanur tölvuvinnu, 
kassauppgjörsvinnu og helst bókhaldi. Ferill sem greinir 
menntun, starfsreynslu og fjarvistir í tímaröð ásamt  
upplýsingum um tölvureynslu, uppgjörs- og/eða  
bókhaldsvinnu, persónu- og fjölskylduhagi, launa- 
kröfur, hvers vegna hlutastarf henti auk valupplýsinga 
eins og um veikindi og meðmælendur óskast strax á  
starfsumsokn@gmail.com.

Læknamóttökuritari

ÞJÓNUSTULIÐI 
RÆSTING
í Menntaskólanum í Kópavogi

Menntaskólinn í Kópavogi óskar eftir að ráða 
þjónustuliða til ræstinga og umsjónar með  
umgengni í skólanum á dagvinnutíma.  
Möguleiki á hlutastörfum.

Laun eru skv. sérstökum samningi Eflingar og 
fjármálaráðuneytis. 

Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu 
skólans í síma 594 4000 hjá skrifstofustjóra eða 
ræstingastjóra. 

Skólameistari

Framkvæmdastjóri óskast í 50% starftil að sjá um dagleg verkefni félagsins.
Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:     Skipulag á viðburðum SVEF     Skipulag og framkvæmd á IceWeb ráðstefnu SVEF     Skipulag og framkvæmd á Íslensku vefverðlaununum
     Þróun og vöxtur á félagatali SVEF     Viðhald á svef.is
Hæfniskröfur:

     Vandvirkni, skipulagshæfni og öguð vinnubrögð
Starfsumsókn skal berast á netfangið starf@svef.isUmsókn skal fylgja ferilskrá og kynningarbréf.
Umsóknarfrestur er til og með 11. september 2015.

www.gardabaer.is

STÖRF HJÁ GARÐABÆ

Álftanesskóli
 • starfsmaður í félagsmiðstöð
 
Hofsstaðaskóli
 • leiðbeinandi í tómstundaheimili
 • starfsmaður við ræstingar
 
Sjálandsskóli
 • starfsmaður í tómstundaheimili
 • stuðningur og aðstoð
 
Flataskóli
 • umsjónarkennari á miðstigi
 • leikskólakennari/grunnskólakennari
 • skólaliði

Leikskólinn Akrar
 • leikskólakennari/leiðbeinandi
 Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is

Starfsmaður í móttöku- og söluteymi DIVE.IS
DIVE.IS leitar að jákvæðum, drífandi og skipulögðum 
einstaklingi til að ganga til liðs við móttöku- og söluteymið 
okkar.
Starfið krefst mikillar þjálfunar.   
Gert er ráð fyrir starfsþjálfun í einn mánuð, hún felur í sér 
að viðkomandi vinnur í fullu starfi (mán-fös) gæti þó varað 
lengur ef þurfa þykir. Þegar þjálfun er lokið mun starfsmaður 
starfa við helgarvinnu.  Miðað er við ca. 50% starfshutfall.

Megináherslur í starfinu eru að vera andlit fyrirtækisins út 
á við, þ.e. samskipti við viðskiptavini sem og aðra ferða-
þjónustuaðila. Síma- og tölvupóstssvörun

Umsækjendur þurfa að hafa gott vald á eftifarandi 
þáttum: 
Tölvukunnáttu. 
Íslensku- og enskukunnáttu, bæði ritað mál og talað.  
Samstarfshæfni.  
Geta unnið um helgar.  
Geta unnið undir álagi 
Reynsla af störfum í ferðaþjónustu er kostur, sem og gott 
vald á öðrum tungumálum en íslensku og ensku. 

 
Áhugasamir vinsamlegast sendi tölvupóst og ferilskrá á 

jobs@dive.is

Nýtt einkarekið apótek leitar eftir starfsfólki.

1. Lyfjafræðingur óskast í hlutastarf með framtíðaráformum 
um að auka í fullt starf. Vinnutími sveigjanlegur.

2. Afgreiðslumanneskja óskast í hlutastarf . Eingöngu 
aðilar með reynslu úr apóteki, með lyfjatæknimenntun eða 
lyfjatækninemar koma til greina.

Við bjóðum upp á líflegt starfsumhverfi og frábært 
samstarfsfólk, auk mikilla möguleika á að hafa áhrif á 
framtíðarþróun fyrirtækisins. 

Umsóknarfrestur:       26. ágúst.
Umsóknir sendist á:   fanneyf@hraunbergsapótek.is
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ÚTBOÐ
Sorpstöð Rangárvallasýslu bs

Sorpstöð Rangárvallasýslu bs  býður hér með út frágang á 
athafnalóð fyrirtækisins að Strönd Rangárþingi ytra. Um er 
að ræða gröft og fyllingu upp undir malbik, leggja lagnir í 
planið og malbika það.
Enn fremur uppsteypu rampa fyrir flokkun sorps, járna-
þjöppuplan, plan við umhleðslustöð og steypta kanta með-
fram malbikuðu plani. Hér er um almennt útboð að ræða. 
Óskað er eftir tilboðum í verkið í heild sinni eins og því er 
lýst í útboðs-og verklýsingu.

Helstu magntölur eru:
Jarðvinna / gröftur  5.900m³
Burðarlög / fyllingar  5.800m³
Malbik   5.200m2

Mótauppsláttur  700 m²
Bendistál   8.200 kg
Steinsteypa   200 m³
Lagnir fráveitu-og ofanvatns 530 m

Áætlað upphaf verks er 22. september 2015 og skal verkinu 
að fullu lokið 30. júní 2016.

Útboðsgögn verða afhent hjá MAREY arkitektum 
Eyrarvegi 29, 800 Selfossi eða hjá Teiknistofu Páls 
Zóphóníassonar ehf , Kirkjuvegi 23, Vestmannaeyjum,  
netfang bb@teiknistofa.is og verða gögnin afhent á geisla-
disk.
Bjóðendum er boðið til kynningarfundar að Strönd  
föstudaginn 28 ágúst 2015 kl 14.00 og þar verða mættir  
fulltrúar verkkaupa.
Tilboði skal skila á frumriti tilboðsforms í lokuðu umslagi 
merktu heiti útboðs, Sorpsvæðið á Strönd, til Sorpstöðvar 
Rangárvallasýslu bs, Félagsheimilinu Hvoli fyrir kl. 13:45 
föstudaginn 4 september 2015 og sama dag kl 14.00 verða 
tilboðin opnuð þar að viðstöddum þeim bjóðendum sem 
þess óska. 

Sorpstöð Rangárvallasýslu bs

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Ámokstur á salti 2015-2018 – EES útboð nr. 13573
• Vetrarþjónusta göngu- og hjólaleiða í Reykjavík  
 2015-2018 – EES útboð nr. 13574.

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

Raunfærnimat
í hljóðvinnslu 

 
Starfar þú við upptökur,  

   hljóðvinnslu eða mögnum 
og hefur gert það í nokkur ár? 

 
    Kynningarfundur um raunfærnimat í
    hljóðvinnslu verður á Stórhöfða 27 
    þriðjudaginn 25. ágúst 2015 kl. 17:00. 
  

“          Markmiðið með raunfærnimati
            er að meta færni og gefa út 
                staðfestingu á henni.
 

Nánari upplýsingar er hægt að fá hjá 
     Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins  

           www.rafnam.is - Raunfærnimat 
eða í  síma 580 5256 

Ertu í stuði? 
 

Hófst þú nám í rafiðngrein,  
raf- eða rafvélavirkjun, rafveituvirkjun eða 

rafeindavirkjun en laukst því ekki? 
 
Ertu að starfa við þær greinar  þrátt fyrir að 
hafa ekki lokið sveinsprófi? 
Hefur þú hug á að ljúka því námi sem þú hófst? 
 
Kynningarfundur verður á Stórhöfða 27  
mánudaginn 24. ágúst 2013 kl. 17:00. 
 
 

“Ertu í stuði?” er verkefni sem ætlað er að finna leiðir 
til að meta þá færni sem þátttakendur hafa aflað sér í 
námi og starfi.  
Markmiðið er að þátttakendur ljúki sveinsprófi. 
 

Nánari upplýsingar er hægt að fá á 
heimasíðu Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins  
             www.rafnam.is - Raunfærnimat 

eða í  síma 580 5256 

GAUTAVÍK 35 – 112 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 16. ÁGÚST KL.15:00 – 15:30

BJARNHÓLASTÍGUR 17 – 200 KÓP
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 16. ÁGÚST KL.16:00 – 16:30

ÍRIS HALL - Löggiltur fasteignasali

 

- Um er að ræða fallega 3ja – 4ra herb., íbúð
- Efri hæð / sérinngangur 
- Mögulegt að útbúa herbergi á efri hæð innan íbúðar
- Góð staðs. / stutt í alla þjónustu / skóla / útivistarsvæði
V. 37.9 millj. Íris Hall s: 695-4500

- Um er að ræða íbúð í parhúsi.
- Tvær hæðir innan eignar, kjallari og bílskúr.
- Góð staðs. / stutt í alla þjónustu / skóla / útivistarsvæði
V. 45,9 millj. Íris Hall s: 695-4500

Íris Hall 
Löggiltur  

fasteignasali

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



Eitt vinsælasta 
verslunarhúsnæði landsins
- 1320 fermetrar
- Næg bílastæði
- 40.000 bílar keyra framhjá daglega

Möguleiki er að skipta plássinu niður
Upplýsingar í síma 824-0204

VERSLUNARHÚSNÆÐI 
Á SMÁRATORGI TIL LEIGU

Vesturgata 73, 1.h.

Laugavegi 170, 2. hæð  •  Opið virka daga kl. 9:00-17:00
Sími 552 1400  •  Fax 552 1405  •  www.fold.is  •  fold@fold.is

Viðar Böðvarsson 
viðskiptafræðingur 
og lögg. fast.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS SUNNUDAG. 16.8 KL.13:30-14  
Vesturgata 73. 1.h.Vorum að fá í einkasölu ca. 125 fm.mikið 
endurnýjuð íbúð á 1. hæð fallegu fjölbýli með sjávarútsýni. Eldhús 
er endurnýjað með spanhelluborði, baðherbergi er endurnýjað. 
Gólfefni er gegnheilt parket og náttúruflísar. Frábært sjávarútsýni 
er frá stofu og eldhúsi. Verð 39,9 millj. OPIÐ HÚS SUNNUDAG. 
16.8.FRÁ KL.13:30-14 VERIÐ VELKOMIN.

GARÐATORGI 7 
210 GARÐABÆ 
Sími : 545-0800
gardatorg@gardatorg.is 
www.gardatorg.is

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

Góður húsakostur: 139.3 m2 íbúðarhús, 30 fm gestahús.
32 hesta hesthús og reiðskemma.
Jörðin er vel gróin, tún og beitiland.
Möguleiki á sumarhúsalóðum við Hrútsvatn.
Fallegt útsýni m.a. til Heklu og Eyjafjallajökuls.
Allar nánari uppls. veitir Þóroddur lögg.fasteignasali  
í síma 868 4508 thoroddur@gardatorg.is

Jörðin Ásmúli í Ásahreppi  
Rangárvallasýslu

Sumarhús á Arnarstapa 
Snæfellsnesi

Opið hús verður á glæsilegum sumarbústað  
að Lækjarbakka 2 á Arnarstapa milli kl 14:00 og 16:00 

sunnudaginn 16. ágúst nk

Þetta er bústaður 75,1fm og vandaður í alla staði á góðum 
stað. Ásett verð 25,5millj. Nánari uplýsingar gefur Pétur 
Steinar 8934718 og Erlendur Davíðsson löggitur fasteignasali. 
Sjá ennfremur á valholl.is

OPIÐ HÚS

ATVINNUHÚSNÆÐI ÓSKAST

 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101  • www.101.is    lögg fast og lögg leigumiðlari
      Kristín Sigurey Sigurðardóttir

Atvinnuhúsnæði til leigu á jarðhæð, ca. 40-80 fm. fyrir 
hárgreiðslustofu,  helst í póstnúmerum 101, 103,105 
eða 108. Bílastæði skilyrði. Einnig kemur til greina að 
leigja stól á starfandi hárgreiðslustofu.  
Uppl sendist til kristin@101.is

Óskum einnig eftir 1000 fm. geymsluhúsnæði til leigu 
fyrir húsbíla. Á suðurnesjum, höfuðborgarsvæðinu og 
næsta nágrenni.

  K
ris

tín

820 8101 

Tjarnargata 4

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.

Langalína 13 – Sjálandi Garðabæ. 4ra herb. íbúð.

Glæsileg 128,4 fm. íbúð á 2. hæð á góðum 
stað í Sjálandshverfi auk sér stæðis í bíla-
geymslu. Stórar svalir til norðvesturs með 
útsýni yfir Arnarnesvoginn og að Seltjar-
narnesi. Verulega aukin lofthæð er í stofum, 
eldhúsi og einu herbergi íbúðarinnar. Allar 
innréttingar í íbúðinni frá Brúnási. 

Stórt opið rými sem í eru eldhús og stofur. 
Setustofa er með miklum gluggum. Örstutt 
er í ylströnd sunnan megin hússins.
Verð 49,9 millj. 

Íbúð merkt 0204. Verið velkomin.

Eignin verður til sýnis á morgun sunnudag frá kl. 16.00 – 16.30 

OPIÐ 

HÚS

Ábendingahnappinn 
má finna á 

www.barnaheill.is
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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 greind-
ist Margrét með 
colitis ulcerosa, 
eða sáraristilbólgu, 
fyrir fjórtán árum. 
„Í dag er ég lyfja- 
og einkennalaus og 
hef verið það að 
mestu til margra 
ára. Ég er sannfærð 
um að bakteríurn-
ar 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 ein-
kennum niðri og með Bio-Kult Orig-
inal til að viðhalda batanum, báðar 
tegundir hafa reynst mér vel.“

Bio-Kult Candéa-hylkin geta 
virkað sem öflug vörn gegn 
candida-sveppasýkingu en hún 
getur komið fram með ólíkum 
hætti hjá fólki, svo sem munn-

angri, 

fæðu óþoli, pirringi og skapsveifl-
um, 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 vör-
urnar. Mælt er 
með Bio-Kult í 
bókinni Melting-
arvegurinn 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 HEILS HUGAR 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. 

Kolbrún Hlín Hlöðversdóttir var gjörn á að fá 
sveppasýkingar, hún var mjög viðkvæm og fékk 
kláða og óþægindi ef hún notaði dömubindi eða 

túrtappa.
„Ég varð himinlifandi þegar ég áttaði mig á því að ég 

fékk ekki kláða og pirring þegar ég var á sýklalyfjakúr, 
blæðingum eða eftir samfarir eins og ég var vön, og 
það eina sem ég hafði breytt út af vananum með var að 
nota hylkin frá Bio-Kult Candéa. 

Venjulega þegar ég hef ég verið á sýklalyfjakúr hef 
ég tekið inn margfalda skammta af mjólkursýrugerlum 
(acido philus), en það virkar miklu betur fyrir mig 
að nota Bio-Kult Candéa-hylkin. Eftir að ég kynntist 
Bio-Kult Candéa hef ég ekki notað neina aðra 
mjólkursýrugerla þar sem það virkar langbest fyrir 
mig. Ég er mjög ánægð með árangurinn af Bio-Kult 
Candéa.“

BIO-KULT FYRIR ALLA
Bio-Kult Candéa-hylkin virka sem öflug vörn gegn 
 cand ida-sveppasýkingu í meltingarvegi kvenna og karla 
og sem vörn gegn sveppasýkingu á viðkvæmum svæð-
um hjá konum. Candida-sveppasýking getur komið 
fram með ólíkum hætti hjá fólki, svo sem munnangur, 

fæðu óþol, pirringur og 
skapsveiflur, þreyta, 

brjóst sviði, verkir 
í liðum, mígreni 
eða ýmis húð-
vandamál. 

Innihald 
Bio-Kult 
Candéa-
hylkjanna er 
öflug 
blanda af vinveittum gerlum ásamt hvítlauk og Grape Seed Ext-

ract. Bio-Kult Candéa hentar 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 CANDÉA 
BREYTTI LÍFINU
ICECARE KYNNIR  Bio-Kult Candéa er blanda af vinveittum gerlum, hvítlauk 
og þrúgukjarnaþykkni sem virkar sem öflug vörn gegn sveppasýkingu. 

ÁNÆGÐ MEÐ ÁRANGURINN   Kolbrún fær ekki sveppasýk-
ingar eftir að hún fór að nota Bio-Kult Candéa.

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 
Femarelle 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 liðamót-
unum 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 erf-
itt með að gleypa hylki, 
þess vegna tek ég inni-
haldið 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 sér-
staklega 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 tíðahvarfa. 

● Slær á óþægindi eins og hitakóf, 
höfuðverk, svefntruflanir, næt-
ursvita, skapsveiflur, óþægindi í 
liðum og vöðvum.

● Þéttir beinin.

● Hefur ekki áhrif á móðurlíf eða 
brjóstavef.

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

● Inniheldur engin 
hormón eða ísó-
flavóníða.

● Staðfest með 
rannsóknum sem 
fram hafa farið síð-
ustu þrettán ár.

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

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.
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TILÞRIF Heiðbjört Gylfadóttir sýnir hér skemmtileg varnartilþrif í sandinum á stigamóti á Þingeyri í sumar. MYNDIR ÚR EINKASAFNI

Um helgina fer fram síðasta strandblaksmót 
sumarsins á nýjum strandblaksvöllum við 
Laugardalslaug. Mikill fjöldi keppenda mun 

taka þátt, eða 54 lið, en áhugi á strandblaki hefur 
aukist mikið hér á landi á undanförnum árum að 
sögn Karls Sigurðssonar, landsliðsþjálfara í strand-
blaki. „Strandblaksvöllum á landinu hefur fjölgað 
jafnt og þétt um tvo til sex á hverju ári og eru þeir 
orðnir um fimmtíu talsins í heildina og ég gæti talið 
upp velli á nánast hverjum einasta stað á landinu.“ 

ÓDÝRT OG SKEMMTILEGT SPORT
Þegar Karl er spurður að því hvort strandblaks iðkun 
á Íslandi sé ekki bara einhvers konar ósk hyggja líkir 
hann því hlæjandi við bob-sleða á  amaíku. „Þegar 
við fórum af stað með strandblakið hér á landi árið 
2004 þurftum við að draga fólk til þess að taka þátt í 
mótum fyrstu tvö árin. Undanfarin fjögur til fimm ár 
höfum við ekki þurft að gera það og eru þátttökumet 
í mótunum bætt á hverju ári.“

Fjölgunin hefur verið sérstaklega mikil undan-
farnar vikur en Karl þakkar það glæsilegum völlum 
við Laugardalslaug sem útbúnir voru vegna 
Smáþjóðaleikanna sem fram fóru hér á landi fyrr 
í sumar. „Sá völlur er sýnilegri en margir aðrir 
strandblaksvellir. Það er mikið um að almenn-
ingur sé að spila þar auk vanra blakara og hefur 
völlurinn verið upptekinn frá klukkan fimm til tíu 
alla virka daga í sumar og einnig mikið notaður um 
helgar. Það geta allir verið með í þessu sporti og 
fyrir utan það hvað það er skemmtilegt þá er það 
líka ódýrt, maður þarf bara að eiga skýlu og þá er 
maður góður, enga skó eða annan útbúnað,” segir 
hann og brosir. 

BIKINÍ EKKI SKYLDA
Strandblak er meðal vinsælustu greina Ólympíu-
leikanna og segir Karl ástæðuna fyrir því vera 
líklega þá að það sé svo skemmtilegt sport, þó 
einhverjir myndu segja að áhuginn á íþróttinni 
væri tilkominn að einhverju leyti vegna smæðar 
fatnaðar keppenda. „Það er reyndar búið að breyta 
búningareglunni, áður var það þannig að stelpur 
þurftu að keppa í bikiníi og meira að segja var það 
þannig að strengurinn á hlið buxnanna mátti að 
hámarki vera sjö sentimetrar. Þetta er orðið frjáls-
ara núna og mega keppendur vera í nánast hverju 
sem er, þeir þurfa að vísu að vera í topp en mega 
vera í honum utan yfir treyju. Það má finna reglur 
um búninga í öðrum íþróttum líka, alþjóðasam-
böndin setja reglur en svo er spurning hvort þeim 
er fylgt eftir alla leið. Við höfum alltaf leyft fólki 
að spila í því sem því finnst þægilegast. Við viljum 
ekki að einhverjar búningareglur fæli fólk frá því að 
spila. Þótt reglurnar séu orðnar frjálsari þá halda 
keppendur úti áfram að spila í bikiníi einfaldlega 
vegna þess að þeim finnst það þægilegasti fatnað-

urinn til að keppa í. Það er því alltaf spurning um 
hvað áhorfendur eru að horfa á en ég horfi vegna 
skemmtanagildis leiksins.“ 

STRANDBLAKIÐ ERFIÐARA
Munurinn á strandblaki og hefðbundnu blaki 
sem spilað er innanhúss er fyrst og fremst sá að í 
strandblaki eru keppendur tveir í hvoru liði en sex 
í venjulegu blaki. „Strandblakið er mun erfiðara, 
að minnsta kosti fyrir vana blakara. Völlurinn er 
nánast jafn stór en í strandblakinu þurfa keppend-
ur að geta leyst fleiri hlutverk af hendi, þeir spila 
vörn, sókn, uppspil og þurfa að geta lesið leikinn. 
Í hefðbundnu blaki skipta fleiri leikmenn með sér 
þessum verkum. Strandblaksiðkendur þurfa því 
bæði að einbeita sér að fleiri þáttum en í inniblaki 
og þurfa að dekka stærra svæði á vellinum. Auk 
þess er erfitt að hlaupa í djúpum sandinum og 
hoppa, nethæðin er líka sú sama og inni þrátt fyrir 
að verið sé að hoppa í fjörutíu sentimetra djúpum 
sandi,“ útskýrir Karl. 

Hann bætir við að strandblakara vanti aðstöðu 
til þess að iðka íþróttina inni við í vetur. „Við höf-
um haft inniaðstöðu undanfarna tvo vetur sem er 
ekki í boði lengur. Miðað við þá aukningu sem verið 
hefur í greininni undanfarið þurfum við að geta 
spilað inni á veturna, það er fullt af fólki sem vill 
stunda íþróttina allt árið en ekki bara sem sumar-
sport og leitum við því nú logandi ljósi að einhverri 
skemmu eða húsnæði þar sem hægt er að henda 
sandi inn í og spila.“

EINS SKRÍTIÐ OG BOB-
SLEÐAR Á JAMAÍKU
STRANDBLAK  Fjöldi þeirra sem stundar strandblak hér á landi hefur aukist 
mikið undanfarin ár. ÁHUGASAMIR GETA SÉÐ ÞÁ BESTU Í ÍÞRÓTTINNI HÉR 
Á LANDI ETJA KAPPI Í LAUGARDAL UM HELGINA.

KARL SIGURÐSSON landsliðsþjálfari í strandblaki.

KAUPTÚNI 3   |   SÍMI 564 4400   |   VEFVERSLUN Á WWW.TEKK.IS

Opið
mánudaga–laugardaga kl. 11-18

sunnudaga kl. 13-18

20–70% 
AFSLÁTTUR

AF ÖLLUM 
VÖRUM

ENN MEIRI
VERÐLÆKKUN

ÚTSALA! ÚTSALA!

af öllu frá 
ETHNICRAFT

20 -40

af öllum vörum frá
UMBRA

20 -40

af öllu frá 
HOUSEDOCTOR

20 -40

VERSLUNIN FLYTUR!
Um næstu mánaðamót 
flytjum við í Lindir, Kópavogi.
Hlökkum til að sjá þig 
í nýju versluninni.

v

KAUPTÚN

LINDIR

af öllum vörum frá
HABITAT

20 -70
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BÍLAR &
FARARTÆKI

TOYOTA Rav4 langur 4wd. Árgerð 
2002, ekinn 134 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 890.000. Rnr.260152.

AUDI Q7 quattro s line. Árgerð 2011, 
ekinn 78 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
9.490.000. Rnr.991411

MERCEDES-BENZ A 250 4matic. 
Árgerð 2014, ekinn 6 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 7.590.000. 
Rnr.161464.

KIA cee‘d EX 1.6 world cup edition. 
Árgerð 2014, ekinn 25 Þ.KM, dísel, 6 
gírar. Verð 3.890.000. Rnr.260085. 6 ár 
eftir af verksmiðjuábyrgð.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.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

VOLVO S60 D2 Momentum, Árg 2015, 
10/2014 ek 19 Þ.KM, sjálfskiptur. Verð 
4.990þ . Eigum líka til silfraðan á lager 
Rnr.101022. Er á staðnum !!

Classicbilar.is
Gilsbúð 3, 210 Garðabær

Sími: 517 9500
www.classicbilar.is

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA 
SELJA BÍL?

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

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

 Bílar til sölu

Mitsubishi Lancer árg.‘08 ek 150þús 
sk.‘15, sjálfsk. Verð 1.860 þús. Skoða 
skipti. Uppl. í s. 899 9066

Til sölu Audi Quattro TT árg. ‚02 ek. 
73þ. Jaguar station ‚04, keyrður 67þ. 
Uppl í síma 8493230

Lítið ekinn dekurbíll. Chevrolet 
silverado 2004. ek 127 þ.km. 6.6 L. 
sjálfsk, duramax. verð 2.7 m. Ath 
skipti, jeppling á ca 1m. Til sýnis á 
Bílabankanum. S: 588-0700 eða 893-
8831

Dodge Neon Highline.árg 98. Ek 109þ 
mílur. Nýr rafgeymir, ný dekk. Verð 
120.þ. Uppl S: 898-8719

 500-999 þús.

Toyota Corolla 2004, 1,4 sedan, bsk. 
Ek. 143þ. Nýskoðaður ljósgrár, 790þ 
S: 7769650

 Bílar óskast

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Pallbílar

CAMPER FYRIR FORD 350
óskast. Ekki niðurfellanlegur heldur 
heil hæð. Uppl. í síma 894 4708

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Hópferðabílar

 Vörubílar

MAN 240 hp. árg 11/06 með 1,5 t. 
lyftu. Ek.238þ.km. 6m pallur með 
niðurfellanlegum skjólborðum. Verð 
2,9 +vsk. Uppl. Í S:824-4043

 Húsbílar

 Mótorhjól

Honda crf 450 2006 árg. Allur galli 
fylgir með. 390.000 Ekið 50 tíma. Ný 
dekk. Topp viðhald. 7817200

 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

 Hjólhýsi

WALKER ESPRIT 1005 
FORTJALD Á HJÓLHÝSI!

Fortjald fyrir hjólhýsi mjög lítið notað. 
A mál 1005 passar á hjólhýsi ca. 
5,60m. Verðhugmynd 250þús, kostar 
nýtt um 480þús. Uppl. í s. 893 6994.

 Vespur

 Bátar

Til sölu Narwhal sv470 með stýrispúlt 
og tohatsu 50hp. utanborðsmótor 
ásamt bátakerru stgr. 1.700.000 uppl. 
8994177

Til sölu skemmtibátur, lengd 6.80m, 
vél Volvo Penta 200. Upplýsingar í 
s.892-8825

 Bílaþjónusta

Malbiksviðgerðir - málun bílastæða 
- vélsópun - skilti www.verktak.is S: 
5514000

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

ÍLAÞJÓNUSTA     JARKA
alhliða bílaviðgerðir

Viðarhöfði 2b 110 Reykjavík íshúsið ehf

BLIKK
Rör  ∑ Tengiefni ∑ Viftur  ∑  Loftræsting  

Heildsala ∑ Smásala

Smiðjuvegur 4a,  Græn gata, Kópavogur | 566 6000 

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

Save the Children á Íslandi

LAUGARDAGUR  15. ágúst 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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 Vinnuvélar

 Hjólbarðar

FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ
Ný og notuð dekk í miklu úrvali. 
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S: 
567 6700.

 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

HREINVERK
Teppahreinsun, gluggahreinsun, 
rennuhreinsun, flutningsþrif, 
húsgagnahreinsun og fl. Uppl. í s. 699 
6762 og www.hreinverk.is

 Garðyrkja

 Bókhald

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og 
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð 
á sanngjörnu verði. Bókhald og 
þjónusta ehf. Sími 511 2930.

 Málarar

MÁLNINGARÞJÓNUSTA 
REYKJAVÍKUR

Alhliða málningarþjónusta. Fáðu 
ástandsskoðun og verðtilboð þér að 
kostnaðarlausu. Sími 776-0000

INNIMÁLUN
Get bætt við mig verkum innandyra 
í vetur. Vönduð vinnubrögð, fag og 
snyrtimennska í fyrirrúmi. Ágúst S.G 
Málarameistari S: 699-4464 og 695-
4464. asgmalun@gmail.com

 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

PARKETSLÍPUN 
MEISTARANS

Parketslípun um allt land. Alltaf bestu 
verðin. www.parketslipunmeistarans.
is 7817200

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. 
málun, múrun, flísa- & parketlagnir og 
trésmíði. S. 616 1569

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 896 5778

ALHLIÐA VERKTAKAR
Smíða, málninga og múrvinna. 
Nýsmíði og viðgerðir. Stór sem og 
smá verkefni koma til greina. Uppl. í 
s. 846 7622

 Spádómar

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki. 
straumblik@gmail.com

 Trésmíði

VANTAR ÞIG SMIÐI ?
Tökum að okkur viðhald eða nýsmíði, 
tilboð eða tímavinna. Uppl. veitir 
Helgi húsasmíðameistari s. 820 6154 
& Guðmundur húsasmiður s. 862 
1417

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

 Önnur þjónusta

Markaðurinn okkar á horni 
Tryggvagötu og Norðurstígs 
verður opinn til þriðjudags. 
Opnunartími er frá 13-19.

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

Kínverskir gólfvasar, minni vasar og 
kínverskir postulínslampar. S. 899 
4641

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

 Hljóðfæri

Til sölu Victoria píanóharmonika 
Professional 120 bassa. Harmonikan 
er með Music Maker tölvukerfi og 
pikkupum. Lítið notaður Behringer 
bassamagnari fylgir. Uppl. í s. 892 
8209.

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

 Sjónvarp

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

 Verslun

ÚTSALA - ÚTSALA
25% afsláttur af öllum vörum á 
meðan birgðir endast. Allar vinsælustu 
unaðsvörurnar. Fá sent eða sækja 
Netgíró, greiðslukort, millifærsla www.
hush.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

Kenni allan daginn Toyota 2014, 
hjálpa við endurtökupróf og 
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 
7493.

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

HEIMILIÐ

 Dýrahald

GRINDARBÚR Á GÓÐU 
VERÐI

Stærð 61 cm verð 6.990,- 
 Stærð 76 cm verð 8.990,- 
 Stærð 91 cm verð 10.990,- 
 Stærð 107 cm verð 12.990,- 
 Stærð 122 cm verð 14.990,- 
Dýraland Mjódd s.587-0711 
Dýraland Kringlan 7 s.588-0711 
Dýraland Spöngin 23 s.587-0744

VOFF.IS - NÝ HVOLPASÍÐA
www.voff.is er hvolpasíða 
Hundaræktarfélags Íslands, þar 
geturðu fengið upplýsingar um got, 
ræktendur, tegundir ásamt greinum 
um hvolpauppeldi, allt á einum stað. 
Hundaræktarfélag Íslands stuðlar að 
góðri meðferð, aðbúnaði, uppeldi og 
heilsufari hvolpa. Leitaðu þér nánari 
upplýsingar á www.hrfi.is og www.
voff.is

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 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

Til leigu 175m2 íbúð á völlunum í 
Hafnarfirði, 3 svefnherb, 2 baðherb,. 
Íbúðin er laus. Uppl. í s: 892-9260

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.

Parhús í Akurgerði laust til leigu til 1. 
ágúst 2016. 3-4 herb., garður. Leiga 
240 þús.pr.mán + hiti og rafm. Uppl. í 
s. 896 6855

Herbergi R108 húsgögn, þvottahús og 
eldhús. Sími 8661786. 40þúsund

 Húsnæði óskast

TRAUSTUR LEIGJANDI
Kk sérfr. hjá lögreglu/kennari við 
HÍ óskar eftir íbúð helst miðsv. á 
Hfbsv. Skilvís, reglusamur og reyklaus. 
Meðmæli. Uppl: soa@hi.is

Óska eftir einstaklingsíbúð eða herb. 
með eldunar-, salernig-, bað- og 
þvottaaðstöðu. uppl. í S: 8225609 og 
7817099

Óska eftir 2 herb.íbúð miðsvæðis á 
sanngjörnu verði frá og með 1. Sept. 
Er reyklaus, reglusamur, einstæður án 
gæludýra. S. 8665211

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.COM
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

SUMARTILBOÐ
 GEYMSLULAUSNIR.IS

Verð frá 2900kr.mán Sækjum og 
sendum. S: 615-5005

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers frá 3000 kr 
mán. Langtímasamningur í boði. S. 
567 4046 & 892 0808.

ATVINNA

 Atvinna í boði

MATVÆLAFYRIRTÆKI 
AUGLÝSIR EFTIR 

ÁBYRGU OG KRÖFTUGU 
STARFSFÓLKI STRAX.

Sendill: Fullt starf í morgunvinnu, 
kl. 06-14 alla virka daga og aðra 

hverja helgi. 

Fjölbreytt 
matvælaframleiðslustarf við 
góðar aðstæður: Fullt starf í 
dagvinnu kl. 08-16/09-17 alla 

virka daga og aðra hverja helgi. 
Viðkomandi þarf að vera eldri en 
22 ára, duglegur og skipulagður.

Sendið umsókn á 
dagny@dagnyehf.is 
fyrir 19. ágúst n.k.

BAKARÍ BREIÐHOLTI
Óskum ef að ráða bakaranema. 
Aðeins stundvísir og reglusamir.

Uppl. sendist á : 
sveinsbakari@sveinsbakari.is

BÍLAÞVOTTASTÖÐIN 
LINDIN, BÆJARLIND 2.

Óskar eftir starfsmanni í fullt starf. 
Viðkomandi þarf að vera harðduglegur, 
stundvís, vandvirkur og með góða 
þjónustulund. Hreint sakavottorð, 
bílpróf og íslenskukunnátta eru 
skilyrði. Umsókn og ferilskrá sendist á 
robert@bilalindin.is

ÁRBÆJARKIRKJA
óskar eftir að ráða starfsmann í 

hlutasstarf eftir hádegi. 

Viðkomandi þarf að hafa reynslu 
og áhuga á að vinna með 

börnum og ungmennum ásamt 
frumkvæði, sjálfstæði og hæfni í 

mannlegum samskiptum. 

Tónlistarkunnátta er kostur. 
Viðkomandi þarf að geta hafið 

störf sem fyrst.
Umsóknir berist til: 

Árbæjarkirkja V/Rofabæ 110 
Reykjavík eða á netfangið: 

ingunn@arbaejarkirkja. Nánari 
upplýsingar um starfið veitir 

Ingunn Björk Jónsdóttir í síma 
587 2405 Umsóknarfrestur er til 

29 ágúst n.k.

til sölu
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HJÁ JÓA FEL JL HÚSIÐ
Óskum eftir fólki til 

afgreiðslustarfa í bakarí okkar í JL 
Húsinu. Tvískiptar vaktir: önnur 

vikan 7-13 og hin vikan 12-18:30 
og önnur hver helgi.

Vinsamlega sendið umsóknir á 
jl@joifel.is

Söluturninn Jolli í Hafnarfirði óskar 
eftir að ráða einstaklinga í full starf 
sem og kvöld og helgarvinnu. Einungis 
duglegt, áreiðanlegt og samviskusamt 
fólk kemur til greina. Aðeins 18 ára 
og eldri. Umsóknareyðublöð fást á 
staðnum. Allar upplýsingar veitir Líney 
í síma 565-4990 milli klukkan 08-16 
alla virka daga.

GINGER
óskar eftir hressu fólki í 

hlutastörf frá 10:30 - 14:30 alla 
virka daga, einnig er í boði kvöld 

og helgarvinna. 

Ef þú ert 18 ára eða eldri, 
reyklaus og með góða íslensku 
kunnáttu og langar að vinna í 

skemmtilegu umhverfi sendu þá 
ferilskrá á brynja@ginger.is eða 
kíktu við í Ginger Síðumúla 17, 

milli kl. 14-16 virka daga.

HOUSEKEEPERS
Þernur óskast fyrir íbúðarhótel í 

101, laun samk. kjarasamningum. 
Umsóknir sendast á: 

headhousekeeper@apartmentk.is 

Apartment Hotel in 101 
Reykjavik seeks full time 

and part time housekeepers. 
Please send applications to: 

headhousekeeper@apartmentk.is

HLUTASTARF Í 
SÉRVERSLUN 

(SVEIGJANLEGUR 
VINNUTÍMI).

Óskum eftir að ráða trausta 
manneskju í hlutastarf hjá fallegri 

skartgripaverslun í Hafnarfirði. 

Starfið er fólgið í almennri 
afgreiðslu og ráðgjöf til 

viðskiptavina ásamt ýmsum 
tilfallandi störfum. 

Hæfniskröfur: 

Rík þjónustulund, hæfni í 
mannlegum samskiptum 

ásamt góðum söluhæfileikum. 
Vinnutími er skv. nánara 

samkomulagi.
Umsóknarfrestur er til 24. 

ágúst nk. og gengið verður frá 
ráðningu fljótlega. Vinsamlega 

sendið umsókn/ferilskrá til gki@
internet.is

MOSFELLSBAKARÍ - RVK.
Óskum eftir þjónustulunduðu, 

hressu og samviskusömu fólki til 
að vinna með okkur í verslunum 
okkar í Mosfellsbæ og Reykjavík. 
Vinnutími er frá 13:00 - 18:30 
virka daga og aðra hverja helgi 
annann daginn. Umsækjendur 

þurfa að tala góða íslensku
Umsóknareyðublöð er hægt 
að nálgst á netinu. Slóðin 
er www.mosfellsbakari.is/

atvinnu-umsokn/

VÉLVIRKI EÐA VANUR 
MAÐUR ÓSKAST

Álheimar ehf óskar eftir að 
ráða vélvirkja eða vanan mann í 
málmsmíði / vélavinnu. Fjölbreytt 
framtíðarstarf, góð vinnuaðstaða. 
Uppl. í s. 869 1122 Örn efnir@efnir.is 
www.alheimar.is

DÝRAATHVARF - 100% 
STARF

Dýravinur óskast. Þarf að 
vera áreiðanlegur, stundvís og 

reglusamur.
Starfið felst í þrifum, umönnun 

dýra, afgreiðslu o.fl.
Íslenskukunnátta skilyrði.

Vinnutími kl. 8-17 og aðra hvora 
helgi. Frí á mánud. e. vinnuhelgi.
Möguleiki á lægra starfshlutfalli 

frá 1. nóv. n.k.
Umsóknir ásamt meðmælum 

sendist á netfangið: kattavinir@
gmail.com

fyrir 18. ágúst 2015

ÓLATUR ÓSKAST.
Bindir & stál ehf. óskar eftir að 
ráða röskan og samviskusaman 
starfsmann til fjölbreyttra starfa 
svo sem útkeyrslu, framleiðslu 
á íhlutum til mannvirkjagerðar, 

viðgerðum á smáverkfærum 
afgreiðslu á vörum til 

viðskiptavina ofl. Viðkomandi 
þarf ekki að vera lærður á 

bossann en má vera það sé hann 
ósérhlífinn og óhræddur við að 

óhreinka sig við störf sín. 

Stundvísi, reglusemi og heilbrigð 
skynsemi er nauðsynleg í þessu 

starfi auk þess sem krafa er gerð 
um að viðkomandi hafi fullt 

vald á íslenskri tungu. Einhver 
tölvukunnátta kemur sér vel en 

tölvufíkn illa. Framtíðarstarf fyrir 
réttan aðila fyrir laun í samræmi 

við verðmæti vinnuframlags.
Umsóknir sendist á bindir@

simnet.is merkt Atvinnuumsókn 
ásamt upplýsingum um fyrri 
störf og umsagnaraðila.fyrir 

20. ágúst 2015. Ráðning verður 
sem fyrst og helst ekki síðar 
en 1. september 2015. Öllum 

umsóknum verður svarað þegar 
ráðning liggur fyrir.

HEILDSALA: Starfsfólk óskast í 
afgreiðslu o.fl. í heildsölu Rvk. Þarf 
að tala íslensku. Umsóknir sendist til 
thjonusta@365.is merkt „heildsala”

Hressan starfskraft vantar á daginn 
alla virka daga frá 11 - 13:00 í 
afgreiðslu, helgar frá 18:00 - 20:00. 
Pizza King í Skipholti 70. Uppl. í s: 
864 7318

Óskum eftir vönum dekkjamanni 
á hjólbarðaverkstæði. Umsóknir á 
staðnum eða í síma 568-3080 Barðinn 
Skútuvogi 2

Vantar vana pappalagningamenn eða 
byggingaverkamenn. Uppl. í s. 896 
4947 & 869 6442. Hamraborg ehf.

Nýtt hótel á reykjarvíkursvæðinu 
óskar eftir að ráða starfsfólk til starfa 
við herbergisþrif og fleiri störf. Uppl. í 
s. 898 7510

Veitingahús í Hafnarfirði óskar eftir 
starfsfólki í sal, hlutastarf. Uppl. í S. 
822 5229.

 Atvinna óskast

ATVINNA ÓSKAST!
Skrifstofustarf 

Vön vinnu með löglærðum. 

Góð meðmæli.
loah@simnet.is

VANUR VÉLAMAÐUR
óskar eftir vinnu. Mikil reynsla á 
beltavélum. Getur byrjað strax. Uppl. í 
s: 571-5070 eða á info@iseverk.is

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Ákaflega heitur karlmaður vill kynnast 
undirgefnum strákum. Rauða Torgið, s. 
905-2000, augl.nr. 8313.

Kona, vilt þú spjalla við heita karla 
gegn gjaldi? Kynntu þér málið. www.
hitaspjall.eu.

Konur sem leita tilbreytingar eða 
skyndikynna auglýsa frítt á símatorgi 
Rauða Torgsins. Kynntu þér málið. 
RaudaTorgid.is.

Karlmaður vill kynnast karlmanni með 
verulega nánin (skyndi)kynni í huga. 
Rauða Torgið, 905-2000 eða 535-9920. 
augl.nr. 8249

Karlmaður vill leika við karlmann. 
Rauða Torgið, 905-2000 eða 535-9920. 
augl.nr. 8423Heimilismatur í hádeginu  virka daga  • Eldhúsið opið alladaga til kl. 21:00 • Boltatilboð • Snyrtilegur klæðnaður áskilin

Smiðjuvegur 11, sími 571 377, 
taekjataekni.is

fjárfesting í vellíðan

Tímapantanir í síma 445 4404

Bæjjarlind 14-16, 2, 01 Kóppavogurg

Klínik sjúkraþjálfun býður
Árna Guðmund Traustason
velkominn til starfa!

Fyrir starfa á stofunni: Gísli
Sigurðsson BSc, MT; Einar
Harðarsson Bsc; Guðmundur
Þór Brynjólfsson BSc, MT.

Sjúkraþjálfarar Klínik hafak
áralanga reynslu í skoðun og
meðferð einkenna frá stoðkerfi.

til sölu

skemmtanir

tilkynningar

Save the Children á Íslandi
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AndriÞórunn Kristján ArnaStefán Kristín LáraHannes Bjarni VenniJóhanna Gunnar Þórey Harpa MagnúsAnton

Ásaþing 1-11
203 KÓPAVOGUR

Sex raðhús á fallegum stað. Einstakt útsýni 

-
nandi byggingastigum.

STÆRÐ: 222,7 fm RAÐHÚS HERB: 6

58-63 M
Heyrumst
Hannes 699 5008

Ísalind 1
201 KÓPAVOGUR

STÆRÐ: 156,5 fm EINBÝLI HERB: 3

56.700.000
Heyrumst
Lára 899 3335

Sjafnarbrunnur 1-3
113 REYKJAVÍK

STÆRÐ: 103-117 fm FJÖLBÝLI HERB: 3-4

34.9-39.6 M
Heyrumst
Stefán 892 9966

Grettisgata 58a
101 REYKJAVÍK

-

STÆRÐ: 172,4 fm FJÖLDI HERBERGJA: 5

64.900.000
Heyrumst
Venni 699 7372

Þingvað 61-81
110 REYKJAVÍK

STÆRÐ: 205-225 fm RAÐHÚS HERB: 5-7

63.4-65.9 M
Heyrumst
Stefán 892 9966

Jórsalir 4
201 KÓPAVOGUR

STÆRÐ: 285 fm EINBÝLI HERB: 5

79.900.000
Heyrumst
Stefán 892 9966

Skeiðarvogur 103

húsinu á síðustu árum.

STÆRÐ: 163,6 fm RAÐHÚS HERB: 5

48.900.000
Heyrumst
Kristján 696 1122

STÆRÐ: 236,6 fm EINBÝLI HERB: 6

63.900.000
Heyrumst
Kristján 696 1122

OPIÐ HÚS    16. ágúst 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    16. ágúst 16:00

OPIÐ HÚS    17. ágúst 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    18. ágúst 17:00 – 18:30 OPIÐ HÚS    18. ágúst 18:30 – 19:00



NÝTT  -   Bröndukvísl 5 , Ártúnshol  í Reykjavík 
Bókið skoðun hjá mér í síma 663 2300  VANDAÐ  FJÖLSK.HÚS 
230,2 ferm  |  Einbýli  |  fmr 58.900.000 | verð 71.500.000   

Opið hús að Barmahlíð 27 (íb 201) í Reykjavík 
Mánudaginn 17. ágúst milli kl 17:00 og 17:30   BÍLSK.RÉTTUR 
110,1 ferm  |  5 herb |  fmr 32.600.000 | verð 44.900.000   

VANDAÐ FJÖLSKYLDUHÚS  -  Furuás 5 í Garðabæ 
Bókið skoðun hjá mér í síma 663 2300 
225,7 ferm  |  Einbýli |  fmr 67.100.000 | TILBOÐ 

 

Opið hús að Akrakór 4 í Kópavogi 
Sunnudaginn 16. ágúst milli kl 17:00 og 17:30    FRÁBÆRT SKIPULAG 
198,6 ferm  |  Parhús  |  fmr 34.350.000 | verð 44.900.000  

NÝTT  -  Opið hús að Kirkjulundi 6 (íb 307) í Garðabæ 
Sunnudaginn 16. ágúst milli kl 16:00 og 16:30  60 ÁRA OG ELDRI 
80,1 ferm  |  2ja herb  |  fmr 23.650.000 | verð 29.900.000   

NÝTT  -  Opið hús að Ásakór 1 (íb 103) Í Kópavogi 
Sunnudaginn 16. ágúst milli kl 15:00 og 15:30 
162,5 ferm  |  4ra herb  |  fmr 35.850.000 |  verð 39.900.000  

NÝTT  -  Opið hús að Kársnesbraut 90 í Kópavogi 
Sunnudaginn 16. ágúst milli kl 17:00 og 17:30   SÉRINNGANGUR 
95,6 ferm  |  4ra herb / hæð |  verð 24.900.000  

ÚTSÝNISPERLA  -  Huldubraut 46 í Kópavogi 
Bókið skoðun hjá mér í síma 663 2300 
330,4 ferm  |  Einbýli |  fmr 90.550.000 | verð 89.900.000  

NÝTT ATVINNUHÚSNÆÐI  -  Eldshöfði 1 í Reykjavík 
Bókið skoðun hjá mér í síma 663 2300 
248 / 600 ferm  | Atvinnuhúsnæði |  fmr 30.050.000 | TILBOÐ  

NÝTT  -  Opið hús að Holtsbúð 59 í Garðabæ 
Þriðjudaginn 18. ágúst milli kl 20:00 og 20:30     
255/325 ferm  |  Einbýli |  fmr 63.150.000 | verð 82.900.000  

NÝTT  -  Opið hús að Klappars g 7 (íb 401) í Reykjavík 
Þriðjudaginn 18. ágúst milli kl 17:00 og 17:30     BÍLAGEYMSLA 
78,8 ferm  |  3ja herb  |  fmr 29.950.000 | verð 39.900.000  



Uppspretta ánægjulegra viðskipta

Þorrasalir 13-15

Stefán Jarl Martin
Lögg. leigumiðlari. Sölufulltr.

892 9966
stefan@fastlind.is

Hannes Steindórsson
Löggiltur fasteignasali

699 5008
hannes@fastlind.is

Kristján Þ. Hauksson
Sölufulltrúi.

696 1122
kristjan@fastlind.is

Opið hús mánudaginn 17. ágúst 
frá kl. 18:00 -19:00   hlökkum til að sjá þig

Glæsilegar útsýnisíbúðir.
Vandað lyftuhús við golfvöll GKG.

Fallegt útsýni og frábær staðsetning.

OPIÐ
 HÚS



Tilboðin gilda 13. ágúst – 16. ágúst 2015
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. |  Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.  | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

PLÓMUTÓMATAR 
150 GR, GRILL,  ERL 

209 
ÁÐUR 298 KR/PK

TÓMATAR 
STAKIR 

98 
ÁÐUR 239 KR/KG

Tó����r ! PLÓMU 250 GR 
Á VÍNVIÐ 

335 
ÁÐUR 479 KR/PK

-59% -30%

-30%

MINI SAN MARZANO 
TÓMATAR, 250 GR 

321 
ÁÐUR 459 KR/PK

-30%

TÓMATAR ÍSL 
PAKKAÐIR 

454 
ÁÐUR 649 KR/KG

-30%
KIRSUB./KOKTAIL 

TÓMATAR ÍSL 

244 
ÁÐUR 349 KR/PK

-30%

Sjáðu �rðið!!

KJÚKLINGALUNDIR 
700 GR 

986 
ÁÐUR 1.761 KR/PK

-44%

HUMAR ÁN SKELJAR 
1 KG, 20% ÍSHÚÐ 

3.779 
ÁÐUR 6.298 KR/KG

-40%
ÓDÝR ÍS, 3 TEG.

900 ML 

279 
ÁÐUR 399 KR/PK

-30%

GRÍSABÓGSSNEIÐAR 
GRILL 

779 
ÁÐUR 1.558 KR/KG

-50%
NAUTALUNDIR ERL. 

NÝJA SJÁLAND 

2.962 
ÁÐUR 3.798 KR/KG

�æ�	
 & ��jör
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Hvað er skemmtilegast við bækur? Að ímyndunar-
aflið fer af stað þegar maður les bækur.

Hvaða bók lastu síðast og um hvað var hún? Ég 
veit af hverju kengúrur eru með poka, sem er um 
dýr.

Manstu eftir fyrstu bókinni sem var í uppáhaldi 
hjá þér? Ég veit af hverju kengúrur eru með poka 
hefur alltaf verið uppáhaldið mitt.

Hvers lags bækur þykir þér skemmtilegastar? 
Dýrabækur og ævintýrabækur.

Í hvaða skóla gengur þú? Rimaskóla.

Ferðu oft á bókasafnið? Nei, ekkert svo.  

Hver eru þín helstu áhugamál? Dansa, vera með 
vinkonum mínum og dýrunum mínum og svo leika 
við litla bróður minn.

Berglind Birta Gylfadóttir 11 áraLestrarhestur vikunnar

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. 

HEPPIN  Hér er hún Berglind Birta með uppáhaldsbókina 
sína, auk verðlaunanna.

Hvað ert þú gömul Asmahan Guesmi Bory og 
hvar átt þú heima? „Ég er tíu ára og bý í París.“

Hvernig stóð á því að þú komst til Íslands? „Ég 
kom í júní í sumar að hitta pabba minn sem var 
að vinna í bíómynd með Sólveigu Anspach.“

Hvað fannst þér áhugaverðast? „Það sem mér 
fannst áhugaverðast við ferðalagið var í fyrsta lagi 
kuldinn því í Frakklandi eru sumrin heit, en svo 
var líka margt fleira sem kom á óvart.“ 

Hvað fannst þér skrítnast? „Birtan. Sólin sest 
aldrei! Fyrst fannst mér það truflandi. Eftir síð-
asta tökudaginn var veisla og við dönsuðum langt 
fram eftir kvöldi og þegar við fórum heim var 
mjög undarlegt að sjá að það var enn þá bjart úti, 

þrátt fyrir að klukkan væri orðin hálf ellefu um 
kvöld.“

Kynntist þú einhverjum Íslendingum? „Já, já, og 
mér fannst fólkið indælt. Íslendingar eru alltaf 
brosandi og mjög kurteisir.“

Skoðaðir þú eitthvað af landinu og náttúrunni? 
„Meðan á dvöl minni stóð sá ég ótrúlega hveri, 
synti í Bláa lóninu og sá hvali í sjónum. En það 
sem mér fannst langbest voru sundlaugarnar og 
rennibrautirnar! Ég fór í sund á hverjum degi.“

Þú gætir sem sagt hugsað þér að koma aftur? 
„Jahá. Mér fannst æðislega gaman á Íslandi, það 
er fallegt land og þetta er án efa besta ferðalag 
ævi minnar! Takk fyrir mig!“

Fannst kuldinn á Ís-
landi áhugaverðastur
Asmahan Guesmi Bory er frönsk, tíu ára stelpa sem er dóttir aðalleikarans í nýrri 
mynd Sólveigar Anspach leikstjóra. Hér segir hún frá kynnum sínum af Íslandi.

Í REYKJAVÍKURHÖFN  Asmahan Guesmi Bory fór meðal annars í hvalaskoðun þegar hún var á landinu. En það sem henni 
fannst langbest voru sundlaugarnar og rennibrautirnar.

Þátttakendur standa upp 
við vegg, nema einn 
sem er fiskurinn 
í Rauða hafinu, 
hann stendur á 
miðjum vellinum 
og snýr baki í hina. 
Talsvert framan við hann 
hefur verið mörkuð lína. 
Þeir sem standa við vegg-
inn kalla: „Fiskurinn í 
Rauða hafinu, hvaða lit 
eigum við að hafa til að 
komast yfir, þrátt fyrir 

að fiskurinn 
sofi?“ Fiskurinn 
svarar til dæmis 
„rauðan“ og snýr 
sér að þeim. Þeir 
sem eru í rauðu 

geta þá gengið yfir 
óáreittir en allir hinir 
að reyna að komast yfir 
án þess að fiskurinn nái 
þeim. Þeir sem fiskur-
inn nær, hjálpa honum 
að ná hinum í næstu 
umferð.

Fiskurinn í Rauða hafi nu
ÚtileikurÚtileikur

Bragi Halldórsson

161

„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?





... ertu klár fyrir skólann?
SKÓLADAGAR

*Allir sem versla fartölvu á skóladögum fara í pott. Dregið 1. september um 2 fartölvur á skráðar kennitölur.
** Gildir um vefverslun og símsölu. *** Dregið 1. september úr skráningum í ELKO-klúbbinn. Skráning á póstlista ELKO fer fram á www.elko.is 

send frítt á
næsta pósthús**

Snertiskjár

laptop mode 360°tent mode stand mode

YOGA 500
•  Örgjörvi  Intel i5-5200U 2,2-2,7GHz 
•  Vinnsluminni  8GB DDR3L 1600MHz 
•  Harður diskur  128GB SSD
•  Skjákort  Intel HD5500
•  Skjár  14“ IPS LED (1920x1080) Snertiskjár, hægt er að snúa 360°
•  Annað  Bluetooth, W 8.1, frí uppfærsla í Windows 10, allt að 7 klst. 

rafhlöðuending 
LE80N400K7MT/ LE80N400K8MT

8GB vinnsluminni

i5 örgjörvi

14“ IPS LED (1920x1080) 

eða 12.465 kr. á mánuði
miðað við 12 mánaða vaxtalaust kortalán, 

alls 149.575 kr. - ÁHK 12,9%

eeððððaa 111222 444666555 kkkrr áááá mmáááánnuuððððiii

 139.995
14“

eða 6.427 kr. á mánuði
miðað við 12 mánaða vaxtalaust kortalán, 

alls 77.125 kr. - ÁHK 18,73% 

ððeðeðaa 666 424242777 kkrkr ááá ámámánunuððiðiði

69.995
IDEAPAD 100   
•  Örgjörvi  Intel Cel 2 kjarna 2,16GHz 
•  Vinnsluminni  4GB DDR3 1600MHz 
•  Harður diskur  128GB SSD
•  Skjákort  Intel HD skjástýring
•  Skjár  15,6“ LED baklýst (1366x768)
•  Annað  HDMI, Bluetooth, Windows 8.1, 

frí uppfærsla í Windows 10,

LE80MJ006WMT

Intel 2 kjarna 

4GB vinnsluminni

128GB SSD
15,6“

IDEAPAD G50-80   
•  Örgjörvi  Intel i5-5200U 2,2-2,7GHz 
•  Vinnsluminni  6GB DDR3 1600MHz 
•  Harður diskur  128GB SSD 
•  Skjákort  Intel HD Graphics 5500
•  Skjár  15,6“ (1366x768) LED baklýstur
•  Annað  HDMI, Bluetooth, Windows 8.1, 

frí uppfærsla í Windows 10, 
allt að 4 klst. rafhlöðuending

LE80E502FKMT

eða 9.015 kr. á mánuði
miðað við 12 mánaða vaxtalaust kortalán, 

alls 108.175 kr. - ÁHK 14,89% 

eeððððaa 999 000111555 kkkrr ááá mmááánnuuððððiii

99.995

Intel i5 örgjörvi

128GB SSD

Intel HD 5500 skjástýring

15,6“

MACBOOK AIR 13” 
•  Örgjörvi  Intel 2 kjarna i5 1,6-2,7GHz
•  Vinnsluminni  4GB LPDDR3 1600MHz
•  Harður diskur  128GB flash geymsla
•  Skjákort  Intel HD Graphics 6000
•  Skjár  13,3“ (1440x900)
•  Tengi  2 USB 3.0 tengi, þráðlaust netkort, Bluetooth 4.0, 

innbyggð Face Time vefmyndavél (720p). Hljóðtengi, 
Thunderbolt tengi (10GPS) 

•  Batterí  Allt að 12 klst. ending (fer eftir notkun)
•  Þyngd  1,35 kg

Z0RH       

Apple

eða 17.208 kr. á mánuði
miðað við 12 mánaða vaxtalaust kortalán, 

alls 206.500 kr. - ÁHK 10,62%

eððða 1177 220088 kkr áá máánuðððii

 194.995

Einnig til svört

VILT ÞÚ VINNA

MACBOOK

AIR 13”?***



ÚTSALA

GRAND I – L I ND I R – SKE I FAN–V E F V E RS LUN

... gerðu dúndurkaup
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KROSSGÁTA
LÁRÉTT 
1 Brattur yfirmaður er heldur fastur á sínu (8)
9 Pláss fyrir þig, sykurpúði (4)
11 Uppdráttur af eyju liðkar fyrir viðskiptum (10)
12 Hugur minn og sál eru býsna frjó (8)
13 Bindið skaða (4)
14 Fellingamögur málar og syngur (10)
15 Leiðum hugann að Íslandi og skipuleggjum ferð þangað (8)
16 Allt sem ég á er þar á milli (4)
17 Buðlungur á þennan bransa, það veldur engum deilum 

(10)
18 Heyri hljóð frá fáu en frekar pirruðu fólki (6)
19 Malarhrygg ber við skýjabakka (4)
21 Mjólka úr arfleifð erlends dýrlings, það er iðja fjósafólks 

(12)
26 Kók í skaut (7)
27 Háski öryggis leiðir til löghlýðins manns (9)
28 Útisalerni fyrir ferðamenn, markar það tímamót í þessu 

rugli? (6)
30 Tel hið lengsta allra trýna of langt fyrir algengustu 

mælieiningarnar (7)
31 Æðar framleiða aftur það sama (9)
35 Við bátsstafn situr bavíani–  og þó, reyndar er það frændi 

hans (6)
37 Nú er tími Indriða litla og rétt að leita frétta af honum (7)
40 Á stuttskífu má finna sönghæfan óð með ávaxtablæ (10) 
42 Af fjórvængjuhrottum með áhuga á hreinræktuðum 

rökkum (14)
43 Augu þeirra standa á stilkum er þú teygar ölið (4)
44 Reiðin alltaf þegar limur kemur við kjaft (7)
45 Ætli þú festist við fjörur? (8)
46 Hún gerir alla brjálaða, þeir verða ekki langlífir (7)
47 Það þýddi að hún kastaði í húsi (7)
48 Harmur minn varðar hinar gærurnar, sem leita þeirrar er 

rotuð var (8)

LÓÐRÉTT 
2 Afnámu fjórðu víddina um hríð (7)
3 Eitthvað rugl um ref, pæjur og hráefni í olíu (8)
4 Fíla forarvilpur á útnárum (8)
5 Ber skyn á samning og ákvæði hans (8)
6 Tórir enn trukkastöð, þvílíkt fjör og kraftur! (11)
7 Skruggufín dægur þrátt fyrir myrkur og óveður 

(10)
8 Bjarga mat sem endist, svo sem sykrum og fitu 

(12)
9 Há, breið, mild og nokkurnveginn nauðsynleg (12)
10 Dönsum með hundum (7)
20 Nei, nú sit ég hjá, Skagamenn, þvílík þrauta-

ganga! (6)
22 Karajan setur jaðrana í uppnám (7)
23 Passa að fólk fái ekki of mikið af kenningum 

Schrödingers og Heisenbergs (12)
24 Eta sauðaþara og eru með röfl um að hafa verið 

frestað (6) 
25 Ugginn elskar ákaft (6)
27 Hnefastór ávöxtur? Það er þá engin smá krumla 

(5)
29 Nei, ekki bollakökukofinn heldur tengiboxið (10)
32 Grunur um glóru í sýnum hins sofandi huga (9)
33 Leiðsla austurlenskra fjallabúa sýnir ákveðna 

hluta hennar (9)
34 Viss manneskja kastar öllu með annarri, hin 

drífur í hlutunum (9)
36 Stílisti eignast stílvopn (8)
38 Hér er sprikl á flakki segir sá er sér eftir því (7)
39 Fíla fúla og finnst hún heilla (7)
41 Tangir sem tutla af plötum og vírum eða flokkur 

af dýrum? (7)
45 Iss, þetta rugl er nú óttalegt gauf (3)

VEGLEG VERÐLAUN

LAUSNARORÐ
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist fyrirbæri 
sem oft er gripið til í milliríkjadeilum. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 
19. ágúst næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt „15. ágúst“.

Vikulega er dregið úr inn-
sendum lausnarorðum og fær 
vinningshafi eintak af bókinni 
Eftirréttir Sollu eftir Sólveigu 
Eiríks  frá Forlaginu. Vinnings-
hafi síðustu viku var Hannes 
Ólafsson, Kjós.

Lausnarorð síðustu viku var
K A U P M A N N A H Ö F N

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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2 3 4 5

SUDOKU

SPAKMÆLI DAGSINS

S J Ó A R A R S O F S G A B B
E T E A F T U R B R E T T A A
L I T A N Í U R S A A M Æ R I
S A N S P O R Ö S K J U N A N
K O K K I N N K K K P N Ó A R
Ó E S A U K V I S A A S H
P U N K T U R A N G E S T A B O Ð
A N I B A R K A N A T M R
R D A G R Ú N Ó A R G E N T Í N A

G L A U S G Y R T U M I T F
H Æ N G Ð I B M S N A R A S T

S E N S A K U R I N N L U
S K Y N D I S T A K A G D Í R

U G N A N A U T N A F U L L
U N D A N G E R Ð I N I R E

N S S F E I N B O T N A Ð I
V I S T I R Ð U N R E N Ð
O K U L A N D A K A U P I N U
G L A Ð A S Ó L U U P A M
A R L F A R S E Ð L A N N A

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 5 3 8 2 4 1 9 7
9 8 2 7 1 3 6 5 4
7 1 4 5 6 9 2 3 8
8 3 5 6 4 2 7 1 9
1 7 6 9 3 5 8 4 2
2 4 9 1 7 8 3 6 5
4 9 1 2 8 6 5 7 3
3 2 7 4 5 1 9 8 6
5 6 8 3 9 7 4 2 1

7 2 9 3 8 6 1 4 5
1 6 3 5 2 4 8 7 9
4 5 8 7 9 1 2 3 6
6 7 5 8 4 2 3 9 1
8 3 1 6 5 9 4 2 7
9 4 2 1 3 7 5 6 8
2 8 4 9 7 5 6 1 3
5 1 7 2 6 3 9 8 4
3 9 6 4 1 8 7 5 2

7 8 2 9 4 3 6 1 5
4 6 9 5 1 7 3 2 8
3 1 5 2 6 8 4 7 9
5 2 8 1 3 6 9 4 7
6 3 4 7 2 9 5 8 1
9 7 1 8 5 4 2 6 3
8 5 6 4 9 1 7 3 2
1 9 3 6 7 2 8 5 4
2 4 7 3 8 5 1 9 6

1 2 6 4 8 9 5 3 7
5 8 9 7 3 6 4 1 2
7 3 4 1 5 2 8 9 6
4 9 8 6 7 3 1 2 5
2 5 3 8 1 4 6 7 9
6 1 7 9 2 5 3 8 4
8 4 5 2 9 1 7 6 3
9 6 1 3 4 7 2 5 8
3 7 2 5 6 8 9 4 1

2 5 9 3 6 8 4 7 1
3 4 1 7 9 5 6 2 8
6 8 7 1 2 4 3 9 5
5 1 6 8 3 7 2 4 9
4 2 8 9 1 6 5 3 7
7 9 3 4 5 2 1 8 6
8 7 2 6 4 1 9 5 3
9 6 4 5 8 3 7 1 2
1 3 5 2 7 9 8 6 4

3 6 8 7 9 1 4 5 2
2 1 4 8 3 5 9 6 7
7 9 5 4 6 2 1 8 3
4 8 3 9 1 6 2 7 5
5 7 6 2 4 8 3 9 1
9 2 1 3 5 7 6 4 8
6 3 7 1 8 9 5 2 4
8 4 9 5 2 3 7 1 6
1 5 2 6 7 4 8 3 9

Stefán Þór Sigurjónsson (2.143) átti 
leik gegn Tómas Björnssyni (2.161) 
á Íslandsmóti skákfélaga sl. vor. 
Hvítur á leik

27. Hg5+! fxg5 28. Hf7+ Kh8 29. 
Hh8+ Kg7 30. Hf7+ Kh8 31. Hf8+ 
Kg7. Snjöll björgun hjá Stefáni!

www.skak.is: Stórmót TR í Árbæjar-
safni á morgun.

Við stöndum með annan fótinn í vanans landi, en hinn 
í tímans flugskreiða ferjupramma, sem berst hratt eftir 
árstraumnum.

Þorgils gjallandi.

LÁRÉTT
2. spjall, 6. átt, 8. árkvíslir, 9. gogg, 11. 
æst, 12. yfirstéttar, 14. gangtegund, 
16. skóli, 17. frjó, 18. fugl, 20. ólæti, 
21. tangi.

LÓÐRÉTT
1. elska, 3. Í röð, 4. ofbjóða, 5. mæli-
eining, 7. trygging, 10. skip, 13. hrós, 
15. gleðja, 16. skst., 19. tveir eins.
LAUSN

LÁRÉTT: 2. rabb, 6. nv, 8. ála, 9. nef, 
11. ör, 12. aðals, 14. brokk, 16. ma, 17. 
fræ, 18. önd, 20. at, 21. oddi. 

LÓÐRÉTT: 1. unna, 3. aá, 4. blöskra, 
5. bar, 7. veðband, 10. far, 13. lof, 15. 
kæta, 16. möo, 19. dd.

Innritaðir eru nemendur á aldrinum 8-10 ára  
sem eru teknir beint í hljóðfæranám,  
án undangengins forskólanáms. 
 
Hægt er að komast að á eftirfarandi hljóðfæri:
 
•     Strengjahljóðfæri, þ.e. fiðlu og selló
•     Einnig á píanó og harmóníku
•     Einnig er til takmarkað pláss á þverflautu, klarinett og saxófón
•     Teknir eru nemendur á biðlista fyrir Forskóla l ( 6 ára) og
       Forskóla ll (7 ára)

ATHUGIÐ AÐ FRAMBOÐ Á SKÓLAVIST ER
MJÖG TAKMARKAÐ.

Skrifstofa skólans á Lindargötu 51 er opin frá kl. 13:00-16:00 virka daga. 
Síminn er 562-8477. 

Það skal tekið fram að nauðsynlegt er fyrst að skrá nemendur í skólann  
með því að hafa samband við skrifstofuna. Til að tryggja endanlega að 
innritunin sé frágengin er nauðsynlegt að innrita nemandann einnig í 
Rafræna Reykjavík á heimasíðunni www.rafraen.reykjavik.is á sama 
tíma og setja Tónmenntaskólann í 1. val.

Skólastjóri

Innritun nýrra nemenda fyrir skólaárið 2015-2016  
stendur yfir núna á vorönn og lýkur í maí.

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is



. . .

ÚTSALAN
15-60% AFSLÁTTUR
Í FULLUM GANGI

40% af öllum dúnsængum
15-50% af öllum barnavörum
30-50% af eldhúsvörum

40% af öllum dúkum
15-60% af rúmfatnaði
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Elskulegur eiginmaður minn,  
faðir okkar, tengdafaðir og afi,

GUÐNI ÞORGEIRSSON
fv. kaupmaður og skrifstofustjóri  

Kaupmannasamtaka Íslands,
Borgarholtsbraut 71, Kópavogi,

sem lést á Landspítalanum að morgni sunnudagsins 2. ágúst, 
verður jarðsunginn frá Bústaðakirkju miðvikudaginn 19. ágúst  
kl. 15.00. Blóm eru vinsamlega afþökkuð, en þeim sem vildu 
minnast hans er bent á að láta líknarfélög njóta þess.

Ingibjörg Þorkelsdóttir
Þorkell Guðnason Stefanía Halla Hjálmtýsdóttir
Kristín Guðnadóttir Ásbjörn Björnsson

afabörn og langafabörn.

Innilegar þakkir fyrir hlýhug og samúð 
vegna andláts

SIGURÐAR JÓHANNS HELGASONAR
Sérstaklega þökkum við starfsfólki á  
11G Landspítala og Hrafnistu í Reykjavík 
góða umönnun og hlýju.

Birna Benjamínsdóttir
María Sigurðardóttir
Helga Sigurðardóttir Maríus Ólafsson
Jóhann Þór Sigurðsson Júlíana Gunnarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín og móðir,

MAGNEA KRISTÍN JAKOBSDÓTTIR
Fjólukletti 3,
Borgarnesi,

andaðist á Heilbrigðisstofnun Vesturlands 
föstudaginn 7. ágúst. Jarðsett verður frá 
Borgarneskirkju mánudaginn 17. ágúst. kl. 14.

Ragnar Ingimar Andrésson
Gréta Bogadóttir

Okkar innilegustu þakkir fyrir auðsýnda 
samúð og hlýhug við andlát og útför 

ástkærrar eiginkonu minnar, móður okkar, 
tengdamóður, ömmu og langömmu,

SESSELJU ÞORBJARGAR 
ÞORSTEINSDÓTTUR

bónda,
Hraunholtum, Kolbeinsstaðahreppi.

Sigurður Þ. Helgason
Steinar Þór Snorrason Jóhanna Lára Óttarsdóttir
Sigríður Jóna Sigurðardóttir Ásberg Jónsson
Ásdís Ólöf Sigurðardóttir Siguroddur Pétursson
Elísabet Sigurðardóttir Guðlaugur Þór Tómasson 
Jódís Sigurðardóttir 
Helgi Sigurðsson Addý Guðjóns Kristinsdóttir
Guðmundur M. Sigurðsson Sólveig Einarsdóttir

ömmu- og langömmubörn. 

Faðir okkar, afi og langafi,

PÁLMI K. ARNGRÍMSSON
garðyrkjumeistari,
Snorrabraut 58,

Reykjavík,

lést á Droplaugarstöðum 8. ágúst. Útförin fer 
fram frá Fossvogskapellu miðvikudaginn 19. ágúst kl. 15.00.

Arngrímur Friðrik Pálmason
Helga Ingunn Pálmadóttir
Þórdís Rut, Bryndís Gyða, Helga Matthildur,
Katariya Helga og Kári Valur

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

SIGURÞÓR ÞORGILSSON
Tröllaborgum 25,

áður Skriðustekk 8,
Reykjavík,

lést á Landspítalanum í Fossvogi 8. ágúst. 
Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju 
þriðjudaginn 18. ágúst kl. 15.00.

Jónína Jóhannsdóttir
Þorgils Sigurþórsson Eygló Tómasdóttir
Anna Sigurþórsdóttir Rosager Anders Rosager
Þóra Sigurþórsdóttir Helgi Snorrason
Ársæll Sigurþórsson Þórhildur Eggertsdóttir
Jóhann Sigurþórsson Bylgja Valtýsdóttir

barnabörn og langafabörn.

Útfararþjónusta síðan 1996

Elskuleg móðir mín og amma okkar,

FEDERICA PAULA FRANK SCHOLZ
frá São Paulo,

Dofrabergi 9, Hafnarfirði,

lést á hjúkrunarheimilinu Sólvangi  
í Hafnarfirði, 4. ágúst sl. Útförin fer fram  
frá Fossvogskapellu fimmtudaginn 27. ágúst klukkan 15.00.

Carola Moreno Frank
Alana Elín Steinarsdóttir
Daníel Ísak Steinarsson

Elskuleg eiginkona mín og móðir okkar,

INGIBJÖRG ÁRNADÓTTIR 
áður til heimilis að Mánavegi 1, Selfossi,

lést að Fossheimum fimmtudaginn 13. ágúst. 
Útförin fer fram í kyrrþey að hennar ósk. 
Blóm og kransar afþakkaðir. Þeim sem 
vilja minnast hennar er bent á vinafélag 
Ljósheima og Fossheima.

Einar Sigurðsson
Vilborg Árný, Sigurður Kristinn, Jarþrúður, Margrét  
og Sonja Ingibjörg.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð, 
hlýhug og aðstoð við andlát  

og útför elskulegrar móður okkar,

HAFDÍSAR INGVARSDÓTTUR
Hábergi 5,
Reykjavík.

Guð blessi ykkur öll.

Ingvar Örn Hilmarsson
Svana Fjóla Hilmarsdóttir
Birna Svanhvít Hilmarsdóttir

„Þetta var táknrænn fundur í tilefni 
af 100 ára kosningaafmæli kvenna og 
segja má að umræðuefnin hafi verið 
í anda þess,“ segir Eydís Ásbjörns-
dóttir um fyrsta fundinn í bæjar-
stjórn Fjarðabyggðar sem skipaður 
var aðal- og varakonum í bæjarstjórn. 
En auk þeirra sat fundinn Páll Björg-
vin Guðmundsson bæjarstjóri. Eins og 
sjá má á meðfylgjandi mynd er hópur-
inn ungur og hress. 

Eydís er í bæjar-
stjórn og bæjarráði 
og fær að finna fyrir 
því að búa í sveitar-
félagi með mörgum 
þéttbýliskjörnum, 
er búsett á Eski-
firði en starfar sem 
framhaldsskólakenn-
ari í Neskaupstað og 
hefur gert frá árinu 

1999. Aðalskrifstofur bæjarstjórnar 
eru hins vegar á Reyðarfirði. Er hún 
ekki ansi mikið á fartinni? „Jú, ég 
keyri náttúrlega alltaf yfir Oddskarð-
ið í vinnuna og svo er Reyðarfjörður 
alveg í hina áttina,“ viðurkennir hún.  

Jafnréttismál voru fyrirferðar mikil 
á umræddum fundi bæjarstjórnar-
kvenna. Tillaga um að efla hinsegin 
fræðslu í grunnskólum Fjarðabyggð-
ar, staða kvenna á vettvangi sveitar-
stjórnarmála á landsvísu og viljayfir-
lýsing um átak gegn heimilisofbeldi 
voru meðal umræðuefna. 

Völd karla voru líka svolítið gagn-
rýnd, að sögn Eydísar. „Það er ekki 
alltaf auðvelt að vera kona í bæjar-
stjórn og bæjarráði Fjarðabyggðar, 
því það er karllægt umhverfi. Sviðs-
stjórar eru sex, þar af fimm karlmenn, 
bæjarstjóri er karl og bæjarritari líka 
en ég tek fram að ég hef átt mjög gott 
samstarf við alla á þessum vettvangi. 
Svo á ég eintóma stráka og er ýmsu 
vön!“ 

Eydís tekur líka fram að hlutföll-
in innan bæjarstjórnar hafi breyst í 
sumar þannig að í fyrsta skipti séu 
konur þar í meirihluta og hið sama 
gildi um hafnarstjórn. Hún er ein 
þeirra sem þar sitja og hafnirnar í 
sveitarfélaginu eru margar og stór-
ar svo það er viðamikið svið. „Það 
eru mikil umsvif í höfnunum enda 

stór sjávarútvegsfyrirtæki hér eins 
og Síldarvinnslan í Neskaupstað, 
Eskja á Eskifirði og Loðnuvinnslan 
á Fáskrúðsfirði, öll með öfluga starf-
semi. Svo er auðvitað álverið með mik-
inn útflutning svo það er líf og fjör í 
Fjarðabyggðarhöfnum,“ segir Eydís 
sem ásamt Esther S. Gunnarsdóttur 
er á öðru kjörtímabili sínu í sveitar-
stjórninni. Það er líka nýlunda. Eyrún 
tekur þó fram að hún hafi haft góða 
kvenfyrirmynd því tengdamóðir henn-
ar, Hildur Metúsalemsdóttir, hafi 
setið í bæjarstjórn Eskifjarðar fyrir 
Alþýðubandalagið frá 1970 til 1978.

Eydís vonar að með fundinum 
í fyrradag og öðrum viðburðum í 
tengslum við kosningaafmælið geri 
almenningur sér betur grein fyrir 
mikilvægi kosningaréttarins og nýti 
hann. „Það er áhyggjuefni hversu 
dræm kosningaþátttakan hefur verið 
í síðustu kosningum á Íslandi og þá 
sérstaklega meðal ungs fólks,“ segir 
hún. „Kosningaréttur er nefnilega víða 
ekki sjálfsagður hlutur í hinni stóru 
veröld.“   
 gun@frettabladid.is

Kvennafundur í bæjar-
stjórn Fjarðabyggðar
Sögulegur fundur var í Fjarðabyggð í fyrradag. Einungis kvenkyns kjörnir fulltrúar í aðal- 
og varabæjarstjórn skiptust þar á skoðunum og karlarnir fengu smá á baukinn. 

Á FUNDINUM  
Tinna Hrönn 
Smáradóttir, 
Kristín Gests-
dóttir, Lísa Lotta 
Björnsdóttir, 
Þórdís Mjöll 
Benediktsdóttir, 
Eydís Ásbjörns-
dóttir, Pálína 
Margeirsdóttir 
fundarstjóri, 
Páll Björgvin 
Guðmundsson 
bæjarstjóri, Esther 
Ösp Gunnars-
dóttir, Hjördís 
Helga Seljan 
Þóroddsdóttir 
og Hulda Sigrún 
Guðmundsdóttir.  
 MYND/HELGA GUÐRÚN 

JÓNASDÓTTIR

EYDÍS ÁS-
 BJÖRNSDÓTTIR
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Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

SNJÓLAUG ARADÓTTIR
Víðilundi 20, Akureyri,

fyrrum húsfreyja Nesi í Höfðahverfi,

lést á hjúkrunarheimilinu Hornbrekku 
mánudaginn 10. ágúst. Útför hennar fer fram 
frá Laufáskirkju laugardaginn 22. ágúst kl. 14.00.

Sæunn Laxdal
Grímur Laxdal Halldóra Stefánsdóttir
Ari Laxdal Sigurlaug Sigurðardóttir
Helgi Laxdal Katrín H. Árnadóttir
Pálmi Laxdal

ömmubörn og langömmubörn. 

Hjartans þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð og vinarhug í veikindum  

og við andlát

SIGURÐAR S. BJARNASONAR
Barrholti 26,
Mosfellsbæ.

Lillý S. Guðmundsdóttir og fjölskylda.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

INGÓLFUR KONRÁÐSSON
Suðurlandsbraut 58,

áður Njörvasundi 31, Reykjavík,

lést á Landspítalanum Hringbraut 6. ágúst. 
Hann verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju 
þriðjudaginn 18. ágúst kl. 13.00.

Ragnheiður Halldórsdóttir
Helga María Arnarsdóttir Þorsteinn Helgason
Andrés Reynir Ingólfsson Guðlaug Helga Konráðsdóttir
Halldór Ingólfsson Elísabet Þ.Á.M. Pétursdóttir
Ásberg Konráð Ingólfsson Þórhildur Guðmundsdóttir

barnabörn og barnabarnabarn.

Ástkær móðir mín,

BIRNA S. LENAHAN
lést í Washington USA þann 15. desember sl.  

Jarðarför fór fram í maí sl.

María Lenahan

Elskuleg móðir mín, tengdamóðir,  
amma og langamma,

KRISTÍN KARLSDÓTTIR
Sléttuvegi 17, Reykjavík,

áður Mávahlíð 41,

lést á Borgarspítalanum 13. ágúst. 
Útför hennar fer fram frá Bústaðakirkju 
mánudaginn 24. ágúst kl. 15.00. Þeim sem vilja minnast hennar 
er bent á Krabbameinsfélag Reykjavíkur.

Kristín Axelsdóttir Kristinn Guðmundsson
Guðrún Lilja Kristinsdóttir Axel Kristinsson
Kristín Björk Jónsdóttir Arnar Snær Kárason
María Káradóttir Axel Kárason

og fjölskyldur.

Ástkær eiginmaður minn,  
faðir, tengdafaðir, afi og langafi,

ERLING ÞÓR HERMANNSSON
Reykjavíkurvegi 52a,

Hafnarfirði,

sem lést miðvikudaginn 5. ágúst verður 
jarðsunginn frá Hafnarfjarðarkirkju 
þriðjudaginn 18. ágúst kl. 13.00. Blóm  
og kransar vinsamlega afþökkuð en þeim sem vilja minnast hans 
er bent á Minningarsjóð blóðlækningadeildar Landspítalans.

G. Gréta Þórðardóttir
Hermann B. Erlingsson Hansína Hafsteinsdóttir
Þórður Örn Erlingsson Erna Kristjánsdóttir
Hildur Erlingsdóttir Sturla Egilsson

og fjölskyldur.

Bróðir okkar og mágur,

ÁSGEIR EGILSSON
járnsmiður,

áður Drápuhlíð 3, Reykjavík,

lést á heimili sínu í Noregi 9. apríl 2015.  
Og hvílir þar.

Erna Egilsdóttir
Sigurdís Egilsdóttir Sigurgeir Bjarnason
aðstandendur.

Innilegar þakkir fyrir samúð og vináttu 
vegna andláts móður okkar, tengdamóður, 

ömmu og langömmu,

ÞÓRUNNAR PÁLSDÓTTUR
Dalbraut 27.

Sérstakar þakkir til starfsfólks 
þjónustuíbúða, Dalbraut 21-27, fyrir 
umönnun og hlýju.

Guðrún Matthíasdóttir Óskar Heimir Ingvarsson
Halldór Örn Óskarsson Þrúður Vilhjálmsdóttir
Bjarni Már Óskarsson Sigurbjörg Linda Sigurðardóttir

Þórunn Halldóra Matthíasdóttir
Matthías Þór Óskarsson Hugrún Elfa Hjaltadóttir
Jón Arnar Óskarsson Jóna Guðbjörg Árnadóttir
Guðrún Óskarsdóttir Björn Patrick Swift
Þórunn Óskarsdóttir Jóhann Þór Kristþórsson

og barnabarnabörnin.

Hjartans þakkir til allra sem sýndu okkur 
samúð og hlýhug vegna andláts okkar kæra 

eiginmanns, föður, tengdaföður,  
afa og langafa,

VILHJÁLMS BJARNA  
VILHJÁLMSSONAR

fyrrverandi framkvæmdastjóra  
Íslenskrar getspár. 

Guðrún Árnadóttir
börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Rafmagnið færði fólki ljós og létti 
því störfin. Í dag er erfitt að hugsa 
sér lífið án rafmagns en hvenær kom 
þessi orkugjafi inn í líf okkar Íslend-
inga? Því er auðvelt að fletta upp á 
sýningu sem var opnuð í Ljósafoss-
stöð í gær. Þar er það raforkan sjálf 
og áhrif hennar á samfélagið sem um 
er fjallað. 

Sýningin er meðal þess sem Lands-
virkjun efnir til vegna fimmtíu ára 
afmælis á árinu. Með því að bregða 
upp sögum úr fortíðinni upplifa gestir 
sýningarinnar þróunina til dagsins í 
dag og hversu fljótt þessi orkugjafi 

var mikilvægur þáttur í daglegu lífi 
fólks. 

Sýningin er gagnvirk með áherslu á 
leik og upplifun, þar sem eðli og eigin-
leiki raforku birtist í margvíslegum 
myndum því sýningargestir eru leidd-
ir inn í heim raforkunnar á nýjan og 
skapandi máta.

Undirstöðuatriði rafmagnsfræð-
innar eru útskýrð í gegnum einfaldar, 
skemmtilegar og fallegar tilraunir sem 
hafa leitt til mikilvægra skrefa í raf-
magnssögunni. 

Ljósafossstöð var gangsett árið 1937 
og stendur við útfall Úlfljótsvatns. 

Með tilkomu stöðvarinnar var fram-
boð rafmagns fjórfaldað á höfuðborg-
arsvæðinu sem gerði íbúum kleift að 
nota rafmagnseldavélar í stað kolavéla. 
Þáttur í því að auka raforkunýtingu 
frá Ljósafossstöð var að bjóða íbúum 
höfuðborgar svæðisins að fá eldavél frá 
Rafha í áskrift með rafmagninu. Sig-
urður Guðmundsson arkitekt teiknaði 
Ljósafossstöð í fúnkisstíl og hana prýð-
ir verk eftir Ásmund Sveinsson mynd-
höggvara. Gagarín og Tvíhorf arkitekt-
ar eru hönnuðir sýningarinnar og fjöldi 
fyrirtækja og sérfræðinga kom að upp-
setningunni.

Rafmagnið færði ljós í 
bæinn og létti störfi n
Orka til framtíðar er heiti gagnvirkrar orkuvísindasýningar sem var opnuð í gær í 
gestastofu Ljósafossstöðvar í Grafningi í tilefni 50 ára afmælis Landsvirkjunar.

VIÐ OPNUNINA  
Unga fólkið er 
fljótt að tileinka sér 
tækni sýningar-
innar og leita sér 
þekkingar um 
orkuna. 

Nýr safnstjóri tók við lyklunum að safngeymslum Lista-
safns Reykjavíkur í gær. Ólöf K. Sigurðardóttir tók þá 
formlega við sem safnstjóri þess víðfeðma safns af Haf-
þóri Yngvasyni sem gegnt hefur stöðunni síðustu tíu ár. 

Ólöf hefur verið forstöðumaður Hafnarborgar, menn-
ingar- og listamiðstöðvar Hafnarfjarðar, frá árinu 2008. 
Þar var hún listrænn stjórnandi og bar ábyrgð á sýninga-
dagskrá og annarri faglegri starfsemi, ásamt fjármálum, 
rekstri og stjórnsýslu.

Ólöf er samt ekki ókunnug Listasafni Reykjavíkur því 
hún var um árabil deildarstjóri fræðsludeildar þess og sat 
í sýningarnefnd auk þess að vera sýningarstjóri á annan 
tug sýninga.

Listasafn Reykjavíkur er á þremur stöðum í borginni, 
Hafnarhúsi við Tryggvagötu, Kjarvalsstöðum á Klambra-
túni og Ásmundarsafni við Sigtún.

  - gun

Fékk lykla að Lista-
safni Reykjavíkur
Ólöf K. Sigurðardóttir tók við sem safnstjóri 
Listasafns Reykjavíkur af Hafþóri Yngvasyni. 

SAFNAFÓLK  Þau voru kampakát, Hafþór og Ólöf, þegar lyklarnir 
skiptu um hendur.
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GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

PONDUS  Eftir Frode Øverli

Myndasögur

Reykjavík

Ísafjörður

Akureyri 

Egilsstaðir 

Kirkjubæjarklaustur

Tunglstaða
Minnkandi: 

1%

Veðurspá

Laugardagur
Hæg suðlæg eða breytileg átt og víða skúrir á morgun, en bjart með köflum norðaustan til. Hiti 9 til 17 
stig, hlýjast á Norðausturlandi.

Flóð og fjara
REYKJAVÍK ÍSAFJÖRÐUR AKUREYRI 

Sólarupprás
Kl. 4.55

Sólarlag 
Kl. 22.08

FLÓÐ
06.54
3,5 M
19.08
3,8M

FJARA
24.49
0,3M

12.57
0,2M

FLÓÐ
08.53
2,0M

20.57
2,2M

FJARA
02.58
0,3M

15.02
0,3M

FLÓÐ
11.21
1,4M

23.24
1,4M

FJARA
5.01
0,3M

17.09
0,4M

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Vinnustaðanámssjóður
Umsóknarfrestur til 31. ágúst

Heyrðu, við erum 
tilbúnir að bjóða 
ykkur myndbands-
tæki í skiptum 
fyrir hinn frábæra 
hægri bakvörð Ívar 
Knútsen.

Ha? Gamalt 
myndbandstæki 

í skiptum fyrir 
einn af okkur 

helstu stjörnu-
leikmönnum 

fyrr og síðar?

Stjörnuleikmaður? 
Hann er eineygður 
og notar hækjur.

Allt í lagi, við 
samþykkjum 

þetta.

Og á góða auganu 
er hann með augn-
sjúkdóm og skaddaða 
hornhimnu. Við 
gerðum góðan díl.

Heldur 
betur. Þetta 

spilar líka 
betaspólur.

Ekkert jafnast á við hlutverk 
móður að kenna barni sínu.

Eða svo er sagt.

Frábær laug, 
mamma.  Já, alveg frábær.

Hmm, þú 
veist …

svolítið...

Hvernig er vatnið? Grunnt?

… já og brúnt. 
Ég hefði átt að 

þrífa fötuna 
fyrst.

BREMSA BREMSA BREMSA 
BREMSA 
BREMSA 
BREMSA 
BREMSA 
BREMSA 
BREMSA 
BREMSA

radum.is
Við finnum rétta starfsfólkið



8BLS
SKÓLAGRÆJUR

ALLAR HEITUSTU 

GRÆJURNAR FYRIR 

SKÓLANN:)

8BLSFARTÖLVURALLAR HEITUSTU FARTÖLVURNAR FYRIR SKÓLANN:)

SKOÐAÐU NÝJUSTU BÆKLINGANA Á WWW.TOLVUTEK.IS

OPIÐ ALLA
HELGINA

Birt m
eð fyrirvara um

 breytingar, innsláttarvillur og m
yndabrengl

U U
RRRIRRRIRIRRIRIR 

ís
FYRIR ALLA 
LJÚFFENGUR EMMESS 

ÍS Í BOÐI MEÐAN 

BIRGÐIR ENDAST

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

OPIÐ ALLA HELGINA

Í dag laugardag
11:00 - 18:00

Sunnudag
13:00-17:00
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Páll Stefánsson er löngu 
orðinn einn allra þekkt-
asti ljósmyndari landsins 
enda hefur hann átt stór-
an þátt í að móta ímynd 
landsins með verkum 

sínum. Fyrst sem ljósmyndari á 
Iceland Review og ritstjóri þar 
síðustu árin og einnig með þeim 
fjölda bóka sem eftir hann liggja. 
En nú fyrir skömmu kom út eftir 
Pál ljósmyndabókin Iceland Ex-
posed sem er hans fyrsta Íslands-
bók um nokkurt skeið.

Núið er best
„Ég er búinn að vinna við þetta í 
þrjátíu og þrjú ár og hef gert að 
því ég held þrjátíu og tvær bækur 
ef þessi er talin með. En þetta er 
fyrsta Íslandsbókin mín í sjö ár. 
Í millitíðinni hef ég gert bækur 
um Afríku, Færeyjar, Finnland, 
Svíþjóð, Danmörku – þannig 
að ég hef verið að gera bækur í 
útlöndum. Ég hvíldi mig soldið á 
íslenska landslaginu, því maður 
þarf stundum að endurnýja sig og 
svo var bara nóg að gera í öðrum 
verkefnum. Svo fór ég í þetta af 
fullum krafti síðustu átján mán-
uðina.

Annars er mér mest bölvan-
lega við að líta til baka – finnst 
að maður eigi að fara fram á við. 
En þegar þessi bók átti að fara að 
komast á koppinn fóru að koma 
til mín myndir. Elstu myndirnar 
eru rúmlega fimm ára gamlar en 
mest er þetta frá síðustu átján 
mánuðum. Annars verða flestar 

þessar myndir til í mínu starfi 
fyrir Iceland Review. Maður 
getur kannski sagt að þetta sé 
„best of“ en það er þá vegna þess 
að það besta er að gerast í núinu.“

Hver er ég?
Í fyrsta hluta bókarinnar, sem 
er á ensku, rifjar Páll upp sögur 
og ýmis tengsl við staði sem eru 
honum kærir og hann hefur mikið 
myndað í gegnum ferilinn. Hann 
segir að í þeim hluta sé vissulega 
fólgin ákveðin tilraun sem kemur 
vart á óvart þar sem Páll svarar 
flestu með því að segja sögu.

„Það kom þessi hugmynd – 
einhver segir að ég geti skrif-
að og mig langaði þá eiginlega 
að segja fólki hver ég er – hver 
er þessi gaur talandi um ömmu 
sína? Þessi bók er hugsuð fyrir 
ferðalanginn sem vill taka Ísland 
með sér og það veit enginn hver 
Jónas, Pétur eða Páll eru í sjálfu 
sér og þetta er svona smá tilraun 
til þess að láta fylgja með hver 
ég er. Þessar sögur segja svona 
kannski eitthvað um mig, eitt-
hvað sem fólk gæti haft gaman 
af. 

Eins og það að ég á til að ganga 

í tátiljum og fór í fjallgöngu um 
miðnæturbil á Vestfjörðum í 
fyrrasumar í mínum góðu tátilj-
um. Þar braut ég á mér helvítis 
tá af því að það rúllaði á hana 
steinn eins og gengur. Læknir-
inn sem skoðaði mig á spítalanum 
vildi fá lýsingu á því hvað hefði 
gerst og hann fékk þá lýsingu. 
Að því loknu horfði hann á mig 
og sagði svo af yfirvegun: „Páll, 
þú ert fífl.“ Svo mörg voru þau 
orð.“ Páll skellihlær við tilhugs-
unina enda enn og alltaf í sínum 
góðu tátiljum og stuttbuxum nán-
ast allan ársins hring.

Fékk myndina
Páll myndar allan ársins hring í 
öllum veðrum og sýn hans á það 
hlutskipti birtist auðvitað í sögu 
sem honum finnst lýsa þessa 
ágætlega. „Núna í sumar sá ég 
fyrir mér mynd og beið í fjalls-
hlíð vegna þess að það voru pínu-
lítil göt í himninum þar sem birtan 
ruddist niður en götin voru fá og 
ekki á alveg réttum stöðum. Svo 
ég beið eftir að þetta fína spott-
ljós félli niður á réttu staðina. 
Stundum fiskar maður og stund-
um ekki og ég var búinn að bíða 
þarna í svona klukkustund. Það var 
líka fólk þarna að ráfa um fjalls-
hlíðina og allt í einu kom að mér 
Kanadamaður um sextugt, lagði 
vingjarnlega höndina á öxlina á 
mér og sagði: „Fyrirgefðu, ungi 
maður, en er eitthvað að?“ Nei, ég 
er bara að bíða eftir birtunni, svar-
aði ég, og þá sagði hann mér að þau 
hefðu verið farin að hafa áhyggjur 
af mér. Farin að halda að ég væri 
svona skelfilega langt niðri eða 
eitthvað þaðan af verra. 

Í þessum töluðu orðum fékk ég 
augnablikið sem ég hafði verið að 
bíða eftir og þá hresstist ég svo 
um munar. Ég rak konu mannsins 
af stað og lét hana hlaupa á réttu 
staðina í fjallshlíðinni og blessað-
ur maðurinn fylgdist stjarfur með 
aðförunum – en ég fékk myndina.

Svona er þetta bara. Stundum 
kemur þetta og stundum ekki. 
Þetta er svolítið eins og að veiða 
fisk, sem ég hef reyndar aldrei 
gert, hvort þú veiðir þann stóra eða 
ekki er ekki endilega málið. Útiver-
an og náttúran eru stóra málið og 
dagurinn getur verið jafn góður 
fyrir því þó svo maður hafi ekki 
fengið neitt. Ég er einfaldlega 
alltaf að veiða.“

Ég er einfaldlega alltaf að veiða
Páll Stefánsson ljósmyndari hefur myndað Ísland í meira en þrjá áratugi og hefur með verkum sínum átt stóran þátt í að móta sýn 
heimsins á náttúru landsins. Páll er hafsjór af skemmtilegum sögum af ævintýraferðum sínum um landið sem hann elskar.

 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ELDGOS Í HOLUHRAUNI.  „Það hefur aðeins hent mig tvisvar að geta ekki tekið mynd. Náttúran er svo stór og sterk að ég einfaldlega missi andann, verð agndofa. Fyrra skiptið var í dagrenningu í Tansaníu þegar ég 
var á leið niður í Ngorongoro-gíginn. Hitt þegar ég kom að gígaröðinni í Holuhrauni, nokkrum klukkustundum eftir að gos hófst þar á síðasta degi ágústmánaðar 2014.“  MYND/PÁLL STEFÁNSSON

Magnús 
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

 Að því loknu horfði 
hann á mig og sagði svo 

af yfirvegun: „Páll, þú 
ert fífl.“ Svo mörg voru 
þau orð. Páll skellihlær 

við tilhugsunina.
LANGANES  „Ég hef alltaf haldið mikið upp á Langanes. Líklega vegna þess að 
hvergi á Íslandi er maður nær náttúruöflunum.“  MYND/PÁLL STEFÁNSSON
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DAVID GERINGAS
DALI GUTSERIEVA
ásamt Kammersveit Litháen

Stjórnandi:   David Geringas

6. og 7. september kl. 19:30

Sellóhátíð í Norðurljósum

6. sept.  Sellóhátíð

Einleikur: Dali Gutserieva og David Geringas

Stjórnandi: David Geringas

7. sept.  Vínarklassík

Einleikur: David Geringas

Stjórnandi: David Geringas

Miðasala er hafin
á harpa.is, tix.is  

og í miðasölu Hörpu

ZavArteClassic Agency HB

David Geringas, einn þekktasti og virtasti sellóleikari 

heims heldur tvenna tónleika á Íslandi í september 

ásamt Dali Gutserieva og Kammersveit Litháen  

þar sem sellóið er í forgrunni.
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Fyrir skömmu sendi Alda Björk 
Valdimarsdóttir frá sér sína fyrstu 
ljóðabók; Við sem erum blind og 
nafnlaus. Bókin skiptist í fimm 
hluta en það sem bindur viðfangs-
efnin saman er að öll snúast þau 
um samskipti eða samskiptaleysi, 
um leiðir til þess að tjá mikilvæga 
hluti og ógöngurnar sem einstak-
lingurinn stendur stundum frammi 
fyrir þegar honum er orða vant. 
Alda Björk hefur tekist á við ljóðið 
í rúman áratug og eru elstu ljóðin í 
bókinni frá þeim tíma auk þess sem 
ljóðið og bókmenntirnar hafa alltaf 
skipað stóran sess í lífi hennar, allt 
frá barnæsku.

„Einu sinni þegar ég var svona 
sex ára var mamma að hlýða bróð-
ur mínum yfir Heiðlóarkvæði eftir 
Jónas Hallgrímsson. Ég man enn 
eftir áfallinu sem ég upplifði við 
lokalínur ljóðsins: „Alla étið hafði 
þá / hrafn fyrir hálfri stundu!“ Bók-
menntafræðingarnir kalla þetta 
rómantíska íróníu og setja aðferð-
ina í ákveðið merkingarfræðilegt 
samhengi. Hér skiptir þó kannski 
meira máli hvernig ljóðlistin nær 
að tala beint til tilfinninganna, 
milliliðalaust og án skýringa, svo-
lítið eins og tónlistin gerir. Það er 
kannski galdur hennar. Sterkt ljóð 
getur vegið jafn þungt og raunveru-
leg lífsreynsla.

Ég las ljóð á íslensku sem barn 
og unglingur en svo fór ég smám 
saman að lesa meira á öðrum tungu-
málum. Þegar maður les ljóð þá er 
sérstaklega mikilvægt að lesa hægt 
og vera duglegur að fletta upp 
orðum og velta fyrir sér merking-
araukum. Jafnvel einföldustu textar 
geta reynst margræðir ef skimað er 
undir yfirborðið.“

Alda Björk lauk doktorsprófi í 
almennri bókmenntafræði frá HÍ á 
síðasta ári þar sem hún fæst einn-
ig við kennslu innan deildarinn-
ar. Alda Björk skrifaði ritgerðina 
sína um bresku skáldkonuna Jane 
Austen eins og hún birtist okkur í 
samtímanum. „Ég hef einnig skrif-

að um ýmsa íslenska höfunda, t.d. 
Hallgrím Helgason og Steinunni 
Sigurðardóttur. Síðustu árin hef ég 
jafnframt kennt innan bókmennta-
fræðinnar, fyrst sem stundakennari 
en núna sem lektor.

En málið með Jane Austen er að 
hún er einn áhrifamesti höfund-
ur nútímalegrar skáldsagnagerð-
ar, eins og sést svo vel þegar verk 
hennar eru borin saman við verk 
samtímahöfunda hennar. Vinsæld-
ir hennar í dag stafa einfaldlega af 
því að hún talar ennþá til okkar á 
svo sterkan hátt. Höfundarheimur 
hennar er svo einstakur, hver per-
sóna hefur sína rödd enda er hún 
líklega einna frægust fyrir persónu-
sköpunina og tilþrifin í tungumál-
inu og ekki má gleyma írónískri vit-
undinni sem litar allt. Ég held upp á 
afskaplega marga 19. aldar höfunda, 
sérstaklega skáldsagnahöfunda. Ég 
sæki þangað þó fyrst og femst sem 
lesandi og kennari og finnst gaman 
að skoða þennan skáldskap í nútíma-
legu samhengi. Í ljóðlistinni er það 
þó fyrst og fremst nútíminn sem 
talar til mín.

Stílhefðir og persónusköpun 19. 
aldar liggja held ég ekki nálægt 
mínum stíl. Ég er fremur mótuð 
af skáldskap 20. og 21. aldar þegar 
kemur að mínum eigin skrifum.“

Prósinn er Öldu Björk einnig 
hugleikinn þó svo að ljóðlistin hafi 
yfirhöndina við skrifin um þessar 
mundir. „Ég hef skrifað prósa með-
fram ljóðagerðinni og á eftir að sjá 
hvort það leiðir til einhvers. Ég birti 
t.d. eina smásögu í Stúdentablaðinu, 
en hún heitir Strikamerki. Ég ákvað 
þó að einbeita mér fyrst að ljóðabók-
inni. 

Ég glímdi lengi við hugmynd-
ina þegar ég setti saman bókina 
um hvort ég ætti að velja eitt við-
fangsefni en ákvað svo að vera með 
nokkur þemu sem öll tengjast á ein-
hvern hátt. Bókin snýst um tákn-
kerfin sem við notum, um skilgrein-
ingar þær sem við notum bæði til 
þess að ná utan um lífið og ná utan 

um heimsmynd okkar og fólkið sem 
við umgöngumst. En vissulega geta 
þær líka snúist gegn okkur og verið 
snúið gegn okkur. Ljóðin fjalla um 
ást og sorg, um mikilvægar mann-
eskjur sem hverfa úr lífinu, um 
veruleikamörk og múrana sem við 
reisum í huga okkar.“

Aðspurð hvað ljóðið gefi henni 
svarar Alda Björk brosandi: „Hing-
að til ekki mikið í aðra hönd, en ég 
á auðvitað eftir að sjá sölutölurn-
ar. Það segir reyndar allt um ljóð-
listina að svona margir skuli helga 
henni líf sitt í fullri vissu um að 
aldrei eigi þeir eftir að selja nema 
kannski svona þrjú, fjögur hundruð 

bækur, jafnvel þótt þeir nái himin-
hæðum í listsköpun sinni og búi í 
milljónasamfélagi. Stundum er því 
haldið fram að ljóðskáld nútímans 
yrki fyrir önnur ljóðskáld. En auð-
vitað á maður fyrst og fremst að 
yrkja fyrir sjálfan sig. Það er þó 
kannski líka út af þessu að hver les-
andi vegur svo þungt í heimi ljóðs-
ins. Svo eru íslensk ljóðskáld held ég 
svolítið heppin miðað við það sem 
gerist víða annars staðar. Ljóðið er 
ennþá tiltölulega sterkt á Íslandi. 
Þegar öllu er á botninn hvolft er það 
líklega bara svo að ljóðið velur þig 
frekar en öfugt.“

 magnus@frettabladid.is

Líklega er það ljóðið sem velur þig
Alda Björk Valdimarsdóttir sendi nýverið frá sér sína fyrstu ljóðabók en á síðasta ári lauk hún doktorsprófi  í bókmenntum.

Fætur þínir eru reyrðir
áður en þú ert send
sködduð út í lífið.
 
Þó manstu óljóst eftir
birtunni sem
braust gegnum
 
þétt laufþykknið.

 Alda Björk Valdimarsdóttir

DAUÐINN ER 
SKUGGI Í TRJÁNUM

SKÁLDIÐ  Alda Björk með ljóðabókina sína heima í stofu, innan um bækurnar sem skipa stóran sess í lífi hennar.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Söngstjóri óskast

Karlakór Keflavíkur leitar eftir söngstjóra.  
Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af 

kórstjórn, sé áhugasamur, hress og drífandi auk 
þess að vera léttleikandi og spilandi á píanó.

Upplýsingar veitir Þorvarður Guðmundsson  
formaður kórsins í síma699-2065  
eða á netfanginu h4@simnet.is

„Ég er voða mikið alltaf að 
mála Ísland,“ segir Ragna Sig-
rúnardóttir myndlistarmaður 
sem hefur átt heima í Seattle í 
Bandaríkjunum í tvo áratugi. 
Kveðst búa þar fremur norðar-
lega og veðrabrigði og skýjafar 
að vetrinum minni hana á föður-
landið. „Kveikjan að seríunni 
sem ég er með núna var sólin 
að reyna að brjótast í gegn um 
skýin. Sú birta blandast þessari 
eilífu heimþrá sem er að kvelja 
mig á hverjum degi,“ segir 
Ragna sem stoppar sex vikur í 
þessari Íslandsheimsókn ásamt 
bandarískum eiginmanni og 
dætrunum Kötlu og Melkorku.

Einurð heitir sýningin sem 
Ragna er að opna í Listhúsi 
Ófeigs. Hún segir orðið tengj-
ast lífinu á Íslandi og bendir á 
myndir af móablómum. „Þessi 
pínulitlu, fallegu blóm sem 
stinga upp kollinum alls staðar 
og reyna að blómstra í urð og 
sandi og í alls konar veðri. Ég 
blanda konum inn í þetta, enda 
alin upp af sterkum og falleg-
um konum og á tvær glæsileg-
ar systur. Mér finnst það sama 
gilda um konurnar á Íslandi og 
blómin. Þær eru seigar.“ 

Seigari en í Seattle?. „Já, þær 
eru harðgerari konurnar hér en 
fegurðinni er samt ekki fórnað, 
það er sami fínleikinn sem ein-
kennir íslenskar konur og blóm.“  

Þetta er sjöunda einkasýning 

Rögnu í Listhúsi Ófeigs. Þar 
eru 24 ný málverk, öll unnin 
í olíu á striga. Ragna tekur á 
móti sýningargestum í dag 
milli klukkan 16 og 19 og í 
framhaldinu verður sýning-
in opin milli 10 og 18 virka 
daga og laugardaga milli 11 
og 16 til 9. september. 
 gun@frettabladid.

Birta að brjótast gegnum ský 
blandast eilífri heimþrá
Þótt Ragna Sigrúnardóttir búi í Seattle þá málar hún íslenskar konur og móa-
blóm og segir sömu seiglu og fínleika einkenna hvort tveggja. Hún opnar 
 sýninguna Einurð í dag í Listhúsi Ófeigs við Skólavörðustíg 5. 

LISTAKONAN  Mér finnst seiglan eink-
ennandi fyrir Íslendinga, enda er Seigla 
titill einnar myndarinnar,“ segir Ragna.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Þar
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IÐ/GVAÓtrúlegt 

úrval íbúða til sölu 
eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS
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15. ÁGÚST  

Tónleikar
13.00 Söngvaskáld í Byggðasafni 
Hafnarfjarðar í dag klukkan 13.00. 
Fram koma: Sveinn, Adda, Koi, Markús. 
Frítt er inn 
15.00 Á elleftu tónleikum sumarjazz-
tónleikaraðar veitingahússins Jómfrúar-
innar við Lækjargötu, í dag kemur 
kemur fram tríó gítarleikarans Björns 
Thoroddsen. Auk hans skipa tríóið þeir 
Jón Rafnsson á kontrabassa og Sigfús 
Óttarsson á trommur. Þeir munu leika 
fjölbreytt úrval jazz og popp tónlistar 
í eigin útgáfum. Tónleikarnir fara fram 
utandyra á Jómfrúartorginu. Þeir hefj-
ast klukkan 15 og standa til klukkan 17. 
Aðgangur er ókeypis.
19.00 Í kvöld kl. 19.00 verður frum-
flutt á Íslandi óratorían Salómon eftir 
Händel í Hallgrímskirkju sem hluti af 
Kirkjulistahátíð 2015. Flytjendur eru 
Mótettukór Hallgrímskirkju og Alþjóð-
lega barokksveitin í Den Haag ásamt 
einsöngvurunum Robin Blaze (kontra-
tenór–  titilhlutverk), Þóru Einarsdóttur, 
Sigríði Ósk Kristjánsdóttur, Benedikt 
Kristjánssyni og Oddi Arnþóri Jónssyni. 
Stjórnandi er Hörður Áskelsson. 

19.00 Hápunktur Kirkjulistahátíðar 
2015 verður þegar hin stórfenglega 
óratóría Händels, Salómon konungur, 
verður flutt í fyrsta sinn á Íslandi. 
Verkið verður flutt í dag klukkan 19.00 
í Hallgrímskirkju.
20.00 Hið íslensk-þýska Ensemble 
Adapter er einn reyndasti samtíma-
tónlistarhópur Íslands. Hann hefur 
aðsetur í Berlín og hefur margsannað 
sig á alþjóðagrundvelli. Adapter hefur 
nú tekið höndum saman við Cycle 
listahátíð. Tónleikarnir fara fram í 
Salnum, Music Hall í Kópavogi og hefj-
ast klukkan 20.00.
20.00 Heiðurstónleikar The BEATLES 
fara fram í kvöld í Háskólabíói. Fjór-
menningarnir sem stíga á svið í 
Háskólabíói eru heldur engir aukvisar 
og fara þar nokkrir af öflugustu 
söngvurum þjóðarinnar, þeir BJÖRG-
VIN HALLDÓRSSSON, MATTHÍAS 
MATTHÍASSON, STEFÁN JAKOBSSON 
& EIRÍKUR HAUKSSON, ásamt ROKKA-
BILLÝBANDINU. Tónleikarnir hefjast 
klukkan 20.00. 
21.00 Sveitin FM Belfast er nýkomin 
á klakann eftir tónleikaferðalag um 
Evrópu, þar sem lýðurinn var trylltur í 
Sviss, Þýskalandi, Belgíu og fleiri lönd-
um. Þau ætla að slútta túrnum með 
flottu giggi í Tjarnarbíó í kvöld. Nú er 
komið að Íslendingum að dansa af sér 
skóna við stuð FM Belfast. Tónleikarnir 
hefjast með DJ-setti klukkan 21.00 en 

miðaverð er 2.000 krónur í forsölu og 
2.500 krónur við hurð. 
22.00 Rokkhljómsveitin Infiniti frá 
Akureyri blæs til endurkomu-tónleika á 
Pósthúsbarnum á Akureyri laugardags-
kvöldið 15. ágúst næstkomandi. 
Hljómsveitin hefur ekki spilað saman 
opinberlega í að verða 10 ár og munu 
því öll gömlu góðu lögin, ásamt nýju 
efni hljóma í órafmögnuðum útgáfum. 
Tónleikarnir hefjast klukkan 22.00 og 
fara fram á Pósthúsbarnum.
23.00 Keflavíkurnætur standa fyrir 
sumar-tónlistarveislu í sjálfum 
bítlabænum 14. til 16. ágúst næst-
komandi. Tónlistarsagan á sér djúpar 
rætur í Keflavík enda hefur verið opnað 
Rokkminjasafn, til að varðveita þau 
djúpu spor tónlistarsögunnar sem 
hafa verið mörkuð í Keflavík í gegnum 
tíðina. Fram koma Helgi Björns, Sigga 
Beinteins, Bó, Amabadama, Matti Matt, 
Muscleboy, FM95BLÖ, Steindi Jr, Bent, 
Agent Fresco, Friðrik Dór, Skítamórall, 
Ingó & Veðurguðirnir, Óli Geir, Love 
Guru, Von og fleiri.
23.30 Rafnæs heldur göngu sinni 
áfram og býður ykkur að dansa í kvöld. 
Fyrri kvöld hafa verið hýst á Paloma og 
verður engin breyting þar fyrir Rafnæs 
#4. Plötusnúðar kvöldsins koma hver 
úr sínu horni og munu spila raftónlist 
sem er þeim að skapi. Það er vilji okkar 
að breiða boðskap góðrar raftónlistar 
og skapa aðstæður þar sem hún fær að 

 
 

 

 

 

Næstkomandi laugardag halda 
borgarbúar upp á Menningarnótt 
en Dj Margeir og Óli Ofur ætla 
að fara með hátíðarhöldin í nýjar 
hæðir. Í fyrra héldu þeir karni-
val á gatnamótum Klapparstígs 
og Hverfisgötu og þeir ætla að 
endur taka leikinn í ár. Með aðstoð 
frá Nova ætla þeir með karni-
valið í nýjar hæðir og leyfa gest-
um og gangandi að upplifa alvöru 
danspartí úti á miðri götu. Þeir 
fara óhefðbundnar leiðir þegar 
það kemur að uppsetningunni en 
þeir ætla meðal annars að hengja 
stærstu diskókúlu landsins upp í 
byggingakrana sem er á svæðinu 
vegna hótelbyggingar. 

„Ég var að horfa út um gluggann 
hjá mér þegar mér datt þetta í hug. 
Ég sló á þráðinn til byggingarverk-
takanna og þetta var bara sam-
þykkt og ákveðið í einu símtali. 
Eftir því sem ég kemst næst þá 
á Nova stærstu diskókúlu lands-
ins en ef það er til önnur stærri 
þá notum við hana,“ segir Mar-
geir. Þegar líða fer á daginn ætla 

þeir að nota það öflugan kastara á 
diskókúluna að það þurfti að láta 
flugumferðarstjórn vita af því. 
„Við erum komin með öll leyfi sem 
við þurfum og þetta verður bara 
algjör snilld.“

Í fyrra mættu mörg þúsund 
manns á karnivalið en það má 
búast við fleirum í ár þar sem það 
sló í gegn í fyrra. Dagskráin er 
pökkuð af flottum tónlistarmönn-
um ásamt því að það verður „pop-
up“ jóga yfir daginn. Þeir skildu 
þó eftir eitt gat í dagskránni. „Mig 
langar að gefa einhverjum efnileg-
um plötusnúð tækifæri á að spila 
og auglýsi hér með eftir einhverj-
um sem hefur áhuga og langar að 
sýna hvað í sér býr.“

Það er öruggt að allir á svæðinu 
verði dansandi og enginn kemst 
upp með að standa og fylgjast með. 
„Það sem var svo gaman í fyrra 
var hvað allir voru að taka þátt og 
dönsuðu á fullu. Þetta var eins og 
dansmaraþon. Í ár erum við í sam-
starfi við Reykjavík Dance Festi-
val og á einum tímapunkti munu 

þau koma fram og peppa alla upp.“
Karnivalið er engin venjuleg hátíð 
enda verður lagt gras á reitinn og 
byggt alvöru svið. „Þetta er ekki 
bíll sem keyrir inn á miðja götuna 
þar sem hliðarnar opnast og þá 
myndast svið. Við erum að virkja 
alla borgarbúa í að taka þátt í von 
um að þetta verði einhvers konar 
hverfishátíð. Svo hvetjum við líka 
aðra byggingarverktaka til þess 
að hengja diskókúlur í bygginga-
kranana sína í tilefni Menningar-
nætur.“  gunnhildur@frettabladid.is

Diskókúlur hanga 
úr byggingakrönum
Dj Margeir og Óli Ofur halda karnival annað árið í röð á gatnamótum Klapparstígs 
og Hverfi sgötu á Menningarnótt. Þeir leita að upprennandi plötusnúðum.

VEL HEPPNAÐ Í FYRRA  Búist er við að karnivalið slái í gegn á Menningarnótt um næstu helgi. 

 Ég sló á þráðinn til 
byggingarverktakanna og 
þetta var bara samþykkt 
og ákveðið í einu símtali. 

Eftir því sem ég kemst 
næst þá á Nova stærstu 

diskókúlu landsins en ef 
það er til önnur stærri þá 

notum við hana.

ENDALAUST TAL OG
10 GB Á 3.990 KR.*

Færðu farsímann yfir til 365 og fáðu
frábært sjónvarpsefni á fáránlega
góðu verði.

1817
365.is

*Gildir fyrir áskrifendur í tilboðspökkum 365.
Nánari upplýsingar á 365.is
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SÆKTU APPIÐ

Sæktu Hreyfils appið - þannig ræður þú ferðinni!

Nú er auðvelt að panta bíl með snjallsímanum

Hreyfill hefur þróað nýtt app. 
Með því er fljótlegt og einfalt að panta leigubíl. 

Þú getur líka pantað bíl fram í tímann, á tilteknum tíma næsta 
sólarhringinn eða lengra. 
Ef þú ferðast á vegum fyrirtækis getur þú valið viðskiptareikning 
og opnað aðgang.

Það eina sem þarf, er iPhone eða Android snjallsími. 
Þú hleður niður Hreyfils-appi með App Store eða Google Play. 

Þú pantar bíl, færð SMS skilaboð þegar bíllin er mættur á 
staðinn. Þú getur fylgst með hvar bíllinn er staddur hverju sinni. 

Hreyfils-appið er ókeypis.

Sæktu þér Hreyfils appið 
og þú ræður ferðinni.

2

3

Þú pantar 
bíl,

1

og færð SMS 
skilaboð

að bíllinn 
sé kominn

fylgist 
með 

bílnum 
í appinu

Hreyfils appið 
fyrir iphone og android er komið

HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?
16. ÁGÚST 

Tónleikar
14.00 Tónlistarhátíðin Englar 
og menn í Strandarkirkju 
verða í dag og hefjast að venju 
klukkan 14.00. 
15.00 Djasstríóið huggulega, 
Trio Nor, mun spila á Pikknikk-
tónleikum í gróðurhúsinu 16. 
ágúst klukkan 15.00. Ókeypis 
aðgangur, allir velkomnir. Þetta 
eru jafnframt síðustu tónleik-
arnir í Pikknikk-tónleikaröðinni 
þetta sumarið.
16.00 Hápunktur Kirkjulistahá-
tíðar 2015 verður þegar hin 
stórfenglega óratoría Händels, 
Salómon konungur, verður flutt 
í fyrsta sinn á Íslandi. Verkið 
verður flutt klukkan 16.00 í 
dag í Hallgrímskirkju.

16.00 Í dag klukkan 16 verður flutt 
á Íslandi óratorían Salómon eftir 
Händel í Hallgrímskirkju sem hluti af 
Kirkjulistahátíð 2015. Flytjendur eru 
Mótettukór Hallgrímskirkju og Alþjóð-
lega barokksveitin í Den Haag ásamt 
einsöngvurunum Robin Blaze (kontra-
tenór–  titilhlutverk), Þóru Einarsdóttur, 
Sigríði Ósk Kristjánsdóttur, Benedikt 
Kristjánssyni og Oddi Arnþóri Jónssyni. 
Stjórnandi er Hörður Áskelsson. 

20.00 Gissur Páll Gissurarson, Bergþór 
Pálsson, Hlöðver Sigurðsson og Viðar 
Gunnarsson ásamt Halldóri Smárasyni, 
útsetjara og píanóleikara. Tónleikarnir 
fara fram í Hveragerðiskirkju í kvöld 
klukkan 20.00. Í þetta skiptið verða 
þeir á léttum nótum dægurlaga, sem 
allir kannast við, úr ýmsum áttum og 
frá ýmsum tímabilum. Allt frá ljúflings-
lögum Fúsa Halldórs yfir í Stína ó Stína 
og Hæ Mambó!

Sýningar
12.00 Sirkus Íslands ferðast um landið 
í sumar og verður á Klambratúni í 
Reykjavík í dag. Hann verður með tvær 
sýningar, þær hefjast klukkan 12.00 og 
16.00.

Leikrit
16.00 Leiksýningin ANNAR TENÓR 
verður sýnd á Berjadögum í Menn-
ingarhúsinu Tjarnarborg í Ólafsfirði. 
Sýningin fer fram í dag klukkan 16.00.

Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@
frettabladid.is og einnig er hægt að skrá 

þá inni á visir.is.

vera í aðalhlutverki. Fram koma: Sóley 
(DJ sett) Yagya (live) Good Moon Deer 
(DJ sett) Lord Pusswhip (DJ sett)

Sýningar
12.00 Sirkus Íslands ferðast um landið 
í sumar og verður á Klambratúni í 
Reykjavík í dag. Hann verður með þrjár 
sýningar, þær hefjast klukkan 12.00, 
16.00 og 20.00.
13.00 Listaverk sem stolið var frá 
Rúnu K. Tetzschner myndlistarmanni 
verða nú til sýnis í hlöðunni við litla 
bárujárnsklædda burstabæinn Krók á 
Garðaholti við Garðakirkju í Garðabæ 
en í dag og á morgun á milli klukkan 
13-17 opna mæðgurnar Rúna og 
Kamma Níelsdóttir sýningu með mál-
verkum og þæfðum ullarverkum.
14.00 Í dag klukkan 14.00 verður 
sýningin Að vefa saman DNA opnuð 
á Torgi Þjóðminjasafnsins. Sýningin 

er samvinnuverkefni íslenska vöru-
hönnuðarins Hönnu Dísar Whitehead 
og skoska textílhönnuðarins Claire 
Anderson.
15.00 Verið velkomin á sýninguna 
Blankspace–  Moving Dialogues. Til-
raunastofa samskipta sem opnuð 
verður í dag klukkan 15.00 í Listasal 
Mosfellsbæjar, sem er í Bókasafni 
Mosfellsbæjar.
15.00 Sýningin Hvorki né verður 
opnuð í D- sal Hafnarhúss Listasafns 
Reykjavíkur, í dag klukkan 1500. 
Sýningin er sú fimmta og næstsíðasta 
í sumarsýningarröð Kunstschlager í 
 D-sal Hafnarhússins þar sem hver með-
limur Kunstschlager fær með sér valda 
myndlistarmenn. Að þessu sinni hefur 
Sigmann Þórðarson fengið til liðs við 
sig þau Bjarna Þór Pétursson, Emmu 
Heiðarsdóttur, Klæng Gunnarsson og 
Unu Björgu Magnúsdóttur. 

Íþróttir
11.00 Íslandsmótið í vallabogfimi 
verður haldið helgina 14. til 16. ágúst 
í Litla-Skóg á Sauðárkróki. Verður um 
fullt mót að ræða þar sem farið er eftir 
öllum settum reglum af hálfu IFAA.

Hátíðir
09.00 Fjölskyldudagar Sveitarfélagsins 
Voga verða haldnir hátíðlegir 13. til 
16. ágúst. Hátíðin verður stútfull af 
skemmtilegri fjölskyldudagskrá. Fjöl-
skyldudagar eru kjörið tækifæri fyrir 
fjölskyldur og vini til að eiga góðar 
samverustundir og ættu allir að geta 
fundið eitthvað við sitt hæfi.
14.00 Matar- og fjölskylduhátíðin 
Reykjavík Bacon Festival verður haldin 
í dag nú í ár. Sérvaldir veitingastaðir 
(veitingastaðir verða kynntir síðar) 
munu bjóða upp á fyrsta flokks 

beikoninnblásna rétti í bland við 
besta mögulega hráefni–  m.a. ferskan 
íslenskan fisk, svína-, lamba- og 
nautakjöt og íslenskt grænmeti. Það 
verða ýmsar uppákomur, hljómsveitir, 
kórar, lúðrasveitir og hoppukastalar. 
Lukkutröllið Ófeigur mætir að sjálf-
sögðu á Skólavörðustíginn. Hátíðin er 
til styrktar mjög góðu málefni, sem að 
við gefum upp þegar að nær dregur. 
Árið 2013 gáfum við tvo hjartasírita 
til hjartadeildar Landspítalans og í 
fyrra studdum við veglega við bakið á 
Umhyggju og Hjólakrafti. Hátíðin hefst 
klukkan 14.00 og stendur til klukkan 
17.00.

Leikrit
20.00 Leiksýningin ANNAR TENÓR 
verður sýnd á Berjadögum í Menningar-
húsinu Tjarnarborg á Ólafsfirði. Sýning 
verður í kvöld klukkan 20.00.

Listamannaspjall
15.00 Sýningu Mireyu Samper, Endur-
varp, lýkur næstkomandi sunnudag 16. 
ágúst í Listasafninu á Akureyri. Af því 
tilefni verður boðið upp á listamanna-
spjall með Mireyu í dag klukkan 15 og 
er aðgangur ókeypis.

Útivist
14.00 Tæknisöguganga um Elliðaárdal-
inn. Í dag býður Minjastofnun Íslands 
fólki í gönguferð um Elliðaárdalinn, en 
þar má vart þverfóta fyrir minjum sem 
tengjast þróunarsögu höfuðborgarinnar. 
Gengið verður undir dyggri leiðsögn 
Stefáns Pálssonar sagnfræðings. Lagt 
verður af stað frá gömlu rafstöðinni 
klukkan 14.00 og er þátttaka ókeypis. 
Hér er upplagt tækifæri til að njóta 
útiveru í þessari náttúruperlu í borginni 
okkar og fræðast í leiðinni! 
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 Mér datt ekki í hug 
að þetta yrði svona mikil 

vinna. Við finnum fyrir-
sætur, finnum fötin, 

förðum, tökum mynd-
irnar, vinnum myndirnar, 

skilum fötunum.

Gunnhildur
Jónsdóttir
gunnhildur@frettabladid.is

Caitlyn Jenner er nú byrjuð með 
sína eigin raunveruleikaþætti sem 
heita I am Cait. Þegar Caitlyn til-
kynnti opinberlega áform sín um 
að gerast kvenmaður þótti Kim og 
Khloe Kard ashian hún tala of illa 
um móður þeirra, Kris Jenner. Í 
klippu fyrir nýjasta þáttinn lýsir 
Khloe yfir óánægju sinni með 
ummælin og hún telur það vera 
óþarfa gagnvart Kris.

Óþarfi  að tala 
illa um Kris 

ALLT LÁTIÐ FLAKKA  Stjúpdóttir Caitlyn 
var ósátt við umtalið um móður sína. 

LÍFIÐ
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Álfrún Pálsdóttir er um þessar 
mundir að sýna á Edinborgarhátíð-
inni ásamt leikhópi sínum. Verk-
ið heitir The Lost Art of Lost Art 
og hefur fengið einróma lof gagn-
rýnenda og meðal annars fjórar 
stjörnur í Broadway Baby sem er 
virt blað. Hópurinn fer óvenjuleg-
ar leiðir í að fjármagna sýninguna. 
Sara Blöndal hannar búninga og 
leikmynd.

„Við erum búin að vera að sýna 
á hverjum degi frá því í byrjun 
ágúst. Seinasta sýningin verður 
20. ágúst en við fáum frí 19. ágúst. 
Sýningin fjallar um listaverkaþjófa 
sem stela Ópinu eftir Munch og eru 
í sífellu að biðja um meiri pening 
fyrir það. Sýningin er mjög fyndin 
og skemmtileg og áhorfendur hlæja 
mikið.“

Álfrún tók þátt í keppni á vegum 

Scottish Daily Mail og Drama UK 
og sigraði í flokknum „new acting 
talents“ og fékk 6.000 pund í verð-
laun. Þann pening ætlar hún að 
nota til að borga upp kostnaðinn af 
sýningunni en hún kostar í kring-
um 10.000 pund. Til þess að borga 
restina hefur hópurinn byrjað með 
heldur frumlega fjáröflunarleið. 

„Við settum upp okkar eigin 
vefsíðu í stað þess að borga 8% af 
ágóðanum okkar til Kickstarter. 
Þegar fólk styrkir okkur um 20 
pund þá fær það sent persónulegt 
og skemmtilegt þakkarvídeó. Þegar 
við fáum styrk upp á 50 pund eða 
meira þá fær fólk að velja sér lag 
sem við syngjum. Við höfum líka 
lofað að skrifa bréf og fleira.“ Hóp-
urinn hefur nú safnað 1.400 pund-
um sem getur ekki talist annað en 
mjög gott.  - gj

Fara óhefðbundna leið í fj áröfl uninni
Leikhópur Álfrúnar Pálsdóttur gerir persónuleg þakkarmyndbönd og syngur lög fyrir þá sem leggja þeim lið. 

MYNDARLEGUR HÓPUR  Krakkarnir eru allir saman í leiklistarskóla í London. 
 MYND/JANNICA HONEY

Frænkurnar Heiðdís Lóa Óskars-
dóttir og Guðbjörg Sandra Guð-
jónsdóttir hafa sett á laggirnar 
nýja vefsíðu sem heitir stylista.is. 
Síðan býður þeim sem hafa áhuga 
á tísku upp á að sjá hvað er í boði 
í íslenskum verslunum. Þær eru í 
nánu samstarfi við nokkrar versl-
anir í Reykjavík og ætla á næstu 
vikum að auka úrvalið. Vefsíðan 
hefur fengið góð viðbrögð enda 
mörgu ábótavant hvað netverslun 
varðar á Íslandi. 

„Ég var að leita að sumargjöf 
handa kærastanum mínum kvöld-
ið fyrir sumardaginn fyrsta á net-
inu. Ég fór inn á endalaust marg-
ar síður og fann hvergi neitt. Það 
er erfitt að vita hvernig fötin eru 
þegar þau eru ekki á fólki. Þá fór 
ég að hugsa að það vantaði eina 
síðu þar sem hægt væri að sjá allt 
það helsta í búðum Reykjavíkur,“ 
segir Heiðdís Lóa. 

Vefsíðan er ekki verslun en hún 
er meira eins og tískublogg þar 
sem birtast myndir af fyrirsætum 
í nýjustu fötum sem boðið er upp 
á. Þær gera allt sjálfar fyrir utan 
að sitja fyrir. „Mér datt ekki í hug 
að þetta yrði svona mikil vinna. 
Við finnum fyrirsætur, finnum 
fötin, förðum, tökum myndirnar, 
vinnum myndirnar, skilum föt-
unum. vinnan er samt ótrúlega 
skemmtileg og gefandi.“

Stelpurnar eru ekki að rukka 
búðirnar fyrir færslurnar og 
gera alla vinnuna í frítímanum 
þannig að þær eru ekki í þessu til 
þess að græða. „Markmiðið var 
alltaf að fá búðirnar með okkur í 
þetta og þess vegna er mikilvægt 
að hafa síðuna virka og deila 
einhverju á hverjum degi. Við 
vonum að búðirnar séu ánægðar 
með þetta en það er mikill heim-
sóknarfjöldi á síðunni og því góð 

auglýsing fyrir þær. Viðtökurnar 
hafa verið rosalega góðar.“

Heiðdís Lóa hélt áður úti sínu 
eigin persónulega bloggi sem 
náði miklum vinsældum og hún 
hefur því góða reynslu. „Ég var 
stundum með færslur sem hétu 
Fataskápurinn þar sem ég heim-
sótti stelpur og þær voru mynd-

aðar í sínum eigin fötum. Þessar 
færslur voru alltaf mjög vinsæl-
ar og stylista.is er í raun svipuð 
pæling nema með búðir.“

Stelpurnar gera allt sjálfar, 
þar á meðal að taka myndirnar 
og vinna þær, hanna vefsíðuna 
og búa til vörumerki. Þær eru 
báðar í skóla og ætla að reyna að 

vera jafn duglegar eftir að hann 
byrjar aftur í haust. „Við eigum 
helling af myndum í geymslu 
sem við eigum eftir að vinna og 
birta. Annars þyrftum við að 
fara að taka myndir á hverjum 
degi. Hingað til höfum við verið 
að taka myndir einu sinni í viku,“ 
segir Heiðdís. 

Öll fl ottustu fötin á einni vefsíðu
Heiðdís Lóa og Guðbjörg Sandra opnuðu á dögunum vefsíðuna stylista.is þar sem fólk getur séð hvað er það nýjasta og fl ottasta í 
búðunum í dag. Síðan hefur fengið frábærar viðtökur þrátt fyrir að stutt sé frá opnun. 

Nú nálgast haustið óðfluga, sumir 
telja meira að segja að það sé nú 
þegar komið. Þá er nauðsynlegt að 
eiga flotta regnkápu. Þrátt fyrir að 
það sé ekki alltaf rigning þá eru 
þær komnar í tísku og þykir nú 
til dags mjög fínt að eiga flottan 
regnjakka. 

TREND
REGNJAKKAR

ÖÐRUVÍSI  Regnjakkar fást í öllum 
gerðum. Það er gaman að vera öðruvísi. 

GERIR MIKIÐ  Regnjakkar geta gert 
mikið fyrir heildarútlitið. Það verður allt 
svo afslappað.

SÍÐUR REGNJAKKI  því síðari þeim 
mun betri? 

FRÁ TOPPI TIL TÁAR  Þessi er tilbúinn í 
hvað sem er.  MYNDIR/GETTY

FLOTTAR FRÆNKUR  Heiðdís og Guðbjörg hafa verið bestu vinkonur frá blautu barnsbeini.  MYND/ANTON BRINK
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TÓNLEIKAR ★★★★ ★

Kings of Leon
NÝJA LAUGARDALSHÖLLIN

13. ágúst 2015

Það var margt um manninn í Nýju-
Laugardalshöllinni á fimmtudags-
kvöldið þegar ein vinsælasta rokk-
hljómsveit heims, Kings of Leon, 
steig þar á svið. Það var reyndar 
íslenska hljómsveitin Kaleo sem 
hóf leik og sýndi sveitin frábæra 
takta og var afar þétt í sinni spila-
mennsku. Kaleo spilaði því miður 
í einungis um 25 mínútur og undir-
ritaður skynjaði það á tónleika-
gestum að fólk var almennt til í 
að heyra fleiri lög frá rokkurun-
um úr Mosfellsbænum. Það var 
auðsjáanlegt og auðheyranlegt að 
dvöl sveitarinnar í Bandaríkjunum 
undanfarna mánuði hefur gert 
þessa góðu sveit enn betri og 
verður gaman að sjá hvað ger-
ist hjá henni í framtíðinni. 
Eftir að Kaleo lauk leik, tók við 
smá bið en fólk var almennt í 
góðum fíling. 

Þá kom að því, að suðurríkja-
rokkararnir í Kings of Leon stigu 
á svið og þeir voru stundvísir. 
Undir ritaður var heillaður, alveg 
frá fyrsta tóni, frá því að fyrsti 
hljómurinn í laginu Supersoaker, 
sem er jafnframt fyrsta lagið á 
nýjustu plötu Kings of Leon, Mech-
anical Bull, allt fram að síðasta 
hljómi í lokalagi tónleikanna, sem 
er jafnframt vinsælasta lag sveit-
arinnar, Sex on Fire. 

Bræðurnir þrír, Caleb Followill, 
Nathan Followill, Jared Followill og 
frændinn Matthew Followill slógu 
ekki feilnótu alla tónleikana, eða þá 
hefur hún allavega farið fram hjá 
undirrituðum. Með þeim á sviðinu 
var þúsundþjalasmiður að nafni 
Ethan Luck, sem spilaði á slagverk, 
gítar, hljómborð, söng bakraddir 
og allt þar á milli. Þessir fagmenn 

léku öll vinsælustu lög sveitarinnar 
og voru öryggið uppmálað í spila-
mennsku sinni og framkomu. Tón-
leikagestirnir, sem voru um átta 
þúsund manns, fengu að heyra lög 
af öllum sex breiðskífum Kings of 
Leon og því klárt mál að þeir fengu 
helling fyrir sinn snúð, sama hvaða 
plata er í uppáhaldi. 

Söngvari sveitarinnar, Caleb 
Followill, talaði aðeins við tónleika-
gesti á milli laga en var aldrei með 
neitt óþarfa blaður. Hann sagðist 
til dæmis vera flugþreyttur en að 
hann myndi laga það með því að 
drekka sig fullan og glotti í kjölfar-
ið. Þá sagði töffarinn einnig þegar 
langt var liðið á tónleikana að sveit-
in hefði í hyggju að koma aftur til 
landsins, það væri frábært að 
vera á Íslandi og þeir hefðu hlakk-
að mikið til þess að koma hingað. 
Annars virtust liðsmenn Kings of 
Leon að mestu leyti vera 
einbeittir í því að 

skila sínu vel, 
sem þeir 
gerðu. 
Þeir voru 
ekki með 
neitt 

óþarfa 
blaður og 
það er ber-
sýnilegt að 

þessi gaur-
ar hafa 

svo 

sannarlega spilað á nokkrum tón-
leikum áður. Þvílík reynsla og fag-
mennska. 

Það voru fleiri fagmenn í saln-
um því hljóð og ljós var til mikillar 
fyrirmyndar. Hljóðkerfið skilaði 
frábærum hljómi og ljósadýrð-
in var þvílík. Til að setja punkt-
inn yfir i-ið voru þrír risaskjáir 
við sviðið, sinn hvorum megin við 
sviðið og svo einn, sem var jafn-
framt stærsti skjárinn, fyrir aftan 
sviðið. Þessi skjáir gerðu mikið 
fyrir tónleikana og gerðu þá að 
miklu sjónarspili. Fjöldi mynda-
véla var á sviðinu þannig að áhorf-
endur gátu vel séð hvað meðlim-
ir sveitarinnar voru að gera uppi 
á sviði þegar þeir rýndu í hliðar-
skjáina. Glæsileg grafík var svo á 
skjánum á bak við sviðið sem talaði 
við hvert lag fyrir sig. Þessir skjá-
ir, með þessari glæsilegu grafík og 
myndefni, gerðu svo sannarlega 
góða tónleika enn betri. 

Það eina sem undirritaður gat sett 
út á á tónleikunum var svæðisskipt-
ingin og fannst honum heldur mikið 
að hafa svæðin fjögur, A+, A, B og C 
svæði. Ástæðan fyrir því gæti verið 
sú að undirritaður er ekki vanur 
svona mörgum svæðum á stand-

andi tónleikum á Íslandi og þetta 
því svolítið viðbrigði. Annars 

var allt skipulag til mikils 
sóma og virtist undirrit-
uðum allt fara vel fram 
og allir ganga sælir og 
sáttir úr Nýju-Laugar-
dalshöllinni.

 gunnarleo@frettabladid.is

NIÐURSTAÐA: 
Bræðurnir þrír, Caleb 
Foll owill, Nathan Follo-
will, Jared Followill og 
frændinn Matthew 
Followill í Kings of Leon 
slógu ekki feilnótu alla 
tónleikana. Hinir íslensku 
Kaleo gáfu tóninn fyrir 
það sem í vændum var 
og voru frábærir. Vel 
heppnaðir tónleikar í 
alla staði.

Kings of Leon stóðu 
heldur betur fyrir sínu 

ÁNÆGÐIR Á ÍSLANDI  Hér eru þeir Caleb Followill, söngvari Kings of Leon, ásamt bræðrum sínum, bassaleikaranum Jared Followill og trommararnum Nathan Followill. Frændinn í bandinu, gítarleikarinn Matthew 
Followill, var á hinum enda sviðsins og náðist ekki á þessa fögru mynd ljósmyndarans. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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Gunnar Leó
Pálsson
gunnarleo@frettabladid.is

Lögðu undir sig heimavistarskóla
Hljómsveitin Sniglabandið er um þessar mundir að vinna að nýrri plötu sem ber nafnið Íslenskar sálarrannsóknir. Nýja platan kemur út í 
byrjun október en þá fagnar hljómsveitin einnig þrjátíu ára afmæli sínu. Útgáfunni verður fagnað með tónleikum í Eldborg í 3. október.

Hljómsveitin Sniglabandið er um 
þessar mundir að gera nýja plötu, 
sem hlotið hefur nafnið Íslenskar 
sálarrannsóknir. Meðlimir sveitar-
innar hafa undanfarna daga dvalið 
á Núpi í Dýrafirði þar sem þeir hafa 
verið við upptökur og í eins konar 
sálarrannsóknavinnu.

 „Þetta hefur gengið rosalega vel. 
Við vorum búnir með fjögur lög 
áður en við fórum vestur og náðum 
svo að klára önnur fjögur lög á Núpi. 
Þetta er það besta sem hljómsveit-
ir geta gert þegar þarf næði og ein-
beitingu til að vinna og tengjast 
saman, menn eru ekki að skjótast 
hingað og þangað eins og oft vill 
verða í amstri dagsins í borginni,“ 
segir Pálmi Sigurhjartarson, píanó-
leikari Sniglabandsins. 

Gamli heimavistarskólinn á Núpi 
hefur því verið notaður sem hljóð-
ver að undanförnu. „Þetta er frábær 
staður, við vorum með gömlu heima-
vistina fyrir okkur, settum magnar-
ana í tóma sundlaugina og trommu-
settið í leikfimisalinn. Ég fékk að 
nota gamalt upright Baldwin-píanó 
í einu laganna, píanóið stóð einsam-
alt úti í horni matsalarins og gaf frá 
sér magnaðan hljóm sem á eftir að 
gefa laginu Þú bíður allavega eftir 
mér, eftir Megas, nýjan og í senn 
eldgamlan tón. Við unnum svo frá 
níu á morgnana til eitt á næturnar, 
þetta var alveg frábært,“ útskýrir 
Pálmi en þeir félagar voru nýkomn-
ir í höfuð borgina þegar blaðamaður 
náði tali af honum. 

Platan sem sveitin vinnur nú að 
kemur út í byrjun októbermánaðar 
í tilefni af þrjátíu ára afmæli Snigla-
bandsins. Sveitin ætlar að halda upp 
á afmælið með heljarinnar tónleik-
um í Eldborgarsal Hörpu 3. október. 
„Við erum að endurútsetja íslensk 
alþýðulög frá ýmsum tímum. Við 
erum að finna sálina í vel sömdum 
lögum, sem eiga margt annað inni. 
Það er pínu tilgangurinn með plöt-
unni,“ útskýrir Pálmi. 

Eitt lag af þessari  væntanlegu 
plötu hefur heyrst í sumar en það 
er lagið Ég er að tala um þig eftir 
Jóhann G. Jóhannsson sem Björg-

vin Halldórsson söng upphaflega.  
„Við höfum nú gert það að okkar 
og erum mjög sáttir við útkomuna. 
Við erum að útsetja íslensk alþýðu-
lög frá ýmsum tímabilum í tón-
listarsögunni og hefur það verið 
verkefni þessa árs að vinna úr hug-
myndum og velja lög, eða kannski 
meira að leyfa lögunum að koma til 
okkar, eins og þau hafa flest gert. 
Sum lögin hafa rúllað fram og aftur 
í tempóum og stílum þangað til við 
erum orðnir sáttir og finnum réttan 
tilgang með útsetningunni, að gefa 

góðu lagi annað líf og jafnvel lengja 
lífdaga þess,“ segir Pálmi. „Næsta 
útspil okkar verður tónlistarperla 
sem við vitum að mörgum þykir 
vænt um, Villtir strengir eftir Odd-
geir Kristjánsson. Það lag var t.d. að 
detta út af lagalistanum af því ein-
faldlega að við vorum ekki komnir 
niður á útsetningu sem við vorum 
sáttir við, en í vestfirsku kyrrðinni 
fundum við svarið og erum mjög 
ánægðir með útkomuna.“

Þótt Sniglabandið hafi ekki verið 
að spila um hverja helgi að undan-
förnu þá hefur sveitin hist vikulega 
síðan í janúar til þess að vinna í tón-
list. „Við byrjuðum fyrstu vikuna í 
janúar og höfum hist vikulega síðan. 
Þetta hefur verið mikil útsetningar-
vinna og hópar þurfa líka að koma 
þessu andlega saman,“ bætir Pálmi 
við. 

Þeir félagar hafa einnig verið 
með útvarpsþætti í sumar á Rás 
2 en hafa oftast sent þá út utan af 
landi. „Við vorum með þáttinn á 
Ísafirði síðustu helgi og fórum svo 
á Núp í leiðinni í bæinn. Við send-
um þáttinn út frá Sauðárkróki um 
helgina.“ Sniglabandið kemur ein-
mitt fram á Gærunni á Sauðárkróki 
í kvöld, á Hótel Mælifelli. 

 Þetta hefur gengið 
rosalega vel. Við vorum 

búnir með fjögur lög 
áður en við fórum vestur 

og náðum svo að klára 
önnur fjögur lög á Núpi. 
Þetta er það besta sem 

hljómsveitir geta gert 
þegar þarf næði og 

einbeitingu til að vinna 
og tengjast saman.

Pálmi Sigurhjartarson, 
píanóleikari Sniglabandsins.

EINBEITTIR  Hér eru liðsmenn Sniglabandsins djúpt hugsi í hljóðverinu sem þeir 
settu upp á Núpi í Dýrafirði.

STÓR SJÖUND  Hér eru þeir Sigurvald Ívar Helgason, Þorgils Björgvinsson, Einar 
Rúnarsson, Friðþjófur Ísfeld Sigurðsson, Skúli Gautason, Pálmi J. Sigurhjartarson og 
Björgvin Ploder flottir við flaggstöngina.  MYNDIR/SNIGLABANDIÐ

Lagið Disappointing er fyrsta 
lagið sem John Grant sendir 
frá sér af nýrri plötu. Þess má 
til gamans geta að söngkonan 
Tracey  Thorn er gestasöngkona 
í laginu. 

John Grant sendir frá sér sína 
þriðju plötu í haust og er áætl-
aður útgáfudagur 2. október. 
Platan var tekin upp í Dallas 
þar sem Grant gerði sína fyrstu 
plötu, Queen of Denmark, sem sló 
svo eftirminnilega í gegn úti um 
allan heim.

Síðasta plata Grants, Pale 
Green Ghosts, var tekin upp hér 
á landi og kom út árið 2013. Hún 
var af mörgum talin vera ein af 
bestu plötum ársins og var meðal 
annars ofarlega á árslistum tón-
listartímaritanna Mojo, Guardian 
og Uncut. John Grant verður með 
útgáfutónleika í Hörpu dagana 5. 
og 6. nóvember.  - glp

Nýtt lag frá 
John Grant

NÝTT EFNI  John Grant sendir frá nýja 
plötu í haust. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Úrval er breytilegt eftir verslunum. Allar vörurnar fást í Iceland, Engihjalla. 
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APPELSÍN, PEPSI OG PEPSI MAX
500 ML DÓS
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 Skráðu þig á www.netgiro.is
 

Borgaðu með símanum á einfaldan og öruggan máta með Netgíró.
Við sendum þér reikning í netbankann og þú færð allt að 14 daga vaxtalausan greiðslufrest.

CHICAGO TOWN 
PIZZUR
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Verð áður 399 kr.

kr.
pk. 
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Ómótstæðilegur 
skandinavískur stíll
Tískuvikunni í Kaupmannahöfn lauk á dögunum og Fréttablaðið tók saman nokkrar 
af fl ottustu og frumlegustu sýningunum. Einfaldur og nútímalegur stíll var áberandi. 

GANNI  Vel þekkt danskt merki sem hefur slegið í gegn um allan heim. Mikið var 
lagt í sýninguna að þessu sinni. MYNDIR/GETTY

3  IVAN GRUNDAHL  Allar fyrirsæt-
urnar gengu pallinn með þessa 
flottu förðun en hún gaf línunni 
einstakan blæ. Töffaralegt og flott. 

1  BAUM UND PFERDGARTEN  
Fallegur og stílhreinn kjóll frá þessu 
flotta danska merki sem leggur 
mikið upp úr módern hönnun. 

2  DESIGNERS NEST  Öðruvísi en 
flottur jakki. Skórnir eru líka vel 
heppnaðir. Merkið er þekkt fyrir að 
hugsa út fyrir kassann. 

4  NICHOLAS NYBRO  Einstaklega 
skemmtileg sýning hjá Nicholas 
Nybro. Línurnar hans einkennast af 
litum og skemmtilegum sniðum. 

5  ANNE SOFIE MADSEN   Afslappaður 
stíll eins og Danir elska. Óvenjuleg 
en töff sýning hjá Anne Sofie.

1 2 3 4 5

VACATION 5:50, 8, 10:10
THE GIFT 8, 10:20
FRUMMAÐURINN 2D 1:45, 3:50, 5
TRAINWRECK 8
SKÓSVEINARNIR 2D 1:50, 3:50
MINIONS - ENS TAL 2D 6
MISSION IMPOSSIBLE 10:35
INSIDE OUT 2

TILBOÐ KL 2

TILBOÐ KL 1:50

TILBOÐ KL 1:45

KRINGLUNNI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

HITFIX

THE HOLLYWOOD REPORTER

VARIETY

Það muna allir eftir ógleymanlegu grínmyndunum um 
Griswold fjölskylduna. Nú er komið að syninum að fara með 

sína fjölskyldu í frí!

MATT SULLIVAN - IN TOUCH

du u uu íí ffffrí!

JAMES OSTER - JOBLO

“VACATION ER FYNDNASTA 
MYND ÁRSINS”

DAVE KARGER - FANDANGO

“ÉG HEF EKKI HLEGIÐ SVONA 
OFT UPPHÁTT Í LANGAN TÍMA”
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FRÁ ÞEIM SÖMU OG FÆRÐU OKKUR AVENGERS 
OG GUARDIANS OF THE GALAXY

EMPIRETOTAL FILM

VARIETY

SPARBÍÓ

SÝND KL. 2 SÝND KL. 1:50SÝND KL. 1:45

SÝND Í 2DSÝND Í 2D

SÝND
Í 2D

ÍSL
TAL

ÍSL
TAL

Góða skemmtun í bíó



– fyrst og   fremst
ódýr!

Sjá opnunartíma verslana Krónunnar á www.kronan.is
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New York 
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kg

Verð áður 1699 kr. kg
Íslenskur grísahnakki 
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New York 
marinering

Hvítlauks og
rósmarín marinering

Ítölsk 
marinering

989kr.
kg

Verð áður 1524 kr. kg
Íslenskar grísakótilettur með beini, 
kryddaðar eða marineraðar
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538kr.
kg

Verð áður 828 kr. kg
Íslenskur grísabógur heill 

35%
afsláttur

599kr.
kg

Verð áður 881 kr. kg
Íslenskt grísahakk

32%
afsláttur 30%

afsláttur

1595kr.
kg

Verð áður 2279 kr. kg
Íslenskar grísalundir
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365.is      Sími 1817

ÚRSLITALEIKUR
BORGUNARBIKARSINS 
Ekki missa af stærsta leik ársins þegar Reykjavíkurveldin KR og Valur 
takast á í beinni útsendingu á Stöð 2 Sport og Stöð 2 Sport 2.

 Í DAG KL. 15:30

HANDBOLTI Íslenska U-19 ára liðið vann síðasta leik 
sinn í riðlakkepni HM í gær, 47-19, gegn Venesúela.

Strákarnir unnu þar með sinn sterka riðil með 
fullu húsi stiga. Óðinn Ríkharðsson átti ótrúlegan 
leik fyrir Ísland í gær en hann skoraði fimmtán 
mörk úr nítján skotum. Hákon Styrmisson kom 
honum næstur með ellefu mörk í tólf skotum.

Einar Baldvinsson átti einnig mjög góðan 
leik í markinu en hann var með rúmlega 
44 prósent markvörslu og gaf einnig sjö 
stoðsendingar í leiknum.

Úrslitakeppnin hefst síðan á morgun en þá 
leikur Ísland við liðið sem varð í fjórða sæti 
í A-riðli. Það er landslið Suður-Kóreu. Strák-
arnir eru vonandi ekki hættir.   - hbg

Strákarnir í 16-liða úrslit með látum

SPORT 15. ágúst 2015  LAUGARDAGUR

Emil Hallfreðsson vantar 
bara fimm leiki til að 
ná því að spila hundrað 
leiki í efstu deild á Ítalíu 
fyrstur Íslendinga. Hellas 
Verona mætir Internazio-
nale á Giuseppe Meazza-
leikvanginum í fimmtu 
umferðinni.

Eins og sjá má hér 
fyrir neðan þá er Emil í 
nokkrum sérflokki meðal 
þeirra íslensku leikmanna 
sem hafa reynt fyrir sér í 
Seríu A í gegnum tíðína. 

FLESTIR LEIKIR ÍSLENDINGA 
Í SERÍU A

EMIL HALLFREÐSSON - 95
28 með Verona 2014/15 

33 með Verona 2013/14

13 með Reggina 2008/09

21 með Reggina 2007/08

BIRKIR BJARNASON - 38
14 með Sampdoria 2013/14

23 með Pescara 2012/13

ALBERT GUÐMUNDSSON 
- 14
14 með AC Milan 1948/49

HÖRÐUR BJÖRGVIN 
MAGNÚSSON - 12
12 með Cesena 2014/15

FLEST MÖRK ÍSLEDNINGA Í 
SERÍU A

EMIL HALLFREÐSSON - 4
1 með Verona 2014/15 

2 með Verona 2013814

1 með Reggina 2008/09

ALBERT GUÐMUNDSSON 
- 2
2 með AC Milan 1948/49

BIRKIR BJARNASON - 2
2 með Pescara 2012/13

➜ Fyrstur í 
hundrað 
leiki í vetur?

FÓTBOLTI Emil Hallfreðsson, leikmað-
ur Hellas Verona, er að fara að leika 
sitt sjötta tímabil á Ítalíu en hann 
gæti leikið sinn 100. leik í Serie A í 
haust. Er hann með töluvert forskot á 
næsta Íslending í leikjum á Ítalíu en 
fjórir íslenskir leikmenn hafa leikið á 
Ítalíu. Lék Albert Guðmundsson fyrst-
ur Íslendinga á Ítalíu í eitt ár í herbúð-
um AC Milan en síðastliðin ár hafa þrír 
Íslendingar verið á Ítalíu. Emil verður 
hins vegar líklegast sá eini sem leikur í 
Serie A á næsta tímabili.

Okkur líður afskaplega vel á Ítalíu
Birkir Bjarnason sem hefur leikið á 
Ítalíu undanfarin ár gekk til liðs við 
Basel í Sviss á dögunum og þá er tölu-
verð óvissa um framtíð Harðar Björg-
vins Magnússonar. Hörður er samnings-
bundinn Juventus en ólíklegt er að hann 
fái mörg tækifæri hjá firnasterku liði 
ítölsku meistaranna á næsta tímabili.   

„Þessi tími er búinn að líða afskap-
lega hratt, þetta er búið að vera ótrúlega 
skemmtilegt og mér líður vel hérna á 
Ítalíu. Ég hef ekkert farið í felur með 
það að okkur fjölskyldunni líður afskap-
lega vel á Ítalíu,“ sagði Emil, sem er 
orðinn sleipur í ítölskunni.

„Ég er bara mjög fínn, ég er búinn að 
vera hérna í sjö ár og ef maður getur 
ekki tjáð sig eftir það þá ertu eitthvað 
örlítið týndur. Ég þurfti að læra strax 
ítölsku til að komast inn í menninguna 
og ég lagði mikið á mig strax til að kom-
ast betur inn í menninguna hérna.“

Uppgangur síðustu ár
Verona leikur þriðja árið í röð í ítölsku 
úrvalsdeildinni í ár en félagið var tvö 
tímabil Emils hjá félaginu í 1. deild-
inni. Verona hefur lent um miðja deild 
undan farin tvö tímabil og segir Emil 
markmiðið að festa klúbbinn í sessi sem 
efstu deildar klúbb.

„Markmiðið var þegar við komum 
upp að festa okkur í sessi og verða þessi 
Serie A klúbbur sem þessi klúbbur er 
miðað við fylgi stuðningsmannanna. 
Borgin og stuðningsmennirnir eiga það 

skilið að við séum í efstu deild, það er 
alltaf fullt á leikjunum hjá okkur.“

Aukin pressa fyrir nágrannaslaginn
Emil var ánægður með síðasta tíma-
bil en félagið lenti einu sæti fyrir ofan 
nágrannana í Chievo.

„Í ár er það sama markmið og alltaf, 
halda sætinu í deildinni og svo sjáum 
við hvert við getum komist. Í fyrra var 
okkur sagt að algengt væri að ná ekki 
sama árangri á öðru tímabilinu í deild-
inni. Núna er komið að því þriðja og ég 
er spenntur að sjá hvernig þetta mun 
ganga, hvert við erum að stefna. Ég hef 
fulla trú á verkefninu og við erum búnir 
að styrkja okkur vel í sumar.“

Verona og Chievo deila velli í Verona 
en Emil sagði að það væri alltaf aukin 
pressa fyrir nágrannaleikinn. 

„Við verðum að stefna að því að vera 
fyrir ofan Chievo og vinna leikina gegn 
þeim. Þótt þeir séu með fáa stuðnings-
menn þá er þetta nágrannaliðið og við 
fáum alveg að heyra það ef við töpum 
gegn þeim. Það er mikil pressa á okkur 
fyrir þá leiki og menn eru ekki sáttir ef 
það tapast.“

Emil og félagar eiga leik gegn Foggia 
úr C-deildinni í ítalska bikarnum um 
helgina en ítalska deildin hefst svo viku 
seinna.

„Við megum alls ekki við því að van-
meta þetta lið, þeir slógu út Bari sem er 
í B-deildinni í síðustu umferð.“

Marquez og Toni eru flottir 
Chievo hefur styrkt sig myndarlega 
undanfarin ár en í liðinu má finna 
reynslubolta á borð við Luca Toni, Rafa-
el Marquez og Giampaolo Pazzini sem 
gekk til liðs við félagið í sumar.

„Rafa og Luca eru ótrúlega flottir 
þrátt fyrir aldurinn. Luca er enn þá 
með frábært markanef og Marquez sem 
hefur leikið með Barcelona og verið 
fyrir liði Mexíkó í rúmlega áratug hlýt-
ur að vita eitthvað um boltann. Svo ef 
Pazzini tekst að skora jafn mörg mörk 
og Toni verðum við í góðum málum í 
vetur.“  - kristinnpall@365.is

Þessi tími hefur liðið ótrúlega hratt
Emil Hallfreðsson er að hefj a sitt sjötta tímabil í ítölsku úrvalsdeildinni en hann mun að öllum líkindum leika sinn 100. leik í ítölsku 
úrvalsdeildinni í vetur. Hann hefur komið sér vel fyrir á Ítalíu og segir að það sé mikil pressa á leikmönnum fyrir nágrannaslaginn.

LYKILMAÐUR  Emil 
Hallfreðsson átti 
níu stoðsendingar á 
félaga sína á síðustu 
leiktíð. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

FÓTBOLTI Harpa Þorsteinsdóttir og félagar 
hennar í Stjörnunni spila á sunnudaginn 
hreinan úrslitaleik á móti Apollon frá Kýpur 
en í boði er sæti í 32 liða úrslitum Meistara-
deildarinnar. 

Bæði lið hafa unnið örugga sigra í tveim-
ur fyrstu leikjum sínum í riðlinum en það er 
mikill hiti og mikill raki á Kýpur.

„Það er mjög heitt hérna og mjög mikil 
molla. Þetta er allt annað en þegar maður 
er á Spáni eða eitthvað. Þessar aðstæður eru 
því svolítið þrúgandi þótt leikirnir séu spil-
aðir á kvöldin. Það er mikið vökvatap þann-
ig að við erum eiginlega mest inni á hóteli,“ 
segir Harpa og bætir við: „Við erum skyn-
samar. Þetta er klárlega engin sólbaðsferð,“ 
segir hún.

Stjörnustelpurnar sáu liðsmenn Apollon 
vinna 8-0 sigur á liði frá Möltu í fyrrakvöld. 
„Þær eru mjög kvikar á boltann og láta 
hann ganga hratt. Þær virka ekki líkamlega 
sterkar og ég held að við höfum forskot þar,“ 
segir Harpa. „Þær eru ekki vanar að mæta 
jafn sterku liði og við erum. Ég held að það 

skili okkur forskoti fyrir þennan leik að 
við erum búnar að spila fleiri erfiða leiki í 
sumar,“ segir Harpa og Stjörnustelpur ætla 
að gefa tóninn strax í byrjun leiks. 

„Ég held að við leggjum upp með að keyra 
svolítið yfir þær í byrjun leiks. Það er ekkert 
leyndarmál að hitinn tekur svolítið frá okkur. 
Jafntefli dugar þeim þannig að við verðum 
að setja mörk á þær,“ segir Harpa, sem 
skoraði tvö mörk í síðasta leik. 

„Við setjum mikla pressu á okkur 
sjálfar að komast upp úr þessum riðli 
og allt annað væru mikil vonbrigði,“ 
segir Harpa. Hún er spennt fyrir 
samvinnunni við hina nýju brasil-
ísku leikmenn liðsins, þær Fran-
cielle og Poliönu.

„Það er mjög gaman að spila með þess-
um brasilísku og þær eru mjög flinkar í fót-
bolta. Ég held að þær eigi heilmikið inni og 
það kemur fram þegar við kynnumst hver 
annarri betur. Ég vonast eftir því að þær 
komi með einhver töfrabrögð á móti þessu 
Apollon-liði,“ segir Harpa að lokum. - óój

Vill sjá smá brasilísk töfrabrögð
Harpa Þorsteinsdóttir og félagar í Stjörnunni spila úrslitaleik á Kýpur á morgun.

ÆTLA SÉR 
ÁFRAM  Harpa 
Þorsteinsdóttir.

FÓTBOLTI Stjórn KSÍ ákvað á fundi sínum á fimmtudag að ráða Klöru 
Bjartmarz sem framkvæmdastjóra sambandsins. Hún er fyrsti kvenkyns 
framkvæmdastjóri KSÍ. „Það var einhugur um þessa ráðningu hjá stjórninni,“ 
segir Geir Þorsteinsson, formaður KSÍ.

Klara hefur gegnt starfinu síðan í mars á þessu ári er Þórir Hákonarson lét 
af störfum. Hún var þá ráðin tímabundið. Hún er enginn nýgræðingur hjá KSÍ 
enda starfað fyrir sambandið síðan 1994. Klara hefur lengst af starfað við 
mótamál og kvennalandsliðið. Klara var einnig skrifstofustjóri KSÍ um árabil 
og hefur starfað fyrir UEFA sem eftirlitsmaður á alþjóðlegum leikjum.

„Klara hefur staðið sig vel í störfum fyrir sambandið á löngum ferli og verið 
traust í sínum störfum. Hún hefur síðan vaxið í þessu nýja starfi,“ segir Geir 
en það vakti nokkra athygli að starfið var ekki auglýst. Hvernig stóð á því?

„Það var ekki auglýst þegar ég var ráðinn í þetta starf á sínum tíma og ekki 
heldur þegar Þórir var ráðinn. Stjórnarmenn voru ánægðir með hennar störf 
og tóku í kjölfarið þá ákvörðun að ráða hana.“   - hbg

Klara er fyrsta konan sem er ráðin framkvæmdastjóri KSÍ

KLARA BJARTMARZ. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA



 

byko.is

GERUM HEIMILIÐ BETRA

Sjáðu hvernig 
tækið virkar!

Þrifin verða

auðveldari

16.495kr.
54905149 
Almennt verð: 21.995 kr.

KARCHER SC1 gufutæki.

Matar- og kaffistell, 
hvítt, 20 stk.

4.495kr.
41100108
Almennt verð: 5.995 kr.

Helgartilboð

Geymslubox með 
loki, 10, 20 eða 28 l.

695kr.
58099920-6
Almennt verð frá: 895 kr.

Verð frá:

Helgartilboð

20 stk.

25%
afsláttur

Mikið úrval 

af luktum 

og seríum

WEBER Q2200 
gasgrill á fótum, 3,51 kW.

55.495kr.
50650003

WEBER Q3200 
gasgrill á fótum, 6,35 kW.

84.995kr.
50650021

12.595kr.
50698058-2
Almennt verð: 16.795 kr.

B-ONE barna bílstóll, 
fyrir börn allt að 13 kg.

4.995kr.
42351498 
Almennt verð: 6.995 kr.

OBH Smoothie 
mixer, 600 ml.

19.995kr.
65103340

PHILIPS kaffivél sem sýður 
vatnið, 1300 W.

7.995kr.
41724801  

Blandari, 1,5 l, 
500 W.

Helgartilboð
Helgartilboð

5.995kr.
42378777  

TRISTAR vöfflujárn, belgiskar.

4.495kr.
41724032  

Samlokugrill, 
750 W.

15.995kr.
2084056 

RUSSELL HOBBS 
George Foreman 
heilsugrill.

12.995kr.
65103260 

Örbylgjuofn, 17 l. 700W.

S

17 l

87.895kr.
65602057  

KitchenAid 150
hrærivél, hvít.

41.895kr.
65602077 

KitchenAid
blandari, hvítur.
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5.995kr.

42352630 
Almennt verð: 
7.995 kr.

MELISSA 
ryksuga, 
1200 W.

Helgartilboð

Helgartilboð

Helgartilboð

AuðvelT að versla á byko.is

sendum út um allt land
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Eftir erfiða byrjun hefur vörn KR styrkst með hverjum leiknum. KR hefur aðeins fengið á sig þrjú mörk í fjórum bikar-
leikjum og einungis þrjú mörk í síðustu sjö deildarleikjum. Stefán Logi Magnússon hefur verið góður í stóru leikjunum, 
Skúli Jón Friðgeirsson er einn besti varnarmaður landsins og hann og Rasmus Christiansen ná vel saman í miðri vörn 
KR. Aron Bjarki Jósepsson og Gunnar Þór Gunnarsson eru öflugir varnarlega í bakvarðastöðunun.

Thomas Christensen breytti varnarleik Vals til hins betra og það mun mikið mæða á honum í dag. Hann og Orri Ómars-
son mynda sterkt miðvarðapar. Bjarni Ólafur Eiríksson væri besti vinstri bakvörður Pepsi-deildarinnar ef ekki væri fyrir 
Kristin Jónsson en hægri bakvarðarstaðan er meira spurningarmerki. Þá er algjört lykilatriði fyrir Val að Ingvar Þór Kale 

verði með. Þótt hann geri sínar gloríur er hann góður markvörður og býr yfir mikilli reynslu.

VARNARLEIKURINN

Jónas Guðni Sævarsson, Pálmi Rafn 
Pálmason og Jacob Schoop hafa 
spilað flesta leiki KR og mynda 

sterka miðju þar sem hlutverkaskip-
anin er á hreinu. Jónas sér um að 

vinna boltann, Pálmi um að dreifa 
honum og hlaupa á milli teiga og 

Schoop á að skapa færin. Sá síðar-
nefndi byrjaði frábærlega en hefur 

aðeins gefið eftir og hefur átt erfitt 
í nokkrum leikjum upp á síðkastið. 

Pálmi Rafn var gagnrýndur fyrir 
spilamennsku sína framan af sumri 
en er alltaf að spila betur. KR-ingar 
geta lent í vandræðum ef lið liggja 
til baka gegn þeim en hvorki Jónas 

Guðni né Pálmi eru sérstaklega 
sterkir í að stjórna leikjum.

Líkt og KR spilar Valur með þriggja 
manna miðju. Haukur Páll Sigurðs-
son og Kristinn Freyr Sigurðsson 
eru fastamenn á miðjunni en 
misjafnt er hver þriðji maðurinn er. 
Líklegast er að það verði Mathias 
Schlie í dag en Daninn hefur 
byrjað síðustu tvo leiki Vals. Iain 
Williamson, Einar Karl Ingvarsson 
og Andri Fannar Stefánsson koma 
einnig til greina. Haukur Páll 
er sennilega að spila sitt besta 
tímabil á ferlinum og það væri 
mikið áfall fyrir Val ef hann missir 
af leiknum vegna meiðsla. Kristinn 
Freyr var frábær í fyrri umferðinni 
en hefur ekki náð sömu hæðum 
það sem af er þeirri seinni.

Bjarni Guðjónsson hefur úr mörgum kostum að velja. Þorsteinn Már Ragnarsson, Hólmbert Aron Friðjónsson, Gary 
Martin, Óskar Örn Hauksson, Sören Fredriksen og Almarr Ormarsson berjast um þrjár stöður en þeir hafa allir sannað 
mikilvægi sitt í sumar. Óvíst er hvort Hólmbert verður með vegna meiðsla og þá er spurningin hvort Bjarni velur 
Þorstein Má eða Martin sem fer ekkert í felur með óánægju sína ef hann er settur á bekkinn. Óskar Örn er sennilega 
mikilvægasti sóknarmaður KR en hann er markahæsti leikmaður liðsins í sumar með tíu mörk.

Hjá Val snýst allt um Patrick Pedersen. Verður hann með? Ef ekki minnka sigurlíkur Vals mikið. Valsmenn hafa verið 
bitlausir í þeim leikjuum sem hann hefur misst af. Pedersen er ekki bara góður markaskorari heldur er hann mikilvægur 

í spilinu. Kristinn Ingi Halldórsson byrjar líklega sem fremsti maður ef Daninn er ekki með en spilar annars á hægri 
kantinum. Sigurður Egill Lárusson á þeim vinstri getur bæði skorað og skapað mörk.

SÓKNARLEIKURINN

KR er sigursælasta fótboltafélag á Íslandi með 26 Íslandsmeistaratitla og 14 bikarmeistaratitla. KR hefur notið mikillar 
velgengni á undanförnum árum og þá sérstaklega í bikarkeppninni. KR hefur unnið þrjá bikartitla á síðustu fjórum 
árum og getur bætt enn einum í safnið í dag. KR-liðið sem heild býr yfir mikilli reynslu í bikarkeppninni og hún mun 
eflaust nýtast vel í dag gegn Valsliði sem er ekki jafn reynt í leikjum sem þessum.

Valur hefur unnið 29 stóra titla í sögunni en aðeins tveir þeirra hafa unnist á síðustu 22 árum. Valur varð síðast bikar-
meistari árið 2005 en Bjarni Ólafur Eiríksson er sá eini sem er eftir í Valsliðinu síðan þá, auk aðstoðarþjálfarans Sigur-

björns Hreiðarssonar. Valsmenn hafa verið í miðjumoði undanfarin ár en eru loks komnir í stöðu til að landa stórum 
titli. Hefðin og reynslan er frekar með liði KR og það gæti skipt sköpun í dag.

HEFÐIN OG REYNSLAN

Þjálfaraferill Bjarna byrjaði illa með Fram í fyrra og það kom mörgum á óvart að hann skyldi fá starfið hjá KR. Bjarni 
hefur gert fá mistök í sumar og oft komið með góðar skiptingar sem hafa breytt gangi mála í leikjum. Hann hefur 
mikla reynslu af bikarúrslitaleikjum sem leikmaður en hann á ekkert í reynsluna hjá kollega sínum hjá Val, Ólafi Jó-
hannessyni, sem er margreyndur í faginu. Leikurinn á morgun er stærsta próf Bjarna á stuttum þjálfaraferli og það 
verður spennandi að sjá hvort hann standist það.

Þjálfaraferill Ólafs hófst fyrir 23 árum á Vopnafirði. Þá var Bjarni Guðjónsson aðeins þriggja ára. Ólafur hefur reynt 
margt og býr yfir gríðarlega mikilli reynslu. Hann náði frábærum árangri með FH og þótt hann spili sig stundum sem 
einhvern kjána er hann klárari þjálfari en flestir halda. Ólafur hefur öðlast nýtt líf í sumar og er nú á leið í sinn fjórða 

bikarúrslitaleik sem þjálfari. FH tapaði 1991 og 2003 en hann stýrði Fimleikafélaginu til sigurs 2007.

ÞJÁLFARARNIR

Hvar ráðast úrslitin í Dalnum í dag?
KR og Valur mætast í úrslitaleik Borgunarbikarsins á Laugardalsvelli klukkan 16.00 í dag. Fréttablaðið ber saman liðin og veltir fyrir 
sér hvar úrslitin muni ráðast í stærsta leik ársins. Í hvaða þáttum leiksins eru KR-ingar sterkari og hvar hafa Valsmenn yfi rhöndina? 

MIÐJUSPILIÐ

FÓTBOLTI Bjarni Guðjónsson er ekki óvanur bikarúrslitaleikjum en hann lék fjóra slíka á 
leikmannsferlinum, einn með ÍA og þrjá með KR. Í dag verður hann í öðru hlutverki, sem 

þjálfari KR. „Það er að aðeins meiru að huga en þegar maður var leikmaður,“ 
sagði Bjarni, sem segir þá miklu bikarreynslu sem býr í KR-liðinu koma 

að góðum notum í dag.
„Já, það hjálpar eitthvað aðeins en skilur ekki á milli feigs og ófeigs. 

Valsliðið er feikilega öflugt; vel mannað, vel skipulagt og með góðan 
þjálfara þannig að við eigum von á hörkuleik.“

Valsmenn fóru illa með KR í deildarleik liðanna 7. júní sem þeir 
unnu með þremur mörkum gegn engu. En hvað lærðu KR-ingar af 

þeim leik? „Við höfum þroskast talsvert sem lið síðan við spiluðum við 
Val og bætt okkur í öllum þáttum leiksins. Við töpuðum leiknum 3-0 en 
vorum miklu meira með boltann, sem gefur þér nákvæmlega ekki neitt. 

Við gerðum dýr einstaklingsmistök sem kostuðu okkur þann leik,“ sagði 
Bjarni, sem segir að KR-ingar þurfi að vera vel á verði fyrir skyndi-

sóknum Vals.
„Þeir sækja hratt á andstæðinginn og vilja komast aftur fyrir 

varnir hans. Við verðum að passa skyndisóknirnar hjá þeim og vera 
rétt staðsettir þegar við töpum boltanum,“ sagði Bjarni. Hann hefur 
úr mörgum kostum að velja í framlínunni eins og mikið hefur rætt 
um. Bjarni segir erfitt að velja byrjunarliðið á morgun: „Það er allt-
af erfitt að velja byrjunarliðið. En við gerum það samviskusamlega 
og af heiðarleika gagnvart sjálfum okkur og leikmönnunum.“  - iþs

Við höfum þroskast mikið
Bjarni Guðjónsson segir KR þurfa að stoppa skyndisóknir Vals.

FÓTBOLTI Ólafur Jóhannesson er kominn með Valsliðið í bikarúrslit á sínu fyrsta 
ári sem þjálfari þess. Hann kveðst spenntur fyrir leiknum en þetta er í fjórða 
sinn sem hann stýrir liði í bikarúrslitaleik. „Það ríkir mikil tilhlökkun hjá 
okkur. Þetta er stór dagur og mikið undir,“ sagði Ólafur, en hvað þarf Vals-
liðið helst að varast í leik KR? 

„Þetta snýst meira um að hugsa um okkur sjálfa. Við verðum að eiga topp-
leik til að vinna KR sem er eitt besta lið landsins og hefur verið að spila 
vel,“ sagði Ólafur en Valur vann KR 3-0 á Vodafone-vellinum í byrjun júní. 
„Við áttum fínan leik og það sýnir okkur að við getum unnið þá. En þetta 
er önnur keppni og allt annað og meira undir. Sá leikur hjálpar okkur 
ekki neitt.“

Mikið hefur verið rætt og ritað um meiðsli danska framherjans 
Patricks Pedersen í aðdraganda leiksins. Einnig ríkir óvissa með 
þátttöku Hauks Páls Sigurðssonar og Ingvar Þórs Kale. Ólafur 
vonast að sjálfsögðu til að þeir verði klárir í bátana fyrir leik-
inn í dag. „Það er mjög mikilvægt fyrir okkur að geta stillt upp 
okkar sterkasta liði og eins og staðan er í dag getum við það 
ekki.“

Valsmenn hafa tapað þremur deildarleikjum í röð en hefur 
þessi niðursveifla einhver áhrif á þá fyrir leikinn í dag? „Nei,“ 
svaraði Ólafur. „Við tókum þá ákvörðun að ýta deildinni frá 
okkur og hætta að hugsa um hana og einbeita okkur bara að 
bikarúrslitaleiknum,“ sagði Ólafur enn fremur.  - iþs

Hugsum um okkur sjálfa
Ólafur Jóhannesson hefur áhyggjur af meiðslum lykilmanna.
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ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 K100 
FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

SKJÁREINN

HRINGBRAUT

SUNNUDAGUR

12.00 Hrafnaþing 12.30 Hrafnaþing 13.00 
Hvíta tjaldið 13.30 Eldhús meistaranna 
14.00 Frumkvöðlar 14.30 Græðlingur 15.00 
Matvælalandið  15.30 Siggi Stormur 16.00 
Hrafnaþing 16.30 Hrafnaþing 17.00 Haga í 
maga 17.30 Göngleiðir FÍ 18.00 Björn Bjarna 
18.30 Auðlindakistan 19.00 Eldað með Holta 
19.30 Sjónvarp Kylfings.is 20.00 Landsbyggðin á 
Hrafnaþingi. 20.30 Landsbyggðin á Hrafnaþingi. 
21.00 Landsbyggðin á Hrafnaþingi. 21.30 Sjónvarp 
Víkurfrétta 22.00 Hrafnaþing 22.30 Hrafnaþing 
23.00 Hvíta tjaldið 23.30 Eldhús meistaranna

09.00 West Ham - Leicester  
10.40 Swansea - Newcastle
12.20 Crystal Palace - Arsenal  BEINT
14.50 Man. City - Chelsea  BEINT
17.00 Crystal Palace - Arsenal
18.40 Man. City - Chelsea
20.20 Valur - KR  
22.10 Southampton - Everton
23.50 Tottenham - Stoke

10.10 Valur - KR  
12.00 MotoGP 2015 - Tékkland  
13.05 Barcelona - Sevilla
15.50 Einvígið á Nesinu
16.45 League Cup Highlights
17.15 Valur - KR  
19.05 MotoGP 2015 - Tékkland  
20.05 Valur - Breiðablik  
21.55 Arsenal - Galatasaray  
23.40 NBA - Shaqtin’ a Fool  
00.05 Dortmund - Arsenal  

07.45 Presumed Innocent  Rusty 
09.50 Girl Most Likely  
11.30 Family Weekend  
13.15 Hyde Park on Hudson  
14.50 Presumed Innocent  Rusty 
16.55 Girl Most Likely
18.40 Family Weekend  Hressileg 
gaman mynd frá 2013 um 16 ára gamla 
stúlku sem tekur foreldra sína í gísl-
ingu í refsiskyni fyrir að hafa látið hana 
missa af sippukeppni sem henni var 
mjög mikil væg. Með aðalhlutverk fara 
Kristin Chenoweth, Matthew Modine og 
Olesya  Rulin.
20.25 Hyde Park on Hudson  
22.00 The Burning Plain  
23.45 Think Like a Man too
01.30 Pain and Gain  
03.35 The Burning Plain 

12.00 Fólk með Sirrý (e) 13.00 Atvinnulífið (e) 
13.30 Fólk og frumkvæði (e) 14.00 Mannamál 
(e) 14.30 Matjurtir (e) 14.45 Golf með Eyfa 
(e) 15.15 433 (e) 15.45 Grillspaðinn (e) 16.00 
Við árbakkann (e) 16.30 Lífsins list (e) 17.00 
Afsal (e) 17.30 Vesturfarar (e) 18.00 Lífsins list 
(e) 18.30 Kvennaráð (e) 19.00 Herrahornið (e) 
19.15 Vesturfarar (e) 19.45 Grillspaðinn (e) 20.00 
Herrahornið (e) 20.15 Matjurtir (e) 20.30 Kíkt í 
skúrinn (e) 21.00 Úr smiðju Páls Steingrímssonar 
(e) 22.00 Fólk með Sirrý (e) 23.00 Atvinnulífið (e) 
23.30 Fólk og frumkvæði (e) 23.45 Grillspaðinn (e)

08:00 PGA Championship  (3:4) 
13:00 PGA Tour - Highlights (28:44) 
13:55 US Open (4:4) 
15:35 Inside the PGA Tour (30:44) 
16:00 This Is the Presidents Cup (8:9) 
16:25 Golfing World (58:115) 
17:15 Special: In the Spotlight 
18:00 PGA Championship ( 4:4) 
03:00 Golfing World (59:115)  

18.15 Strákarnir
18.45 Friends  
19.10 New Girl  
19.35 How I Met Your Mother  
19.55 Two and a Half Men  
20.20 Viltu vinna milljón? 
21.00 Twenty Four 4  
21.45 Anna Pihl  
22.30 Crossing Lines
23.20 Sisters  
00.05 Hostages  
00.50 Viltu vinna milljón?  Vinsæl-
asti spurningaleikur landsins. Hver vinn-
ur fimm milljónir hjá Jónasi R. Jónssyni? 
Nú geta sjónvarpsáhorfendur heima í 
stofu tekið þátt í spurningaleiknum með 
því að senda SMS en nánari upplýsingar 
verða gefnar í þættinum.
01.30 Twenty Four 4  
02.15 Anna Pihl  
03.00 Crossing Lines
03.45 Tónlistarmyndbönd frá Bravó 

06.00 Pepsi MAX tónlist
10.40 The Talk
11.20 The Talk
12.00 Dr. Phil
13.20 Dr. Phil
14.00 Cheers
14.25 The Biggest Loser 
15.10 The Biggest Loser 
15.55 Bachelor Pad 
17.25 Top Chef 
18.10 Parks & Recreation 
18.35 The Office 
19.00 Top Gear
19.50 The Odd Couple 
20.15 Psych 
21.00 Law & Order. UK 
21.45 American Odyssey  Spennandi 
þáttaröð um alþjóðlegt samsæri sem 
teygir anga sína víða. Ung kona í banda-
ríska hernum kemst yfir leynilegar upp-
lýsingar um bandarískt fyrirtæki sem að-
stoðar hryðjuverkamenn. 
22.30 Hannibal 
23.15 The Walking Dead  Þættir sem 
hafa slegið öll fyrri áhorfsmet áskriftar-
stöðva í Bandaríkjunum. Rick Grimes og 
félagar þurfa að glíma við uppvakninga 
utanfrá og svikara innanfrá í þessum 
hrollvekjandi þáttum sem eru alls ekki 
fyrir viðkvæma.
00.05 Rookie Blue 
00.50 State Of Affairs 
01.35 Law & Order. UK 
02.20 American Odyssey 
03.05 Hannibal 
03.50 Pepsi MAX tónlist

07.00 Morgunstundin okkar
10.15 Attenborough: Furðudýr í 
náttúrunni
10.40 Ofnæmi: Nútíminn og ég
11.35 Churchill:  Að vinna stríðið, 
glata friðinum
12.25 Ljósmyndari ársins
12.55 Matador
13.55 Neytendavaktin
14.25 Bækur og staðir
14.35 David Beckham: Into the Un-
known
16.10 PQ17 - An Arctic Convoy Disaster
17.05 Vísindahorn Ævars
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 Basl er búskapur
19.00 Fréttir
19.20 Íþróttir
19.35 Veðurfréttir
19.40 Íslendingar
20.40 Öldin hennar
20.45 Íslenskt bíósumar - Benja-
mín dúfa
22.15 Stúlkurnar í Anzac
23.15 Vinarbragð
00.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

17.25 Who Do You Think You Are
18.10 One Born Every Minute  
19.00 Cristela  
19.25 Last Man Standing
19.50 Bob’s Burgers  
20.10 American Dad  
20.35 Brickleberry   Bráðsmelln-
ir teiknaðir gamanþættir um hóp mis-
heppnaðra þjóðgarðsvarða sem sjá 
fyrir að garðinum þeirra verður lokað 
innan skamms. Gamanið hefst þegar 
þeim berst óvæntur liðsauki sem hyggst 
bjarga garðinum.
21.00 Work It  
21.20 Wilfred  
21.45 Drop Dead Diva  
22.30 No Ordinary Family
23.15 Strike Back
00.00 Bob’s Burgers  Skemmtileg 
teiknimyndasería um mann sem rekur 
hamborgarastað og skrautlega fjölskyldu 
hans.
00.20 American Dad  
00.45 Brickleberry  
01.10 Work It  
01.30 Tónlistarmyndbönd frá Bravó  

07.00 Ævintýri Tinna  07.25 Latibær 07.47 Mæja 
býfluga   08.00 Dóra könnuður 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 Kalli á 
þakinu  10.47 Ævintýraferðin 11.00 Ævintýri Tinna 
 11.25 Latibær  11.47 Mæja býfluga  12.00 Dóra 
könnuður 12.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar  12.45 
Doddi litli og Eyrnastór 12.55 Sumardalsmyllan 
 13.00 Áfram Diego, áfram!  13.24 Svampur 
Sveinsson  13.49 Tommi og Jenni 13.55 UKI  14.00 
Ofurhundurinn Krypto  14.22 Kalli á þakinu 14.47 
Ævintýraferðin  15.00 Ævintýri Tinna  15.25 Latibær 
 15.47 Mæja býfluga  16.00 Dóra könnuður 16.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar 16.45 Doddi litli og 
Eyrnastór  16.55 Sumardalsmyllan  17.00 Áfram 
Diego, áfram! 17.24 Svampur Sveinsson 17.49 
Tommi og Jenni 17.55 UKI  18.00 Ofurhundurinn 
Krypto  18.22 Kalli á þakinu 18.47 Ævintýraferðin 
 19.00 Litla stóra Pandan  

07.00 Barnatími Stöðvar 2
11.35 iCarly  
12.00 Nágrannar
113.20 Nágrannar  
13.40 Ísland Got Talent
15.15 Impractical Jokers
15.35 Margra barna mæður
16.10 Mike & Molly
16.30 The Middle
16.55 Anger Management
17.15 Feðgar á ferð   Frábærir þætt-
ir þar sem feðgarnir Magnús Hlynur og 
Fannar Freyr ferðast um landið sunn-
anvert og heimsækja skemmtilegt fólk 
sem á það sameiginlegt að hafa einstak-
lega jákvæða sýn á lífið. Eins og þeim 
einum er lagið ná feðgarnir alltaf að 
líta á björtu hliðarnar og hafa sérstaka 
hæfileika til þess að draga það besta úr 
hversdagsleikanum.
17.40 60 mínútur
18.30 Fréttir Stöðvar 2  
18.55 Sportpakkinn  
19.10 Modern Family  
19.30 Planet’s Got Talent  
20.00 Grantchester  Spennandi bresk-
ir þættir sem byggðir eru á metsölu-
bókum rithöfundarins James Runcie 
og fjalla um prestinn Sidney Chambers 
og lögreglumanninn Geordie Keating 
sem rannsaka flókin sakamál í bænum 
þeirra Grantchester á sjötta áratug síð-
ustu aldar.
20.45 Rizzoli & Isles
21.30 The Third Eye   Hörkuspennandi 
og vandaðir norskir þættir um rann-
sóknarlögreglumann sem verður fyrir því 
áfalli að dóttir hans hverfur sporlaus í 
hans umsjá. Hann á erfitt með að sætta 
sig við veruleikann og neitar að trúa því 
að hún komi ekki í leitirnar og reynir 
að hafa uppi á henni ásamt því að leysa 
önnur glæpamál.
22.20 Shameless
23.20 60 mínútur
00.10 Daily Show. Global Edition  
00.35 Suits
01.15 Orange is the New Black  
02.10 Men in Black 3  
03.50 The Mentalist
04.30 Hostages  
05.15 Grantchester  
06.00 Modern Family

#BYLGJANBYLGJAN989

HLUSTAÐU 
HVAR SEM ER,
HVENÆR SEM ER

SIGURJÓN M. EGILSSON
OG ÞJÓÐMÁLIN Í BEINNI

SPRENGISANDUR 
ER Í LOFTINU

MILLI KL. 10:00 - 12:00SUNNUDAG

IITTALA 
Kivi kertastjakar
margir litir



PRIMA:  PEPPERONI ~ SAFARÍKIR KIRSUBERJATÓMATAR ~ FERSKUR MOZZARELLA ~ ÚRVALS BEIKONSNEIÐAR ~ BASILPESTÓ ~ SVARTUR PIPAR

SÍMI 58 12345 DOMINO’S APP WWW.DOMINOS.IS

Í DAG BJÓÐUM VIÐ UPP Á

BÆTTU ÞVÍ VIÐ, ÞÉR AÐ KOSTNAÐARLAUSU

Það er sannkallaður beikonbragur á Domino’s í dag. Í tilefni af 
Reykjavík Bacon Festival bjóðum við öllum sem panta pizzu hjá okkur 
að bæta beikoni við sem áleggstegund, sér að kostnaðarlausu. 

Við verðum líka á Skólavörðustígnum í dag og bjóðum
gestum og gangandi að smakka pizzusneiðar með beikoni.

Sjáumst!

u. 
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ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 K100 
FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

SKJÁREINN

HRINGBRAUT

LAUGARDAGUR

12.00 Fólk með Sirrý (e) 13.00 Atvinnulífið (e) 
13.30 Fólk og frumkvæði (e) 14.00 Mannamál 
(e) 14.30 Matjurtir (e) 14.45 Golf með Eyfa (e) 
15.15 433 (e) 15.45 Grillspaðinn (e) 16.00 Við 
árbakkann (e) 16.30 Lífsins list (e) 17.00 Afsal 
(e) 17.30 Vesturfarar (e) 18.00 Lífsins list (e) 
18.30 Kvennaráð (e) 19.00 Herrahornið (e) 19.15 
Vesturfarar (e) 19.45 Grillspaðinn (e) 20.00 
Herrahornið (e) 20.15 Matjurtir (e) 20.30 Kíkt í 
skúrinn (e) 21.00 Úr smiðju Páls Steingrímssonar 
(e) 22.00 Fólk með Sirrý (e) 23.00 Atvinnulífið (e) 
23.30 Fólk og frumkvæði (e)

11.00 Hvíta tjaldið 11.30 Eldhús meistaranna 
12.00 Hrafnaþing 12.30 Hrafnaþing 13.00 
Hvíta tjaldið 13.30 Eldhús meistaranna 14.00 
Hrafnaþing 14.30 Hrafnaþing 15.00 Hvíta tjaldið 
15.30 Eldhús meistaranna 16.00 Hrafnaþing 
16.30 Hrafnaþing 17.00 Hvíta tjaldið 17.30 
Eldhús meistaranna 18.00 Hrafnaþing 18.30 
Hrafnaþing 19.00 Hvíta tjaldið 19.30 Eldhús 
meistaranna 20.00 Hrafnaþing 20.30 Hrafnaþing 
21.00 Haga í maga 21.30 Göngleiðir FÍ 22.00 
Björn Bjarna 22.30 Auðlindakistan 23.00 Eldað 
með Holta 23.30 Sjónvarp Kylfings.is

08.25 Premier League World 2014
08.55 Aston Villa - Man. Utd.  
10.35 PL Match Pack 2015/2016  
11.05 Premier League Preview 
2015/2016
11.35 Southampton - Everton  Bein
13.50 Swansea - Newcastle
16.00 Valur - KR  Bein útsending frá úr-
slitaleik Borgunarbikarsins.
18.00 Markasyrpa  
18.20 Tottenham - Stoke  
20.00 West Ham - Leicester
21.40 Sunderland - Norwich  
23.20 Watford - WBA  
01.00 Southampton - Everton  

09.40 Valur - Breiðablik  
11.30 Pepsímörkin 2015
13.00 MotoGP 2015 - Indianapolis
14.05 Goðsagnir - Guðmundur 
Steinsson
14.40 Sounds of the Finals  
15.30 Valur - KR  Bein útsending frá úr-
slitaleik Borgunarbikarsins
18.00 League Cup Highlights 
2014/2015
18.30 Pepsímörkin 2015  
20.00 NB90’s. Vol. 2
20.25 Valur - KR
22.15 Galatasaray - Arsenal  
23.55 UFC Now 2015  
00.40 NBA Special. Kobe Bryant. 
The Interview  

07.00 Barnatími Stöðvar 2
07.01 Strumparnir
07.25 Doddi litli og Eyrnastór
07.40 Waybuloo  
08.00 Mamma Mu
08.10 Algjör Sveppi  
09.10 Villingarnir  
09.30 Kalli kanína og félagar  
09.55 Tommi og Jenni  
10.15 Kalli á þakinu
10.40 Ærlslagangur Kalla kanínu og 
félaga  
11.00 Victorious  
11.25 Planet’s Got Talent  
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 Harry Potter and the Goblet 
of Fire
16.20 How I Met Your Mother  
16.45 ET Weekend
17.30 Íslenski listinn  
18.00 Sjáðu
18.30 Fréttir Stöðvar 2  
19.00 Sportpakkinn
19.10 Lottó  
19.15 Modern Family  
19.40 Tammy  Melissa McCarthy leikur 
Tammy sem einn daginn stendur uppi 
atvinnulaus. 
21.20 Closed Circuit
22.55 Snakes on a Plane  Hörkuspenn-
andi, glettilega fyndin og laglega ýkt 
hasarmynd með Samuel L. Jackson. 
00.40 The Wolverine
02.45 Promised Land  
04.30 The Last Station

17.25 Junior Masterchef Australia
18.10 World’s Strictest Parents
19.10 One Born Every Minute  
20.00 Bob’s Burgers  
20.20 American Dad  
20.45 Cougar Town  Fimmta röð þess-
ara frábæru gamanþátta með Courtney  
Cox úr Friends í hlutverki kynþokkafullr-
ar en afar óöruggrar, einstæðrar móður 
unglingsdrengs. 
21.10 The Listener  
21.50 Damages  
22.45 Brickleberry Bráðsmellnir teikn-
aðir gamanþættir.
23.10 Work It  
23.30 Wilfred  
23.55 Cougar Town 
00.15 The Listener
01.00 Damages
01.55 Tónlistarmyndbönd frá Bravó  

07.00 Áfram Diego, áfram! 07.24 
Svampur Sveinsson  07.49 Tommi og 
Jenni  07.55 UKI  08.00 Ofurhundurinn 
Krypto  08.22 Kalli á þakinu  08.47 Æv-
intýraferðin 09.00 Ævintýri Tinna 09.25 
Latibær  09.47 Mæja býfluga  10.00 
Dóra könnuður  10.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar  10.45 Doddi litli og Eyrna-
stór  10.55 Sumardalsmyllan  11.00 
Áfram Diego, áfram!  11.24 Svampur 
Sveinsson  11.49 Tommi og Jenni11.55 
UKI  12.00 Ofurhundurinn Krypto  12.22 
Kalli á þakinu  12.47 Ævintýraferðin 
 13.00 Ævintýri Tinna  13.25 Latibær 
13.47 Mæja býfluga 14.00 Dóra könn-
uður  14.24 Mörgæsirnar frá Madagask-
ar14.45 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 Ofur-
hundurinn Krypto  16.22 Kalli á þakinu 
16.47 Ævintýraferðin 17.00 Ævintýri 
Tinna  17.25 Latibær  17.47 Mæja bý-
fluga  18.00 Dóra könnuður  18.24 Mör-
gæsirnar frá Madagaskar 18.45 Doddi 
litli og Eyrnastór    19.00 Fjörfiskarnir

07.10 The Big Wedding  
08.40 Think Like a Man  Fjórar konur 
eru að gefast upp á eiginmönnum 
sínum sem vilja ekki haga sér eins og 
þeim hentar. 
10.40 Life of Pi  
12.45 Pitch Perfect  
14.35 The Big Wedding  Gamanmynd 
frá 2013 með Robert DeNiro, Kather-
ine Heigl, Diane Keaton, Amanda Sey-
fried, Topher Grace, Ben Barnes, Susan 
Sarandon og Robin Williams í aðalhlut-
verkum. 
16.05 Think Like a Man
18.05 Life of Pi
20.10 Pitch Perfect  Skemmtileg mynd 
þar sem tónlistin er í aðalhlutverki. 
22.00 Mission. Impossible II  Mögnuð 
hasarmynd með Tom Cruise og Thandie 
Newton í aðalhlutverki. 
00.05 Gimme Shelter
01.45 Season of the Witch  
03.20 Mission. Impossible II  M

18.00 Strákarnir
18.30 Friends
19.05 New Girl  
19.25 How I Met Your Mother  
19.50 Two and a Half Men  
20.15 Stelpurnar Frábærir sketsaþætt-
ir þar sem stelpurnar fara á kostum með 
óborganlegum leik og geggjað grín.
20.35 Gatan mín  
21.00 Life’s Too Short  
21.30 Wallander  
23.05 Anna Pihl
23.50 Crossing Lines
00.40 Stelpurnar
01.00 Gatan mín
01.25 Life’s Too Short  
01.55 Wallander  
03.25 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

07.00 Morgunstundin okkar
07.08 Kóalabræður
07.18 Kalli og Lóa
07.30 Pósturinn Páll
07.45 Eðlukrúttin
07.56 Veistu hvað ég elska þig mikið
08.07 Músahús Mikka
08.30 Úmízúmí
08.53 Babar
09.16 Kata og Mummi
09.27 Kafteinn Karl
09.40 Skrekkur íkorni
10.04 Undraveröld Gúnda
10.20 Hvolpafjör
10.40 Sætt og gott
10.50 Drengjaskólinn
11.20 Körfuboltalandsliðið
11.50 Útsvar
12.55 Kvöldstund með Jools Holland
14.00 Golfið
14.30 Treystið lækninum
15.20 Mótorsport 2015
15.55 Íþróttaafrek sögunnar
16.25 Ástin grípur unglinginn 
17.10 Táknmálsfréttir
17.20 Franklín og vinir hans
17.43 Unnar og vinur
18.15 Mótorsystur
18.30 Best í Brookly
18.54 Lottó (51)
19.00 Fréttir
19.20 Íþróttir
19.35 Veðurfréttir
19.40 Saga af strák 
20.05 Nikulás fer í sumarfrí
21.45 Heitt í kolunum
23.45 Barnaby: Morðin í ræktinni

06.00Pepsi MAX tónlist
08.05 The Talk
08.45 The Talk
09.25 The Talk
10.05 Dr. Phil 
10.45 Dr. Phil 
11.25 Cheers
11.50 Playing House 
12.10 Men at Work  
12.35 30 Rock
13.00 Parks & Recreation 
13.25 Reckless 
14.15 The Voice 
15.45 The Voice 
16.30 Psych 
17.15 Scorpion 
18.00 Jane the Virgin 
18.45 The Biggest Loser 
19.30 The Biggest Loser 
20.15 For Love of the Game Drama-
tísk mynd með Kevin Costner og Kelly 
Preston í aðalhlutverkum. Leikstjóri er 
Sam Raimi. 1999. 
22.35 Goya’s Ghosts
00.30 Allegiance 
01.15 CSI
02.00 For Love of the Game
04.20 Pepsi MAX tónlist

08.00  PGA Championship 2015 (2.4) 15.00  
Golfing World 2015 (59.115) 15.50 PGA Tour 
2015 (4.4) 17.35 Inside the PGA Tour 2015 
(30.44)18.00 PGA Championship 2015 (3.4) 
23.00 2015 Players Official Film 

 |  19:30
PLANET´S GOT TALENT
Eftirminnilegustu atriðin úr Got Talent þáttunum um víða 
veröld. Kynnir er Warwick Davis.

 | 21:45
ANNA PIHL  
Dönsk þáttaröð um lögreglu- 
konuna Önnu Pihl sem reynir 
að sameina einkalíf og eril- 
samt starf á Bellahøj-stöðinni 
í Kaupmannahöfn.

 | 19:55
GRANTCHESTER
Hörkuspennandi breskir 
þættir sem fjalla um flókin 
sakamál í bænum 
Grantchester á sjötta áratug 
síðustu aldar.

 | 20:40
RIZZOLI & ISLES
Frábærir lögguþættir um 
eitursnjöllu lögreglukonuna 
Jane Rizzoli og 
réttarmeinafræðinginn Maura 
Isles.

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 310 kr. á dag. 

 | 21:25
THE THIRD EYE 
Hörkuspennandi og vandaðir 
norskir þættir um 
rannsóknarlögreglumann 
sem verður fyrir því áfalli að 
dóttir hans hverfur sporlaust  
í hans umsjá.

 | 07:00-20.30
BARNAEFNI ALLA DAGA
Vandað talsett barnaefni og 
skemmtilegir þættir fyrir 
yngstu áhorfendurna alla 
daga á Krakkastöðinni.

Fáðu þér áskrift á 365.is

MEIRIHÁTTAR
SUNNUDAGUR!

 | 22:00
THE BURNING PLAIN
Í þessari vönduðu mynd  
fléttast saman sögur móður og 
dóttur sem eiga sér erfiða 
fortíð. Aðalhlutverk leika 
Charlize Theron, Jennifer 
Lawrence og Kim Basinger.

m lögreglu- 
sem reynir 

g g

f og eril

nnifer 
Basinger.

ÖNNUR ÞÁTTARÖÐ



KENT tungusófi
Stærð: 234X165cm –færanleg tunga
Verð: 185.000,-
ÚTSÖLUVERÐ: 138.750,-

ATLAS tungusófi
Stærð: 292X173cm
Verð: 253.000,-
ÚTSÖLUVERÐ: 189.750,-

MONACO tungusófi
Stærð: 291X168cm
Verð: 238.000,-
ÚTSÖLUVERÐ: 178.500,-

Opið mán - fös: 10.00 - 18.00
Opið um helgina: lau: 10.00 - 16.00  sun: 13.00 - 16.00

Ego Dekor - Bæjarlind 12
www.egodekor.is

COSTA hornsófi
Stærð: 310X180cm
Verð: 235.000,-
ÚTSÖLUVERÐ: 188.000,-

STÓLL 234 
Verð: 15.900,-

ÚTSÖLUVERÐ: 11.130,-

STÓLL 133-7
Verð: 13.900,-

ÚTSÖLUVERÐ: 9.730,-MYNDIR 58X58cm 
ÚTSÖLUVERÐ: 2.450,-

CODY stóll
Verð: 17.900,-

ÚTSÖLUVERÐ: 12.530,-558X8X5858

STÓLL 131 3-7

MOBI TV skenkur
Breidd: 195cm – spónlagður askur
Verð: 109.000,-
ÚTSÖLUVERÐ: 65.400,-

GLERBORÐ –hvítt háglans
Stærð: 180X100cm
Verð: 98.000,-
ÚTSÖLUVERÐ: 73.500,-

MOBI sófaborð 
spónlagður askur
Stærð: 120X60cm
Verð: 39.000,-
ÚTSÖLUVERÐ: 29.250,-

MOBI borðstofuborð - spónlagður askur
200X100cm Verð: 89.000,- ÚTSÖLUVERÐ: 62.300,-
160X90cm   Verð: 66.000,-  ÚTSÖLUVERÐ: 46.200,-

 -20%

 -30%

 -30%  -30%

 -30%
 -50%

 -40%

 -25%  -25%

 -25%

 -25%

 -25%

ÚTSALAN ER HAFIN 20 - 50% AFSLÁTTUR
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SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR–  AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is, Hjördís 
Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Svanhildur Ólöf Þórsteinsdóttir svansi@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is  FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: 

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

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

Fyrir þínar
bestu stundir

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

Holtagörðum 
512 6800
Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100

Þú finnur 
bæklinginn á dorma.is

Boogie
hægindastóll

Aðeins  43.900 KR.

Slitsterkt áklæði.  
Margir litir.

Fullt verð: 54.900 kr.

KLASSÍSK
hönnun

Boogie
hægindastóll

Aðeins  79.900 KR.

Slitsterkt áklæði í mörgum litum. 
Hægri og vinstri tunga. Stærð: 186 x 77 cm, H: 85 cm.

Fullt verð: 99.900 kr.

TORONTO
rafmagnslyftistóll
tvær stærðir

139.900 kr.

Stillanlegur hægindastóll.
Svart standart leður.

Fullt verð frá: 179.900 kr.

Dormaverð í ágúst frá:

   

Íslandsmót í hrútadómum verður 
haldið á Sauðfjársetrinu á Hólma-
vík sunnudaginn 16. ágúst og þar 
munu aðalleikarar kvikmyndar-
innar Hrútar, Sigurður Sigurjóns-
son og Theodór Júlíusson, heygja 
einvígi í hrútaþukli. 

Hrútum þykir fátt skemmtilegra 
en að stangast á og því má vænta 
þess að baráttan verði hörð og ekk-
ert gefið eftir. „Ég tapaði náttúru-
lega fyrir Tedda í myndinni, en 
það var auðvitað bara skáldskap-
ur, hið sanna mun koma í ljós núna 

á sunnudaginn,“ segir Siggi Sigur-
jóns sigurviss. 

Jafnan er góð þátttaka í hrúta-
dómunum, bæði í flokki þaul-
reyndra hrútadómara og líka í 
flokki óvanra hrútaþuklara. Óhætt 
er að segja að félagarnir hafi öðl-
ast töluverða reynslu í meðhöndl-
un hrúta við gerð myndarinnar. 
„Siggi á ekki séns, hann hefur bara 
ekki sömu næmni og ég. Það verð-
ur skemmtilegt að rúlla honum 
upp,“ segir Theodór. 

Keppnin hefst klukkan 14.00. - glp

Frá Cannes til Hólmavíkur
Hrútaþuklseinvígi á milli leikaranna Sigga Sigurjóns og Theodórs Júlíussonar.

EINVÍGI  Siggi Sigurjóns og Theodór 
Júlíusson etja kappi í hrútaþukli.

Hljómsveitin Kaleo fékk gott hrós 
frá Caleb Followill, söngvara Kings 
of Leon, þegar Kaleo hitaði upp 
fyrir sveitina á tónleikum í Laug-
ardalshöllinni á fimmtudagskvöld-
ið. Þegar leið á tónleikana þakkaði 
Caleb Kaleo fyrir spilamennsk-
una og sagðist hafa heyrt mikið í 
henni í bandarísku útvarpi. „Þetta 
er sífellt að aukast. Ég held að All 
the pretty girls sé spilað á rúmlega 
fimmtíu útvarpsstöðvum í dag,“ 
segir Jökull Júlíusson, söngvari og 
gítarleikari Kaleo, spurður út í vin-
sældir hljómsveitarinnar í banda-
rísku útvarpi. 

Sveitin gerir út frá Austin í 
Texas og hafa hljómsveitarmeð-
limir verið búsettir í Bandaríkjun-
um síðastliðna mánuði. Hún hefur 
talsvert komið fram í úrvarps-

stöðvum vestanhafs, annars vegar 
í svokölluðum „live sessionum“ og 
hins vegar viðtölum. Nú síðast kom 
sveitin fram í live session á Sirius 
XM, sem er ein stærsta gervihnat-
taútvarpsstöðin í Bandaríkjunum. 

Jökull segir að sveitirnar hafi 
ekki hist formlega í kringum tón-
leikana á Íslandi. „Við hittum þá 
ekki formlega en ég reyndar fór 
inn til þeirra þegar ég ruglaðist 
óvart á búningsherbergjum,“ segir 
Jökull og hlær. Hann segir þó að 
Suðurríkjarokkararnir hafi tekið 
vel í heimsókn Jökuls í búnings-
herbergið. „Annars náðum við því 
miður ekkert að hitta þá eftir tón-
leikana enda vorum við að fara í 
flug snemma um nóttina.“ 

Liðsmenn Kaleo eru aftur komn-
ir til Bandaríkjanna og fram undan 

er þétt tónleikadagskrá víða um 
Bandaríkin og upptökur.

Kings of Leon og Kaleo eru hjá 
sömu bókunarskrifstofu í Banda-
ríkjunum, WME, og ef marka má 
tónleikana á Íslandi virðast þær 
mynda gott teymi. Er Kaleo að fara 
að deila sviði með Kings of Leon á 
næstunni? „Ja, hver veit? Það hefur 
reyndar ekkert verið minnst á það 
en það væri gaman í framtíðinni,“ 
segir Jökull. 

Tónleikagestir í Laugardalshöll-
inni voru augljóslega mjög hrifn-
ir af Kaleo og vildu heyra meira 
þegar sveitin kláraði sitt pró-
gramm. „Stemmingin var frábær 
og það var mjög gaman að sjá að 
fólk var mætt snemma,“ segir Jök-
ull alsæll eftir Íslandsferðina. 

 gunnarleo@frettabladid.is

Tónlist Kaleo spiluð 
á 50 útvarpsstöðvum
Söngvari Kings of Leon fór fögrum orðum um Kaleo og sagðist oft  hafa heyrt í 
henni í bandarísku útvarpi. Lagið All the Pretty Girls spilað víða um Bandaríkin.

VINSÆLIR  Vinsældir hljómsveitarinnar Kaleo aukast sífellt í Bandaríkjunum og fór söngvari Kings of Leon fögrum orðum um 
sveitina á tónleikunum á fimmtudagskvöldið. MYND/STROUD ROHDE

Þóra Tómasdóttir
MAKI Arnar Ásgeirsson 
Þóra Tómasdóttir hefur komið víða við í 
fjölmiðlageiranum á Íslandi. Hún var meðal 
annars í Kastljósi, ritstjóri Nýs Lífs og hefur 
tekið að sér ýmis fjölmiðlaverkefni 
enda fær í því sem hún gerir. Hún 
stendur fyrir Festival of Failure um 
helgina en í þetta sinn verður 
áherslan lögð á tónlistarsviðið. 

Kristín Tómasdóttir
systir

 Hún er ótrúlega mikill töffari 
en í senn mjög viðkvæm. 

Alltaf með mörg járn í eldinum og er 
rosalega fylgin sér og trygglynd. 

Sóley Tómasdóttir  
systir

 Ég mundi segja að hún væri 
það frökk að það jaðrar 

stundum við ósvífni. Hún hikar ekki 
við að taka áskorunum og tekst oft 
vel upp en kann að meta lærdóminn 
sem hún dregur af klúðri. Hún er 
líka sjúklega fyndin, kaldhæðin og 
skemmtileg.

Guðrún Jónsdóttir 
móðir

 Hún er stundum eins og fugl 
sem tyllir niður fæti og er svo 

floginn fljótt burt hvort sem það varðar 
búsetu eða vinnu. Hún vill hafa frelsi 
til þess að gera það sem henni dettur 
í hug og vera það sem henni dettur í 
hug. Hún puntar upp á matarborðið 
með skemmtilegum umræðum.

NÆRMYND



Góða skemmtun!
Arion banka mótið í fótbolta fer fram á félagssvæði Víkings í 
Fossvoginum núna um helgina. Um 2.300 stelpur og strákar taka 
þátt og óskum við þeim öllum góðs gengis og góðrar skemmtunar.
 
Fjármál eru líka fyrir börn
Spariland er krakkaþjónusta Arion banka. Með henni viljum við vekja 
áhuga barna á sparnaði og efla fjármálalæsi þeirra með skemmtilegum 
ævintýraheimi og vönduðum hvatagjöfum. Á spariland.is má finna góðar 
upplýsingar um það hvernig við getum talað um peninga við börnin okkar. 

Íbúar Sparilands, þau Bíbí, Blaki og Ari, verða 
á mótinu og heilsa upp á keppendur og gesti. 

Allir velkomnir.
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Ísland ullaði á Pútín. Pútín 
kýldi okkur í magann. Nú vilja 

sumir að við segjum: „Vó! Sorrý! 
Eigum við ekki að tala saman um 
þetta?“ Viðskiptaþvinganirnar 
sem Íslendingar tóku þátt í gegn 
Rússlandi gengu út á að selja 
ekki vopn. Síðan voru settar tak-
markanir á viðskipti í orku- og 
bankageirunum, ferðabann var 
sett á 150 einstaklinga og eignir 
þeirra frystar. Þátttaka Íslands í 
þessum aðgerðum hefur auðvitað 
hverfandi áhrif á rekstur og líf 
þar í landi. Þær viðskiptaþving-
anir sem við fáum í bakið eru 
mun alvarlegri.

VESTRÆN samvinna var lengi 
kjarninn í stefnu íslenskra hægri-
manna. En nú hefur Morgunblað-
ið ásamt hluta Sjálfstæðisflokks-
ins blásið til sóknar og vilja þau 
rjúfa samstöðu vestrænna ríkja 
vegna hagsmuna útgerðarinnar 
sem má ekki lengur selja fisk til 
Rússlands. Það má hafa samúð 
með fyrirtækjum sem missa við-
skipti en málið snýst um þjóðar-
hag, þjóðarhag til lengri tíma 
litið.

MEÐ þessum aðgerðum, sem 
beinast að fjórum smáríkjum, 
er stórveldið að þreifa fyrir sér. 
Aðgerðunum er að sjálfsögðu 
ætlað að breyta stefnu Íslands. 
Ef það gengur eftir þá koma 
öfgahægrimennirnir í Frakk-
landi og Ungverjalandi og fara 
að þrýsta á um svipað. Samstað-
an mun hrynja og Pútín getur 
haldið áfram að tálga í sundur 
nágrannaríki Rússlands með her-
valdi.

UMHVERFIS Ísland er 200 
mílna landhelgi. Okkar fáu varð-
skip geta vitanlega ekki varið 
þessa eign okkar að ráði, nema 
hugsanlega fyrir einstaka veiði-
þjófi á furðufána. Við eigum allt 
okkar undir því að borin sé virð-
ing fyrir alþjóðalögum og land-
helgi ríkja sé virt. Í ýtrustu neyð 
þurfum við síðan að reiða okkur á 
það að aðrar þjóðir verði tilbúnar 
til að leggja líf eigin borgara í 
hættu til þess að við fáum áfram 
að eiga okkar fisk í friði. Við 
getum ekki ætlast til að þær geri 
það umhugsunarlaust ef við sjálf 
erum ekki til í að færa neinar 
fórnir.

Nei, Pútín

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka
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