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Mynd/Völundur Jónsson

Sava og Nedeljka Ostojic komu ásamt 
12 ára syni sínum sem flóttamenn frá 
Serbíu árið 2003. Á einu ári söfnuðu 
þau sér fyrir útborgun á íbúð. Þau 
segja tímann áður en þau fluttu til 
Íslands hafa verið erfiðan.  ➛22

87 ára og nóg 
um að vera 
➛26

Logi Pedro  
kemur á 

óvart ➛56

Hæfileikar  
á götunni  
Rúnar 
vill vinna 
áfram með 
utangarðs
fólki ➛28

Öðluðust  
nýtt líf á

Íslandi

p l ú s  —  3  s é r b l ö ð   l a t v i n n a   l p a r k e t   l F ó l k  *Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

SKÓLA
DAGAR
ALLT FYRIR SKÓLANN

Á EINUM STAÐ

Allt fyrir skólann. Opið til kl.18

AFMÆLIS
HÁTÍÐ Í DAG

4BLS
BÆKLINGUR

SJÓÐHEITUR AFMÆLIS-BÆKLINGUR Í FRÉTTA-
BLAÐINU Í DAG



SAMFÉLAGSMÁL Alls eru 498 á biðlista 
eftir stuðningsþjónustu í Reykjavík 
eða 37 fleiri en á síðasta ári. Þá voru 
ríflega 1.100 sem fengu þjónustuna 
og því stórt hlutfall þeirra sem þurfa 
á þjónustunni að halda á biðlista.

Að sögn ráðgjafa á þjónustumið-
stöðvum borgarinnar er stærstur 
hluti biðlista til kominn vegna skorts 
á fjármagni, en það kostar um það bil 
280 milljónir króna að koma til móts 
við þjónustuþarfir þeirra sem á listan-
um eru. Einnig segja ráðgjafar erfitt að 
ráða starfsmenn til að sinna þjónust-
unni, sérstaklega sérhæft starfsfólk 
þar sem launin eru ekki samkeppnis-
hæf hjá borginni. Þetta kemur fram á 
minnisblaði frá vel ferðar sviði Reykja-
víkurborgar sem kynnt var á fundi 
velferðarráðs í vikunni.

Stuðningsþjónustan hefur meðal 
annars það að markmiði að koma 
í veg fyrir félagslega einangrun og 
bæta samskiptahæfni. Þannig hefur 
þjónustan forvarnargildi. „Það er 
samdóma álit þeirra sem starfa við 
stuðningsþjónustu að þeir sem ekki 
fá þjónustu í samræmi við þarfir geti 
frekar þróað með sér auknar þjón-
ustuþarfir eða vandamál síðar,“ segir 
í minnisblaði velferðarsviðs.

Áslaug María Friðriksdóttir, 
borgar fulltrúi Sjálfstæðisflokks í vel-
ferðarráði, segir biðlista eftir nauð-
synlegri þjónustu óásættanlega lang-
an. Hún lagði til á fundi velferðarráðs 
að stuðningsþjónustan yrði með-
höndluð eins og önnur lögbundin 
þjónusta, til dæmis fjárhagsaðstoð og 
húsaleigubætur, þar sem ekki er leyfi-
legt að setja fólk á biðlista. Tillagan 
var felld af meirihlutanum en hann 
samþykkti að vísa hugmyndinni inn í 
vinnu vegna fjárhagsáætlunargerðar. 
Ilmur Kristjánsdóttir, formaður vel-

Ef borgin getur ekki 
staðið undir þessum 

þörfum verðum við að fá 
einkaaðila í lið 
með okkur.
Áslaug María 
Friðriksdóttir

Þjónustan er flók
in og margvísleg 

 þannig að kerfið þarf að vera 
sveigjanlegt og 
því hentar 
þjónustan 
ekki sem 
bundinn liður.
Ilmur Kristjánsdóttir

Þriðjungur þeirra sem 
þurfa stuðning á biðlista
Fimm hundruð eru á biðlista eftir stuðningsþjónustu í Reykjavík. Erfitt er að fá 
sérhæft starfsfólk til að sinna málaflokknum. Sjálfstæðismenn vilja gera þjón-
ustuna að bundnum lið líkt og húsaleigubætur og bjóða hana út til einkaaðila.

Hælisleitandi hótaði að kveikja í sér

Norðlæg átt 5-13 m/s í dag, hvassast 
austan til á landinu. Dálítil súld 
norðaustan- og austanlands fram eftir 
degi, en annars skýjað með köflum eða 
bjartviðri. Hægari vindur annað kvöld. 
Hiti 10 til 16 stig sunnan heiða, en svalt 
fyrir norðan og líkur á næturfrosti í 
innsveitum þar. SjÁ Síðu 42

Veður

Fleiri á biðlista eftir stuðningsþjónustu

498 
voru á biðlista 
í maí 2015 

461 
voru á biðlista 
í maí 2014 

7,5% 
fleiri eru á 
biðlista í ár 

Biðlisti eftir stuðningsþjónustu 
Félagsleg liðveisla 213 
Frekari liðveisla 35 
Persónulegur ráðgjafi  94 
Tilsjón 36 
Stuðningsfjölskyldur  176
Heildarfjöldi  498

36% 
þeirra sem eru á biðlista eru í 
mikilli eða mjög mikilli þörf. 

ferðarráðs, segir meirihlutann með-
vitaðan um vandann en að það þurfi 
að eiga við hann í skrefum.

„Við vitum að það er mikil þörf í 
málaflokknum en þjónustan er flókin 
og margvísleg. Þannig að kerfið þarf 
að vera sveigjanlegt og því finnst 
okkur þjónustan ekki henta sem 
bundinn liður, enn sem komið er að 
minnsta kosti. Það þarf að kortleggja 
þörfina betur. En það þarf að tryggja 
þessa þjónustu. Það er ljóst,“ segir 
Ilmur.

Á fundi velferðarráðs lagði Sjálf-
stæðisflokkurinn einnig til að 
stuðningsþjónusta yrði boðin út. 
„Ef borgin getur ekki staðið undir 
þessum þörfum verðum við að fá 
einkaaðila í lið með okkur,“ segir 
Áslaug. „Að sjálfsögðu þurfa slíkir 
aðilar að uppfylla sömu gæða- og 
hæfniskröfur og gerðar eru til þjón-
ustunnar hjá Reykjavíkurborg. En 
getuleysi borgarinnar á ekki að bitna 
á notendunum.“
erlabjorg@frettabladid.is

Lögregla leiðir íranskan hælisleitanda inn í lögreglubíl við húsnæði Rauða krossins. Hann hafði hellt yfir sig eldfimum vökva og hótað að kveikja í sér. 
Maðurinn sótti um hæli hér á landi í mars en Útlendingastofnun segir afgreiðslu umsóknarinnar hafa tafist umfram 90 daga viðmiðunartíma vegna bágs 
andlegs ástands mannsins. Fréttablaðið/Ernir

SVEITASTjÓRNARMÁL Oddvitar minni-
hlutaflokkanna í borgarstjórn Reykja-
víkur furða sig á hversu illa rekinn 
borgarsjóður er. Halldór Halldórsson, 
oddviti Sjálfstæðisflokksins, segist í 
sjokki yfir sex mánaða uppgjöri sem 
birt var á fimmtudag.

Í uppgjörinu kemur fram að rekstrar-
niðurstaða A-hluta borgarsjóðs sé nei-
kvæð um rúma þrjá milljarða króna og 
heildarniðurstaðan sé nærri tveimur 
milljörðum króna frá þeirri áætlun sem 
meirihlutinn samþykkti í lok síðasta 
árs. „Borgin er vissulega illa rekin og 
ég hef sagt það alla tíð síðan ég kom í 
borgina. Ég hef meðferðis bent á tölur í 
því samhengi. Maður er eiginlega í hálf-
gerðu sjokki,“ segir Halldór.

Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, 
oddviti Framsóknar og flugvallarvina, 
tekur í sama streng. „Reksturinn lítur 
illa út. Versta er að við afgreiddum árs-
reikning í byrjun apríl sem leit líka illa 
út og langt frá áætlunum sem voru gerð-
ar. Við í Framsókn og flugvallarvinum 
ákváðum að gefa meirihlutanum fimm 
mánuði til að finna lausnir og til hvaða 
aðgerða væri hægt að grípa og það hefur 
ekkert gerst. Núna eru varnaðarorð fjár-
málaskrifstofu orðin það alvarleg að við 
verðum að taka á málum. Ég er að vona 
að sú vinna byrji í næstu viku,“ segir 
Sveinbjörg Birna.

„Meirihlutinn hefur bent á að það 
vanti skatta,“ segir Halldór. „Laun hafi 
hækkað og að málaflokkurinn í kring-
um fatlað fólk vegi þungt í rekstrinum. 
Það þýðir samt ekki að benda á það því 
að það hlýtur að eiga við önnur sveitar-
félög líka.“ – sa

Sjálfstæðis-  
maður í sjokki

dÓMSMÁL  Stefna hefur verið birt 
Björgólfi Thor Björgólfssyni fjárfesti. 
Í auglýsingu í fjölmiðlum í lok júní var 
auglýst eftir þátttakendum í hópmál-
sókn gegn Björgólfi. Jóhannes Bjarni 
Björnsson rekur málið.

Þeir sem að málsókninni standa 
telja að Björgólfur hafi með sak-
næmum hætti komið í veg fyrir að 
hluthafar fengju upplýsingar um 
umfangsmiklar og líklega ólögmætar 
lánveitingar tengdar Björgólfi og brot-
ið gegn reglum um yfirtökuskyldu.

Í tilkynningu frá málsóknarfélaginu 
til félagsmanna segir að málið verði 
þingfest þann 27. október næstkom-
andi í Héraðsdómi Reykjavíkur. - jhh

Björgólfi Thor 
birt stefna

Björgólfur Thor 
Björgólfsson  
fjárfestir

Borgin er vissulega 
illa rekin og ég hef 

sagt það alla tíð síðan ég kom 
í borgina. 
Halldór  
Halldórsson, 
oddviti  
Sjálfstæðisflokks
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– FULLT HÚS ÆVINTÝRA

LEITAÐU RÁÐA HJÁ OKKUR 
Hjá Ellingsen starfa sérfræðingar í öllum deildum. Við veitum faglega og 
vandaða ráðgjöf og finnum réttu vörurnar sem uppfylla þínar þarfir. 
Við seljum eingöngu þrautreyndar hágæðavörur sem henta fyrir 
íslenskar aðstæður.

Fiskislóð 1 
Sími 580 8500

Tryggvabraut 1–3 
Sími 460 3630

Mán.–fös. 10–18
Lau. 10–16

REYKJAVÍK AKUREYRI OPNUNARTÍMI

ellingsen.is
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TIKKA RIFF 
VARMINT 6.5X55 ST

TILBOÐSVERÐ 

173.592 KR. 
VERÐ 216.990 KR.

TIKKA RIFF HUNTER 

TILBOÐSVERÐ FRÁ 

158.392  KR. 
VERÐ FRÁ 197.990 KR.

SAKO A7 
TILBOÐSVERÐ FRÁ 

193.592 KR. 
VERÐ FRÁ 241.990 KR.

BROWNING X-BOLT  
TILBOÐSVERÐ

103.794 KR. 
VERÐ 172.990 KR.

MARLIN XT22RO CAL 22LR 
Með sjónauka

TILBOÐSVERÐ 

48.743 KR.
VERÐ 64.990 KR.

SAUER CLASSIC 6,5X55   
Með þýskum sjónaukafestingum 

TILBOÐSVERÐ 

385.444 KR.
VERÐ 592.990 KR.

BROWNING A5 

TILBOÐSVERÐ

213.592 KR.
VERÐ 266.990 KR.

REMINGTON 
783 CAL 243 & 308

TILBOÐSVERÐ FRÁ

 53.394 KR.
VERÐ: 88.990 KR

REMINGTON 11-87 
SPORTSMAN FIELD 
TILBOÐSVERÐ 

142.392 KR. 
VERÐ 177.990 KR.

REM VERSA MAX 
SPORTSMAN 

TILBOÐSVERÐ 

158.392 KR. 
VERÐ 197.990 KR

HARDY UNIQUA 
13 F. TVÍHENDA

TILBOÐSVERÐ 

55.640 KR.
VERÐ: 111.640 KR.

PENN 
SJÓVEIÐISTANGIR

TILBOÐSVERÐ FRÁ 

9.395 KR.
VERÐ: 18.790 KR. 

LOOP 
SKOTHAUSAR & LÍNUR

TILBOÐSVERÐ FRÁ

990 KR.

DEERHUNTER 
CHEAHA BUXUR

TILBOÐSVERÐ 

13.853 KR.
VERÐ 19.790 KR.

DEERHUNTER CHEAHA JAKKI

TILBOÐSVERÐ 

24.213 KR.
VERÐ 34.590 KR.

20–70% 
afsláttur

Stang- og
skotveiðivörur

VEIÐIMARKAÐUR 

HARDY 

50%
afsláttur

PENN 

50%
afsláttur

RAPALA INTERFACE 
VÖÐLUJAKKI

TILBOÐSVERÐ 

23.443 KR. 
VERÐ 33.490 KR.

 GIRNI OG 
TAUMAEFNI

50% 
afsláttur

REDDINGTON VÖÐLUJAKKI

TILBOÐSVERÐ 

29.645 KR.
VERÐ 59.290 KR. 

HARDY
ULTRALITE 5000DD

TILBOÐSVERÐ

 34.495 KR.
VERÐ: 68.990 KR.

ABU REYKOFN SMALL 

TILBOÐSVERÐ

6.445 KR.
VERÐ 12.890 KR.

 ÖNGLAR
 OG SPÚNAR

40%
afsláttur

 ÖLL 
KASTHJÓL

25%
afsláttur



Hefst 8. september

BAKLEIKFIMI &  
SAMBALEIKFIMI

UNDIR LEIÐSÖGN SJÚKRAÞJÁLFARA
Í HEILSUBORG, FAXAFENI 14 

Þriðju- og fimmtudaga  
kl: 12.05, 16.20 og 17.20 

Upplýsingar og skráning á 
www.bakleikfimi.is

Tölur vikunnar 22.8.2015 - 28.8.2015

Voru í fréttum 
Ásökun 
um vændi, 
verkfallsréttur 
og Björt framtíð

15.000 manns 
tóku þátt í Reykjavíkur- 
maraþoni Íslandsbanka  

og 75 milljónir króna  
söfnuðust til góðra verka.

410 

12
 g

ö
tu

r
 

í R
ey

kj
an

es
bæ

 n
jó

ta
  

þe
ss

 a
ð 

þa
r e

r  
ná

gr
an

na
va

rs
la

. 20% 40%
nemenda  við Háskóla Íslands 
kaupa skyldulesefni sitt nýtt.

470 
einstaklingar bíða afplánunar  

á Íslandi í dag.5/
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grunnskólanemendur 
Ísafjarðarskóla fá 

námsgögn sín frítt frá 
bænum – sem er eins-

dæmi á Íslandi.

launamunur er á milli 
leikara í Borgarleikhúsinu 

og Þjóðleikhúsinu. 

ausTurríki Fjórir menn hafa verið 
handteknir í tengslum við rann-
sókn austurrísku lögreglunnar á láti 
71 flóttamanns. Lík þeirra fundust í 
yfirgefinni flutningabifreið í vegar-
kanti á fimmtudag.

Einn hinna handteknu mun vera 
eigandi bílsins.

Meðal hinna látnu voru fjögur 
börn, þar af þrír drengir á aldrinum 
8 til 10 ára og ein stúlka á öðru ári. 
Svo virðist sem fólkið hafi kafnað 
og talið er að það sé frá Sýrlandi, þar 
sem sýrlensk skilríki fundust í bíln-
um.

Þá virðist sem fólkið hafi reynt 
að rjúfa gat á bifreiðina til þess að 
komast út. Bifreiðin er talin hafa 
staðið í að minnsta kosti sólarhring 
hreyfingarlaus í vegarkantinum áður 
en farið var að kanna málið.

Þúsundir flóttamanna frá Sýr-
landi, Erítreu og fleiri löndum í 
Mið-Austurlöndum og norðanverðri 
Afríku hafa látið lífið við tilraunir til 
að komast til Evrópulanda, í von um 
að fá þar hæli.

Langflestir þeirra hafa drukknað í 
Miðjarðarhafi og síðast í gær fundust 
allt að 200 lík úti fyrir ströndum Líbíu.

Fólkið hafði verið um borð í troð-
fullum bát sem hvolfdi. Talið er að 
um 400 manns hafi verið í bátnum. 
Rúmlega helmingi þeirra tókst að 
bjarga, en um 40 lík fundust inni í 
bátnum og allt að 160 lík fundust á 
floti í hafinu þar í kring. Svo virðist 
sem sumir hafi verið innilokaðir í 
lest bátsins þegar honum hvolfdi.

Þá fundust á miðvikudag 52 lík 
neðanþilja í skipi, sem sænska 
strandgæslan fann úti fyrir ströndum 
Líbíu. Alls voru um 500 manns á því 
skipi og tókst að bjarga meira en 450 
manns.

Flóttamannastraumurinn til 

Fjögur börn meðal hinna látnu

✿ Fjöldi látinna flóttamanna í samanburði við aðra mannskæða atburði

Svo virðist sem flóttafólk-
ið hafi reynt að komast út 
úr flutningabifreiðinni, 
sem fannst yfirgefin á 
fimmtudag með 71 lík 
innanborðs. Fjórir menn 
hafa verið handteknir. Í 
gær fundust um 200 lík 
úti fyrir ströndum Líbíu.

1.517
manns fórust með farþega-
skipinu Titanic árið 1912. 

1.088 
flóttamenn hafa drukkn-
að í Miðjarðarhafi frá 
janúar 2014 til júní 2015. 

Þar af létust 3.500 allt árið 2014 og 2.500 frá 
janúar til júní á þessu ári.

6.000 
manns fórust í flugslys-

um í heiminum öllum 
árið 2014. Þar eru með-

taldir þeir sem fórust 
með malasísku farþega-
þotunum í Indlandshafi 

og Úkraínu.

voru drepnir í árásum 
hryðjuverkamanna 
í Bandaríkjunum 11. 

september 2001. Þar af létust 2.606 í New York 
þegar Tvíburaturnarnir hrundu.

2.977 

lík fundust úti fyrir strönd-
um Líbíu í gær. Evrópusam-
bandsríki hafa verið gagn-
rýnd harðlega fyrir afstöðu 
sína í málefnum flótta-
manna.

200
 Evrópu er meiri nú en nokkru sinni 
frá lokum seinni heimsstyrjaldar. 
Vitað er um 107.500 flóttamenn sem 
fóru yfir landamærin til Evrópuríkja 
í síðasta mánuði.

Í Makedóníu er búist við að næstu 
mánuðina muni um þrjú þúsund 
manns koma yfir landamærin frá 
Grikklandi daglega.

Evrópusambandsríki hafa verið 
gagnrýnd fyrir að bregðast seint 
og illa við þessari þróun. Andstaða 
íbúa við flóttafólk hefur magnast 
jafnt og þétt víða í löndum Evrópu. 
Nú í vikunni hafa verið gerðar árásir 
á flóttamannabúðir nánast daglega 
í Þýskalandi. gudsteinn@frettabladid.is

Madalena Bernabe 
Zandamela, 

skólaliða í 
Hafnafirði, 
hefur verið 
meinaður 

aðgangur að 
skemmtistaðnum 

Loftinu vegna 
ásakana starfsfólks um að hún 
stundi þar vændi. Hún segist aldrei 
hafa selt sig og vill hreinsa nafn sitt. 
Lögmaður Madalenu hyggst senda 
Loftinu bréf og fara fram á bætur og 
formlega afsökunarbeiðni.

Frímann B. Baldurs-
son, varafor-

maður Lands-
sambands 
lögreglumanna, 
segir að 

samninganefnd 
ríkisins neiti að 

ræða verkfallsrétt 
lögreglumanna nema 

að undangenginni lagabreytingu hjá 
Alþingi. Landssamband lögreglu-
manna hefur óskað eftir fundi með 
öllum flokkum á Alþingi með það að 
markmiði að stéttin fái verkfallsrétt 
að nýju.

Guðmundur Stein-
grímsson hættir 

sem formaður 
Bjartrar fram-
tíðar þann 5. 
september 

næstkomandi 
þegar ársfundur 

flokksins verður 
haldinn í Reykjavík. 

Róbert Marshall mun einnig segja 
af sér sem þingflokksformaður 
flokksins. Er þetta sameiginleg 
ákvörðun þeirra og vilja þeir með 
þessu veita öðrum svigrúm til að 
stýra flokknum.

Lík flóttafólksins, sem fannst í yfirgefinni flutningabifreið í Austurríki, flutt inn á 
rannsóknarstofu í Vínarborg þar sem reynt verður að varpa frekara ljósi á það sem 
gerðist. NordicPhotos/AFP

2 9 .  á g ú s T  2 0 1 5   l a u g a r D a g u r4 F r é T T i r   ∙   F r é T T a B l a ð i ð

mailto:gudsteinn@frettabladid.is




UPPLÝSINGAR OG SKRÁNING Í SÍMA
897-2896 OG Á WWW.BAKLEIKFIMI.IS

Hefst 3. september

Fjörugir tímar undir leiðsögn sjúkraþjálfara.
Mánudaga kl. 17.45 og miðvikudaga kl. 18.15 í Grensáslaug

AQUA FITNESS

Hefst 7. september

BAKLEIKFIMI & 
AQUA FITNESS   

UNDIR LEIÐSÖGN SJÚKRAÞJÁLFARA
Í GRENSÁSLAUG, GRENSÁSVEGI 62. 

Upplýsingar og skráning 
á www.bakleikfimi.is

Fjórar sýningar að eigin vali  
á besta verðinu. 

Áskriftarkort  
Borgarleikhússins 

Vertu með  
í vetur! 

Miðasala 

568 8000 | borgarleikhus.is 

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

Kletthálsi Reykjavík

Reykjanesbæ

Tjakkar á góðu verði

EP Pallettu-tjakkur 
2 tonna lyftigeta

38.900
með PU hjólum kr 39.900

Rafmagnstjakkur 1,5 tonn 

345.900

Galvaniseraður tjakkur 

84.900

Palestínskur mótmælandi hendir stein í ísraelska vinnuvél eftir að mótmæli brutust út í Qadomem, nærri 
borginni Nablus á Vesturbakkanum. Sjö Palestínumenn særðust í átökunum. Fréttablaðið/EPA

Ófriðurinn á Vesturbakkanum

Sjávarútvegur HB Grandi, Síldarvinnsl
an og Samherji, þrjú af stærstu sjávar
útvegsfyrirtækjunum, högnuðust sam
tals um 22 milljarða króna á síðasta ári.

Hagnaður Samherja var mestur, eða 
rúmir 11 milljarðar króna, en um helm
ingur starfsemi Samherja er á erlendri 
grundu. Arðgreiðslur til hluthafa munu 
nema 1,4 milljörðum króna.

Síldarvinnslan hagnaðist næstmest, 
eða um 6 milljarða króna, sem er aðeins 
meira en árið 2013 þegar hagnaður var 
5,6 milljarðar. Rekstrartekjur fyrir
tækisins námu 21,4 milljörðum króna 
og rekstrargjöld 14,1 milljarði.

HB Grandi hagnaðist  um 5,3 
 milljarða króna á gengi dagsins í dag, 
en félagið gerir upp í evrum. Fyrirtækið 
greiddi 2,7 milljarða í arð vegna síðasta 
árs. HB Grandi hefur einnig skilað upp
gjöri vegna fyrri hluta ársins 2015 en 
hagnaðurinn ríflega tvöfaldast milli 
ára. Hagnaðurinn var 3,2 milljarðar á 
fyrri hluta þessa árs samanborið við 1,4 
milljarða á fyrri hluta ársins 2014.

Öll félögin gera erfiðar útflutnings
horfur í uppsjávarafurðum að umtals
efni í uppgjöri sínu. Síldarvinnslan 
frestaði arðgreiðslum vegna innflutn
ingsbanns Rússa en um 40 prósent 
uppsjávarafurða Síldarvinnslunnar 
hafa verið flutt til Rússlands. HB Grandi 

gerir ráð  fyrir að  tap fyrirtækisins 
vegna innflutningsbannsins verði á 
annan milljarð króna. Samherji seg
ist hafa flutt út afurðir fyrir á fimmta 
milljarð til Rússlands í fyrra. Þess utan 
séu markaðir fyrir uppsjávarafurðir í 
Úkraínu erfiðir og útflutningur hafi 
dregist saman. Þá hafi annað olíu
útflutningsríki, Nígería, komið á inn
flutningsbanni vegna gjaldeyrisskorts.

Fyrirtækin hyggja öll á eða hafa 
lagt í umtalsverðar fjárfestingar. Sam
herji hyggst kaupa sex ný fiskiskip 
sem kosta eiga nærri 25  milljarða. 

Þá hyggst HB Grandi láta smíða fjögur 
skip í Tyrklandi til viðbótar við togar
ann Venus sem kom til landsins í vor. 
Alls eiga skipin að kosta 14 milljarða 
króna.

Síldarvinnslan lagði í tíu milljarða 
fjárfestingu í fyrra. Fyrirtækið keypti 
aflaheimildir frá Stálskipum í Hafnar
firði og hlutabréf í Gullbergi á Seyðis
firði. Auk þess keypti Síldarvinnslan 
nýtt uppsjávarveiðiskip frá Noregi 
og reisti þúsund fermetra hús sem 
lið í uppbyggingu í uppsjávarvinnslu 
félagsins. ingvar@frettabladid.is

Högnuðust um  
22 milljarða í fyrra
Samherji, Síldarvinnslan og HB Grandi högnuðust samtals um 22 milljarða 
króna á síðasta ári. Fyrirtækin segja horfur á uppsjávarmarkaði erfiðar í kjölfar 
innflutningsbanns Rússa. Tugmilljarða fjárfestingar eru fram undan í greininni.

Ásbjörn RE í Reykjavíkurhöfn. HB Grandi hyggst leggjast í endurnýjun skipaflotans 
fyrir 14 milljarða króna með fimm nýjum skipum. Fréttablaðið/GVA
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Fim. 3. sept. » 19:30
Fös. 4. sept. » 20:00

www.sinfonia.is

Upphafstónleikar 2015/16

Miðasala   »   www.sinfonia.is   »   www.harpa.is   »   Sími: 528 5050   »   Opið 9-18 virka daga og 10-18 um helgar

Starfsár Sinfóníuhljómsveitar Íslands hefst með 
glæsilegum óperutónleikum.

Kristinn Sigmundsson er einn ástsælasti söngvari 
íslensku þjóðarinnar fyrr og síðar og stendur nú 
á hátindi ferils síns. Á glæstum ferli hefur hann 
sungið í mörgum af helstu óperuhúsum heims. 

Á upphafstónleikum starfsársins syngur Kristinn 
aríur úr nokkrum af uppáhaldsóperum sínum, 

#sinfó@icelandsymphony

þar á meðal Rakaranum frá Sevilla, Brúðkaupi 
Fígarós, Macbeth og Nabucco.

Óperukórinn í Reykjavík verður Kristni til 
halds og trausts en stjórnandi tónleikanna 
er Rico Saccani, fyrrum aðalstjórnandi 
Sinfóníuhljómsveitar Íslands og annálaður 
túlkandi óperutónlistar.

Ekki missa af einstökum tónleikum.

Uppáhaldsaríur 
Kristins

Rico Saccani stjórnandi
Kristinn Sigmundsson einsöngvari

Óperukórinn í Reykjavík
Garðar Cortes kórstjóri



Reykjavíkurborg

Reykjavík City grants
Granty Miasta Reykjavík

Nú stendur yfir gerð fjárhagsáætlunar fyrir næsta ár. Reykjavíkurborg auglýsir eftir umsóknum 
um styrki vegna starfsemi á árinu 2016. Meðal markmiða styrkveitinga er að styrkja og efna til 
samstarfs við félagasamtök, fyrirtæki og einstaklinga um uppbyggilega starfsemi og þjónustu í 
samræmi við stefnumörkun, áherslur og forgangsröðun borgaryfirvalda. Styrkir eru m.a. veittir 
til verkefna á sviði eftirtalinna málaflokka:
 
• félags- og velferðarmála
• skóla- og frístundamála
• íþrótta- og æskulýðsmála
• mannréttindamála
• menningarmála
 

• markmiðum sem lýst er og hvort líklegt sé að þeim verði náð
• hvort verk- og tímaáætlun sé raunhæf
• hvort unnt sé að meta framvindu verksins
• hvort skilagreinar og fyrri verkefni sem styrk hafa hlotið uppfylli lágmarkskröfur
• væntanlegum árangri og ávinningi fyrir umrædda starfsemi
• fjárhagsáætlun og greinargerð um aðra fjármögnun sem einnig skal fylgja umsókn
 
Styrkumsókn felur í sér að umsækjendur undirgangast ákvæði reglna Reykjavíkurborgar um 
styrki. Gert er ráð fyrir að úthlutun nefnda og ráða verði lokið í ársbyrjun 2016.
 
Fyrirspurnir og óskir um nánari upplýsingar má 
senda á netfangið: styrkir@reykjavik.is
More information: styrkir@reykjavik.is
Wiecej informacji: styrkir@reykjavik.is

Styrkir
Reykjavíkurborgar

www.reykjavik.is/styrkir

www.reykjavik.is

Á www.reykjavik.is/styrkir er hægt að sækja um og finna leiðbeiningar um umsóknarferli. Einnig er 
þar að finna reglur um styrkveitingar og nánari upplýsingar um áherslur borgarinnar í einstökum 
málaflokkum. Umsóknarfrestur er til kl. 12:00 á hádegi 1. október nk. og eru einungis teknar til 
greina umsóknir sem berast innan tilskilins frests og uppfylla þær kröfur sem reglur 
Reykjavíkurborgar kveða á um. Við mat á umsóknum munu reglur Reykjavíkurborgar um styrki og 
mannréttindastefna Reykjavíkurborgar vera höfð til hliðsjónar. Viðburðir eða verkefni eru ekki 
styrkt eftir á. Þá eru styrkir allajafna hvorki veittir til kaupa á húsnæði né til greiðslu 
fasteignagjalda. Umsóknir verða metnar með hliðsjón af eftirfarandi:

1  
hreindýr

135.000 kr 8.000 kr 50.000 kr

16,8  
hrefnur

2,7  
langreyðar

✿   Kostnaður við veiðar

bandaríKin Þessa dagana minnast 
margir þess að tíu ár eru liðin frá því að 
fellibylurinn Katrín skall með fullum 
þunga á New Orleans í Bandaríkj
unum. Fellibylurinn sjálfur olli gífur
legum skemmdum þegar hann kom á 
land þann 29. ágúst 2005, en ástandið 
versnaði snögglega þegar varnarveggir 
gáfu sig undan afli sjávar.

Barack Obama kom til New Orleans 
síðastliðinn fimmtudag og ræddi við 
borgarbúa af þessu tilefni. Obama 
sagði í ræðu sinni að fellibylurinn 
hefði opinberað misréttið sem hafði 
gerjast í áratugi. „New Orleans hefur 

í áratugi verið illa haldin af ójöfnuði,“ 
sagði forsetinn. „Ójöfnuði sem hefur 
skilið of margt fólk, sérstaklega fátækt 
fólk og svarta, eftir atvinnulaust eða 
án heilsugæslu eða góðs húsnæðis. Of 
mörg börn hafa alist upp umkringd 
ofbeldisglæpum þar sem þeim hefur 
boðist slæm menntun og fá þeirra hafa 
haft tækifæri til að brjótast úr viðjum 
fátæktar.“

Bandarísk stjórnvöld voru harð
lega gagnrýnd fyrir aðstoðina sem var 
veitt þegar fellibylurinn fór yfir New 
Orleans. Neyðaraðstoð og hjálpar
gögn bárust seint og illa, gripdeildir, 

þjófnaðir og óeirðir blossuðu upp eftir 
fellibylinn og skálmöld ríkti á götum 
borgarinnar. Endurbygging borgarinn
ar varð einnig mjög kostnaðarsöm og 
mörgum íbúum New Orleans fannst 
hún ganga of hægt. Rétt eins hefur 
gagnrýnin verið á þá leið að uppbygg
ing borgarinnar hafi að mestu leyti 
verið í þágu hvítra íbúa á kostnað 
svartra.

Ójöfn staða kynþátta í New 
Orleans eftir fellibylinn hefur verið í 
umræðunni um nokkurt skeið og að 
mörgu leyti varpað ljósi á skuggahliðar 
bandarísks samfélags. Bandarískt þjóð

félag hefur á síðustu misserum þurft að 
takast á við vandamál kynþáttahyggju 
sem öllum virðast vera ljós. Lögregluof
beldi gegn svörtum drengjum og aftaka 
lögreglumanns á Michael Brown, þel
dökkum unglingi í Ferguson, vakti 
bandarískt samfélag svo um munaði.

Um 80 prósent borgarinnar urðu 
sjónum að bráð og voru götur borgar
innar sums staðar á sex metra dýpi. Alls 
létu 1.883 lífið af völdum fellibylsins, 
þar af langflestir í New Orleans. Talið 
er að tjón vegna Katrínar hafi numið 
um 150 milljörðum dala, sem samsvar
ar um 19.500 milljörðum króna.  – sa

Forseti Bandaríkjanna segir Katrínu hafa opinberað ójöfnuðinn  

Barack Obama og Mitch Landrieu, 
borgarstjóri New Orleans, heimsóttu 
íbúa á meðan á dvöl Obama stóð. Nor-
dicPhotos/AFP 

Veiði Veiðigjöld verða sett á veiddan 
hval í fyrsta skipti á næsta fiskveiðiári. 
8.000 krónur mun kosta að veiða hrefnu 
og veiðigjöld á hverja langreyði verða 
50.000 krónur. Að sama skapi kostar 
það íslenska veiðimenn 135.000 krónur 
að veiða hreindýrstarf á yfirstandandi 
hreindýraveiðitímabili.

Því geta hvalveiðimenn veitt sem 
samsvarar nærri 17 hrefnum fyrir and
virði hreindýrstarfs og tæplega þrjár 
langreyðar þarf að veiða til að ná upp 
í veiðileyfið. Dúi Landmark, formaður 
Skotvís, segir þennan samanburð sýna 
að heildrænnar stefnu í nýtingu og 
veiðistýringu nytjastofna á Íslandi sé 
þörf. „Í þessu tilfelli hallar verulega á 
skotveiðimenn í þessum samanburði og 
það er ekkert nýtt. Það er eitthvað sem 
við höfum fengið að kynnast á síðustu 
árum. Stjórnvöld virðast vilja líta svo á 
að hægt sé að leggja hærri og hærri gjöld 
á veiðimenn því þeir eru í þessu sem 
áhugamáli,“ segir Dúi. „Það sem þessi 
verðlagning sýnir er að það er gríðarlegt 
misræmi yfirhöfuð hjá stjórnvöldum 
þegar kemur að veiðistýringu. Það er 
engin heildræn stefna stjórnvalda til í 
nýtingu nytjastofna og við hjá Skotvís 
höfum kallað eftir slíkri stefnu.“

Svandís Svavarsdóttir, þingmaður 
VG, telur veiðarnar á hval við Íslands
strendur tímaskekkju og telur mikil
vægt að þeim verði hætt án tafar þar 
sem þær skaði aðra ríkari hagsmuni. 
„Í greinargerð með frumvarpi sjávar
útvegsráðherra segir að ekki sé unnt að 

reikna veiðigjöld á hval með sama hætti 
og gjöld á aðra nytjastofna vegna þess 
að ekkert markaðsverð er fyrir hendi 
um verðmæti hvals við löndun. Virðis
aukaskattur af hvalaskoðun er umtals
verð tekjulind fyrir ríkissjóð og væri 
nær að líta til þess sem tekjulindar af 
hval á Íslandi. Þessar tölur sem hér eru 
ræddar ýta enn frekar stoðum undir 
þá skoðun að hvalveiðar við Ísland 
séu tímaskekkja og beri að leggja af,“ 
segir Svandís. „Samanburðurinn við 
hvalveiðar sýnir enn fremur fáránleika 
veiðigjaldanna."

Jón Gunnarsson, formaður atvinnu
veganefndar Alþingis, telur hins vegar 
ekki hægt að bera þessar veiðar saman. 
„Það eru til verðmæti fyrir flestallar teg
undir sem við nýtum úr sjó við löndun 
í gegnum fiskmarkaði. Þar verður 
verðmætið til. Hvalur hefur ekki verið 
á fiskmörkuðum heldur fer til vinnslu 
hjá þeim aðilum sem eru að veiða og því 
erfitt að gera sér grein fyrir verðmæt
unum. Erfitt er að bera þetta saman við 
hreindýraveiðar. Eins má segja að veiði
leyfi á laxi séu dýr,“ segir Jón.
sveinn@frettabladid.is

Sautján hvalir 
fyrir sama verð 
og eitt hreindýr 
Veiðigjald á hverja veidda hrefnu nemur átta þúsund 
krónum en skotveiðimenn greiða 135.000 krónur 
fyrir hvern hreindýrstarf. Formaður Skotvís kallar 
eftir heildrænni stefnu stjórnvalda. 

Það kostar átta þúsund krónur að veiða hrefnu.

Jón Gunnarsson
þingmaður  
Sjálfstæðisflokks

2 9 .  á g ú s t  2 0 1 5   L a U g a r d a g U r8 f r é t t i r   ∙   f r é t t a b L a ð i ð

mailto:sveinn@frettabladid.is


Bílabúð Benna og Lykill gera þér kleift að eignast nýjan Chevrolet 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. 

Opið alla virka daga frá 9 til 18
Laugardaga frá 12 til 16 
Verið velkomin í reynsluakstur

Nánari upplýsingar á benni.is og chevrolet.is

Reykjavík
Tangarhöfða 8
Sími: 590 2000

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9
Sími: 420 3330

Akureyri
Glerárgötu 36
Sími: 461 3636
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CHEVROLET SPARK
VERÐ FRÁ 1.790.000 KR.

10% ÚTBORGUN 179.000 KR.

• Aflstýri

• 4 hátalarar

• Útvarp, CD, iPod og USB tengi

• ABS hemlar

• Diskabremsur að framan

• 6 loftpúðar (gardínur)

Hluti af staðalbúnaði.

• Barnalæsing í afturhurðum

• Öryggisvari á bílbeltum í aftursætum

• 3 punkta öryggisbelti fyrir 5

• Bílbelti með sjálfvirkum strekkjara

• Hæðastilling á framljósum

• Frjókornasía

VINSÆLASTUR Á ÍSLANDI
OG LÍKA SÁ ÖRUGGASTI!Spark hefur verið mest seldi bíll síðustu ára í sínum 

stærðarflokki á Íslandi. Bílaöryggisstofnun Bandaríkjanna 
IIHS, kynnti nýlega niðurstöður sínar úr árekstraprófun 
smábíla fyrir árið 2015. Chevrolet Spark stóðst hámarks 
öryggiskröfur stofnunarinnar „Top Safety Pick“ annað árið
í röð.

Chevrolet Spark er með flottan staðalbúnað og jafnframt á 
ótrúlega hagstæðu verði. Þess vegna hvetjum við þig til að 
gera samanburð á verði og búnaði bíla í sama flokki og fá 
meira fyrir peninginn.



 

Skógarhlíð 18 • Sími 595 1000 
Akureyri • Sími 461 1099 

www.heimsferdir.is 
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Frábært verð
Frá kr. 79.900

Netverð á mann frá  
kr. 79.900 m.v. 2+2 í íbúð.

Netverð á mann frá kr. 
99.900 m.v. 2 í íbúð.

SIRIOS VILLAGE

Frábært verð
Frá kr. 124.900 
m/allt innifalið

Netverð á mann frá 
kr. 124.900 m.v. 2+2 í 
fjölsk.herbergi

Netverð á mann frá kr. 
156.900 m.v. 2 í herbergi.

GALINI SEA VIEW

MARINA SANDS

OMEGA APARTMENTS 

HELIOS APARTMENTS

Frábært verð
Frá kr. 119.900
m/allt innifalið 

Netverð á mann frá kr. 
119.900 m.v. 2+2 í fjölsk.
herbergi.

Netverð á mann frá kr. 
149.900 m.v. 2 í herbergi.

Frábært verð
Frá kr. 85.900
m/morgunmat innifalinn  

Netverð á mann frá kr. 
85.900 m.v. 2+1 í herbergi. 

Netverð á mann frá kr. 
97.900 m.v. 2 í herbergi.

2FYRIR1

2FYRIR1

2FYRIR1

Frábært verð
Frá kr. 85.900

Netverð á mann frá  
kr. 85.900 m.v. 2+2 í íbúð.

Netverð á mann frá kr. 
113.900 m.v. 2 í íbúð.

 Frá kr. 79.900

Krít 
 3. september í 11 nætur
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Eldgosið í Holuhrauni hófst fyrir alvöru 31. ágúst 2014 og þegar það var í algleymi stóðu 60 metra háir strókar upp úr sprung-
unni og hraunflæðið var verulegt í sögulegu samhengi. Fréttablaðið/Auðunn

Mengun frá eldgosinu var sá þáttur þess sem mest áhrif hafði í byggð. Þegar líða tók 
á september og kraftur gossins minnkaði sló mikilli mengun niður í byggð, ekki síst á 
Austurlandi. Vandamálið var viðvarandi mánuðum saman. Fréttablaðið/Egill

Rétt ár er síðan eldsumbrot hófust í 
Holuhrauni norðan Vatnajökuls eftir 
mikil umbrot í Bárðarbungueldstöð-
inni vikurnar á undan. Frá því að eld-
gosinu lauk 27. febrúar hefur virkni 
verið lítil á svæðinu en fyrir liggur að 
atburðurinn frá upphafi til enda er 
einn sá merkasti sem vísindamenn 
og almenningur hefur orðið vitni að 
út frá jarðvísindalegum sjónarhóli – 
og er það fjarri því bundið við Ísland.

Magnús Tumi Guðmundsson, 
prófessor í jarðeðlisfræði, segir að 
strax eftir að eldgosinu lauk fyrir sex 
mánuðum hafi ró færst yfir svæðið. 
Þó sjá vísindamenn að breytingar 
hafa orðið á jarðhita í Bárðarbungu 
og þess vegna hafa myndast nýir sig-
katlar – alla vega tveir – í jöklinum í 
sumar. Nánari rannsóknir á næstu 
vikum leiða í ljós frekari upplýsingar 
um þróun mála. Holuhraun kólnar 
jafnt og þétt og lítið gasútstreymi 
er þar í dag. Gígurinn Baugur er enn 
þá að síga saman og landið að leita 
jafnvægis, en vegna þess hversu 
gríðarlega mikið af efni kom upp í 
gosinu þá þarf ekki að fara djúpt til 
að finna tæplega 200 gráðu hita. Í 
öllum megin atriðum er því þessum 
atburði lokið.

„Hvenær dregur aftur til tíðinda 
er erfitt að segja til um. Líklega erum 
við að horfa á ár eða áratugi áður en 
eitthvað frekara gerist á svæðinu,“ 
segir Magnús Tumi. „Þegar allt er 
tekið saman þá er þessi atburður sá 
merkasti sem orðið hefur á Íslandi í 
marga áratugi eða öld. Það fer saman 
mjög stórt flæðigos og mikið öskju-
sig. Þetta höfum við ekki séð saman 

áður með þessum hætti og þarf að 
fara aftur til Skaftárelda til að sjá 
stærri atburð. Það eitt og sér er stór-
merkilegt.“

Þó að eldgosið og atburðarásin því 
samhliða sé flestum efst í huga, þá má 
ekki gleyma því að upphaf umbrot-
anna fram til þess dags sem eldur 
var uppi í lok ágústmánaðar er ekki 
síður merkilegt. Jarðskjálftahrinan í 
Vatnajökli og framrás berggangsins 
undir norðvestanverðum Vatnajökli 
er  nokkuð sem aldrei hefur verið 
skráð með viðlíka hætti með nútíma-
tækni.

„Þetta sýnir okkur hvernig landið 
verður til – það gliðnar í sundur og 
fyllist upp með kviku. Þarna sjáum 
við í fyrsta skipti hvernig megineld-
stöð og stórt flæðigos spila saman,“ 
segir Magnús Tumi og bætir við að 
mikilvægi þessa atburðar verði að 
skoðast í því ljósi að áþekk átök nátt-
úrunnar síðustu árin á jörðinni telji 
aðeins örfá tilvik. „Þá er gasmengunin 
ónefnd, sem gerir þetta allt enn sér-
stakara. Mengunin staðfestir hversu 
eldgosið var stórt.“

Magnús telur það engar ýkjur að 
þessi atburðarás öll sé betur skrásett 
en nokkur önnur þar sem öskjusig 
og flæðigos fer saman, og ekki síst 
vegna þess að yfirstandandi var stórt 
samevrópskt rannsóknarverkefni um 
eldfjallavá – FutureVolc – sem þýddi 
að þéttriðið mælanet var til staðar 
þegar dró til tíðinda um miðjan 
ágúst í fyrra. Eins var þarna hópur 
vísindamanna með breiða þekkingu 
á ólíkum þáttum jarðvísinda sem á 
þessum tíma horfðu allir í sömu átt. 
Samþætting alls þessa hefur dregið 
upp skýra mynd af atburðum – allt 
frá upphafi óróans í Bárðarbungu 
um miðjan ágúst til gosloka í febrúar.

Bárðarbunga líklegast  
í fastasvefni næstu árin
Rétt ár er síðan eldur var fyrst uppi í Holuhrauni. Eldgosið stóð í sex mánuði og 
var eitt hið stærsta á síðustu öldum. Mikið hraunflæði einkenndi gosið en ekki 
síður loftmengun sem var vandamál í byggð mánuðum saman.

Svavar Hávarðsson
svavar@frettabladid.is

16. ágúst 2014 Skjálftahrina í 
Bárðarbungu hefst. Ljóst að kvika 
var á hreyfingu neðanjarðar og 
berggangur að myndast til norð-
austurs, undir Dyngjujökli.
19. ágúst Samhæfingarstöðin í 
Skógarhlíð virkjuð.
22. ágúst 25 kílómetra langur 
berggangur hefur myndast undir 
Dyngjujökli.
23. ágúst Órói á mælum bendir til 
þess að eldgos sé hafið suðaustur 
undan Bárðarbunguöskjunni.
25. ágúst Berggangurinn nær 
norður fyrir Dyngjujökul og lengist 
um fjóra kílómetra á dag.
28. ágúst Gliðnun lands við Vatna-
jökul 40 föld miðað við meðalárið.
29. ágúst Sprungugos hefst í Holu-
hrauni norðan Dyngjujökuls. Kvika 
kom upp á um 600 metra kafla í 
gamalli gossprungu u.þ.b. 5 kíló-
metra norðan við jaðar jökulsins. 
Gosið stóð í aðeins fjórar klukku-
stundir.
31. ágúst Eldgos hefst á ný í 
sprungunni í Holuhrauni. Áætlað 
að gossprungan væri um 1,5 
kílómetra löng. Stórt eldgos með 
miklu hraunrennsli.
5. september Ný sprunga opnast 
suður af þeirri fyrri.
12. september Brennisteins-
mengun frá gosstöðvunum í Holu-
hrauni eykst þessa daga í byggð og 
verður viðvarandi vandamál um 
allt land næstu mánuði.
8. október Gígurinn Baugur talinn 
100 metra hár.
31. október – Stærsta hraun á 
Íslandi á 230 árum á aðeins 60 
dögum.
2. desember 5.727 jarðskjálftar 
í Bárðarbungu frá byrjun goss. 
23.901 jarðskjálfti frá 16. ágúst við 
eldstöðina. Smátt og smátt dregur 
úr gosvirkni. Hraun og gastegundir 
halda áfram að streyma úr iðrum 
jarðar og hraunstraumur er til 
norðausturs sem náði vestustu 
kvíslum Jökulsár á Fjöllum.
27. febrúar 2015 Engin hraunglóð 
þegar flogið var yfir.
28. febrúar Goslok staðfest af 
vísindamannaráði Almannavarna 
þann 27. febrúar. Hraunbreiðan  
rúmlega 85 ferkílómetrar. Botn 
Bárðarbunguöskjunnar hefur sigið 
um 60 metra.

✿   Eldgosið í hnotskurn
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Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga frá kl. 9-17 og laugardaga frá kl. 12-16.
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040  I  Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050  I  mazda.is
Brimborg og Mazda áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

Mazda3 er sönnun þess að með því að hugsa öðruvísi og ögra því hefðbundna er hægt að setja ný viðmið.  
Með byltingarkenndu SkyActiv spartækninni hefur Mazda náð fádæma árangri til lækkunar eyðslu án þess að  
fórna afli né viðbragði – enda er akstursánægja eitt aðalsmerki Mazda. Að auki er Mazda3 einstaklega glæsilegur á að 
líta en hann er hannaður í anda KODO hönnunarinnar sem er innblásin af hreyfingum, krafti og lipurð blettatígursins.

SKYACTIV
Technology

MARGVERÐLAUNUÐ  
SKYACTIV SPARTÆKNI

MAZDA3 FRÁ 3.190.000 kr.

Komdu og reynsluaktu Mazda3 
      

10
 ára afmæli  

Mazdahjá Brimborg

Mazda3_alltannað_5x38_20150317_END.indd   1 24.3.2015   14:02:30



SKOÐUN
Gunnar

Mín skoðun Jón Gnarr
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Í vikunni var undirritaður þjóðarsáttmáli um læsi. Ég 
verð að viðurkenna að ég veit ekki alveg út á hvað 
hann gengur. Ég er hluti af þessari þjóð. Ég á fimm börn 

og eitt á grunnskólaaldri. Ég er rithöfundur og handrits-
höfundur. Ég hef því bæði tilfinninga- og fjárhagslega 
hagsmuni af því að fólk kunni vel að lesa. Ég hlustaði á 
langt viðtal við menntamálaráðherra um átakið en ég 
var engu nær. Einsog öll alvöru þjóðarátök þá er gert lag. 
Ekki alveg samt heldur var gerður nýr texti við gamalt lag. 
Lagið heitir: Það er gott að lesa, og er nýr texti við lagið 
Það er gott að elska með Bubba. Lagið á að virka hvetjandi 
á krakka. Þau hlusta á lagið og grípa bók. Eða kannski 
er þetta ætlað foreldrum. Mér finnst þetta samt hljóma 
eins og svo margt annað; eins og nýr texti við gamalt stef. 
Ég held að þetta sé lítið og illa hugsað og muni skila tak-
mörkuðum árangri ef nokkrum. Mér finnst þetta vera svo 
alvarlegt mál að það hefði alveg mátt henda í frumsamið 
lag. Mér finnst þetta eiginlega of sjoppuleg aðgerð til að 
kalla hana Þjóðarsáttmála. Hvar er til dæmis forsetinn? 
Og af hverju er okkur rithöfundum ekki boðið að vera 
með? Mér finnst eins og verið sé að blása til orrustu sem er 
fyrir fram töpuð því það er enginn með nein vopn heldur 
einungis lúðrablásara. Þetta er svona átak sem lýsir vilja 
en ekkert meira en það. Ég verð líka að viðurkenna að ég 
skil ekki alveg hugtakið „að lesa sér til gagns“. Ég set það 
alltaf í samband við það að geta lesið innihaldslýsingu á 
umbúðum útí búð. Ég skil ekki hugsunina á bak við hug-
takið. Hvað varð um „að lesa sér til gamans“?

hörð samkeppni
Ég held að ég hafi byrjað að lesa vegna þess að mér leiddist. 
Ég held að það sé líka ein helsta ástæðan fyrir því hvað 
við Íslendingar höfum lesið mikið í gegnum aldirnar. Fólk 
hefur verið einangrað og ekki haft um mikla dægrastytt-
ingu aðra að velja. Róbinson Krúsó var bara með eina bók 
á eyjunni sinni; Biblíuna, og las hana spjaldanna á milli. 
Ég hef lesið hana sjálfur og hún er drepleiðinleg. Maður 
les hana bara annaðhvort sem verkefni eða vegna þess að 
maður hefur nákvæmlega ekkert annað lesefni um að velja. 

En nú er öldin önnur. Það er offramboð af aðgengilegri og 
auðmeltanlegri afþreyingu en bókum. Athygli barna beinist 
í auknum mæli að snjallsímum, interneti, tölvuleikjum og 
sjónvarpi. Bækur mæta afgangi. Þetta er hörð samkeppni.

Borga krökkum fyrir að lesa
Kannski er kominn tími til að endurhugsa strategíuna ef 
fólki er virkilega alvara. Ég veit ekki alveg hvað þarf til en 
ég veit að það mun kosta mikla peninga. Ég hef oft bent 
á það hér og á öðrum vettvangi að íslenska er spurning 
um peninga. Það kostar að halda úti tungumálinu okkar. 
Ef við viljum það þá þurfum við að vera meðvituð og 
viljug að borga fyrir það. Ef við viljum ekki borga þá mun 
lestrarkunnáttu fara hrakandi jafnt og þétt og íslenskan 
mun lognast út af en enska taka yfir. Hún er þegar byrjuð 

að gera það. Næsta „kynslóð“ af tölvum verður radd-
stýrð. Það er bara staðreynd. Ég nota SIRI-gervigreindina í 
símanum mínum. Við tölum saman á ensku. Heimilistæki 
verða fljótlega raddstýrð líka. Það mun kosta 1-2 milljarða 
að gera okkur kleift að tala við vélarnar okkar á íslensku. 
Ef það verður ekki gert þá óttast ég afleiðingarnar. Það 
þarf líka að stokka upp allt fjármagn sem við erum nú 
þegar að veita til lestrarkennslu. Mér finnst mjög ólíklegt 
að það muni gerast. Því miður. Það er ekki einu sinni verið 
að þýða umbúðir utan um vörur. Við þurfum kannski 
algjörlega nýja hugmyndafræði við lestrarkennslu? Við 
erum svolítið búin að vera að reyna að fá krakka til að lesa 
vegna þess að það sé svo göfugt og spennandi ævintýri. Og 
oft er það svo. Sumir krakkar uppgötva þennan undra-
heim bókarinnar. En margir missa móðinn og gefast upp. 
Og þeim er sífellt að fjölga eins og kannanir sýna. Hvað 
með að taka upp hvatningar- og umbunarkerfi? Því ekki 
að borga krökkum fyrir að lesa?

Of sjoppulegt til að kalla 
 Þjóðarsáttmála

Kannski er kominn tími til 
að endurhugsa strategíuna ef 
fólki er virkilega alvara. 

Nú þegar sumri hallar er lítið lát á heim-
sóknum útlendra gesta í Reykjavík. 
Göngutúr um Kvosina minnir á 17. 
júní, slíkur er fjöldi ferðamanna. 
Fréttir herma að fundarsalir og gisting 
séu ekki á lausu næstu misserin þrátt 

fyrir öll hótelin og heimagistinguna. Svo áfram verður 
gestkvæmt.

Umheimurinn hefur uppgötvað að vetur norður 
undir heimskautsbaug er heillandi. Norðurljós og 
hressilegur hríðarbylur freista margra sem búa við 
tilbreytingarsnautt veðurfar. Fólki sem býr við bjartan 
dag og dimma nótt árið um kring þykir myrkur vetrar-
dagur spennandi ekki síður en bjartar sumarnætur. 
Það er góð búbót fyrir okkur og lyftistöng, sem gerir 
Reykjavík að líflegri bæ.

En þessu fylgja vaxtarverkir. Miðbærinn er að verða 
einsleitur. Hótel, gistiheimili, kaffihús, matstaðir og 
túristabúðir raska jafnvæginu. Daglegt líf okkar eyjar-
skeggja þarf meira rými. Aðdráttaraflið glatast ef ekki 
þrífast vinnustaðir og híbýli bæjarbúa.

Snjallir arkitektar kunna ráð við þessu. Þeir geta gætt 
vöruskemmur og yfirgefnar verksmiðjur lífi. Chelsea 
í New York og Kristjánshöfn í Kaupmannahöfn eru 
dæmi um vel heppnaða endurlífgun hnignandi borgar-
hluta. Í yfirgefnum skemmum blómstrar mannlíf í 
kringum fínustu gallerí, nýtísku skrifstofur og frumlega 
mannabústaði.

Á Landspítalalóðinni er samansafn ósamstæðra 
bygginga. Margar eru úreltar. Það er verkefni arkitekta 
að finna þeim nýtt hlutverk. Þær gætu hýst heilsu-
gæslu, skóla, hótel, matvörubúðir, banka, læknastofur, 
íbúðir og hvaðeina – snjallir fagmenn kunna svör við 
því.

Sjálft djásnið, gamli Landspítalinn, gæti orðið nýtt 
Listasafn Íslands og Listasafnið við Tjörnina breyst 
í langþráð Náttúruminjasafn. Um leið myndi létta á 
miðbænum.

Líklega má hagnast á öllu saman og nota afrakstur-
inn sem útborgun í nýjan spítala, sérhannað hús sem 
rúmt væri um og uppfyllti ýtrustu kröfur. Það gæti 
risið á Vífilsstöðum, í Fossvogi eða á góðri lóð í austur-
borginni. Ný bygging yrði notadrýgri og ódýrari en 
bútasaumurinn sem er á teikniborðinu.

Fínar hugmyndir Guðlaugs Þórs Þórðarsonar 
alþingismanns um nýtt hlutverk fyrir lögreglustöðina 
á Hlemmi og Þjóðskjalasafnið efst á Laugavegi eru 
greinar á sama meiði. Varnaðarorð Sigmundar Davíðs 
Gunnlaugssonar forsætisráðherra um stórkarlaleg 
byggingaráform eru líka athyglisverð. Skotgrafatónn-
inn dregur þó úr vægi orðanna. Svo kastar hann steini 
úr glerhúsi því lóðir ríkisins í miðborginni eru til 
skammar. En áhugi ráðherrans er lofsverður.

En höldum okkur við Landspítalalóðina. Þar er 
tvöfalt stórslys í uppsiglingu. Borgarstjóri og forsætis-
ráðherra og allt þeirra lið þurfa að sameinast um 
að afstýra slysinu. Efna þarf til hugmyndasamkeppni 
með tvíþættu markmiði – að standa vörð um mannlíf-
ið í miðborginni og finna nýjum Landspítala verðugan 
stað þar sem hann fær að vaxa og dafna.

Tvöfalt stórslys

Kristín  
Þorsteinsdóttir
kristin@frettabladid.is

Líklega má 
hagnast á 
öllu saman 
og nota af-
raksturinn 
sem út-
borgun í 
nýjan spítala, 
sérhannað 
hús sem 
rúmt væri 
um og upp-
fyllti ýtrustu 
kröfur. 
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Velkomin í núið
– frá streitu til sáttar
 
Byggt á Mindfulness-based Cognitive Therapy sem tvinnar 
saman aðferðum hugrænnar atferlismeðferðar og sálfræði 
austrænnar visku.

NÝTT NÁMSKEIÐ!

 
Námskeiðin eru í 8 vikur  
á Hilton Reykjavík Nordica
frá kl. 17.30 til 19.00
Innifalið er geisladiskur með 
núvitundaræfingum og handbók.

Skráning og frekari upplýsingar á:  

nuvitund.com 
Verð: 49.000 kr.

Leiðbeinendur 
verða sálfræðingarnir
Anna Dóra Frostadóttir, 
Guðbjörg Daníelsdóttir,  
Herdís Finnbogadóttir og 
Margrét Bárðardóttir

1. sept  
þriðjudagar 

17. sept  
fimmtudagar



Nánari upplýsingar og skráning: sími 525 4444    endurmenntun.is
SNEMMSKRÁNING VEITIR AFSLÁTT OG LÝKUR TÍU DÖGUM ÁÐUR EN NÁMSKEIÐ HEFST

Excel - fyrstu skre�n   
Snemmskráning til og með 4. september

Verkefnastjórnun - fyrstu skre�n   
Snemmskráning til og með 5. september

WordPress – Vinsælasta vefumsjónarker� í heimi  
Snemmskráning til og með 7. september

Árangursrík framsögn og tjáning 
Snemmskráning til og með 12. september

Vinnugleði - Mín vinna - mín líðan      
Snemmskráning til og með 13. september
 
Word ritvinnsla - fyrir byrjendur  
Snemmskráning til og með 14. september

STARFSTENGD HÆFNI

Hugræn atferlismeðferð við kvíða hjá fullorðnum 
Snemmskráning til og með 25. september

HEILBRIGÐIS- OG FÉLAGSSVIÐ

Að leggja grunninn - hagnýtar og gagnreyndar 
aðferðir í beitingu snemmtækrar íhlutunar 
í málörvun
Snemmskráning til og með 8. september

iPad í leikskólum
Snemmskráning til og með 18. september

UPPELDI OG KENNSLA

Síðustu dagar Sókratesar í Borgarleikhúsinu
Snemmskráning til og með 5. september

Sikiley - undraheimur ljóss, lita og 3000 ára 
samfelldrar menningarsögu
Snemmskráning til og með 7. september

Laxdæla saga
Snemmskráning til og með 14. september

Berlín: Hin nýja miðja Evrópu
Snemmskráning til og með 12. september

París – líf og lystisemdir 
Snemmskráning til og með 13. september

New York - Höfuðborg heimsins
Snemmskráning til og með 14. september

MENNING

Veigar garðsins – Námskeið í víngerð úr rabarbara og berjum
Snemmskráning til og með 29. ágúst

Byrjaðu í gol� – fyrir byrjendur og lengra komna
Snemmskráning til og með 1. september

Betri �ármál
Snemmskráning til og með 4. september

Ö�ugt sjálfstraust
Snemmskráning til og með 11. september

Hugleiðsla og jógaheimspeki
Snemmskráning til og með 12. september

PERSÓNULEG HÆFNI

Grunnur vélbúnaðar og algengustu stýrikerfa
Snemmskráning til og með 20. september

UPPLÝSINGATÆKNI

Lestur ársreikninga
Snemmskráning til og með 18. september

Verktaki eða launþegi
Snemmskráning til og með 22. september

Excel fyrir bókara  
Snemmskráning til og með 25. september

FJÁRMÁL OG REKSTUR

Stefnumótun og áætlanagerð fyrir sveitarfélög, 
stofnanir og félagasamtök
Snemmskráning til og með 4. september

Er�ð starfsmannamál 
Snemmskráning til og með 7. september

Hvatning og starfsánægja – áhrif stjórnenda 
Snemmskráning til og með 8. september

Sáttamiðlun fyrir stjórnendur  
Snemmskráning til og með 15. september

Árangursstjórnun og árangursmælikvarðar 
Snemmskráning til og með 19. september

STJÓRNUN OG FORYSTA

Blágrænar ofanvatnslausnir í byggð - frá hugmynd að veruleika
Snemmskráning til og með 11. september

VERKFRÆÐI OG TÆKNIFRÆÐI

Danska – þjálfun í talmáli á léttum nótum
Snemmskráning til og með 4. september

Ítalska fyrir byrjendur 
Snemmskráning til og með 4. september

Spænska I 
Snemmskráning til og með 4. september

TUNGUMÁL

Software Testing Foundations with ISTQB Certi�cation
(Prófun hugbúnaðar)
Snemmskráning til og með 31. ágúst

Leadership and Decision Making
Snemmskráning til og með 10. september

Getting a Grip on Exploratory Testing
Snemmskráning til og með 24. september

Bulk Data and Visualisation
Snemmskráning til og með 24. september

ERLENDIR SÉRFRÆÐINGAR

NÁMSKEIÐ Á NÆSTUNNI
ENN FLEIRI NÁMSKEIÐ Á ENDURMENNTUN.IS

STYRKTU
STÖÐU ÞÍNA
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Verið velkomin í reynsluakstur í dag frá 12-16

Kauptúni 1 / Beint á móti IKEA / 575 1200

Dísilvél 2,0 lítrar, 136 hestöfl, eldsneytisnotkun 6,1 l/100 km* / Bensínvél 1,6 lítrar, 175 hestöfl, eldsneytisnotkun 7,6 l/100 km* / Öllum Hyundai 
bílum fylgir 5 ára verksmiðjuábyrgð / Nýr Hyundai Tucson er einnig frumsýndur hjá umboðsmönnum Hyundai á eftirtöldum stöðum: Bílási 
Akranesi, GE bílum Reykjanesbæ og Bílasölu Akureyrar. *Viðmiðunartölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri.

Nýr Hyundai Tucson er einstaklega fallegur, með sjálfskiptingu, fullkomið fjórhjóladrif 
og sparneytna dísilvél. Komdu og upplifðu gæði Hyundai í reynsluakstri á nýjum 
Hyundai TUCSON með fimm ára ábyrgð.

Hyundai Tucson – Verð frá 5.490.000 kr.

Frumsýning í dag
Nýr Hyundai Tucson
Fjórhjóladrif, sjálfskipting, dísilvél



E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

 N
7

0
2

8
3

Verið velkomin í reynsluakstur í dag frá 12-16

Kauptúni 1 / Beint á móti IKEA / 575 1200

Dísilvél 2,0 lítrar, 136 hestöfl, eldsneytisnotkun 6,1 l/100 km* / Bensínvél 1,6 lítrar, 175 hestöfl, eldsneytisnotkun 7,6 l/100 km* / Öllum Hyundai 
bílum fylgir 5 ára verksmiðjuábyrgð / Nýr Hyundai Tucson er einnig frumsýndur hjá umboðsmönnum Hyundai á eftirtöldum stöðum: Bílási 
Akranesi, GE bílum Reykjanesbæ og Bílasölu Akureyrar. *Viðmiðunartölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri.

Nýr Hyundai Tucson er einstaklega fallegur, með sjálfskiptingu, fullkomið fjórhjóladrif 
og sparneytna dísilvél. Komdu og upplifðu gæði Hyundai í reynsluakstri á nýjum 
Hyundai TUCSON með fimm ára ábyrgð.

Hyundai Tucson – Verð frá 5.490.000 kr.

Frumsýning í dag
Nýr Hyundai Tucson
Fjórhjóladrif, sjálfskipting, dísilvél



Í dag
11.35 Newcastle - Arsenal Sport 2
13.50 Liverpool - West Ham Sport 2 
13.50 Chelsea - Crystal Palace Sport 3 
16.00 Stjarnan - Selfoss Sport
16.20 Tottenham - Everton Sport 2 
18.20 Barcelona - Malaga Sport 
20.20 Real Madrid - Real Betis Sport 

16.00 Stjarnan - Selfoss Laugardalsvöllur

Nýjast

Ásdís var í kastinu eftir að 
hún komst ekki áfram.
Guðmundur Benediktsson 
@GummiBen

SlakaSta Sæti ÁSdíSar í Sjö Ár  
Ásdís Hjálmsdóttir gerði ógilt í 
tveimur af þremur köstum sínum í 
undankeppninni í spjótkasti kvenna 
á HM í frjálsum í Peking í gær. Ásdís 
kastaði lengst 56,72 metra í fyrsta 
kasti sem skilaði henni í 29. sæti af 
32 keppendum. Ásdís hefði þurft að 
kasta yfir 62,21 metra til að komast 
í úrslit en hún hefur lengst kastað 
62,14 metra í ár. Fuglahreiðrið hefur 
ekki verið góður staður fyrir Ásdísi. 
Ásdís hefur ekki verið neðar á stór-
móti í sjö ár eða síðan 
hún endaði í 50. sæti á 
sama stað á Ólympíu-
leikunum 2008. Aníta 
Hinriksdóttir náði því 
bestum árangri á þessu 
heimsmeistaramóti 
með því að enda í 26. 
sæti í 800 metra 
hlaupi kvenna en 
hún var með 20. 
besta tímann í 
undanrásum.

Fyrirliðarnir með bikarinn, Ásgerður 
Stefanía Baldursdóttir, fyrirliði Stjörn-
unnar, og Guðmunda Brynja Óladóttir, 

fyrirliði Selfoss.

1981-82 
Breiðablik og Valur
1981 Breiðablik vann 4-0 
1982 Breiðablik vann í víta-
keppni

1984-1985 
Valur og ÍA
1984 Valur vann í vítakeppni 
1985 Valur vann 1-0

1987-1988 
Valur og ÍA
1987 Valur vann 2-1 
1988 Valur vann 1-0

1996-1997 
Breiðablik og Valur
1996 Breiðablik vann 3-0 
1997 Breiðablik vann 2-1

1998-1999
Breiðablik og KR
1998 Breiðablik vann 3-2 
1999 KR vann 3-1

1999-2000
KR og Breiðablik
1999 KR vann 3-1 
2000 Breiðablik vann 1-0

2003-2004
Valur og ÍBV
2003 Valur vann 3-1 
2004 ÍBV vann 2-0 
 
2014-2015
Stjarnan og Selfoss
2014 Stjarnan vann 4-0 
2015 Í dag klukkan 16.00

8. 
skiptið 
sem lið mætast tvö ár  
í röð í bikarúrslitum

365.is      Sími 1817

ÚRSLITIN RÁÐAST
Í BORGUNARBIKAR KVENNA

 
Selfoss og Stjarnan mætast í úrslitaleik Borgunarbikarsins kl. 15:45
á Stöð 2 Sport í dag. Ekki missa af einum stærsta leik ársins!.

 Í DAG KL. 15:45

fóTBoLTi „Við eigum tvo erfiða leiki 
fyrir höndum, getum lítið æft og 
sáum í raun enga ástæðu til að breyta 
núna,“ segir Lars Lagerbäck, annar 
landsliðsþjálfara Íslands, en hann og 
Heimir Hallgrímsson völdu nákvæm-
lega sama landsliðshóp og síðast. 
Þann 3. september á liðið leik gegn 
Hollandi ytra í undankeppni EM og 
þremur dögum síðar tekur 
Ísland á móti Kasakstan 
á Laugardalsvelli. Strák-
arnir eru í efsta sæti 
síns riðils og margir 
Íslendingar sjá EM í 
hillingum.

„Ég skil vel að fólkið 
hafi  væntingar.  Ég 
kynntist því líka í Sví-
þjóð. Við í liðinu eigum 
ekki að hugsa um 
það. Við eigum 
aðeins að hugsa 
um okkur og 
okkar undir-

búning fyrir hvern leik. Andlegi þátt-
urinn skiptir gríðarlegu máli. Það er 
undir okkur komið hvort við vinnum 
leiki.“ Svíinn segir að það verði ekki 
breytt út af í neinu. Þeir Heimir 
munu halda áfram að heilaþvo leik-
menn sína.

„Það er ákveðinn heilaþvottur í 
gangi hjá okkur því við erum mikið 
að tala um sömu hlutina. Við verðum 
að sjá til þess að allir þekki sitt hlut-

verk og við náum ákveðnu frum-
kvæði með því að hafa allt okkar á 
hreinu,“ segir Lars en hefur hann 
aldrei áhyggjur af því að leikmenn 
verði þreyttir á heilaþvottinum?

„Ég vona ekki. Það er í fínu 
lagi mín vegna ef leikmenn eru 

búnir að fá nóg af mér svo 
lengi sem við spilum 

vel og vinnum 
leiki,“ segir Sví-

inn geðþekki 
og glottir við 

tönn. – hbg

Munum halda áfram að 
heilaþvo landsliðsmenn

reynir aftur Á Óla-Álögin  
KR tekur á morgun á móti Val í 
sjónvarpsleik 18. umferðar Pepsi-
deildarinnar en þá fer fram heil 
umferð (sjá fyrir neðan). Valur vann 
KR sannfærandi í fyrstu tveimur 
leikjum liðanna í sumar (3-0 í deild 
og 2-0 í bikarúrslitum) og KR-ingar 
hafa ekki unnið lið undir stjórn 
Ólafs Jóhannessonar í þrettán 
deildar- og bikarleikjum og tólf ár 
(1 jafntefli og 12 töp). Lið Ólafs hafa 
enn fremur unnið fimm síðustu 
leiki sína á KR-velli og það með 
markatölunni 10-1. 

Á morgun
14.50 Swansea - Man. United  Sport 2
15.55 AS Roma - Juventus  Sport 3 
11.35 Newcastle - Arsenal  Sport 2 
17.30 KR - Valur  Sport
17.30 Genoa - Hellas Verona  Sport 3
22.00 Pepsimörkin Sport 

17.00 ÍBV - Keflavík Hásteinsvöllur
18.00 fylkir - ÍA Fylkisvöllur
18.00 fjölnir - Stjarnan Fjölnisvöllur
18.00 Breiðablik - Leiknir Kópavogsvöllur
18.00 fH - Víkingur Kaplakrikavöllur
18.00 KR - Valur Alvogenvöllurinn

fimmtÁn Stiga tap í pÓllandi 
Ísland tapaði fyrir Póllandi, 80-65, í 
fyrsta leik sínum á móti þar í landi 
í gær. Pólska liðið var með undir-
tökin allan leikinn og leiddi með 
átta stigum, 20-12, 
eftir 1. leikhluta. 
Íslenska liðið beit 
í skjaldarrendur 
í 2. leikhluta og 
aðeins munaði 
einu stigi, 36-35, á 
liðum í hálfleik. Pól-
verjar reyndust svo sterkari í seinni 
hálfleik og unnu á endanum fimm-
tán stiga sigur. Logi Gunnarsson var 
stigahæstur í íslenska liðinu með 
nítján stig. Ísland mætir Líbanon 
í dag og leikur svo gegn Belgíu á 
morgun áður en liðið heldur til 
Berlínar á EM.

fóTBoLTi Stjarnan vann 4-0 sigur á 
Selfossi í bikarúrslitum í fyrra en 
það var fyrsti bikarúrslitaleikur Sel-
fyssinga frá upphafi. Að sögn Guð-
mundu Brynju Óladóttur, fyrirliða 
liðsins, eru Selfosskonur reynslunni 
ríkari og tilbúnari í slaginn en fyrir 
ári.

„Já, algjörlega. Við vorum í fyrsta 
sinn í bikarúrslitum í fyrra og það 
var mikil reynsla fyrir okkur. Nú vita 
stelpurnar út á hvað þetta gengur,“ 
sagði Guðmunda.

Selfosskonur búa líka að því að 
hafa unnið Stjörnuna í sumar, en 
Guðmunda og stöllur hennar unnu 
fyrri leik liðanna í Pepsi-deildinni 
með tveimur mörkum gegn einu 
en það var fyrsta tap Stjörnunnar 
í deildar- eða bikarleik í rúmt ár. 
Ásgerður Stefanía Baldursdóttir, 
fyrirliði Stjörnunnar, viðurkennir að 
Garðbæingar hafi spilað undir getu í 
fyrri leiknum.

„Við vorum skugginn af sjálfum 
okkur í fyrri leiknum og varla 

 byrjaðar þetta mót. Við bættum 
okkur mikið milli leikjanna og mér 
fannst við spila góðan leik á Selfossi,“ 
sagði Ásgerður en Stjarnan vann 
seinni leik liðanna 1-3.

Ásgerður er að taka þátt í sínum 
fjórða bikarúrslitaleik með Stjörn-
unni. Liðið tapaði fyrir Val 2010 en 
vann bikarinn 2012 og 2014. Ásgerð-
ur segir að reynsla Stjörnunnar í 
leikjum sem þessum skipti máli þótt 
hún hafi ekki úrslitaáhrif: „Vonandi 
hjálpar þetta okkur eitthvað en það 

gefur okkur ekkert forskot á laugar-
daginn.“

Á meðan Stjarnan hefur sópað að 
sér titlum síðustu ár á Selfoss enn eftir 
að vinna sinn fyrsta stóra titil. En er 
pressa á liðinu að landa þessum fyrsta 
titli? „Þú ferð ekki í bikarúrslitaleik til 
að tapa og það er kannski smá pressa 
á okkur að vinna hann. En það er 
meiri pressa á þeim. Það er aðallega 
pressa frá okkur sjálfum að vinna 
leikinn,“ sagði Guðmunda að lokum.
ingvithor@365.is

Stjarnan – Selfoss, taka tvö
Stjarnan og Selfoss mætast annað árið í bikarúrslitum. Stjörnukonur fóru illa með reynslulítið lið Selfoss í 
fyrra en í ár eru Selfyssingar reynslunni ríkari og stefna að því að vinna fyrsta stóra titilinn í sögu félagsins.
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ford.is

Ford Ka frá 1.695.000 kr.
Kynntu þér þennan ferska, flinka, flotta og ferlega skynsama smábíl.  
Þú færð ekki nýjan bíl á lægra verði. Veldu sparneytinn borgarbíl og lækkaðu 
rekstrarkostnaðinn. Ford Ka er líka þekktur fyrir afburða aksturseiginleika,  
gott notagildi og litríkan persónuleika.

Ford Ka Trend Plus 3 dyra 1,2i bensín, 69 hö, beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,9 l/100 km. Losun koltvísýrings CO2 115 g/km.  
Tökum allar tegundir bíla upp í nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður og gerð getur verið frábrugðin mynd í auglýsingu.

Lægsta verðið á Íslandi

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16.
Varahlutaverslun og verkstæðismóttaka er einnig opin laugardaga kl. 12-16.

20 ára afmæli  
Fordhjá Brimborg

Kynntu þér Ford Ka

Komdu og prófaðu

Ford_Ka_lægstaverð_5x38_20150723_END.indd   1 23.7.2015   14:17:06
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Verkið fjallar um 
það að vera ung-
lingsstelpa og er 
flutt og samið af 
unglingsstelpum. 
Ég samdi það með 
þeim en þær flytja 

það,“ segir dansarinn og danshöfund-
urinn Ásrún Magnúsdóttir um verkið 
GRRRRRLLLLSSS. Verkið verður frum-
sýnt í dag í Gamla bíói og er hluti af 
Reykjavík Dance Festival sem stendur 
yfir fram á sunnudag. Unglingsárin eru 
höfundinum hugleikin enda segir hún 
þetta vera spennandi aldur þar sem 
maður er ekki lengur barn en ekki orð-
inn fullorðinn, í einhvers konar milli-
bilsástandi.

„Þetta er óður til unglingsáranna,“ 
segir Ásrún. „Verkið er fyrir allar ung-
lingsstelpur í dag, allar konur sem hafa 
verið unglingsstelpur, allar stelpur sem 
eiga eftir að vera unglingsstelpur. Og alla 
menn sem verða aldrei og hafa aldrei 
verið unglingsstelpur.“

Hugmyndin kviknaði hjá Ásrúnu í 
vetur og var hennar eigin reynsla af ung-
lingsárunum henni einnig hugleikin, 
auk þess sem hún hafði verið að kenna 
unglingsstúlkum dans í Listdansskóla 
Íslands en Ásrún er útskrifaður dansari 
frá Listaháskóla Íslands og hefur sett 
upp nokkur dansverk.

„Ég var líka mikið að hugsa þetta 
út frá því að það er búin að vera svo 
mikil femínísk bylgja í gangi á Íslandi,“ 
segir hún og vísar þar í Beauty tips- 
byltinguna og Freethenipple þar sem 
konur á öllum aldri losuðu sig við 
skömmina. Hún vildi vita hvort ung-
lingsstelpur væru að velta fyrir sér bylt-
ingunum og skilaboðum þeirra.

„Mig langaði að sjá hvernig er fyrir 
yngri stelpurnar að verða fyrir þeim. 

Þær eru ekki komnar úr að ofan á 
 Twitter, eru ekki í Reykjavíkurdætrum 
eða eitthvað þannig. Mig langaði að vita 
hvað þær hefðu að segja um þetta og 
hvernig þær upplifðu þetta,“ segir hún.

Og hvernig upplifðu þær þessa bylt-
ingu? „Þær eru að vissu leyti mjög með-
vitaðar en að öðru leyti ekki. Mér fannst 
það jákvætt því þær finna ekki fyrir því 
sérstaklega að þær þurfi að berjast fyrir 
því að vera konur enda eru þær þarna 
mitt á milli, enn börn í rauninni. En þær 
eru samt líka baráttukonur.“

Í vor auglýsti Ásrún því eftir ung-
lingsstelpum til þess að skapa dansverk 
með henni. Viðbrögðin voru vonum 
framar  –  um fimmtíu stelpur á aldr-
inum 13–16 ára komu, allar máttu vera 
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og  tuttugu standa eftir. Í sameiningu 
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Stelpurnar 
taka völdin 
Unglingsstelpur sölsa undir sig sviðið í Gamla 
bíói með dansverki sem þær sömdu sjálfar. 

Fréttablaðið/Vilhelm

Ásrún og ung-
lingsstelpurnar 

tjá unglingsárin í 
dansi í sýningunni 

GRRRRRLLLLSSS.

Aðalstræti 10 ( 2.hæð Kraum )

Júniform 
opnar sérverslun 
í Aðalstræti 10 

( 2.hæð Kraum )

Opnunartímar:
Mán-föst 11-18

laugardagar 10 -17 
sunnudagar 12-17

Verkið fjallar um það 
að Vera unglingsstelpa 
og er flutt og samið af 
unglingsstelpum.



Kræsingar & kostakjör
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arkhonnun.is
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www.netto.is
| Mjódd · Grandi · Salavegur ·  Búðakór · Akureyri · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss |

snacK  
attacK
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nÝtt - SiStema trio brúSar
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2.398 kr

salatbox með hnífapörum 
og sósuboxi

KælitasKa

2.498 kr

trio 480 ml

798 Kr

trio 700 ml

998 Kr

trio 580 ml

898 Kr

snacK  
attacK

lítið
798 Kr



Vertu eins og heima hjá þér
Lokahelgi tilboðanna í ágústbæklingi

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.

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

 29.990 kr.   39.980 kr.

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.

HOBART 
2,5 sæta sófi. Town dökkgrár. 
Fætur úr olíuborinni eik.
Stærð: B:178 D:78 H:85,5 cm

 99.990 kr.   129.990 kr.

BELINA 
Borðstofuborð, viður/hvítt.
Stærð: 100 x 170/270 H: 74 cm 

CARINA 
Borðstofuborð, hvítt.
Stærð: 100 x 170/270 H: 74 cm 

 99.990 kr.   119.990 kr.  109.990 kr.   129.990 kr.

3.

2.

1.

1. IVV All in one diskur 32x28 cm 7.990 kr. 2. IVV glas Niagara 1.790 kr. 3. Paul 
Pava diskur (34 cm) 9.990 kr. 12.990 kr.  4. iittala Kastelmi skálar – Forest green 
og apple green – með 20% afslætti  3.192 kr. 3.990 kr.

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

 199.990 kr.   299.990 kr.

 299.990 kr.  
 409.990 kr.

EDWARD
Tungusófi. Blágrátt 
slitsterkt áklæði.  
Val um púða eða  
pullur í baki.
Stærð:  
270 × 163 × 90 cm

Mathilde 
Barstóll hvítur og rauður 

 17.990 kr.   27.990 kr.

ABBY 
Borðstofustóll, dökkgrár og grár 

 14.990 kr.   24.990 kr.

ASAMA 
Borðstofustóll, svart PU leður.

 11.990 kr.   15.990 kr.

FREYJA 
Borðstofustóll, svart PU leður  
með viðarfótum. 

MADISON 
Borðstofustóll, eik með gráu  
eða dökkgráu áklæði.

 19.990 kr.   24.990 kr.  34.990 kr.   44.990 kr.

4.

      
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

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

Reykjavík og Akureyri www.husgagnahollin.is

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/ 

Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni eru birtar með 
fyrirvara um prentvillur. Yfirstrikað verð sýnir fullt verð vöru.
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Kristján Þór Júlíusson, 
bæjarstjóri á Akur-
eyri, bauð tuttugu 
og fjóra flóttamenn 
frá Júgóslavíu vel-
komna til bæjarins. 
Fólkið átti að baki 

langt og strangt ferðalag. Í hópnum 
eru þrettán fullorðnir og ellefu börn. 
Fólkið, sem er serbneskt að uppruna, 
var hrakið burt frá Krajina-héraði í 
Króatíu árið 1996 ásamt hundruðum 
þúsunda manna og hefur dvalið í 
flóttamannabúðum síðan.“  Þannig 
hófst frétt Fréttablaðsins þann 28. 
mars árið 2003 um komu flótta-
manna til Akureyrar þremur dögum 
áður. Í þessum hóp voru meðal ann-
ars Sava og Nedeljka Ostojic, ásamt 
12 ára syni sínum, Sasa. Sasa hafði þá 
lifað meirihluta ævi sinnar á hrak-
hólum í flóttamannabúðum.

Á einu ári söfnuðu hjónin fyrir 
útborgun í íbúð á Akureyri. Sava 
vann hjá BM Vallá þar til honum var 
sagt upp árið 2010 í efnahagsþreng-
ingunum. Nú starfa þau hlið við hlið 
í þvottahúsi öldrunarheimilisins 
Hlíðar. Gleðin skín af þeim þegar 
blaðamaður og ljósmyndari hitta 
þau í vinnunni. Þau lýsa lífi sínu sem 
gjörbreyttu frá því sem þau þekktu 
áður. „Það vantar bara sumar hérna á 
Íslandi, það er búið að vera svo kalt,“ 
segir Nedeljka og blaðamaður tekur 
heils hugar undir.

Man vel eftir fyrsta deginum
„Það var rosalega erfiður tími, þessi ár 
áður en við komum til Íslands, segir 
Nedeljka og rödd hennar breytist 
örlítið þegar hún rifjar upp þennan 
tíma. „Það var stríð og við vorum glöð 
að komast í burtu. Við vorum á þess-
um tíma án lands. Erum í bakgrunn-
inn sem bæði Króatar og  Serbar, 
einhvers konar blanda af þessu öllu 
saman.“

Allt frá falli Sovétríkjanna hefur 
Balkanskagi logað í illdeilum. Þjóð-
ernishreinsanir, glæpir gegn mann-
kyninu og frelsisbarátta þjóðarbrota 
með tilheyrandi átökum og borgar-
stríðum voru daglegt brauð. Ekki er 
langt síðan kosið var í Kósóvó í fyrstu 
þjóðaratkvæðagreiðslu ríkisins sem 
sjálfstæðs ríkis. Hún gekk þó ekki 
áfallalaust fyrir sig og átök brutust út 
svo að þurfti að endurtaka atkvæða-
greiðsluna í nokkrum héruðum 
Kósóvó.

Í kjölfar þess að Akureyrarbær 
ákvað að taka á móti flóttafólki var 
farið í sendiför til Belgrad til að kanna 
ástandið. Þetta var gert að frumkvæði 
fyrrverandi félagsmálaráðherra, Páls 
Péturssonar, og nú hefur flokkssystir 
hans, Eygló Harðardóttir, ákveðið að 
endurtaka leikinn.

Eygló Harðardóttir, félags- og 
húsnæðismálaráðherra, lýsti 
yfir vilja íslenskra stjórnvalda 

til að taka á móti um 50 flótta-
mönnum á næsta ári. Ísland yrði 
þannig þátttakandi í samvinnu 
Evrópu þjóða um móttöku svokall-
aðs „kvótaflóttafólks“. Akureyrarbær 
var fyrsta sveitarfélagið til að lýsa því 
yfir að það væri reiðubúið að taka við 
flóttafólki til sín. „Ástæðan fyrir því 
er í raun einföld,“ segir Eiríkur Björn 
Björgvinsson, bæjarstjóri á Akureyri. 

„Við teljum að okkur renni blóðið til 
skyldunnar til að hjálpa þessu fólki. 
Þetta upphófst þannig að bæjar-
fulltrúar fóru að ræða saman sín á 
milli hvort það væri ekki eitthvað 
sem við Akureyringar gætum gert. Í 
framhaldinu fór þetta eðlilegar leiðir 
í kerfinu. Við viljum sýna að okkur er 
alvara með því að vera til staðar við 
komu flóttamanna til Íslands. Við 
höfum vissulega ágæta reynslu af 
einmitt því að bjóða fólk velkomið á 
þennan hátt því við tókum við 24 ein-

staklingum, fimm fjölskyldum, árið 
2003 frá gömlu Júgóslavíu.“

Reynslan er góð
Árið 2003 komu til Akureyrar 24 
flóttamenn frá Serbíu eftir erfið 
átök. Voru þetta fimm fjölskyldur 
sem höfðu átt í miklum erfiðleikum 
og þurft að hverfa frá heimkynnum 
sínum. Að mati Eiríks er reynsla 
Akureyringa góð af þessu og þær 
upplýsingar og gögn sem bæjar-
félagið á um móttökuna og ferlið allt 

er öllum sveitarfélögum landsins 
opin. „Við sem þekkjum þetta vitum 
að þessi reynsla frá 2003 er mjög góð. 
Miðað við þá umræðu sem er í gangi 
nú er ákveðin siðferðisleg skylda 
okkar að bjóða fram krafta okkar á 
nýjan leik,“ segir Eiríkur og bendir á 
að nú tólf árum síðar eru allir þessir 
einstaklingar búsettir enn á Akur-
eyri. „Þetta hefur gengið mjög vel. 
Þessir einstaklingar eru bara eins og 
ég og þú, hluti af samfélaginu sem 
gengur til vinnu á daginn og sinnir 

sínu,“ og bætir við að bæjarstjóri 
og blaðamaður séu báðir aðkomu-
menn í þessari sveit þótt ekki séu 
þeir flóttamenn.

„Við eigum mikið af upplýsingum 
um hvernig okkur gekk árið 2003. 
Það sveitarfélag sem verður fyrir 
valinu nú getur fengið þessar góðu 
upplýsingar frá okkur. Eins er mikil-
vægt að við látum einnig vita hvað 
gekk ekki upp eða hvað við hefðum 
mátt gera betur við komu flótta-
mannanna árið 2003. Þær upp-

Okkur rennur blóðið til skyldunnar
Bæjarstjórinn á Akureyri kveðst spenntur fyrir því að taka á móti flóttamönnum í bæinn.

Við vorum án lands
Sava og Nedeljka höfðu verið fjarri heimkynnum í flóttamannabúðum í sjö ár þegar 
þau komu til Íslands. Þau eru ánægð með hlutskipti sitt, en segjast sakna sumarsins.

Nedelkja og Sava Ostojics segi líf þeirra hafa gjörbreyst við komuna til Íslands. Mynd/Völundur Jónsson

Ég hugSaði með mÉr 
hvort Ég ætlaði 
virkilega að búa 
hÉrNa leNgi. þetta var 
auðvitað allt öðruvíSi 
eN heima.
Nedelkja Ostojics

þetta var roSalega 
erfiður tími, þeSSi ár 
áður eN við komum til 
íSlaNdS. 

Nedeljka segir það hafa verið nokk-
ur viðbrigði að koma norður á Akur-
eyri fyrst. Áður en hópurinn kom 
norður höfðu þau eytt einum degi í 
höfuðborginni og fengið kynningar-
ferð um svæðið. Þó að það séu nú rúm 
tólf ár síðan þau komu til Íslands man 
Nedeljka eftir fyrsta deginum á Akur-
eyri alveg eins og hann hafi verið í 
gær. „Veðrið var ekki með besta móti 
þennan dag. Rigning og blautt og kalt 
og ég hugsaði með mér hvort ég ætl-
aði virkilega að búa hérna lengi. Þetta 
var auðvitað allt öðruvísi en heima. 
Við fórum svo í Rauða krossinn 
þar sem okkur voru afhentir lyklar 
að íbúðunum okkar. Enginn sagði 
orð, það var allt rosalega hljótt. Við 
höfðum túlk lengi á eftir sem hjálpaði 
okkur en það er minnisstætt hversu 
lítið var talað. Það þögðu bara allir.“

Börnin voru fljót að ná íslenskunni
„Það er erfitt að læra og eins og þú 
heyrir þá tala ég ekkert rosa mikið,“ 
segir Nedeljka og afsakar íslenskuna 
sína. Hún þarf þess heldur betur ekki 
enda skilst allt upp á punkt og prik 
sem hún segir. Á meðan við ræðum 
saman stendur Sava og brýtur saman 

fatnað og handklæði og fyllir upp í 
eyðurnar ef einhverjar eru. „En börnin 
voru fljót að ná þessu og sonur okkar 
talar hundrað prósent íslensku. Hann 
hlær að því að ég sé að tala við blaða-
mann núna,“ segir hún. „Það var rosa 
gott að sjá hvað börnin voru fljót að 
ná þessu og nú er sonur okkar á leið 
í háskóla og allt gengur rosalega vel.“

Gekk vel að finna störf fyrir karla
Í skýrslu sem Akureyrarbær gaf út ári 
eftir að flóttafólkið kom til landsins 
segir að vonum framar hafi gengið 
að koma þessum einstaklingum í 
vinnu. Samkvæmt kostnaðaráætlun 
sem gerð var í upphafi fékk full-
orðna fólkið fulla framfærslu fyrstu 
sex mánuðina, tvo þriðju næstu 
þrjá mánuðina og þriðjung síðustu 
þrjá. Hins vegar var það svo að allar 
fyrirvinnur voru komnar í störf eftir 
þriggja mánaða veru á landinu.

Teymið sem vann með flótta-
fólkinu skoðaði menntun og reynslu 
þeirra sem komu og eftir þá skoðun 
var rætt við faggreinar sem pössuðu 
hverjum og einum. Þetta átti einkum 
við karlana í hópnum en mun erfið-
ara var að finna vinnu við hæfi fyrir 

kvenfólkið. Það sem í boði var voru 
aðallega hlutastörf sem hentuðu fólki 
illa. Innan árs voru þó allir komnir í 
fulla vinnu.

Heim annað hvert ár
Nedeljka segir fjölskylduna reyna að 
fara annað hvert ár heim til Serbíu til 
að hitta frændfólk sitt. Þó hefur það 
verið erfiðara og erfiðara síðustu ár. 
„Hrunið 2008 skiptir okkur miklu 
máli því krónan er miklu lægri núna 
en hún var þannig að það er dýrara að 
fara til Serbíu,“ segir Nedeljka. Hún 
eigi frændur og frænkur nærri Belgrad 
og reyni að vera í góðum samskiptum 
við fólkið sitt. Foreldrar hennar séu 
þó fallnir frá og bræður hennar látnir.

Halda vel hópinn
Þessi 24 manna hópur býr enn allur á 
Akureyri. Aðspurð segir hún hópinn 
hittast reglulega. „Já við hittumst og 
spjöllum og borðum stundum saman 
á laugardögum. Það skiptir okkur 
máli að geta rætt við fólk með sama 
bakgrunn. Þessi hópur er ágætlega 
samrýmdur, þannig lagað séð, þótt 
auðvitað hafi menn farið sitt á hvað 
hér á Íslandi.“

Sveinn  
Arnarsson
sveinn@frettabladid.is

↣
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ÞAÐ SEM EKKI DREPUR MANN - DAVID LAGERCRANTZ

LISBETH SALANDER
ER MÆTT AFTUR!

„Lagercrantz

hefur skrifað góða og

skemmtilega spennusögu

sem stendur fullkomlega

á eigin fótum.“

SVENSKA DAGBLADET

„AðdáendurLisbeth Salandergeta andað léttar!Pönk-hakkara-hetjan okkarer í góðum höndum.“USA TODAY

„Bók Lagercrantz

er aldrei formúlukennd,

hún er rennilegri og þéttari

en fyrstu bækurnar þrjár,

þótt hann fylgi forskriftinni

og byggi söguna upp

hægt og örugglega.“

GUARDIAN

ÞÝÐING: HALLA KJARTANSDÓTTIR

Fjórða bókin í Millenium-seríunni.
Kemur út samtímis um allan heim í 2,7 milljónum eintaka!



Þegar þú teflir í klukkutíma notarðu  
jafn mikla orku og skákklukka þarf  
til að ganga í næstum 100 ár
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

lýsingar eru einnig mjög mikil-
vægar,“ segir Eiríkur og bendir á að 
nú séu umræður á algjöru frumstigi. 
Það sé algjörlega óljóst hvort af 
þessu verði, hversu stór hópurinn 
verði sem komi til landsins og þá 
hvert hann fari hér innanlands. „Við 
verðum ekkert móðguð þótt Akur-
eyri verði ekki fyrir valinu í þetta 
skiptið. Það er hins vegar skylda 
okkar að rétta út faðminn og sýna að 
okkur er alvara um að aðstoða okkar 
minnstu bræður.“

Það eru allir velkomnir norður
Stuðningur við innflytjendur á Akur-
eyri er góður að mati þeirra sem stýra 
bæjarfélaginu. Bæjarfélagið rekur 

meðal annars sérstaka upplýsinga- 
og ráðgjafarþjónustu fyrir íbúa af 
erlendum uppruna í þeim tilgangi 
að styðja við bakið á þeim og hjálpa 
þeim við daglegt líf og aðlögun að 
því samfélagi sem þeir búa í. Eiríkur 
bendir á að jafnvægi verði einnig að 
vera til staðar. „Það er enginn að tala 
um að það verði eitthvað meira en 
við ráðum við. Við munum auðvitað 
þurfa að vega og meta jafnvægið í 
þessu öllu saman þótt auðvitað séu 
allir velkomnir norður. “

En gagnrýnisraddir hafa hins 
vegar heyrst frá Akureyringum. 
Eiríkur greinir frá því að hann hafi 
heyrt gagnrýni vegna þessa bæði úti 
á götu, í símtölum og í erindum sem 

berast bænum frá bæjarbúum. „Þetta 
er ekki gagnrýnislaust hjá okkur. Ein-
hverjir íbúar hafa látið okkur vita að 
við séum ekki að breyta rétt með 
að bjóða flóttamönnum hingað til 
okkar. Sumum finnst skrýtið að við 
séum að hjálpa fólki í öðrum löndum 
á meðan fólk hér heima hafi það ekki 
nógu gott. Við erum auðvitað að gera 
okkar besta fyrir það fólk líka en á 
sama tíma rennur okkur blóðið til 
skyldunnar að hjálpa okkar minnstu 
bræðrum. Flóttamenn í dag búa við 
þannig aðstæður að við getum ekki 
gert okkur í hugarlund hversu slæmar 
þær eru. Það eru fáir hér heima sem 
búa við þessar hörmungar,“ segir 
Eiríkur.

Eiríkur Björn Björgvins-
son bæjarstjóri segir að 
Íslendingar geti ekki gert sér 
í hugarlund hversu slæmar 
aðstæður flóttamanna séu.

↣

Fréttablaðið/Ernir
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Bakgrunnurinn skiptir máli
Þeir einstaklingar sem komu til 
Akureyrar árið 2003 búa enn á Akur-
eyri. Mikill stuðningur var til staðar 
þegar sá hópur kom til landsins og 
hélt teymi á vegum Akureyrar og 
Rauða krossins vel utan um hópinn. 
Allur hópurinn hóf þegar í stað nám 
í íslensku og börnin voru gerð tilbúin 
fyrir skóla næsta vetur. Útvegaður var 
túlkur fyrsta árið þeim til halds og 
trausts. Börnin voru fljót að aðlagast 
umhverfinu og komust í samband við 
börn í nágrenni sínu nokkuð fljótt. 
Fram kemur í skýrslu Akureyrar-
bæjar um hvernig til hafi tekist að 
börnin hafi fylgt námsefninu mjög 
vel og í takt við það sem lagt var upp 

með. Þau voru einnig mjög fljót að ná 
íslenskunni og fóru að tala hana reip-
rennandi á skemmri tíma en menn 
vonuðu í upphafi.

Eiríkur segir einmitt skipta miklu 
máli hvernig bakgrunnur fólksins er. 
„Samsetning hópsins er mjög mikil-
væg og það skiptir einnig miklu máli 
hversu tilbúið það er til að aðlagast því 
samfélagi sem fyrir er. Þessi árangur er 
ekkert því að þakka hversu æðisleg við 
erum heldur var þessi hópur tilbúinn 
til að leggja mikið á sig til að aðlagast 
heimi gerólíkum þeim sem  það á 
að venjast og fyrir það eigum við að 
þakka,“ segir Eiríkur.

Akureyri hefur alltaf haft á sér það 
orð að vera lokað samfélag. Eiríkur 

blæs á þessa þreyttu en lífseigu mýtu 
að erfitt sé að kynnast Akureyringum. 
„Mér hefur alltaf fundist að Akureyr-
ingar séu tilbúnir að kynnast hverjum 
sem er. Hins vegar er stóra spurningin 
hvort hinir séu tilbúnir að kynn-
ast Akureyringum. Svo hefur fjöldi 
„aðfluttra“ auðvitað aukist gríðar-
lega í bænum síðustu ár með tilkomu 
Háskólans á Akureyri svo skilin milli 
þess að vera Akureyringur eða ekki 
eru nokkuð útvötnuð.“

Dauðinn skárri kostur en að sitja eftir
Bæjaryfirvöld á Akureyri munu í 
framhaldinu hefja viðræður við 
velferðarráðuneytið um mögulega 
aðkomu bæjarins að móttöku flótta-

Við skulum hafa það 
hugfast að þetta fólk 
langar ekkert að 
flytjast búferlum frá 
heimahögum sínum.
Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri

manna. Eiríkur segist spenntur fyrir 
því að sjá hvernig málið þróist hjá 
stjórnvöldum. „Við sáum hörmungar-
fréttir í íslenskum og erlendum fjöl-
miðlum nánast daglega af flóttafólki 
sem leggur gríðarlega mikið á sig í 
von um betra líf. Við skulum hafa það 
hugfast að þetta fólk langar ekkert að 
flytjast búferlum frá heimahögum 
sínum. Þessir einstaklingar sem fara 
yfir Miðjarðarhafið á opnum bátum 
gera sér auðvitað grein fyrir því að 
þeir geta hæglega týnt lífi. Það er hins 
vegar skárri kostur í huga þeirra en 
að vera um kyrrt. Við sem sitjum hér 
heima á Íslandi verðum að sjá það 
sem ágætis mælikvarða á aðstæður 
fólks á þessum stríðshrjáðu svæðum.“
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Það kemur sér vel að 
ljósmyndarinn er 
kunnugur í Mos
fellsbæ þegar við 
leitum að húsinu 
hennar Guðrúnar 
Hafsteinsdóttur. Í 

það grillir ekki fyrr en komið er í hlað, 
svo er skógurinn kringum það þéttur. 
Guðrún er 87 ára, snaggaraleg í hreyf
ingum og heilsar með hlýlegu brosi. 
Við byrjum á að ganga um landið sem 
hún og maður hennar, Páll Aðalsteins
son, kennari og skólastjóri, breyttu úr 
hrjóstrugum mel í myndarlegan trjá
lund. „Hér var bara urð og grjót,“ segir 
hún, nú er erfitt að sjá þennan grósku
lega garð fyrir sér þannig. Páll lést fyrir 
tæpum þremur árum en afkomend
urnir halda reitnum við með henni.

Gróðurhús er fullt af jarðarberja
plöntum sem hafa skilað sínu þetta 
árið. Utan við eru tré í uppeldi. Í 
bakaleiðinni vekur vöxtulegur hlynur 
við eina hlið íbúðarhússins athygli og 
við innkeyrsluna stendur reynir sem 
Guðrún segir hafa verið örlátan á fræ 
til sáningar.

En Guðrún hefur ekki bara sinnt 
ræktun í eigin garði heldur víða í 
landi bæjarins með Skógræktarfélagi 
Mosfellsbæjar, þar gegndi hún for
mennsku í tuttugu ár og er heiðurs
félagi þess. Meltúnsreitur, sem hún 
átti þátt í að yrkja, verður opnaður 
sem almenningsgarður í dag, 29. ágúst, 
á bæjarhátíðinni Í túninu heima.

Átta börn á ellefu árum
Æskuheimili Guðrúnar var á Njáls
stöðum, milli Blönduóss og Skaga
strandar. Hún sýnir mér mynd af 
bænum, með Laxá í forgrunni, sem 
hangir yfir stofusófanum og nú fæ 
ég að vita meira um líf hennar og 
störf. Hún fór í Reykholtsskóla sem 
unglingur og síðan í Kvennaskólann 
á Blönduósi. Eftir ár á saumastofu í 
Reykjavík lá leiðin í Kennaraskólann. 
Þar sótti hún sér ekki aðeins mennt
un heldur fann líka mannsefnið. „Við 

Gunnar Páll er 
næstynGstur barnanna 
en við vorum dálítið 
samferða í námi, 
útskrifuðumst saman 
sem stúdentar úr mH, 
Hann úr daGdeild en 
éG úr öldunGadeild, 
þá 54 ára. við 
brautskráðumst líka 
úr Háskólanum saman.

Gunnþóra  
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

„Ég skila nokkrum peysum í Álafoss á mánuði, maður verður eitthvað að gera,“ segir Guðrún sem skartar einni úr eigin smiðju. Fréttablaðið/GVA

skyni. „Páli fannst áhætta að vera með 
hundrað manna skóla um hávetur og 
ekkert nema sjóleiðina til að koma 
fólki til læknis ef með þyrfti. Það 
var þriggja tíma stím til Ísa fjarðar,“ 
segir Guðrún. „Völlurinn kom sér vel, 
stundum þurfti að fá Björn Pálsson 
sjúkraflugmann þangað í hvelli.“

Guðrún eignaðist átta börn á ellefu 
árum, flest heima á Reykjanesi. Það 
var því fjör á heimilinu. Ég hafði stúlk
ur til að hjálpa mér, enda var ég við 
kennslu sjálf,“ lýsir Guðrún. Á sumrin 
lögðu margir leið sína að Reykjanesi 
eftir að vegurinn kom. „Það mátti 
alltaf búast við gestum í mat og kaffi. 
Fáum dögum eftir að Björk dóttir mín 
fæddist kom 17 manna hópur,“ rifjar 
hún upp og segir alltaf hafa verið nóg 
að gera, þó að sumarfrí hafi verið í 
skólanum. „Við fórum til dæmis á fjöll 
að birgja okkur upp af fjallagrösum og 
berjum í saft og sultur.“

Brautskráðist úr HÍ með 7. barninu
Árin fyrir vestan urðu fjórtán. Síðan 
fluttu þau hjón í Mosfellsbæinn, hófu 
störf við Varmárskóla og byggðu 
húsið sem við sitjum í að spjalli.

Það er sama hvert litið er á heimil
inu, hvarvetna blasa handarverk hús
freyjunnar við; vefnaður, prjón, hekl 
og útsaumur með aðskiljanlegustu 
sporum. Hún kveðst líka hafa prjón
að og saumað allt á krakkana þegar 
þau voru að vaxa úr grasi. „Stelpurnar 
völdu sér stundum kjóla í tískublöð
unum fyrir árshátíðir í menntaskól
unum og ég settist við saumavélina,“ 
segir hún glaðlega. Enn er hún að, 
því hún prjónar lopapeysur af kappi. 
„Ég skila nokkrum peysum í Álafoss 
á mánuði, maður verður eitthvað 
að gera,“ segir hún. „Ég er nefnilega 
farin að sjá svolítið illa til að lesa og 
sjónvarpsins nýt ég ekki nema sitja 
alveg upp við tækið.“ Áttablaða rósa
mynstur og úrtökur á peysunum 
vefjast þó ekki fyrir henni, þrátt fyrir 
sjóndepurðina, prjónafærnina virðist 
hún hafa í fingurgómunum.

Tölvutæknina tileinkaði Guðrún 
sér snemma. „Ég fór í nám á miðjum 
aldri og þar voru svo mikil verk
efnaskil, sérstaklega í háskólanum,“ 
nefnir hún sem skýringu og heldur 

Páll vorum skólasystkini,“ segir hún 
og brosir. Eftir að hafa kennt í Reykja
vík einn vetur og eignast fyrsta barnið 
fór hún með honum vestur á Reykja
nes við Ísafjarðardjúp, þar varð hann 
skólastjóri og hún kennari árið 1952. 
„Á Reykjanesi var barnaskóli og verk
námsskóli fyrir unglinga, líklega með 
þeim fyrstu á landinu. Ég greip í að 
kenna við barnaskólann en aðallega 
kenndi ég unglingsstúlkunum handa
vinnu. Drengirnir lærðu smíðar, bók
band og vélfræði, síðar kom líka bók
námsdeild,“ lýsir Guðrún.

Enginn vegur var að Reykjanesi 
fyrstu tvö ár þeirra hjóna fyrir vestan 
en Páll nýtti tækifærið þegar jarðýta 
kom með pramma til vegagerðar og 
lét gera flugvöll á nesinu í öryggis

áfram. „Svo einn daginn kom sonur 
minn, Gunnar Páll, með tölvu og 
skellti hér á borðið. Gunnar Páll er 
næstyngstur barnanna en við vorum 
dálítið samferða í námi, útskrifuð
umst saman sem stúdentar úr MH, 
hann úr dagdeild en ég úr öldunga
deild, þá 54 ára. Við brautskráðumst 
líka úr háskólanum saman, hann úr 
viðskiptafræðinni og ég úr íslensku 
og íslenskum bókmenntum, þar klár
aði ég cand.mag.“ Hún kveðst alltaf 
hafa kennt handmennt í Varmár skóla 
með náminu og líka að því loknu 
þegar hún hóf að vinna við Orðabók 
háskólans. „Svo var þetta svo mikið 
span að ég hætti í orðabókinni og 
hélt mig við kennsluna og gróður
inn.“

Bjó til ættfræðibækur
Guðrún vann við Varmárskóla til 
sjötugs, samtals í 32 ár, þá byrjaði 
hún að grúska í ættunum sínum. 
„Það skapaðist svo mikið tómarúm 
þegar ég hætti að vinna,“  útskýrir 
hún. Afraksturinn er þrjár glæsilegar 
bækur með aragrúa mynda, tvær um 
Jóelsætt, útgefnar 2002, og ein um 
Nýpukotsætt, 2011. „En nú er sjónin 
orðin svo biluð að ég fer ekki meira í 
tölvuna,“ segir Guðrún og kveðst víst 
ekki geta kvartað þótt eitthvað gefi 
sig. Hún sæki kvenfélagsfundi og taki 
þátt í félagsskap eldri borgara, svo 
sem gönguferðum, tvisvar til þrisvar 
í viku og samverustundum sem nefn
ast Gaman saman. Einnig sé hún í 
leshópi hjá félagi aldraðra og forn
sagnanámskeiðum hjá Bjarka Bjarna
syni, þar bjargi hljóðbækurnar henni. 
„Síðasta vetur tókum við Grettis sögu 
fyrir og fórum á söguslóðir fyrir norð
an að lestrinum loknum.“

Guðrún segist alltaf hafa verið 
heilsuhraust og einkar heppin með 
börnin. „Börnin voru dugleg í skóla 
og eru öll vel menntuð og í góðum 
störfum,“ segir hún ánægjulega.

Ljóst er að þessi kona hefur afkast
að miklu um ævina og er hvergi nærri 
hætt. Áður en ég kveð spyr ég hvort 
hún sé árrisul. Hún svarar kankvís: 
„Ég vakna snemma en er svo löt að 
ég nenni ekki á fætur fyrr en um níu
leytið.“

Hér var bara 
urð og 

grjót

Hjá hinni 87 ára Guðrúnu Hafsteinsdóttur, 
kennara í Mosfellsbæ, vinna hugur og hönd 
vel saman. Hún hefur ræktað tré upp af 
fræjum í áratugi og rekur enn plöntusölu. 
Heimili hennar er prýtt hannyrðum og hún 
prjónar nokkrar ullarpeysur á mánuði.
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kr. 100g
398

KL

EINUHRINGIR

kr.kg
895

kr.kg
895

kr. 4 stk.
259

kr.4 stk.
298

kr. 2 stk.
259

BÓNUS Nýbakaðair kleinuhringir
Súkkulaði & karamellu  2 stk.

Opera d´Italia hráskinka 100g

kr. 900g.
1595

EUROSHOPPER Frosnar kjúklingabringur 900g

1198
kr. 1 kg.

kr. 2x140g
539

kr. kg.
2998

kr. kg.
3998

kr. kg.
3998

kr. 10 stk.
579



V ið vissum að í 
þessum hóp var 
fullt af hæfileika
fólki. Hugmyndin 
var fyrst og fremst 
sú að skapa far
veg fyrir þessar 

raddir,“ segir Rúnar Guð brandsson 
leikstjóri sem ásamt Ilmi Kristjáns
dóttur stofnaði Heimilislausa leik
húsið Ethos sem setti upp sýninguna 
Verð að heiman í dag, á Menningar
nótt. Sýningin var fjölbreytt sam
suða ýmissa listforma, farið var með 
ljóð, sungið, leikið og dansað.

Leikararnir eiga það allir sam
eiginlegt að vera utangarðs í sam
félaginu, heimilislausir, hælisleit
endur, flóttafólk, sumir hafa glímt 
við áfengisvandamál, geðsjúkdóma 
eða langtímaatvinnuleysi. Hug
myndin að leikhúsinu kviknaði í vor 
en bæði hafa þau Rúnar og Ilmur 
lengi haft áhuga á því að vinna að list 
með utangarðshópum í samfélaginu.

Vinna gegn fordómum
„Við ákváðum bara að kýla á þetta og 
sjá hvort þetta myndi ganga hér á Ís
landi,“ segir Rúnar. Viðbrögðin voru 
góð og fjölmargir vildu taka þátt. Og 
ekki skorti hugmyndirnar. „Þetta 
eru raddir sem kannski heyrast ekki 
alla jafna. Okkur langaði bara að 
búa til leikhóp fyrir þetta fólk. Þarna 
er fullt af hæfileikum og það er 
búið að vera alveg frábært að vinna 
þetta,“ segir hann. Þátttakendurnir 
komu sjálfir með hugmyndir að því 
hvað þeir vildu gera í sýningunni. 
„Það lögðu allir sitt í púkkið og svo 
var valið úr. Í hópnum eru miklir 
hæfileikar og við hefðum getað gert 
miklu meira. Það er til dæmis einn í 
hópnum sem er mikill myndlistar
maður og við höfðum hugsað okkur 
að blanda myndlistinni inn á ein
hvern hátt en það var bara ekki tími 
til þess. Sumir áttu ljóð eða texta 
sem voru mjög góðir. Við völdum 
bara úr en það var miklu meira efni 
þarna,“ segir hann.

Fæstir sem tóku þátt höfðu kom
ið fram áður og flestir eru  í þannig 
stöðu að eiga kannski ekki auðvelt 
með að finna vettvang fyrir list
sköpun sína. Rúnar segist hafa lært 
margt um stöðu þessara jaðarhópa 
á vinnunni í sumar.

„Það er líka kannski svolítið hug
myndin með þessu, að vinna gegn 
fordómum. Þú sérð eitthvert fólk og 
stimplar það. En allir hafa einhverja 
sögu og það eru ástæður fyrir öllu. 
Það er fegurðin sem býr í öllu fólki 
að einhverju leyti og allir hafa eitt
hvað fram að færa.“

Gefandi á alla kanta
Rúnar segir það hafa verið gefandi á 
alla kanta að taka þátt í þessari vinnu. 
Þó að mörg úrræði séu fyrir þennan 
hóp þá vanti oft upp á eitthvað til að 
næra andlegu hliðina. Að fólk hafi eitt
hvað fyrir stafni og geti gefið af sér. Það 
hafi þó aldrei verið ætlunin að bjarga 
neinum og ekki gengið út frá því.

Allir eiga sér sína sögu

Rúnar segir vinnuna við leikhúsiö hafa verið gefandi á alla kanta og vonast til að verði áframhald á starfinu. Fréttablaðið/Ernir

Viktoría  
Hermannsdóttir
viktoria@frettabladid.is

Rúnar Guðbrandsson 
segir það hafa verið 
gefandi vinnu að 
setja upp leikrit með 
utangarðsfólki. Hann 
vonast til þess að 
hægt verði að starf-
rækja Heimilislausa 
leikhúsið áfram enda 
sé mikill áhugi og 
þörf fyrir það.

„Þetta var góð upplifun og gaman 
að geta gefið af sér,“ segir Davíð 
Ingi sem tók þátt í sýningunni. 
Davíð hefur verið á götunni meira 
og minna frá 18 ára aldri. Hann 
er núna 39 ára, hefur verið edrú 
í nokkra mánuði, kom úr fangelsi 
fyrir nokkrum mánuðum og býr á 
áfangaheimili. Davíð spilaði frum-
samið lag og fór með gamanmál á 
sýningunni. Hann segir æfingarnar 
hafa gengið vel og að það hafi 
verið gaman að sýna á Menningar-
nótt þótt hann hafi verið nokkuð 
orkulaus eftir æfingarnar og stritið 
við að reyna að koma sér á beinu 
brautina. Hann segir það vera erfitt 
þar sem lítið sé af úrræðum sé fyrir 
þá sem eru nýkomnir úr fangelsi líkt 
og hann. „Maður rekst á veggi alls 
staðar.“

Góð upplifun að taka þátt Líf í æðarnar
„Ég fékk alveg líf í æðarnar út af þessu,“ 
segir Herbert Marinósson sem tók 
þátt í sýningunni. Hann hefur verið á 
götunni meira og minna í átta ár en 
Herbert er 73 ára gamall og segist enga 
heilsu hafa til þess að vera á götunni. 
Hann sefur í Gistiskýlinu en hefst við í 
miðbænum yfir daginn. „Það var fyrir 
röð tilviljana að ég datt inn í þetta.“

Hann las upp ljóð á sýningunni.
„Það kemur frá kórunum, ég hef svo 
þjálfaða rödd,“ segir Herbert sem hefur 
sungið í heilmörgum kórum í gegnum 
tíðina. Hann segir samstarfið í hópnum 
hafa gengið alveg prýðilega og að 
það hafi verið skemmtilegt að hafa 
eitthvað fyrir stafni yfir daginn. „Þetta 
var ekki mikið æfingatímabil en það 
var aðallega það að ég þurfti að hafa 
þolinmæði til að hlusta á aðra,“ segir 
Herbert.

Davíð Ingi og Herbert tóku þátt í sýningunni
„Margt af þessu fólki hefur verið 

mjög einangrað lengi. Bara það 
að koma og hitta fólk og finna til
gang skiptir máli. Það sem þau eiga 
kannski að mestu sameiginlegt, 
þótt þau séu ólík um margt er að 
þau hafa tíma. Með þessu geta þau 
gefið tímanum gildi, verið að vinna 
að einhverju. Það  er mjög gefandi 
að vinna á skapandi hátt og búa 
eitthvað til,“ segir hann og heldur 
áfram.

„Það er líka mikilvægt fyrir margt 
fólk í þessari stöðu að stíga það 
skref að fara að gefa, að vera ekki 
alltaf í hlutverki þiggjandans eða 
eins og við sjáum það utan frá. Þetta 
er fólk sem hefur fullt að gefa líka.“

Miklir fordómar
Í hópnum er meðal annars að finna 
útigangsmanninn Herbert sem 
hefur verið á götunni í átta ár. Hann 
er 73 ára en yngsti þátttakandinn er 
um tvítugt. Þarna komu því saman 
allir aldurshópar.

Æfingatímabilið gekk vel þó að 
á ýmsu hafi gengið. Sumir komu 
og fóru en kjarnahópurinn hélst 
nánast allan tímann og það var 
hópurinn sem sýndi tvær sýningar 
fyrir fullu húsi í samkomusal Hjálp
ræðishersins á Menningarnótt. 

Röðin inn á sýningarnar náði langt 
út á Austurvöll og færri komust að 
en vildu.

Rúnar segir mikla fordóma ríkja 
í samfélaginu gagnvart þessum 
jaðarhópum. „Ég held að það þurfi 
að hugsa öll þessi mál svolítið upp 
á nýtt. Alkóhólismi og fíkn eru 
heilsufarsleg vandamál en það eru 
ofboðslegir fordómar gagnvart 
þessu öllu. Líka geðsjúkdómum, 
langtímaatvinnuleysi og þessu öllu. 
Fordómaveggurinn er mjög erfiður. 
Það er alltaf ástæða fyrir því að fólk 
lendir í þessari stöðu. Öll erum við 
manneskjur og það var kannski 
svolítið flöturinn sem við vildum að 
kæmi í gegn með þessari sýningu. 
Hvað þetta fólk hefur að segja og 
hvað það hefur fram að færa. Það 
þarf viðhorfsbreytingu varðandi 
þessi mál.“

Vonast til að halda áfram
Rúnar segist vonast til þess að 
hægt  verði að starfrækja leikhúsið 
áfram í einhverri mynd. Það sé 
 mikill áhugi á meðal leikaranna en 
líka almennings en færri komust 
að en vildu á sýningarnar á Menn
ingarnótt.

„Okkur langar mjög mikið til að 
halda þessu áfram og það er greini
lega mikil þörf fyrir það. Það er 
mikill áhugi í þessum hóp fyrir að 
gera meira. Það þarf þá einhvern 
veginn að finna því farveg, það er 
ekki endalaust hægt að vinna við 
engin skilyrði. Við unnum þetta 
þannig séð bara í sumar í sjálfboða
vinnu launalaust. Hjálpræðisherinn 
reyndist okkur mjög vel í sambandi 
við húsnæði. En næsta skref væri 
kannski að reyna að finna þessu 
einhvern farveg og byggja upp ein
hvern strúktúr í kringum þetta. Við 
vonum að við getum haldið þessu 
áfram.“

Þetta eRu RaddiR sem 
kannski heyRast ekki 
aLLa jafna. OkkuR LanG-
aði baRa að búa tiL Leik-
hóp fyRiR Þetta fóLk.
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Lúðrasveitin 
Svanur

Popp og 
CandyFloss

Í DAG LAUGARDAG 
29.ÁGÚST 

OPIÐ FRÁ 12 TIL 
MIÐNÆTTIS

Í HALLARMÚLA

AFMÆLISHÁTÍÐ

Sirkus 
Íslands

Í DAG LAUGARDAG FRÁ 12 TIL MIÐNÆTTIS Í HALLARMÚLA 2

Afmælis-
tilboð

STÆRSTA TÖLVUVERSLUN LANDSINS • HALLARMÚLA 2 • 108 REYKJAVÍK

OG AFMÆLISTILBOÐ

TÖLVUTEK AKUREYRI

LAUGARDAG
12-18

Dunkin’ Donuts

Dunkin
Donuts

AFMÆLIS
HÁTÍÐ

Gjafabréf þetta gildir sem greiðsla við vörukaup hjá Tölvutek og verður að framvísa þessu gjafabréfi við vörukaup.

Reikningur sem gefin er út með þessu gjafabréfi gildir ekki sem greiðsla heldur verður að framvísa þessu gjafabréfi.

Gjafabréf

100.000

SKRÁÐU ÞIG Á FACEBOOKEVENTIÐ OKKAR OG ÞÚ 
GÆTIR UNNIÐ 100.000 KR. GJAFABRÉF OG FJÖLDA ANNARRA VINNINGA



29. ÁGÚST 2015 - BIRT M
EÐ

 FYRIRVARA UM
 BREYTIN

GAR, PREN
TVILLUR OG M

YN
DABREN

GL

50%
AFSLÁTTUR
AF ÖLLU USB GLINGRI 

FRÁ SATZUMAAFSLÁTTURAF SILICON POWER MINNISLYKLUM

50%
ALLT AÐ

ALLT AÐ

50
ÞÚSUND

AFSLÁTTUR AF

FARTÖLVUM VERÐ FRÁ 

39.900

Í DAG LAUGARDAG FRÁ 12 TIL MIÐNÆTTIS Í HALLARMÚLA 2
AFMÆLISHÁTÍÐ

LAUGARDAGINN 
29.ÁGÚST 

OPIÐ FRÁ 12 TIL 
MIÐNÆTTIS

AFMÆLISHÁTÍÐ

POPP&
CandyFloss
ALVÖRU CARNIVAL POPP 

OG SYKURSÆTT CANDY 

FLOSS

SIRKUS
ÍSLANDS
STÓRSKEMMTILEGAR 

SIRKUSLISTIR ALLAN 

DAGINN

SIRKUSSKÓLINNLÆRÐU FRÁBÆR SIRKUSTRIX Í ALVÖRU SIRKUS SKÓLA

LÚÐRASVEITINSVANUROPNAR HÁTÍÐINA MEÐ STAR WARS TÓNLEIKUM

STÆRSTA TÖLVUVERSLUN LANDSINS • HALLARMÚLA 2 • 108 REYKJAVÍK

RISA
RENNIBRAUT

6 METRA ANGRY BIRDS 
RENNIBRAUT FRÁ 

SKÁTALANDI

AFSLÁTTURAF ÖLLUM GIGABYTE SKJÁKORTUM

20%
ALLT AÐ

Hallarmúla 2 Reykjavík

STÆRSTA TÖLVUVERSLUN LANDSINS

100
STK

1 STK Á MANN

AÐEINS

1000 STK Í BOÐI AF DUNKIN’ DONUTS

1000

AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM GIGABYTE 

MÓÐURBORÐUM

40%ALLT AÐ

AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM TURN-

KÖSSUM

50%ALLT AÐ

50
STK

1 STK Á MANN

AÐEINS

2TB
Flottur Toshiba USB 3.0 

örsmár ferðaflakkari 

14.900
VERÐ ÁÐUR 19.9001TB

Flottur ADATA USB 3.0 

örsmár ferðaflakkari 

9.990
VERÐ ÁÐUR 12.900

27”
Hágæða 27” BenQ skjár á 

ótrúlegu afmælistilboði

29.900
VERÐ ÁÐUR 49.900

100
STK

1 STK Á MANN

AÐEINS

AFSLÁTTURAF HEYRNARTÓLUMÓTRÚLEGT ÚRVAL!

50%
ALLT AÐ

FYRSTU50STAR WARSFYRSTU 50 VIÐSKIPTAVINIR DAGSINS FÁ MIÐA FYRIR TVO Á SÉRSTAKA FRUMSÝNINGU TÖLVUTEKS Á NÝJU STAR WARS MYNDINNIÍ DESEMBER

1000
1000 STK ÍS FRÁ EMMESS Í BOÐI

STJÖRNU
TEPPI
LÁTTU MYNDA ÞIG 

MEÐ SVARTHÖFÐA OG 

LILJU PRINSESSU

30
STK

1 STK Á MANN

AÐEINSiPAD MINIÓTRÚLEGT TILBOÐ39.900VERÐ ÁÐUR 49.900

AFSLÁTTUR
AF SPJALDTÖLVUM FRÁ 

ACER OG LENOVO

20%ALLT AÐ



Við bjóðum afar endingargott og 
slitsterkt viðarparket frá Parador, 
bæði planka- og stafaparket, á frá-

bæru verði,“ segir Kristján Erlendsson, 
deildarstjóri í gólfefnadeild Bauhaus, en 
nýlega var úrvalið af parketi aukið veru-
lega í versluninni.

„Við erum með 16 tegundir af stafa- og 
plankaparketi. Þykktin á parketinu er frá 
11,5-15mm og með spónþykkt frá 2,5 mm 
upp í 3,8 mm. Þá erum við  einnig með 
eina tegund af fiskibeinaparketi úr eik, 
sem er fljótandi. Fiskibeinaparket er yfir-
leitt límt niður og ég þekki ekki til þess að 
það fáist fljótandi annars staðar en hér í 
Bauhaus. Því er einfaldlega smellt saman 
á einfaldan máta,“ segir Kristján.

„Þetta eru allt nýjar tegundir hjá okkur. 
Við höfðum einungis verið með eik rustik 
stafaparket sem nýtur mikilla vinsælda 
en erum nú að bæta vel við úrvalið. Allt 
parket hjá okkur er fljótandi smellu parket 
sem auðvelt er að leggja. Allt gólfefni er 
til á lager hjá okkur og afgreitt strax. Við 
bjóðum frábært verð og hjá okkur er hægt 
að gera góð kaup. Viðarparketið hjá okkur 
er frá 3.995 krónum á fermetra.“

Í Bauhaus er einnig að finna gott úrval 
af harðparketi frá Logoclic sem Krist-

ján segir vinsælt gólfefni. Harðparket-
ið fæst bæði sem planka- og stafaparket. 
Það fæst í þremur slitflokkum og einnig 
í mismunandi þykktum og sumar gerðir 
eru með áföstu undirlagi.

„Harðparketið er mjög slitsterkt gólf-
efni sem þægilegt er að leggja. Í hill-
unum hjá okkur eigum við einnig til 

úrval af hreinsiefnum sérstaklega fyrir 
harðparketið og einnig viðgerðarefni ef 
kvarnast upp úr fjölunum,“ segir Krist-
ján. „Einnig eigum við til vínylparket 
sem kemur í fjölum líkt og harðparket-
ið. Þetta er 4-5 mm þykkur vínyll sem 
þolir nánast allt.“

„Huga þarf að undirlagi þegar leggja á 

parket á gólf og hér í versluninni eigum 
við til fjölda tegunda af undirlagi, eftir 
því hvað við á, hljóðeinangrandi, með 
rakavörn og svo framvegis. Þá eigum 
við gólflista í miklu úrvali og á frábæru 
verði, frá 290 krónur lengdarmetrinn og  
einnig nokkrar gerðir samskeytalista til 
að tengja saman mismunandi gólfefni.“

Stóraukið úrval og frábært verð
Verslunin Bauhaus býður gott úrval gólfefna og bætti nýverið við fjölda tegunda af viðarparketi í hillurnar. Allt parket er fljótandi 
smelluparket sem auðvelt er að leggja. Þá er einnig gott úrval af harðparketi í versluninni og undirlagi af ýmsum gerðum.

Verslunin Bauhaus býður 16 tegundir af viðarparketi frá Pardor, stafa- og plankaparketi. Þá er einnig gott úrval 
af harðparketi og vínylparketi í versluninni.

Allt parket í Bauhaus er fljótandi og smellt. Meðal 
nýjunga í versluninni er fiskibeinaparket úr eik sem 
ekki er límt niður.

Allt gólfefni í versluninni Bauhaus er til á lager og afgreitt strax en verslunin hefur stóraukið úrval sitt af parketi. „Við bjóðum frábært verð, hjá okkur er hægt að gera góð kaup,” segir Kristján Erlendsson, deildarstjóri í gólfefnadeild 
Bauhaus. Mynd/GVA

Parket
LaUGarDaGUr  29. áGúst 2015 Kynningarblað Bauhaus, Húsasmiðjan og Birgisson.







Eik
Impressive

Vatnshelt harðparket 
með Hydra Seal.

Meiri pressun í millikjarna og 
100% lokuð fösun á milli borða.

25 ára ábyrgð.

Allt að 10 sinnum meira 
rispuþol en áður.

Krókhálsi 4
110 Reykjavík

Sími 567 1010
www.parket.is

Opnunartímar: mánudaga - föstudaga kl. 9–18 
og laugardaga kl. 11–15 
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Talsverð vinna og rask fylgir því 
að skipta um gólfefni en að verki 
loknu hafa híbýlin gerbreyst til hins 

betra. Umfang þess gólfefnis sem rifið er 
af kemur oft á óvart. Gera þarf ráð fyrir 
einhverjum kostnaði við förgun eða leita 
annarra leiða. 

Förgun:
Gegnheilt parket er hægt að fara með í 
Sorpu í Gufunesi. Þar kostar 4.37 krónur 
á kílóið Plastparket kostar 15,50 krónur.

Gegnheila parketið er endurnýtt. Það 
er sent upp í málmblendiverksmiðjuna á 
Grundartanga sem timbur, þar sem það 
er notað sem kolefnisgjafi.

Plastparketið er ekki endurnýtt og er 
urðað.

Einnig er hægt að fara með parketið 
á næstu endurvinnslustöð og þá þarf að 
greiða 4.200 krónur fyrir rúmmetrann, 
hvort sem það er gegnheilt parket eða 
plastparket. Á endurvinnslustöðvarnar 
má þó einungis koma með tvo rúmmetra 
að hámarki.

Endurnýtt í annað:
Oft er hluti gamla parketsins vel nýti-
legur til dæmis í smærri rými eða í 
tímabundin verkefni. Leikhópar gætu 
nýtt notað parket í leikmyndir og þá gæti 
handlaginn smíðað úr því tréhús eða 
kofa fyrir krakkana.

Selt og gefið:
Margir auglýsa gamla parketið til sölu 
á netinu. Með einfaldri leit fundust þó 
nokkrar auglýsingar á Bland.is um notað 
parket og var oftast beðið um tilboð. Í aug-
lýsinguna ætti að setja inn nokkrar mynd-
ir af parketinu og upplýsingar um tegund, 
þykkt, aldur og ástand. Heiðarlegast er að 
taka fram ef parketið er mikið rispað og 
jafnvel birta myndir af skemmdum.

Þá er auðvitað hægt að gefa parketið 
og auglýsa það til dæmis á Facebook. Þá 
er nokkuð öruggt að losna hratt við það 
úr bílskúrnum. Það mætti jafnvel aug-
lýsa það gefins gegn því að sá sem þigg-
ur það sjái um að rífa það af gólfinu, vilji 
fólk spara sér vinnu.

Hvað á að gera við gamla parketið?
Talsverð vinna og rask fylgir því að skipta um gólfefni en að verki loknu hafa híbýlin gerbreyst til hins betra. Umfang þess góflefnis 
sem rifið er af kemur oft á óvart. Gera þarf ráð fyrir einhverjum kostnaði við förgun eða leita annarra leiða.

Gamalt parket gæti vel nýst sem efniviður í trjáhús fyrir krakkana. Gera þarf ráð fyrir kostnaði við förgun á gömlu parketi eða leita annarra leiða til að losna við það.

Parket var fyrst notað sem gólfefni á íbúðarhúsnæði á seinni hluta sautj-
ándu aldar í Frakklandi. Aðeins þeir allra ríkustu höfðu efni á að hafa gegn-
heila planka á gólfunum þar sem þeir voru handgerðir og mjög dýrir.
Á átjándu og nítjándu öld var gegnheilt plankaparket ansi massíft, tveggja 
og hálfs sentimetra þykkt, að minnsta kosti 250 sentimetrar á lengd og 
rúmlega sex til átta sentimetra breitt. Sumir plankarnir voru helmingi 
lengri. Þeir þurftu að vera massífir vegna þess að ekkert undirgólf var 
notað.

Eftir að rafknúin tæki til að pússa parket komu til sögunnar eftir 1920 
var hægt að gera harðviðargólfin jafnari og betur slípuð. Fyrir þann tíma 
voru gólfin pússuð þannig að sköfublöð voru dregin eftir þeim

Á fimmta áratugnum krafðist parketlagning mikillar vinnu. Fagmenn 
þurfti til að leggja það, pússa og svo þurfti að setja á það tvær umferðir af 
límefni og vaxi (sem notað var þar til á sjötta áratugnum þar til skipt var 
yfir í lakk og pólýúretan). Einnig þurfti að vaxbera parketgólfin vikulega.

Á sjöunda áratugnum fækkaði parketlögðum gólfum til muna í Banda-
ríkjunum þegar heimiliseigendum var heimilað að leggja teppi á gólfin í 
nýkeyptum húsum sínum og kostnaðurinn við það varð hluti af húsnæð-
islánum þeirra. Bæði eigendur og verktakar sneru frá því að nota dýr og 
vinnufrek harðviðargólfefni og sneru sér að notkun ódýrra teppa sem voru 
mun auðveldari í ásetningu. Þetta var meginástæða hnignunar parketgeir-
ans þar í landi sem varði allt þar til um miðjan níunda áratuginn.

Upphaflega aðeins fyrir þá ríku
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Kennir á Youtube
tónlistarmaðurinn Jón Hilmar Kárason var 
nýlega með ókeypis gítarkennslu fyrir byrj-
endur á Youtube og heldur auk þess reglu-
lega hljómsveitaræfingar fyrir krakka.
Síða 4

Við hjónin og litli bróðir minn stefnum að 
því að opna kaffihús í Laugardalnum. Ef allt 
gengur að óskum gætum við opnað í febrúar. 

Okkur og mörgum öðrum finnst sárlega vanta 
heimilislegt kaffihús á þetta svæði,“ segir tónlistar
maðurinn Andri Ólafsson þegar hann er spurður 
frétta.

Andri syngur og leikur á bassa í hljómsveitinni 
Moses Hightower og er betur þekktur á tónlistar
senunni en í veitingabransanum. Hefur hann eitt
hvert vit á kaffi?

„Nei, það er nú eiginlega frekar fyndið að hvor
ugur okkar bræðra drekkur kaffi af neinu viti,“ segir 
Andri sposkur. „Ég ábyrgist samt að við espresso

vélina yrðu eingöngu toppmanneskjur, eðalkruð
erí á boðstólum og ýmsir góðir drykkir. Við höfum 
gengið lengi með hugmyndir í þessa átt í maganum, 
og nú þegar hentugt húsnæði býðst langar okkur 
að grípa gæsina,“ segir hann og er ekki á honum að 
heyra að verkefnið vaxi honum mikið í augum.

„Við sjáum allavega ekki fram á verkefnaskort, 
hjónin. Konan mín er grafískur hönnuður á Íslensku 
auglýsingastofunni og saman eigum við dóttur á 
öðru ári. Sjálfur hef ég sveigjanlegan vinnutíma og 
get aðlagað tímann þörfum dótturinnar. En ef kaffi
húsareksturinn bætist við verður sjálfsagt allt á 
haus næstu misserin, og heimilislífið yrði líklega 
stillt á „survival mode“ í einhvern tíma. En við 

opnar KaffiHúS en 
dreKKur eKKi Kaffi
Önnum Kafinn  Andri Ólafsson tónlistarmaður hefur í mörgu að snúast. 
Stífar æfingar Moses Hightower og söfnun á Karolina Fund fyrir plötuútgáfu 
Secret Swing Society. Þá stefnir hann á að opna kaffihús í Laugardalnum.

fJÖlHæfur Andri Ólafsson tónlistamaður er með mörg járn í eldinum. Hljómsveit hans, Moses Hightower, verður með tvenna tón-
leika í næstu viku auk þess sem Secret Swing Society gefur út plötu fyrir jólin. Þá ætlar hann að opna kaffihús eftir áramótin.
 Mynd/GVA

Námskeiðin að hefjast.

Glerbræðsla 8 sept
leirmótun  15. sept

tiffany´s Glersk 22. sept
leir framhald 28. sept

skartGripaGerð 30. sept
sjá nánar á www.Glit.is oG facebook 

www.glit.is
WWW.GLIT.IS   
GLIT@GLIT.IS

NÁMSKEIÐIN ERU AÐ HEFJAST



Fólk|

Fólk er kynningarblað 
sem býður auglýsendum að 
kynna vörur og þjónustu í formi 

viðtala og umfjallana. Í blaðinu er einnig 
hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir 
Fréttablaðinu daglega. 

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

förum út í þetta algerlega samstiga og 
kaffihúsið yrði staðsett í götunni okkar, 
þetta gæti ekki verið þægilegra,“ segir 
Andri.

Tónleikar Fram undan  
og nýjar plöTur
Tónlistin leikur þó enn sem komið er 
stærsta hlutverkið í daglegu lífi Andra. 
Hljómsveit hans, Moses Hightower, æfir 
stíft þessa dagana fyrir tónleika sem fram 
undan eru í september, fimmtudaginn 3. 
september á Húrra og þann 4. á Græna 
hattinum, og á Karolina Fund hefur 
hann sett í gang söfnun fyrir plötuútgáfu 
annarrar hljómsveitar sem hann spilar í, 
hinni fjölþjóðlegu Secret Swing Society.

„Við í Secret Swing Society tókum upp 
plötu í febrúar með að meirihluta frum-
sömdu efni og einu lagi á íslensku, Glans, 
sem Björgvin Halldórsson syngur og 
er búið að vera í spilun í útvarpi. Fyrr í 
vikunni ýttum við af stað söfnun á Kar-
olina Fund fyrir útgáfu plötunnar, og hún 
kemur vonandi út fyrir jólin. Núna um 
helgina gröfum við félagarnir í Moses 
Hightower okkur niður í Orgelsmiðjunni 
að vinna í okkar plötu. Við erum að klára 
nokkur lög, en það er þó næg vinna eftir 
enn. Þetta er langhlaup hjá okkur þar sem 
meðlimir hljómsveitarinnar eru ekki allir 
búsettir á landinu, og við verðum fram á 
næsta ár að klára plötuna. Steini er heima 
núna í fríi frá Of Monsters and Men túr 
og við reynum að nýta tímann vel meðan 
hann er heima. Þeir eru samt að verða al-
veg brjálaðir á mér því ég er með hugann 
við kaffihúsið allan daginn,“ segir Andri.

bakrödd hjá STuðmönnum
Andri lærði á klarínett og píanó sem barn 
og segist alltaf hafa verið á kafi í tónlist. 
Á menntaskólaárunum færðist meiri al-
vara í leikinn, hann söng í Hamrahlíðar-
kórunum, leiddist út í bassaleik gegnum 
djassspilamennsku kórfélaga sinna og 
fáum árum síðar varð Moses Hightower 
til. Bassinn er hans aðalhljóðfæri en hann 
stundaði tónlistarnám úti í Amsterdam 
í fjögur ár, þar sem hann lærði á kontra-
bassa.

„Ég vinn við tónlist alla daga og fyrir 
utan Moses og Secret Swing hef ég verið 
að spila alls konar lausaleiksgigg með 
hinum og þessum. Núna síðast tók ég, 
merkilegt nokk, mitt fyrsta bakraddagigg 
með Stuðmönnum á tónleikum í Eld-
borg og aftur á Menningarnótt. Það var 
skemmtilegt. Ég gef mig ekki sérstaklega 
út fyrir að vera bakraddasöngvari en það 
er hægt að plata mig út í ýmislegt,“ segir 
Andri.

Áttu þér uppáhaldstónlistarmann?
„Í raun ekki, þetta er ekki svo einfalt 

mál. Ég hlusta á alls konar tónlist og sumt 
af því sem ég hlusta á heyrist í tónlistinni 
sem ég tek þátt í að skapa í dag en annað 
ekki. Núna hlusta ég helst á dóttur mína 
syngja. Ég reyni að ala hana upp á trefja-
ríkri tónlist.“

Flúði FjóSalykTina
Andri er Rangæingur, ólst upp á kúabúi 

í Austur-Landeyjum ásamt þremur 
bræðrum og gekk í skóla á Hvolsvelli. 
Hann yfirgaf þó sveitina snemma og flutti 
til Reykjavíkur.

„Ég flutti í bæinn 14 ára og hef verið 
þar síðan. Móðir mín er enn þá kúabóndi, 
núna á Skeiðunum, og ég fer reglulega í 
sveitina. Það er þó of djúpt í árinni tekið 
að kalla mig sveitamann. Bústörf eiga 
ekkert sérstaklega vel við mig og það 
var alveg ástæða fyrir því að ég flutti til 
Reykjavíkur,“ segir hann og hlær. „Það er 
frábært að hafa aðgang að sveitinni til að 
slaka á. En ég er voða feginn að þurfa ekki 
að vera skítugur upp að öxlum úti í fjósi. 
En ég mun vissulega vinna áfram með 
mjólkurafurðir, á kaffihúsinu.“

� n heida@365.is

á kaFi í TónliST Andri lærði á kontrabassa í fjögur ár úti í Amsterdam og 
bassinn er hans aðalhljóðfæri.  Hann spreytti sig á bakraddasöng með Stuð-
mönnum á Menningarnótt. Mynd/GVA

borgar-
barn
„Bústörf eiga 
ekkert sérstak-
lega vel við mig 
og það var alveg 
ástæða fyrir því 
að ég flutti til 
Reykjavíkur.”

Vörurnar frá Sólgæti eru hollar og 

góðar fyrir sælkera á öllum aldri sem 

vilja gera vel við sig. Líttu í kringum 

þig í næstu verslun. Þú kemur e�aust 

auga á eitthvað ljómandi gott.

H E I L N Æ M T  O G
N Á T T Ú R U L E G T
H E I L N Æ M T  O G
N Á T T Ú R U L E G T

LJÓMANDI
GOTT

solgaeti.isheilsa.is
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Á haustin þegar 
skólar og leik-
skólar byrja á ný 

eftir sumarleyfi fjölgar 
lúsartilfellum mikið og 
fyrirsagnir fréttamiðlanna 
fara að bera keim af því. 
„Licener hefur verið í 
sölu á Íslandi síðan í byrj-
un árs 2013 og hefur það 
reynst mjög vel enda var 
það fyrsta lúsasjampóið 
hér á landi sem verkaði 
fljótt og örugglega í einni 
meðferð á einungis 10 
mínútum,“ segir Hákon 
Steinsson, lyfjafræðingur 
hjá LYFIS. 

Notkun Licener er ein-
föld en bera á sjampóið í 
þurrt hárið og þess skal 
gætt að nota nægilega 
mikið magn til að metta 
hárið alveg. Sjampóið er 
látið bíða í hárinu í 10 
mínútur og er svo skolað 
úr hárinu með volgu 
vatni. Licener skolast 
mjög auðveldlega úr hár-
inu og er óþarfi að nota 
venjulegt sjampó eftir 
meðferðina. Vandaður 
stálkambur fylgir hverri 
pakkningu sem gott er 
að nota til að fjarlægja 
dauða lús og nit úr hárinu 
eftir meðferðina.

Licener fæst í öllum 
apótekum og eru góðar 
upplýsingar um Licener 
og lús að finna á upp-
lýsingasíðu Licener 
www.licener.com/is 

Lús og nit drepin í einni meðferð
LYfis kYnnir  Licener lúsasjampó drepur lús og nit í einni 10 mínútna meðferð á áhrifaríkan hátt og því þarf ekki að endurtaka meðferð-
ina. Virkni Licener hefur verið staðfest í klínískum prófunum og hefur verið mjög góð reynsla af lúsasjampóinu á Íslandi undanfarin ár.

skoLað úr Mjög auðvelt er að skola licener úr hári.

stÁLkambur Vandaður stálkambur 
fylgir hverri pakkningu.

sorefix varasalvinn hefur 
fengið einstaklega góðar við-
tökur og er fólk mjög ánægt 

með hversu fljótt hann virkar,“ 
segir Hákon Steinsson, lyfjafræð-
ingur hjá LYFIS. „Sorefix varasalv-
inn þurrkar frunsuna upp fljótt og 
vel þrátt fyrir að frunsan sé komin 
vel á veg.“

Til að ná besta mögulega 
árangri skal bera varasalvann á 
3-6 sinnum á dag. SoreFix vara-
salvann má einnig nota fyrir börn 
frá 4 ára aldri. SoreFix inniheldur 
efni sem hafa reynst virk við með-
höndlun á frunsu og við að koma 
í veg fyrir frunsu. Virkni SoreFix 
byggir á efnislegri UV-vörn og 
sinksamböndum sem varan inni-
heldur. SoreFix í túpu hefur auk 
þess viðbótarsólarvörn og er með 
háan sólarvarnarstuðul (SPF 30). 
Varasalvinn inniheldur ekki súlföt, 
frjáls polyethylen glycol, trieth-
anolamin, diethanolamin, para-
bena eða önnur rotvarnarefni.

Frekari upplýsingar má finna 
á www.sorefix.com en þar er að 
finna ítarlegar upplýsingar um 
Sorefix varasalvann og einnig 
um frunsur.

sorefix varasaLvi 
verkar Á öLLum 
stigum frunsu
LYfis kYnnir  Sorefix varasalvi er ætlaður til að meðhöndla og koma í veg 
fyrir frunsu og má nota á öllum stigum frunsu. Sorefix hefur einnig fyrirbyggj-
andi verkun. Sorefix varasalvi fæst í apótekum, bæði í krukku og túpu.

virkar veL Sorefix varasalvinn verkar á öllum stigum frunsu.

sorefix fYrirbYggir einnig frunsur
Lærðu að þekkja hvað það er sem framkallar frunsu hjá þér til að fyrir-
byggja komu þeirra
l	 Þreyta
l	 Veiklað ónæmiskerfi
l	 Veikindi eins og kvef og hiti
l	 kalt veðurfar
l	 Sterkt sólarljós
l	 Þurrar eða sprungnar varir
l	 Sár á vörum

l	 Álag
l	 Tíðablæðingar

Sorefix varasalvinn fæst bæði í 
krukku og túpu og hann er ætlaður 
fullorðnum og börnum frá 4 ára aldri.

Sorefix varasalvinn verkar á öllum 
stigum frunsu.

sorefix
Sorefix vara-
salvinn fæst 
bæði í krukku 
og túpu og 
hann er ætlað-
ur fullorðnum 
og börnum frá 
4 ára aldri.

kostir Licener
l	 Drepur bæði lús og nit

l	 Ein meðferð – þarf ekki að 
endurtaka

l	 Einungis 10 mínútur í hári

l	 Auðvelt að skola úr hári eftir 
meðferð

l	 Vandaður stálkambur fylgir 
með hverri pakkningu

l	 Inniheldur ekki skordýraeitur

l	 Er milt og nánast lyktarlaust
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Jón Hilmar Kárason tónlistarmaður 
var með óhefðbundna gítarkennslu 
fyrir byrjendur í vikunni en kennslan 

fór fram á YouTube. Hann veit ekki til þess 
að það hafi verið gert hér á landi áður en 
námskeiðið var þátttakendum að kostn-
aðarlausu. „Ég fékk þessa hugmynd um 
daginn, bjó til viðburð á Facebook og 
svo þróaðist þetta. Ég hef verið með fullt 
af hefðbundnari námskeiðum í gegnum 
tíðina, meðal annars gítarnámskeið fyrir 
fullorðna út um allt hér á Austurlandi 
þar sem ég var að þvælast á milli staða. 
Mér datt því í hug að ég myndi sleppa við 
þennan þvæling ef ég gerði þetta á net-
inu,“ segir Jón Hilmar.

Smá StreSS í byrJun
Rúmlega hundrað manns skráðu sig á 
póstlista námskeiðsins og fengu þeir gítar-
bók til að nota við kennsluna. Jón Hilmar 
segir þessa aðferð við gítarkennslu vera 
öðruvísi upplifun fyrir sig sem kennara og 
viðurkennir að hafa verið svolítið stress-
aður áður en námskeiðið byrjaði. „Ég vissi 
ekki hvernig þetta myndi ganga en svo 
kom þetta bara, ég datt í gírinn þegar ég 
byrjaði. Þegar ég dett í kennslugírinn þá 
flæðir upp úr mér og þegar ég slökkti á 
myndavélinni eftir námskeiðið og hugs-
aði til baka þá mundi ég ekki nákvæmlega 
hvað ég sagði,“ segir hann og brosir. Hann 
veit þó að hann fór yfir það sem hann hef-
ur hingað til verið að kenna byrjendum. 
„Ég reyndi að koma fólki af stað, kenndi 
þeim hefðbundin grip og gaf ráð um það 
hvernig á að vera í hljómsveit. Það geta 
nefnilega allir verið í hljómsveit ef þeir 
nenna að æfa sig á gítarinn.“

áframhald á námSkeiðum
Viðbrögð við námskeiðinu voru mjög 
góð og hafa margir sett sig í samband við 
Jón Hilmar og hyggja á frekara nám hjá 
honum. „Það var þarna fullt af fólk sem 
tók upp gítarinn aftur eftir tuttugu ára 
hlé. Og fólk er ánægt með framsetningu 
námskeiðsins. Það er oft þannig í byrj-
endamyndböndum að farið er of geyst í 
hlutina. Kennarinn þarf að geta sett sig í 
spor byrjandans og það er kannski það 
erfiðasta við kennsluna.“

Gítarkennarinn hyggur á alls kyns nám-
skeiðshald í vetur. „Ég hef sankað að mér 
ýmsu sem ég get kennt en það er spurning 
í hvaða farveg ég læt námskeiðin fara. 
Þeir sem eru á póstlistanum mínum koma 
alltaf til með að fá eitthvert efni. Svo bý 
ég eflaust til eitthvað stærra námskeið,“ 
segir hann.

„allt-öðruvíSi tónleikar“
Jón Hilmar hefur verið lengi í tónlistar-
bransanum og hefur haft mörg járn í 
eldinum að undanförnu. „Ég hef mikið 
verið í ballbransanum. Ég tók svo við 
skipulagningu Jazzhátíðar Egilsstaða nú 
í sumar af Árna Ísleifssyni en hátíðin er 
elsta jazzhátíð á landinu. Í sumar var ég 
líka í öðru mjög spennandi verkefni sem 
kallast „Allt-öðruvísi tónleikar“. „Allt-
öðruvísi tónleikar“ storka hinu hefð-
bundna tónleikaformi sem við erum svo 
vön. Einn vinur minn sagði alltaf „fólk sér 
betur en það heyrir“ og það getur breytt 
upplifun okkar af tónlist og listviðburð-
um. Við dæmum nefnilega svo mikið með 
augunum. Á „Allt-öðruvísi tónleikum“ 
er bundið fyrir augun á gestum tónleik-
anna. Þessi óvenjulega nálgun gefur lista-
mönnunum frelsi til að koma tónleika-
gestum á óvart því engir fordómar lita 

upplifun þess sem ekki sér. Þá eru gestir 
bara í tónlistinni og lögunum. Þetta hefur 
komið vel út og er vaxandi verkefni sem 
ég er spenntur að sjá hvert fer. Þetta er 
ein af þessum hugmyndum sem er fyrir 
framan augun á öllum tónlistarmönnum 
en ekki allir kveikja á að framkvæma,“ 
segir Jón Hilmar.

Plata í fæðingu
Auk alls þessa hefur Jón Hilmar staðið 

fyrir hljómsveitarnámskeiðum fyrir krakka 
á Austurlandi sem hann segir hafa verið 
mjög skemmtilegt. „Krakkarnir hafa komið 
fram með einhverjum þekktum tónlistar-
manni að námskeiði loknu og til dæmis 
hafa Eyþór Ingi og Jóhanna Guðrún komið 
til okkar. Svo má ekki gleyma að ég er í 
hljómsveitinni Dútli og við erum að taka 
upp okkar fyrstu plötu,“ segir hann glaður 
í bragði.� �n�liljabjork@365.is

óhefðbundnir  
tónleikar
„Allt-öðruvísi tónleikar“ storka hinu hefð-
bundna tónleikaformi sem við erum svo 
vön. Einn vinur minn sagði alltaf „fólk sér 
betur en það heyrir” og það getur breytt 
upplifun okkar af tónlist og listviðburðum. 
Við dæmum nefnilega svo mikið með 
augunum. Á „Allt-öðruvísi“ tónleikum er 
bundið fyrir augun á gestum tónleikanna. 
Þessi óvenjulega nálgun gefur listamönn-
unum frelsi til að koma tónleikagest-
um á óvart því engir fordómar lita upplif-
un þess sem ekki sér. Þá eru gestir bara í 
tónlistinni og lögunum.”

allir geta verið í hlJómSveit
fJölhæfur  Mörg járn eru í eldinum hjá tónlistarmanninum Jóni Hilmari Kárasyni. Hann var nýlega með ókeypis gítarkennslu 
fyrir byrjendur á YouTube. Auk þess heldur hann reglulega hljómsveitarnámskeið fyrir krakka og er sjálfur í hljómsveitinni Dútl.

kennari Jón Hilmar kenndi rúmlega hundrað byrjendum á gítar í vikunni.  Mynd/GuðJón BirGir JóHannsson 

Fæst í apótekum og heilsubúðum
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Friðsælar nætur
Streitulausir dagar 

Betri og dýpri svefn
Engin eftirköst eða ávanabinding

Vísindaleg sönnun á virkni
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16053244
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18066139

Melatónin
Náttúrulegt

Upplýsingasími 896 6949
og www.vitex.is

ZenBev Triptófan  úr graskersfræjum

Upplýsingar www.SUPERBEETS.is    vitex ehf - Upplýsingasími 896 6949

Betra blóðflæði

Íslensk vottun 
á virkni NO3

Sýni rannsóknarstofa 
Nýsköpunarmiðstöð Íslands

NO. - 1. dós superbeets 
jafngildir 30 flöskum 

af 500 ml rauðrófusafa
Betri 
heilsa

Fæst í flestum apótekum og heilsubúðum
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Fólk| helgin

Við leggjum áherslu á fjölbreytta 
dagskrá um alla sveit. Dagarnir hóf
ust á framsögu í Safnahúsi Borgar

fjarðar um sýninguna Gleym mér ei sem 
var sett upp í Safnahúsinu til að minnast 
hundrað ára kosningaréttar og kjörgengis 
íslenskra kvenna. Við hefjum svo daginn í 
dag á Hvalfjarðarhlaupi. Það verður ræst 
klukkan tíu og verða farnar þrjár vega
lengdir,“ upplýsir Heiður Hallfreðsdóttir 
sem hefur yfirumsjón með dögunum. „Þá 
mun Sjóbaðsfélag Akraness standa fyrir 
Helgusundi klukkan ellefu. Sundið er á 
söguslóðum Harðar sögu og Hólmverja 
þar sem Helga Haraldsdóttir synti 1.600 
metra leið úr Geirshólma og í land í Helgu
vík.“

Á Þórisstöðum í Svínadal verður 
haldinn sveitamarkaður og hefur hann 
að sögn Heiðar aldrei verið stærri. „Þar 
mun Sigríður Lára Haraldsdóttir bjóða 
upp á fjölskyldujóga klukkan hálf eitt, en 
hún mun jafnframt bjóða upp á útijóga í 
skógræktinni hjá Fannahlíð klukkan ellefu 
á sunnudag. Partíljón Írskra daga mun 
halda uppi stuðinu með spili og söng og 
geta börn fengið að fara á hestbak í boði 
hestamannafélagsins Dreyra milli tvö og 
fjögur. Á Þórisstöðum verður líka dráttar
vélasýning svo eitthvað sé nefnt.“

Í Stjórnsýsluhúsinu á Innrimel í Mela
hverfi verður bútasaumsfélagið með 
sýnikennslu, sölu og sýningu á verkum. Í 
hlöðunni á Bjarteyjarsandi verða svo súpu
tónleikar undir yfirskriftinni Síð sumar
tónar og sveitarómanz. Þar munu María 
Jónsdóttir söngkona og Óskar Magnússon 
gítarleikari flytja ástarljóð ýmissa tón
skálda frá liðnum tímum til okkar daga auk 
þess sem framreidd verður dýrindis upp
skerusúpa með heimabökuðu brauði.

Á sunnudag verður ekki síður mikið um 
að vera en þá verður meðal annars opnuð 
sýning í Stjórnsýsluhúsinu á verkum nem
enda á umhverfisskipulagsbraut Land
búnaðarháskóla Íslands. „Þau tóku fyrir 
nokkra staði í Hvalfjarðarsveit, rýndu 
í staðhætti og sérstöðu og bregða svo 
upp framtíðarsviðsmyndum af völdum 
svæðum,“ upplýsir Heiður. Sýningin verð
ur opnuð klukkan eitt en þá hefst jafn
framt gönguferð undir leiðsögn Kristins 
Zimsen, landeiganda í StóraBotni. Gengið 
verður frá StóraBotnshliði að fossinum 
Glym og má gera ráð fyrir um tveggja til 
þriggja tíma göngu. Þá býður Vatnaskógur 
heim milli 14 og 17 og sýnir stuttmyndina 
Áfram að markinu sem var gerð í tilefni 
af 90 ára afmæli Vatnaskógar. Þar verður 
líka boðið upp á bátalán, hoppukastala og 
gönguferð um staðinn.

„Við ljúkum svo hátíðinni með glæsi
legri sýningu í Hallgrímskirkju í Saurbæ 
þar sem Steinunn Jóhannesdóttir, rit
höfundur og leikkona, mun segja örlaga
sögu Hallgríms Péturssonar og Guðríðar 

Símonardóttur. Hún mun koma inn á 
mikilvæg atriði í þroskaferli Hallgríms og 
tengsl þeirra hjóna við háa sem lága á 17. 
öld. Hún mun fjalla um ástir þeirra, örlög 
og skáldafrægð en Hallgrímur samdi sín 
bestu ljóð og sálma í Saurbæ.“ Heiður 
segir þetta einstakt tækifæri til að hlýða á 
sögu þeirra á heimaslóðum en aðgangur 
er ókeypis.

Aðspurð segir Heiður Hvalfjarðar
daga komna til að vera. „Hátíðin fer bara 
vaxandi. Í upphafi var hún haldin að frum
kvæði ferðaþjónustuaðila í sveitinni en 
síðustu ár hefur menningarmálanefnd 
Hvalfjarðarsveitar komið að skipulagn
ingu hennar.“

Á sunnudeginum verður opið á her
námssetrinu á Hlöðum en þar verður 
jafnframt frítt í sund alla helgina. Meðal 
annarra dagskrárliða eru dýraskoðun, 
ljóðaupplestur, kökuhlaðborð og fleira. 
Allar nánari upplýsingar um dagskrána 
og tímasetningar má finna á www. 
hvalfjardar dagar.is.� n vera@365.is

líflegt í hVal
firði um helgina
Dagskrá um alla sVeit  Hvalfjarðardagar hófust í gær og standa fram á 
sunnudag. Þeir hafa verið haldnir í nokkur ár en þetta er í annað sinn sem dag-
skráin spannar heila helgi. Dagarnir eru hugsaðir fyrir innansveitarmenn jafnt 
sem gesti sem vilja sjá og njóta þess sem fjörðurinn hefur upp á að bjóða.

heiður hall
freðsDóttir

Bátalán 
og hoppu
kastalar 
 Vatnaskógur býður 
heim milli 14 og 17 
á sunnudag.

lokahnykkurinn Örlagasaga Hallgríms og Guðríðar verður flutt í Hall-
grímskirkju í Saurbæ klukkan 16.30 á sunnudag.

ljósmynDasamkeppni Í tengslum við hátíðina er efnt til ljósmyndakeppni. Þemað er umhverfi og náttúra í sinni víðustu mynd 
og fær sigurvegarinn gjafabréf frá Hótel Glym að launum.

Dansfélag Reykjavíkur

Salsa
Break
Zumba
Hip Hop
Freestyle
Brúðarvals
BarnadansarBarnadansar
Samkvæmisdansar
Sérnámsskeið fyrir hópa
Börn - Unglingar - Fullorðnir

Ýmis starfsmanna-, stéttar- og sveitarfélög
veita styrki vegna dansnámskeiða.

Innritun
og upplýsingar

á dansskoli.is eða 
í síma 553 6645

Valsheimilið Hlíðarenda | sími 553 6645 | dans@dansskoli.is
Danskennarasamband Íslands | Faglærðir danskennarar
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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

Laust starf hjá  
Akraneskaupstað

Eftirfarandi starf er laust til umsóknar:
• Starf þroskaþjálfa í búsetuþjónustu.  

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

Nánari upplýsingar er að finna á www.akranes.is

Umsókn með upplýsingum um menntun og starfsreynslu berist til 
Tryggva Friðjónssonar framkvæmdastjóra Sjálfsbjargarheimilisins á 
netfangið tryggvi@sbh.is fyrir sunnudaginn 13. september 2015.

Laun ráðast af kjarasamningum SFR – stéttarfélags í almannnaþjónustu 
við Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu.Laun taka hækkun þegar 
viðkomandi hefur staðist hæfnispróf.

Sjálfsbjargarheimilið rekur sundlaug og fleiri starfsemisþætti í Sjálfs-
bjargarhúsinu að Hátúni 12, 105 R. Sjálfsbjargarheimilið hlaut út- 
nefninguna Stofnun ársins 2014 og hafði þar áður verið valin fjórum 
sinnum sem fyrirmyndarstofnunun af SFR – stéttarfélagi í almanna- 
þjónustu, sjá tengil: 
 
http://sfr.is/kannanir-sfr/stofnun-arsins/stofnun-arsins-2014/

Sjálfsbjargarheimilið óskar eftir að ráða sundlaugarvörð  
til starfa sem fyrst. Um er að ræða 100% starf.  

Vinnutími frá 8-16 virka daga.

Helstu verkefni:
Öryggisgæsla
Eftirlit 
Skráning
Þrif og frágangur

Menntun og hæfniskröfur:
Góð sundkunnátta skilyrði
Hæfnispróf Umhverfisstofn-
unar æskilegt
Góðir samskiptahæfileikar
Þjónustulund
Frumkvæði í starfi

Um er að ræða 100% stöðu.

Sundlaugarvörður



SKÓLAÞJÓNUSTA RANGÁRVALLA- OG 
VESTUR-SKAFTAFELLSSÝSLU,  

HVOLSVELLI, AUGLÝSIR LAUST STARF 
LEIKSKÓLARÁÐGJAFA

Skólaþjónusta Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu 
óskar eftir að ráða leikskólaráðgjafa í 50% starf.

Starfssvið: Ráðgjöf við starfsfólk leikskólanna fimm á 
starfssvæði skólaþjónustunnar um hagnýt og fagleg mál-
efni er varða skipulag og daglegt starf. Sérkennsluráðgjöf 
og eftirfylgd vegna fatlaðra barna og annarra barna með 
sérþarfir. Ráðgjöf til foreldra leikskólabarna, námskeiðahald 
og fræðsla til starfsfólks og foreldra. Ráðgjöf og aðstoð við 
nýbreytni- og þróunarstarf. 

Leikskólaráðgjafi vinnur í nánu samstarfi við aðra starfs-
menn sérfræðiþjónustunnar, kennsluráðgjafa grunnskóla, 
sálfræðing og talmeinafræðing.

Menntunar- og hæfniskröfur: Krafist er menntunar í leik-
skólakennarafræðum, helst mastersprófs og/eða fram-
haldsnáms í sérkennslufræðum. Sjálfstæði, sveigjanleiki, 
skapandi og lausnamiðuð vinnubrögð og góð hæfni í 
mannlegum samskiptum er skilyrði. Reynsla af sambæri-
legu starfi og/eða framhaldsmenntun sem nýtist í starfi er 
æskileg. Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi 
viðkomandi stéttarfélags og launanefndar sveitarfélaga. 

Umsóknarfrestur er til 15. september nk. Umsóknir ásamt 
náms- og starfsferilsskrá berist á netfangið skolamal@
skolamal.is, eða í pósti á Skólaþjónusta Rangárvalla- og 
Vestur-Skaftafellssýslu, b.t. Eddu G. Antonsdóttur forstöðu-
manns, Ormsvelli 1, 860 Hvolsvelli. Nánari upplýsingar veitir 
Edda í netfanginu edda@skolamal.is eða í síma 862-7522.





Meginmál alltaf í Frutiger 45 Light, 9,5 p á 11 p 
fæti. Kerning: -20. Brjóta málsgreinar upp með auka 
línubili. 

Haus auglýsingarinnar helst óbreyttur en hæð þeirra 
er breytileg. 

Rammi: 0,5 p í 60% svörtu allt í kring. Liggur á bak 
við haus auglýsingar. 

Hod tate elessit at velit alit alit nulla commod tet wis 
nonsed del iliquis nulla facillaor inci tie dolor auguer 
alis esed ercilisi bla commodolore magna. Ea faci tet, 
sustis nonseniatie esto eugiam, quipit et.

KNAPPAR FYRIRSAGNIR 
ALLTAF Í HÁSTÖFUM

Verkefnastjóri  
tómstundamiðstöðvar 

Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða verkefnastjóra til 
að stýra tómstundamiðstöð í Lækjarskóla. Verkefnastjóri 
tómstundamiðstöðvar stýrir starfsemi frístundaheimilis 
fyrir 6-9 ára börn og félagsmiðstöð fyrir 10-16 ára börn.  
Næsti yfirmaður er skjólastjóri Lækjarskóla. 

Umsóknarfrestur er til og með 9. september nk.

Sjá nánar á www.hafnarfjordur.is.

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

Verkefnastjóri hjá upplýsingatæknideild 

Skrifstofa þjónustu og reksturs 

Viltu taka þátt í að móta og nútímavæða eitt stærsta upplýsingatækniumhverfi landsins? 
Upplýsingatæknideild Reykjavíkurborgar rekur eitt stærsta tölvunet landsins með hartnær 10.000 útstöðvum fyrir um 25.000 notendur.  
Framundan eru fjölmörg spennandi verkefni sem felast m.a. í innleiðingu margvíslegra skýjalausna og að nýta nýjar lausnir á sviði  
upplýsingatækni til þess að nútímavæða tæknilega innviði, bæta umsjón með ört vaxandi fjölda snjalltækja og margt fleira.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Fagleg stýring verkefna á sviði   
 upplýsingatækni hjá Reykjavíkurborg
• Vinna við þróun verkefnastjórnunarferlis  
 upplýsingatæknideildar
• Ýmis áætlana- og skýrslugerð 

 

Hæfniskröfur
• Menntun á sviði verkefnastjórnunar,  
 tölvunarfræði, verkfræði, viðskiptafræði  
 eða önnur sambærileg menntun sem  
 nýtist í starfi
• Reynsla af stjórnun verkefna á sviði  
 upplýsingatækni 
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti,  
 á íslensku og ensku 

• Skipulag í vinnubrögðum 
• Drifkraftur, frumkvæði og metnaður til að  
 ná árangri og þróast í starfi

Laun
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi 
Reykjavíkurborgar og viðkomandi  
stéttarfélags

Umsóknarfrestur er til og með 9. september 2015. 
Umsækjendur eru hvattir til að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
Nánari upplýsingar veitir Jón Ingi Þorvaldsson, deildarstjóri í síma 4111910, netfang:  jon.ingi.thorvaldsson@reykjavik.is. 

Auglýsing um starf á skrifstofu 
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum auglýsir 
starf deildarstjóra á alþjóðasviði stofnunarinnar laust til 
umsóknar. Um er að ræða 50% starf ótímabundið. Ráðið 
verður frá 15. september nk. 

Alþjóðasvið stofnunarinnar vinnur að því að efla rann-
sóknir og kynningu á íslenskri menningu og auka tengsl 
íslenskra og erlendra fræðimanna. Deildarstjóranum er 
ætlað að vinna að verkefnum sviðsins á hverjum tíma. 

Umsækjendur skulu hafa háskólapróf á fræðasviðum 
stofnunarinnar og reynslu af alþjóðlegu samstarfi. Stað-
góð þekking á tölvunotkun, m.a. heimasíðugerð er áskilin, 
og kunnátta í ensku og einu skandinavísku máli.

Umsækjendur skulu láta fylgja umsókn sinni vottorð 
um námsferil sinn og störf, svo og nöfn, símanúmer og 
netföng tveggja umsagnaraðila.

Umsóknir skulu berast  til Stofnunar Árna Magnússonar í 
íslenskum fræðum, Árnagarði við Suðurgötu, 101 Reykja-
vík, eigi síðar en mánudaginn 7. september 2015 eða á 
rafrænu formi á netfangið kari@hi.is. Öllum umsóknum 
verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun 
starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. 

Laun skv. kjarasamningi Félags háskólakennara og fjár-
mála- og efnahagsráðherra f.h. ríkissjóðs.
Við ráðningar í störf hjá Árnastofnun er tekið mið af jafn-
réttisstefnu stofnunarinnar.

Frekari upplýsingar um stofnunina má finna á heimasíð-
unni: www.arnastofnun.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kári Kaaber,
sviðsstjóri stjórnsýslusviðs (s. 525 4010, kari@hi.is).
 

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

Kerfisfræðingur í þjónustu hjá Upplýsingatæknideild 

Skrifstofa þjónustu og reksturs 

Upplýsingatæknideild Reykjavíkurborgar leitar að kerfisfræðingi til að styrkja öfluga liðsheild upplýsingatæknideildar.  
Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf sem reynir á fagþekkingu, skipulagshæfni og samvinnu.  
Reykjavíkurborg rekur eitt viðamesta tölvukerfi landsins og leitast við að vera í fremstu röð við innleiðingu nýrra lausna.
Óskað er eftir öflugum starfsmanni til starfa í þjónustuteymi, bæði við vettvangsþjónustu og á þjónustuborði upplýsingatæknideildar.   
Leitað er að einstaklingi sem býr yfir mikilli samskiptahæfni, sýnir frumkvæði og hefur tileinkað sér sjálfstæð vinnubrögð og krefst vinnan  
skipulagshæfni og nákvæmni.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Almenn tölvuþjónusta við starfsmenn  
 Reykjavíkurborgar bæði í gegnum síma og  
 á vettvangi.
• Uppsetning á tölvum, símum og  öðrum  
 jaðartækjum
• Viðhald og rekstur notendabúnaðar 

 Hæfniskröfur
• Menntun í kerfisfræði eða önnur  
 menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla í bilanagreiningu og viðgerðum
• Frumkvæði og metnaður til að sýna  
 árangur í starfi
• Lipurð í mannlegum samskiptum og rík  
 þjónustulund

Laun
Launakjör eru samkvæmt  
kjarasamningi Reykjavíkurborgar og  
viðkomandi stéttarfélags. 

Umsóknarfrestur er til og með 9. september 2015.
Umsækjendur eru hvattir til að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
Nánari upplýsingar veitir Dagný Einarsdóttir, teymisstjóri í síma 4111941, netfang:  dagny.einarsdottir@reykjavik.is. 





SUBWAY® er alþjóðleg keðja með yfir 40 þúsund veitingastaði í rúmlega 100 löndum. 
Stjarnan ehf., einkaleyfishafi Subway á Íslandi, rekur 24 Subway veitingastaði á Íslandi 
sem staðsettir eru víða um land. Fyrsti veitingastaður Subway á Íslandi var opnaður árið 
1994. Markmið Subway um allan heim er að bjóða upp á fjölbreyttan og bragðgóðan 
skyndibita með hollustu að leiðarljósi. Lögð er áhersla á að matseðillinn bjóði upp á 
bragðgóða valkosti sem henta heilbrigðum lífsstíl. Strangt gæðaeftirlit tryggir að matvæli 
uppfylla ströngustu skilyrði um ferskleika og gæði.

VIÐHALDSMAÐUR
Subway leitar að öflugum viðhaldsmanni í okkar frábæra hóp. Um er að ræða framtíðarstarf  
þar sem gerðar eru kröfur um fagleg vinnubrögð, frumkvæði, jákvæðni, gott verkvit og lipurð  
í mannlegum samskiptum.   
Viðhaldsmaður sér um allt almennt viðhald á veitingastöðum Subway. Starf hans er mjög fjölbreytt, hann 
kemur að viðgerðum á vélum og tækjum, viðhaldi á húsnæði og húsbúnaði staðanna auk þess að vera  
með önnur föst reglubundin verkefni.   
Óskað er eftir kraftmiklum og sjálfstæðum starfsmanni með reynslu og þekkingu af almennu viðhaldi,  
rafmagni, pípulögnum og léttum smíðaverkefnum. Gott er ef að viðkomandi hafi einhverja þekkingu af  
kæli- og frystikerfum. Viðkomandi einstaklingur þarf að vera sveigjanlegur og víðsýnn í starfi og tilbúinn  
til þess að bregðast hratt og örugglega við.

Umsóknarfrestur er til 6. september 2015. Umsóknir óskast sendar til mannauðsstjóra 
á netfangið: ingibjorg@subway.is  Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá.











Aðstoðar yfirkokkur

Matreiðslumaður og ófaglært  
fólk með reynslu

101 Hotel - Hverfisgata 10, - 101 Reykjavik – Iceland  
Tel: +354 580-0101 | 101hotel@101hotel.is 

Leitum eftir metnaðarfullum fagmanni, sjálfstæðum og 
áreiðanlegum einstaklingi sem er tilbúin að leggja sig fram 

og starfa við nútímalegt bístró veitingahús

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
Yfirumsjón í eldhúsi, stjórnun og almenn eldhússtörf. Sjá um 
að viðhalda gæðastaðli á öllum veitingum og skipulaggning 

vakta starfsfólks, mannaráðningar, innkaup. 
100 % starfshlutfall

 Óskum einnig eftir að ráða til starfa í eldhús okkar, lærðan 
matreiðslumann og einnig ófaglært fólk með reynslu við 

eldhússtörf.

Áhugasamir sendi umsókn og ferilskrá á hakon@101hotel.is 

Fyrir mánudaginn 7. september 2015. 

Fullum trúnaði heitið

www.kitchenandwine.is



Ertu að leita að skemmtilegri vinnu? 
 

Við leitum að hressum og duglegum starfsmanni í fullt starf. 
 
 Umsækjendur skulu vera 18 ára eða eldri.  
 Hafa áhuga á tísku og reynslu af sölustörfum.  
 Góðir í mannlegum samskiptum.  
 
 
Komdu og fylltu út umsókn eða sendu ferilskrá á cv@zara.is 

  

Lýsi hf. leitar að  
starfsmanni á lager 

Lýsi hf. er rótgróið fyrirtæki sem framleiðir heilsuvörur úr 
sjávarafurðum og flytur til yfir 70 landa. Starfsemin byggir 
á samhentu og jákvæðu starfsfólki sem hefur gæði og 
þjónustu að leiðarljósi. 

Starfssvið: 
• Pökkun lýsis í stórumbúðir 
• Hleðsla og frágangur gáma fyrir útfluttning 
• Samantekt og afgreiðsla pantana 
• Almenn lagerstörf 

Hæfniskröfur: 
• Góð almenn tölvukunnátta 
• Lyftararéttindi eru skilyrði 
• Nákvæmni í vinnubrögðum 
• Jákvæðni og sveigjanleiki 

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst 

Áhugasamir eru hvattir til að sækja um á heimsíðu Lýsis 
hf. http://www.lysi.is/starfsemin/storf-i-bodi. Farið verður 
með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 
Umsóknir skulu berast fyrir 7. september 2015. 



Byggingafræðingur 
eða arkitekt

Byggingafræðingur eða arkitekt óskast til starfa á 
teiknistofu okkar sem fyrst.

Reynsla í byggingahönnun og notkun teikniforrita  
nauðsynleg.

Umsóknir sendist á Pál Gunnlaugsson pall@ask.is 

ASK Arkitektar er alhliða arkitektastofa sem fæst við hefðbundin verk-
efni á sviði arkitekta og innanhússarkitekta, s.s. hönnun nýbygginga, 
endurhönnun eldri bygginga, hönnun húsgagna, skipulag eldri byggðar 
og nýbyggingasvæða, hönnunarstjórn o.fl. 
Verkefni stofunnar hafa verið unnin fyrir fyrirtæki, sveitarfélög 
og einstaklinga.
Teiknistofan er í miðborginni og eru starfsmenn nú 20 talsins.

Herbergisþernur
Houskeeping staff

Starfsmaður í gestamóttöku:

101 Hotel - Hverfisgata 10, - 101 Reykjavik – Iceland  
Tel: +354 580-0101 | 101hotel@101hotel.is 

101 hótel óskar eftir að ráða herbergisþernur. Framtíðarstarf. 
Unnið er kl. 8-16.30, eftir 2-2-3 vaktakerfi, ásamt u.þ.b.einni kvöld-
vakt í viku. Starfshlutfall er 80% - 100%.

Gerðar eru eftirfarandi kröfur:
•  Enskukunnátta.
•  Jákvæð framkoma
•  Þjónustulund 
•  Samstarfsgleði
•  Viðkomandi þarf að vera reyklaus

Áhugasamir sendi umsókn á  
job@101hotel.is fyrir 11. september. n.k.
Vinsamlegast takið fram um hvaða starf er sótt.

101 hotel Wishes to hire housekeeping staff, permanently. 
Housekeeping staff work from 8-16.30, with a 2-2-3 shift pattern,  
as well as ca. one evening shift per week. This is an 80% - 100%
position.

The following demands are made:
• Basic English
• Positive attitude 
• Responsibility
• Cooperative
• Non-smokers only 

Those interested should send an application to job@101hotel.is 
before 11. September. Please state which job you are applying for.

101 Hótel auglýsir eftir brosmildum og lífsglöðum einstaklingi sem 
veitir framúrskarandi þjónustu. Starfið er fjölbreytt og felst m.a í 
móttöku gesta, bókunum, uppgjöri og símavörslu. Unnið er á 2 -2 -3 
vöktum allt árið um kring.  Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem 
fyrst.

Hæfniskröfur:
•  Reynsla af störfum í gestamóttöku
•  Framúrskarandi þjónustulund
•  Góð tölvukunnátta / m.a reynsla af Navision 
•  Góð töluð og rituð íslenska og enska
•  Snyrtimennska
•  Stundvísi og sveigjanleiki  í starfi
•  Sjálfstæð og öguð vinnubrögð 
•  Jákvætt lífsviðhorf
•  Reyklaus

Vinsamlegast sendið kynningarbréf og ferilskrá með mynd merkt
„Gestamóttaka 101 hótel“ á netfangið job@101hotel.is

Umsóknarfrestur er til og með 11. September 2015

Helstu verkefni og ábyrgð:
•	 Skipuleggur	og	stjórnar	hjúkrun	
•	 Yfirumsjón	með	framkvæmd	RAI	mats	
•	 Yfirumsjón	með	kennslu	og	starfsþjálfun	nema	og		
	 starfsfólks		á	heimilinu
•	 Umsjón	með	starfsmannhaldi	og	gerð	vaktskema.
•	 Veitir	faglega	ráðgjöf	til	starfsmanna,	íbúa	og	aðstandenda	

Hæfniskröfur:
•	 Íslenskt	hjúkrunarleyfi
•	 Framhaldsnám	í	stjórnun	eða	öldrunarhjúkrun	kostur
•	 Reynsla	af	hjúkrun
•	 Þekking	og	reynsla	af	stjórnun
•	 Frumkvæði	og	sjálfstæði	í	vinnubrögðum
•	 Áhugi	á	starfi	með	öldruðum
•	 Þekking	og	reynsla	af	RAI-mælitækinu
•	 Hæfni	í	mannlegum	samskiptum	og	jákvæðni

Helstu verkefni og ábyrgð:
•	 Skipuleggur	iðjuþjálfun	heimilismanna	og	ber	ábyrgð	á	henni	í		
	 samræmi	við	hugmyndafræði,	markmið	og	gæðakerfi	heimilisins
•	 Tekur	virkan	þátt	í	teymisvinnu	Droplaugarstaða.	
	

Hæfniskröfur:
•	 Próf	í	iðjuþjálfun	frá	skóla	viðurkenndum	af	heimssamtökum		
	 iðjuþjálfa	(WFOT)
•	 Íslenskt	starfsleyfi	og	löggilding	frá	Heilbrigðisráðuneytinu
•	 Reynsla	á	sviði	iðjuþjálfunar
•	 Reynsla	á	sviði	öldrunar	æskileg
•	 Samskipta-	og	samvinnuhæfni	
•	 Sjálfstæði		í	vinnubrögðum
•	 Frumkvæði	í	starfi,	þolinmæði	og	jákvætt	viðhorf
•	 Hæfni	í	mannlegum	samskiptum	og	jákvæðni

Helstu verkefni og ábyrgð:
•	 Almenn	hjúkrun	og	umönnun	íbúa	
•	 Gerð	hjúkrunaráætlana,	greiningar	og	meðferð.
•	 Þáttaka	í	RAI	mati.
•	 Skráning	í	Sögukerfið.	
	

Hæfniskröfur:
•	 Hjúkrunarfræðingur	með	íslenskt	hjúkrunarleyfi
•	 Reynsla	af	hjúkrun	aldraðra	æskileg
•	 Faglegur	metnaður
•	 Frumkvæði	í	starfi,	þolinmæði	og	jákvætt	viðhorf
•	 Sjálfstæði	í	vinnubrögðum
•	 Hæfni	í	mannlegum	samskiptum
•	 Góð	íslenskukunnátta

Við bjóðum upp á:
•	 Heimilislegt	vinnuumhverfi
•	 Tækifæri	til	að	taka	þátt	í	þróun		
	 hjúkrunar	aldraðra
•	 Krefjandi	og	spennandi	verkefni
•	 Sveigjanlegan	vinnutíma
•	 Skemmtilegan	og	faglegan		
	 starfsmannahóp	

Launakjör	eru	samkvæmt	kjarasamningi	
Reykjavíkurborgar	og	Félags		
íslenskra	hjúkrunarfræðinga	annars	vegar	
og	Iðjuþjálfafélags	Íslands	hins	vegar.
Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Ingibjörg	Ólafsdóttir	forstöðumaður	í	síma	
414-9500	eða	með	því	að	senda	fyrirspurnir	
á	ingibjorg.olafsdottir@reykjavik.is

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

Umsóknarfrestur er til 12. september

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

Droplaugarstaðir,	hjúkrunarheimili	óskar	eftir	að	ráða	hjúkrunarstjóra	og	yfiriðjuþjálfa	til	starfa	í	100%	starf	í	dagvinnu,		
20%	af	starfi	yfiriðjuþjálfa	mun	fara	fram	í	Seljahlíð,	heimili	aldraðra	í	Breiðholti.	

Einnig	eru	lausar	stöður	hjúkrunarfræðinga	í	vaktavinnu,	starfshlutfall	er	samkomulagsatriði.

Á	Droplaugarstöðum	eru	82	íbúar.	Við	leggjum	áherslu	á	sjálfræði	einstaklingsins,	heimilislegt	umhverfi,	virðingu	fyrir	
einkalífi,	athafnasemi	og	að	öryggi	og	vellíðan	sé	í	fyrirrúmi.	

HJÚKRUNARSTJÓRI

YFIRIÐJUÞJÁLFI

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR

VILT ÞÚ HAFA ÁHRIF Á ÞRÓUN HJÚKRUNAR FYRIR ALDRAÐA Á 
DROPLAUGARSTÖÐUM? 

Velferðarsvið

HJÚKRUNARSTJÓRI, YFIRIÐJUÞJÁLFI OG HJÚKRUNARFRÆÐINGAR



RAFVIRKI 
ÓSKAST

VILJUM RÁÐA RAFVIRKJASVEIN TIL FRAMTÍÐAR-
STARFA VIÐ ALLA ALMENNA RAFVIRKJAVINNU.
UMSÓKNIR SENDIST Á PÓSTFANGIÐ 
arvirkinn@arvirkinn.is



Starfið er fjármálastarf og eru helstu 
verkefni:
•	 Kostnaðareftirlit	og	samskipti	við	

innlenda	birgja
•	 Reikningagerð	og	samskipti	við	erlenda	

viðskiptavini
•	 Færsla	fjárhagsbókhalds,	afstemningar	

og	frágangur	til	endurskoðenda
•	 Umsjón	með	virðisaukaskattskýrslum	

og	skil	á	virðisaukaskatti
•	 Önnur	árstíðabundin	tilfallandi	verkefni

Hæfniskröfur:
•	 Gott	vald	á	íslensku	og	ensku
•	 Kunnátta	og	reynsla	í	fjárhagsbókhaldi	

(þekking	og	reynsla	af	dk	er	kostur)
•	 Nákvæmni	í	vinnubrögðum	og	skal	

starfsmaður	vera	töluglöggur
•	 Sjálfstæði	í	vinnubrögðum	og	áhugi	á	

að	þróa	starfið	og	innri	ferli

Umsóknarfrestur er  
til og með 10. september. 

Umsjón	með	ráðningu	hefur		
Hugtak mannauðsráðgjöf. 

Umsækekjendur	skulu	fylla	út	nákvæma		
starfsumsókn	á		
www.hugtak.is > Umsækjendur > Laus störf. 

Umsjón	með	ráðningu	hefur		
Guðlaugur Örn Hauksson  
(gudlaugur@hugtak.is). 

GoNorth leitar að  
töluglöggum starfsmanni

Hafnarfjarðarbær er þriðja stærsta sveitarfélag 
landsins og þar starfa um 2000 manns. Áhersla er 
lögð á að hjá bænum starfi fólk sem getur veitt 
bestu þjónustu sem völ er á af þekkingu, ábyrgð og 
metnaði.

Viltu bætast í hópinn – sendu okkur umsókn!

Grunnskólar
• Kennari í Víðistaðaskóla 
• Kennsla á yngsta stigi í Víðistaðaskóla 
• Kennari á miðstigi í Víðistaðaskóla
• Deildarstjóri sérkennslu í Lækjarskóla
• Sérkennsla í Lækjarskóla
• Íslenskukennsla í Lækjarskóla
• Þroskaþjálfi í Lækjarskóla
• Skólaliði í Lækjarskóla
• Tónmenntakennari í Öldutúnsskóla 
• Skólaliði og stuðningsfulltrúi í Víðistaðaskóla 
• Skólaliðar og stuðningsfulltrúar í Hraunvallaskóla  
• Frístundaleiðbeinendur á frístundaheimilið Holtasel 
• Frístundaleiðbeinendur í Víðistaðaskóla og Engidal 
• Frístundaleiðbeinendur í Áslandsskóla 
• Frístundaleiðbeinandi í Krakkabergi 
• Tómstundaleiðbeinendur í félagsmiðstöðinni Mosanum 
   Hraunvallaskóla 
• Starf í félagsmiðstöðinni Setrinu 
• Frístundaleiðbeinendur í Hraunseli
• Verkefnastjóri tómstundamiðstöðvar í Lækjarskóla
• Frístundaleiðbeinendur í Lækjarskóla
• Stuðningsfulltrúar á frístundaheimilinu Lækjarskóla

Leikskólar
• Leikskólasérkennari/Þroskaþjálfi í leikskólanum Stekkjarási 
• Leikskólakennari í Tjarnarási 
• Aðstoð í eldhúsi í Hlíðarenda
• Leikskólakennari í Vesturkoti
• Deildarstjóri í Hlíðarbergi
• Leikskólakennari í Hraunvallaskóla
• Leikskólakennari á Hörðuvöllum
• Aðstoð í eldhúsi í Norðubergi

Heimili fyrir fatlað fólk
• Forstöðumaður á heimili fatlaðs fólks við Erluás

Meginmál alltaf í Frutiger 45 Light, 9,5 p á 11 p 
fæti. Kerning: -20. Brjóta málsgreinar upp með auka 
línubili. 

Haus auglýsingarinnar helst óbreyttur en hæð þeirra 
er breytileg. 

Rammi: 0,5 p í 60% svörtu allt í kring. Liggur á bak 
við haus auglýsingar. 

Hod tate elessit at velit alit alit nulla commod tet wis 
nonsed del iliquis nulla facillaor inci tie dolor auguer 
alis esed ercilisi bla commodolore magna. Ea faci tet, 
sustis nonseniatie esto eugiam, quipit et.

KNAPPAR FYRIRSAGNIR 
ALLTAF Í HÁSTÖFUM



Sjáland er einkarekinn leikskóli sem starfar eftir Fjölvísistefnunni 
með áherslu á sjálfstæði og styrkleika hvers og eins. Við vinnum 
með einstaklingsmiðað nám og erum skóli án aðgreiningar. Það 
er okkur mikilvægt að vera skóli í þróun og metum mikils áhuga 
og metnað starfsmanna okkar. 
 
Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um. Æskilegt er að 
umsækjendur geti hafið störf í september.  
Umsóknarfrestur er til 3.september 2015. 
Áhugasamir sendi ferilskrá á netfangið ingibjorg@sjaland.is.  
Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg Ósk mannauðsstjóri á sama 
netfangi eða í síma 578-1220.

Menntunarkröfur:
Leikskólakennari
Önnur uppeldismenntun
Reynsla í starfi

Hæfniskröfur:
Frumkvæði
Sjálfstæði
Stundvísi
Jákvæðni
Gleði

Viltu bætast 
í hópinn?

Leikskólinn Sjáland leitar eftir 
skemmtilegu og jákvæðu fólki

Leikskólinn Sjálland hefur skýra stefnu og framtíðarsýn. 
Við erum skóli í þróun og metum mikils áhuga og 
metnað starfsmanna okkar. Við erum Grænn skóli með 
áherslu á umhverfismennt og græn gildi. Við vinnum 
eftir skýrri skólastefnu sem byggir á fjölgreindunum 
og einstaklingsmiðuðu námi. Leiðarljós okkar í 
starfsmannahópnum er „að samskipti séu opin, góð og 
gagnrýnin, og byggja á jákvæðni, nákvæmni og virðingu“.

Umsóknarfrestur er til 22.maí n.k. Frekari upplýsingar 
veitir Ída Jensdóttir leikskólastjóri í síma 578-1220 eða á 
netfangið; ida@sjaland.is Einnig er hægt að sækja um á 
verfslóðinni www.sjaland.is 

Leikskólinn Sjáland er einkarekinn leikskóli í Garðabæ staðsettur 
í sannkallaðri náttúruperlu við fjöruna í Sjálandshverfi. 
Leikskólinn opnaði í ágúst 2005 og er því nánast nýr og öll 
aðstaða til fyrirmyndar. Áhersla er á hollustu og heilbrigði og 
því er leikskólinn reyklaus vinnustaður.
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Jákvæðni og gleði

Leikskólinn Sjálland hefur skýra stefnu og framtíðarsýn.
Við erum skóli í þróun og metum mikils áhuga og
metnað starfsmanna okkar. Við erum Grænn skóli með
áherslu á umhverfismennt og græn gildi. Við vinnum
eftir skýrri skólastefnu sem byggir á fjölgreindunum
og einstaklingsmiðuðu námi. Leiðarljós okkar í
starfsmannahópnum er „að samskipti séu opin, góð og
gagnrýnin, og byggja á jákvæðni, nákvæmni og virðingu“.

Umsóknarfrestur er til 6.október n.k. Frekari upplýsingar 
veitir Sara Hrund Finnbogadóttir mannauðsstjóri í síma 
578-1220 eða á netfangið: sarahrund@sjaland.is . Einnig er 
hægt að sækja um á vefslóðinni www.sjaland.is 

Leikskólinn Sjáland er einkarekinn leikskóli í Garðabæ 
staðsettur í sannkallaðri náttúruperlu við fjöruna í Sjálands-
hverfi. Leikskólinn opnaði í ágúst 2005 og er því nánast 
nýr og öll aðstaða til fyrirmyndar. Áhersla er á hollustu og 
heilbrigði og því er leikskólinn reyklaus vinnustaður.
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Leikskólinn Sjálland hefur skýra stefnu og framtíðarsýn.
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Leikskólinn Sjáland leitar eftir 
skemmtilegu og jákvæðu fólki

VIÐ VILJUM BÆTA VIÐ GÓÐU FÓLKI Í 
OKKAR FRÁBÆRA HÓP!

STARF FYRIR HRESSA, SJÁLFSTÆÐA MANNESKJU SEM HEFUR GAMAN AF 
FÓLKI. REYNSLA AF VERSLUNAR- EÐA SÖLUSTÖRFUM KOSTUR. 

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR SIRRÝ Í SÍMA 898 1711
UMSÓKNIR SENDIST Á plusminus@plusminu.is





Vélamenn óskast til starfa
Alexander Ólafsson ehf. óskar eftir að ráða vélamenn til 
starfa í efnisvinnslu, mokstur á hjólaskóflu og á jarðýtu  
(50 tonn) í Vatnsskarðsnámu.

Um er að ræða framtíðarstarf. 

Umsóknum með ferilsskrá skal skilað til Kristins Ólafssonar 
á netfangið  kristinn@alexander.is 
eða hafa samband í síma S: 578-9300 





Vélamaður á Tæknisviði
 
Við óskum eftir iðnu og samviskusömu fólki með iðnmenntun, 
s.s. vélstjórum, vélvirkjum, bifvélavirkjum, til að hlúa að fram-
leiðsluvélum í framleiðslusal Ölgerðarinnar.
Starfið felst í að breyta og fínstilla vélbúnað sem notaður er 
við framleiðslu á vatni, gosi og öli. 

Um er að ræða vaktavinnu í fullu starfshlutfalli. Unnið er á 
tveimur vöktum, dag- og kvöldvakt. Kvöldvakt vinnur af sér 
föstudagsvaktina í hverri viku.

Stefna Ölgerðarinnar er að tryggja körlum og konum jafna 
möguleika til starfa, ábyrgðar, launa, stöðuhækkana og þjálf- 
unnar, og því hvetjum við konur jafnt sem karla til að sækja 
um starfið.

Umsóknir ásamt ferilskrá  
óskast sendar á netfangið  
sveinn.valtyr.sveinsson@olgerdin.is, 
merkt „Vélamaður”.  

Umsóknarfrestur er til og með  
6. september nk.
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Starfsmaður óskast
Þjónustulipur,reglusamur og stundvís starfsmaður óskast til 
afgreiðslustarfa í rótgróinni byggingavöruverslun í miðborg 
Reykjavíkur.
Æskilegt að viðkomandi hafi einhverja ensku- og tölvukunnáttu.   
Um framtíðarstarf er að ræða.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á box@frett.is merkt  
,,Byggingavörur-2908“







Námsleyfi grunnskólakennara og 
skólastjórnenda skólaárið 2016–2017

Stjórn Námsleyfasjóðs auglýsir eftir umsóknum um 
námsleyfi grunnskólakennara og stjórnenda grunnskóla 
skólaárið 2016–2017. Stjórn sjóðsins hefur ákveðið að við 
úthlutun verði sett í forgang nám sem tengist: 

• hagnýtu læsi og lesskilningi í öllum námsgreinum 
• jafnrétti og lýðræði 

Skal allt að 1/3 námsleyfa úthlutað vegna þessa. 
Umsækjendum er gert að sækja um á rafrænu formi á  
heimasíðu Sambands íslenskra sveitarfélaga  
www.samband.is. Umsóknir á öðru formi verða ekki teknar 
gildar. Ekki er tekið við viðbótargögnum og því verða allar 
upplýsingar að koma fram í umsókninni. 
 
Umsóknarfrestur er til og með 1. október 2015.
 
Umsækjandi sem æskir námsleyfis skal að lágmarki  
fullnægja eftirfarandi skilyrðum, sbr. reglur um  
Námsleyfasjóð: 

a) Hafa, þegar sótt er um námsleyfi, gegnt starfi í 10  
 ár samtals við kennslu, ráðgjöf eða stjórnun í  
 grunnskóla, í eigi minna en hálfu starfi, og verið  
 samfellt í starfi sl. fjögur ár.
b) Vera fastráðinn starfsmaður sveitarfélags eða  
 aðila sem stofnað er til með samstarfi  
 sveitarfélaga og taka laun samkvæmt  
 kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga  
 og Kennarasambands Íslands vegna  
 grunnskólans. 
c) Ljúka á námstímanum 60 ECTS eininga   
 háskólanámi, eða jafngildu háskólanámi, miðað  
 við 1/1 námsleyfi, og skal námið miða að því að  
 nýtast viðkomandi í því starfi sem hann er ráðinn  
 til að sinna.

Reglur um Námsleyfasjóð og viðmiðunarreglur um laun í 
námsleyfi er að finna á vefsvæði Námsleyfasjóðs,  
www.samband.is/namsleyfasjodur og eru umsækjendur 
hvattir til að kynna sér þær. 

Nánari upplýsingar veitir Klara E. Finnbogadóttir  
í síma 515 4900 eða í tölvupósti á  

klara.e.finnbogadottir@samband.is

Námsleyfi grunnskólakennara 
og skólastjórnenda 2014–2015

Stjórn Námsleyfasjóðs auglýsir eftir umsóknum um 
námsleyfi grunnskólakennara og stjórnenda grunnskóla 
skólaárið 2014–2015. Stjórn sjóðsins hefur ákveðið að við 
úthlutun verði sett í forgang nám sem tengist 
 • kennaranum/stjórnandanum sem leiðtoga  
  í lærdómssamfélagi
 • mati á námi með hliðsjón af nýrri aðalnámskrá  
  grunnskóla

Skal allt að 1/3 námsleyfa úthlutað vegna þessa. 
Umsækjendum er gert að sækja um á rafrænu formi á 
heimasíðu Sambands íslenskra sveitarfélaga  
www.samband.is. Umsóknir á öðru formi verða ekki teknar 
gildar. Umsóknarfrestur er til og með 1. október 2013.

Umsækjandi, sem æskir námsleyfis, skal fullnægja 
eftirfarandi skilyrðum og skuldbindingum, sbr. reglur um 
Námsleyfasjóð: 
 a) Hafa gegnt starfi í 10 ár samtals við kennslu, ráðgjöf  
  eða stjórnun í grunnskóla, í eigi minna en hálfu starfi,  
  og verið í starfi sl. fjögur ár.
 b) Vera fastráðinn starfsmaður sveitarfélags eða aðila  
  sem stofnað er til með samstarfi sveitarfélaga og  
  taka laun samkvæmt kjarasamningi Sambands 
  íslenskra sveitarfélaga og Félags grunnskólakennara  
  eða kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga  
  og Skólastjórafélags Íslands. 
 c) Ljúka 60 ECTS eininga háskólanámi eða sambærilegu  
  námi, miðað við 1/1 námsleyfi, og skal námið miða  
  að því að nýtast viðkomandi í því starfi sem hann er  
  ráðinn til að sinna. 
 d) Að loknu námsleyfi skal námleyfishafi senda stjórn  
  sjóðsins innan fjögurra mánaða staðfest vottorð  
  skóla um nám í námsleyfinu. 
 e) Enginn getur fengið hærri fjárhæð í námsleyfi en  
  sem nemur tveggja ára föstum launum á starfsævi  
  viðkomandi. 
 f) Laun í námsleyfi miðast við starfshlutfall námsleyfis- 
  þega næsta ár áður en námsleyfi hefst eða meðaltal  
  síðustu þriggja ára ef það er hærra. 

Nánari upplýsingar veitir Klara E. Finnbogadóttir í síma 515 
4900 eða í tölvupósti á klara.e.finnbogadottir@samband.is 

Jöfnunarstyrkur  
til náms

Umsóknarfrestur á haustönn 2015 er til 
15. október n.k. 

Nemendur á framhaldsskólastigi sem ekki njóta lána 
hjá LÍN geta sótt um styrk til jöfnunar á námskostnaði. 
Styrkurinn ræðst af búsetu og er fyrir þá sem stunda 
nám fjarri heimili sínu.                     

• Dvalarstyrkur (fyrir þá sem að dvelja fjarri lögheimili 
og fjölskyldu sinni vegna náms).

• Styrkur vegna skólaaksturs (fyrir þá sem sækja nám 
frá lögheimili og fjarri skóla).
 
Nemendur og aðstandendur þeirra eru hvattir til að 
kynna sér reglur um styrkinn á vef LÍN (www.lin.is). 

Lánasjóður íslenskra námsmanna 
Námsstyrkjanefnd
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Síðasta raðhúslóðin á besta stað í Reynisvatnsási. 
Um er að ræða lóð með byggingarrétt fyrir 8 raðhús, samtals 1.760 
fermetra. Gatnagerðargjöld eru fullgreidd. Engin hönnunarvinna 
hefur farið fram. V-72 millj.
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|Fólkheilsa

Bio-kult Candéa 
Breytti lífinu
Bio-Kult Candéa er blanda af vinveittum gerlum, 
hvítlauk og þrúgukjarnaþykkni sem virkar  
sem öflug vörn gegn sveppasýkingu.

ÁNÆGÐ MeÐ ÁRaNGURiNN kolbrún 
fær ekki sveppasýkingar eftir að hún fór 
að nota Bio-kult Candéa.

Þvagfærasýking er algengt vanda-
mál og mun algengari hjá konum 
en körlum, og er helsta ástæðan 
sú að styttri leið er upp í þvagrás 
kvenna. Algengt er að sýkingin sé 
af völdum E. coli-bakteríunnar.

Ein af hverjum þremur konum 
hefur þjáðst af þvagfærasýkingu 
fyrir 24 ára aldur og að minnsta 
kosti helmingur allra kvenna fær 
þvagfærasýkingu einu sinni á æv-
inni. Fjórðungur þeirra fær endur-
teknar sýkingar. Guðlaug Jóna 
Matthíasdóttir er ein þeirra. „Ég 
hef verið með króníska blöðru-
bólgu í rúmlega tvö ár og hefur 
það valdið mér mikilli vanlíðan 
og óþægindum. Ég gat til dæmis 
aldrei farið í heitan pott eða verið 
úti í miklu frosti því það olli mér 
strax mikilli vanlíðan. Þar sem ég 
stunda hestamennsku og þarf oft 
að vera á ferðinni í vinnu þá var 

þetta mjög óþægilegt og hamlandi 
fyrir mig. Læknarnir vildu setja 
mig á sýklalyfjakúr í tólf mánuði 
en ég var ekki alveg tilbúin til 
þess. Því ákvað ég að prófa Bio-
Kult Pro Cyan þegar ég sá 
umfjöllun um það í 
blöðunum. Ég fann 
fljótlega að það 
virkaði mjög vel 
gegn blöðrubólg-
unni. Í fyrstu tók 
ég bara eitt hylki 
á dag, eða þegar 
ég fann að ég fékk 
einkenni, en núna 
tek ég tvö hylki 
um leið og ég finn 
fyrir óþægindum 
og stundum nokkr-
um sinnum yfir 
daginn þegar ég er 
verst.“

TRyGGiR heilbRiGÐa þvaGRÁs
Orsakir þvagfærasýkingar eru 
nokkrar, meðal annars utanaðkom-
andi áhrif á þarmaflóruna, breyttur 
lífsstíll, aukið stress, ýmsir sjúk-
dómar og aukin lyfjanotkun. Ein-

kenni sýkingarinnar eru 
meðal annars tíð þvag-

lát, aukin þörf fyrir 
þvaglát án þess að 
kasta af sér þvagi, 
verkir við þvag-
lát og óeðlileg 
lykt og litur 
af þvaginu. 
Trönuber 
hafa löngum 
verið þekkt 
fyrir að 
virka vel 
sem fyrir-
byggj-
andi 

meðhöndlun gegn þvagfærasýk-
ingum. Trönuber hindra að E. coli-
bakterían nái fótfestu við slímhúð 
þvagrásar. Þau drepa ekki bakt-
eríuna heldur skolast hún út með 
þvaginu.

Bio-Kult Pro Cyan er háþróuð 
þrívirk formúla sem tryggir heil-

brigða þvagrás. Hylkin innihalda 
trönuberja-extrakt, vinveitta gerla 
og A-vítamín. Hlutverk A-vítamíns 
og vinveittu gerlanna er að hjálpa 
líkamanum að viðhalda eðlilegri 
bakteríuflóru í þörmum og  einnig 
að viðhalda eðlilegri starfsemi í 
þvagrásarkerfinu.

Betri af BlöðruBólgu með hjálp Bio-kult pro Cyan 
Bio-Kult Pro Cyan er háþróuð þrívirk formúla sem tryggir heilbrigða þvagrás. Guðlaug Jóna Matthíasdóttir hefur fengið endurteknar 
þvagfærasýkingar en er nú betri eftir að hún fór að taka Bio-Kult Pro Cyan. Þvagfærasýking er algeng, sérstaklega á meðal kvenna.

viRKaR 
vel
Guðlaug 
Jóna tekur 
Bio-kult 
Pro Cyan 
þegar hún 
finnur fyrir 
einkennum 
þvagfæra-
sýkingar.
MYND/GVA

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.

Oft eiga konur sem eru komn-
ar á breytingaskeiðið, hafa 
nýlega eignast barn, verið í 

meðferð við krabbameini eða glímt 
við langtíma veikindi við þurrk í 
leggöngum og slímhúð að stríða. 
Yes-línan er sérstaklega hönnuð 
fyrir þær konur.

Margrét Mjöll Sverrisdóttir, sölu-
stjóri hjá Icecare, segir að Yes-
sleipiefnin séu hönnuð af tveimur 
konum og seld í Bretlandi og víðar 
um heim. „Ummæli neytenda um 
vöruna hafa verið mjög jákvæð og 
hafa læknar í Bretlandi einnig mælt 
með því að konur sem eiga við 
þurrk að stríða í leggöngum noti 
vöruna,“ segir hún.

Yes-sleipiefnin eru unnin úr líf-
rænum innihaldsefnum, meðal ann-
ars Aloe vera, flax extract og guar 
gum og hafa hlotið lífræna vottun 
frá The Soil Association í Bretlandi. 
Sleipiefnin innihalda engin aukaefni 
eða skaðleg efni sem geta verið ert-
andi fyrir slímhúðina. Þau klístrast 

ekki, eru rakagefandi fyrir slímhúð-
ina og þau má bæði nota innvortis 
og útvortis fyrir samfarir.

„Yes-sleipiefnin innihalda bæði 
olíubasa (oil-based) og vatnsbasa 
(water-based) sem er hægt að nota 
með gúmmíverjum,“ útskýrir Mar-
grét og bætir við að einnig sé 
fáanlegt Yes Baby fyrir fólk í barn-
eignahugleiðingum. Pakkningin 
inniheldur bæði sleipiefni sem 
eru sæðisvæn og egglosunarpróf 
ásamt sleipiefnum sem er gott að 
nota eftir egglos.

lífRÆN sleiPiefNi 
fyRiR elsKeNdUR
icecaRe KyNNiR  Yes-sleipiefnin eru unnin úr lífrænum efnum og hafa hlotið  
lífræna vottun. Sérstök sleipiefni fyrir fólk í barneignahugleiðingum eru fáanleg.

GóÐ UMMÆli  Margrét Mjöll segir Yes-sleipiefnalínuna hafa fengið mjög góð ummæli notenda.  MYND/SteFáN

yes  
sleiPiefNiN  
eRU laUs viÐ:
l	Glycerin
l	Hormóna
l	Glycols
l	Parabena
l	Rotvarnarefni
l	Ilmefni
l	Silicon
l	Jarðolíuefni
l	Arginín
l	 Önnur ertandi efni 

fyrir húð svo sem 
grape fruit seed extract

Kolbrún Hlín Hlöðversdóttir 
var gjörn á að fá sveppasýk-
ingar, hún var mjög viðkvæm 
og fékk kláða og óþægindi ef 
hún notaði dömubindi eða túr-
tappa. „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 van-
anum með var að nota hylkin 
frá Bio-Kult Candéa. Venjulega 
þegar ég hef verið á sýklalyfja-
kúr hef ég tekið inn margfalda 
skammta af mjólkursýrugerlum 
(acidophilus), 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 candida-
sveppasýkingu í meltingarvegi 
kvenna og karla og sem vörn 
gegn sveppasýkingu á við-
kvæmum 
svæð-
um hjá 
konum. 
Candida-
sveppa-
sýking 
getur 
komið 
fram með 
ólíkum 
hætti 
hjá fólki, 
svo sem 
munn-
angur, 
fæðuóþol, 
pirringur 
og skap-

sveiflur, þreyta, brjóstsviði, 
verkir í liðum, mígreni eða 
ýmis húðvandamál.

Innihald Bio-Kult Candéa-
hylkjanna er öflug blanda af 
vinveittum gerlum ásamt hvít-
lauk og grape seed extract. 

Bio-Kult Candéa hentar 
vel fyrir alla, einnig 

fyrir barnshafandi 
konur, mjólkandi 
mæður og börn. 
Fólk með mjólk-
ur- og sojaóþol 
má nota vör-
urnar. Mælt er 
með Bio-Kult 
í bókinni 
Meltingar-
vegurinn og 
geðheilsa 
eftir Dr. 
Natasha 
Camp-
bell-
McBride.



Fólk| helgin

Pevaryl sveppalyf fæst án lyfseðils og er ætlað 
til sjálfsmeðhöndlunar á sveppasýkingum í leg
göngum fyrir konur sem áður hafa verið greindar 

hjá lækni og þekkja einkennin. Pevaryl inniheldur virka 
efnið econazol sem hefur breiða sveppaeyðandi verkun. 
Econazol frásogast lítið og er því fyrst og fremst um stað
bundna verkun að ræða.

Að sögn Guðnýjar Traustadóttur, markaðstengils hjá 
Vistor, er mikil reynsla komin á lyfið en Pevaryl hefur 
verið á markaði hér á landi í 35 ár og verið notað af fjölda 
kvenna.

Fjöldi kvenna á barneignaraldri fær einhvern tímann 
sveppasýkingu í leggöng og um það bil helmingur þeirra 
fær hana að minnsta kosti einu sinni aftur. Sýkingin 
kemur frá smásæjum sveppi, „Candida albicans“, sem 
almennt er til staðar í líkamanum en ef jafnvægi hans 
raskast getur það valdið sveppasýkingu.

Sveppasýking þrífst best þar sem er rakt, hlýtt og þétt, 
svo sem í leggöngum. Sveppasýking herjar oft á konur á 
barneignaraldri þar sem þær hafa meira af hormóninu 
östrógeni, en það eykur glúkósamagn í leggöngunum sem 
sveppurinn nærist á. Auk þess kemur sveppasýking oft 

fram í tengslum við sýklalyfjameðferð, að sögn Guðnýjar.
Guðný segir að það geti verið kostur að nota staðbund

ið lyf eins og Pevaryl við sveppasýkingum í leggöngum 
þar sem frásog þess er lítið.

einKenni SVePPASÝKingAR 
Helstu einkenni sveppasýkingar eru kláði í og utan við 
leggöng, hvítleit og jafnvel kornkennd útferð.

Slímhúðin getur auk þess verið sár, þurr og með sviða.

PAKKningAR PeVARYl:

•	 1	Depot	forðastíll	og	krem	(samsett	meðferð)

•	 3	skeiðarstílar	og	krem	(samsett	meðferð)

•	 1	Pevaryl	Depot	forðastíll	(eins	dags	meðferð) 

Setjið skeiðarstílinn hátt í leggöng að kvöldi fyrir svefn. 
Berið kremið á og í kringum leggangaop og/eða á skapa
barmana 23 sinnum á dag þar til óþægindin eru horfin 
og í þrjá daga til viðbótar. Þegar keyptur er pakki með 3 
stílum er mjög mikilvægt að klára meðferðina, það er þrjú 
kvöld í röð.

Pevaryl má nota á öðrum og síðasta þriðjungi með
göngu en ekki skal nota Pevaryl á fyrsta þriðjungi með
göngu nema samkvæmt læknisráði.

Pevaryl fæst án lyfseðils í næsta apóteki.

Við SVePPASÝKingu í leggöngum
ViStoR KYnniR  Pevaryl skeiðarstíla og Pevaryl krem til staðbundinnar notkunar við sveppasýkingum í leggöngum.

Við Hafnargötuna á Akureyri stendur 
verslunin Flóra, nýtin og náttúru
væn verslun, vinnustofur og við

burðastaður í miðbæ Akureyrar. Verslun
ina reka þau Hlynur Hallsson, safnstjóri á 
listasafni Akureyrar, og kona hans, Kristín 
Þóra Kjartansdóttir, og þar er bæði hægt 
að fá skemmtilegt handverk og lífrænan 
varning. Þar er einnig sýningarrými og um 
helgina verður opnuð þar sýning Þórgunn
ar Oddsdóttur, Grasafræði, en Þórgunnur 
er kannski betur þekkt sem einn af um
sjónarmönnum hins vinsæla sjónvarps
þáttar Landans. Þórgunnur vann sýning
una út frá Flóru Íslands, sem er vísun í 
sýningarrýmið sjálft að hennar sögn en 
líka leikur með hugmyndir um staðreyndir 
og sannleika.

SKáldSKAPuRinn eR SAnnleiKuR líKA
„Við fyrstu sýn virkar þetta eins og venju
legar þurrkaðar plöntur en þegar nánar 
er að gætt þá sést að allar plönturnar 
eru samsettar, það er búið að setja lauf 
á fífilinn sem eru af einhverju allt öðru 
blóm svo dæmi séu tekin. Svo fór ég í 
fornbókabúð og fann þar Grasafræðibók 
eftir Stefán Stefánsson skólameistara sem 
var kannski dálítill frumkvöðull í náttúru
fræði á Íslandi. Ég klippti orð og setningar 
í bókinni í sundur og nota í verkin þannig 
að ég yrki eiginlega ljóð upp úr þessum 
fræðilega texta. Mér finnst mjög gaman 
að taka hluti í sundur og búa til eitthvað 
annað úr þeim, finna möguleikana í efninu. 
Það er hægt að taka allt, hvort sem það 
er fræðilegur texti eða hlutir í kringum 
mann og búa til glænýtt samhengi með 
því að raða saman á annan hátt og skapa 
nýtt sjónarhorn. Ég hef líka verið að vinna 
með söfn og hef áhuga á hvernig hlutir 
eru settir fram til að við skiljum þá, með 
merkimiðunum sem staðsetja hlutina í til
verunni. Mér finnst gaman að leika mér 
með tilhneigingu okkar til að skilja alla 
hluti og að setja fram eitthvað í þessum 
formlega sýningarbúningi sem er ekki 
staðreyndir en samt jafn mikill sannleikur 
og hvað annað.“

SKemmtileg VinnA
Þórgunnur nýtur þess að gefa sér frelsi til 
að skálda því í starfi sínu sem fjölmiðla
kona þarf hún að vera trú staðreyndum. 
Hún hefur bæði unnið á prentmiðlum 
og í ljósvakanum. „Ég er nýbúin að taka 
við stöðu dagskrárgerðarmanns RÚV á 
Akureyri og er aðallega að vinna að dag
skrárgerð fyrir Landann. Það er virkilega 
skemmtileg vinna því maður fær að fara 
svo víða og hitta fólk og heimsækja staði 
sem maður kæmi aldrei á annars. Það 
er gaman að fá að safna öllum þessum 
sögum og miðla þeim til áhorfenda. Fyrsti 
þáttur	vetrarins	fer	í	loftið	13.	september	
og við erum á þeytingi núna að safna efni 
víða um land.“

hugleiðingAR um eftiRlitSþjóðfélAg
Þórgunnur er einnig þátttakandi í Haust
sýningu Listasafns Akureyrar, sem að þessu 

sinni er samsýning þrjátíu norðlenskra lista
manna. „Þar er ég með eitt gamalt verk sem 
ég gerði í Listaháskólanum og byggir líka á 
safnhugmyndinni. Þetta er sýningarkassi, 
fullur af alls konar skrýtnum hlutum sem ég 
stilli upp með einhverju bulli úr sjálfri mér, 
eins og hann standi á minjasafni. Svo er líka 
ljósmyndaverk sem ég vann í Berlín í fyrra 
þar sem ég var í tvo mánuði í listamanna
íbúð. Berlínarmúrinn heillaði mig og allt í 
kringum hann og ég var svona að velta fyrir 
mér eftirlitsþjóðfélaginu þegar allir eru að 
fylgjast með öllum og verið að reyna að hafa 
hemil á borgurunum. Ég fór í almennings
garða og safnaði greinum og kurli af göngu
stígum og bjó til litla varðturna sem ég tók 
síðan ljósmyndir af. Verkið samanstendur af 
ljósmyndum af þessum þýsku varðturnum.“
Það liggur beint við að spyrja hvort svo 
frjótt hugsandi kona hafi ekki einhvern tíma 

hugsað sér til skrifta og þá í skáldskap. 
„Ég hef skrifað en mest fyrir sjálfa mig, 
fyrir utan barnabókina Kári litli og klósett
skrímslið. En mig langar að gera meira af 
því að skrifa.“

miKil gRóSKA á AKuReYRi
Þórgunnur	er	alin	upp	á	Dagverðareyri	
við Eyjafjörð en bjó í mörg ár í Reykja
vík. Hún flutti aftur norður fyrir nokkrum 
árum. Hvernig er að vera á Akureyri? „Það 
er mjög fínt og mikil gróska í menningar
lífinu. Miðað við íbúafjölda held ég að 
það sé ansi mikið að gerast hér. Stundum 
vantar aðeins upp á að fólk sé duglegt að 
mæta og mætti vera meira mannlíf. En um 
helgina er Akureyrarvaka og þá verður 
nóg um að vera.“ Nánari upplýsingar um 
viðburði Akureyrarvöku má finna á visit
akureyri.is en sýning Þórgunnar í Flóru 
stendur til 24. september.

leiKuR með hugmYndiR um 
StAðReYndiR og SAnnleiKA
gRASAfRæði  Akureyrarvaka stendur nú yfir. Meðal viðburða er myndlistarsýning Þórgunnar Oddsdóttur, Grasafræði, en  
Þórgunnur er einnig kunn sem dagskrárgerðarmaður í Landanum.

flóRA íSlAndS Þórgunnur opnar sýningu sýna, 
Grasafræði, í versluninni Flóru um helgina.

mYndliStAmAðuR Þórgunnur Oddsdóttir myndlistamaður tekur þátt í tveimur listsýningum á Akureyri 
um þessar mundir. 

Pevaryl	150	mg	skeiðarstíll,	Pevaryl	Depot	150	mg	skeiðarstíll	og	Pevaryl	1%	krem	(í	samsettum	pakkningum)	(innihalda	econazolnítrat)	eru	breiðvirk	sveppalyf	við	sveppasýkingum	í	leggöngum	(leggangabólga	og	skapabólga	af	
völdum	gersveppa).	Skammtar:	Einn	skeiðarstíll	hátt	í	leggöng	að	kvöldi	fyrir	svefn,	3	daga	í	röð	(Pevaryl	skeiðarstíll)	eða	einu	sinni	(Pevaryl	Depot	skeiðarstíll).	Krem:	Berist	á	svæðið	í	kringum	leggangaop	og	endaþarmsop	2	3	
á	dag.	Meðferð	á	að	vara	í	3	daga	eftir	að	óþægindi	eru	horfin.	Meðhöndlun	maka:	Þvoið	reður	og	forhúð	og	berið	kremið	á	tvisvar	á	dag	þar	til	óþægindi	hverfa	og	í	3	daga	eftir	það.	Þungaðar	konur	ættu	að	þvo	hendur	vandlega	
fyrir	notkun	skeiðarstíla.	Frábendingar:	Ofnæmi	fyrir	virka	efninu	eða	einhverju	hjálparefnanna.	Varnaðarorð:	Pevaryl	og	Pevaryl	Depot	má	ekki	nota	samhliða	annarri	meðferð	í	eða	á	kynfærum.	Ef	fram	koma	merki	um	ertingu	
eða	ofnæmi	skal	hætta	meðferð.	Pevaryl	krem	inniheldur	bensósýru	sem	getur	haft	væg	ertandi	áhrif	á	húð,	augu	og	slímhúðir	og	bútýlhýdroxýanisól	sem	getur	valdið	staðbundnum	aukaverkunum	í	húð	(snertiexemi)	eða	haft	
ertandi áhrif á augu og slímhúð. Pevaryl skeiðarstílar innihalda efni í olíugrunni sem getur haft áhrif á og dregið úr öryggi latexhetta og latexverja. Ekki skal nota lyfin samtímis slíkum verjum. Þeir sem nota sæðisdrepandi lyf 
skulu	ráðfæra	sig	við	lækni,	þar	sem	staðbundin	meðferð	í	leggöngum	getur	gert	sæðisdrepandi	lyf	óvirkt.	Meðganga	/	brjóstagjöf:	Pevaryl	má	ekki	nota	á	fyrsta	þriðjungi	meðgöngu	nema	skv.	læknisráði.	Nota	má	Pevaryl	á	
öðrum og síðasta þriðjungi meðgöngu ef hugsanlegur ávinningur fyrir móður vegur þyngra en möguleg hætta fyrir fóstrið. Ekki er þekkt hvort econazolnítrat berst í brjóstamjólk. Gæta skal varúðar við notkun Pevaryl hjá konum 
með	barn	á	brjósti.	Lesið	allan	fylgiseðilinn	vandlega	áður	en	byrjað	er	að	nota	lyfið.	Markaðsleyfishafi:	McNeil	Sweden	AB.	Umboð	á	Íslandi:	Vistor	hf.,	sími:	535-7000
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Ný vERSlUN á NýjUM STAð
Opnum nýja og glæsilega verslun 
5. september í lindum, Kópavogi.
Hlökkum til að sjá þig!
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BÍLAR &
FARARTÆKI

NÝR FOCUS DÍSEL
 FORD FOCUS TREND STATION.
Árgerð 2015,dísel,6 gírar,eyðir aðeins 
4,4 í blönduðum akstri,eigum fleiri 
liti á staðnum. Verð 3.490.000. 
Rnr.127097. S:562-1717

NÝR VOLVO S80
 VOLVO S80 SUMMUM DÍSEL.
Árgerð 2015,dýrasta útfærsla - með 
öllu,eigum einn dökkgráan á staðnum 
einnig.Verð 6.980.000. Rnr.126777. 
S:562-1717

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga

www.bilalif.is

FIAT Ducato mc louis Árg, 2006, ek, 
45 Þ.KM, Verð 5.250.000. Rnr.110829. 
Þægilegur og fallegt eintak.

Bílasalan Bílás Akranes
Smiðjuvöllum 17, 300 Akranes

Sími: 431 2622
www.bilas

Rafmagnsfjallareiðhjólin vinsælu fást 
hjá okkur. Þægileg 26” reiðhjól sem 
henta vel fyrir íslenskar aðstæður. 
Verð 188.900.- kr. Einnig til 28” 
borgarhjól.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

 TILBOÐ DAGSINS
SUZUKI Dr 650se k5. Árgerð 2006, 
ekinn 4 Þ.MÍLUR, bensín, 5 gírar. Verð 
790.000. Rnr.138878. sími: 894-5332

FLOTT HJÓL
 HONDA Cbf600 s. Árgerð 2011, ekinn 
8 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 890.000. 
Rnr.196087. sími 894-5332

HÖRKUHJÓL
 SUZUKI Gsx-r 1300 hayabusa k8. 
Árgerð 2008, ekinn 11 Þ.KM, bensín, 
6 gírar. Verð 1.750.000. Rnr.125229. 
Sími 894-5332

hjól.is
Sími: 577 4565

Erum með yfir 100 tæki á 
staðnum........Kíktu í heimsókn!!!

www.hjol.is

BMW X3 2.0d. Árgerð 2008, ekinn 162 
Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 2.490.000. 
Rnr.110394.

MB Bílar
Kletthálsi 1a, 110 Reykjavík

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

MERCEDES-BENZ A 250. Árgerð 2012, 
ekinn 30 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 5.190.000. Rnr.240590.

Kia cee’d EX 1.6 dísel sjálfsk.. Árgerð 
2014, ekinn 29 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 3.990.000. Rnr.161401. 6 ár eftir 
af verksmiðjuábyrgð.

HYUNDAI I40 wagon style. Árgerð 
2012, ekinn 40 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 4.490.000. Rnr.991019.

AUDI A4 avant. Árgerð 2013, ekinn 
38 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
4.990.000. Rnr.991079.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.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

Land Rover Discovery 4 HSE - 2/2012 
- ek 74 þús km - Dísel 256 hö - 5 
manna -Ásett verð 10.950 þús - Er á 
staðnum - Raðnr 152037.

Nissan Qashqai SE - 7/2007 - ek 
113 þús km - Bensín - Sjsk - Ný 
heilsársdekk -flottur bíll - Einn eigandi 
- Ásett verð 2.150 þús - Er á staðnum - 
Raðnr 220215.

Mazda 6 Wagon Premimum - 4/2012 
-ek 42 þús km - Sjsk - Bensín - Sumar 
og vetrardekk - Mjög flott eintak - 
Dráttarbeisli - Ásett verð 3490 þús - Er 
á staðnum - Raðnr 220230.

Kia Picanto LX - 5/2014 - ek 52 þús 
km - Beinsk - Bensín - Ásett verð 1490 
þús - Er á staðnum - Raðnr 152016.

BMW 325 IX - 7/2007 - ek 106 þús km 
Flottur bíll - Góð heilsársdekk - Sjsk- 
4x4 - Umboðsbíll - Tilboðsverð 2990 
þús - Er á staðnum- Raðnr 151729.

Land Rover Ranger Rover V8 Disel 
- 1/2007 ek - 97 þús km - Ný dekk - 
Mjög gott eintak - Ásett verð 6990 þús 
- Er á staðnum - Raðnr 152015.

BMW X5 3,0 D - 5/2011 - Ek 82 þús 
km - Bakkmyndavél M-Sportpakki 
Sportsæti Keyless-go - Stórglæsilegur 
bíll - Ásett verð 8950 þús - Er á 
staðnum - Raðnr 151769.

Volvo XC90 2,5 T - 2003 - ek 193 þús 
km - Sjsk - Bensín - Ásett verð 1.690 
þús - Er á staðnum - Raðnr 152018.

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 270 

Mosfellsbær
Sími: 517 9999

Opið 10-18.00 virka daga. Lokað 
á laugard.

www.100bilar.is

 Bílar til sölu

VW golf 99. 18. 5 gíra. 152km S. 
6162597

Volvo S60 Turbo, 2003, ek. 150þ, leður, 
sjálfsk., auka gangur með felgum, heill 
bíll. V.890þ. Kiddi s: 664 1274

Skoda Octavia, árgerð 2007, ekinn 
120þ, dísel, bein sala, ekkert áhvílandi. 
Verð 1.890þ, upplýsingar í síma 
6699132

Honda CRV skr. 1/2007 ek. 76 þús km. 
Einn eigandi, sumar- og vetrardekk. 
Bein sala, verð 2.090 þús. Uppl. í s: 
862 7274.

TOyOTA yARIS TILBOÐ
6 / 2006, ek. 140þ, Bsk, 5 gírar, Mjög 
gott ástand, ný 4 heilsársd, verð 765 
þús. s.8215882

Hilux 2003 módel 2.5Tdi. 
38”breyttur ek 215þús. Aukatankur, 
snorkel, læsingar frogaft. Kastarar, 
vinnuljós, Beadlock felgur, aukaraf, 
loftpúðafjöðrun aft stýrt úr bíl. 
2loftdælur á palli, pallhús, pallkvoða. 
Sætisáklæðacover. Allt nýtt í aft,drifi. 
Nýr framöxull,nýjar legur. VHF st og 
gps lagnir. Tölvukubbur intercooler, sk 
‘16 Prófiltengi fr, aft spiltengi. Verð 2.6 
millj. Gsm 8622514

Meðeigandi óskast. 1964 Lincoln 
continental sedan. Uppl. í s. 863-0327

Toyota Yaris Terra 1.4 DÍSEL, árg.2008, 
beinskiptur, ek.69þús. Verð: 1.800þús. 
Uppl. í s. 894 4438.

Til sölu ford explorer árg. ‘99 ekinn 
64þ. mílur Tilboð. Uppl. í S:8649091

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST á 25-250ÞúS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

KAUpI BÍLA FyRIR ALLT AÐ 
mILLJÓN STGR!!

Óska eftir að kaupa bíla fyrir allt 
að 1.000.000. staðgreitt. Er með 
pappíra og pening til að ganga frá 
því samdægurs ef að samningar nást. 
Bíllinn má þarfnast lagfæringar og/
eða skoðunar. skoða allar tegundir. 
Hringdu í síma: 659-9696 eða sendu 
email á 6599696@gmail.com

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is



 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vörubílar

2 vörubílar til sölu Scania ‘06 og Iveco 
‘07. báðir með grjótpalli, ný dekk. 
mikið endurnýjaðir. engin skipti. Uppl 
í s. 666-8888

 Húsbílar

 Reiðhjól

Gerum við allar gerðir reiðhjóla. Fljót 
og góð þjónusta. JS Ljósasmiðjan ehf 
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200 kóp. 
S: 554 0661 GSM: 897 4996 - 699 
2502 velaverkjs@simnet.is velaverkjs.
is - slattuvel.is

 Vinnuvélar

VinnuVéla og 
VöRubíladekk

Vorum að fá nýja sendingu af 
vinnuvéladekkjum. Búkolludekk-
hjólaskófludekk Ofl Ýmsar algengar 
Stærðir O.K.Varahlutir S: 6961050 
okspares@simnet.is

 bátar

Til sölu góður gangfær 1965 Glastron 
/ volvo penta kr 950.000.- Uppl. í s. 
863-0327

 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

 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

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

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

Málun, paRketleggjun, 
FlíSaleggjun 

og FleiRa og FleiRa.
Sími: 8935517 / 5658170

alHliða VeRktakaR
Uppsetning gifsveggja. Stór sem smá 
verkefni koma til greina. Uppl. í s. 
846 7622

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.

 Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. 

 S. 896 5778

 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

innRettingaR.iS
Sérsmíðum innréttingar eftir þínum 
þörfum. Sérsmíði ehf s. 587 0777.

KEYPT 
& SELT

 til sölu

VeRðuM í HöRpu uM 
Helgina.

Ungnautakjöt beint frá býli. Nýjung 
minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, 
snitsel og steikur. www.myranaut.is s. 
868 7204.

 Óskast keypt

StaðgReiðuM og lánuM 
út á: gull, deManta, 

Vönduð úR og MálVeRk!
Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð 
þér að kostnaðarlausu! www.

kaupumgull.is
Opið mán - lau 11-17, Kringlan - 

3. hæð (Hagkaupsmegin ) 

Upplýsingar í síma 661 7000

kaupuM gull - jÓn & 
ÓSkaR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

 Hljóðfæri

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.

Til sölu þýskt píanó með góðan 
karakter. Af gerðinni Wilh. Hancke 
(smíðað í Berlín skömmu fyrir fyrra 
stríð) og hefur verið gert býsna vel 
upp fyrir um 20 árum síðan. Gripurinn 
er á Selfossi. Verðhugmynd 80.000kr. 
Nánari upplýsingar fást í síma 895 
8180

 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

 námskeið

SilFuRSMíði
Erum að byrja vetrarnámskeiðin 
í byrjun sept. Kennt verður að 
smíða úr silfri, unnið með íslenska 
steina og horn. Kennarar Leifur 
Jónsson Gullsmiðameistari & 
Vífill Valgeirsson handverksmaður. 
Víravirkisnámskeið, kennari Leifur 
Jónsson Gullsmiðameistari. Uppl. í s. 
823-1479. Viva skart.

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is



Einkaflugmannsnám 
hEfst 7. sEptEmbEr, 

 skElltu þér á námskEið!
Láttu drauminn rætast!. Skráðu 
þig í nám. Fyrsta skrefið í átt að 
atvinnuflugmanni (hefst í lok 
ágúst). Kvöldskóli - nám með vinnu. 
Skemmtileg upplifun og frelsi - fylgir 
fluginu. Einnig helgarnámskeið fyrir 
14 - 16 ára. Kannaðu málið! Skráning 
á www.flugskoli.is

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

Kenni allan daginn Toyota 2014, 
hjálpa við endurtökupróf og 
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 
7493.

HEIMILIÐ

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

TÓMSTUNDIR 
& FERÐIR

 hestamennska

háskólinn á hólum 
auglýsir hryssu til 

sölu:
Mylla IS2008258306 frá Hólum 

Kynbótadómur 2015: 

Sköpulag: 8.29. 

Hæfileikar: 8.42. 

Aðaleinkunn: 8.37 

Kynbótamat: 124 

Óskað er eftir skriflegum 
tilboðum sem berist skólanum 

í síðasta lagi 18. september 
og merkt með eftirfarandi 
hætti: Háskólinn á Hólum, 

bt. Guðmundur B. Eyþórsson, 
fjármálstjóri. Skólinn áskilur sér 
rétt til að hafna öllum tilboðum. 

Nánari upplýsingar veitir Víkingur 
Gunnarsson, vikingur@holar.is

HÚSNÆÐI

 húsnæði í boði

til lEigu aðEins á 
aðEins 950 kr fm!
129 - 280 fm bil með allt 
að 10 m lofthæð, stórar 

innkeryrsluhurðir, góð malbikuð 
lóð, og greið aðkoma.

www.lundurfasteignir.is

S. 690 3031 / 661 7000

til lEigu Er björt, 
þriggja hErbErgja, 86 

fm búð í vEsturbænum
með góðum svölum, rúmgóðri 
geymslu í kjallara og bílskýli. 

Íbúðin er á fyrstu hæð í 
fjölbýlishúsi og skiptist í 2 

svefnherbergi, stofu, eldhús, 
borðstofukrók og baðherbergi 
með aðstöðu fyrir þvottavél. Í 

kjallara er aðstaða með þurrkara 
fyrir íbúa hússins og snúrum. 

Leiguverð kr. 210.000 á mánuði, 
hiti og hússjóður innifalinn.

Nánari upplýsingar veitir Hafdís, 
haddy@internet.is

Til leigu 52m2 íbúð í Hamraborg. 
Snyrtileg íbúð og umhverfi, svo til allt 
endurnýjað í henni. Leigist aðeins 
reglusömum einstaklingi eða pari, 
reykingar ekki leyfðar. Leiga 150.
þús. á mán. og 3 mánuði fyrirfram. 
Uppl. um fjölskyldustærð, nafn og 
netfang sendist á breyn@simnet.is - 
langtímaleiga, laus strax

Til leigu 2. herb. íbúð í nýlegu fjölbýli 
á Arnarneshæð. Bílskýli. Laus 1. 
sept. Vinsaml. sendið uppl. í sigur2@
simnet.is

lEigjEndur, takið Eftir!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

Til leigu stúdíó íbúð í Hafnarfirði. ca. 
40fm. Er laus. V. 120 þús.pr.mán. S. 
774 2501

 húsnæði óskast

Óska eftir íbúð/herbergi á 
höfuðborgarsvæði, helst hfj. Allt að 
160þ. S. 6925557

Óska eftir góðri 3-4 herbergja íbúð 
í Reykjavík á leigu í eitt ár fyrir 
166.666 á mánuði / 2.000.000.- Greitt 
fyrirfram. Erum með 2 inni-kisur 
Vinsamlegast hafið samband í 
einkaskilaboðum, email: jpalsdottir@
gmail eða í síma 699-1983.

 geymsluhúsnæði

gEymslurtillEigu.is
Nýjar sérhannað 300 geymslur, 
stærðir 1,7-10 fm. Hausttilboð: Fyrsti 
mánuðurinn frír. Aðgangur 24 tíma 
sólarhrings, upphitað og vaktað. 
Smiðjuvegur 4 Kópavogi. S: 4143000.

sumartilboð
 gEymslulausnir.is

Verð frá 2900kr.mán Sækjum og 
sendum. S: 615-5005

gEymslur.com
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

upphituð 
fErðavagnagEymsla í 

borgarf.
Gott verð, tjaldv, fellih, bátar, 4hjól og 
fl. S. 499 3070 Sólbakki.

www.buslodagEymsla.is
Búslóðageymsla Olivers frá 3000 kr 
mán. Langtímasamningur í boði. S. 
567 4046 & 892 0808.

ATVINNA

 atvinna í boði

hársnyrtir 

hárrétt hárstofa/
rakarastofa

Óskar eftir vönum hársnyrti í 
80% starf.

Þarf að getað byrjað sem fyrst.
Uppl. sendist á linda@harrett.is

þErnur/housEkEEpErs
Óskum eftir starfskrafti í 

þrif á hótelíbúðum í miðbæ 
Reykjavíkur. Unnnið 4 daga frí í 2 
daga. Vinnutími 9-17. Hlutastarf 

er einnig í boði. Áhugasamir 
vinsamlega sendið fyrirspurnir á 

ibud@ibud.is 

Apartments hotel in city center 
of Reykjavik seeks full time and 
part time housekeepers. 4days 
work / 2days off- working time: 
9-17 Please send applications to 

ibud@ibud.is 

Reykjavik4you Apartm.Hotel

Bergstaðastræti 12 - 101 Rvk

næturvörður óskast í 
móttöku

Óskum eftir næturverði í 
hótelmóttöku. Vinnutími 

frá 20:00-08:00 
föstud-laugard-sunnud /

aðra hvora helgi. Áhugasamir 
vinsamlega sendið fyrirspurnir á 

ibud@ibud.is 

Reykjavik4you Apartm.Hotel

Bergstaðastræti 12 - 101 Rvk

sólar Ehf
Óskum eftir hressu fólki í 
ræstingarvinnu, hlutastarf. Nánari 
uppl á skrifstofu Sólar Kleppsmýrarveg 
8, 104 R milli 10-16. We are looking 
for people for cleaning jobs, part 
time. More info at Sólar office 
Kleppsmýrarveg 8, 104 R between 
10-16. Must speak icelandic or english.

öryggisvörður - 
vErslunarþjónusta

Skilyrði: 

-Hreint sakavottorð 

-Íslenskukunnátta 

-20 ára lágmarksaldur 

-Góð þjónustulund 

Umsókn með mynd og ferilskrá 
sendist á 115@115.is Nánari 

upplýsingar um starfið eru veittar 
í síma 5 115 115 www.115.is

vErslunin kvosin, 
aðalstræti.

Leitar að framtíðarstarfsmanni á 
dagvaktir frá kl.7:45-15:45/10:00- 
18:00 alla virka daga með möguleika 
á kvöld og helgarvöktum. Leitum 
að áreiðanlegum, stundvísum, 
heiðarlegum og vinnusömum 
einstaklingi með reynslu af 
afgreiðslustörfum. 18 ára eða eldri, 
reyklaus með hreint sakavottorð. 
Verður að geta byrjað sem fyrst. 
Óskum einnig eftir helgarstarfsmanni 
á aðra hverja helgi. Laun samkvæmt 
kjarasamningum VR. Vinsamlegast 
sendið ferilskrá og uppl. um 
meðmælendur á telma@kvosin.is fyrir 
5. sept.

k-bar auglýsir
eftir aðstoðar framleiðslumanni 
og uppvaskara. umsóknir: kbar@

kbar.is 

K-Bar is looking for assistant 
chef and a dishwasher/assistant 

chef. Part time and full time jobs. 
apply: kbar@kbar.is

þakplan Ehf óskum 
Eftir að ráða 

starfsmEnn
Þakplan ehf. 

Þakdúkalagnir. 

Óskum eftir að ráða starfsmenn 
í þakdúka-lagnir. Helst vönum en 

þó ekki skilyrði.
Vinsamlegast sendið umsóknir á 

steinunn@takplan.is

gingEr
óskar eftir hressu fólki í 

hlutastörf frá 10:30 - 15:00 alla 
virka daga, Hentar vel skólafólki.

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.

lEitum Eftir 
dugmiklum 

starfskröftum á 
hjólbarðastöðvar 

dEkkjahallarinnar.
18 ára aldurstakmark og 
íslenskukunnátta skilyrði. 

Umsóknareyðublöð á 
dekkjahollin.is

rafvirkjar
Vegna aukinna verkefna óskar 
Raflax ehf eftir Rafvirkjum til 

starfa. Framtíðarvinna.
Umsóknir sendist á netfangið 

raflax@raflax.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.

dEildarstjóri - fullt 
starf

Umsjón deildar, vöruáfylling og 
ráðgjöf, pantanir í deild o.fl. Þarf 
að geta hafið störf kl. 9:00, unnið 
einhverja daga í viku til kl. 19:00 
og unnið aðra hverja helgi. Mjög 

gott vald á íslensku skilyrði.
Áhugasamir sendi ferilskrá 
á ivar.ivarsson@rfl.is Einnig 

hægt að hafa samband í síma 
820-8011 Rúmfatalagerinn 

Korputorgi

mosfEllsbakarí - 
mosfEllsbæ.

Óskum eftir þjónustulunduðu, 
hressu og samviskusömu fólki 

til að vinna með okkur í verslun 
okkar í Mosfellsbæ. Tvær vaktir 

eru í boði, frá 12:00 - 18:30 virka 
daga og aðra hverja helgi annann 

daginn frá kl. 07:00-16:30 eða 
frá 06:30 - 13:00 virka daga og 

einn dag aðra hverja helgi frá kl. 
07:00-16:30 . Umsækjendur þurfa 

að tala góða íslensku.
Umsóknareyðublöð er hægt 
að nálgst á netinu. Slóðin 
er www.mosfellsbakari.is/

atvinnu-umsokn/

borgarhöfði Ehf / 
grímsEy

Óskar eftir tveimur duglegum og 
reglusömum einstaklingum til 
að stokka upp línu. Húsnæði á 

staðnum.
Upplýsingar um fyrri störf 

skal senda á netfangið: 
sveinagardar@simnet.is

Reglusamur einstaklingur óskast til 
starfa virka daga fyrir hádegi á litlu 
gistiheimili í miðborginni. Umsóknir 
berist á info@ourhouse.is

Óska eftir manneskju í 50% starf við 
þrif í heimahúsi frá kl. 9-13. Uppl. í s. 
895 9070

upplagt fyrir skólafólk 
!

Starfsfólk óskast í hlutastörf í bóka-, 
ritfanga- og leikfangaverslun. Umsóknir 
sendist í: strokledur123@gmail.com

Óskum eftir starfsfólki í símver okkar. 
Frjáls vinnutími. Gott umhverfi. 
Næg vinna. Góð laun. Uppl. í s. 698 
2456. Áhugasamir geta líka komið á 
Markaðin, Suðurlandsbraut 8 og talað 
við Hallgrím.

múr og flísar Ehf
óska eftir að ráða múrara og 
verkamenn til starfa næg vinna í boði. 
S. 8972681 Ásgeir

Óskum eftir að ráða starfsmann á 
lager og í útkeyrslu. Umsóknir sendist 
á einar@solning.is

Bjössi ehf. vantar vanan vörubílstjóra á 
fjögurra öxla MAN. Uppl í S: 696 6676

lEitum af þErnu á 
hostEli í 101

100% starf í þrifum á Hosteli í miðbæ 
Reykjavíkur September og Október 
Áhugasamir sendið póst á silla@
hostelvillage.is

Help needed on Restaurant, CV send 
on magnusingi@gmail.com

smiðir óskast !
Vantar smiði í vinnu. Uppl. í s. 
8994819

Primo leitar að góðu fólki í sal í kvöld 
og helgarvinnu. Áhugasamir sendið 
ferilskrá á matreidslumadur@gmail.
com

 atvinna óskast

Hörkudugleg kona á besta aldri óskar 
eftir dagvinnu. Vön léttri matseld, 
brauð og kökubakstri á kaffihúsum og 
mötuneytum/ einnig afgreiðslu. Allt 
kemur til greina Upp. í s. 6962896

TILKYNNINGAR

 Einkamál
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Fallegt og vel með farið 
parket getur haft áhrif á 
verðgildi eignar og er oft 

ofarlega á lista þeirra sem eru að 
leita sér að fasteign. Það er því 
alltaf góð fjárfesting að leggja 
nýtt parket á heimilið – nema 
ef vitlaus litur er valinn.  Parket 
er ekki eitt í heimili, það þarf að 
tóna við veggina, innréttingar, 
skápa, arkitektúr og litasam-
setningu. Ef þú velur bara ein-
hvern lit sem þér finnst f lott-
astur án þess að taka afganginn 
af heimilinu með í reikninginn 
er óvíst að parketið hafi tilætl-
uð áhrif. Hér eru nokkrar ráð-
leggingar af vefsíðunni http://
homeguides.sfgate.com/ um 
hvernig á að velja rétta viðar-
tóninn í parketið.

Taktu með þér sýni úr her-
berginu sem þú ætlar að leggja 
parketið í; púða, málningu eða 
skúffu úr innréttingunni. Það 
er ómögulegt að átta sig á því 
hvernig litir tóna saman nema 
með því að bera þá saman. At-
hugaðu að það er ekki nóg að 
taka myndir því lýsingin á 
myndavélinni gæti breytt lita-
tónum.

Veldu nokkur sýni til að taka 
með þér heim og bera við hús-
gögnin. Parket er stór fjárfest-
ing og ekkert endilega víst að 
það sé mögulegt að skipta út 
skápum og innréttingum til 
að passa við parketið svo það 
borgar sig að velja vel. Og svo fer 
það líka eftir því eftir hverju er 
sóst. Hlýir tónar skapa notalega 
stemmingu en kaldari litir opna 
og stækka rýmið.

Veldu þrjú sýni til að taka með 
heim. Fleiri sýni rugla þig bara 
í ríminu (og rýminu líka). Veldu 
sýnin eftir fjárhag en líka nota-
gildi.

Skoðaðu viðinn bæði í dags-
birtu og að kvöldi til í því ljósi 
sem þú ert með í herberginu þar 
sem parketið á að leggja. Próf-
aðu marga staði til að sjá  hvernig 
viðurinn tónar við veggi og 
lista, þröskulda, sófasett, skápa 
og skenka og svo fram vegis. 
Farðu út úr herberginu í smá 
stund og komdu svo aftur inn 
til að upplifa ferska sýn á gólf-
ið. Það er góð mælistika á hvað 

þér mun   finnast þegar allt gólf-
ið er undir lagt af einmitt þessu 
parketi.

Byrjaðu að velja það sýnis-
horn af þessum þremur sem þér 
finnst passa síst og taktu þér svo 
góðan tíma með hinum tveimur 
þar til hið eina rétta blasir við.

Gólf þarf að passa við hólf
Það skiptir máli að vanda valið á viðargólfi. Best er að skoða það við góð birtuskilyrði og gæta þess að það tóni við annað á heimilinu.

Einnig er mikilvægt að huga að slitþoli 
og öðru því sem parketið gæti þurft að 
ganga í gegnum í hverju herbergi fyrir sig.

Mikilvægt er að skoða parketprufur í sem bestu ljósi, bæði dagsbirtu og að kvöldi til í þeirri birtu sem mest er þar sem parketið skal lagt.

 Miklu máli skiptir að parketið passi við húsgögnin því ekki hafa allir efni eða áhuga á því að endurnýja allt heimilið um leið og þeir láta leggja nýtt parket.

PARKET...DÚKAR...FLÍSAR...TEPPI...PARKET...DÚKAR...FLÍSAR...TEPPI...PARKET...

ÚTSALA

Skútuvogi 6 - Sími 568 6755
Revestimiento
Ace Negro 33,3x100 cm
Ace Blanco 33,3x100 cm
Pavimento
Crystal Floor White 33,3x33,3 cm
Crystal Floor Dark 33,3x33,3 cm

Verðdæmi: Harðparket eikarplanki 8mm kr. 1990.- m2 

 Tarkett viðarparket eik  3 stafa kr. 3990.- m2

 Teppi og dúkar 25-70% afsláttur
 Gólfflísar 30 x 60 frá kr. 1990.- m2

Þúsundir fermetra af flísum með 
20%-70% afslætti
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Um áratuga skeið hefur 
Húsasmiðjan verið í hópi 
stærstu söluaðila hér-

lendis á parketi og öðrum gólf-
efnum. Verslanir Húsasmiðj-
unnar bjóða upp á gott úrval af 
bæði viðar- og harðparketi frá 
traustum og þekktum framleið-
endum á borð við Kaindl, Egger, 
Barlinek, Eurohome og Tarkett.

Að sögn Ingólfs Sigurðssonar, 
sölumanns í gólfefnadeild versl-
unar Húsasmiðjunnar í Skútu-
vogi, hefur harðparketið notið 
sífellt meiri vinsælda undan-
farin ár enda harðgert og slit-
þolið gólfefni á góðu verði.

„Við seljum harðparket frá 
þremur erlendum framleiðend-
um; Kaindl, Egger og Eurohome. 
Þar eru Kaindl og Egger sérstak-
lega þekkt merki en þau eru 
bæði austurrísk. Ástæða þess að 
við kaupum parket frá nokkrum 
birgjum er sú að hver verksmiðja 
hefur sín sérkenni og þannig 
getum við boðið viðskiptavin-
um okkar upp á betra úrval.“

Harðparketið er algengast í 
viðarútliti og ýmist þriggja stafa 
eða plankað og þá gjarna fasað. 
„Þá er fasaður örlítill kantur 
á borðið þannig að hvert borð 
verði betur afmarkað í gólfinu. 
Um leið skapast mun meiri kar-
akter í gólfefninu.“

Hann segir ljósa liti mjög 
ríkjandi í harðparketi þótt dökk-
ir litir séu að sækja í sig veðrið 
auk eftirlíkinga af eldri gólfum. 
„Við eigum um 30 gerðir á lager 
enda hefur sala á harð parketi 
aukist mjög mikið hérlendis 
undanfarin 5-8 ár. Íslendingar 
eru hættir að líta á það sem ein-
hvers konar eftirlíkingu held-
ur fyrst og fremst gólfefni sem 
getur staðið á eigin verðleikum. 
Enda er það hart, slitþolið og 
auðvelt í lögn og viðhaldi.“

Þekkt vörumerki
Húsasmiðjan býður einnig upp á 
viðarparket frá tveimur birgjum, 
annars vegar Tarkett frá Svíþjóð 
og hins vegar Barlinek frá Pól-
landi. „Tarkett er sérstaklega 
þekkt hér á landi enda höfum 
við selt það vörumerki í mörg 
ár. Þegar kemur að viðar parketi 
erum við með ágætt vöruúrval, 
þar sem við leggjum áherslu 
á það sem er vinsælast hverju 
sinni og á góðu verði. Við selj-
um mest planka og þriggja stafa 
efni í dag. Einnig bjóðum við 
upp á gott úrval af eik, sem er 
langvinsælasta efnið í parketi í 
dag. Þar hefur ljós eik lengi verið 
í tísku og jafnvel hvíttuð eik og 
út í ljósgráa og gráa tóna. Hins 
vegar hafa olíuborin gólfefni 
gefið eftir undanfarin ár vegna 
mikils viðhalds. Þótt þetta séu 
falleg gólfefni er mikið mál að 
halda þeim í góðu lagi.”

Reynslumiklir starfsmenn
Flaggskip Húsasmiðjunnar 
þegar kemur að gólfefnum er 
verslunin í Skútuvogi í Reykja-
vík. Einnig má finna mjög gott 
úrval í verslunum Húsasmiðj-
unnar á Akureyri, á Egils-
stöðum, Selfossi og í Grafar-
holti í Reykjavík. „Sýnishorn 
af parketi okkar má svo finna í 

öllum öðrum verslunum okkar 
víða um land. Í öllum verslun-
um okkar starfa reynslumiklir 
starfsmenn sem leiðbeina við-

skiptavinum um efnisval og gera 
þeim tilboð. En það er ekki bara 
parketið sjálft sem þarf að hafa 
í huga. Við bjóðum einnig upp á 

ýmis fylgiefni, til dæmis fjölda 
gerða undirlags og gólflista, auk 
þess sem við erum viðskiptavin-
um innan handar með parket-

lögnina sjálfa og þrif og við-
hald.“ Allar nánari upplýsingar 
um parketúrval Húsasmiðjunn-
ar má finna á www.husa.is.

11Kynning − auglýsing Parket

Áratuga reynsla, þekking og gott verð
Húsasmiðjan býður upp á gott úrval af bæði viðar- og harðparketi frá traustum framleiðendum. Verslanir Húsasmiðjunnar má finna 
víða um land en flaggskip hennar þegar kemur að gólfefnum er verslunin í Skútuvogi í Reykjavík.

Fyrir allar minni afgreiðslur má nálgast harðparketið beint úr versluninni.
Í gólfefnadeildinni má einnig skoða hurðir, loftaþiljur, sólbekki, borðplötur og margt 
fleira fyrir heimilið. 

Það er auðvelt að skoða harðparketið á stórum fleti í gólfefnadeildinni.

Ingólfur Sigurðsson, sölumaður í gólfefnadeild í Skútuvogi, hér með ljóst eikarplankalíki í harðparketi. MYNDIR/GVA
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Birgisson ehf. er rekið af 
feðgunum Birgi Þórarins
syni og Agli Arnari Birgis

syni. Saman hafa þeir áratuga 
langa reynslu af innflutningi 
ýmissa gólfefna, hurða og flísa.

„Það er afar mikilvægt að vanda 
valið á parketi,“ segir Egill en 
Birgisson býður upp á fjölbreytt 
úrval af parketi frá framleiðend
um á borð við Kährs, Hakwood, 
Kronotex og Rooms Floor.

Þrenns konar parket í boði
Þeir sem eru í parkethugleiðing
um eiga oft erfitt með að gera 
greinarmun á mismunandi teg
undum. „Almennt má f lokka 
parket í þrjá f lokka; gegnheilt 
stafaparket, hefðbundið þriggja 
laga parket og harðparket,“ segir 
Egill og lýsir hér hverju fyrir sig:

„Gegnheilt stafaparket er límt 
í stöfum eða plönkum á gólfið. 
Eftir að parketið hefur verið límt 
á gólfið þarf það að fá að standa 
í að minnsta kosti tíu daga, áður 
en hafist er handa við að slípa 
það og meðhöndla. Eftir að slíp
un er lokið kemur að vali á yfir
borðsmeðhöndlun,“ lýsir Egill 
en hægt er að lita, lakka eða ol
íubera, allt eftir smekk viðskipta
vinarins.

„Gegnheilt parket er yfirleitt 
1022 mm að þykkt og er fáanlegt 
í fjölda viðartegunda sem hægt 
er að leggja í ótal mynstrum,“ 
segir Egill en verðið á fermetra 
er frá 5.000 upp í 20.000 krónur.

„Hefðbundið þriggja laga 
parket er spónlagt 1320 mm 
að þykkt með 2,5 til 6 mm 

harð v iðar  y f ir borði. A lgeng 
borðastærð á Kä hrspa rk
eti er 15x200x2400 mm eða 
15x187x2400 mm (þykkt x breidd 
x lengd),“ segir Egill en Kährs
parketið kemur tilbúið til lagnar 
og telur Egill að það sé með bestu 
viðarlæsinguna á markaðnum.

„Hægt er að velja úr fjölda 
viðar tegunda og yfirborðs
áferða, til dæmis burstað og 
mattlakkað, burstað og olíu
borið, hef lað og mattlakkað, 
litað og olíuborið. Þitt er valið.“ 
Verð á Kährsparketinu er frá 
3.790 til 15.000 króna á fermetra.

„Vinsældir harðparkets eru 
alltaf að verða meiri enda hafa 
gæði þess aukist mikið síðast liðin 
ár,“ segir Egill en harðparketið var 
oft kallað plastparket hér áður 
fyrr. „Sú nafngift er villandi, því 
yfir 90% af hráefninu eru endur
unninn viður,“ útskýrir Egill.

„Aða luppistaðan í harð
parketinu er rakaheld HDFplata, 
það er harðpressuð MDFplata 
með ótrúlega sterkri yfirborðs
húð úr melamine. Harðparketið 
er fáanlegt í 612 mm þykkt og í 
nokkrum alþjóðlegum styrktar
flokkum; AC3, AC4 og AC5.

Við hjá Birgisson flytjum að
eins inn bestu flokkana, AC4 og 

AC5, það er að segja 812 mm 
þykkt," segir Egill en verðið á fer
metra er frá 1.790 til 5.500 krónur.

Vinsælt hjá unga fólkinu
Vinsældir harðparketsins eru 
sérstaklega miklar meðal ungs 
fólks að sögn Egils, sér í lagi 
þeirra sem eru að kaupa sína 
fyrstu íbúð. „Ástæðan tengist 

vissulega hagstæðu verði en ekki 
síður hversu höggþolið og rispu
þolið parketið er.“

Þeir sem huga að endurbótum 
á heimilinu ættu að koma við í 
glæsilegum sýningarsal Birgis
son að Ármúla 8 þar sem hægt er 
að skoða fjölbreytt úrval af park
eti, flísum og hurðum, frá þekkt
um og virtum framleiðendum.

„Við mælum með að fólk 
kynni sér alla bæklinga og 
heimsæki heimasíðu okkar, 
www.birgisson.is, áður en haf
ist er handa við að velja park
et. Svo erum við líka dugleg að 
pósta inn á Facebook og Pinte
rest. Flýtið ykkur hægt, farið 
eftir leiðbeiningum og þá geng
ur allt vel,“ segir Egill.

Unga fólkið velur harðparket
Að ýmsu er að huga þegar kemur að því að velja parket á gólf. Úrvalið er enda mikið og nokkur munur á milli tegunda. Egill Arnar 
Birgisson hjá Birgisson ehf. gefur innsýn í það helsta sem þarf að vita.

Vanda skal valið.  Egill Arnar Birgisson mælir með því að fólk velti hlutunum vel fyrir sér áður en parket er valið á gólfið. MynD/GVA

Flýtið ykkur 
hægt, farið eftir 

leiðbeiningum og þá 
gengur allt vel.

Það er alltaf hægt að gera 
við en yfirleitt sést það þó 
eitthvað. Ef um er að ræða 

gamalt parket sem hefur guln
að í áranna rás er erfitt að slípa 
upp lítinn blett og lakka án þess 
að það sjáist litaskil. Það getur 
þó komið betur út en að leyfa 
skemmdinni að vera.“ Sólmund
ur segir þetta líka fara mikið eftir 
parkettegund. yfirleitt er hægt að 
laga gegnheilt niðurlímt parket 
á öllum stigum. Ef fólk veit hvar 
það var keypt eða getur komist 
að því er hægt að taka upp ein
staka fjalir og líma niður nýjar. 
Þá er jafnvel hægt að láta búa til 
staf sem passar ef ekki eru til af
gangar eða parketið finnst ekki 
í verslunum. Það er þó erfitt að 
komast hjá litabreytingum nema 
gólfið sé þeim mun nýrra en það 
jafnar sig nú yfirleitt með tíman
um,“ útskýrir Sólmundur.

Hann segir ódýrustu leið
ina til að hressa upp á gam
alt parket að matta yfir gólfið 
og heillakka. „Þá er notuð létt
ari vél en þegar gólfið er slípað. 
Þessi aðferð lagar þó ekki hök 
eða miklar skemmdir en gerir 
gólfið fjarskafallegra.“

Þegar um er að ræða hök í 

gólfinu er að sögn Sólmundar 
hægt að reyna að fylla upp í með 
viðarfylli áður en lakkað er yfir. 
„Við notum gjarnan það sem 
fellur til við slípun til að fylla 
upp í sprungur á milli borð
anna en ég mæli nú ekki endi
lega með því að nota það til að 
fylla upp í djúp hök. Þetta  verður 

allt að meta í hverju tilfelli fyrir 
sig.“ Aðspurður segir Sólmund
ur ekki mikið um að menn séu 
að hlaupa til í smáviðgerðir sem 
þessar. „Það er allt hægt en það 
eru nú ekki margir í þessu.“ 
Hann segir þó vissulega borga 
sig að reyna að lagfæra það sem 
hægt er með góðu móti.

Hvað á að gera við staðbundnar skemmdir?
Þar sem mæðir mikið á parketi á lakkið það til að eyðast upp og eftir stendur grár og eyddur viðurinn. Eins geta komið staðbundnar 
skemmdir og hök í parket sem að mestu öðru leyti er í fínu lagi. Hvað er þá til ráða? Þarf þá að pússa allt upp og lakka upp á nýtt? 
Eða jafnvel skipta? Sólmundur Þormar Maríusson, kennari við Byggingatækniskólann, segir ekki endilega þörf á því.

Yfirleitt er hægt að laga staðbundnar skemmdir í gegnheilu niðurlímdu parketi.
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50%
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AF ÖLLU USB GLINGRI 

FRÁ SATZUMAAFSLÁTTURAF SILICON POWER MINNISLYKLUM
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50
ÞÚSUND
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LAUGARDAGINN 
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OPIÐ FRÁ 12 TIL 
MIÐNÆTTIS
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POPP&
CandyFloss
ALVÖRU CARNIVAL POPP 

OG SYKURSÆTT CANDY 

FLOSS

SIRKUS
ÍSLANDS
STÓRSKEMMTILEGAR 

SIRKUSLISTIR ALLAN 

DAGINN

SIRKUSSKÓLINNLÆRÐU FRÁBÆR SIRKUSTRIX Í ALVÖRU SIRKUS SKÓLA

LÚÐRASVEITINSVANUROPNAR HÁTÍÐINA MEÐ STAR WARS TÓNLEIKUM

STÆRSTA TÖLVUVERSLUN LANDSINS • HALLARMÚLA 2 • 108 REYKJAVÍK

RISA
RENNIBRAUT

6 METRA ANGRY BIRDS 
RENNIBRAUT FRÁ 

SKÁTALANDI

AFSLÁTTURAF ÖLLUM GIGABYTE SKJÁKORTUM

20%
ALLT AÐ

Hallarmúla 2 Reykjavík

STÆRSTA TÖLVUVERSLUN LANDSINS

100
STK

1 STK Á MANN

AÐEINS

1000 STK Í BOÐI AF DUNKIN’ DONUTS
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AF ÖLLUM GIGABYTE 

MÓÐURBORÐUM

40%ALLT AÐ
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STK

1 STK Á MANN
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2TB
Flottur Toshiba USB 3.0 

örsmár ferðaflakkari 

14.900
VERÐ ÁÐUR 19.9001TB

Flottur ADATA USB 3.0 

örsmár ferðaflakkari 

9.990
VERÐ ÁÐUR 12.900

27”
Hágæða 27” BenQ skjár á 

ótrúlegu afmælistilboði

29.900
VERÐ ÁÐUR 49.900

100
STK

1 STK Á MANN

AÐEINS

AFSLÁTTURAF HEYRNARTÓLUMÓTRÚLEGT ÚRVAL!

50%
ALLT AÐ

FYRSTU50STAR WARSFYRSTU 50 VIÐSKIPTAVINIR DAGSINS FÁ MIÐA FYRIR TVO Á SÉRSTAKA FRUMSÝNINGU TÖLVUTEKS Á NÝJU STAR WARS MYNDINNIÍ DESEMBER

1000
1000 STK ÍS FRÁ EMMESS Í BOÐI

STJÖRNU
TEPPI
LÁTTU MYNDA ÞIG 

MEÐ SVARTHÖFÐA OG 

LILJU PRINSESSU

30
STK

1 STK Á MANN

AÐEINSiPAD MINIÓTRÚLEGT TILBOÐ39.900VERÐ ÁÐUR 49.900

AFSLÁTTUR
AF SPJALDTÖLVUM FRÁ 

ACER OG LENOVO

20%ALLT AÐ



Lúðrasveitin Svanur

Svarthöfði, Logi og Lilja

Erlendir sérfræðingar

Sirkus Íslands

Hverjir verða í 
Hallarmúlanum

Lúðrasveitin Svanur mun opna Afmælis-
hátíðina í Hallarmúlanum á Laugardag 
kl 12:00 með Star Wars tónleikum en í 
kjölfarið kemur Trúbador Íslands, Ellert 
Sigurðarson og heldur uppi afmælis-
stemmingu yfir daginn :)

Við þurftum ekki að leita langt en á 
laugardaginn á Afmælishátið Tölvuteks 
í Hallarmúlanum verður hægt að láta 
taka mynd af sér með Svarthöfða, Loga 
Geimgengli og Lilju prinsessu og verða 
verðlaun í boði fyrir alla stjörnuglaða 
meðan birgðir endast.

AÐEINS Í DAG • HALLARMÚLA 2 • ÓTRÚLEG TILBOÐ

ÚTSÖLU
MARKAÐUR

AÐEINS Í
HALLARMÚLA 2 
OPIÐ FRÁ 12:00 

TIL 18:00
LAUGARDAGINN 29.ÁGÚST

ÚTSÖLUMARKAÐUR

Rasmus, Francis og Ricky frá GIGABYTE 
ásamt sérfræðingum í LOL og CS:GO 
leikjaspilun verða á svæðinu og veita 
faglega ráðgjöf við val á móðurborðum, 
skjákortum, lyklaborðum og músum. 

Þetta verður ógleymanlegur dagur 
fyrir alla fjölskylduna á Afmælishátið 
Tölvuteks í Hallarmúlanum á laugardag-
inn. Sirkus Íslands verður með ótrúlegar 
sirkuslistir, blöðrudýr og Sirkusskóla þar 
sem fram fer kennsla á skemmtilegum 
sirkuslistum undir leiðsögn kennara.

LAUGARDAGINN 
29.ÁGÚST 

OPIÐ FRÁ 12 TIL 
MIÐNÆTTIS

AFMÆLISHÁTÍÐ

Tölvuteks Fréttir
Við erum 9  ára • Afmælisveisla ársins í Hallarmúla 2 • Frábær skemmtiatriði og tilboð

STÆRSTA TÖLVUVERSLUN LANDSINS • HALLARMÚLA 2 • 108 REYKJAVÍK

ALLT AÐ99%AFSLÁTTURAF RÝMINGARVÖRUM, SÝNINGAR-
EINTÖKUM OG ÚTLITSGÖLLUÐUM 

VÖRUM. FYRSTIR KOMA FYRSTIR FÁ!ALLT Á AÐ SELJAST :)
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SPJALDTÖLVUR Á ÓTRÚLEGU VERÐI 
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4.995

ALLT AÐ

50
ÞÚSUND
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FARTÖLVUM VERÐ FRÁ 

29.900

ALLT AÐ

75%
AFSLÁTTUR

AF HEYRNARTÓLUM

VERÐ FRÁ 

750

75%
AFSLÁTTUR
AF ÖLLU USB GLINGRI 

FRÁ SATZUMA

Á ÚTSÖLUMARKAÐI





Söngskólinn í Reykjavík

Fyrsta 7 vikna námskeið vetrarins 
     hefst 7. september 2015 og lýkur 23. október.

Einnig er hægt að fá einkatíma í söng - fjöldi tíma samkomulag

SÖNGNÁMSKEIÐ

Nánari upplýsingar

www.songskolinn.is   /   ☎ 552-7366

Allir geta fundið eitthvað fræðandi og skemmtilegt við sitt hæfi!

• Fyrir fólk á öllum aldri:
  Sem undirbúningur fyrir frekara söngnám 
  eða tómstundagaman fyrir söngáhugafólk

• Kennslutímar:
  Morguntímar / Síðdegistímar / Kvöldtímar

• Söngtækni:
  Raddbeiting / Túlkun / Einsöngur / Raddaður söngur

• Tónmennt:
  Tónfræði / Tónheyrnarþjálfun / Nótnalestur

✿ Útbreiðsla íslams ríkjaskipan 632

Illugi Jökulsson rekur kenn-
ingar um aldur Kóransins í 
tilefni af fundi ævagamals 
handritsbúts í Birmingham.

Flækjusaga

Mú s l i m a r 
glöddust í 
sumar þegar 
f r æ ð i m e n n 
tilkynntu að 
þeir hefðu 
fundið í 

gömlu skinnhandriti í Birmingham 
svolítinn kafla úr Kóraninum, trúarriti 
múslima, sem kolefnagreining hefði 
kveðið á um að væri skrifaður á ár-
unum 568-645. Þessi fundur var talinn 
draga endanlega tennurnar úr fræði-
mönnum og rithöfundum sem hafa 
fáeinir varpað fram efasemdum um að 
Kóraninn sé allur þar sem hann er séð-
ur, eða að hann sé að öllu leyti kominn 
frá Múhameð.

Að sumu leyti átti gleðin fullkom-
lega rétt á sér. En þó kveikir handrita-
fundurinn um leið aðrar og óvæntar 
spurningar, sem flókið gæti reynst að 
svara.

Gríðarleg útrás múslima
Ævi Múhameðs var ekki skráð fyrr en 
tvö til þrjú hundruð árum eftir að hann 
dó. Þá höfðu verið á kreiki mismunandi 
útgáfur af lífshlaupi hans en fljótlega 
komust íslamskir fræðimenn þó að 
niðurstöðu um hver væri hin rétta og 
áreiðanlega útgáfa. Samkvæmt henni 
fæddist Múhameð um 570 og var kaup-
maður í Mekka. Um fertugt, eða um 
610, fór hann að fá trúarlegar vitranir 
þar sem erkiengillinn Gabríel upplýsti 
hann um vilja og eðli hins eina guðs, 
Allah. Í fyrstu var Múhameð ekki viss 
um hvað þessar vitranir ættu að þýða 
og fór leynt með þær, en eftir nokkur 
ár gerðist hann innblásinn spámaður 
þess boðskaps sem Gabríel bar honum. 
Hann eignaðist fylgismenn en kom 

líka valdastéttum Mekka upp á móti 
sér svo árið 622 kom hann sér upp 
bækistöðvum í bænum Jaþrib, síðar 
nefndur Medína. Þaðan herjaði Mú-
hameð á Mekka um leið og boðskap-
ur hans náði æ meiri fótfestu meðal 
Araba á Arabíuskaga. Árið 630 náðu 
 Múhameð og menn hans yfirráðum 
í Mekka en tveimur árum seinna dó 
spámaðurinn. Arftakar hans nefnd-
ust kalífar og örfáum árum eftir and-
látið hófst gríðarleg útrás arabískra 
hersveita og náðu þær á skömmum 
tíma að knésetja stórveldin sem bitist 
höfðu um yfirráðin í Miðausturlönd-
um, Persíu og Býsansríkið, arftaka 
Rómaveldis í austri. Ríki Persa hrundi 
en Býsans var upp frá því ekki svipur 
hjá sjón.

Samkvæmt hefðbundinni sögu-
skoðun unnu Arabar þessa miklu sigra 
eldmóðir af spádómum Múhameðs og 
hinni nýju trú sem á þeim var reist.

Múhameð sjálfur var sagður ólæs 
og óskrifandi en fylgismenn hans 
skráðu niður frásagnir hans af vitr-
unum sínum og í fyrstu páruðu menn 
orð spámannsins niður á hvaðeina sem 
hendi var næst: bein, leirtöflur, pálma-
viðarblöð. Margir lærðu þó vitranir 
Múhameðs einfaldlega utanbókar.

Skömmu eftir andlát Múhameðs 
632 féllu í orrustu nokkrir baráttu-
félagar hans sem kunnað höfðu vitran-
irnar orðréttar og þá ákvað kalífinn 
Abu Bakr að safna saman öllu því sem 
skráð hefði verið eftir spámanninum, 
svo það glataðist ekki. Rétt upp úr 650 
var athygli þriðja kalífans, Usmans, svo 
vakin á því að nokkurt misræmi væri 
stundum á milli ólíkra útgáfa af þeirri 
bók sem þá var að verða til og kallaðist 
Kóran. Usman lét því skrifa upp eina og 
sanna útgáfu og þvínæst voru öll önnur 
og eldri skrif brennd. Þannig var tryggt 
að aðeins ein og kórrétt útgáfa af vitr-
unum Múhameðs væri til.

Spurningum hreyft
Frásagnir af þessari tilorðningu Kór-
ansins, rétt eins og ævi Múhameðs, 
voru ekki skráðar fyrr en alllöngu síðar 
en þær þóttu svo trúverðugar að lítt 
var efast um þær fram á þennan dag. 
Frá og með upplýsingunni í Evrópu 
tóku fræðimenn í kristnum löndum 
að skoða sína Biblíu afar gagnrýnum 
augum, einkum frá sagnfræðilegum 
sjónarhóli, en Kóraninn hefur enn ekki 
þurft að þola jafn harkalega gagnrýni 
í löndum múslima. Vestrænir fræði-
menn hafa heldur ekki sinnt viðfangs-
efninu að ráði, kannski af tillitssemi við 
múslima sem leggja mikið upp úr sann-
leika Kóransins. En þó hefur spurning-
um verið hreyft, og á síðustu áratugum 
hafa nokkrir fræðimenn þróað nýjar 
hugmyndir um uppruna íslams. Þeir 
eru ekki endilega sammála um allt en í 
mjög grófum dráttum ganga hugmynd-

irnar út á að þvert gegn hefðbundinni 
söguskoðun hafi trúarlegur eldmóður 
vegna vitrana Múhameðs ekki verið sá 
drifkraftur sem gerði Aröbum kleift að 
hernema Miðausturlönd á skömmum 
tíma. Þeir hafi einfaldlega gengið á lagið 
þegar stórveldi Persa og Býsansmanna 
voru bæði á kné komin eftir langt og 
blóðugt stríð sín á milli.

En mörgum áratugum eftir að 
Arabar lögðu undir sig hin miklu land-
flæmi allt frá Atlantshafi til Afganistans 
þá hafi hins vegar verið útlit fyrir að 
sigurvegararnir gætu horfið í fjölmenn-
ingarhafið í þeim mörgu og fjölmennu 
löndum er þeir höfðu lagt undir sig. 
Slíkt gerðist iðulega þegar fámennar 
herskáar þjóðir lögðu undir sig gamal-
gróin og fjölmenn menningarríki. 
Arabar hafi þá útbúið snjallan mótleik 
og umbreytt hernámi sínu í „heilagt 
stríð“ sem hefði bæði menningarlega 
og trúarlega merkingu. Þetta hafi þeir 
gert með því að móta ný trúarbrögð 
sem bundin væru þeim sjálfum, þeirra 
sögu og þeirra tungumáli. Svo vel hafi 
þetta lukkast að innan skamms hafi 
íbúar flestra hernumdu þjóðanna talið 
sér akk í því að gerast í raun arabískir og 
tekið hina nýju trú og jafnframt farið að 
tala arabísku sem var mál trúarinnar.

Samkvæmt þessum kenningum 
komu hernaðarsigrarnir sem sé fyrst, 
síðan voru trúarbrögðin smíðuð til að 
réttlæta hernaðinn og skjóta stoðum 
undir sigrana – en ekki öfugt eins og 
hin hefðbundna söguskoðun segir. Og 
hráefnið í trúarbrögðin var, samkvæmt 
algengustu gerð þessara kenninga, sótt 
til trúarlegra hugmynda sem á kreiki 
voru í Sýrlandi og Jórdaníu (sem nú 
heitir) og voru afbrigði Gyðingdóms.

Nú er það auðvitað augljóst og ekk-
ert farið í felur með það að Kóraninn 
sækir mjög margt til Gyðingdóms, en 
útgangspunkturinn samkvæmt íslam 
var þó prédikun Múhameðs sem hann 
fékk beint frá Allah. En eigi kenningin 
sér fót þá var þáttur Múhameðs annað-
hvort ýktur eða hreinlega fundinn upp 
seinna meir.

Lítið minnst á Múhameð?
Kenningar af þessu tagi styðjast við 
ýmsar vísbendingar, að mat kenn-
ingasmiðanna, og þá ekki síst að í 
arab ískum samtímaheimildum virð-
ist lítt eða ekki vera minnst á Múham-
eð fyrr en löngu eftir sigrana miklu, 
sem þó áttu að hafa verið unnir í hans 
nafni. En rétt er og skylt að geta þess 
að þeir sagnfræðingar sem aðhyllast 
hina hefðbundnu söguskoðun, sem 
og múslimar sem vilja trúa á sann-
leika Kóransins og söguhefðar íslams, 
álíta að þeir hafi nú þegar hrakið 
þessar kenningar mjög skilmerkilega. 
Þeir hafa þar sannarlega sitthvað til 
síns máls – endurskoðunarsinnum 
hefur gengið illa að finna haldbær rök 
máli sínu til stuðnings. Og fundurinn 
í Birmingham töldu ýmsir fræðimenn 
að væri síðasti naglinn í líkkistu end-
urskoðunarsinna. Sá bútur úr Kóran-
inum sem þar fannst sýni svo ekki 
verði um villst að Kóraninn hafi vissu-
lega verið skrifaður svo snemma sem 
hefðin greinir, en ekki löngu seinna.

En þá standa menn frammi fyrir 
öðru vandamáli. Kolefnisgreiningin 
segir handritið hafa verið skrifað ein-
hvern tíma á árabilinu 568 til 645 og 
það er eiginlega of snemmt! Það er 
vægast sagt erfitt að koma því heim 
og saman að þetta handrit hafi verið 
hluti af þeim Kóran sem Usman lét 
taka saman. Og jafnvel erfitt að 
koma því heim og saman við ártölin 
á æviferli Múhameðs. Og viti menn 
– í Sanaa í Jemen hafa líka fundist 
slitur úr Kóraninum sem hafa verið 
kolefnis greindar til árabilsins 433-
599. Sem sagt áður en Múhameð fékk 
vitrun sína.

Ónákvæm kolefnisgreining?
Það er auðvitað ákveðið vandamál. 
Hver getur skýringin verið? Að rit sem 
seinna voru tekin saman í Kóraninn 
hafi verið til jafnvel alllöngu fyrir hefð-
bundna daga Múhameðs, en annað-
hvort hann eða hreinlega arabískir 
landvinningamenn hafi svo tekið þau 
til handargagns? Að Múhameð hafi 
fengið sínar vitranir fyrr en hefðbundin 
rímfræði telur? Það gæti verið, en þá 
teygist vissulega svolítið á sambandi 
vitrananna annars vegar og sigurgöngu 
Araba hins vegar. Ónákvæmni í kol-
efnis greiningu? Það getur reyndar vel 
átt sér stað. Þau vísindi eru langt í frá 
fullkomin, en þó minnka líkurnar á 
rangri mælinganiðurstöðu eftir því sem 
fleiri mjög gömul handrit finnast.

MúhaMeð sjálfur 
var sagður ólæs 
og óskrifandi en 
fylgisMenn hans 
skráðu niður 
frásagnir hans af 
vitrunuM sínuM og í 
fyrstu páruðu Menn 
orð spáMannsins 
niður á hvaðeina 
seM hendi var næst: 
bein, leirtöflur, 
pálMaviðarblöð.

2 9 .  á g Ú s t  2 0 1 5   L A U g A R D A g U R34 H e L g i n   ∙   F R É t t A B L A ð i ð



L A U G A R D A L S V E L L I
L A U G A R D A G I N N  2 9 .  Á G Ú S T

Ú R S L I T A L E I K U R  K V E N N A

S T J A R N A N  -  S E L F O S S

K L .  16 : 0 0 



haustgleði um helgina

byko.is
AuðvelT að versla á byko.is

sendum út um allt land

34.995kr.

50657518     Almennt verð: 49.995 kr.

Einfalt

að reisa
219.995kr.
0291811                               Almennt verð: 259.995 kr.

MALTA bjálkahús, 8,7 m2, 28 mm bjálki, 
3,2 x 3,2 m utanmál, hæð að þakbrún 
188 cm, hæð að stafni 217 cm, lengd 
þakskeggs 20 cm, innra rými 17,28 m3.

28 mm 

bjálki

Bílkerra,  2400x1470x310 mm. 
Heit galvaniseruð með dekkkrossvið í 
botni. Nefhjól og LED ljós.

199.995kr.
79290205

BROIL KING gasgrill GEM 
SUPER, 8,8 kW, ryðfrítt stál 
brennarakerfi, aðal eldunarsvæði 
er 49x32,5 cm, 3 brennarar.

allar kerrur 
Heitgalvaniseraðar 
leyfileg heildarþyngd 750 kg 
með LED ljósum

Sterkar og 
góðar kerrur

Bílkerra með búri, innanmál 
2100x1200x920 mm, burðargeta 550 kg.

229.995kr.
79290209

20.808 kr. á mánuðimiðað við 12 mánaða vaxtalaust kortalán

229.995kr.
0291817

399.995kr.
0291818

LE MANS bjálkahús, 13,9 m2, 34 mm bjálki, 4,0 x 4,0 m utanmál, hæð að þak-
brún 182 cm, hæð að stafni 245 cm, lengd þakskeggs 40 cm, innra rými 29,8 m3

Styrkingar: 7.345 kr
Festingar: 5.995 kr

Samtals: 413.335 kr

Styrkingar: 4.895 kr
Festingar: 3.995 kr

Samtals: 238.885 kr

MAAS bjálkahús, 7,5 m2, 28 mm bjálki, 2,96 x 2,96 m utanmál, hæð að þakbrún 
194 cm, hæð að stafni 234 cm, lengd þakskeggs 20 cm, innra rými 16,11 m3.

149.995kr.
0291815

Styrkingar: 3.495 kr
Festingar: 3.995 kr

Samtals: 157.485 kr

UNA bjálkahús, 4,4 m2, 19 mm bjálki, 2,5 x 2,2 m utanmál, hæð að þakbrún 
194 cm, hæð að stafni 234 cm, lengd þakskeggs 20 cm, innra rými 9,5 m3.

19 mm 

bjálki
28 mm 

bjálki 34 mm 

bjálki

21.774 kr. á mánuði
miðað við 12 mánaða vaxtalaust kortalán

14.753 kr. á mánuði
miðað við 12 mánaða vaxtalaust kortalán

36.820 kr. á mánuði
miðað við 12 mánaða vaxtalaust kortalán

Styrkingar: 3.695 kr
Festingar: 3.995 kr

Samtals: 227.685 kr

Bílakerra, 2100x1200 mm,
þolir 750 kg þunga.

169.995kr.
79290124  Almennt verð: 189.995 kr.

54.995kr.
50657510   Almennt verð: 69.995 kr.

BROIL KING Gasgrill MONARCH 
320, 8,8 kW, 3 brennarar, 
aðal eldunarsvæði er 57x37cm.

BYKO býður kortalán án vaxta í allt að 12 mánuði. 
Sjá nánar á www.byko.is.

VAXTALAUST LÁN

25%
afsláttur
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og gerðu góð kaup

25%
afsláttur

Gjöco málning

ÖRYGGISSKÓR OG 

ÖRYGGISSTÍGVÉL

RADEX loftastigi, 
ein angraður hleri, 
60x110 cm, 
lofthæð 255-280 cm.

19.995kr.
53330000
Almennt verð: 25.695 kr.

Járnhillur, 180x92x46cm, 
með 5 hillum, 175 kg.

4.495kr.
38910092
Almennt verð: 8.995 kr.

Lofthæð

255-280 cm

TACTIX verkfærabox, 
40 cm, svartur og orange.

1.195kr.
72320101

Almennt verð:  1.865 kr.

BOSCH PSR 14,4V 
rafhlöðuborvél, 2 lithium 
rafhlöður fylgja með, 1,5 Ah. 

19.995kr.
74864114

Almennt verð: 24.795 kr.

BAVARIA PAS 
raf hlöðuborvél, 14,4.

2.995kr.
74804113
Almennt verð: 3.995 kr.

Helgartilboð
Helgartilboð

50%
afsláttur

40%
afsláttur

ELLIX VERKFÆRI

30%
afsláttur

GEYMSLUBOX

Helgartilboð

Helgartilboð

BYKO trésög.

995kr.
70210023 
Almennt verð:  1.195 kr.

25%
afsláttur

VERKFÆRABOX

22.995kr.

50657522   Almennt verð: 32.995 kr.

GRILLPRO gasgrill, 
8,8 kW, 2 brennarar, 
eldunarsvæði 50x28,5 cm.

Hausttilboð

Hausttilboð

Hausttilboð

Hausttilboð
Hausttilboð



haustgleði um helgina
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Elskulegur eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir og afi, 
Valur Waage

Lindarseli 5,
lést í faðmi fjölskyldunnar á 

gjörgæsludeild Landspítalans 20. ágúst 
síðastliðinn. Útförin fer fram frá Lindakirkju 

í Kópavogi mánudaginn 31. ágúst kl. 15.

Helena Ásdís Brynjólfsdóttir
Guðrún Lind Valsdóttir Waage Smári Arnarsson
Stefanía Lind Stefánsdóttir Waage Bjarki Stefánsson
Stefán Valur Stefánsson
Ásdís Halldóra Lind Stefánsdóttir Waage
Stefán Stefánsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

Auðbrekku 1, Kópavogi    Útfararþjónusta síðan 1996
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Kristín
Ingólfsdóttir

Hilmar
Erlendsson

Sverrir
Einarsson

Systir mín og mágkona, móðursystir 
okkar og föðursystir,

Helga Ingólfsdóttir 

lést á Dvalar- og hjúkrunarheimilinu 
Grund 18. ágúst. Útförin var gerð í 

kyrrþey að ósk hinnar látnu. Starfsfólki 
Foldabæjar og Grundar færum við þakkir  

  fyrir kærleiksríka umönnun.

Árni Ingólfsson Margrét Jónsdóttir
Ólöf, Þórarinn, Sigrún og Ingólfur Eldjárn

Steinunn og Ólöf Þorvarðsdætur
Ingólfur, Jón, Marta og Helga Árnabörn

og fjölskyldur.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug vegna andláts elskulegs 

eiginmanns míns, föður, tengdaföður, 
afa og langafa,

Agnars B. Óskarssonar
Breiðuvík 37, 
Reykjavík.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk deildar 11E á 
Landspítalanum við Hringbraut og starfsfólk 

heimahlynningar og heimahjúkrunar fyrir frábæra 
umönnun, einstaka nærgætni og hlýhug á erfiðum 

stundum. 

Þóra Guðjónsdóttir
Hjördís Agnarsdóttir
Rannveig Agnarsdóttir Ólafur Finnbogason
Tryggvi Agnarsson Inga Jóna Ævarsdóttir
Brynja Agnarsdóttir Guðfinnur Þór Newman
Lena Haraldsdóttir Sveinn Reynisson

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar og tengdafaðir,
Sigmundur Bergur 

Magnússon
ullarmatsmaður í Hveragerði,

lést föstudaginn 21. ágúst. Útför 
hans fer fram frá Hveragerðiskirkju 

þriðjudaginn 1. september kl. 14.00.

Kristjana Sigmundsdóttir Þorlákur Helgi Helgason
Sigurveig Sigmundsdóttir Sveinn Guðmundsson
Guðmundur Ingi Sigmundsson Sigríður Á. Pálmadóttir

barnabörn og fjölskyldur.

„Ég lét hafa mig í formennsku og þetta er 
fyrsta árið mitt. Mér skilst það séu ekki 
margar konur sem gefa sig í slík embætti, 
hvorki hér né í nágrannalöndunum,“ segir 
Kolbrún Stefánsdóttir, eina konan sem 
hefur gegnt formennsku í Landssamtök-
um eldri kylfinga í þrjátíu ára sögu þeirra.

„Starfið gengur út á að halda golfmót 
hér og þar fyrir eldri kylfinga. Við erum 
með níu móta röð á hverju ári þar sem 
fólk keppir til landsliðs. Núna eru til 
dæmis konur að fara til Litháen að keppa 
á Evrópumóti eldri kylfinga,“ lýsir Kol-
brún þegar hún er spurð út í markmið 
samtakanna.

Kolbrún segir um fjögur landslið að 
ræða; fyrir konur yfir 50 ára aldri, karla 
55 ára og eldri með forgjöf, karla á sama 
aldri án forgjafar og karla 70 ára og eldri. 
„Með því að taka þátt í þessum níu mótum 
okkar, þar sem sex bestu hringirnir telja, 
komast þeir sex bestu áfram í landsliðin.“

Eldri kylfingar eru ekki með sérstakan 

golfvöll heldur fá lánaða velli. Það krefst 
skipulagningar. „Aðalvinnan er að útvega 
velli og styrktaraðila,“ segir Kolbrún og 
tekur fram að mörg góð fyrirtæki styrki 
mótin. „Starfið snýst líka um að velta 
hverri krónu mörgum sinnum til að láta 
enda ná saman. Við söfnum ekki fé, aðal-
málið er að halda starfseminni gangandi.“

Um sjö þúsund manns eru í Landssam-
tökum eldri kylfinga að sögn Kolbrúnar. 
Hún segir allt of fáar konur þar og kveðst 
vilja sjá miklu fleiri. „Vandinn við okkur 
konurnar er að við höldum að við þurfum 
að vera svo góðar. En allir sem koma einu 
sinni á mót hjá okkur koma aftur því þau 
eru svo skemmtileg.“

Kolbrún segir aldrei of seint að byrja í 
golfi. „Auðvitað er yngra fólk fljótara að 
tileinka sér hreyfingarnar en ég veit um 
fólk sem er nýhætt að vinna og byrjaði í 
golfi fyrir fjórum, fimm árum, það er að 
keppa um að komast inn í næsta landslið. 
Þetta fer allt eftir ástundun og áhuga og 
Landssamtök eldri kylfinga er voða góður 
félagsskapur.“ 

Nú er Kolbrún að komast í tímaþröng 
því hún á pantaða golfbraut eftir hálftíma. 
Hversu títt skyldi hún heimsækja völlinn? 
„Ég fer þrisvar til fimm sinnum í viku ef 
vel viðrar.“
 gun@frettabladid.is

Lét hafa sig í formennsku
Landssamtök eldri kylfinga eru þrítug í ár. Kolbrún Stefánsdóttir, framkvæmdastjóri 
Heyrnarhjálpar, er formaður þeirra, fyrst kvenna, og vill sjá fleiri eldri konur í golfi.

Landssamtök  
eldri kylfinga

 Aðild að LEK eiga allir golfiðkendur sem 
eru félagar í golfklúbbum sem starfa innan 
GSÍ og hafa náð lögaldri eldri kylfinga sem 
er nú 50 ára en hvað þátttöku í landsliði 
varðar er viðmiðið hjá konum 50 ára og 55 
ára hjá körlum.

„Ég fer á völlinn þrisvar til fjórum sinnum í viku ef vel viðrar,“ segir Kolbrún. Fréttablaðið/GVA
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli  
og útfarir má senda á netfangið  
timamot@365.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is  
eða hringja í síma 512 5000.

Þökkum fyrir alla umhyggjuna og 
auðsýnda samúð vegna fráfalls okkar 

yndislegu ömmu og mömmu,

Bryndísar Margrétar 
Friðþjófsdóttur

frá Vatneyri við Patreksfjörð.

Fjölskylda og aðrir aðstandendur.

Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug 
vegna fráfalls elskulegrar eiginkonu, 

móður, tengdamóður og ömmu,
  Ingibjargar Árnadóttur

     áður til heimilis að Mánavegi 1, 
Selfossi.

     Sérstakar þakkir fær starfsfólk Fossheima 
fyrir góða umönnun og stuðning á erfiðum tíma.

Einar Sigurðsson
Vilborg Árný Einarsdóttir Einar Hólm Ólafsson
Sigurður Kristinn Einarsson
Jarþrúður Einarsdóttir Sigurbjörn Árnason
Margrét Einarsdóttir
Sonja Ingibjörg Einarsdóttir Hrafn Stefánsson

 og fjölskyldur.

Elskulegur faðir okkar,  
tengdafaðir og afi,

Hólm Kr. Dýrfjörð 
frá Siglufirði,

lést á dvalarheimilinu Grund þann 
19. ágúst sl. Útförin fer fram frá 

Hafnarfjarðarkirkju þriðjudaginn  
1. september kl. 13.00.

Birna Dýrfjörð
Anna Dýrfjörð Skúli Sigurðsson
Erla Dýrfjörð 
Guðmunda Dýrfjörð Birgir Vilhelmsson
Kristján Dýrfjörð
Ragnheiður Sigurðardóttir Finnur Jóhannsson
Sigmundur Dýrfjörð Berglind Guðbrandsdóttir

og afabörn.

Kæru ættingjar og vinir!
Okkar bestu þakkir fyrir ræktarsemi 
og vináttu við fráfall mannsins míns 

og pabba okkar,
Hauks Valtýssonar

Víðilundi 24, áður Ásvegi 19, Akureyri.
Starfsfólk á Kristnesi og í Kollugerði/

Lögmannshlíð fær alúðarþakkir fyrir góða umönnun og 
ljúfmennsku í veikindum hans. 

Það gladdi okkur að sjá ykkur svo mörg þann 24. ágúst. 

  Valborg Svavarsdóttir
 Helga, Stefanía, Svava og fjölskyldur.

Bróðir okkar,
Reynir Friðfinnsson
húsasmiður frá Baugaseli, 

Fjólugötu 11, Akureyri,
andaðist á Sjúkrahúsi Akureyrar 

21. ágúst sl. Útför hans fer fram frá 
Akureyrarkirkju fimmtudaginn  

3. september kl. 13.30. Þeim sem vilja minnast hans er 
bent á Krabbameinsfélag Akureyrar.

Ingimar Friðfinnsson
Ari Friðfinnsson

og aðrir aðstandendur.

Ástkær faðir okkar, bróðir,  
tengdafaðir, afi og langafi,
Ársæll Þorsteinsson

matreiðslumeistari og fv. bryti, 
Skúlagötu 20, 

sem lést þriðjudaginn 18. ágúst, 
verður jarðsunginn frá Grafarvogskirkju 

mánudaginn 31. ágúst kl. 15. 

Guðlaug Ársælsdóttir Eyþór Vilhjálmsson 
Þóra Ársælsdóttir Páll Hjálmur Hilmarsson 
Ragna Ársælsdóttir Haraldur R. Gunnarsson
Björg Ársælsdóttir Arnar Ólafsson 
Guðný Þorsteinsdóttir Þorleifur Hávarðarson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir, afi og bróðir,

Ásgeir Helgi Halldórsson

lést á heimili sínu 25. ágúst sl.  
Hann verður jarðsunginn frá Seljakirkju  

 8. september kl. 13.00. Blóm og kransar 
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans 

er bent á Krabbameinsfélagið og minningarsjóð Karitas.  
Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Karitas fyrir 

frábæra umönnun.

Erla Jónsdóttir
Halldór Marías Ásgeirsson Alexandra Maria Stegeman
Kristján Elías Ásgeirsson Heiða Björk Ólafsdóttir
Garðar Gunnar Ásgeirsson Ásta Ingunn Sævarsdóttir
Ásgeir Jóhann Ásgeirsson Hildur Eva Sigurðardóttir

barnabörn og systkini.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug vegna andláts 

okkar ástkæru 
Hönnu Stefánsdóttur 

Austurbyggð 17, 
áður Víðilundi 24.

Sérstakar þakkir til félagsstarfsins 
og dagvistunarinnar í Víðilundi, heimahjúkrunar 
og heimaþjónustu Akureyrar, starfsfólks á Hlíð 

í skammtímavistun, Aspar- og Beykihlíð og 
tómstundastarfsins fyrir allt sem gert var fyrir hana,  

hún mat það mikils. 

 Stefán J. Guðmundsson
Guðm. Ómar Guðmundsson Anna Ingólfsdóttir
Haraldur H. Guðmundsson Helga Ólafsdóttir
Kristján Antonsson Dóróthea Valdimarsdóttir

ömmubörn, langömmubörn og langalangömmubörn.

„Við erum aðallega í hamingjugöldrum,“ 
segir Mörður Ottesen hlæjandi þegar hann 
er spurður frétta af vistræktarnámskeiðinu 
sem hann stendur fyrir í Hlíðardalsskóla 
í Ölfusi þessa dagana og alla næstu viku.

Er þetta þá ekki bara gamla hippastemn-
ingin, spyr ég?

„Það mætti kalla okkur hippalíki nema 
hvað við erum eiturlyfjalaus og akadem-
ískari en þeir. Hipparnir vildu frið en vissu 
ekki hvernig þeir ættu að ná honum. Við 
viljum betra líf og vitum nákvæmlega 
hvernig við eigum að fara að því. Við erum 
með lausnir fyrir umhverfið í kringum 
okkur,“ svarar hann og hljómar sann-
færandi.

Hann segir markmið námskeiðsins að 
mennta hóp vistræktarhönnuða og gera 
þátttakendum fært að tileinka sér vist-
rækt, miðla kunnáttu sinni og starfa að 
verkefnum eftir þeirri hugmyndafræði. 
„Vistrækt gengur út á að vinna með jörð-

inni og styrkja hana, í stað þess að ganga á 
hana og auðlindir hennar með einhæfum 
búskaparháttum, notkun tilbúins áburðar 
og eiturefna.“ Hann segir umhyggju fyrir 
jörðinni einnig umhyggju fyrir mann-
kyninu því heilbrigðari jörð þýði betra 
umhverfi fyrir manninn. „Á námskeiðinu 
læra þátttakendur hvernig má fá meiri 
uppskeru af landinu án notkunar áburðar 
og eiturefna og nýta auðlindir heimsins 
mun betur en gert er.“

Tuttugu og fimm manns eru á nám-
skeiðinu í Hlíðardalsskóla, þar af tíu 
Íslendingar. Hinir eru frá nokkrum Evr-
ópulöndum, Kanada, Bandaríkjunum og 
einn nemendanna gerði sér ferð frá Kosta-
ríka, að sögn Marðar. Hann er afar ánægð-
ur með kennarana tvo sem honum tókst 
að lokka til landsins, segir þá heimsþekkta 
fyrir frumkvöðlastarf sitt. „Það þykir 
tíðindum sæta að Albert Bates og Robyn 
Francis kenni saman en þau hafa kennt 

vistrækt í áravís um allan heim. Albert 
er umhverfislögfræðingur frá Bandaríkj-
unum og brautryðjandi á sviði vistræktar 
og Robyn er frá Ástralíu, hún hefur þróað 
kennsluefni og kennt á meira en hundrað 
námskeiðum.“

Sjálfur kveðst Mörður hafa lifað sam-
kvæmt kenningum vistræktunar í tvö ár, 
fyrst á Íslandi og síðar Noregi. „Í sumar var 
ég með tvo hektara af landi og vinn að því 
ásamt fleirum að byggja þar upp vistvænt 
þorp frá grunni.“

Þann 7. september segir hann norskan 
snilling verða með námskeið í Hlíðardals-
skóla,  sá ræktar ekki færri en 200 ætar 
fjölærar plöntur í garðinum sínum í Þránd-
heimi. En telur hann að þessi vistræktar-
stefna eigi eftir að ná fótfestu á Íslandi?

„Já, ég er algerlega fullviss um það. Það 
er bara verst hversu erfitt er að fá fjármagn 
í græn verkefni hér á landi.“
gun@frettabladid.is

Byggir upp vistvænt þorp 
Nú stendur yfir námskeið í vistrækt í Hlíðardalsskóla í Ölfusi. Mörður Ottesen stendur 
fyrir námskeiðinu. Sjálfur hefur Mörður lifað samkvæmt vistræktarkenningum í tvö ár.

Dísurnar koma fram á stofu-
tónleikum á Gljúfrasteini á 
morgun klukkan 16. Sá hópur 
er skipaður þeim Eydísi Franz-
dóttur, óbó og enskt horn, 
Bryndísi Pálsdóttur fiðlu, Her-
dísi Önnu Jónsdóttur víólu og 
Bryndísi Björgvinsdóttur selló 
sem  hafa starfað saman frá 
árinu 1997.  

Á verkaskránni eru flest 
þeirra verka sem skrifuð 
hafa verið fyrir þessa hljóð-
færaskipan, en auk þess hafa 
þær Dísurnar frumflutt ný 

íslensk verk, sem sum hver 
hafa verið samin sérstak-
lega fyrir þær. Fluttur verður 
óbókvartett Mozarts og stef 
úr Fellini-myndum eftir Nino 
Rota í útsetningu Jóhanns G. 
Jóhannssonar.

Leynigestur á tónleikunum 
verður söngdívan í Túnfæti, 
Sigrún Hjálmtýsdóttir, sem 
flytur tvö sönglög eftir Jóhann 
G. Jóhannsson við ljóð Hall-
dórs Laxness, Atlantshafið og 
Bráðum kemur betri tíð.
gun@frettabladid.is

Fjórar dísur og Diddú

Þau eru lykilfólk á námskeiðinu, Albert Bates, Robyn Francis og Mörður Ottesen. Mynd/Sif Yraola
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Krossgáta
Lárétt 
1. Afar sérhæfð smábátahöfnin passar vel fyrir þveran 

(17)
11. Kála Láka, enda bara svartfugl (4)
12. Þrábiðjum fjölskyldur fúlmenna að forða oss frá 

skæðum (11) 
13. Bú Dana tengist pest fasismans sem nú leggur yfir 

fyrrum kommúnistaríki (8)
15. Rósa tuðar um rjóðar, reiðar og ruglaðar (9)
17. Sneri upp á mælieiningu (4)
18. Rýra hlaupið um kjarrið þétta (12)
19. Aga bróður Nonna með hjálp viðtekinna kurteisis-

reglna (9)
23. Að skera er sögn (4)
24. Grimm er hún og sleip, og með pest – í alveg spes 

sauðalit (10)
25. Sáu þá skrautlegu ansi oft (8)
26. Sendi karl í prófið sem er upp á líf og dauða (11)
29. Lyftum þessum degi með temmilegum túrum (9)
31. Sá öfgafulli  tekur bæði gervi, grúppu og hálfúrelta 

græju (13)
34. Fljót, náum í þau og níðumst á þeim (7)
38. Að hleypa frjálsu fólki úr húsi kostar hvorki fé né fyrir-

höfn (11)
40. Svo það sé sagt beint út: Þetta er grundvöllur 

álagningar (7)
41. Kræktu í þessa lokuðu (5)
42. Framhlaðningssmokkur er lélegt vopn (11)
43. Þessi gaur á engan aur (5)
44. Loðna loðna Lóa litla (4)
45. Smá tímaþröng fyrir fíngerðan (6)
46. Óeining um einingu með öfugum formerkjum (7)
47. Jæja Tinni, nú er fjúk í framtaksseminni (9)
48. Bor mun leysa gátuna um þá sem öllu valda (6)

Lóðrétt 
1. Hefur gangflöturinn jafnað sig? Þetta var erfið helgi (7)
2. Ónotuð sett yfir þau sem lifðu til skamms tíma (7) 
3. Las skáldsögu um ræningja (7)
4. Staldra við hjá vel stæðri og viljugri (7)
5. Margir grunaðir, þó helst brengluðu blóðsugurnar (8)
6. Þetta kaffisull kemur úr blöðru bráðungrar rollu (12) 
7. Ríki ítroðslna skal stækkað með fjölgun urðunarstaða 

við sjó (12)
8. Hlutafé fer í stíuna (10)
9. Háskólagarðurinn? Lærdómsdvölin? Nokkurn veginn 

bæði (10)
10. Sól skín, Venus ljómar, blóm blómstrar bleiku (10)
14. Hey, þetta er nú bara uppfyllingarorð (4)
16. Færi goðum fé vort og allt sem við bættum (8)
20. Hem óheft og óhamin (7)
21. Nei, ekki rússnesk, heldur frá Afríku (7)
22. Gæði mér á kjammanum á pallinum (7)
27. Þetta snýst um hérað og stjórnun þess (7)
28. Birtist nú snigill með berar fanir og strípaðar gelgjur (11) 
30. Kemur þá kvörn fyrir við Kolbeinsrann (10)
32. Kasta vil ég kvæði mínu knöppu, stuttu/hendingar það 

hefur þrjár/hér er svonefnd vísa klár (9) 
33. Katastrófan mesta kennd við karl einn þveran/drekkti 

mönnum, dýrum, tröllum/því drottinn var svo reiður 
öllum (9)

34. Tíminn streymir fram sem flúðir miklar (8)
35. Þar var alltaf einhver draugur. Endalaust. (8)
36. Þetta eru hestasprettir, sögðu molbúarnir (8)
37. Þótt hann sé hálfgerður asni er óþarfi að fjötra hann og 

kefla (8)
39. Læst vera Stóra-Jóa og Litla-Lóa af miklu gagnsæi (7) 

VegLeg VerðLaun

Lausnarorð
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist skattur. 
Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 2. september næstkomandi á  
krossgata@frettabladid.is merkt „29. ágúst“.

Vikulega er dregið úr innsendum 
lausnarorðum og fær vinnings-
hafi eintak af Ömmumatur 
nönnu eftir Nönnu Rögnvaldar-
dóttur  frá Forlaginu. Vinningshafi 
síðustu viku var Hanna Þórunn 
axelsdóttir , reykjavík.

Lausnarorð síðustu viku var
s t y k k i s H ó L m u r

Á Facebook-
síðunni  

krossgátan er að 
finna ábendingar, til-
kynningar og leiðrétt-
ingar ef þörf krefur.

SKIPULAGSDAGURINN 2015
verður haldinn 17. september á Hilton Reykjavik Nordica

Til Skipulagsdags er boðið sveitarstjórnarmönnum, starfsfólki sveitarfélaga,  
skipulagsráðgjöfum, stofnunum og öðrum sem koma að skipulagsgerð.  

Meginviðfangsefni Skipulagsdagsins 2015 eru tengsl skipulags við  
vindorkunýtingu, ferðamannastaði og búsetumynstur. 

 
Skráning þátttöku er á skipulagsstofnun.is til 10. september.

09:30 Ávarp 
 Sigrún Magnúsdóttir, umhverfis- og auðlindaráðherra 

09:45  Af vettvangi skipulagsmála
 Hafdís Hafliðadóttir, staðgengill forstjóra Skipulagsstofnunar.

10:00   Vindorkubú – reynsla frá Skotlandi
 Graham Marchbank, Principal Planner, Scottish Government.

11:00  Framkvæmd laga – ný lög og úrskurðir 
 Ottó Björgvin Óskarsson, Skipulagsstofnun. 

11:25    Ímynd og skipulag
 Matthildur Elmarsdóttir, Alta ráðgjöf.

11:50   Skipulagsábyrgð sveitarfélaga og hlutverk ríkisins
 Halldór Halldórsson, formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga.

12:15  Hádegishlé

13:15 Vinnustofa A, Vindorka og skipulag 

 Framsaga Sigurður Ásbjörnsson, Skipulagsstofnun.
 Viðbrögð frá Pétri Inga Haraldssyni skipulagsfulltrúa Uppsveita og   
 Önnu G. Sverrisdóttur verkefnastjóra SAF.
 Umræðustjóri, Ágúst Sigurðsson sveitarstjóri Rangárþings ytra.
 
 Vinnustofa B, Ferðamannastaðir og skipulag 
 Framsaga Ólöf Ýrr Atladóttir, ferðamálastjóri.
 Viðbrögð frá Helga Héðinssyni formanni skipulagsnefndar  
 Skútustaðahrepps og Kristni Jónassyni bæjarstjóra Snæfellsbæjar. 
 Umræðustjóri Aldís Hafsteinsdóttir bæjarstjóri Hveragerðisbæjar.
  
 Vinnustofa C, Búsetumynstur og skipulag
 Framsaga Guðmundur Kristján Jónsson, Borgarbragur ehf.
 Viðbrögð frá Salvöru Jónsdóttur skipulagsfræðingi og Hrafnkeli   
 Proppé svæðisskipulagsstjóra SSH. 
 Umræðustjóri Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi og formaður   
 umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkurborgar.

16:00  Fundarlok 

S A M B A N D  Í S L E N S K R A  S V E I T A R F É L A G A

þrautir
skák  Gunnar Björnsson
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sudoku
Létt miðLungs Þung

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.

spakmæLi dagsins

8 3 2 6 4 7 5 1 9
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1 6 7 8 5 9 2 3 4
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5 7 4 6 3 8 1 9 2

3 9 2 7 1 5 4 6 8

6 3 8 7 9 1 5 4 2

5 7 4 8 3 2 9 6 1

1 2 9 4 5 6 8 3 7

3 4 1 2 7 8 6 9 5

7 6 5 1 4 9 2 8 3

8 9 2 3 6 5 7 1 4

9 8 3 5 2 4 1 7 6

2 1 7 6 8 3 4 5 9

4 5 6 9 1 7 3 2 8

7 1 2 3 8 5 9 4 6

3 4 8 6 7 9 5 1 2

5 6 9 1 2 4 7 8 3

6 5 4 7 9 1 2 3 8

9 7 1 8 3 2 4 6 5

2 8 3 4 5 6 1 7 9

8 9 6 2 1 7 3 5 4

4 2 7 5 6 3 8 9 1

1 3 5 9 4 8 6 2 7

8 7 1 3 5 2 4 9 6

9 3 6 4 1 7 2 5 8

2 4 5 6 8 9 7 1 3

1 8 9 5 7 3 6 2 4

3 6 7 2 4 1 5 8 9

4 5 2 8 9 6 1 3 7

5 9 3 7 2 4 8 6 1

6 2 4 1 3 8 9 7 5

7 1 8 9 6 5 3 4 2

LÁRÉTT
2. spjall
6. eftir hádegi
8. næra
9. blessun
11. píla
12. umstang
14. hnappur
16. átt
17. máleining
18. tæfa
20. tvíhljóði
21. æskja

LÓÐRÉTT
1. flík
3. samtök
4. ofbjóða
5. krá
7. kurteis
10. nugga
13. sjáðu
15. innyfli
16. hlóðir
19. karlkyn

Lárétt: 2. rabb, 6. eh, 8. ala, 9. lán, 11. ör, 12. stúss, 
14. takki, 16. sv, 17. orð, 18. tík, 20. au, 21. óska. Lóð-
rétt: 1. pels, 3. aa, 4. blöskra, 5. bar, 7. háttvís, 10. 
núa, 13. sko, 15. iður, 16. stó, 19. kk.

Engin manneskja er eins og þú, vertu því 
alltaf þú sjálfur.

 Steindór Tómasson

Ólafur Gísli Jónsson (1899) átti 
leik gegn Sigurði Eiríkssyni (1918) 
á Íslandsmóti skákfélaga sl. vor.
Hvítur á leik
29. Be6! fxe6? (Skásta vörnin felst 
í 29...Db5 30. Hg3 Kf6) 30. Dg6+ 
Kh8 31. Hxh6+! og svartur gafst 
upp enda óverjandi mát  í þremur 
leikjum.
www.skak.is Carlsen á skriði.
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Tilboðin gilda 27. ágúst – 30. ágúst 2015
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. |  Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.  | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

kræsingar & kostakjör

grísabógur
ferskur 

599 
Áður 998 kr/kg

-40%
tex mex vængir

full eldaðir 

471 
Áður 724 kr/kg

-35%

byggbrauð 500 gr
bakað Á staðnum 

296 
Áður 449 kr/stk

súkkulaðipopp
nói - 250 gr 

299 
Áður 389 kr/pk

kartöflur 1.5 kg
frÁ frakklandi 

159 
Áður 398 kr/pk

-34% -60%

-20%
tilboð á  
casa fiesta  
vörum! nautgripahakk 

ferskt 

1.189 
Áður 1.450 kr/kg

pepsí max 
4x2 ltr. 

695 
Áður 799 kr/pk

kaffi500 gr
peter larsen  

399 
Áður 699 kr/pk

Áleggsbréf 
kjarnafæði -20%

lambalærissneiðar
argentínumarinering 

1.983 
Áður 3.098 kr/kg

-36%

“Je suis un pomme de terre,
 trés delicious”!!!



Myndasögur

veður  Myndasögur
Reykjavík

Ísafjörður

Akureyri 

Egilsstaðir 

Kirkjubæjarklaustur

Tunglstaða
Fullt tungl: 

100%

Veðurspá

Laugardagur
Norðlæg átt 5-13 m/s í dag, hvassast austan til á landinu. Dálítil súld norðaustan- og 
austanlands fram eftir degi, en annars skýjað með köflum eða bjartviðri. Hægari vindur 
annað kvöld. Hiti 10 til 16 stig sunnan heiða, en svalt fyrir norðan og líkur á næturfrosti í 
innsveitum þar.

Flóð og fjara
REyKjAVÍK ÍsAfjöRðuR AKuREyRi 

sólarupprás
Kl. 5.59

sólarlag 
Kl. 20.55

Flóð 
05.49  
3,7m 

18.12 
4,1m 

Fjara 
12.00 
-0,0m 
24.29 
-0,2m 

Flóð 
07.43 
2,1m 

20.04 
2,4m 

 

Fjara 
01.51 
0,1m 

14.01 
0,1m

Flóð 
10.07  
1,4m 

22.20 
1,5m 

Fjara 
03.53 
0,2m 

16.09 
0,3m

Tryggðu þér pláss!

BÖRN+UNGL.
Skapandi dans 3ja ára
Dans fyrir 4-5 ára
Dans fyrir 7-9
 og 10-13 ára
Break-dans
Popping
Afró – börn+foreldri
Tónlistarleikhús
Strákar dansa

K
V

IK
A

Sími 551 5103 · kramhusid.is

Kramhúsið
ORKUSTÖÐ Í MIÐBÆNUM

Ert þú líka á leið í Kramhúsið?

Byrjum 7. september

DANS
Afró
Magadans
Bollywood
Contemporary
Burlesque
Beyoncé dansar
Tangó
Balkan

✷

✷

✷

✷

✷

✷

✷

V

✷

✷

✷

✷

✷

✷

V

V

✷

✷

✷

✷

✷

✷

✷

ORKA
Yoga
Músíkleikfimi
Pilates
Zumba
Jane Fonda
Herra Yoga
Karlaleikfimi
með Sóley

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

Fyrsta skipti 
sem hann 

leikur á einu 
undir pari?

Fyrsta skipti 
sem hann 

leikur holu á 
einu yfir pari!

hlutur
 sem þú ættir 
að gera áður 
en þú verður

27. Eyða áramótunum á framandi slóðum.
Eins og 
hvar?

Mmmm, 
hvar sem 
er sem er 
ekki hér?

Aftur á 
leikinn!

Aftur á 
leikinn!

Koma svo! 
Koma svo!

Flýtið ykkur! 
Flýtið ykkur! Hey pabbi, 

hvað 
þýðir E.D.?

Sjáðu! Leikurinn er 
kominn aftur í loftið!
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HLUTI AF BYGMA

25% 
afsláttur
AF ALLRI VIÐARVÖRN

EWP 1474TDW 7 kg, 
1400 snúninga, A++
1805658

G 115, 103 ltr
1805483

ÞVOTTAVÉL
FRYSTIKISTA

1.499 kr

FYRIR 3 STYKKI

59.900 kr

FULLT VERÐ: 79.995

41.895 kr

FRÁBÆRT VERÐ
* Gildir ekki af grillum og grilláhöldum frá Weber
Ath! Vöruúrval getur verið mismunandi milli verslana

RÝMINGARSALA 
Á SUMARVÖRUM

ERIKA & CALLUNA
Frábærar í útipottana fyrir haustið.
3 stk. saman á frábæru verði

Með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. Úrval getur verið misjafnt milli verslana.
Tilboð gildir ekki af vörum merktum “Lægsta lága verð Húsasmiðjunnar„ og tilboðsvörum. 

GARÐHÚSGÖGN 35%

REIÐHJÓL 25% 

FERÐAVÖRUR 30% 

GRILL 30%*  

GRILLÁHÖLD 35%* 

GARÐLEIKFÖNG 35%

TILBOÐ 
HELGARINNAR

PALLAOLÍAN FYLGIR 
FRÍTT MEÐ SÓLPALLINUM!
Þegar þú kaupir pallaefni í Húsasmiðjunni fyrir 100.000 kr 
eða meira fylgja þrjár dósir af Jotun pallaolíu frítt með 
(hver dós inniheldur 3 lítra af pallaolíu)

Komdu til okkar og fáðu tilboð í pallinn, sölumenn okkar 
eru í sólskinsskapi!

60 ÁR Á ÍSLANDI
AFMÆLISÚTGÁFA

40%
afsláttur

8.870 kr

FULLT VERÐ: 14.790

7.790 kr

FULLT VERÐ: 12.990

7.134 kr

FULLT VERÐ: 11.890



Bragi Halldórsson

163

A A Á
S S I
R R Æ

Getur þú raðað þessum stöfum 
þannig, að fram komi, þriggjastafa 
kvenmannsnafn, karlmannsnafn og 

orð yfir haf, hvort sem lesið er 
lóðrétt eða lárétt?

„Nú segi ég bara eins og Róbert, hvaða stafasúpa er 
nú þetta?“ sagði Kata þegar hún sá næstu þraut. 
Lísaloppa horfði á þrautina drykklanga stund. „Ég skil 
þetta núna,“ sagði hún sigri hrósandi. „Það á að raða 
þessum stöfum, þremur í þrjár línur eins og sýnt er, 
nema að stafirnir verða að vera í annarri röð svo hægt 
sé að lesa út úr þeim lausnarorðin.“ „ Nú, nú,“ var það 
eina sem Kata sagði. Svo bætti hún við, „blíant og blað!“ 
Það vantar ekki keppnisskapið í Kötu.

Krakkar, getið þið sagt okkur 
frá einhverjum ævintýrum 
sem þið hafið lent í, í sveitinni 
í sumar? Arney og Ísak Már: „Já, 
við fórum til dæmis í dagsferð út 
í Árnesey að tína dún með bænd-
unum og fjölskyldum okkar. 
Þar fundum við fullt af dóti á 
rekanum sem við tókum með 
okkur í land og settum í kofann 
okkar sem er eiginlega líka hellir. 
Í þessari ferð fundum við flösku 
með skeyti í.“

Sáuð þið strax að eitthvað var í 
flöskunni? „Já, við sáum strax að 
það var upprúllað blað í flösk-
unni og fórum að rannsaka það.“

Var erfitt að ná því úr? „Nei, 
skítlétt!“

Vitið þið hver sendi það? „Það 
var frá einhverjum Niels sem 
hafði grafið fjársjóð í sandkassa í 
„fjöldaborg“. Hann sagði reyndar 
ekkert hvar hann væri eða hve-
nær hann sendi skeytið.“

Hvað gerðuð þið svo…? „Tókum 
skeytið með okkur heim og 
reyndum að leita að staðnum 
á netinu. Okkur langar svo að 
finna fjársjóðinn og þess vegna 
erum við að leita að Niels.“

Hafið þið oft farið á sjó? „Já, 
mörgum sinnum.“

En hafið þið prófað að senda 
flöskuskeyti? „Já, við höfum 
prófað það en við höfum aldrei 
fengið neitt svar til baka.“

Ísak Már og Arney úti í Árneseyju á Ströndum með flösku sem inniheldur spennandi upplýsingar. Mynd/Davíð Már Bjarnason

Hvað er skemmtilegast við 
bækur? Þegar þær eru spenn-
andi og maður festist í sögunni 
og getur ekki hætt að lesa.

Hvaða bók lastu síðast og 
um hvað var hún? Me and my 
 brothers, hún er um 14 ára stelpu 
sem missti mömmu sína og 
stjúppabba í bílslysi þegar hún 
var lítil. Hún býr með fjórum 
hálfbræðrum sínum sem eru allir 
mjög ólíkir og hjálpa henni að 
takast á við tilfinningar sínar á 
unglingsárunum og einmana-
leikann vegna þess að hún á enga 
foreldra og man lítið eftir þeim.

Hvaða bók lastu á undan? Öddu 
eftir Jennu og Hreiðar.

Manstu eftir fyrstu bókinni 
sem var í uppáhaldi hjá þér? 
Tell me something happy before 
I go to sleep.
Hvernig bækur þykja þér 
skemmtilegastar? Spenn-
andi bækur, þar sem fólk hittir 
geimverur og eitthvað hræðilegt 
gerist.
Í hvaða skóla gengur þú? Fella-
skóla.
Ferðu oft á bókasafnið? Já, 
frekar oft.
Hver eru þín helstu áhugamál? 
Að horfa á skemmtilega þætti, fara 
í sund, lesa, teikna og margt fleira.
Ertu búin að lesa Skutlubók-
ina? Nei.

Lestrarhestur vikunnar Sonja María Canada

Sonja María Canada hlakkar til að lesa 
nýju bókina. 

Miðjupúki er spennandi boltaleikur 
fyrir þrjá þátttakendur sem standa 
í röð með dálitlu millibili. Þeir 
sem eru á endanum snúa hvor á 
móti öðrum og kasta bolta á milli 
sín en sá sem er á milli þeirra er 
miðjupúkinn og á að reyna að ná 
boltanum.

Þegar miðjupúkanum tekst að 
slá niður boltann eða ná honum með 
öðrum hætti skiptir hann um pláss við 
þann sem kastaði boltanum síðast.

Miðjupúki

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. 

 Fjársjóðsskilaboð  
fundust í flösku
Þau Arney Ingvarsdóttir, fimm ára, og Ísak Már 
Davíðsson, sex ára, sem eiga heima í Árneshreppi 
á Ströndum fóru í ævintýraferð út í Árnesey og 
fundu þar dularfullt flöskuskeyti.
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Yoga alla leið
 Yogib.is
  Yogib á Fb.
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449kr.
pk.

Íslenskur ungnauta 
hamborgari, 2x 90 g

2x
90 g

í pakka

599kr.
pk.

Íslenskur ungnauta
hamborgari, 2x120 g

2x
120 g

í pakka

599kr.
pk.

Íslenskur ungnauta 
steikarborgari  úr grófhökkuðu 
hamborgarahakki,18-20% fita

2x
120 g

í pakka

ÍS
LE

NSKT

ÍS
LE

NSKT

ÍS
LE

NSKT

ÍS
LE

NSKT

175 g
2x

í pakka

Ódýrt
í Krónunni

100%
ungnauta-hakk

– fyrst og   fremst
ódýr!

ÍS
LE

NSKT

ÍS
LE

NSKT

25%
afsláttur299kr.

kg
Verð áður 399 kr. kg
Ítalskar nektarínur, 
1 kg 33%

afsláttur

500 g

299kr.
kg

Verð áður 399 kr. kg
Spænskar plómur, 1 kg

25%
afsláttur

Sjá opnunartíma verslana Krónunnar á www.kronan.is

799kr.
pk.

Verð áður 1199 kr. pk.
Pólsk bláber, 500 g

ÍS
LE

NSKT

ÍS
LE

NSKT

139kr.
kg

Verð áður 169 kr. kg
Rauðar vatnsmelónur 
frá Spáni

17%
afsláttur

699kr.
kg

Krónu kjúklingur,
blandaðir bitar

799kr.
pk.

Íslenskur ungnauta 
hamborgari, 2x 175 g

ÍS
LE

NSKT

ÍS
LE

NSKT
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EFTIR EINAR KÁRASON

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ KYNNIR Í SAMSTARFI VIÐ

BALTASAR KORMÁK

HAROLD PINTER

DAVID FARR

L E I K S T J Ó R N  

ATLI RAFN SIGURÐARSON

GÍSLI ÖRN GARÐARSSON OG SELMA BJÖRNSDÓTTIR
LEIKSTJÓRN

L E I K S T J Ó R N

SELMA BJÖRNSDÓTTIR

L E I K S T J Ó R N

STEFÁN BALDURSSON

L E I K S T J Ó R N

UNA ÞORLEIFSDÓTTIR

L E I K G E R Ð

SIGURÐUR SIGURJÓNSSON 
OG KARL ÁGÚST ÚLFSSON

L E I K S T J Ó R N

ÁGÚSTA SKÚLADÓTTIR

HARÐINDIN

L E I K S T J Ó R N

BJÖRN HLYNUR HARALDSSON

B Y G G T  Á  S Ö G U

JULES VERNE

Leikhúskort
Þrjár sýningar
að eigin vali

Þrjár sýningar
að eigin vali

11.500 kr.

Frumsýningarkort
Fjórar eða fimm frumsýningar
á Stóra sviðinu

27.000 kr. 5 sýningar

23.000 kr. 4 sýningar

Ungmennakort

9.500 kr.

Áskriftarkort
Fjórar eða fimm sýningar
á Stóra sviðinu

17.000 kr. 5 sýningar
14.500 kr. 4 sýningar

Sýningar í boði fyrir frumsýn.kort og áskriftarkort: Í hjarta Hróa hattar, Heimkoman, Sporvagninn Girnd, Hleyptu þeim rétta inn og Djöflaeyjan.

Hefjum leikinn
Miðasala í síma 551 1200 og á leikhusid.is

Tryggðu þér sæti á betra verði
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Menning

Komdu, láttu drauminn rætast 
í góðum félagsskap !

Erum að leita eftir góðum söngmönnum í allar raddir
Æfingar í vetur verða á miðvikudögum kl.19:45-22:15

Skemmtilegt lagaval – metnaðarfullur söngstjóri

Komdu í raddprufu það verður tekið vel á móti þér

Nánari upplýsingar veita
Ingvi Rúnar formaður í síma 896 0421 / irg@simnet.is

Árni Heiðar Karlsson söngstjóri í síma  863 8381  
arniheidar@gmail.com

Karlakórinn Stefnir
www.kkstefnir.is

KARLAKÓRINN STEFNIR   

KARLA KÓRINN FÓSTB RÆ ÐUR
auglýsir eftir nýjum söngmönnum í allar raddir!

• Vandaður kórsöngur undir leiðsögn úrvalsstjórnanda
• Virk þátttaka í tónlistarlífi þjóðarinnar
• Framúrskarandi félagsskapur
• Góð aðstaða og að jafnaði ein æfing í viku
• Reglulegir viðburðir og skemmtanir
• Kórferðalög innanlands sem utan
• Hátíðartónleikar, alþjóðlegt kóramót og ýmsir viðburðir

árið 2016 í tengslum við 100 ára afmæli kórsins
Raddprufur verða haldnar í Fóstbræðraheimilinu
miðvikudaginn 2. september nk.
Skráning og nánari upplýsingar í síma 820 8582.

KARLAKÓRINN FÓSTBRÆÐUR
Stofnaður 1916

K O M D U  Í  K Ó R I N N !

leiklist
krísufundur 
Dansverkstæðið
LÓKAL og Reykjavík Dance Festival

Á sviði: Árni Vilhjálmsson, Friðgeir 
Einarsson, Ragnar Ísleifur Bragason
Af sviði: Bjarni Jónsson
Hugmynd og handrit: Kriðpleir
Hönnun: Sigrún Hlín Sigurðardóttir
Leikið á ensku

Sviðslistahópurinn Kriðpleir er í krísu. 
Aðeins eru nokkrir dagar þangað til 
umsóknarfrestur Leiklistarráðs fyrir 
sviðslistarstyrki rennur út og Árni, 
Friðgeir og Ragnar, meðlimir hópsins, 
eru enn þá að vinna í umsókninni en 
eru svolítið fastir í ferlinu. Þeir eru 

farnir að efast örlítið um sitt eigið 
ágæti, vilja taka skref fram á við og 
þróast sem listamenn.

Þeirra lausn er að bjóða áhorf-
endum á Dansverkstæðið til þess að 
fylgjast með vinnuaðferðum hópsins 
í þeirri von að finna nýjar listrænar 
áherslur. Verkið er sýnt í æfingarsal 
hússins en sviðsmyndin samanstendur 
af skjávarpa, hljóðbúnaði og svoköll-
uðu pásuborði sem kemur nokkuð 
við sögu í sýningunni. Friðgeir, sem 
hingað til hefur verið eins konar for-
sprakki hópsins, hefur dregið sig í 
hlé, farið í tíu daga þagnarbindindi og 
situr lengstum á stól aftast á sviðinu 
svolítið yfirgefinn en fylgist samt sem 
áður grannt með frammistöðu Árna 
og Ragnars. Þeir kynna verkefnasögu 
hópsins, tína til heimspekilegar hug-
myndir og takast á við sviðsljósið.

Í Krísufundi leita Kriðpleirsfélagar 
aftur í fyrra form en í stað þess að 
sprengja það í tætlur grafa þeir sig 
dýpra í vandræðaganginn. Slík við-
brögð eru virðingarverð en sú spurn-
ing vaknar hvort ramminn sé ekki 
orðinn lúinn, sviðsframkoma hópsins 
er einstök en fölnar þegar efnið er ekki 
nægilega sterkt.

Augnablikin þegar sýningin  stöðvast 

algjörlega eru frábær, líkt og þegar 
Ragnar flýr vandræðalegt augnablik 
með því að endurskipuleggja pásuborð 
hópsins. Þegar Friðgeir rýfur þagnar-
bindindið er að sama skapi virkilega 
vel gert. Listin á það nefnilega til að 
lúta fyrir hversdagsleikanum.

Vandamálið við sýninguna er að 
þeir félagar hörfa stöðugt undan 
áskorunum, stundum gengur þessi 
afstaða upp en sýningin í heild verður 
brotakennd fyrir vikið. Brot úr sögum, 
brot af hugmyndum, brot af ástandi. 
Þeir kasta fram hugleiðingum varð-
andi gildi leiklistargagnrýni en klóra 
einungis yfirborðið og gleyma sér í 
persónulegum sögum um sitt eigið líf 
en tengja frávikin ekki nægilega vel 
saman. Sýningin nær ákveðnu hámarki 
þegar þeir takast á um hversu langt er 
hægt að ganga til að nota persónulega 

reynslu til listsköpunar sem endar á 
því að þeir þakka áhorfendum fyrir 
komuna, kveðja og hörfa enn á ný.

Þeir bögglast og berjast eins og áður 
en Kriðpleirshópurinn situr enn þá 
pikkfastur í sama rassfarinu. Að ein-
hverju leyti er þetta viljandi gert og 
nokkuð sniðug tilraun til að snúa upp 
á væntingar áhorfenda en hún vindur 
lítið sem ekkert upp á sig. Sjálfhverfa af 
þessu tagi er leiðigjörn til lengdar, þar 
sem þráin til listsköpunar og sjálfsvit-
und blandast saman án þess að nýjar 
eða krassandi hugmyndir komi fram 
á sjónarsviðið.
Sigríður Jónsdóttir

Niðurstaða Kriðpleirshópurinn 
er ávallt áhugaverður en biðin eftir 
nýjum hugmyndum er farin að 
lengjast.

Kriðpleir í krísu og lýst er eftir ferskum hugmundum

Ég er alltaf að vinna með umhverfi 
mitt og byggingarkranar eru áber-
andi þar,“ segir Ragnheiður Harpa 
Leifsdóttir sviðslistakona, spurð 
hvernig hugmyndin að dansverkinu 
Söng krananna hafi kviknað. Verkið 
verður sýnt tvívegis úti við Gróttu í 
dag, klukkan 17 og 21,  og tekur 12 
mínútur í flutningi.

Ragnheiður Harpa hefur unnið að 
undirbúningi sýningarinnar, ásamt  
Ásrúnu Magnúsdóttur danshöfundi, 
Jóni Erni Bergssyni kranamanni og 
Elvari Sævarssyni og Guðmundi Vigni 
Karlssyni hljóðmönnum.

Kranarnir tveir verða á landfyll-
ingunni við Gróttu með haf og fjöll 
sem baktjald. „Kranarnir skipta um 
takt og tempó, ýmist saman eða hvor 
í sínu lagi,“ segir höfundurinn og 
undirstrikar að ákveðin meining sé á 
bak við hreyfingar þessara stórvirku 
tækja í náttúrunni.

„Kranar eru framlenging á mann-
eskjunni og geta verið náttúrunni 
bæði til góðs og ills eftir hlutverki 
þeirra hverju sinni. Þeir eru líka mæli-

kvarði á fjármagn til framkvæmda í 
þjóðfélaginu. Ég vona að verkið veki 
spurningar um hvert við viljum stefna 
því ábyrgð okkar er mikil gagnvart 
umhverfinu.“

Ragnheiður Harpa segir söng og 
dans samofna í gjörninginn. „Þetta 
verður kranahugleiðsla sem opnar 
andann fyrir því hvernig við upplif-
um dansinn sem áframhald. Ég held 
að krakkar elski þetta verk. Börn eru 
svo hrifin af stórum hlutum.“

Verkið er hluti af bæjarhátíð Sel-
tjarnarness auk þess að tilheyra 
Lókal og Reykjavík Dansfestivali. 
Lausnir lánuðu kranana.
gun@frettabladid.is

Byggingarkranar 
syngja og dansa
Dans og söngur tveggja byggingarkrana 
er nýstárlegur viðburður í kvöld úti við 
Gróttu. Ragnheiður Harpa Leifsdóttir er 
einn af aðstandendum sýningarinnar.

★★★★★

„Kranar eru framlenging á mann-
eskjunni,“ segir Ragnheiður Harpa 
um verkið Söng krananna sem 
sýnt verður úti við Gróttu. 

Fréttablaðið/Stefán

ÉG HeLD að  
kRakkaR eLski 

þetta veRk. BöRn eRu svo 
HRifin af stóRum HLutum.
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Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Laugardagur

FJÖLSKYLDUPAKKINN
Allir borga barnaverð

NÁNAR Á WWW.SMARABIO.IS/BYLTING
MINNST 4 MIÐAR, A.M.K. 2 BÖRN Á ALDRINUM 2-11 ÁRA

DAGSKRÁ OG 
MIÐASALA ER 

Á EMIÐI.IS

MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í 
BÍÓAUGLÝSINGUM SAMBÍÓANNA

 KR. 1250 Á GRÆNT OG KR. 950 Á APPELSÍNUGULT

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

THE MAN FROM U.N.C.L.E. KL. 5:30 - 8 - 10:30
VACATION   KL. 3:20 - 8
MISSION: IMPOSSIBLE  KL. 10:10
INSIDE OUT ÍSLTAL 2D  KL. 3:40 - 5:50

THE MAN FROM U.N.C.L.E.        KL. 3 - 5:30 - 6:30 - 8 - 9 - 10:30
THE MAN FROM U.N.C.L.E. VIP KL. 3 - 5:30 - 8 - 10:30
VACATION                                            KL. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20
MISSION: IMPOSSIBLE  KL. 2:30 - 5:15 - 8 - 10:45
ANT-MAN 2D   KL. 8 - 10:30
SKÓSVEINARNIR ÍSLTAL 2D  KL. 1:30 - 3:40 - 5:50
INSIDE OUT ÍSLTAL 2D  KL. 2 - 4:10

THE MAN FROM U.N.C.L.E. KL. 3 - 5:30 - 8 - 10:30
HITMAN: AGENT 47  KL. 5:50 - 8 - 10:20
VACATION   KL. 3 - 5:40 - 8 - 10:40
MISSION: IMPOSSIBLE  KL. 3 - 5:20 - 8 - 10:10
INSIDE OUT ÍSLTAL 2D  KL. 3

THE MAN FROM U.N.C.L.E. KL. 3 - 5:30 - 8 - 10:30
VACATION                                                      KL. 1:30 - 3:40 - 8 - 10:20
MISSION: IMPOSSIBLE  KL. 6 - 9
INSIDE OUT ÍSLTAL 2D  KL. 1:30 - 3:40
INSIDE OUT ENSKT TAL 2D  KL. 5:50

THE MAN FROM U.N.C.L.E. KL. 8
STRAIGHT OUTTA COMPTON KL. 10:20
HITMAN: AGENT 47  KL. 10:10
VACATION   KL. 6 - 8
SKÓSVEINARNIR ÍSLTAL 3D  KL. 2 - 4 - 6
INSIDE OUT ÍSLTAL 2D  KL. 2 - 4

SPARBÍÓ
MERKTAR MEÐ GRÆNU EÐA APPELSÍNUGULU     KR.950 Á APPELSÍNUGULT OG KR. 1250 Á GRÆNT

L


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

“BRJÁLÆÐISLEGA FYNDIÐ 
FRAMHALD”

yldylduldulddudu í fí frr í ffrfr í frí!í!í!í!í!

JAMES OSTER - JOBLO

“VACATION ER FYNDNASTA 
MYND ÁRSINS”

DAVE KARGER - FANDANGO

“ÉG HEF EKKI HLEGIÐ SVONA 
OFT UPPHÁTT Í LANGAN TÍMA”

YY

NÝJASTA MYND GUY RICHIE
LEIKSTJÓRA SNATCH OG SHERLOCK HOLMES


THE TELEGRAPH


HITFIX


TIME OUT LONDON

Sýningartímar á eMiði.is og miði.is

Daily with english subtitle at 17.30
at Haskolabio University Cinema

Ódýrt í bíó

TILBOÐ Á FYRSTU SÝNINGAR DAGSINS

SÝND KL. 1:50SÝND KL. 1:50 SÝND KL. 1:50

SÝND Í 2DSÝND Í 2D

SÝND
Í 2D

Miðasala og nánari upplýsingar

ÍSL
TAL

ÍSL
TAL

STRAIGHT OUTTA COMPTON 4, 7, 10
ABSOLUTELY ANYTHING 4, 6, 8, 10
THE GIFT 8, 10:20
MINIONS - ENS TAL 2D 6
SKÓSVEINARNIR 2D 1:50, 4
FRUMMAÐURINN 2D 1:50
INSIDE OUT 2D 1:50

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

TILBOÐ KL 1:50

TILBOÐ KL 1:50 TILBOÐ KL 1:50
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Leiðsögn
Hvað Leiðsögn í Hafnarhúsinu
Hvenær 12.30
Hvar Hafnarhús, Tryggvagötu 17
Leiðsögn um sýninguna Áfanga, eftir 
Richard Serra, í dag.

Uppákomur
Hvað Matarhátíð Búrsins
Hvenær 11.00
Hvar Harpa, tónlistarhús
Á Matarhátíð Búrsins koma saman 
sjómenn, bændur og smáframleiðendur 
hvaðanæva að af landinu með fjölbreytt 
úrval alls kyns góðgætis. Ókeypis er fyrir 
börn 16 ára og yngri, en 1.000 krónur fyrir 
þá sem eldri eru.

Hvað Akademískur listgjörningur
Hvenær 15.00
Hvar SÍM, Seljavegi 32
Dr. Kieran Curran er írskur 
bókmenntafræðingur, tónlistarmaður og 
rýnir sem mun flytja erindi um The Fall, 
og verður úr nokkurs konar akademískur 
listgjörningur. Arnar Eggert Thoroddsen 
mun kynna hann til leiks og á eftir verður 
opið fyrir spurningar/umræður.

tónlist
Hvað Harbeck/Flosason Swingtet
Hvenær 15.00
Hvar Jómfrúin við Lækjargötu
Á þrettándu og síðustu tónleikum 
sumarjazztónleikaraðar Jómfrúarinnar 
kemur fram Harbeck/Flosason 
Swingtet, samstarfsverkefni danska 
tenórsaxófónleikarans Jans Harbeck 
og hins íslenska kollega hans Sigurðar 
Flosasonar. Tónleikarnir fara fram 
utandyra á Jómfrúartorginu. Aðgangur er 
ókeypis.

Hvað Áki Ásgeirsson flytur tónlist
Hvenær 21.00
Hvar Mengi
Áki Ásgeirsson er frá Garði 
á Rosmhvalanesi og hann hefur samið 
tónlist til lifandi flutnings, raftónlist, 
gagnvirkar innsetningar og vídeó. 
Miðaverð 2.000 krónur.

Hvað Melodica Reykjavík Festival
Hvenær 21.00
Hvar Loft Hostel og Café Rosenberg
Melodica Reykjavik Festival fer fram 
um helgina og í kvöld munu erlendir og 
íslenskir tónlistarmenn stíga á svið.

Hvað AmabAdamA
Hvenær 23.00
Hvar Græni hatturinn
AmabAdamA heldur uppi stuðinu á 
Græna hattinum í kvöld. Miðaverð 3.200 
krónur.

Hvað Á móti sól leikur á árlegum 
kjötsúpudansleik
Hvenær 23.00
Hvar Hvoll, Hvolsvelli
Árlegt kjötsúpuball verður haldið í kvöld 
og mun Á móti sól stíga á svið.

Hvað Tónlistarflutningur
Hvenær 23.00
Hvar Ob-La-Dí-Ob-La-Da, Frakkastíg 8
Sváfnir Sigurðarson og félagar leika og 
syngja á Ob-La-Dí-Ob-La-Da í kvöld. 
Aðgangur ókeypis.

málþing
Hvað Málþing um bláklæddu konuna í 
Þjóðminjasafninu
Hvenær 13.00
Hvar Þjóðminjasafn Íslands, Suðurgötu 41
Ný rannsókn á fornu kumli er yfirskrift 
málþingsins sem haldið er í tengslum 
við samnefnda sýningu og nýútkomna 
bók. Dr. Steinunn Kristjánsdóttir 
fornleifafræðingur flytur erindi ásamt Joe 
W. Walser III, Juliu Tubman og Michèle 
H. Smith. Málþingið er öllum opið meðan 
húsrúm leyfir.

Listamannaspjall
Hvað Sýningarspjall um „Á förnum vegi“
Hvenær 14.00
Hvar Ljósmyndasafn Reykjavíkur – 
Kubburinn
Ljósmyndasafn Reykjavíkur efnir til 
listamannaspjalls með skáldinu Sjón og 
ljósmyndaranum Degi Gunnarssyni um 
sýningu þess síðarnefnda, „Á förnum vegi“, 
sem stendur nú yfir á safninu.

sýning
Hvað Forum/Torg
Hvenær 13.00
Hvar Tjarnarbíó
Einkasýning Huldu Hlínar Magnúsdóttur, 
lokasýningarhelgi. Allir velkomnir.

Hvað Verk um draum og veruleika
Hvenær 22.15
Hvar Tunglið, Austurstræti 22a
Áhugaleikhús atvinnumanna sýnir fjórða 
verkið í fimm verka röð ódauðlegra verka. 
Verkið gerist á huglægum stað í tíma og rúmi 
og fjallar um mismunandi upplifanir fólks á 
raunveruleikanum. Aðgangur ókeypis.

Hvað Verk um samhengi hlutanna
Hvenær 20.00
Hvar Hafnarhús, Tryggvagötu 17
Áhugaleikhús atvinnumanna sýnir annað 
verkið í fimm verka röð ódauðlegra 
verka. Í verkinu er stuðst við atriði úr 
Dauðadansinum eftir Strindberg til þess 
að rýna í merkingu orða og athafna. 
Aðgangur ókeypis.

markaðir
Hvað Árlegur útimarkaður Íbúasamtaka 
Laugardals
Hvenær 11.00
Hvar Á bílastæðum við Laugardalsvöll
Markaðurinn er eins konar „sprett-upp“ 
viðburður þar sem honum er fundinn nýr 
staður á hverju ári, nú haldinn í þrettánda 
skipti, gagngert til þess að vekja athygli 
á áhugaverðum opnum svæðum í 104 og 
105 Reykjavík. Viðburðurinn stækkar 
með hverju árinu. Meðal tónlistaratriða 
sem lífga upp á markaðsstemninguna 
í ár eru Mentos Brass, Muscycle, 
Harmonikkubandið, Svavar Knútur, 
Helíum, Blue Ice Project, Baby It's Only 
You (Frank Raven, Logi Marr og Lelló) og 
Lily of the Valley.

Dans
Hvað GRRRRRRRRLS
Hvenær 15.00 og 19.00
Hvar Gamla Bíó, Ingólfsstræti 2a
GRRRRRRRRLS er verk sem unnið er í 
samstarfi við og á Reykjavík Dance Festival 
og LÓKAL Alþjóðleg leiklistarhátíð, og 
er fyrir allar unglingsstelpur í heimi, fyrir 
allar konur sem hafa verið unglingsstelpur, 
fyrir allar stelpur sem eiga það eftir og fyrir 
alla þá menn sem voru aldrei og munu 
aldrei verða unglingsstelpur. Miðaverð 
2.900 krónur.

Hvað Frumsýning Frama
Hvenær 17.00
Hvar Smiðjunni í Listaháskóla Íslands, 
Sölvhólsgötu 13.
Frami er nýtt sviðsverk eftir Björn Leó 
Brynjarsson sem einnig leikstýrir verkinu. 
Verkið fjallar um þrá listamanns eftir 
velgengni í nútímasamfélagi og baráttu 
hans við sjálfan sig. Verkið er hluti af 
Reykjavík Dance Festival og LÓKAL. 
Miðaverð 2.200.

Opnanir
Hvað Opnun Akkúrat hæ fæv!
Hvenær 16.00
Hvar Hverfisgallerí
Davíð Arnar Halldórsson opnar sýningu 
sína í dag, en verkin hans eru jafnan mjög 
litrík og notar hann myndmál sem vísar 
í veggjakrot, teiknimyndir og listasögu. 
Hann vinnur að mestu með lakk og sprey 
og notar ósjaldan fundinn við líkt og 
skápahurðir og borðplötur sem undirlag.



Uppákomur
Hvað Soðið og sultað á Árbæjarsafni!
Hvenær 13.00
Hvar Árbæjarsafn
Líf og fjör á Árbæjarsafni í dag, 
sunnudag, þegar starfsfólk safnsins 
sinnir hefðbundnum haustverkum 
eins og að sjóða og sulta, prjóna og 
steikja og ótal mörgu öðru. Á svæðinu 
verður hægt að fylgjast með eldsmiði að 
störfum. Þá verður guðsþjónusta kl. 14 og 
sálmatónleikar kl. 15.

Listamannaspjall
Hvað Listamannaspjall með Helga Þorgils
Hvenær 13.00
Hvar Listasafn Íslands
Björg Erlingsdóttir, verkefnastjóri 
fræðsludeildar, ræðir við Helga Þorgils 
Friðjónsson um verk hans á sýningunni 
SAGA – ÞEGAR MYNDIR TALA.

Hvað Listamannsspjall
Hvenær 15.00
Hvar Hafnarhúsið
Heimsþekkta listakonan Steina ræðir 
við gesti Hafnarborgar um list sína og 
fjölbreyttan feril en hún tekur þátt í 
sýningunni Heimurinn án okkar, sem er 
haustsýning Hafnarborgar.

Síðasti séns
Hvað Sýningarlok á Kjarvalsstöðum
Hvenær 10.00
Hvar Kjarvalsstaðir
Sýningunum Júlíana Sveinsdóttir og 
Ruth Smith lýkur í dag. Tvær sterkar og 
sýningin Veflistaverk Júlíönu Sveinsdóttur 
og Anni Albers: Lóðrétt / lárétt. Rúsínan í 
pylsuendanum er svo þegar Nicholas Fox 
Weber, framkvæmdastjóri Josef og Anni 
Albers stofnunarinnar, heldur fyrirlestur 
sama dag kl. 15 í tengslum við sýninguna 
Lóðrétt / lárétt.

Hvað Náttúrufantasía í Króki – Sýningarlok
Hvenær 13.00
Hvar Við Garðakirkju á Garðaholti í 
Garðabæ
Síðustu forvöð að sjá sýningu mæðgnanna 
Rúnu K. Tetzschner og Kömmu Níelsdóttur 
á málverkum og þæfðum ullarverkum í 
hlöðunni við Krók. Aðgangur ókeypis og 
allir velkomnir.

Sýningar
Hvað Verk um stríð og frið
Hvenær 17.00
Hvar Borgarleikhúsið, Litla svið
Áhugaleikhús atvinnumanna sýnir þriðja 
verkið í fimm verka röð ódauðlegra verka. 
Aðgangur ókeypis.

Tónlist
Hvað Barnareggíhátíð
Hvenær 15.00
Hvar Gamla bíó
Barna- og fjölskyldutónleikar með 
AmabAdamA, frítt fyrir 10 ára og yngri og 
1.000 kr. fyrir aðra.

Hvað Reggíhátíð
Hvenær 21.00
Hvar Gamla bíó
Reggístjarnan Rocky Dawuni ásamt 
hljómsveit, AmabAdamA hitar upp. 
Aðgangseyrir 3.500 kr.

Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Sunnudagur

„Robin hefur verið að raddþjálfa nöfn 
eins og Beyoncé og Bryan Adams,“ 
segir söngkonan Margrét Eir en hún 
er ein af þeim sem standa fyrir komu 
austurríska raddþjálfarans Robins D 
hingað til lands. Hann verður með 
námskeið í sal FÍH við Rauðagerði í 
Reykjavík á sunnudag.

Robin D er á meðal fremstu radd-
þjálfara í heiminum og einn eftir-
sóttasti raddsérfræðingur í evrópska 
tónlistariðnaðinum, en nemendur 
hans og skjólstæðingar hafa átt fjölda 
laga á vinsældalistum heimsins og selt 
hundruð milljóna geisladiska.

Meðal listamanna sem Robin hefur 
þjálfað má nefna Michael Jackson, 
Stevie Wonder, Beyoncé, Cher, Bryan 
Adams, Barbra Streisand, George Ben-
son og Michael  Bolton. „Það er Félag 
íslenskra söngkennara sem stendur 
á bak við þessa heimsókn. Félagið 
heldur upp á tíu ára veglegt afmæli.” 
Með aðferðum sínum hefur hann 
hjálpað allt frá popp-, rokk- og þunga-
rokkssöngvurum til söngleikja- og 
óperusöngvara. „Ég get ekki sagt hvað 
hann er að fara að kenna, hef ekki 
verið á námskeiði hjá honum áður, en 
hann talar um aðferð sem hann kallar 

Real balance singing. Þetta snýst um 
jafnvægi. Ég er mjög spennt.“

Robin hefur náð undraverðum 
árangri í að hjálpa söngvurum við að 
víkka út raddsvið sitt, jafnvel um átt-
und í einum söngtíma. Þá eru aðferðir 
hans til að hjálpa söngvurum með 
raddvandamál, eins og til dæmis 
hnúta á raddböndum, viðurkenndar af 
læknum. Margir sem hafa þegið með-
ferð hjá honum í slíkum aðstæðum 
hafa komist hjá áhættusömum skurð-
aðgerðum. Fullt er á námskeiðið og 
er það aðallega ætlað söngvurum og 
söngkennurum. – glp

Raddþjálfi Michaels Jackson og Beyoncé kennir á Íslandi

Robin D hefur þjálfað stórstjörnur um 
heim allan.

365.is      Sími 1817

19:35SUNNUDAGASNÝR AFTUR

Önnur þáttaröðin af þessum vönduðu þáttum í umsjón Sindra Sindrasonar. Í hverjum þætti kynnumst við 
íslenskum konum, vel menntuðum, metnaðargjörnum og frábærum fyrirmyndum sem upplifa drauminn í New York.

GLÆNÝ ÞÁTTARÖÐ HEFST Í KVÖLD

Á UPPLEIÐ – Í NEW YORK
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Laugardagur

Útvarp
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suður-
land
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

Modern 
Family, 
19.15

DAGSKRÁ

Stöð 2 Stöð 3

krakkaStöðin

gullStöðin

bíóStöðin

rÚv

Skjáreinn

Sport 2Sport

8:00 - 18:00 MOSFELLSBAKARÍ 
Mosfellsbakarí er með opið  
lengur í tilefni af bæjarhátíðinni.  
Múffur í hverfislitunum.

9:00 - 17:00 TunguBAKKAR
Fótboltamót Aftureldingar og Inter-
sports, 6. 7. og 8. fl. karla og kvenna.

9:00/11:00 TInDAHLAuP  
MOSFELLSBÆJAR
Náttúruhlaup sem hefst við  
Íþróttamiðstöðina að Varmá.
mos.is/tindahlaup og www.hlaup.is.
Fjórar vegalengdir í boði 7 tindar (37 
km), 5 tindar (35 km), 3 tindar (19 km) og 
1 tindur (12 km).

10:00 ÚTILEIKARnIR AÐ VARMÁ 
Þrekmót sem reynir á snerpu,  
þol og þrek. Skráning og upplýsingar  
á threkmot.is

10:00 gOLFKLÚBBuR MOSFELLSBÆJAR
Yfir hátíðarhelgina verður frítt á 
Steinarsvöll á Bakkakoti. Skemmtilegur 
æfinga- völlur sem hentar öllum kylfing-
um. Á laugardeginum verður svo 2 fyrir 1 
af vallargjöldum fyrir alla bæjarbúa bæði 
á Bakkakotsvelli og Hlíðavelli.

10:00 WORLD CLASS - MOSFELLSBÆ
Opinn tími - Frítt inn
Tökum á því í hverfislitunum –  
skemmtilegar og fjölbreyttar æfingar.

10:00 - 16:00 MOSSKÓgAR
Útimarkaður í Mosfellsdal: Sultukeppni, 
grænmeti frá Mosskógum, silungur frá 
Heiðarbæ, rósir frá Dalsgarði o.fl.  
Úrslit í sultukeppni kl. 15:00.

11:00 - 17:00 HÚSDÝRAgARÐuRInn  
Á HRAÐASTÖÐuM Í MOSFELLSDAL
Geitur, refur, kettlingar, grís, kálfur, 
hænur, kanínur, naggrísir og mörg önn-
ur húsdýr. Opið 11:00-17:00. Aðgangur 
600 kr. Teymt á hestbaki 300 kr.

11:00 60 ÁRA AFMÆLI SKÓgRÆKTAR-
FÉLAgS MOSFELLSBÆJAR
Hátíðardagskrár á nýju útivistarsvæði 
í Meltúnsreit við Völuteig í tilefni af 60 
ára afmæli skógræktarfélagsins.  
Mosfellskórinn syngur nokkur lög  
og ýmsar uppákomur í boði.

12:00 „ÚT ÚR HÓL” Á SAuÐHÓLI
Leikhópurinn Miðnætti sýnir leikritið  
„Út úr hól” á Sauðhóli við Vefarastræti 
í Helgafellslandi. Leikritið og tónlistin 
er frumsamin en byggð á íslenskum 
þjóðsögum. Sýning fyrir alla fjölskyld-
una. Ókeypis aðgangur. 

12:00 - 17:00 WIngS AnD WHEELS 
- FLugVÖLLuRInn Á TunguBÖKKuM
Fornvélasýning: Gamlar flugvélar, 
dráttarvélar, mótorhjól, fornbílar og 
flugsýning. Heitt á könnunni fyrir gesti.

12:00 HÓPAKSTuR uM MOSFELLSBÆ
Ferguson-félagið stendur fyrir hópakstri 
dráttarvéla og fornbíla. 
Lagt er af stað frá Tungubakkaflugvelli 
og keyrður hringur um Mosfellsbæ.   

12:00 - 17:00 ÚTIMARKAÐuR  
Í ÁLAFOSSKVOS
Markaðstjöld full af fjölbreyttum varningi.
13:30 Mosfellskórinn
14:00 Hljómsveitin Kinder - úr tónlistar-
deild Listaskóla Mosfellsbæjar 
14:30 Töframaðurinn Einar einstaki
15:30 Hljómsveitin Super Monkeys - 
nemendur úr tónlistardeild Listaskólans
16:00 Drengjakór íslenska lýðveldisins

12:00 - 17:00 LJÓSMYnDASÝnIng  
Í ÁLAFOSSKVOS
Nýútskrifaðir nemendur úr Ljósmynda-
skólanum, þær Björk Guðbrandsdóttir og 
Guðbjörg Magnúsdóttir, sýna verk sín í 
kjallaranum á Þrúðvangi, Álafossvegi 20.

12.45 - 16.00  SVART Og SYKuRLAuST
Útvarpsþátturinn Svart og sykurlaust á 
Rás 2 sendur beint út frá Varmá. 

13:00 - 16:00 ATLAnTSOLÍA
Atlantsolía í Mosfellsbæ býður upp  
á gómsæta pylsu og ískalda kók.

13:00 HVIRFILL Í MOSFELLSDAL - 
MOSFELLIngAR BJÓÐA HEIM
Bjarki Bjarnason les úr væntanlegri 
skáldsögu sinni Spiritus Fossis sem 
segir frá því að Gunnar á Hlíðarenda  
fer að vinna í ullarverksmiðju. 

13:00 - 22:00 LISTASALuR  
MOSFELLSBÆJAR 
Gjörningurinn Blankspace  
- Tilraunastofa í samskiptum.

13:00 - 22:00 BÓKASAFn  
MOSFELLSBÆJAR
Hátíðaropnun. Kaffi á könnunni. 

13:00 - 15:00 TORgIÐ Í KJARnA 
– LOPAPRJÓn
Hvað ertu að prjóna? Vantar þig hjálp 
með að prjóna lopapeysu? Langar þig í 
félagsskap í prjónskapnum, hugmyndir 
eða álit á ný verkefni? Komdu með 
lopann og prjónana og fáðu leiðsögn 
hjá Ragnheiði Jóhannsdóttur prjóna-
kennara. 

13:00 - 15:00 EIRHAMRAR  
- FÉLAgSSTARF ALDRAÐRA
Famos-félagar og aðrir velunnar 
velkomnir í heimsókn í aðstöðu 
félagsstarfsins á Eirhömrum. 

13:00 BARnADAgSKRÁ VIÐ HLÉgARÐ
Brúðubíllinn með sýninguna Leikið með 
liti. Aldrei að vita nema Lilli mæti.   

13:00 - 16:00 SKOTTMARKAÐuR  
VIÐ KJARnA
Mosfellingar selja allskyns gull og 
gersemar úr skápum og bílskúrum.
 
13:00 TÍVOLÍ VIÐ MIÐBÆJARTORg

13:30 AMSTuRDAM 6 VIÐ REYKJALunD 
- MOSFELLIngAR BJÓÐA HEIM
Samkrull í leik og söng með Leikfélagi 
Mosfellssveitar og kvennakórnum 
Stöllunum í garðinum við Amsturdam 6.

14:00 - 16:00 KJÚKLIngAFESTIVAL 
Íþróttamiðstöðin að Varmá.
Stærstu kjúklinga- og matvælafram-
leiðendur landsins kynna afurðir sínar 
og gefa smakk. Þrautabraut Hjalta 
Úrsus. Matur og skemmtun fyrir alla 
fjölskylduna.

14:00 HVÍTI RIDDARInn - ÞRÓTTuR
Hvíti Riddarinn tekur á móti Þrótti 
Vogum. 8-liða úrslit í 4. deild 
Íslandsmótsins í knattspyrnu. Frítt inn.

14:00 - 17:00 STEKKJARFLÖT  
– HOPPuKASTALAR
Frítt fyrir káta krakka.

15:00 - 16:00 STEKKJARFLÖT 
– HESTAFJÖR
Teymt undir börnum sem vilja prófa  
að setjast á hestbak. 

14:00 - 17:00 VÖFFLuKAFFI Í FMOS
Nemendafélag Framhaldsskólans í 
Mosfellsbæ verður með vöfflukaffi  
og rennur ágóðinn til Reykjadals. 

15:00 AKuRHOLT 21  
- MOSFELLIngAR BJÓÐA HEIM
Rokk-karlakórinn Stormsveitin og 
Stefanía Svavars koma fram 
ásamt góðum gestum. 

14:00 - 16:00 ÓÐInSAugA - RITSMIÐJu
Útgáfan Óðinsauga verður með ritsmiðju 
fyrir börn í Kjarna. Allir velkomnir.  
Einnig stendur til að gefa gestum 
smábækur á meðan birgðir endast.

16:00 SKÁLAHLÍÐ  
- MOSFELLIngAR BJÓÐA HEIM
Útitónleikar í garðinum heima. 
Tríóið Kókos skemmtir í brekkunni fyrir 
neðan Skálahlíð.

17:00 ÁLMHOLT 10  
- MOSFELLIngAR BJÓÐA HEIM
Útitónleikar í garðinum: Davíð Ólafsson 
óperusöngvari og gestir skemmta.

16:30 KARMELLuKAST  
Á FLugVELLInuM TunguBÖKKuM

17:00 - 21:00 gÖTugRILL
Íbúar í Mosfellsbæ halda götugrill í vel 
skreyttum götum bæjarins

21:00 - 22:45 STÓRTÓnLEIKAR  
Á MIÐBÆJARTORgI
Páll Óskar, María Ólafs, Friðrik Dór, 
Stebbi Jak, Stefanía Svavars, Matti Matt. 

22:45 BJÖRgunARSVEITIn KYnDILL 
MEÐ FLugELDASÝnIngu

23:30 - 04:00 STÓRDAnSLEIKuR  
MEÐ PÁLI ÓSKARI AÐ VARMÁ

Bæjarhátíð Mosfellsbæjar 28.-30. ágúst 

Dagskráin í dag - laugardag

bæjarhátíð!
Gleðilega FRÍTT Í STRÆTÓ

LEIÐ 15
Verið velkomin

08.55 I Am 
10.15 Four Weddings And a Funeral 
Ein allra vinsælasta rómantíska gaman-
mynd síðari ára með Hugh Grant í 
hlutverki Charles sem er heillandi og 
fyndinn en virðist gjörsamlega ófær 
um að bindast konu. 
12.10 Darling Companion 
13.55 The Prince and Me 4 
15.30 I Am Vönduð heimildarmynd frá 
leikstjóranum Tom Shadyac sem ferð-
aðist um heiminn og ræddi við helstu 
hugsuði okkar tíma og trúarleiðtoga 
um hvað hefur farið úrskeiðis í heim-
inum í dag og hvað við getum gert til 
þess að snúa við þeirri þróun og bæta 
lífsgæði okkar. Meðal viðmælenda eru 
Desmond Tutu og Noam Chomsky. 
16.50 Four Weddings And a Funeral 
18.45 Darling Companion 
20.30 The Prince and Me 4 
22.00 Mission: Impossible – Ghost 
Protocol 
00.15 2012 
02.45 Seal Team Six: The Raid on Osa 
04.25 Mission: Impossible – Ghost 
Protocol

07.00 Áfram Diego, áfram!
07.24 Svampur Sveinsson
07.49 Tommi og Jenni
07.55 UKI
08.00 Ofurhundurinn Krypto
08.22 Lína langsokkur
08.47 Ævintýraferðin
09.00 Ævintýri Tinna
09.25 Latibær
09.47 Zigby
10.00 Dóra könnuður
10.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
10.45 Doddi litli og Eyrnastór
10.55 Leyndarmál vísindanna
11.00 Áfram Diego, áfram!
11.24 Svampur Sveinsson
11.49 Tommi og Jenni
11.55 UKI
12.00 Ofurhundurinn Krypto
12.22 Lína langsokkur
12.47 Ævintýraferðin
13.00 Ævintýri Tinna
13.25 Latibær
13.47 Zigby
14.00 Dóra könnuður
14.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
14.45 Doddi litli og Eyrnastór
14.55 Leyndarmál vísindanna
15.00 Áfram Diego, áfram!
15.24 Svampur Sveinsson
15.49 Tommi og Jenni
15.55 UKI
16.00 Ofurhundurinn Krypto
16.22 Lína langsokkur
16.47 Ævintýraferðin
17.00 Ævintýri Tinna
17.25 Latibær
17.47 Zigby
18.00 Dóra könnuður
18.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
18.45 Doddi litli og Eyrnastór
18.55 Leyndarmál vísindanna
19.00 Tarzan

07.00 Barnaefni Stöðvar 2 
07.01 Strumparnir 
07.25 Waybuloo 
08.10 Tommi og Jenni 
08.35 Lína langsokkur 
09.00 Með afa 
09.10 Latibær 
09.20 Skoppa og Skrítla enn út um 
hvippinn og hvappinn 
09.35 Stóri og Litli 
09.45 Mæja býfluga 
09.55 Mamma Mu 
10.05 Víkingurinn Vic 
10.15 Kalli kanína og félagar 
10.40 Ærslagangur Kalla kanínu og 
félaga 
11.05 Victorious 
11.30 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 Grantchester 
14.30 How I Met Your Mother 
14.55 Lýðveldið Lýðveldið er nýr og 
ferskur skemmtiþáttur þar sem þekktir 
einstaklingar gefa álit og ráð í ýmsum 
málum, til dæmis um stefnumóta-
menningu landans og tilhugalíf. 
15.20 Masterchef USA 
16.00 Junk Food Kids: Who's to 
Blame Vandaðir breskir heimildar-
þættir um offitu barna í Bretlandi. 
Þriðjungur allra barna í Bretlandi er í 
yfirvigt, í þessum þáttum er vanda-
málið skoðað frá öllum hliðum og 
leitað verður lausnar á vandamálinu. 
Annar þáttur af tveimur. 
16.45 ET Weekend 
17.30 Íslenski listinn 
18.00 Sjáðu 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Sportpakkinn 
19.10 Lottó 
19.15 Modern Family 
19.40 The Jane Austen Book Club 
21.25 Don Jon 
22.55 Machete Kills 
00.40 Cloud Atlas 
03.30 Collateral 
05.25 Fréttir

17.25 Junior Masterchef Australia 
18.10 World's Strictest Parents 
19.10 One Born Every Minute 
20.00 Bob's Burgers 
20.25 American Dad 
20.50 Cougar Town 
21.15 The Listener 
21.55 Damages 
22.50 Man Vs. Cartoon 
23.30 Work It 
23.55 Wilfred 
00.20 Cougar Town 
00.45 The Listener 
01.30 Damages 
02.25 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

07.45 Sporting - Real Madrid 
09.25 Athletic - Barcelona 
11.10 Stjarnan - Breiðablik 
13.00 Meistaradeild Evrópu 
13.25 La Liga Report 
13.55 Valur - KR 
15.45 Selfoss - Stjarnan 
18.00 NB90's: Vol. 4 
18.25 Barcelona - Malaga Bein út-
sending 
20.25 Real Madrid - Real Betis Bein 
útsending 
22.30 UFC Now 2015 
23.20 Milan - Empoli 
01.00 Club Brugge 
- Man. Utd.

08.55 PL Match Pack 2015/2016 
09.25 Blackburn - Bolton 
11.05 Premier League Preview 
11.35 Newcastle - Arsenal Bein úts. 
13.50 Liverpool - West Ham Bein úts. 
16.00 Markasyrpa 
16.20 Tottenham - Everton Bein úts. 
18.30 Chelsea - Crystal Palace 
20.10 Man. City - Watford 
21.50 Stoke - WBA 
23.30 Bournemouth - Leicester 
01.10 Aston Villa - Sunderland

18.05 Strákarnir 
18.30 Friends 
18.55 New Girl 
19.20 How I Met Your Mother 
19.45 Two and a Half Men 
20.10 Stelpurnar 
20.35 Gatan mín 
21.00 Life's Too Short 
21.30 The Mentalist 
22.15 Anna Pihl 
23.00 Crossing Lines 
23.45 Stelpurnar 
00.05 Gatan mín 
00.30 Life's Too Short 
01.00 The Mentalist 
01.45 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

06.00 Pepsi MAX tónlist 
11.35 Dr. Phil 
12.15 Dr. Phil 
12.55 Cheers 
13.20 Men at Work 
13.45 Parks & Recreation 
14.10 Lucky In Love 
15.40 Reckless 
16.30 Psych 
17.15 Scorpion 
18.00 Jane the Virgin 
18.45 The Biggest Loser 
19.30 The Biggest Loser 
20.15 Reality Bites 
21.55 Rapture-Palooza 
23.25 Jerry Maguire 
01.45 Allegiance 
02.30 CSI 
03.15 Reality Bites 
04.55 Pepsi MAX tónlist

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 
09.15 Kata og Mummi 
09.27 Kafteinn Karl 
09.40 Skrekkur íkorni 
10.04 Undraveröld Gúnda 
10.15 Vísindahorn Ævars 
10.20 HM í frjálsum íþróttum 
13.30 Körfuboltalandsliðið 
13.55 Íþróttaafrek sögunnar 
14.25 Golfið 
14.55 Armstrong – Ráðgátan 
15.55 Drengjaskólinn 
16.25 Ástin grípur unglinginn 
17.10 Táknmálsfréttir 
17.20 Franklín og vinir hans 
17.43 Unnar og vinur 
18.10 Vísindahorn Ævars 
18.15 Mótorsystur 
18.30 Best í Brooklyn Aðalhlutverk: 
Andy Samberg, Stephanie Beatriz, Terry 
Crews og Melissa Fumero. e. 
18.54 Lottó 
19.00 Fréttir 
19.20 Íþróttir 
19.35 Veðurfréttir 
19.40 Saga af strák 
20.05 Monty Python: Hinn helgi gral 
21.35 Kostir ósýnileikans 
23.20 Vaktarlok Verðlaunaður 
spennutryllir, byggður upp í heimildar-
myndarstíl um tvo lögreglumenn í Los 
Angeles og átökin sem fylgja þegar þeir 
mæta ofjörlum sínum. 
01.05 Fjórmenningarnir

08.10 PGA Tour 2015 
12.11 This is Presidents Cup 201 
12.35 PGA Tour 2015 
16.35 Inside The PGA Tour 2015 
17.00 PGA Tour 2015 
22.00 Golfing World 2015 
22.50 PGA Tour 2015- highlights

golfStöðin

NB90’s,
18.00
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Sunnudagur

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 Suður-
land
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

Mike & Molly, 
16.50

DAGSKRÁ

Stöð 2 Stöð 3

krakkaStöðin

gullStöðin

bíóStöðin

Skjáreinn

Sport 2

Sport

 |  19:35
Á UPPLEIÐ
Gestur Sindra í þessum fyrsta þætti er Elín Eggertsdóttir, 
framkvæmdastjóri hjá Araca Group í New York og hún er ein 
þeirra útvöldu sem stjórnar því hvort sýningar séu nógu 
frambærilegar til þess að komast á svið á Broadway.

 | 20:00
GRANTCHESTER
Hörkuspennandi breskir 
þættir sem fjalla um flókin 
sakamál í bænum 
Grantchester á sjötta áratug 
síðustu aldar.

 | 19:10
PLANET’S GOT TALENT
Eftirminnilegustu atriðin úr 
Got Talent þáttunum um víða 
veröld.

 | 20:45
RIZZOLI & ISLES
Stórskemmtilegir þættir þar 
sem lögreglukonan Jane 
Rizzoli og Maura Isles réttar-
meinafræðingur leysa hina 
flóknustu glæpi í sameiningu.

SNÝR AFTUR

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 310 kr. á dag. 

 | 22:15
X COMPANY
Hörkuspennandi þættir um 
hóp ungra njósnara í seinni 
heimsstyrjöldinni sem allir 
eru með sérstaka hæfileika 
sem nýtast í stríðinu.

 | 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
ONLY GOD FORGIVES
Stórgóð spennumynd með 
Ryan Gosling og Kristin Scott 
Thomas í aðalhlutverkum. 

07.15 Tiny Furniture 
08.55 Jobs 
11.00 Won't Back Down 
13.00 Juno 
14.35 Tiny Furniture 
16.15 Jobs 
18.20 Won't Back Down 
20.20 Juno Dramatísk gamanmynd frá 
2008 með Ellen Page og Michael Cera í 
aðalhlutverkum.  
22.00 Only God Forgives 
23.30 As Cool as I Am Með aðalhlut-
verk fara Claire Danes, Sarah Bolger og 
James Marsden. 
01.00 Attack the Block 
02.25 Only God Forgives

06.00 Pepsi MAX tónlist 
11.10 Dr. Phil 
11.50 Dr. Phil 
12.30 Dr. Phil 
13.10 Playing House 
13.35 30 Rock 
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 USA 
19.50 The Odd Couple 
20.15 Psych 
21.00 Law & Order: UK 
21.45 Secrets and Lies 
22.30 Hannibal 
23.15 The Walking Dead 
00.05 Rookie Blue 
00.50 State Of Affairs 
01.35 Law & Order: UK 
02.20 Secrets and Lies 
03.05 Hannibal 
03.50 Pepsi MAX tónlist

18.05 Strákarnir 
18.35 Friends 
19.00 New Girl 
19.25 How I Met Your Mother 
19.50 Two and a Half Men 
20.15 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? 
01.35 Twenty Four 4 
02.20 Anna Pihl 
03.05 Crossing Lines 
03.55 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

09.00 Newcastle - Arsenal 
10.40 Liverpool - West Ham 
12.20 Southampton - Norwich Bein 
útsending 
14.50 Swansea - Man. Utd. Bein út-
sending 
17.00 Goðsagnir - Ingi Björn 
17.30 KR - Valur Bein útsending 
20.00 Swansea - Man. Utd. 
21.40 Íslendingarnir í Nordsjælland 
22.00 Pepsímörkin 2015 
23.15 Southampton - Norwich 
00.55 Tottenham - Everton

rÚv
07.00 Morgunstundin okkar 
07.08 Kóalabræður 
07.18 Kalli og Lóa 
07.30 Lundaklettur 
07.37 Sara og önd 
07.44 Kosmó 
07.54 Vinabær Danna tígurs 
08.06 Hæ Sámur 
08.13 Elías 
08.24 Sigga Liggalá 
08.37 Kúlugúbbarnir 
09.00 Disneystundin 
09.01 Finnbogi og Felix 
09.23 Sígildar teiknimyndir 
09.30 Gló magnaða 
09.52 Millý spyr 
09.59 Klaufabárðarnir 
10.07 Hrúturinn Hreinn 
10.20 Bækur og staðir 
10.30 HM í frjálsum íþróttum 
12.40 Matador 
14.05 Mótokross 
14.40 Með Ali í hringnum 
16.20 Attenborough: Furðudýr í 
náttúrunni 
16.45 Sætt og gott 
16.55 Vísindahorn Ævars 
17.00 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 
20.35 Öldin hennar 
20.45 Íslenskt bíósumar – Okkar 
eigin Osló 
22.25 Ferkantað líf 
23.20 Ástarsorgir 
01.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.20 Bayer Leverkusen - Lazio 
10.00 Selfoss - Stjarnan 
11.50 Barcelona - Malaga 
13.30 MotoGP 2015 - OCTO British 
Grand Prix Bein útsending frá Moto GP 
14.30 Arionmótið 
15.15 League Cup Highlights 
2014/2015 
15.45 Sounds of the Finals 
16.35 Goðsagnir - Tryggvi Guðmunds-
son 
17.30 KR - Valur Bein útsending 
20.00 Roma - Juventus 
22.00 Pepsímörkin 2015 
23.15 UFC Unleashed 2015 Þáttur 
frá UFC 
00.00 Genoa - Verona

07.00 Barnatími Stöðvar 2 
07.01 Strumparnir 
07.25 Ævintýraferðin 
07.35 UKI 
07.40 Elías 
07.50 Doddi litli og Eyrnastór 
08.00 Zigby 
08.15 Skoppa og Skrítla enn út um 
hvippinn og hvappinn 
08.50 Víkingurinn Vic 
09.05 Töfrahetjurnar 
09.20 Tommi og Jenni 
09.40 Xiaolin Showdown 
10.00 Ben 10 
10.20 Ofurhetjusérsveitin 
10.45 Ninja-skjaldbökurnar 
11.35 iCarly 
12.00 Nágrannar 
12.20 Nágrannar 
12.40 Nágrannar 
13.00 Nágrannar 
13.20 Nágrannar 
13.45 Ísland Got Talent 
15.30 Matargleði Evu 
16.00 Grand Designs 
16.50 Mike & Molly 
17.10 Feðgar á ferð 
17.45 60 mínútur 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Sportpakkinn 
19.10 Planet's Got Talent 
19.35 Á uppleið 
20.00 Grantchester 
20.45 Rizzoli & Isles 
21.30 The Third Eye 
22.15 X Company Hörkuspennandi 
þættir um hóp ungra njósnara í seinni 
heimsstyrjöldinni sem öll eru með 
sérstaka hæfileika sem nýtast í stríðinu 
og ferðast hvert þangað sem þeirra er 
þörf. Í hverri hættuför leggja þau lífið 
að veði fyrir málsstaðinn. 
23.00 60 mínútur 
23.50 Red 2 
01.45 Show Me A Hero 
02.45 Orange is the New Black 
03.40 The Mentalist 
04.25 Hostages 
05.10 Planet's 
Got Talent 
05.40 
Fréttir

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 
20.20 American Dad 
20.45 Man Vs. Cartoon 
21.30 Angry Boys 
22.00 Wilfred 
22.25 Drop Dead Diva 
23.10 No Ordinary Family 
23.55 Strike Back 
00.40 Bob's Burgers 
01.05 American Dad 
01.30 Man Vs. Cartoon 
02.15 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

07.00 Ævintýri Tinna 
07.25 Latibær 
07.47 Zigby 
08.00 Dóra könnuður 
08.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
08.45 Doddi litli og Eyrnastór 
08.55 Leyndarmál vísindanna 
09.00 Áfram Diego, áfram! 
09.24 Svampur Sveinsson 
09.49 Tommi og Jenni 
09.55 UKI 
10.00 Ofurhundurinn Krypto 
10.22 Lína langsokkur 
10.47 Stóri og Litli 
11.00 Ævintýri Tinna 
11.25 Latibær 
11.47 Zigby 
12.00 Dóra könnuður 
12.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
12.45 Doddi litli og Eyrnastór 
12.55 Leyndarmál vísindanna 
13.00 Áfram Diego, áfram! 
13.24 Svampur Sveinsson 
13.49 Tommi og Jenni 
13.55 UKI 
14.00 Ofurhundurinn Krypto 
14.22 Lína langsokkur 
14.47 Stóri og Litli 
15.00 Ævintýri Tinna 
15.25 Latibær 
15.47 Zigby 
16.00 Dóra könnuður 
16.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
16.45 Doddi litli og Eyrnastór 
16.55 Leyndarmál vísindanna 
17.00 Áfram Diego, áfram! 
17.24 Svampur Sveinsson 
17.49 Tommi og Jenni 
17.55 UKI 
18.00 Ofurhundurinn Krypto 
18.22 Lína langsokkur 
18.47 Stóri og Litli 
19.00 Ævintýri herra Píbodýs og 
Sérmanns

golfStöðin
08.10 PGA Tour 2015 
13.10 Golfing World 2015 
14.00 LPGA Tour 2015 
16.00 PGA Tour 2015 
22.00 The Open Championship 2015
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PALMER tungusófi 
Stærð: 316X174cm
Verð: 253.000,-
ÚTSÖLUVERÐ: 189.750,-

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 234B 
Verð: 15.900,-

ÚTSÖLUVERÐ: 11.130,-

CODY stóll
Verð: 17.900,-

ÚTSÖLUVERÐ: 12.530,-

VANCOUVER skenkur 
Breidd: 190cm
Verð: 157.000,-
ÚTSÖLUVERÐ: 125.600,-

VANCOUVER glerskápur
Breidd: 168cm
Verð: 265.000,-
ÚTSÖLUVERÐ: 198.750,-

VANCOUVER TV skenkur
Breidd: 180cm
Verð: 117.000,-
ÚTSÖLUVERÐ: 93.600,-

 -20%

 -20%

 -30%

 -30%

 -30%
 -20%

 -25%

 -25%  -25%

 -25%

 -20%

ÚTSALAN Í FULLUM GANGI 20-50% AFSLÁTTUR

ALL 4 YOU skápur
Breidd: 91cm
Verð: 69.000,-
ÚTSÖLUVERÐ: 55.200,-



Logi hefur haft áhuga á tónlist frá barns
aldri og hefur frá árinu 2010 starfað 
alfarið við tónlist.

Hann segir gott að geta hoppað á 
milli verkefna, það kæli hausinn niður 

og auki sköpunarkraftinn. Lífið fór yfir helstu verk
efni Loga og líkt og sjá má er af nægu að taka.

Retro Stefson
Hljómsveitin var stofnuð í byrjun ársins 2006 og 
fer því óðum að nálgast tíu ára afmælið. Retro 
Stefson hefur gefið út þrjár breiðskífur á ferlinum 
og kemur sú fjórða, Scandinavian Pain, út á næsta 
ári en Logi mun sjá um upptökustjórn ásamt 
bróður sínum Unnsteini.

Bandið hefur á ferlinum haldið tónleika í hátt í 
30 löndum og stofnaði framleiðslu og útgáfu
fyrirtækið Les Freres Stefsons nýverið. Les Freres 
Stefson hefur samið stef fyrir auglýsingar, sér um 
framleiðslu á sjónvarpsefni og auglýsingum og 
rekur einnig hljóðstúdíó niðri í bæ.

Hljómsveitin hefur hlotið fern íslensk tónlistar
verðlaun. Árið 2011 hlaut sveitin Útflutningsverð
laun Loftbrúar og árið 2012 fékk hún verðlaun 
sem Flytjendur ársins, lag ársins og myndband 
ársins fyrir lagið Glow.

Auk Loga eru þau Unnsteinn Manuel Stefáns
son, Þórður Jörundsson, Jon Ingvi Seljeseth, Þor
björg Roach Gunnarsdóttir, Haraldur Ari Stefáns
son, Gylfi Sigurðsson og Sveinbjörn Thorarensen í 
Retro Stefson.

Sturla Atlas
Verkefnið Sturla Atlas vakti eftirtekt í byrjun maí 
þegar myndband við lagið Over Here var frum
sýnt. Breiðskífan Love Hurts var svo gefin út í 
byrjun júní og hefur síðan þá fengið yfir 200.000 
spilanir á internetinu en hægt er að hlusta á hana 
án endurgjalds á Spotify og SoundCloud. Logi 
semur lögin, útsetur þau, stjórnar upptökum og 
tekur einnig þátt í flutningi.

Sturla Atlas mun spila á tónlistarhátíðinni Ice

land Airwaves og munu nokkur ný lög verða gefin 
út fyrir hátíðina.

Young Karin
Hljómsveitin Young Karin varð til í lok árs 2013 en 
í henni eru Logi og söngkonan Karin Sveinsdóttir. 
Karin kynntist Logi þegar hann var dómari í söng
keppni Menntaskólans við Hamrahlíð.

Young Karin hefur gefið út tvær smá
skífur en fyrsta lagið sem kom út með 
þeim var lagið Hearts. Sveitin spilaði 
á Hróarskeldu í sumar og hefur 
spilað á fleiri stöðum í útlöndum.

Young Karin hlaut Íslensku 
tónlistarverðlaunin árið 2014 
fyrir Nýliðaplötu ársins, n1. 
Sveitin á talsvert af óútgefnu 
efni og er stefnan sett á að 
gefa út meira efni í vetur.

Skítamórall
Meðhöfundur og upptöku
stjóri lagsins Þú (ert ein af 
þeim) með hljómsveitinni 
Skítamóral sem kom út árið 
2014. Verkefnið er talsvert 
ólíkt öðrum verkefnum 
Loga en lagið er létt 
popplag með nútíma
legum útsetningum og 
er Logi með annað lag 
í vinnslu með hljóm
sveitinni.

Gus Gus
Aðstoðarupptökustjóri í 
laginu GodApplication sem 
finna má á plötunni Mexico 
með hljómsveitinni GusGus. 
Logi vann lagið ásamt Högna 
Egilssyni og Bigga Veiru.

Upptökustjórn
Logi hefur stjórnað upptökum 
fjölda laga. Meðal annars má nefna 
lagið Fjaðrir sem tók þátt í Söngva
keppni Sjónvarpsins 2015 og var flutt 
af þeim Hildi Kristínu Stefánsdóttur 
og Guðfinni Sveinssyni.

Önnur verkefni
Síðustu daga hefur Logi unnið með ungri 
söngkonu sem gefa mun út sitt fyrsta 
lag í byrjun næsta mánaðar. Einnig vann 
hann með söngvaranum Aroni Hannesi 
sem gaf út sitt fyrsta lag, I Need You, í júní 
og er stefnan sett á að gefa út fleiri lög 
fyrir jól.

Hiphop
Logi hefur samið hiphoptakta frá 13 ára aldri og 
byrjaði að birta þá á vefsíðunni MySpace. Hann 
komst inn í hiphopsenuna í gegnum internet
spjallborðið Bentsborð og kynntist þar tónlistar
mönnum á borð við Emmsjé Gauta og Bent.

Hin mörgu andlit 
Tónlistarmaðurinn  
Logi Pedro Stefánsson er 
einna best þekktur fyrir 
að vera meðlimur hljóm-
sveitarinnar Retro  
Stefson. Það er þó ekki 
hans eina tónlistar-
tengda verkefni.

LoGA PedRo

Kjartan Atli  
Kjartansson
kjartanatli@frettabladid.is
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tónListAR- 
veRðLAUnin 

2014
Nýliðaplata ársins n1 með Young Karin

Útflutningsverðlaun  
Loftbrúar  2011 

2012 
Lag ársins Glow

Flytjendur ársins  
Retro Stefson

Myndband ársins  
Glow



MAX ÚTSALAMAX ÚTSALA

MAX ÚTSALAN 
ER Á FULLU!
Stærri en nokkru sinni fyrr!

Beko CS234020

ALLAR VÖRUR 
Á LÁGMAX 

VERÐI!

BEINT Á MÓTI IKEASÍMI 412 2200
Opið mán. - fös.  kl. 11-19 
Laugardaga kl. 11-18 
Sunnudaga kl. 12-18

Sjá allt úrvalið 
á max.is

ÚTSÖLULOK Á MORGUN

ÚTSÖLULOK Á MORGUN
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Verð kr. 24.875

C L A S S I C  C O M F O R T  K O D D A R

TEMPUR® CLOUD COMFORT HEILSUKODDINN
Comfort koddinn er gerður sérstaklega úr TEMPUR® ES (Extra Soft) 

efninu og veitir einstakt jafnvægi í mýkt og stuðningi. Tilvalinn fyrir þá 

sem vilja stuðninginn sem TEMPUR® er þekkt fyrir, en mýktina líka.

Hentar nær öllum  
svefnstellingum

EXTRA
MJÚKUR

Leggur grunn að góðum degi

Faxafeni 5, Reykjavík • Sími 588 8477  |  Opið virka daga frá kl. 10-18 & Laugard. frá kl. 11-16
Dalsbraut 1, Akureyri • Sími: 558 1100  |  Skeiði 1, Ísafirði • Sími 456 4566  |  

www.betrabak.is

Þú færð TEMPUR® 
koddana BARA 

hjá okkur!

Verð kr. 18.900

TEMPUR® ORIGINAL HEILSUKODDINN
Þessum mælum við sterklega með fyrir þá sem þurfa á sérstökum 

stuðningi að halda vegna líkamlegra ástæðna. Hönnun hans fylgir 

náttúrulegri sveigju hálsins til að styðja við mænu og hrygg til að 

veita þér fullkomna næturhvíld. 

Hentar þeim  
sem sofa á hlið

S É R H A N N A Ð I R  H E I L S U K O D D A R 

 
 

FÁANLEGUR 
MJÚKUR,  

MEDIUM OG
STÍFUR

Verð kr. 19.900

TEMPUR® TRADITIONAL HEILSUKODDINN 
Sígild lögun þessa kodda veitir unaðslega tilfinningu og þægilegan 

stuðning í öllum svefnstellingum. Fáanlegur mjúkur, medium og stífur  

– sígild þægindi fyrir alla.

Hentar nær öllum  
svefnstellingum

Lífið í  
vikunni
23.08.15- 
29.08.15

Maðurinn minn bakkar 
mig bara upp og hvetur 

mig áfram til að borða hollt og 
hugsa vel um mig, eins og ég geri. 
Ég get ekkert sagt nei við þessu. 
Fyrir glamúrfyrirsætu er þetta 
toppurinn og mig hefur dreymt 
um að komast þang að."

Anna Bára sat fyrir í 
mexíkóska Playboy í 
september og keppir 

núna um að verða 
valin Playmate of the 
Year en þá á hún mögu-
leika á að prýða forsíðu 
desemberheftisins.

Nóg aF verkeFNuM 
Þremenningarnir í StopWaitGo verða 
allir staddir hér á landi fram að ára-
mótum en hingað til hafa tveir í teym-
inu verið búsettir í Los Angeles. Þeir 
eru að bíða eftir að atvinnuleyfismál 

leysist en það getur 
verið vandi að 

fá það í gegn 
þar í landi. 
Þeir hafa 
þó nóg að 
gera heima 
á Íslandi á 

meðan.

BLóðBerg í útrás
Kvikmyndin 
Blóðberg eftir 
Björn Hlyn 
Haraldsson 
verður lík-
lega gerð 
að 

12 
þátta 
sjónvarpsseríu 
í Bandaríkjunum. Myndin 
verður frumsýnd þar í landi á 
Chicago International Film Festival en 
þá munu líklega opnast frekari dyr á ný 
og spennandi tækifæri.

Fjórði BiLLy Bætist við
Bjarni Kristbjörnsson hefur verið að 
æfa fyrir hlutverk Billy Elliot frá því í 
byrjun árs. Hann mun því verða fjórði 
Billy-leikarinn en hann mun þreyta 
frumraun sína í hlutverkinu í vetur. 
Hann hefur hingað til verið að leika 
Michael sem er 
besti vinur 
Billy í sýn-
ingunni.

Tónlistarmaðurinn Ásgeir Trausti 
rekur smiðshöggið á tónleikaferð 
sína í Tromsø í Noregi í kvöld. Um er 
að ræða stóra og umfangsmikla tón-
leikaferð sem hefur staðið yfir með 
pásum í um tvö og hálft ár. „Þetta 
fór fram úr okkar björtustu vonum, 
platan fór af stað erlendis mun fyrr en 
við ætluðum í upphafi. Af því að hún 
hefur verið að koma út á mismunandi 
tíma á mismunandi mörkuðum, þá 
er þetta orðið svona langur tími. Það 
eru allir orðnir mjög spenntir fyrir 
næstu plötu og það verður spenn-
andi að geta gefið út næstu plötu alls 
staðar, á öllum mörkuðum, á sama 
tíma,“ segir María Rut Reynisdóttir 
umboðsmaður Ásgeirs.

Allt í allt voru tónleikarnir á tón-
leikaferðinni 324 talsins og flestir 
fóru fram erlendis. „Árið 2013 kom 
Ásgeir fram á 55 tónleikum erlendis 
en árið 2014 spilaði hann á 113 tón-
leikum erlendis og einu tónleikarnir 
hans á Íslandi það ár voru á Air waves. 
Á þessu ári hefur hann komið fram 
á 41 tónleikum og voru þeir allir 
erlendis nema tvennir tónleikar í 
Hörpu hér heima,“ segir María Rut 
um ferðlagið. Hún segist ómögulega 
geta sagt hve margir tónleikagestirnir 
voru í heild. „Það hef ég því miður 
ekki og get ómögulega kastað á það 
tölu en það eruð hundruð þúsunda ef 
ekki einhverjar milljónir,“ bætir hún 
við og hlær.

Ásgeir og félagar héldu af stað árið 
2012 og hafa farið um heim allan í 

Batt enda á tveggja og 
hálfs árs tónleikaferð
ásgeir trausti gaf út Dýrð í dauðaþögn árið 2013, fór í kjölfarið í tón-
leikaferðalag um heim allan og hefur komið fram á 324 tónleikum. 

Tónlistarmaðurinn Ásgeir Trausti er nú kominn heim eftir tveggja og hálfs árs tónleikaferð og ætlar að einbeita sér hundrað 
prósent að nýrri plötu. Gert er ráð fyrir að nýja platan komi út á næsta ári. Mynd/Getty

tóNLeikaFerðir  
í hNotskurN
2012-2013 Ásgeir kemur fram á 
170 tónleikum, þar af 55 tónleikum 
erlendis.

2014 Ásgeir kemur fram á 113 
tónleikum, allir erlendis nema  
tónleikarnir á Airwaves-hátíðinni.

2015 Ásgeir kemur fram á  
41 tónleikum, þar af tvennum  
tónleikum í Hörpu hér heima.

saMtaLs
206 tónleikar erlendis frá árs-

byrjun 2013 en ef Ísland 
er talið með þá eru tónleikarnir 324 
frá því að Dýrð í dauðaþögn kom út.
Ásgeir túraði með nöfnum á borð 
við Hozier, alt-J, Of Monsters and 
Men og John Grant.

ferð sinni en lokahnykkurinn, sem 
var jafnframt stysti hluti tónleika-
ferðarinnar, kláraðist um helgina. „Á 
þessum lokatúr tónleikaferðarinnar 
geri ég ráð fyrir að rétt rúmlega 32 
þúsund manns hafi séð Ásgeir, á 
þessu heldur stutta tólf daga tónleika-
ferðalagi. Þeir eru vanir að túra í þrjár 
til fimm vikur í senn en eru allir sam-
mála um að þetta hafi verið frábær 
endir á þeim tveimur og hálfu ári sem 
þeir hafa varið í að fylgja  plötunni 

Dýrð í dauðaþögn eftir um allan 
heim,“ útskýrir María Rut. Í sinni 
síðustu ferð spilaði Ásgeir með lista-
mönnum á borð við Tom Odell og 
hljómsveitum á borð við Interpol og 
Fatboy Slim. Þá hittu Ásgeir og félagar 
hljómsveitina alt-J í Zürich í vikunni 
en Ásgeir túraði með alt-J í  Ástralíu 
í maí. Þá túraði hann  einnig með 
Hozier í febrúar um Bandaríkin. Árið 
2013 túraði hann með Of  Monsters 
and Men og John Grant.

Ný plata á næsta ári
Fram undan er algjört hlé frá tón-
leikahaldi og hundrað prósent fókus 
á nýja plötu. „Við áætlum að nýja 
platan komi út um mitt næsta ár, 
jafnvel fyrr. Meira verður ekki sagt 
um nýju plötuna í bili en Ásgeir og 
Kiddi upptökustjóri (Guðmundur 
Kristinn Jónsson) hafa verið við 
upptökur í Hljóðrita í Hafnarfirði og 
verða næstu mánuði.“

Um þrjú ár eru síðan fyrsta plata 
Ásgeirs, Dýrð í dauðaþögn, kom út 
á Íslandi. Platan hlaut góða dóma 
og naut mikilla vinsælda. Stuttu eftir 
útgáfu plötunnar skrifaði Ásgeir 
undir samning við útgáfufyrirtækið 
One Little Indian í Bretlandi um 
alþjóðlega útgáfu plötunnar á ensku. 
Platan kom út í Evrópu í janúar 2014 
og stuttu síðar Ástralíu og Japan og 
í mars sama ár skrifaði Ásgeir undir 
samning við Columbia Records um 
útgáfu plötunnar í Bandaríkjunum.
gunnarleo@frettabladid.is

mailto:gunnarleo@frettabladid.is
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Atriði úr Billy Elliot á Stóra sviðinu 
Kenneth Máni er kynnir
 Lína Langsokkur og Hr. Níels skemmta 

Frábærir leikarar stíga á svið og taka lagið
 Skoðunarferðir um undraveröld leikhússins 

Tæknifikt, búninga- og hárkollumátun, blöðrur  og annar glaðningur

Ofurhetjurnar Óður & Flexa bjarga deginum

Myndatökur með Línu og fleirum

Lalli töframaður leikur listir sínar

Opnar æfingar á Ati, Öldinni okkar og Sókratesi

Atriði úr Blæði með Íslenska dansflokknum

Ljúfir leikhústónar, kaffi og ilmandi vöfflur
Hljómsveitin Hundur í óskilum tekur lagið
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Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000   Vísir
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

Pawel  
Bartoszek

Bakþankar

Martröð: Ég stend fyrir 
framan spegil með 
pening um hálsinn og 
smelli af mynd. Hárið 
blautt af völdum rign

ingar og svita. Fer í tölvuna og pósta 
á vegginn: „42 kílómetrar að baki. 
Líðan góð.“ Síðan uppfærir sig. Stend 
upp til að leita að lyklunum. Ég sé að 
færslan er komin inn. Sest umsvifa
laust niður aftur, píri og þurrka 
augun. Þarna stendur skýrum stöfum: 
„Mætti skelþunnur í vinnunna.“

Undrandi þurrka ég út færsluna. Um 
kvöldið ákveð ég að baka pitsu. Hnoða 
deigið sjálfur, sýð tómata og bæti 
óreganó og basilíku út í. Flet út deigið 
og set á pepperóní, ólífur, þistilhjörtu 
og rauða papriku. Útkoman er girnileg. 
Smelli af einni mynd í gegnum símann 
og set beint á fésið. Skrifa: „Laugardags
pitsan.“

Síminn hringir. Þetta er góður vinur. 
„Blessaður, félagi!“ segi ég. „Hvað er 
títt?“ „Hefur einhver komist í feisbók
ina þína?“ „Nú?“ spyr ég. „Já, þetta er 
bara óvenjuhreinskilið hjá þér. Jú, jú, 
það hafa eflaust einhverjir fleiri stund
að sjálfsfróun á almenningssalerni. En 
það er samt alger óþarfi að segja öllum 
heiminum frá því!“

Við höfum öll hluti sem við erum 
stolt af og viljum deila með öðrum og 
svo annað sem við erum minna stolt 
af eða viljum síður að aðrir frétti. Við 
getum aðeins hugsað hvernig það væri 
ef samfélagssíðurnar myndu, af völd
um einhvers djöfullegs víruss, fyllast af 
hinu síðarnefnda: Sögum af kynlífi eða 
persónulegu spjalli okkar um fólk sem 
heyrir ekki til.

Martröðin er samt raunveruleg. 
Vodafonelekinn og Ashley Madison
lekinn hafa í raun búið til svona opna 
Bizarro Facebookveggi fyrir fjölda 
fólks. Þetta er alvarlegt. Mörgum líður 
illa. Munum að þetta eru þolendur sem 
eiga að fá að leita réttar síns. Munum 
að þótt einhver hafi brotið upp lásinn 
á íbúð nágranna okkar þýðir það ekki 
að okkur sé frjálst að valsa inn og horfa 
á þá baða sig.

Bizarro 
Facebook

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka
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