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Einstök stemning  
             á Eistnaflugi
Eistnaflug, árshátíð þungarokksins á Íslandi, hefst næsta miðvikudag. Vinaleg 
og jákvæð stemning er alltaf ráðandi á hátíðinni og í ár verður lögð áhersla á 
að fagna fjölbreytileika þungarokksins. ➛2

Vinaleg stemning og gleði einkennir þungarokkshátíðina Eistnaflug, sem er haldin í Neskaupstað á hverju ári. MYND/RONALD ROGGEFréttablaðið með þér í sumar.

Þú getur nálgast frítt eintak af Fréttablaðinu
á eftirfarandi stöðum víðsvegar um landið: 

mest lesna dagblað landsins.



Helga féll fyrir stemningunni á Eistnaflugi og hlakkar mikið til hátíðarinnar.  MYND/ÞÓRSTEINNThe Vintage Caravan hefur spilað á Eistnaflugi áður og snýr aftur í ár. MYND/GAUI H

Það er harðbannað að vera fáviti á 
Eistnaflugi og þar hafa aldrei komið 
upp alvarlega ofbeldismál. 
MYND/RONALD ROGGE

Þungarokkshátíðin Eistnaflug 
hefur verið haldin í Neskaup-
stað á hverju ári síðan 2005 

og í ár fer hún fram milli 11. og 14. 
júlí. Þar koma margar af fremstu 
þungarokkssveitum landsins fram 
ásamt ýmsum þekktum erlendum 
sveitum, eins og til dæmis Kreator, 
Týr, Watain, Batushka og Ana-
thema.

„Eistnaflug er það sem við 
köllum árshátíð þungarokksins á 
Íslandi. Þarna koma allir þunga-
rokkararnir saman einu sinni á 
ári og fagna,“ segir Helga Dóra 
Jóhannesdóttir, sölustjóri hátíðar-
innar. „Þetta byrjaði með vinahópi 
sem fór í rútu til Neskaupstaðar til 
að halda partí, en Stefán Magnús-
son, stofnandi Eistnaflugs, bjó 
þar á þeim tíma. Þetta varð svo 
að hefð og síðan hefur hátíðin 
stækkað með hverju ári. Íslensku 
þungarokkararnir eru mjög hollir 
og tryggir Eistnaflugi og hátíðin 
er nú orðin nógu stór til að vera 
alþjóðleg þungarokkshátíð.“

Stemningin og andrúms-
loftið aðalatriðið
„Það sem gerir Eistnaflug einstakt 
er stemningin og andrúmsloftið. 
Þó að þetta sé árshátíð þungarokk-
ara þá er þungarokkið í rauninni 
í öðru sæti á eftir þessu,“ segir 
Helga Dóra. „Það er einstök vinátta 
í gangi, fólk er hjálpsamt og það 
er mikil gleði í gangi. Þó fötin séu 

svört og sumum þyki kannski 
sumt við þungarokksmenningu 
ógnvekjandi er ótrúlega mikil gleði 
í gangi. Í fyrra kom líka fullt af 
fjölskyldum, enda hefur Neskaup-
staður sérstaklega fjölskylduvænt 
útilegusvæði.

Við höfum tekið mjög skýra 
afstöðu gegn ofbeldi og það hafa 
ekki komið upp nein alvarleg mál 
á Eistnaflugi, sem við erum ótrú-
lega stolt af,“ segir Helga Dóra. „Við 
gerum líka ýmislegt til að koma í 
veg fyrir það og erum bæði með 
öfluga gæslu og fólk frá Aflinu frá 
Akureyri, sem eru systursamtök 

Stígamóta og þau eru sýnileg og í 
viðbragðsstöðu alla hátíðina.

Fólkið stendur líka saman og 
þetta slagorð okkar, „bannað að 
vera fáviti“, hjálpar mikið til,“ 
segir Helga Dóra. „Árið 2013 varð 
ég vitni að stympingum á milli 
tveggja stráka en þá gekk stelpa 
á milli þeirra og sagði: „Strákar, 
þið vitið að það er bannað að vera 
fáviti hérna,“ og það stoppaði þá.“

Margar spennandi hljóm-
sveitir
„Í ár erum við að reyna að komast 
aftur að rótum Eistnaflugs, tón-
listarlega séð. Hátíðin hefur orðið 
fjölbreyttari með árunum og fleiri 
tónlistarstefnur hafa komist að, en 
við viljum leggja áhersluna aftur 
á þungarokkið og að fagna fjöl-
breytileika þess,“ segir Helga Dóra. 
„En svo erum við líka alltaf með 
partí á laugardagskvöldinu og í ár 
ætlar Gus Gus að spila, svo þar fær 
fólk frí frá þungarokkinu og getur 
dansað við öðruvísi tónlist.

Ég er alltaf spenntust fyrir vinum 
mínum í íslensku sveitunum, en 
það koma líka margar spennandi 
erlendar sveitir. Af þeim er ég klár-
lega spenntust fyrir Kreator,“ segir 
Helga Dóra. „En það er líka mikil 
spenna fyrir Watain, Batuskha og 
Týr. Ég heyri mikið talað um að 
fólk vilji koma til að sjá Týr, enda 
eru þeir vel þekktir og vinsælir hér 
á landi.“

Ýmis jákvæð áhrif
„Það er mikil ánægja með hátíðina 
í Neskaupstað,“ segir Helga Dóra. 
„Fólk hefur gaman af henni og 

hún dregur fleiri ferðamenn til 
bæjarins en nokkur annar við-
burður. Fyrir vikið fáum við rosa-
lega mikinn stuðning og hjálp frá 
heimamönnum.

Eistnaflug hefur líka haft frábær 
áhrif á þungarokk á Íslandi, því 
hátíðin hefur veitt íslenskum 
sveitum aukin tækifæri í útlönd-
um,“ segir Helga Dóra. „Hún dregur 
hingað fulltrúa frá erlendum 
útgáfufyrirtækjum og fjölmiðlum 
og það hefur hjálpað íslenskum 
sveitum mjög mikið við að koma 
sér á framfæri.

Sveitir eins og Une Misère, Auðn, 
Misþyrming, Kontinuum og fleiri 
hafa til dæmis fengið tækifæri 
erlendis af því að það var tekið 
eftir þeim á Eistnaflugi. Við erum 
rosalega ánægð með að Eistnaflug 
hafi þessi áhrif,“ segir Helga Dóra. 
„Íslenskur svartmálmur er orðinn 
mjög vinsæll erlendis og mörgum 
finnst magnað hvað litla Ísland 
getur alið af sér mikið af vönduðu 
þungarokki.“

Síðhærðir þungarokkarar og 
Abba
„Ég hef verið þungarokkari síðan 
ég man eftir mér en það var ekki 
fyrr en árið 2013 sem ég fór á 
Eistnaflug fyrsta sinn. Mér fannst 
ótrúlegt að sjá alla vináttuna og 
jákvæðnina sem var allsráðandi,“ 
segir Helga Dóra. „Það var ekki 
mikil ölvun og það voru allir bara 
„ligeglad“. Það var líka einstök 
stemning inni í Egilsbúð, þar sem 
hátíðin var lengi haldin áður en 
hún stækkaði. Ég sá strax eftir að 
hafa ekki farið áður og ákvað að ég 

myndi alltaf fara. Hápunkturinn 
fyrir mig var svo þegar ég kom inn 
í Egilsbúð á laugardagskvöldi og ég 
sá alla síðhærðu þungarokkarana 
bera að ofan í leðurjökkunum 
sínum að missa sig í diskógleði, 
dansandi við Abba.“

Bjartsýn á framtíðina
Á næsta ári verður haldin stór 
þungarokkshátíð í Reykjavík, sem 
ber heitið Reykjavík Metalfest. 
Helga hefur engar áhyggjur af því 
að hátíðin veiti Eistnaflugi sam-
keppni. „Vinir okkar sjá um þessa 
hátíð, við erum í góðum samskipt-
um og hátíðirnar eru mjög ólíkar,“ 
segir Helga Dóra. „Það er gjörólík 
upplifun að fara á þungarokks-
hátíð í miðbæ Reykjavíkur eða fara 
á svona hátíð sem er úti á landi 
og fólk ferðast langa leið, tjaldar 
eða gistir á hóteli og er á hátíðinni 
allan sólarhringinn í nokkra daga. 
Það er stór hópur af fólki sem 
kemur á Eistnaflug á hverju ári 
bara fyrir þá einstöku stemningu 
sem fylgir bæði hátíðinni sjálfri og 
ferðalaginu á hana.

Við komum illa út úr síðustu 
hátíð fjárhagslega og síðasta ár 
höfum verið að vinna í að borga 
allar skuldir, sem gekk með hjálp 
úr ýmsum áttum,“ segir Helga 
Dóra. „Þannig að reksturinn hefur 
verið erfiður, en nú erum við farin 
að horfa með bjartsýni til næsta 
árs. Miðasalan á Tix.is hefur gengið 
vel, veðrið verður frábært og við 
höfum fengið ótrúlega gott viðmót 
og stuðning frá öllum þetta árið, 
svo við hlökkum bara rosalega til 
hátíðarinnar í ár.“

Oddur Freyr  
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is 

Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  um-
fjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnar-
efni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, 
heida@frettabladid.is, s. 512 5367 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is, s. 512 5368 
| Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@frettabladid.is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@
frettabladid.is, s. 512 5358 |  Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 512 5338

Útgefandi: 
365 miðlar 
Ábyrgðarmaður:  
Elmar Hallgríms Hallgrímsson

Sölumenn: Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 512 5457 | Jón Ívar Vil-
helmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, 
olafurh@frettabladid.is, s. 512 5433 | 

ALLT Í FERÐALAGIÐ 
Veglegt sérblað Fréttablaðsins 

um allt sem viðkemur ferðalaginu  

kemur út 19. júlí nk. 

Tryggðu þér gott auglýsingapláss  

í langmest lesna dagblaði landsins.

Nánari upplýsingar um blaðið veitir 
Jón Ívar Vilhelmsson markaðsfulltrúi Fréttablaðsins. 

Sími 512 5429 / jonivar@frettabladid.is 
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Opið hús: 9. júlí 2018 kl. 17:30 til 18:00

Fimm herbergja einbýlishús með útsýni í 
Leirvogstungu. Eignin er skráð: Einbýli 181,2 
m2 og bílskúr 53 m2, samtals 234,2 m2.  Eignin 
skiptist í  andyri, stofu, eldhús, 4. svefnherbergi, 
fataherbergi,  sjónvarpshol, tvö baðherbergi og 
þvottahús. V. 76,9 m.

Laxatunga 101 - 270 Mosfellsbær  

51,2 m2 íbúð á þriðju hæð við Hringbraut 113 í 
Reykjavík.  Eignin  skiptist í eldhús, stofu, svefn-
herbergi og baðherbergi. V. 29,9 m.

Hringbraut 113 - 101 Reykjavík 

Opið hús: 9. júlí 2018 kl. 17:30 til 18:00 
Mjög rúmgóð og falleg 114,8 m2, 4ra herbergja 
íbúð á annari hæð í 3ra hæða lyftuhúsi við. 
Eigninni fylgir bílastæði í lokuðum bílakjallara. 
Íbúðin skiptist í þrjú  svefnherbergi, forstofu, 
hol, baðherbergi með baðkari og sturtuklefa, 
þvottahús, eldhús og stofu. Íbúðinni fylgir sér 
geymsla á jarðhæð. V. 52,9 m. 

56,4 m2 sumarhús, Miðfellslandi, Bláskógabyggð 
með útsýni yfir Þingvallavatn. Verönd í kringum 
húsið er á þrjá vegu. Landið er girt, vaxið kjarri 
birkitrjám og lyngi, öryggishlið út við þjóðveg.  
V. 14,5 m. 14.500.000,-

Þorláksgeisli 31  - Grafarholti. 

Krummastekkur 1 - Sumarhús

Mjög falleg 122,3 m2, 4ra herbergja íbúð á 1. 
hæð með 31,4 m2 sérafnotafleti og bílastæði 
í bílageymslu í lyftuhúsi. Gólfhiti. Fallegar 
sérsmíðaðar innréttingar frá Fagus.  V. 52,5 m.

Nönnubrunnur 1 - 113 Reykjavík 

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Efstaland 5 - 270 Mos.

 
Efstaland 5 í Mosfellsbæ.  Hægt er að nýta 
neðri hæð hússins sem aukaíbúðarrými. 
Húsið afhendist á byggingarstigi 5, tilbúið til 
innréttinga. V. 96,0 m.

Hrísrimi 9 - 112 Rvk. 

 
Falleg og björt  3ja herbergja íbúð á fyrstu 
hæð með sólpalli og bílastæði í bílageymslu. 

V. 40,0 m.

Vegghamrar 5 - 112 Rvk.

 
92,4 m2, 3 herbergja íbúð á 2. hæð með 
sérinngangi.  Eignin skiptist í tvö rúmgóð 
herbergi, baðherbergi, þvottahús, eldhús, st-

suðursvalir.  Verið er að mála húsið að utan. 
V. 40,0 m.

-
stað. Vel skipulagðar íbúðir, ásamt bílastæði 
í bílageymslu, í lyftuhúsi í Helgafellshverfi.  
Íbúðirnar skilast fullbúnar með innréttingum 
frá Axis, án megin gólfefna. Gólf í baðher-
bergjum/þvottahúsum verða flísalögð.  Verið 
er að reisa glæsilegan leik- og grunnskóla 
í hverfinu, Helgafellsskóla. Afhending í júlí 

4ra herbergja íbúðir.  V. 44,5 m. – 58,9 m.

5 herbergja íbúðir. V. 53,9 m. – 54,9 m.

Falleg og vel skipulög raðhús einni hæð við 

fullbúið án megingólfefna, baðherbergisgólf 
verða flísalögð, en þvottahúsgólf og bílskúr 
með epoxi. Lóð frágengin með hellulögðu 
bílastæði. 

Ástu-Sólliljugata 14A = 176,5 m2. V. 75,9 m.

Ástu-Sólliljugata 16 = 176,5 m2. V. 75,9 m.

Ástu-Sólliljugata 16A = 184 m2. V. 78,9 m.

á 2.699 m2 eignarlóð rétt við Hafravatn í 
Mosfellsbæ. Eignin skiptist í fjögur herbergi, 
forstofu, baðherbergi, þvottahús, eldhús, 

timburverandir. Hellulagt bílaplan. Miklill 
trjágróður á lóðinni og einnig ágætis grasflöt. 
V. 47,0 m.

Gerplustræti 31-37 – 270 Mosfellsbær 

Ástu-Sólliljugata – 270 Mosfellsbær 

Úlfarsfell V/Hafravatn 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Laus strax

  

Aðeins níu íbúðir eftir

Bílar 
Farartæki

EL-GO rafmagnsvespur. Ekkert 
próf, engin skráning, BARA GAMAN. 
Vespurnar eru til í fjórum flottum 
litum. Sama lága verðið 152.000.- kr.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-250þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

 Hjólbarðar

TECHKING VINNUVÉLADEKK
Vorum að fá nýja sendingu af 
hinum frábæru vinnuvéladekkjum 
frá Techking Búkolludekk-
hjólaskófludekk Ofl. Ýmsar algengar 
stærðir. O.K.Varahlutir ehf. Fyrirsp. 
sendist á okspares@simnet.is

 Varahlutir

 Viðgerðir
Almennar bílaviðgerðir. Sérgrein 
bremsuviðgerðir. Renni diska 
og skálar. Fljót og góð þjónusta. 
Bergfinnur ehf. 892 7852

Þjónusta

 Hreingerningar

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Garðyrkja
Tek að mér slátt fyrir húsfélög 
og einstaklinga og klippingar og 
umhirðu á görðum. Uppl. í s. 616 
1569.

 Bókhald

RÉTTA- BÓKHALDSÞJÓNUSTA.
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Alhliða bókhaldsþjónusta. 
Sanngjörn verð og góð þjónusta. 
Uppl. í s. 8548080/5168080 eða 
olafur@retta.is.

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur 
og stofnun fyrirtækja. Fagleg 
vinnubrögð á sanngjörnu verði. 
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 
2930.

 Málarar

GETUM BÆTT VIÐ OKKUR 
MÁLNINGARVINNU.

Vönduð vinnubrögð og mikil 
reynsla.

Löggildur málarameistari
Jón og Marteinn Málningarþj.

S: 8611242

 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

VIÐGERÐIR - ÚTBOÐ
Víkurás 2-4 húsféleg óskar eftir 
tilboðum í utanhússviðgerðir 

sem eru innán við 3.1 m frá 
jörð. Helstu magntölur eru: 

múrbrot 0.4 m3, múrviðgerðir 
23 stk (samtals um 0.4 m3), 

sprunguviðgerðir 55m, 
háþrýsiþvottur og málun 198m2.

Útboðsgögn eru ofan á 
póstkössum í anddyri Víkuráss 

4. Uppl. í s. 868 1085

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 Nudd

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Janna.

Fallegt og vel viðhaldið 
einbýlishús á einni hæð, byggt 
1997. Húsið er samtals 163,4 fm, 
þar af bílskúr 33,0 fm. Skipulag: 
Bílskúr er innréttaður sem íbúð 
í dag. Húsið sjálft er með fjórum 
svefnherbergjum, stofa, eldhús, 
baðherbergi og þvottahús. Fall-
egur garður með sólpalli út frá 
eldhúsi og heitum potti. Bílaplanið er frágengið með hitalögnum að húsi. Vel 
skipulagt hús á einni hæð. Frábær staðsetning í lokaðri götu. Örstutt í skóla, 
Íþróttir, sundlaug og út á stofnbrautir. Húsið er í góðu ástandi með sérlega 
fallegum garði. Stór hellulögð bílastæði með hitalögn. Verð 78,9 millj.

Þórarinn Friðriksson lögg. fasteignasali gsm. 844-6353 thorarinn@kjoreign.is

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

Opnunartími mán-fös kl. 9-17Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Skeljatangi 10 - Mosfellsbæ
Opið hús  miðvikud. 11. júlí, frá 17:30 - 18:00

Dan V.S. Wiium - hdl. lögg. fast. s: 896 4013

OPIÐ HÚS

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

512 5800
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar



Sogavegi 3 
Höfðabakka 1
Sími 555 2800

Gamaldags
hakkbollur

Venjulegar 
heimilis
fiskibollur

KAUPIR 1 KG

FÆRÐ 2 KG

FISKIBOLLU TILBOÐ

Höldum í gamlar hefðir

FISKIBOLLU 

TILBOÐ

 Spádómar

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

Tilboð dyrasímakerfi, 
mynddyrasímar, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Keypt
      Selt

 Til sölu

Kassagítarar í úrvali Gítarinn ehf 
Stórhöfða 27 s 552 2125 www.
gitarinn.is gitarinn@gitarinn.is

Ný veiddur Hornafjarðarhumar 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

Á: VIDUR.IS
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, 
parket, útihurðir, ofl. Gæði á 
góðu verði. Nýkomnar Eurotec 
A2 harðviðarskrúfur. Penofin 
harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi 
í símum 660 0230 og 561 1122.

Húsnæði

 Húsnæði í boði

FOR RENT

TIL LEIGU 2JA HERB. ÍBÚÐ
For rent two bedroom apartment.

Til leigu góð 2ja herb. 70 fm 
íbúð með yfirbyggðum svölum í 

Krummahólum.
Reglusemi áskilin.

Upp. sendist á antonben@
simnet.is

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS
 FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

á minna en 7 m2. Ódýrt eftir það. S: 
564-6500

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

Atvinna

 Atvinna í boði
Bílstjóri óskast á sendibíl, meirapróf 
ekki nauðsynlegt, íslenskukunnátta, 
hreint sakavottorð.Uppl.s:8999288

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 

AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is
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www.talentradning.is

Ertu að leita 
að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

Umsækjendur, skráið ykkur á 

talent@talentradning.is
bryndis@talentradning.is 
Sími: 552-1600

Bryndís
GSM: 773 7400

talen
bryn
Sími

 4 SMÁAUGLÝSINGAR  9 .  J Ú L Í  2 0 1 8  M Á N U DAG U R


