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Got Hardfisk?
VÍKINGAR, FJALLKONUR OG KANAD-
ÍSKIR ÍSLENDINGAR BRUGÐU Á LEIK 
Á ÍSLENDINGADEGINUM Í GIMLI

„VIÐ HÖFUM HAGS-
MUNI AF ÞVÍ AÐ 
VERNDA ÓMANN-
GERÐA NÁTTÚRU“

Hjörleifur Finnsson 
heimspekingur söðlar 
um og gerist þjóð-
garðsvörður í Ásbyrgi.

HELGARVIÐTAL 10

14

FÓLK „Menningin í þessum 
tveimur löndum er gjörsamlega 
eins og svart og hvítt,“ segir 
Margrét Lena Kristensen, sem er 
nýkomin heim úr tveggja mánaða 
ferð til Indlands og Sviss á vegum 
Nínukots. 

Fyrst starfaði hún á bóndabæ í 
Zug í Sviss í tæpar þrjár vikur, en 
svo var ferðinni heitið til Indlands 
þar sem Margrét Lena vann á 
dýraspítala við mjög fátæklegar 
aðstæður. Þar sem kýr eru 
heilagar á Indlandi má ekki 
hreyfa við þeim á götum úti, svo 
gjarnan þurfti að hlúa að kúm 
sem höfðu hlotið beinbrot eftir 
árekstur.  - ag / sjá síðu 26

Fór í sjálfboðastarf til Indlands:

Hlúði að 
heilögum kúm

BJART MEÐ KÖFLUM   Í dag verða 
norðaustan 3-10, hvassast við 
SA-ströndina. Skýjað norðan til og 
austan og hætt við súld austast. 
Yfirleitt nokkuð bjart annars staðar. 
Hiti 9-15 stig, hlýjast sunnan til.
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GEORGÍA, AP Sendinefnd Evrópu-
sambandsins, Atlantshafsbanda-
lagsins og Bandaríkjanna fór í 
gærkvöldi af stað til Georgíu til 
að reyna að stilla til friðar í 
Suður-Ossetíu. 

Stjórnarher Georgíu réðist inn í 
héraðið á föstudag, og hefur síðan 
barist við aðskilnaðarsinna í 
héraðinu, og rússneska herinn 
sem sendi herafla inn í héraðið.

Talið er að á þriðja þúsund hafi 
fallið í átökunum á síðustu 
sólarhringum. Þá segja rússnesk 
stjórnvöld að um þrjátíu þúsund 
íbúa Suður-Ossetíu hafi flúið 
átökin yfir landamærin til 
Rússlands. - bj / sjá síðu 6

Reyna að stilla til friðar:

Sendinefnd far-
in til Georgíu

MÓTMÆLI Íbúar í Vilníus í Litháen 
mótmæltu í gær hernaðaríhlutun Rússa í 
Suður-Ossetíu. NORDICPHOTOS/AFP

Mikill fjöldi fólks kom saman í Gleðigöngu Hinsegin daga í gær: 

Fjölmennasta Gleðigangan

IÐNAÐUR Erlend stórfyrirtæki hafa 
óskað eftir viðræðum við íslensk 
stjórnvöld til að reifa þann mögu-
leika að leggja sæstreng til Banda-
ríkjanna. „Það hefur komið í ljós að 
í Bandaríkjunum er verulegur 
áhugi á því að setja upp gagnaver á 
Íslandi. Það helgast auðvitað af því 
að fá tengingu til Bandaríkjanna, 
það er að segja þriðja sæstreng-
inn,“ segir Össur Skarphéðinsson 
iðnaðarráðherra, sem fjallar einnig 
um málið í grein í Fréttablaðinu í 
dag. Hann segir að meðal þeirra 
fyrirtækja sem hafi sýnt áhuga á 
uppsetningu gagnavera hér á landi 
séu stórir fjárfestingarbankar og 
önnur fésýslufyrirtæki. 

Össur mun, ásamt Björgvini Sig-
urðssyni viðskiptaráðherra og 
Kristjáni Möller samgönguráð-
herra, taka á móti hópi frá nokkr-
um fyrirtækjum í september til að 
skoða þessi mál. Einnig verði rætt 
hvaða tryggingu sé hægt að fá 
fyrir viðskiptum, því sæstrengur 
verði ekki lagður af stjórnvöldum 
nema ljóst sé að viðskipti fáist. 

Fyrirtækin telja verulega mikla 
möguleika á því að fá mörg fyrir-
tæki og gagnaver til landsins. „Þeir 
hafa um þrjátíu fyrirtæki og segja 
að af þeim séu tuttugu mjög fús til 
að ræða að setja niður gagnaver á 
Íslandi og að tíu hafi gefið til kynna 
að ef stjórnvöld taka ákvörðun um 

að leggja sæstreng til Bandaríkj-
anna séu þau reiðubúin að ganga til 
samninga við Íslendinga um að 
setja upp slík gagnaver.“ Með þess-
um fyrirtækjum kæmu tíu gagna-
ver sem gætu þurft allt að tíu 
megavött af orku hvert. 

„Svona tengingu og svona fyrir-
tækjum fylgja margvísleg önnur 
tækifæri þannig að það er ljóst að 
við munum ræða þetta af fullri 
alvöru,“ segir Össur. Hann vill að 
gagnaverunum yrði dreift um 
landið. „Ég lít svo á að ef það væri 
hægt að ná þessu á næstu misser-
um þá séum við að sigla inn í nýja 
tegund af stóriðju á sviði hátækni-
þjónustu.“  - þeb / sjá síðu 8

Vilja leggja sæstreng 
til Bandaríkjanna
Erlendir aðilar hafa óskað eftir viðræðum við stjórnvöld um lagningu sæ-
strengs til Bandaríkjanna. Mikill áhugi sagður á að reisa gagnaver á Íslandi.

SAMKOMA Gleðiganga Hinsegin 
daga fór fram í tíunda sinn í gær 
og var að sögn aðstandenda sú 
langfjölmennasta til þessa. 

Að sögn lögreglu voru á bilinu 
30 til 40 þúsund manns í miðbænum. 

„Það voru 90 til 100 þúsund manns 
í bænum. Annað hvort kann lög-
reglan ekki að telja eða það er vilj-
andi talið vitlaust,“ sagði Heimir 
Már Pétursson, framkvæmda-
stjóri Hinsegin daga. Hann var þó 

ánægður með framgöngu lögregl-
unnar. „Við höfðum sprengjuhótun 
yfir höfðunum á okkur og lög-
reglan var greinilega með aukinn 
viðbúnað. Það var tekið eftir því og 
það var mjög gott.“  - þeb / sjá síðu 19
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EGILSSTAÐIR

VESTMANNAEYJAR

ÍSAFJÖRÐUR

VOPNAFJÖRÐUR

ÞÓRSHÖFN

GRÍMSEY

Tími fyrir ferðalag
flugfelag.is

Flugvallarskattar innifaldir, takmarkað sætaframboð, einungis bókanlegt á netinu.

Egilsstaðir frá 3.990 kr.
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FRAKKLAND, AP Barátta Nicolas 
Sarkozy Frakklandsforseta fyrir 
afnámi „35 
stunda vinnu-
vikunnar“ kann 
að vera byggð á 
misskilningi, ef 
marka má 
niðurstöður 
nýrrar könnun-
ar. 

Franskir 
launþegar 
skiluðu að meðaltali 41 vinnustund 
á viku í fyrra samkvæmt saman-
tekt frönsku hagstofunnar Insee. 

Þar kemur fram að bændur eru 
sú starfsstétt í Frakklandi sem 
vinnur mest, að jafnaði 59 tíma á 
viku. Verslunarfólk kemur næst 
með 55 tíma, þá hvítflibba-
skrifstofufólk með 44 tíma. 

Í stjórnartíð sósíalista fyrir tíu 
árum voru sett lög um að vinnu-
vikan skyldi almennt ekki vera 
lengri en 35 tímar.  - aa

Könnun í Frakklandi: 

Meðalvinnuvik-
an er 41 tími

NICOLAS SARKOZY

HÁTÍÐAHÖLD Hálft fjórða þúsund 
Selfyssinga mætti í gær í 
morgunverðarboð sem fyrirtæki 
bæjarins buðu upp á vegna 
hátíðarinnar Sumar á Selfossi. 
„Það var mikið gúmmelaði á 
boðstólum en hollustan þó í 
fyrirrúmi,“ segir Tómas Þórodds-
son, upplýsingafulltrúi Olísmóts-
ins, sem haldið er samhliða 
Sumarhátíðinni.

Alls taka 450 strákar og 48 lið 
þátt í Olísmótinu sem er fótbolta-
mót fyrir ellefu og tólf ára stráka. 
„Þetta er orðið eitt af stóru 
mótunum,“ segir Tómas. 

„Plássið er iðandi af lífi og 
margt gert annað en að spila 
fótbolta. Þar á meðal var sund-
laugarpartý með Ingó Idol og 
sléttusöngur.“ - ges

Olísmót og Sumar á Selfossi:

Gúmmelaði en 
þó hollusta

SKÓLAMÁL Keilir, miðstöð vísinda, 
fræða og atvinnulífs, útskrifaði í 
gær sína fyrstu nemendur. Alls 
útskrifuðust 85 manns af Háskóla-
brú Keilis.

Námið sem um ræðir er eins árs 
undirbúningur fyrir háskólanám. 
Það er ætlað fólki yfir 25 ára aldri 
sem er ekki með stúdentspróf. 

Á næsta ári munu 150 manns 
stunda þetta nám, en alls mun 
nemendafjöldinn vera um 400. 
Það er fjórföldun frá síðasta ári.

Á Keilissvæðinu munu í lok 
ágúst búa um 1.700 manns. Þar 
verður fljótlega opnaður grunn-
skóli og leikskóli númer tvö. 
 - ges

85 nemendur útskrifaðir:

Fyrsta útskrift-
in frá Keili

Ármann, er Reykjavíkurborg 
búin að missa af vagninum?

„Nei, en rekstur Strætó er alveg 
milljón.“

Borgarráð hefur til umfjöllunar hugmynd-
ir um að fækka strætóferðum verulega. 
Þrjú hundruð milljónir vantar upp á til að 
endar nái saman hjá Strætó bs. Ármann 
Kr. Ólafsson er stjórnarformaður Strætó.

Lögregla beitti piparúða
Lögreglan á Sauðárkróki beitti 
piparúða á tvo menn í fyrrinótt. 
Að sögn lögreglu brást maður sem 
grunaður er um að hafa brotið rúðu 
illa við afskiptum laganna varða. 
Hann veittist ásamt bróður sínum 
að lögreglumönnum, sem beittu þá 
úðanum. Bræðurnir voru handteknir 
og vistaðir í fangageymslu. Á öðrum 
þeirra fundust fíkniefni. 

LÖGREGLUFRÉTTIR

KJARAMÁL Laun krakka í vinnu-
skólum eru hærri á landsbyggð-
inni en á höfuðborgarsvæðinu. 
Verkalýðsfélög víða um land hafa 
viðað að sér upplýsingum um 
launakjör vinnuskólakrakka.

Vilhjálmur Birgisson, for maður 
Verkalýðsfélags Akraness, segir 
athyglisvert að þveröfugt virðist 
gilda hvað varðar laun unglinga 
en fullorðins fólks. „Vaninn er að 
launin séu hæst á höfuðborgar-
svæðinu en nú ber svo við að 
Reykjavík greiðir lægstu launin 
fyrir vinnu í vinnuskóla.“

Á almennum markaði fá sextán 
ára unglingar níutíu prósent af 
lágmarkslaunum átján ára, 
fimmtán ára fá 75 prósent og fjór-
tán ára 65 prósent. Slík er raunin 
á Ísafirði og nálægt því í öðrum 
byggðum vestra, sem og í Fjarða-
byggð.

„Maður skyldi ætla það í þess-
ari þenslu að þeir hefðu meira 
milli handanna fyrir sunnan,“ 
segir Ragnar Jörundsson, bæjar-
stjóri Vesturbyggðar. „En við 
greiðum bara eftir töxtum.“ Sex-
tán ára unglingar fá hæst tíma-
kaup í Vesturbyggð og á Tálkna-
firði, 735 krónur.

Í könnun verkalýðsfélaganna 
er miðað við kjarasamning sveitar-
félaga og Starfsgreinasambands-
ins, launaflokk 115 – fyrsta þrep, 
þar sem grunnlaun eru 126.857 og 
dagvinnulaun 780,17 krónur á 
klukkustund.

Í Reykjavík er staðan hins 
vegar sú að sextán ára krakkar fá 
62,3 prósent, fimmtán ára 46,9 og 
fjórtán ára 41,6 prósent af þess-
um taxta Starfsgreinasambands-
ins. Nánast sama upphæð er 
greidd í Kópavogi og Hafnarfirði. 

Meðaltalið í Reykjavík er 50,3 
prósent taxtans, en 75 prósent á 
Ísafirði. Á einum vinnudegi fær 
fimmtán ára Ísfirðingur 1.315 
krónum meira en reykvískur koll-
egi hans.

Magnús Arnar Sveinbjörnsson, 
staðgengill skólastjóra Vinnu-
skóla Reykjavíkur, segir að mikið 
tómstunda- og fræðslustarf fari 
fram samhliða starfi unglinganna 
þar. „Þá eru þetta um 2.700 ungl-

ingar sem vinna hér og því myndu 
allar hækkanir reynast afar 
dýrar,“ segir hann.

Helgi Ólafsson hjá Verkalýðs-
félagi Vestfjarða segir launamun-
inn ef til vill mega útskýra með 
hefðinni. „Það kann að spila inn í 
að það eimi enn eftir af gömlu 
atvinnumenningunni hér frá því á 
árum áður þegar allir voru kall-
aðir til þegar einhverja vinnu 
þurfti að vinna.“ jse@frettabladid.is

Lægri laun í Vinnu-
skóla Reykjavíkur
Laun krakka í vinnuskólum eru mun hærri á landsbyggðinni. Tímakaup fimm-
tán ára krakka er tæpum sextíu prósentum lægra í Reykjavík en á Ísafirði.

VINNUSKÓLINN Krakkar á landsbyggðinni fá mun hærri laun en í vinnuskólum á 
höfuðborgarsvæðinu. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

LAUN Í VINNUSKÓLUM tímakaup í krónum
 Vesturbyggð og  
Aldur Tálknafjörður Ísafjörður Reykjavík
16 ára 735 702 486
15 ára 537 585 366
14 ára 422 507 325

OFBELDI Maður var fluttur á 
slysadeild með skurð á hendi 
síðdegis í gær eftir áflog. Fjórir 
menn voru handteknir í tengslum 
við málið. 

Átökin brutust út eftir orða-
skak tveggja piltahópa. Í æsingn-
um dró einn piltanna upp hníf og 
beitti honum með fyrrnefndum 
afleiðingum. 

Áflogin áttu sér stað á mótum 
Barónsstígs og Hverfisgötu. Ekki 
er vitað um hvað deilur mann-
anna snerust.  - ges

Handalögmál í miðbænum:

Á slysadeild eft-
ir hnífsstungu

HÁTÍÐARHÖLD „Það voru klárlega yfir þrjátíu þúsund 
gestir á Fiskideginum mikla í ár,“ segir Júlíus 
Júlíusson, framkvæmdastjóri hátíðarinnar sem 
haldin er árlega á Dalvík.

„Þetta var besti Fiskidagurinn frá upphafi,“ bætir 
Júlíus við og segir skipulagið hafa gengið framar 
vonum „þökk sé samstilltu átaki heimamanna.“

„Fiskurinn er auðvitað aðalatriðið á hátíðinni. Við 
buðum meðal annars upp á stærstu ferskfisksýningu 
Evrópu og líklega stærstu saltfiskpitsu heimsins. 
Þetta voru 120 tommu pitsur, tuttugu talsins. Þetta 
hafa verið svona níu þúsund sneiðar. Þarna voru líka 
tuttugu matarstöðvar með tólf tonnum af mat sem 
bæjarbúar og ýmsir vinir fiskidagsins framreiddu.“

„Margt fleira var um að vera á hátíðinni,“ segir 
Júlíus. „Boðið var upp á siglingu um fjörðinn, listflug, 
götuleikhús, eldgleypa og svona gæti ég endalaust 
talið. Á stóra sviðinu tróðu svo 160 manns upp. Það 
var nýmæli hjá okkur að eingöngu heimamenn eða 
fólk með tengsl við staðinn tróðu upp. Þar get ég 
nefnt Friðrik Ómar, Matta Matt, Eyþór Inga, Rúnar 
Júl, Hvanndalsbræður og svo framvegis.“

Forsætisráðherra, Geir H. Haarde, var heiðurs-
gestur á hátíðinni og flutti ávarp. - ges

Yfir þrjátíu þúsund gestir mættu á Fiskidaginn mikla á Dalvík um helgina:

Tólf tonn af sjávarfangi í boði

HÁKARL Hákarlinn vakti mikla lukku gesta þó svo að krakkarnir 
hafi verið hálf skelfdir á svip. MYND/HELGI STEINAR

FRAMKVÆMDIR Aðgerðaáætlun frá árinu 1996 um 
vernd gegn snjóflóðum er komin vel á veg, að sögn 
Magnúsar Jónssonar, formanns ofanflóðanefndar.

Í kjölfar snjóflóðanna á Flateyri og Súðavík árið 
1995 var unnin áætlun um smíði verndarmann-
virkja til að hindra manntjón af völdum snjóflóða. 
Var ráðist í hættumat víða um land og mark sett á 
að ljúka mikilvægum framkvæmdum árið 2010. 
Hægt var á framkvæmdunum árin 2003 til 2004 til 
að draga úr þenslu í þjóðfélaginu, meðal annars 
sökum stóriðjuframkvæmda á Austurlandi. Frest-
ast verklok af þeim sökum líklega til 2013 eða 
2014.

Áætlaður heildarkostnaður við verkið er fjórtán 
til átján milljarðar króna. Þegar hefur tæplega átta 
milljörðum verið varið í snjóflóðavarnir.

Sem stendur eru í gangi framkvæmdir við varn-
argarða í Siglufirði og Ólafsvík. Þá eru fyrirhugaðar 

framkvæmdir í Bíldudal,  Bolungarvík, Ólafsfirði, 
Grænuhlíð og Neskaupstað.  - gh

Aðgerðaáætlun frá árinu 1996 um vernd gegn snjóflóðum er komin vel á veg:

Átta milljarða snjóflóðavarnir

VARNARGARÐAR VIÐ NESKAUPSTAÐ Fyrirhugaðar eru fram-
kvæmdir við snjóflóðavarnargarða víða um land.
 MYND/ELMA GUÐMUNDSDÓTTIR

ÞRÓUNARAÐSTOÐ Þróunarsam-
vinnustofnun Íslands ráðstafaði 
rúmlega milljarði króna til 
tvíhliða þróunarsamvinnu á árinu 
2007, sem er átján prósenta 
aukning frá árinu áður.

Þriðjungur fjárveitingarinnar 
fór til menntamála sem taka við 
af fiskimálum sem hingað til hafa 
verið stærsti málaflokkurinn. Nú 
eru þau sá næststærsti með 
fimmtung fjármagnsins.

„Stjórnvöld í hverju landi fyrir 
sig ráða því á hvaða sviði unnið 
er,“ segir Sighvatur Björgvins-
son, framkvæmdastjóri stofnun-
arinnar. „Þau óska fyrst og 
fremst eftir menntun.“ - ges

Meira til menntamála:

Aukið fé í þró-
unarsamvinnu

SPURNING DAGSINS
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X og W -fyrir kröfuharða
X3500 og W3000 háskerpu LCD sjónvörpin bera af í myndgæðum.

Upplifðu Sony BRAVIA LCD sjónvörpin í Sony Center.

Sony X3500 BRAVIA LCD sjónvarp
Fást í 40, 46 og 52 tommum
Full HD 1080p upplausn • 100hz Motionflow
BRAVIA Engine Pro myndstýring • x.v.Colour
24p True Cinema • Live Colour Creation
BRAVIA Theatre Sync • Photo TV HD
Innbyggður stafrænn sjónvarpsmóttakari

"besta sjónvarp sem við höfum prófað" - HDTVtest.co.uk

Sony W3000 BRAVIA LCD sjónvarp
Fást í 40 og 46 tommum
Full HD 1080p upplausn • x.v.Colour
BRAVIA Engine Ex myndstýring
24p True Cinema • Live Colour Creation
BRAVIA Theatre Sync • Photo TV HD
Innbyggður stafrænn sjónvarpsmóttakari

"einungis X3500 toppar þetta" - HDTVtest.co.uk

Kringlan
103 Reykjavík

588-7669 (588-SONY)
info@sonycenter.is

www.sonycenter.is



Þjóðhátíðarsjóður
auglýsir eftir umsóknum um styrki úr 

sjóðnum vegna ársins 2009.

Þjóðhátíðarsjóður minnir á að frestur til að senda 
umsóknir um styrki vegna ársins 2009 er til og með 

31. ágúst n.k.

 Nánari upplýsingar veitir ritari sjóðsins í síma 569 9622 
eða netfanginu: thjodhatidarsjodur@sedlabanki.is.

 Að öðru leyti er vísað í ítarlegri auglýsingu sem birtist 
í dagblöðunum 29. júní sl., og fi nna má einnig á 

vefslóðinni http://www.sedlabanki.is/?PageID=28.

Stjórn Þjóðhátíðarsjóðs
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SJÁVARÚTVEGUR „Ég seldi ekki 
kvótann heldur skipið. Kvótinn 
fylgdi því,“ segir Ásmundur 
Jóhannsson trillusjómaður, sem 
undanfarið hefur gert út frá 
Sandgerði án kvóta. Í Fréttablað-
inu í gær kom fram að Ásmundur 
hefði hagnast um sextíu milljónir 
króna þegar hann seldi hlut sinn í 
útgerðarfélaginu Festi, þar með 
talinn kvótann. Þetta segir 
Ásmundur ekki alls kostar rétt. 

„Tryggingarmat skipsins var 
180 milljónir. Við skulduðum 
sextíu milljónir. Ég seldi svo minn 
part fyrir sextíu milljónir og fékk 
tvær til fjórar milljónir auka fyrir 
veiðarfæri og veiðarfæra-
geymslu,“ segir Ásmundur. „Ég 
hefði getað selt öðrum og fengið 
150 milljónir í minn hlut en vildi 
það ekki.“ - kh 

Ásmundur Jóhannsson:

Seldi skipið, 
ekki kvótann

ÁSMUNDUR JÓHANNSSON Segist hafa 
selt skip en ekki kvóta. MYND/VÍKURFRÉTTIR

SAMFÉLAGSMÁL Hávær umræða um 
uppeldisstofnanir á borð við 
Breiðavík hefur haft greinileg 
áhrif á eftirspurn eftir dvöl fyrir 
börn á meðferðarheimilum Barna-
verndarstofu að sögn Braga Guð-
brandssonar, forstjóra stofunnar.

Tveimur meðferðarheimilum 
fyrir börn hefur verið lokað á 
þessu ári vegna fækkunar 
umsókna eins og fram kom í 
Fréttablaðinu fyrir helgi. 

„Opinber 
umræða síðustu 
missera um 
uppeldisstofn-
anir fortíðarinn-
ar hefur greini-
lega haft þau 
áhrif að foreldr-
ar eru tregari 
til að senda 
börnin frá sér,“ 
segir Bragi.

„Því miður hefur neikvæð 
umræða um þessi heimili smitast 
yfir á meðferðarstofnanir dagsins 
í dag sem þær eiga fátt sameigin-
legt með og veita allt annars konar 
þjónustu.“

Bragi nefnir einnig viðhorfs-
breytingu sem orðið hafi á undan-
förnum árum um að rétt sé að 
ganga lengra en áður var gert í að 
veita stuðning og meðferð á vett-
vangi heimilisins.

„Við erum nýbúin að ráða starfs-
fólk til að sinna fjölþáttameðferð 
á heimavígstöðvum og felst í því 
að efla foreldra í að bregðast við 
óæskilegri hegðun barna sinna,“ 
segir Bragi en verkefnið hefst á 
höfuðborgarsvæðinu síðar á þessu 
ári, væntanlega í nóvember.

„Þessar aðferðir hafa verið að 

ryðja sér til rúms víðs vegar í 
Evrópu og vestanhafs á síðustu 
árum og hafa sýnt sig að skila fullt 
eins góðum árangri og meðferðar-
dvöl á stofnun og í sumum tilfell-
um er árangurinn betri.“ 

Bragi segir meðferðina felast í 
því að meðferðaraðili komi á heim-
ili unglings og hjálpi foreldrum og 
unglingnum sjálfum að takast á 
við vandann í samvinnu við skóla 
og nánasta félagslega umhverfi. 
„Hægt er að nálgast meðferðar-
aðilann allan sólarhringinn, sjö 
daga vikunnar, til að veita leiðsögn 
ef krísa kemur upp,“ segir Bragi. 

Bragi segir að meðferðarfram-
boð hafi til þessa einskorðast við 
dvöl á meðferðarheimilum. „Nú 
erum við að kynna til sögunnar 
fleiri valkosti sem væntanlega 
gefa okkur færi á því að mæta 
fjölbreyttari þörfum en áður,“ 

segir Bragi. „Hins vegar er alveg 
ljóst að áfram verður hópur barna 
og unglinga sem þarf á meðferð-
ardvöl á stofnunum að halda. 
Engin áform eru uppi um að loka 
öllum meðferðarstofnunum.“ 
  helgat@frettabladid.is

Foreldrar tregari að 
senda börn á stofnun
Hávær umræða um uppeldisstofnanir á borð við Breiðavík hefur greinilega 
haft þau áhrif að foreldrar eru tregari að vista börn á stofnun. Ný aðferð geng-
ur út á að foreldrar geti fengið leiðsögn allan sólarhringinn ef krísa kemur upp.

GELDINGALÆKUR Meðferðarheimili sem hýsti sex börn var lokað í vor vegna minni 
eftirspurnar eftir meðferðardvöl fyrir börn.

MEÐFERÐARDVÖL Færri foreldrar kjósa 
nú að senda börn sín í meðferð á 
stofnun eftir neikvæða umræðu um 
uppeldisheimili á borð við Breiðavík. 

BRAGI 
GUÐBRANDSSON

DÓMSMÁL Tveir menn hafa verið 
sýknaðir af ákæru um innbrot í 
tvo sumar   bústaði í júlí 2004. Úr 
bú stöð unum var meðal annars 
stolið rússneskri loð húfu, fornri 
myndavél, tóbaks horni, verk  fær-
a tösku, vegg teppum, grafík mynd 
eftir Þórð Hall, heimilis tækjum 
og spegli. Ekki þótti sannað að 
mennirnir hefðu verið að verki.

Mennirnir voru sakfelldir fyrir 
önnur brot. - sh

Hver stal verki Þórðar Hall?:

Innbrot í bústað  
er enn óupplýst

SVEITARSTJÓRNIR Forsvarsmenn 
Einingaverksmiðjunnar Borgar 
hafa átt sáttafundi með Gunnari 
I. Birgissyni bæjarstjóra vegna 
deilu um starfsemi fyrirtækisins 
í Kópavogi. Í framhaldinu hafa 
forsvarsmennirnir sent tillögur 
til að ná fram samvinnu um veru 
Borgar í bænum í ljósi þess að 
flytja eigi fyrirtækið í annað 
sveitarfélag innan fjögurra ára.

Meðal tillagna Borgar er að fá 
tímabundið starfsleyfi fyrir 
steypustöð, afnotarétt af uppfyll-
ingu í eigu bæjarins og afnotarétt 
að vegi sem fyrirtækið muni 
leggja bundið slitlag á til að 
rykbinda. - gar

Einingaverksmiðjan Borg:

Friðmælist við 
Kópavogsbæ

PEKING, AP Bandarískur maður var 
stunginn til bana og eiginkona 
hans og kínverskur leiðsögu-
maður særð þegar kínverskur 
maður réðist á þau með hníf að 
vopni. Atvikið varð á þekktum 
ferðamannastað í Peking, 
höfuðborg Kína á laugardag.

Um er að ræða tengdaforeldra 
þjálfara blakliðs Bandaríkjanna á 
Ólympíuleikunum. 

Árásarmaðurinn svipti sig lífi 
eftir árásina með því að stökkva 
fram af svölum í um fjörutíu 
metra hæð. Ofbeldisglæpir sem 
beinast gegn erlendum ríkisborg-
urum eru sjaldgæfir í Kína. - bj

Ráðist á ferðamenn í Peking:

Gestur stung-
inn til bana

WASHINGTON, AP John Edwards, 
fyrrum öldungadeildarþingmaður 
í Bandaríkjunum, hefur viður-
kennt að hafa haldið framhjá 
eiginkonu sinni árið 2006. Hann 
neitar að vera faðir barns 
konunnar sem hann hélt framhjá 
með. 

Edwards, sem var ein af 
vonarstjörnum Demókrataflokks-
ins, viðurkenndi að hafa sagt 
ósatt um framhjáhaldið í barátt-
unni um útnefningu demókrata til 
forsetaframbjóðanda.

Talið er að þetta muni hafa 
alvarlegar afleiðingar fyrir 
pólitískan feril Edwards. Hann 
þótti standa þétt að baki eigin-
konu sinni í baráttu hennar við 
ólæknandi krabbamein.  - bj

John Edwards hélt framhjá:

Sagði ósatt um 
framhjáhaldið

JÁTAÐI John Edwards hélt við kvik-
myndatökukonu sem tók þátt í kosn-
ingabaráttu hans árið 2006.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

VINNUMARKAÐUR Ákveðnar vinnu-
reglur gilda slasist starfsmenn í 
vinnuslysum í álveri Norðuráls á 
Grundartanga, segir Ragnar Guð-
mundsson, forstjóri Norðuráls.

Eins og fram kom í Fréttablað-
inu segja forsvarsmenn verka-
lýðsfélagsins starfsmenn kallaða 
til vinnu hjá fyrirtækinu, þrátt 
fyrir að vera með vottorð um að 
þeir séu óvinnufærir eftir vinnu-
slys. Forsvarsmenn Norðuráls 
munu funda með trúnaðarmönn-
um og forsvarsmönnum Verka-
lýðsfélags Akraness í vikunni til 
að ræða ásakanirnar.

Ragnar segir ekki rétt að Norður-
ál sé að reyna að komast hjá því að 

skrá alvarleg slys sem slík með 
því að kalla slasaða starfsmenn 
aftur til vinnu. Ef óhappatilvik 
komi upp sé mikilvægt að skrá 
þau rétt til þess að hægt sé að 
stuðla að sem bestu öryggi starfs-
manna. Engum sé greiði gerður 
með því að sópa slíkum tilvikum 
undir teppið.

Séu starfsmenn hins vegar 
færir um að vinna létt störf hafi 
þeim verið fundin verkefni. Oft 
vilji starfsmenn snúa aftur til 
starfa þó þeir geti ekki sinnt sínum 
reglubundnu störfum. 

Ragnar segir að komi í ljós á 
fundinum vikunni að misbrestur 
sé á að stefnu fyrirtækisins sé fylgt verði bætt úr því. - bj

Forsvarsmenn Norðuráls segja ákveðnar reglur gilda um starfsmenn sem slasast:

Ræða ásakanir í næstu viku

VINNUSLYS Þurfi starfsmenn að vera 
fjarverandi frá vinnu í kjölfar vinnuslyss 
telst það alvarlegra en ef þeir snúa aftur 
til vinnu strax eftir slysið.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

VEÐURSPÁ

Kaupmannahöfn

Billund

Ósló

Stokkhólmur

Gautaborg

London

París

Frankfurt

Friedrichshafen

Berlín

Alicante

Mallorca

Basel

Eindhoven

Las Palmas

New York

Orlando

San Francisco

HEIMURINN

Vindhraði er í m/s. 
Hitastig eru í °C.  

Gildistími korta er um hádegi.
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Hæg, breytileg átt.

11

12

12

10

10

12

14
12

13

12

12

6

6 3

3

6

8

3

4

3

6
5

10 11

12

1212

8 10

9

1213

LITLAR 
BREYTINGAR   Í 
öllum megin-
atriðum er svipað 
veðurlag á landinu 
og var í gær. 
Hægur af austri 
eða norðaustri 
með einhverjum 
rigningardropum 
austast. Ég á von á 
að hann geti orðið 
þokkalega bjartur 
við sunnan og 
vestanvert landið 
en spárnar eru þó 
ekki eindregnar í 
þá átt.

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
Veður-
fræðingur

GENGIÐ  08.08.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 162,0081
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

82,59  82,99

 158,84  159,62

 124,72  125,42

 16,717  16,815

 15,602  15,694

 13,283  13,361

 0,7519  0,7563

 131,47  132,25

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 



SAMÞYKKT
Betri fyrir bakið

Skeifan 550-4110 , Smáralind  550-4140, Hafnarfjörður 550-4120, Selfoss 550-4190, Vestmannaeyjar 550-4180, Egillsstaðir 550-4160, Akureyri 550-4150, Ísafjörður 550-4170
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BANDARÍKIN, AP Dean Peterson, 
hár og þrekinn bréfberi í Seattle í 
Bandaríkjunum, berst nú fyrir 
því að fá að klæðast pilsi í 
vinnunni.

Yfirmenn hans hafa harðneitað, 
og segja pils engan veginn geta 
verið hluta af einkennisbúningi 
karlkyns bréfbera, þótt kvenkyns 
bréfberar megi vera í pilsi og 
þótt karlarnir megi reyndar 
klæðast stuttbuxum.

Peterson er tæplega fimmtug-
ur, kominn af Norðmönnum og 
Finnum, en á engar rætur til 
Skotlands. Hann fékk skotapils að 
gjöf frá eiginkonu sinni fyrir 
nokkrum árum, og klæðist því nú 
við flest tækifæri.  - gb

Bandarískur bréfberi:

Vill klæðast 
pilsi í vinnunni

BARÁTTUMÁLIÐ Peterson er lengst til 
hægri á myndinni. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

ÍTALÍA, AP Lögreglan í Bologna á 
Ítalíu handtók í gær fimm menn 
af norðurafrískum uppruna í gær. 
Mennirnir eru grunaðir um að 
hafa fengið öfgasinnaða íslamista 
til að ganga til liðs við hryðju-
verkasamtök sem fremja 
hryðjuverk í Írak og Afganistan.

Yfirvöld á Ítalíu grunar einnig 
að mennirnir hafi sent tugi 
þúsunda evra til öfgasinnaðra 
hópa í Bosníu sem reka þjálfunar-
búðir og útvega hryðjuverka-
mönnum útbúnað til árása.

Lögregla hafði haft mennina til 
rannsóknar í um þrjú ár. Sjötta 
mannsins var leitað í gær.  - bj

Fimm handteknir á Ítalíu:

Grunaðir um 
tengsl við 
hryðjuverk

Áskrift Stöðvar 2 hækkar
Verðskrá Stöðvar 2 hækkar um  7,16 
prósent hinn 5. september. Mánaðar-
áskrift að Stöð 2 kostar þá 5.990 
krónur en Vildarverð verður frá 4.193 
til 5.961 krónur á mánuði. Stöð 2 
sport hækkar um 8,7prósent, Stöð 2 
Sport 2 um 9,1 prósent og algengasti 
Fjölvarpspakkinn um 6,4 prósent. 
Vildarkjör áskrifenda breytast ekki, en 
þar er afsláttur á bilinu 5-30 prósent.

NEYTENDAMÁL

LÖGREGLUFRÉTTIR

Þrír bílar brunnu
Talsverðar skemmdir urðu á þremur 
bílum eftir að eldur kviknaði í einum 
þeirra á bílastæði í Álftamýri í fyrri-
nótt. Talið er að eldurinn hafi kviknað 
í rafmagni bílsins, þrátt fyrir að hann 
hafi ekki verið í gangi. Greiðlega gekk 
að slökkva eldinn.

MENNING „Ég geri mér grein fyrir 
að einhverjir mistúlki þetta og 
einhverjum eigi jafnvel eftir að 
ofbjóða en þannig er nú bara hugs-
anagangur fólks í dag,“ segir 
Snorri Ásbjörnsson myndlistar-
maður, sem auglýsti í Fréttablað-
inu í gær eftir mannslíkum í þágu 
listagyðjunnar.

Snorri gerir ráð fyrir að fá lík í 
vídeóinnsetningu sem hann ætlar 
sér að sýna á  Listasafni Akur-
eyrar í febrúar.

„Ég er búinn að vera að skoða 
lagahliðina á þessu og ég get ekki 
séð að ég sé að gera eitthvað ólög-
legt. Ég kem ekki til með að gera 
neitt ósiðlegt við líkið,“ segir 

Snorri, sem vill ekkert frekar 
ræða verkið.

„Mér finnst þetta ákaflega var-
hugavert,“ segir Sverrir Einars-
son útfararstjóri. Auðvitað geti 
fólk ráðstafað líkama sínum, eins 
og þegar fólk gefur líkama sinn til 
rannsókna eða kennslukrufninga. 
„En ég hugsa að það sé dálítið 
hæpið að menn geti farið að lána 
líkama sinn í einhvers konar 
myndatökur.“

Útfararstjórar sem Fréttablaðið 
hafi samband við sögðu að fyrr á 
tímum hefði það alls ekki verið 
óalgengt að ljósmyndir væru tekn-
ar af látnu fólki. Slíkt hafi verið 
siður á síðustu áratugum nítjándu 

aldar og fyrstu áratugum þeirrar 
tuttugustu. Með aukinni almennri 
ljósmyndun hefðu slíkir siðir hins 
vegar nánast lagst af.  - ovd

Listamaður auglýsir eftir mannslíkum til notkunar í vídeóinnsetningu:

Óskar eftir líkum í listaverk

SNORRI ÁSMUNDSSON Óskar eftir líkum 
fyrir vídeóinnsetningu. MYND ÚR SAFNI

AUSTUR-TÍMOR, AP Jose Ramos-
Horta, forseti Austur-Tímor, hefur 
verið gagnrýndur fyrir að náða 
leiðtoga alræmdrar vígasveitar í 
eyríkinu, sem herjaði á íbúa sem 
kröfðust sjálfstæðis frá Indónesíu. 

Hann réttlætir náðunina með 
því að ekki hafi verið sanngjarnt 
að halda honum í fangelsi meðan 
Indónesar, sem hafi stýrt verkum 
hans, verði aldrei sóttir til saka: 
„Á ég að halda áfram í fangelsi 
austur-tímorskum manni sem 
starfaði undir stjórn annarra sem 
fara ekki í fangelsi?“

Sjálfur er Ramos-Horta að ná 
sér eftir morðtilræði uppreisnar-
manns.  - gb

Umdeild náðun á A-Tímor:

Leiðtogi víga-
sveitar náðaður

GEORGÍA, AP Rússneska fréttastof-
an Interfax segir að á þriðja þús-
und hafi fallið í bardögum sem 
geisað hafa frá því á föstudag í 
Suður-Ossetíu. Rússneskir skrið-
drekar og fótgöngulið hefur 
streymt yfir landamærin og rúss-
neskar orrustuþotur hafa gert 
árásir á bæi utan átakasvæðisins.

Suður-Ossetía hefur í reynd 
verið sjálfstætt hérað síðan 1992, 
en tilheyrði áður Georgíu. Her 
Georgíu réðist gegn aðskilnaðar-
sinnum í héraðinu á föstudag. 
Rússnesk stjórnvöld fordæmdu 
árásina, og hafa barist um höfuð-
borg héraðsins við Georgíumenn.

Stjórnvöld í Georgíu segja tölur 
um mikið mannfall rangar. Í kring-
um 100 hafi fallið. Ekki hefur 
verið unnt að staðfesta tölur um 
fallna í átökunum. 

Fólk sem flúið hefur átökin 
segir að hundruð séu látin í það 
minnsta. Stærstur hluti höfuð-
borgar Suður-Ossetíu er sagður í 
rúst, og lík liggja þar eins og hrá-
viði.

Átökin breiddust út í gær þegar 
aðskilnaðarsinnar í Abkasíu gerðu 
stórskotaliðsárásir á hersveitir 
Georgíumanna. Abkasía er, eins 
og Suður-Ossetía, hérað sem form-
lega tilheyrir Georgíu, en hefur 
stjórnað sér sjálft frá árinu 1992.

Mikhaíl Saakashvili, forseti 
Georgíu, kallaði í gær eftir vopna-
hléi, og skipaði georgískum her-
sveitum að draga sig út úr Tskhin-
vali, höfuðborg Suður-Ossetíu. Þá 
gaf hann hernum skipun um að 
svara ekki árásum rússneska her-
aflans. Þing Georgíu lýsti í gær 
yfir stríðsástandi í landinu.

Dmitrí Medvedev, forseti Rúss-
lands, sagði George W. Bush 
Bandaríkjaforseta fyrr um daginn 
að vopnahlé komi ekki til greina 
fyrr en herafli Georgíu yrði dreg-
inn til baka út úr Suður-Ossetíu. 
Hann sagði Rússum bera skylda 
til að vernda rússneska borgara í 
héraðinu. 

Rússneskar þotur gerðu í gær 
loftárásir á bæi í Georgíu. Frétta-
maður AP segir að eftir árásir á 
bæinn Gori í miðri Georgíu hafi 
íbúðablokkir staðið í ljósum 
logum, og tugir óbreyttra borgara 
hafi legið í valnum, þar á meðal 
börn og gamalmenni.

Rússnesk stjórnvöld segja 
fimmtán rússneska friðargæslu-
liða hafa fallið í átökunum, og um 
150 hafa særst. Þau staðfesta að 
tvær rússneskar orrustuþotur hafi 
verið skotnar niður, en stjórnvöld 
í Georgíu segjast hafa skotið niður 
tíu orrustuþotur.

Í yfirlýsingu frá Flóttamanna-

stofnun Sameinuðu þjóðanna 
kemur fram að stofnunin óttist að 
fjöldi óbreyttra borgara muni 
flýja  átökin. Stofnunin telur, 
byggt á upplýsingum frá georg-
ískum stjórnvöldum, að um 2.400 
hafi þegar flúið til Georgíu vegna 
átakanna í Suður-Ossetíu. Rússn-
esk stjórnvöld segja að um það bil 
30.000 hafi flúið til Rússlands.

Sérfræðingar óttast að stríðs-
átök undanfarinna daga geti komið 
af stað allsherjarstríði milli Rúss-
lands og Georgíu. Stjórnvöld í 
Georgíu hafa lýst yfir miklum 
áhuga á að ganga í Evrópusam-
bandið og Atlantshafsbandalagið. 
Það hefur fallið í afar grýttan jarð-
veg hjá rússneskum stjórnvöld-
um.  brjann@frettabladid.is

Rússar segja mörg þúsund hafa 
fallið í átökum í Suður-Ossetíu
Talið er að á þriðja þúsund hafi fallið í bardögum í Suður-Ossetíu síðustu daga. Flóttamenn segja mannfall 
mikið og að höfuðborg héraðsins sé í rúst. Georgíumenn kalla eftir vopnahléi og aðstoð alþjóðasamfélagsins.

HÖRMUNGAR Eldri kona liggur slösuð utan við íbúðarbyggingu í bænum Gori í 
Georgíu í gær eftir að rússneskar herþotur gerðu loftárásir á bæinn. Nágrannar kon-
unnar komu henni til hjálpar, en tugir féllu í loftárásunum. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

GEORGÍA, AP Sendinefnd frá Evr-
ópusambandinu, Atlantshafs-
bandalaginu og Bandaríkjunum 
hélt í gærkvöldi til Georgíu til að 
reyna að stilla til friðar. Evrópu-
sambandið og Bandarísk stjórn-
völd kölluðu í gær eftir tafar-
lausu vopnahléi. 

„Ég hef miklar áhyggjur af 
ástandinu í Georgíu,“ sagði 
George W. Bush Bandaríkjafor-
seti í yfirlýsingu í gær. Hann er 
staddur í Peking í Kína vegna 
Ólympíuleikanna. Hann sagði 
árásir Rússa utan átakasvæðis-
ins sýna að átökin væru að magn-
ast.

„Við höfum kallað eftir því að 
ofbeldi á svæðinu verði stöðvað 
án tafar,“ sagði Bush og kallaði 
eftir því að rússneskar sprengju-
flugvélar hættu tafarlaust árás-
um.

Nicolas Sarkozy, forseti Frakk-
lands, lagði í gær til að stríðandi 
fylkingar samþykktu þegar í 
stað vopnahlé í þremur þrepum. 
Hann lagði til að rússneskir og 
georgískir hermenn yrðu dregn-
ir til baka svo staðan yrði eins og 
hún var áður en stjórnvöld í 

Georgíu réðust gegn aðskilnaðar-
sinnum í Suður-Ossetíu á föstu-
dag.

Stjórnvöld í Georgíu biðluðu í 
gær til Evrópusambandsins og 
Atlantshafsbandalagsins vegna 
herflutninga Rússa til Suður-
Ossetíu og árása á hermenn og 
óbreytta borgara.

Stjórnvöld í Rússlandi sökuðu 
Georgíumenn um að stuðla að 
þjóðarmorði í Suður-Ossetíu. 
Stjórnvöld í Georgíu sökuðu á 
móti Rússa um þjóðarmorð í hér-
aðinu.  - bj

Sendinefndir vesturveldanna reyna að stilla til friðar:

Vilja vopnahlé milli 
stríðandi fylkinga

BIÐLAÐI Mikhaíl Saakashvili, forseti 
Georgíu, biðlaði í gær til Evrópusam-
bandsins og Atlantshafsbandalagsins 
að hjálpa til að stilla til friðar.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Styður þú mótmæli Ásmundar 
Jóhannssonar, kvótalausa sjó-
mannsins frá Sandgerði?
Já 72,7%
Nei 27,3%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Fórst þú í miðbæ Reykjavíkur 
til að taka þátt í eða fylgjast 
með Gleðigöngunni?

Segðu þína skoðun á visir.is
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greinar@frettabladid.is

FRÁ DEGI TIL DAGS

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Á tímum efnahagslægðar með 
erfiða aðlögun fram undan 

þurfa Íslendingar að vera vel 
meðvitaðir um þá sterku stöðu sem 
landið hefur í krafti ríkulegra 
auðlinda. Erfiðleikum verður best 
mætt með því að ráðast óhikað í að 
nýta þau einstöku tækifæri sem 
sérstaða landsins býður upp á. Á 
vegum ríkisstjórnar og atvinnulífs 
eru nú í undirbúningi margháttað-
ar aðgerðir sem miða að því að 
auka verðmætasköpun og fjölga 
hálaunastörfum á næstu árum. 
Engin önnur ríkisstjórn hefur 
unnið með jafnskipulögðum hætti 
að því að fá hingað til lands 
fjölbreytt fyrirtæki á sviði 
orkufrekrar hátækni. Grettistaki 
er verið að lyfta í bótum á 
umhverfi sprotafyrirtækja með 
tvöföldun fjármagns Tækniþróun-
arsjóðs og stofnun fjárfestinga-
sjóðsins Frumtaks, auk annarra 
aðgerða. Samhliða er unnið að 
róttækum skipulagsbótum í 
umhverfi ferðaþjónustunnar og að 
því að tryggja aukið fjármagn til 
markaðssóknar á næstu árum. 
Ríkisstjórnin hefur sérstaklega 
greitt götu stóriðju á Bakka með 
samstarfsyfirlýsingu, og gegnum 
orkuöflun á vegum Landsvirkjun-
ar. Til lengri framtíðar er ríkis-
stjórnin í samstarfi við atvinnulífið 
um að undirbúa gagnger orkuskipti 
í samgöngum, sem leysa Ísland af 
klafa innflutts eldsneytis, bæði 
með rafmagni og framleiðslu á 
innlendu eldsneyti. Hugsanlega er 
þar framtíðarvísir að stóriðnaði á 
landsbyggðinni sem byggist að 
töluverðu leyti á hefðbundnum 
landbúnaði. 

Grænar kísilflögur 
Ríkisstjórninni hefur tekist með 
markvissri markaðssókn að vekja 
eftirtekt á kostum Íslands meðal 
fyrirtækja sem, eins og við, 
sérhæfa sig í framleiðslu á 
endurnýjanlegri orku. Ört vaxandi 
sólarorkuiðnaður heimsins byggist 
á kísilflögum, sem skortur er á í 
heiminum í dag. Mörg fyrirtæki 
undirbúa því víða miklar fjárfest-
ingar í þessari grein. Framleiðsla 
þeirra krefst mikillar orku, og hin 
framsýnustu hafa fallist á þær 
röksemdir Íslendinga, að fyrirtæki 
sem framleiða búnað til að vinna 
græna sólarorku ná samkeppnis-
forskoti ef þau geta sýnt fram á að 
búnaður þeirra er líka unninn með 
grænni orku úr vatnsafli eða 
jarðhita.

Þrjú fyrirtæki eiga nú í viðræð-
um við Íslendinga um möguleika á 
því að hefja hér framleiðslu á 
mismunandi stigum á kísilflögum 
til vinnslu á sólarorku. Þau þurfa 
mikla orku, hundruð manna, og 
greiða há laun. Reynslan sýnir að í 
kringum þau verður til flóra 
smárra sérhæfðra þjónustufyrir-
tækja. Íslendingar eiga hins vegar 
í harðri samkeppni um fyrirtæki 
af þessum toga, og enn er ekkert 
gefið um niðurstöðu. Erfiðar 
aðstæður í fjármálum heimsins 
kunna að setja tímabundið strik í 
reikninginn. 

Gagnaver og sæstrengir 
Í kjölfar ákvörðunar ríkisstjórnar-
innar um að leggja nýjan fjar-
skiptastreng til Evrópu hefur á 
vegum iðnaðarráðuneytisins og 
Útflutningsráðs átt sér stað 
markviss kynning á kostum 
Íslands til að hýsa gagnaver af 
ýmsum gerðum. Svalt veðurfar, 
menntaður mannafli, lífsgæði í 
formi öryggis – og síðast en ekki 
síst, græn orka, gera Ísland að 
ákjósanlegum stað fyrir gagna-
verin. Nýr strengur var algjör 
forsenda þeirrar söluherferðar. 
Árangurinn lofar mjög góðu. Eitt 
gagnaver er í þróun, og búið að 
taka ákvörðun um tugmilljarða 
fjárfestingar, sem skapa fjölmörg 
störf fyrir iðnaðarmenn og 
hátæknisérfræðinga. Viljayfirlýs-
ing hefur verið undirrituð um 
annað gagnaver, og mörg stór-
fyrirtæki hafa lýst áhuga á að 
reisa hér gagnaver í framtíðinni, 
sum fleiri en eitt. 

Af hálfu sumra þeirra hefur 
komið fram eindreginn vilji til að 
þriðji sæstrengurinn verði lagður, 
til Bandaríkjanna. Sjálfur tel ég 
brýnt að skoða það út í hörgul. 
Ísland yrði þá mitt á milli 
heimsálfanna, og gæti beint 
þjónustu sinni til beggja. Eitt 
fyrirtækjanna hefur til dæmis lýst 
yfir í viðræðum við iðnaðarráðu-
neytið að yrði af þriðja strengnum 
væri það reiðubúið til að reisa hér 
að minnsta kosti tíu gagnaver sem 
hvert um sig þarfnast 10 MW. Á 
næstu misserum þarf því að skoða 
til hlítar hvort, og hvenær, sé rétt 
að ráðast í þá framkvæmd. 
Bygging gagnavera og þriðji 
sæstrengurinn er vitaskuld 
langtímaverkefni, en viðtökurnar 
við herferð stjórnvalda lofa góðu. 
Ef orka verður til reiðu gætu 
gagnaver af ýmsu tagi orðið að 
nýrri og mikilvægri stóriðju á 
sviði mengunarlausrar hátækni.

Aflþynnur og koltrefjar 
Á Akureyri er þegar hafin 
bygging 70-90 manna verksmiðju í 
eigu ítalska fyrirtækisins 
Becromal og Strokks ehf. sem 
mun framleiða aflþynnur úr áli, 
sem notaðar verða í rafþétta. 
Landsnet hefur þegar hafið 
styrkingu flutningskerfis raf-
magns frá Blöndu svo unnt sé að 
tryggja verksmiðjunni þau 75 MW 
sem hún þarf á að halda. Miðað við 
vöxt rafeindaiðnaðarins og áform 
fyrirtækisins er líklegt að á næstu 
árum verði afköst aflþynnuverk-
smiðjunnar tvöfölduð. 

Á Sauðárkróki er starf undir-
búningsfélags að stofnun kol-

trefjaverksmiðju á undan áætlun. 
Koltrefjar eru geysisterkar og 
léttar kolefnistrefjar sem í 
framtíðinni verða meðal annars 
notaðar í bíla og flugvélar. 
Framleiðslan þarfnast talsverðrar 
orku, og á Króknum er til staðar 
sérþekking á steinullarframleiðslu 
með trefjum úr blágrýti. Ríkið á 
aðild að félaginu í gegnum 
Nýsköpunarmiðstöðina. Örfá 
fyrirtæki starfa að framleiðslu 
koltrefja í heiminum, og allar spár 
eru um tíföldun framleiðslu á 
næsta áratug. Hér gæti því verið 
um mikilvægt tækifæri að ræða 
til lengri framtíðar, þótt ekki sé 
landsýn í málinu – ennþá. 

Íslendingar eiga í harðri 
samkeppni við önnur lönd 
varðandi koltrefjar, kísilfram-
leiðslu og ýmsa aðra framleiðslu. 
Við verðum að geta boðið sömu 
fjárfestingakjör og þau. Það er 
sérstaklega erfitt að vekja áhuga 
erlendra fjárfesta á tækifærum 
utan suðvesturhornsins. Í 
iðnaðarráðuneytinu er því verið að 
leggja lokahönd á greinargerð um 
hvers konar ívilnanir vegna 
fjárfestinga við getum, og 
þurfum, að bjóða til að standast 
samkeppnina. Í framhaldinu mun 
ráðuneytið kynna ríkisstjórn 
tillögur í því efni. 

Uppbygging raforkukerfisins 
Trygg afhending á orku er 
forsenda þess að hægt sé að 
byggja upp orkufreka hátækni. 
Flöskuhálsar í flutningskerfinu 
koma í veg fyrir hámarksnýtingu 
á fjárfestingu í virkjunum sem 
þegar eru til staðar, og afhend-
ingaröryggi er sums staðar ekki 
nægilegt. Fyrir liggur skýr vilji 
iðnaðarráðuneytisins um að 
byggja upp flutningskerfið á 
Vestfjörðum, og þar þarf að auka 
orkuframleiðslu. Nú þegar er 
unnið að því að styrkja flutning 
raforku frá Blöndu í Eyjafjörð, og 
vilji ríkisstjórnarinnar stendur til 
þess að spenna upp og bæta 
flutningslínur milli Húsavíkur og 
Kárahnjúka. Sömuleiðis eru áform 
um að ráðast í nýtt flutningskerfi 
til Þorlákshafnar til undirbúnings 
orkufrekum hátækniiðnaði þar. 
Miklar fjárfestingar eru því fram 
undan í endurbótum á flutnings-
kerfi raforku. Jafnframt eru nú 
djúpboranir að fara að af stað, 
sem gætu gjörbylt orkufram-
leiðslu hér á landi á næstu 
áratugum.

Ríkisstjórnin vinnur því af 
krafti í samstarfi við atvinnulífið 
að því að skjóta nýjum og 
fjölbreyttari stoðum undir 
atvinnulíf Íslendinga. Hin græna 
orka Íslendinga er að verða miklu 
eftirsóttari en áður. Möguleikarnir 
eru miklir, og á þau mið verða 
Íslendingar að róa af framsýni og 
bjartsýni. Efalítið munu þrenging-
ar á fjármagnsmörkuðum 
heimsins hafa áhrif á hversu hratt 
og vel gengur. Það fiskar hins 
vegar enginn nema hann rói. Í 
iðnaðarráðuneytinu róa menn á 
bæði borð.

Stórhuga áform um 
orkufreka hátækni

ÖSSUR SKARPHÉÐINSSON

Í DAG | Iðnaður

Ráðherraskipti
Andrés Jónsson, fyrrverandi formaður 
Ungra jafnaðarmanna, er oft með 
puttann á púlsinum. Á heimasíðu 
sinni á föstudaginn fjallar hann um 
hugsanlegar hrókeringar á ráðherrum 
í ríkisstjórninni. Nefnir hann sem 
dæmi að á sama tíma og rætt sé um 
að Árna Mathiesen fjármálaráðherra 
verði skipt út fyrir Bjarna Benedikts-
son rumski Árni og ráðist 
meðal annars að N1-olíu-
félaginu fyrir meint okur á 
bensíni. Andrés spyr hvort 
það sé nokkur tilviljun þar 
sem Bjarni sé jú stjórnar-
formaður 
þess ágæta 
olíufélags.

Notalegir stólar
En Andrés hefur líka heyrt af tog-
streitu milli ráðherra Samfylkingar 
sem óttast að missa stólana sína á 
miðju kjörtímabili. Segir hann suma 
ráðherranna hafa skotið illa dul-
búnum skotum á samráðherra sína. 
Minnist Andrés þess þegar Siv Frið-
leifsdóttur var skipt út úr ríkisstjórn 
og segir þá framsóknarmenn sem 
muna aðdragandann að þeim 

skiptum hafa tjáð sér að nú 
eigi samskipti milli ráðherra 
bara eftir að versna.

Langa töngin
Hugsanlega greina einhverjir 

ráðherrarnir að þeirra stólar 
séu valtari en annarra. 
Gárungarnir gera 
nú því skóna að 

úrskurður Þórunnar Sveinbjarnar-
dóttur umhverfisráðherra, þess efnis 
að allar framkvæmdir vegna álvers á 
Bakka skuli í sameiginlegt umhverfis-
mat, sé í raun langatöng Þórunnar í 
átt til, bráðum fyrrverandi, samráð-
herra sinna. Aðrir segja að Þórunn 
sé með þessu að tryggja stöðu sína 

því forystu flokksins, sem 
annt er um Fögru Íslands 

umhverfisatkvæðin, láti 
sér ekki detta í hug að 
skipta út umhverfis-
ráðherranum sem sett 
hefur umhverfismál á 
oddinn.

olav@frettabladid.is

H
álfur mánuður er nú þar til flokksþing Demókrata-
flokksins hefst vestur í Denver í Colorado. Fáeinum 
dögum síðar halda repúblikanar sitt þing í St. Paul 
í Minnesota. Með flokksþingunum hefst formlegur 
endasprettur kosningabaráttunnar fyrir bandarísku 

forseta- og þingkosningarnar í nóvember. 
Í nýlegri ferð forsetaframbjóðanda demókrata, Baracks 

Obama, um Mið-Austurlönd og Evrópu kom glögglega í ljós hve 
gríðarlegar væntingar heimsbyggðin bindur við forsetaskipti í 
voldugasta ríki heims. Í Berlín fylltu 200.000 manns breið strætin 
í kring um torgið þar sem frambjóðandinn hélt tölu. Það lá við 
að það gilti einu hvað hann segði, aðsóknin endurspeglaði þær 
miklu væntingar sem Þjóðverjar binda við manninn sem þeir 
vona að verði arftaki George W. Bush í Hvíta húsinu. Reyndar 
sýna kannanir að ef Þjóðverjar hefðu atkvæðisrétt fengi Obama 
þrjú af hverjum fjórum atkvæðum þeirra. Meðal Frakka yrði 
þetta hlutfall enn hærra. Þetta staðfestir mikinn áhuga Evrópu-
manna (og reyndar fólks út um allan heim) á forsetakosningun-
um vestanhafs og þær miklu væntingar sem fólk utan Banda-
ríkjanna bindur við stjórnarskipti þar. 

Ljóst er að þessar væntingar eru svo miklar að útilokað er að 
þær verði uppfylltar. Vonbrigði eru fyrirséð. 

Þessar væntingar endurspegla reyndar annað: að Evrópu-
menn vilja geta kunnað vel við Bandaríkin, en flestir hafa þeir 
átt afskaplega erfitt með það svo lengi sem Bush yngri sat á 
forsetastóli. Væntingarnar sem þeir gera til forsetaskipta endur-
spegla því von þeirra um að þau muni verða til þess að þeir, 
Evrópumennirnir, geti aftur farið að kunna vel við Bandaríkin. 

Hafa ber í huga að Obama fór í þessa ferð ekki til að ganga 
í augun á þeim þjóðum sem hann heimsótti, heldur til þess að 
reyna að styrkja ímynd sína heima fyrir sem stjórnmálamanns 
sem kunni að fóta sig í alþjóðamálum, en reynsluleysi á því sviði 
er eitt af því sem mótframbjóðandi hans, reynsluboltinn John 
McCain, hefur notað gegn honum í kosningabaráttunni. 

Af því að dæma sem Obama sagði í þessari utanlandsför sinni 
– þar sem fjölmiðlar fylgdu honum eftir hvert fótmál – mun 
Bandaríkjastjórn undir hans forystu stíga varlegar til jarðar í að 
beita valdi sínu út á við, en engra kollsteypubreytinga á banda-
rískri utanríkisstefnu mun samt verða að vænta. Til dæmis mun 
„baráttan gegn hryðjuverkum“ halda áfram, sem og krafan um að 
bandamenn Bandaríkjanna leggi þeim lið í þeirri baráttu. 

Að vísu mun Bandaríkjastjórn undir forystu Obamas og demó-
krata vafalaust sýna sterkari viðleitni til samráðs við banda-
menn, og hún mun eflaust gera sér far um að varpa af stjórninni 
þeirri ímynd „einfara“ í alþjóðamálum sem Bush-stjórnin hafði 
skapað sér, það er að stjórn reynir í krafti aflsmunar að hafa sitt 
fram í heiminum, hvað sem öðrum þjóðum kann um það að þykja. 
Slík stefna einkenndi stefnu Bush-stjórnarinnar sérstaklega 
fyrstu árin eftir hryðjuverkaárásirnar 2001, en á síðustu miss-
erum hefur hún reynt að snúa á braut samráðs og fjölþjóðasam-
vinnu við lausn hinna ýmsu vandamála á alþjóðasviðinu, eftir að 
reynslan kenndi henni að slíkar aðferðir skiluðu betri árangri. 

Hvort hinum hálf-afríska, greinda og mælska Obama muni 
sem forseta – nái hann kjöri – reynast unnt að uppfylla vænt-
ingar umheimsins um viðkunnanlegri Bandaríki sem fara betur 
með hið mikla vald sitt verður reynslan að sýna. En þeir sem 
gera sér væntingar um alger umskipti eftir endalok Bush-tíma-
bilsins ættu að vera undir vonbrigði búnir. 

Heimsbyggðin bíður endaloka Bush-tímabilsins. 

Miklar væntingar, 
vonbrigði fyrirséð

AUÐUNN ARNÓRSSON SKRIFAR
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É
g er mjög spenntur og 
efast ekki um að þetta eigi 
eftir að verða mikið ævin-
týri,“ segir Hjörleifur, 
sem pakkar nú saman 
föggum sínum og undir-

býr flutning úr borginni norður í 
Ásbyrgi. Hann kvíðir ekki flutningun-
um enda vanur að vera á faraldsfæti. 
Hefur undanfarin ár svo til búið í 
ferðatösku, starfað sem leiðsögu maður 
með Íslenskum fjallaleiðsögumönnum 
á sumrin en haft vetursetu í Berlín og 
stundað þar heimspeki. Nú sér hann 
fram á að geta í fyrsta skipti búið sér 
framtíðarheimili og það í Ásbyrgi. 

„Ég vona það. Þetta er alla vega 
framtíðarstarf og það þarf mikið að 
koma mér á óvart til að ég gefist upp,“ 
segir hann.

Heimspekin og 
náttúran heilla
Heimspekin og fjallamennskan hafa 
alltaf verið helstu áhugamál Hjörleifs. 
Og meira en það því hann hefur verið 
svo heppinn að fá að vinna við hvort 
tveggja. Eftir B.A.-próf í heimspeki 
frá Háskóla Íslands hélt hann til 
Berlínar í framhaldsnám og á svipuð-
um tíma stofnaði hann ásamt fleirum 
fyrirtækið Íslenska fjallaleiðsögu-
menn.

„Við vorum fjórir leiðsögumenn sem 
vildum bjóða upp á eitthvað nýtt í 
ferðamennsku og stofnuðum fyrirtæk-
ið. Ég myndi segja að þetta væri dæmi-
gert frumkvöðlafyrirtæki með öllum 
þeim kostum og göllum sem því fylgja. 
Við byrjuðum fjórir en núna vinna 20 
manns bara á skrifstofunni og leið-
sögumennirnir eru fleiri en ég kann að 
telja,“ segir Hjörleifur sem þarf nú að 
segja skilið við fyrirtækið vegna nýja 
starfsins. Hvernig kom það til?

„Það er ekki oft sem ég sit í róleg-
heitum á sunnudagsmorgni og næ að 
lesa blöðin í næði en einn sunnudags-
morguninn í lok maí sá ég auglýsingu í 
Morgunblaðinu þar sem þessi staða 
var auglýst. Ég las hana upphátt fyrir 
kærustuna mína og ætlaði svo ekkert 
að hugsa meira um það þangað til hún 
fór að minna mig á það síðar. Það end-
aði svo með því að ég sótti um,“ segir 
hann.

Tilbúinn í frystikistulífið
Nýja starfið leggst vel í Hjörleif. 
„Þetta er ákaflega spennandi starf og 
hefði verið það jafnvel þótt Vatna-
jökulsþjóðgarður hefði ekki komið til 
sögunnar. Þjóðgarðurinn eins og hann 
var í Jökulsárgljúfrum einn og sér er 
einstakt svæði og fallegt. Það hefur 
einhvern gríðarlegan sjarma. Fram að 
þessu hef ég eiginlega aldrei getað 
hugsað mér að búa úti á landi en það 
var eitthvað við staðinn sem kveikti í 
mér,“ segir Hjörleifur og kveðst 
hlakka til að takast á við lífið í sveit-
inni. 

„Það á auðvitað eftir að reyna á þetta 
en ég held að maður fari að lifa svolítið 
öðruvísi, svona hálfgerðu frystikistu-
lífi sem er þannig að þú ferð ekkert út 
í búð nema kannski einu sinni í viku.

Jafnframt geri ég ráð fyrir því að 
maður þurfi á einhvern hátt að vera 
sjálfum sér nógur með afþreyingu og 
það er bara heillandi.“

Starf í mótun
Allur gamli þjóðgarðurinn í Jökulsár-
gljúfrum tilheyrir nú norðursvæði 
Vatnajökulsþjóðgarðs auk þess sem 
friðlýst svæði við Herðubreiðarlindir 
og Öskju eru í umsjá þjóðgarðsins. 

„Svæðið er enn í mótun meðal ann-
ars vegna þess að verið er að bíða eftir 
úrskurði óbyggðanefndar um þjóð-
lendur,“ útskýrir Hjörleifur en búist 
er við að þjóðgarðurinn stækki tals-
vert á næstu árum. Ný gestastofa var 
opnuð í Ásbyrgi í vor og fyrst um sinn 
gengur Hjörleifur í öll þau störf sem 
fyrri þjóðgarðsvörður í Ásbyrgi 
sinnti. 

„Eitt af því sem er svo spennandi 
við starfið er að það er svolítið ómótað 
enn og væntanlega höfum við eitthvað 
um það að segja hvernig það þróast. 
Nú er þetta orðinn einn þjóðgarður og 
því fylgja ný verkefni. Það þarf að 
samræma starfið í garðinum í heild og 
öll sú skipulags- og undirbúningstíma 
mun taka tíma.“

Mikilvægt skref í náttúruvernd
Hjörleifur er sannfærður um að stofn-
un Vatnajökulsþjóðgarðs sé af hinu 
góða. 

„Náttúruvernd almennt er fyrir 

Heimspekin verður að bíða

HJÖRLEIFUR FINNSSON Meðal verkefna þjóðgarðsvarðar á hverjum stað er að sjá um daglegan rekstur garðsins og hafa 
umsjón með aðstöðu fyrir ferðamenn. „Svo þarf að sinna fræðsluhlutverkinu, sem er ekki síður mikilvægt en verndar-
hlutverkið,“ segir Hjörleifur.   FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Vatnajökulsþjóðgarður var formlega stofnaður hinn 7. júní síðastliðinn. Garðurinn er 
stærsti þjóðgarður í Evrópu eða um 12.000 ferkílómetrar að stærð, sem samsvarar 
um tólf prósentum af yfirborði Íslands. Sem stendur nær garðurinn til alls þjóðgarðs-
ins í Skaftafelli og í Jökulsárgljúfrum auk nánast alls Vatnajökuls og helstu áhrifa-
svæða hans. Til stendur að stækka garðinn frekar í framtíðinni. 

Meginstarfsstöðvar þjóðgarðsins verða fjórar: Skaftafell, Ásbyrgi, Skriðuklaustur og 
Kirkjubæjarklaustur. Þegar hafa verið ráðnir þrír þjóðgarðsverðir til starfa, í Ásbyrgi, 
Skaftafelli og á Skriðuklaustri. Gestastofur eru í Ásbyrgi og Skaftafelli og stefnt að því 
að gestastofurnar verði alls sex talsins. Sú næsta mun rísa á Skriðuklaustri. 

Landvarsla innan marka þjóðgarðsins er nú á fjórum stöðum en verður að líkind-
um á ellefu stöðum þegar uppbyggingu þjónustunetsins lýkur. 

Vatnajökulsþjóðgarður er ríkisstofnun sem lýtur sjö manna stjórn skipaðri af 
umhverfisráðherra. 

Vatnajökulsþjóðgarður

DETTIFOSS Allur gamli þjóðgarðurinn í Jökulsárgljúfrum heyrir undir Vatnajökulsþjóðgarð. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Undanfarinn áratug hefur Hjörleifur Finnsson starfað 
sem leiðsögumaður á Íslandi á sumrin en heimspek-
ingur í Berlín á veturna. Nú söðlar hann um og gerist 
þjóðgarðsvörður í Ásbyrgi í hinum nýstofnaða Vatna-
jökulsþjóðgarði. Þórgunnur Oddsdóttir hitti Hjörleif 
áður en hann hélt norður.

Við höfum 
hagsmuni 
af því að 
vernda 
ómanngerða 
náttúru 
einfaldlega 
vegna þess 
að ómann-
gerð náttúra 
er orðin 
sjaldgæfur 
partur af 
menningu 
okkar

hagsmuni fólks. Við höfum hagsmuni 
af því að vernda ómanngerða náttúru 
einfaldlega vegna þess að ómanngerð 
náttúra er orðin sjaldgæfur partur af 
menningu okkar,“ segir Hjörleifur og 
bendir á að með stofnun þjóðgarðsins 
sé tryggt að ákveðin svæði verði 
vernduð.

„Mér finnst oft þyngra en tárum taki 
þegar maður sér land hverfa undir 
virkjanir og stóriðjustefnan eins og 
hún hefur verið rekin hér á landi 
undanfarin misseri er alveg út úr kú. 
Eins og ég lít á náttúruvernd og nátt-
úruverndarpólitík þá var stofnun 
Vatnajökulsþjóðgarðs mikilvægt 
skref. Það er bæði áhugavert og mikil-
vægt að við gerum okkur grein fyrir 
því að atvinnustarfsemi og verndun 
geta farið saman, ekki síst í ferðaþjón-
ustu, og ég efast ekki um að þjóðgarð-
urinn eigi eftir að verða lyftistöng 
fyrir þessi svæði. Þar fyrir utan er 
hagræði af því að reka garðana saman 
sem eina heild.

Menn álíta núna að Vatnajökulsþjóð-
garður sé mikilvægur fyrir ferðaþjón-
ustuna og það finnst mér vera nýtt stef 
hér á landi. Ferðaþjónustan hefur auð-
vitað alltaf notað þjóðgarðana í sinni 
markaðssetningu, það eitt að setja það 
inn í ferðalýsingu að á þessum ákveðna 
degi verði farið inn í þjóðgarð gefur 
ferðamönnum vísbendingu um að þar 
sé eitthvað áhugavert að sjá. Þannig 
hafa þjóðgarðar mikið markaðsgildi 
og eru eitt af því fáa sem ríkið hefur 
gert fyrir ferðaþjónustuna almennt,“ 
segir Hjörleifur. 

Þýðir það þá að honum finnist stuðn-
ingur ríkisins við ferðaþjónustuna 
ekki nægilegur?

„Staðreyndin er sú að hér á Íslandi 
hefur ferðaþjónusta verið olnboga-
barn í kerfinu. hún hefur nánast ekk-
ert fengið af peningum og utanum-
haldið er lítið miðað við að þetta er 
þriðja stærsta útflutningsgreinin. 
Hafrannsóknastofnun kostar millj-
arða til rannsókna á sjávarútvegi, við 
erum með Rannsóknarstofnun 
iðnaðarins og háskólastofnanir 
tengdar þessum stóru atvinnu-
greinum. Á meðan hefur ferðaþjón-
ustan enga rannsóknarstofu, pínulitar 
deildir við háskólana og rannsóknir 
og tölfræði eru í skötulíki miðað við 
önnur lönd. Hversu stór hluti þeirra 
ferðamanna sem koma til Íslands fara 
í jöklaferð? Það veit enginn. Það eru 
ekki til neinar svona tölur.“

Erfitt að kveðja heimspekina
Þótt Hjörleifur sé ánægður með að 
eyða næstu árum í Ásbyrgi fylgir því 
einnig svolítill tregi. Heimspekin 
verður að bíða í bili jafnvel þótt 
margur gæti haldið að í kyrrðinni í 
Ásbyrgi gæfist nægur tími fyrir 
heimspekilegar vangaveltur. 

„Það er einfaldlega þannig að til 
þess að geta stundað heimspeki þarf 
maður samfelldan mikinn tíma og 
ekki vera að gera neitt annað. Heim-
speki er ekki þannig, alla vega ekki 
eins og ég hef stundað hana, að maður 
sé bara að hugsa einn með sjálfum 
sér. Þetta er fræðivinna, maður 
leggst í rannsóknir og úr þeim kemur 
síðan texti. Þetta er ákveðið vinnu-
ferli sem tekur tíma. Ég á eftir að 
sakna heimspekinnar. Það var það 
eina sem var virkilega erfitt við 
þessa ákvörðun.“





ÚTSALA -30% ÚTSALA -50

30%
afsláttur

af öllum 
ljósum

HÚSASMIÐJA

50%
afsláttur

af öllum
barnaljósum

*Útsöluafsláttur gildir ekki af öðrum tilboðum eða stjörnumerktum vörum. Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.

25%
afsláttur

af öllum
garðhúsgögnum

30%
afsláttur

af allri
viðarvörn

30%
afsláttur

af öllum 
búsáhöldum

25-80%
afsláttur

af öllum 
flísum

30%
afsláttur

af öllum
útivistarfatnaði

20%
afsláttur

af öllum 
smáraftækjum

HÚSASMIÐJAN ÚTSALA

ÚTSALAN ER HAFIN

6. - 30. ágúst 2008

Útsölublaðið
er komið út



0% ÚTSALA -80% ÚTSALA

ANÚTSALA

Trooper
7.87 Kw, grillflötur 48x40 sm,
tveir ryðfríir brennarar
3000236

26.990
31.990

34.999
45.995

VERÐLÆKKUN
Á ÖLLUM 
SLÁTTUVÉLUM

Rafmagnsvél,
Texas
1000W á hjólum, 
grassafnari.
5085124

Vegg- og 
gólfflísar
Club Ceramica,
gegnheilar
frostþolnar, 45x45 sm 
flísar.
8630740-3

1.995kr/m2

3.745 kr/m2

45%
AFSLÁTTUR

Sláttuvél, Mega
5 Hp, 50 sm sláttubreidd, 
safnari, 5 mismunandi 
hæðarstillingar.
5085243

9.999
12.999

Frábært
verð

Garðstóll
11469155

Garðborð
Með glerplötu.
11230227

2.590
3.490

1.890
2.590

3 ltr
7207020-6

NÝ MÁLNING
Sérhönnuð fyrir íslenskar aðstæður

3.999
8.995

1.999
3.995

10 ltr
7207040-6

18V, 2 rafhlöður. 
Hleðslutími 1 klst, veggfesting
5083700

13.999
19.995

Topplyklasett Toolux
1/4”, 33 stk.
5052550

1.995
4.779

Worx
Orf og hekkklippur
saman í setti
engin snúra
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„Við erum allir áhugamenn um íslenska 
sögu og menningu og hvort tveggja 
kristallast hér á Íslendingadeginum í 
Gimli. Hér sjáum við til dæmis málverk 
af Dyrhólaey, Gullfossi, Þingvöllum og 
fleiri íslenskum kennileitum, svo ekki 
sé minnst á fjallkonuna sem er óvenju 
glæsileg í ár. Svo má líka segja að 
almennur nördaskapur hafi ráðið því að 
við erum staddir hér í dag,“ segir Guð-
mundur Baldursson, einn af stofnend-
um vefsíðunnar Baggalútur. Upphafs-
menn síðunnar og makar þeirra voru 
staddir í miðri Norður-Ameríkuferð þar 
sem hápunkturinn var heimsókn til 
Gimli á Íslendingahátíðina.

Spurðir hvernig Gimli komi þeim 
fyrir sjónir segjast þeir hafa mætt ótrú-
legri gestrisni og góðum móttökum 
hvarvetna. „Okkur virðast standa allar 
dyr opnar,“ segir Karl Sigurðsson. „Í 
gærkvöldi vorum við á rölti um bæinn 
og gengum þá fram á hús eitt sem 
var alþakið íslenskum fánum. Framan 
á húsinu hékk borði sem á var letrað 
með stórum stöfum „Velkomin“. Við 
létum ekki segja okkur það tvisvar og 

gengum inn. Þar dvöldum við fram 
á rauða nótt í partíi með bæjarstjóra 
Gimli, ræðismanninum síunga Atla 
Ásmundssyni og fleiri valinkunnum 
og innfæddum eldri borgurum.“ 
Bragi Valdimar Skúlason segir marga 
viðstadda hafa kannast við Baggalút. 
„Hér búa greinilega margir sem hafa 
kynnt sér Baggalút, og þá sérstaklega 
tónlistina okkar. Heimsfrægðin er víða.“ 
Karl bætir um betur og segist hafa 
rætt við fólk sem hreinlega viðheldur 
íslenskukunnáttu sinni með því að 
hlýða á söngtexta sveitarinnar. 

Baggalútsmenn hrósa íbúum Gimli 
í hástert og segja tiltekna söguskoðun 
hafa fæðst í ferðinni. „Hann Haraldur 
félagi okkar kom með þá tilgátu að 
allt góða og kurteisa fólkið hafi flust 
hingað frá Íslandi. Reynsla okkar af 
íbúum bæjarins bendir vissulega til 
þess að nokkuð gæti verið til í því,“ 
segir Bragi og beinir athygli sinni því 
næst að sviðinu í Gimli Park, þar sem 
kór Seljakirkju hefur hafið magnaðan 
flutning á hinum sívinsæla slagara, 
Ísland ögrum skorið.

Heimsfrægðin er víða

HEIMSFRÆGIR Í GIMLI Hróður Baggalúts 
hefur borist til Nýja Íslands. 

THE JAKOBSSONS Íslendingahátíðin er 
vinsæll vettvangur fyrir endurfundi fjöl-
skyldna með íslenskar rætur. Jakobsson-
veldið lét sig ekki vanta.

FLIPP AÐ VÍKINGASIÐ Heimamennirnir Matt og Steve vöktu athygli hátíðargesta fyrir 
frumlega túlkun á fornum víkingasiðum.

„Harðfiskurinn selst betur en heitar 
lummur,“ segja þeir Art Kildor og 
Murrell Anderson frá Gimli. Þeir 
kumpánar höfðu í nógu að snúast 
við að sjá gestum hátíðarinnar fyrir 
ilmandi harðfiski sem þeir flytja að 
sögn inn frá Hafnarfirði fyrir hverja 
Íslendingahátíð.

„Það er gríðarleg eftirspurn eftir 
harðfiski hér um slóðir. Reglan er sú 
að í aðdraganda Íslendingadagsins 
er pantað mikið magn af harðfiski 
til bæjarins, en harðfiskur er samt 
á boðstólum allan ársins hring 
í ákveðnum búðum í bænum,“ 
segir Murrell, sem er giftur konu af 
íslenskum ættum. Hann var formaður 
skipulagsnefndar Íslendingahátíðar-
innar árin 1992 og 1993. 

Murrell segir hátíðina leika stórt 
hlutverk í bæjarlífi Gimli. „Margir bæjar-
búar vinna að því allt árið um hring að 
skipuleggja og kynna hátíðina. Fólkið 
hér er stolt af íslenskum rótum sínum 
og það er virkilega gaman að sjá að 
hingað kemur fólk hvaðanæva að í 
Kanada til að skemmta sér og heiðra 

minningu forfeðra okkar.“
Murrell ferðaðist til Íslands árið 

1975. Sótti hann meðal annars Akur-
eyri og Húsavík heim og skemmti sér 
hið besta í mánaðarlangri ferð. Art 
segist enn eiga eftir að sækja Ísland 
heim en það standi til bóta. „Fjöl-
skylda mín á í viðskiptasamböndum 
við Eimskip og Landsbankann. Ég 
ætla að fara til Íslands, grípa haug af 
seðlum og halda svo áfram að ferð-
ast,“ segir hann og skellir upp úr.

Got hardfisk?

HRESSIR Art Kildor og Murrell Anderson 
sögðu harðfiskinn vinsælan.

„Þetta var ósköp afslappað og þægi-
legt. Fólkið hér er svo vingjarnlegt 
og óformlegt að þetta varð ekkert 
vandræðalegt,“ segir Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir utanríkisráðherra. Ingibjörg 
var sérstakur heiðursgestur á Íslend-
ingahátíðinni og var sem slíkur, ásamt 
Hjörleifi Sveinbjörnssyni, eiginmanni 
sínum, hluti af mikilli skrúðgöngu 
sem farin var gegnum miðbæ Gimli 
við mikinn fögnuð viðstaddra.

Ingibjörg segir hátíðina afar góða 
auglýsingu fyrir Ísland og allt sem 
íslenskt er. „Þetta er ótrúlega merkileg 
hátíð. Þátttakan er gríðarleg og nær 
langt út fyrir Íslendingasamfélagið. 
Það er í raun ótrúlegt hversu mikla 
rækt þetta fólk leggur við rætur sínar, 
og hversu miklu máli það skiptir að 
vita um sögu forfeðra sinna. Fólkinu 
á þessum slóðum er greinilega vel 
kunnugt um þær hörmungar sem 
forfeður þeirra fóru í gegnum til að 
freista þess að skapa þessum afkom-

endum sínum betra líf. Það leggur 
mikið á sig til að hafa minningu 
þeirra í heiðri.“

Ingibjörg segir margt í fari íbúa 
Gimli og nágrennis minna sig á 
Ísland, sérstaklega útlitið. „Hérna hittir 
maður fyrir hvert kunnuglegt andlitið 
á fætur öðru. Maður sér börn og 
fullorðið fólk og finnst þetta vera fólk 
sem maður þekkir. Einnig er sérstak-
lega skemmtilegt að spjalla við eldri 
borgarana hér, sem margir hverjir tala 
mjög góða íslensku, án þess að hafa 
endilega komið til Íslands.“

Að mati Ingibjargar er mikilvægt að 
viðhalda tengslum Íslands og Kanada. 
„Áherslurnar sem við Íslendingar 
leggjum á menningartengslin þyrftu 
að taka meiri mið af unga fólkinu en 
verið hefur. Það skiptir miklu að yngra 
fólk fái að kynnast þeirri menningu 
sem Ísland nútímans hefur upp á að 
bjóða, og öfugt. Fortíðin skiptir máli, 
en við megum ekki lifa í henni.“

Mikið um kunnugleg andlit

MENNINGARTENGSL Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir ásamt Ölmu Sigurdson, 
fjallkonu Íslendingadagsins í ár.

HEIÐURSGESTIR Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur utanríkisráðherra og eiginmanni 
hennar, Hjörleifi Sveinbjörnssyni, var vel fagnað í mikilli skrúðgöngu í gegnum 
miðbæ Gimli.

ÍSLENDINGA-DUNK Keppt var í koddaslag, sem kallast dunk upp á ensku, á staur yfir 
hinu risavaxna Lake Winnipeg. Sýndu keppendur fádæma djörfung og hug, enda 
flestir af íslenskum ættum.

ENDALAUS FÍFLALÆTI Töluvert var um 
trúða í skrúðgöngunni miklu.

Ees-len-dinga-
dah-grr-in
Íslendingadagurinn var haldinn hátíðlegur í 119. sinn á slóðum Vestur-Ís-
lendinga um síðustu helgi. Um 60.000 gestir sóttu bæinn Gimli í Manitoba-
fylki í Kanada heim í tilefni hátíðarinnar. Mikið var um dýrðir að venju en 
hrottalegt morð sem framið var í bænum varpaði skugga á hátíðarhöldin. 
Kjartan Guðmundsson brá undir sig betri fætinum og tók hátíðargesti, inn-
fædda sem aðkomumenn, tali.
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S unddrottningarnar tvær 
keppa hvor um sig í tveim-
ur keppnisgreinum í Pek-

ing. Erla Dögg keppir í 100 metra 
bringusundi og 200 metra fjór-
sundi og Ragnheiður keppir í 50 
metra skriðsundi og 100 metra 
skriðsundi. Báðar eru þær vitan-
lega fullar tilhlökkunar fyrir 
leikana og setja stefnuna hátt.

HVAÐA ÞÝÐINGU HAFA 
ÓLYMPÍULEIKAR FYRIR ÞÉR?
ERLA DÖGG: Að vera keppandi á 
Ólympíuleikum er náttúrlega ný 
reynsla fyrir mér en ég kíkti nú 
samt til Aþenu árið 2004 til þess 
að skoða aðstæður og get því 
nokkurn veginn gert mér í hugar-
lund hvernig viðburður þetta er. 
Að koma til Aþenu á sínum tíma 
kveikti líka í mér til þess að 
vinna markvisst að því að ná 
þátttökurétti á Ólympíuleikun-
um og þetta er stærsti draumur 
hvers íþróttamanns að vera á 
meðal keppenda þar og tilhlökk-
unin er því mikil.
RAGNHEIÐUR: Fyrir mér eru 
Ólympíuleikarnir algjört ævin-
týri. Þegar ég náði á síðustu leika 
í Aþenu árið 2004 var ég salla-
róleg. Að komast á Ólympíuleika 
var þá búið að vera markmiðið 
svo lengi og ég vissi að ég myndi 
á endanum ná þangað. En um leið 
og ég steig fæti inn í Ólympíu-
þorpið og fór fyrst í laugina gerði 
ég mér grein fyrir því að það að 
ná á leikana var bara byrjunin. 
Að labba hringinn á opnunarhá-
tíðinni er eins og jól, afmæli og 
sumarfrí allt á sama tíma. Maður 
er þá búinn að vera að æfa og 
æfa alveg á fullu og það er eins 
og að fá auka orkuskot að labba 

inn á opnunarhátíðina og vita að 
maður er einn af fáum sem eru í 
þessari stöðu. Ég var að skoða 
allt og alla og allt of upptekin af 
Ólympíuandanum sem er yfir 
leikunum til að einbeita mér nóg 
í lauginni. Það má því segja að 
síðustu leikar hafi verið góð 
æfing fyrir leikana í Peking. Það 
eru í raun alveg gríðarleg for-
réttindi að geta farið aftur og 
gert betur. það er allavega planið. 
En ég er samt alveg viss um að 
þótt ég þykist vita hvað ég er að 
fara út í, þá verði þessir leikar 
ekki síðra ævintýri.  

ERTU SÁTT VIÐ UNDIRBÚNING 
ÞINN FYRIR ÓLYMPÍULEIKANA?
ERLA DÖGG: Mér er búið að ganga 
mjög vel á öllu sundárinu og hef 
verið að setja nokkur Íslandsmet 
og er vitanlega sátt við það. Ég 
er því í góðu líkamlegu formi en  
andlegi hlutinn er líka mjög mikil-
vægur. Það er mikilvægt þegar 
þú ert að reyna að ná lágmörkum 
fyrir stórmót eins og Ólympíu-
leikana að halda alltaf áfram, 
jafnvel þótt á móti blási og allt 
gangi ekki upp eins og þú varst 
að vona. Maður þarf alltaf að 

halda sig í gírnum og ekki vera 
neikvæð og missa ekki sjónar á 
upphaflegum markmiðum.  
RAGNHEIÐUR: Það hefði margt 
mátt fara betur í undirbúningn-
um. það voru nokkrir hlutir og 
aðstæður sem gerðu mér ekki 
kleift að æfa alveg jafn vel og ég 
vildi í vetur, eins og veikindi og 
skóli, en samt sem áður er ég í 
þrusuformi. Ég held líka að ég sé 

bara að æfa betur núna fyrir vikið. 
Það er alltaf hægt að óska þess að 
hafa gert meira eða æft betur en 
ég er bara jákvæð og það eina sem 
skiptir máli er hvað ég geri héðan 
af og þangað til ég keppi.

HVER ER KÚNSTIN VIÐ AÐ TOPPA 
Á RÉTTUM TÍMA Í STÓRMÓTI 
SEM ÞESSU?
ERLA DÖGG: Það er mjög flókið 
mál að toppa á réttum tíma og 
maður lætur þjálfarana bara um 
að stjórna því. Nei, nei, þetta er 
svona samvinnuverkefni hjá mér 
og þjálfaranum mínum að finna 
réttu blönduna. Þetta er sveigjan-
legt að því leyti að við förum 
eftir því hvernig ég finn mig í 
lauginni. Ef ég er alltof þreytt á 
einhverjum tímapunkti í æfinga-
ferlinu, þá er hvíld eina leiðin og 
þá er bara tekið meira á því dag-
inn eftir eða eitthvað slíkt. Hvíld-
in er líka mikilvæg og maður 
verður að læra að hvíla á réttum 
tímum til þess að lenda ekki í 
ofþjálfun eða einhverju slíku.
RAGNHEIÐUR: Maður er ekki að 
toppa á hverju móti, þannig að 
það er ekkert alltof erfitt að stilla 
sig inná réttu mótin. Ég hef farið 

á svo mörg mót í gegnum árin að 
ég kann orðið á þetta. Ég hef gert 
ýmislegt rangt og margt rétt 
fyrir öll mótin og maður tekur 
bara öllu sem lexíu fyrir næsta 
mót. Ég er mjög jákvæð á undir-
búninginn núna og er á góðri leið 
með að synda mín bestu sund í 
Peking. Svo er líka adrenalínið 
sem myndast á þessum stærstu 
mótum ólýsanlegt. Það spilar ef 

til vill inn í að toppa á réttum 
tímum. Ég er alla vega ekki í 
neinum vafa um að ég eigi eftir 
að toppa í Peking og það er góðum 
æfingum, góðum stuðningi og 
góðu skapi að þakka.

 HVERJAR ERU VÆNTINGAR OG 
VONIR ÞÍNAR FYRIR ÓLYMPÍULEIK-
ANA?
ERLA DÖGG: Ég er ekki með neitt 
sæti í huga eða neitt svoleiðis. Þó 
svo að ég sé að fara á stórmót 
sem þetta þá langar mig nú bara 
til þess að halda áfram að bæta 
minn árangur og það er markmið 
mitt á leikunum. Ég verð mjög 
sátt ef að það tekst og ég verð 
bara að reyna að láta umhverfið 
ekki trufla mig heldur vinna með 
mér og njóta þess að keppa 
þarna. 
RAGNHEIÐUR: Markmiðin mín 
eru að synda betur en ég hef gert 
hingað til og brosa rosalega mikið. 
Það er svo gaman á svona mótum 
að maður verður að leyfa sér að 
njóta þess og vera ekki í of miklu 
stressi eða of upptekin af smá-
atriðum eins og einni slæmri 
æfingu. Ég vona bara að það gangi 
allt upp á réttum tíma hjá mér.

ÓLYMPÍULEIKARNIR í Peking voru settir með 
einstökum glæsibrag á föstudag. Svo sannarlega 
stórkostlegt upphaf að einum stærsta og 
umdeildasta íþróttaviðburði allra tíma. Þetta er 
líklega sá allra stærsti. Kínverjar hafa sett tóninn en 
þeir leggja allt undir til þess að gera þennan viðburð 
að þeim stærsta og flottasta í íþróttasögunni.

Hefur ekkert verið til sparað og er með hreinum 
ólíkindum að sjá íþróttamannvirkin sem Kínverjar 
hafa reist. Þau eru engu lík og hreint mögnuð 
upplifun að skoða þau í návígi.

Skipulag Kínverjanna er með hreinum ólíkindum 
og ótrúlegur fjöldi starfsmanna sér til þess að allir 
fái nauðsynlegar upplýsingar og þjónustu. Til marks 
um það eru „aðeins“ þrír starfsmenn sem standa 
utan við lítið salerni í blaðamannamiðstöðinni og 
vísa manni inn um réttar dyr, sem þó eru kyrfilega 
merktar.

Það eru 27 íslenskir íþróttamenn á leikunum að 
þessu sinni. Glæsilegur hópur sem samanstendur af 
14 handboltamönnum, 8 sundmönnum, 3 frjálsíþrótta-
mönnum, einum júdókappa og einni badmintonkonu.

Mestar vonir eru bundnar við handboltalandsliðið 
og Örn Arnarson. Handboltaliðið er eins og íslenska 
veðrið – maður veit aldrei hvað gerist næst. Sól einn 
klukkutímann og rigning þann næsta. Strákarnir 
okkar gætu allt eins tekið upp á því að fara á kostum 
og vinna til verðlauna. Gæðin eru svo sannarlega til 
staðar í liðinu. Það efast enginn um það. Svo gæti 
liðið líka allt eins tekið upp á því að tapa öllum 
leikjum sínum. Við skulum vona ekki og ég trúi ekki 
að slíkt gerist.

Örn náði fjórða sætinu í Sydney, var arfaslakur og 
formlaus í Aþenu. Það hefur lítið farið fyrir honum 
síðustu mánuði og við vitum í raun ekki hversu 
öflugur hann er þessa dagana. Hann lenti í erfiðleik-
um er hann missti þjálfarann sinn í upphafi sumars 
og vonandi kemur það ekki niður á honum í Peking.

Sjálfur segist hann vera í betra formi en margur 
heldur og ef það reynist rétt gæti hann vel höggvið 
nærri sínum besta árangri á ÓL eða jafnvel gert 
betur og nælt sér í medalíu. Verður mjög spennandi 
að fylgjast með Erni.

Þórey Edda náði stórbrotnum árangri á síðustu 
leikum en hefur verið afar óheppin með meiðsli 
síðustu ár og er því nokkuð fjarri því að stökkva 
sömu hæð og hún gerði í Aþenu. Æfingar síðustu 
vikur hafa þó lofað góðu hjá henni og vonandi toppar 
hún á besta tíma.

Þó svo að flestir íslensku keppendurnir séu ekki 
að fara að berjast um verðlaun eða komast í úrslit í 
sínum greinum má ekki gleyma því að hér er allt á 
ferð afreksfólk sem hefur unnið baki brotnu að því 
að ná markmiði sínu – að komast á Ólympíuleikana. 

Það er ekki auðvelt markmið og svo sannarlega 
afrek hjá hverjum íþróttamanni að komast inn á 
stærstu íþróttakeppni heims þar sem aðeins er pláss 
fyrir um ellefu þúsund keppendur. 

Íslenski hópurinn samanstendur af frábæru 
íþróttafólki sem er til fyrirmyndar innan vallar sem 
utan. Sannkallað afreksfólk og ekki síst góðar 
fyrirmyndir sem nauðsynlegt er að halda á lofti 
fyrir æsku þessa lands. 
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SPORT

SUNDDROTTNINGAR 
SEM STEFNA HÁTT

Sunddrottningarnar Erla Dögg Haraldsdóttir og Ragnheiður Ragnarsdóttir eru klárar 
í ævintýranlega Ólympíuleika í Peking. SPORT/ARNÞÓR

Sundkonurnar Erla 
Dögg Haraldsdóttir og 
Ragnheiður Ragnarsdóttir 
verða í eldlínunni á Ólympíu-
leikunum í Peking. Þær gáfu 
sér tíma til þess að ræða um 
undirbúning, væntingar sínar 
og hvaða merkingu Ólympíu-
leikar hafa fyrir þær.  

 8     ÍSLANDSMET   Erla Dögg og Ragnheiður hafa verið iðnar í því að setja Íslandsmet. 
Erla Dögg á íslandsmet í 50, 100 og 200 metra bringusundi, 200 og 400 metra fj ór-
sundi og 200 metra fl ugsundi. Ragnheiður á Íslandsmet í 50 og 100 metra skriðsundi.

Forsíðumyndina tók Arnþór Birkisson af Ragnheiði 
Ragnarsdóttur og Erlu Dögg Haraldsdóttur.
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Ó laf Stefánsson má kalla 
andlegan leiðtoga íslenska 
landsliðsins í handbolta. 

Hann er gríðarlega reyndur og 
viskan flæddi úr þessum mikla 
spekingi þegar blaðamaður sett-
ist niður með honum. Ólympíu-
leikar eru afar sérstakir í hans 
augum.

„Sá sem vinnur á Ólympíuleik-
unum er í flestum tilvikum sá 
sem hefur vakið og sofið með 
medalíuna í huga í eitt og hálft 
til tvö ár, séð fyrir sér atrenn-
una, sundið eða hvaða íþrótt sem 
hann keppir í. Sá sem hefur lagt 
líf og sál í þetta. Það kemur eitt-
hvað aukalega upp í öllum 
íþróttamönnum. Ég er einn 
þeirra,“ sagði Ólafur ákveðinn 
og einbeittur.

SÉRSTAÐA ÓLYMPÍULEIKA
„Ólympíuleikar hafa sérstöðu 
sem er erfitt að skilgreina. Fyrir 
utan það sem við sjáum daglega. 
Íþróttamennirnir í Grikklandi til 
forna voru tákn fyrir að allt væri 
í lagi hjá manninum, þrátt fyrir 

að það sé ekkert endilega raunin 
í dag. Þeir eru tákn fyrir gildi 
sem við öll stefnum að. Þessi 
gildi hafa breyst og færst til í 
dag en þessar leifar þeirra eru 
til,“ sagði Ólafur.

Hann telur að stórmót í dag 
séu of mörg en að Ólympíuleikar 
beri höfuð og herðar yfir önnur 
mót. „Hin stórmótin hafa þetta 
ekki. Maður getur verið vel 
stemmdur í þau en hafa ekki 
þetta aukalega. Það byggist á 
sögunni og einhverjum mann-
leika og einhverjum húmanisma 
kannski,“ sagði Ólafur.

KEMUR TIL GREINA AÐ 
HÆTTA
Ólafur segir að það komi til 
greina að hætta með landsliðinu 
eftir leikana. Hann var nálægt 
því að hætta eftir leikana árið 
2004. „Það kemur til greina en 
það er bara möguleiki. Það kom 
líka til greina fyrir tíu árum en 
það kemur kannski meira til 
greina núna. En það er ekkert 
100 prósent í þessu, ég kalla það 

líklegt kannski. Það 
verður engin flugelda-
sýning ef það gerist,“ 
sagði Ólafur, sem ætlar 
sér að ná árangri.

„Persónulega er farið að 
síga á seinni hlutann á mínum 
ferli. Þetta er kærkomið tæki-
færi til að gera eitthvað virki-
lega gott með landsliðinu og 
Ólympíuleikar eru besti vett-
vangurinn til þess. Þess vegna 
er ég kannski aðeins spenntari 
en venjulega.“

MARGIR LYKLAR AÐ 
VELGENGNI
Ólafur getur ekki tekið út neinn 
einn þátt sem lykil að velgengni 
Íslands á mótinu. „Það er enginn 
einn lykill. Hver dagur sem líður 
og þú hugsar ekki um markmið 
þitt missirðu einn lykil. Þú getur 
opnað færri hurðir. Ef ég þyrfti 
að velja einn stóran lykil er það 
að vera alltaf einbeittur. Það 
gildir fyrir allar hópíþróttir. 
Maður þarf að kunna marga 
þætti, til dæmis félagslega þátt-

ANDLEGI ÞÁTTURINN 
Ólafur stiklar á 

stóru í viðtali sínu 
við Sport. Hann 

segir andlega 
þáttinn ríkjandi, 
talar um húman-
isma, vonbrigðin 
á ÓL í Aþenu fyrir 

fjórum árum og 
möguleikann á 

því að hætta með 
landsliðinu eftir 
leikana í Peking.

 SPORT/VILHELM

1984 Los Angeles (BNA)

Það voru stórkostlegir leikar að 
mörgu leyti. Við komumst óvænt 
inn á þá þar sem Sovétmenn drógu 
sig óvænt út vegna pólitískra 
deilna. Kalda stríðið var í fullum 
gangi og þetta var þeirra svar við 
því að Bandaríkjamenn drógu sig 
út úr leikunum fj órum árum áður í 
Moskvu.
Við stóðum okkur vel og vorum 
í sjötta sæti. Það var afskaplega 
skemmtileg stemning í kringum 
leikana. Bandaríkjamenn eru 
íþrótta lega sinnaðir og hafa 
mikinn áhuga á öllu. Það var fullt 
á alla leikina, meira að segja í 
handboltanum. Ég man að þeir 
fögnuðu samt á fremur undar-
legum augnablikum, til dæmis 
trylltist allt ef markmaður varði úr 

hraðaupphlaupi. Það er auð vitað 
gott en hrifning þeirra var ekki 
alveg eins og við höfum vanist. 
Ég var að spila í báðum hornunum. 
Mér gekk nokkuð vel en átti 
kannski enga stjörnuleiki. Ég stóð 
fyrir mínu, held ég.

1988 Seúl (Suður-Kóreu)

Þeir voru ekki eins skemmtilegir, 
það verður að segjast eins og er. 
Áhuginn á leikjunum var ekki sá 
hinn sami og stemningin þar eftir 
því. Ólympíuþorpið var ömurlegt og 
aðbúnaðurinn ekki góður. Maturinn 
var slæmur og svo framvegis.
Við lentum í áttunda sæti. Það þótti 
mönnum alveg hrikalega lélegt. 
Mér fi nnst það ekki sanngjarnt. 
Við gerðum jafntefl i við þáverandi 
heimsmeistara Júgóslava, unnum 
Alsírmenn sem voru erfi ðir, unnum 

Bandaríkin en töpuðum frekar stórt 
fyrir ógnarsterkum Svíum og Sovét-
mönnum sem voru þá með besta 
handboltalandslið sögunnar. Við 
vorum skotnir í kaf fyrir hörmulegan 
árangur.
Ég man að boltarnir voru óvenju 
stórir, við vorum allir í vand ræðum 
með þá og sérstaklega við 
minni mennirnir. Ég hefði 
viljað mæla þessa bol-
ta. Það skapaði okkur 
óöryggi, það var alveg 
ótrúlegt.
Lagið ódauðlega „Við 
gerum okkar besta“ var 
samið fyrir leikana og 
það var stemning yfi r 
því. Ég spilaði alla leiki-
na og stóð mig að ég 
held ágætlega.

Guðmundur Guðmundsson er að taka þátt í sínum fjórðu Ólympíuleikum og rifjar upp söguna: 

OF STÓRIR BOLTAR Í SUÐUR-KÓREU

» SKIPTIR ÖLLU 

Ólafur Stefánsson 
er tilbúinn í Ólympíuleikana. 
Landsliðsfyrirliðinn gæti 
hætt með landsliðinu eftir 
keppnina þar sem hann þráir 
árangur. Hann segir eitthvað 
aukalega koma upp í kepp-
endum á leikunum og er 
hann engin undantekning. 
Eftir Hjalta Þór Hreinsson

inn og að geta leyst vandamál 
beint við menn en ekki í gegnum 
þriðja aðila,“ sagði Ólafur sem 
leggur ríka áherslu á andlega 
þáttinn.

„Hann skiptir öllu máli. Hann 
fær þig til að vakna á morgnana 
og halda áfram. Á hverri sek-
úndu hefurðu val til að hætta 
þessu bara. Áhuginn drífur and-
lega þáttinn áfram, ég er ekki að 
pína mig í neitt. Ég sé tilgang og 
ljós í þessu,“ sagði landsliðs-
fyrirliðinn.

2004 Aþena (Grikklandi)

Ég var í allt öðru hlutverki í Aþenu, 
sem þjálfari. Mér fannst vel að leiku-
num staðið. Menn höfðu áhyg-
gjur af skipulagi og samgöngum 
en ég get ekki kvartað yfi r neinu. 
Þetta voru glæsilegir leikar. Við 
vildum auðvitað ná betri árangi, 

við enduðum í níunda sæti en við 
vorum í gríðarlega sterkum riðli 

þar sem ekkert slakt lið var að 
fi nna. Þannig er þetta reyndar 
nánast alltaf.
Við vorum óánægðastir með 

tapið gegn Suður-Kóreu. Það 
var mikilvægasti leikurinn 
en við töpuðum honum. 
Hann var spilaður klukkan 

9 að morgni, sem reyndist 
okkur erfi tt. Þeir spiluðu 

alla sína leiki á þeim tíma 
og mönnum fannst það mjög 

6  
Ísland keppir í sjötta sinn í 
handbolta á Ólympíuleik-
um í Peking. Í München 
1972 varð liðið tólfta, í Los 
Angeles 1984 sjötta, í Seúl 
1988 áttunda, í Barcelona 
1992 fjórða sem er besti 
árangur Íslands í hand-
bolta á ÓL og í Sydney 
árið 2004 varð Ísland í 
níunda sæti.
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helstu verkefni sviðsstjóra eru:
• Kynning á vöru og þjónustu fyrirtækisins á fyrirtækja-

markaði.
• Viðhald núverandi viðskiptasambanda og sókn á nýjan

markað.
• Skipulagning sölustarfs og heimsókna til fyrirtækja.
• Samninga- og tilboðsgerð.
• Vöruþróun og þróunarvinna.

menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla af stjórnun og sölu skilyrði.
• Reynsla af mótun og uppbyggingu viðskiptatengsla 

mikill kostur.
• Reynsla af samninga- og tilboðsgerð skilyrði.

Lykileiginleikar sviðsstjóra eru fagmennska, liðshugsun, 
hugrekki og gleði. Viðkomandi þarf að hafa brennandi 
áhuga á verkefninu. 

Umsjón með ráðningunni hafa Ragnheiður S. Dagsdóttir (ragnheidur.dagsdottir@capacent.is) og Herdís Rán 
Magnúsdóttir (herdis.magnusdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. Umsóknarfrestur er til og með 
24. ágúst nk. Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á vefsíðu Capacent Ráðninga, 
www.capacent.is.

sviðsstjóri fyrirtækjasviðs
Orkusalan óskar eftir að ráða metnaðarfullan og framsækinn einstakling í starf sviðsstjóra fyrirtækjasviðs.
Starfið felur í sér sölu til fyrirtækja og stjórnun sölustarfs. Um nýtt starf er að ræða vegna aukinnar sóknar
á markað. Starfsstöð sviðsstjóra er á nýrri skrifstofu Orkusölunnar í Reykjavík. Starfsmenn fyrirtækisins eru 
alls 11.
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Viltu vera með?
Okkur vantar kraftmikið starfsfólk til að þjónusta sívaxandi hóp viðskiptavina. IKEA býður upp á fjölbreytt 
og lifandi starfsumhver� þar sem starfsfólki gefst tækifæri til að vaxa í star�, axla ábyrgð og vera mikilvægur 
hlekkur í kraftmiklu og ört vaxandi alþjóðlegu fyrirtæki. Hjá IKEA starfa rúmlega 300 manns. Starfsmenn eru 
á öllum aldri og með ólíkan bakgrunn. Við fögnum slíkri breidd og viljum meina að það sé skemmtilegt að 
vinna hjá IKEA, þar sem allir standa saman í því að starfrækja eina vinsælustu verslun landsins. 

Nánari upplýsingar um þau störf sem eru í boði má nálgast á heimasíðu okkar www.IKEA.is
Ýmist er um fullt starf eða hlutastarf að ræða.

Umsóknum má skila á þjónustuborð IKEA eða fylla út umsóknarform á www.IKEA.is
Sé frekari upplýsinga óskað er hægt að senda fyrirspurn til Auðar Gunnarsdóttur (audur@ikea.is) 
og Bryndísar Garðarsdóttur (bryndis@ikea.is) eða hringja í síma 520-2500.

SJÚKRAHÚSIÐ VOGUR

Hjúkrunarfræðingur 
-næturvaktir-

Hjúkrunarfræðing vantar á næturvaktir á 
Sjúkrahúsið Vog.  Starfshlutfall 30 -40%

Áhugasamir hafi  samband við Þóru Björnsdóttur 
hjúkrunarforstjóra Vogs

Sími 824 7615  netfang thora@saa.is





 
 
 
 

 
Starfsmenn í sauðfjárslátrun á Húsavík og Höfn  

 
Norðlenska leitar að duglegum og jákvæðum starfsmönnum í ýmis störf  

í sláturhúsi á Húsavík og Höfn í haust. 
Sauðfjárslátrun á Húsavík hefst 26. ágúst og stendur til loka október. 

Sauðfjárslátrun á Höfn hefst 16. september og stendur til loka október. 
 

                        Æskileg þekking og hæfni: 
                                     Reynsla af áþekku starfi kostur 

                        Samviskusemi og vandvirkni 
                                     Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum 

 
Rafræn umsóknareyðublöð er að finna á heimasíðu Norðlenska, www.nordlenska.is. 

Frekari upplýsingar: síma 460 8850 eða netfang jona@nordlenska.is 
 

Menntasvið

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

Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/
storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 411 1111 færð þú allar upplýsingar um þjónustu 

og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.  

Ingunnarskóli 
Starfsfólk vantar í Ingunnarskóla

Kennarar:
Umsjónarkennari í 1. bekk. 
Umsjónarkennari á miðstig.
Raungreinakennari á unglingastig.

Stuðningsfulltrúi:
Stuðningsfulltrúi á yngsta stig. Hlutastarf.

Starfsfólk í íþróttahús:
Starfsfólk í kvöldvinnu . Hlutastarf. 

Ingunnarskóli er framsækinn skóli með áherslu 
á sveigjanlega starfshætti, einstaklings-
miðað nám, samkennslu árganga og teymisvinnu 
kennara. List- og verkgreinar skipa stóran 
sess í skólastarfi nu.

Í Ingunnarskóla er samheldinn og öfl ugur hópur 
sem hefur valið sér leiðarljósin virðingu, ábyrgð 
og vinsemd.

Sjá nánar um skólann á vefsíðunni:  
www.ingunnarskoli.is

Áhugasamir hafi  samband við: 
Guðlaugu Erlu Gunnarsdóttur, skólastjóra 
gudlaugerla@ingunnarskoli.is eða í síma 6648265
eða Hildi Jóhannesdóttir, aðstoðarskólastjóra
hildur@ingunnarskoli.is eða í síma 7704343

KÓPAVOGSBÆR  

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Salaskóla
Starfsfólk vantar nú þegar í eftirtalin störf:

• eldhús - fullt starf eða hlutastarf
• gangavörslu og ræstingar - fullt starf eða 

hlutastarf
• dægradvöl - hlutastarf, hentar með námi
Laun samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar gefa Hafsteinn Karlsson, 
skólastjóri eða Hrefna Björk Karlsdóttir, aðstoðar-

skólastjóri í síma 570 4600. 
Einnig er hægt að senda 

fyrirspurnir á 
hafsteinn@kopavogur.is
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Leikskólinn Hlaðhamrar
Hlaðhamrar  er fjögra deilda leikskóli sem er unnið  er í  

anda hugmynda “Reggio Emilia” með áherslu á 
skapandi starf.

 Við leitum að:
    Leikskólakennurum
    Þroskaþjálfum
    Leiðbeinendum

Í skólanum er samhentur og skemmtilegur 
starfsmannahópur sem tekur vel á móti þér.

Að vinna með börnum er gefandi og skemmtilegt starf.

Upplýsingar gefur Sveinbjörg Davíðsdóttir 
leikskólastjóri í símum 566-6351 eða 861-3529.

Kjör eru skv. samningum FL og LN

Menntasvið

Árbæjarskóli er einn stærsti grunnskóli landsins með um 
800 nemendur, 400 á hvoru skólastigi. Hann er staðsettur í 
einstöku umhverfi  Elliðaárdalsins, náttúruperlu höfuðborg-
arsvæðisins.  Skólinn er safnskóli á unglingastigi þar sem til 
náms í unglingadeild koma nemendur frá Ártúns-, Selás- og 
Árbæjarskóla en skólastarf á yngra stigi er hefðbundið. Helsti 
áhersluþáttur skólans er að nemendur og starfsfólk hans nái 
hámarksárangri í starfi  sínu og eru einkunnarorð skólans í há-
vegum höfð.  Samvinna einstaklinga og starfsandi  er góður.  

Einkunnarorð Árbæjarskóla eru: 
 

Ánægja - Áhugi  - Ábyrgð - Árangur

Eftirtaldar stöður eru lausar í Árbæjarskóla 
skólaárið 2008 - 2009
Íslenskukennari, 100% staða
Enska og samfélagsfræði, 100% staða
Náttúrufræðikennari, 100% staða
Kennari í íslensku og stærðfræði á miðstigi, 50% eða 
100% staða
Stuðningsfulltrúi, 70% starf
Skólaliðar, fullt starf eða hlutastarf
Þroskaþjálfi , fullt starf

Upplýsingar gefur Þorsteinn Sæberg skólastjóri í 
síma 664 8120.  Umsóknir skulu sendar á netfangið 
sberg@arbaejarskoli.is eða á vef Reykjavíkurborgar 
www.reykjavik.is/storf 

Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar við 
viðkomandi stéttarfélög.

Kennarar - Skólaliðar - Stuðningsfulltrúar - Þroskaþjálfi

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

www.reykjavik.is/storf Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi
 borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.  
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í  o k k a r  l i ð i ?

Actavis hf.   Reykjavíkurvegi 76-78    220 Hafnarfirði   s 550 3300   f 550 3301   @ actavis@actavis.is   w www.actavis.is   

Actavis er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu og sölu hágæðasamheitalyfja. Hjá Actavis starfa um 11 þúsund einstaklingar í 40 löndum, 
sem eru reiðubúnir að taka áskorunum með það að markmiði að koma Actavis í fremstu röð samheitalyfjafyrirtækja.

Actavis leitar að metnaðarfullum einstaklingum til starfa sem eru tilbúnir að takast á við krefjandi verkefni.

Actavis leitast við að ráða starfsfólk sem:

• sýnir metnað í hverju því sem það innir af hendi

• sýnir viðskiptavinum fyrsta flokks þjónustulund

• leggur áherslu á samvinnu, því í sameiningu komumst við lengra en við getum ein

• ber virðingu fyrir auðlindum sínum og sýnir hagkvæmni í daglegum störfum

• hefur nægan sveigjanleika til að geta gripið tækifærin sem því gefast

• sýnir framsækni og lætur hlutina gerast

Actavis á Íslandi óskar eftir matreiðslumanni til starfa
Actavis á Íslandi óskar eftir matreiðslumanni til starfa í fullt starf í dagvinnu. Matreiðslumaður er staðgengill 
yfirmanns mötuneytis Actavis á Íslandi.  Í starfinu felst m.a. undirbúningur og matreiðsla máltíða, frágangur 
og þrif á tækjum og búnaði ásamt vörumóttöku. 

Við leitum að faglærðum matreiðslumanni sem hefur góða samstarfshæfni, þjónustulund og 
skipulagshæfileika. Snyrtimennska er skilyrði.

Actavis veitir starfsmönnum sínum árlega styrki til íþróttaiðkunar auk 
fræðslustyrks. Við höfum gott mötuneyti og öflugt starfsmannafélag auk 
þess sem ein af líkamsræktarstöðvum World Class er í húsakynnum Actavis 
að Dalshrauni 1. 

Nánari upplýsingar veitir Harpa Þ. Böðvarsdóttir, hbodvarsdottir@actavis.com. 
Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 17. ágúst nk.

www.tal.is  |  Síðumúla 32, 108 Reykjavík  |  Þjónustuver 1817  |  Skrifstofa 445 1600  |  tal@tal.is

Tal auglýsir eftir hugmyndaríku og skemmtilegu starfsfólki til að þjónusta þúsundir Íslendinga 
á sviði fjarskipta. 

ÞJÓNUSTUSTJÓRI:

Þjónustustjóri ber ábyrgð á daglegri stjórnun þjónustuvers. Skipuleggur 
fræðslu, þjálfun og innri ferla í þjónustu. Sér um þjónustukannanir og 
úrbótaverkefni þeim tengdum. Byggir upp jákvæðan starfsanda og eflir 
þjónustuvitund starfsmanna.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Verslunarstjóri í Kringlunni:

Verslunarstjóri ber ábyrgð á daglegum rekstri nýrrar verslunar Tals 
í Kringlunni. 

Æskilegir eiginleikar: 

SÖLUFULLTRÚAR:  

Þjónustufulltrúar í verslun og þjónustuveri:

Þjónustufulltrúar veita viðskiptavinum Tals tæknilega aðstoð og upplýsingar. 
Þjónustuverið er opið alla virka daga frá 09 0 16.

á

Æskilegir eiginleikar: 

VILTU VERÐA TALSMAÐUR
EÐA KONA? 

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á netfangið atvinna@tal.is
Umsóknarfrestur er til 25. ágúst nk.



Sérfræðingur á sviði skipulagsmála

Skipulagsstofnun óskar eftir að ráða til starfa sérfræðing 
á sviði skipulags- og byggingarmála. Um er að ræða fullt 
starf og æskilegt að viðkomandi geti hafi ð störf 1. október 
2008.  

Meginverkefni 
• Yfi rferð deiliskipulagsáætlana
• Umhverfi smat áætlana 
• Ráðgjöf og leiðbeiningar vegna deiliskipulags 
• Önnur störf á sviði skipulags- og byggingarmála 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Meistarapróf í arkitektúr, borgarskipulagsfræðum eða  
  skyldri grein
• Reynsla  á sviði skipulags- og byggingarmála
• Frumkvæði og áhugi á skipulagsmálum 
• Sjálfstæði í starfi , samskiptahæfi leikar og metnaður til  
  vandaðra vinnubragða.

Nánari upplýsingar um starfi ð veita Stefán Thors (stefan@
skipulag.is) og Hafdís Hafl iðadóttir (hafdis@skipulag.is) 
eða í síma 595 4100.

Umsóknir um starfi ð þurfa að berast Skipulagsstofnun, 
Laugavegi 166, 150 Reykjavík eigi síðar en föstudaginn 
15. ágúst 2008.

Það er800 7000 – siminn.is

Umsóknarfrestur er til 18. ágúst.

Upplýsingar í síma 550 6470 frá kl. 14.00-16.00 alla virka
daga. Í umsókn skal koma fram lýsing á náms- og starfsferli,
sem og nöfn og símanúmer meðmælenda. Gætt verður fyllsta
trúnaðar varðandi allar umsóknir, fyrirspurnir og persónu-
legar upplýsingar.

Umsóknir skulu berast á rafrænu formi í gegnum heimasíðu
Símans, www.siminn.is.

Gildi Símans eru fimm: traust, heilindi, lipurð, einfaldleiki
og eldmóður. Starfsmenn Símans hafa þessi gildi að leiðarljósi
í öllum störfum sínum.

Viltu hafa áhrif
á launin þín?

Öhhh ... já!

Metnaður – Frumkvæði – Tölvuþekking

Hjá söluveri Símans starfar kraftmikið og framtakssamt
fólk sem veitir öfluga söluráðgjöf og leysir málin.

Við leitum að hressu fólki yfir tvítugt sem hefur mikinn
metnað og frumkvæði, góða tölvuþekkingu, er fljótt að
læra og tilbúið í slaginn.

Ef þessi lýsing á við þig erum við að leita að þér!

Sveigjanlegur vinnutími og árangurstengd laun í boði.

Gerðaskóli
Garðbraut 90, 250 Garði

www.gerdaskoli.is, gerdaskoli@gerdaskoli.is

Vegna forfalla vantar kennara til starfa 
sem allra fyrst. 
• Umsjónarkennara á mið- og yngsta stig.
• Almenn kennsla á miðstigi. 

Nánari upplýsingar veita skólastjórnendur í síma 4227020.

Gerðaskóli er þriðji elsti grunnskóli landsins og byggir á gömlum grunni en hor-
fi r þó stöðugt til framtíðar. Mikil fjölgun nemenda hefur orðið á undanförnum 
árum og búist er við enn frekari fjölgun á komandi árum. Sveitarfélagið Garður 
hefur gefi ð út metnaðarfulla skólastefnu sem gerð var í samráði við íbúana og í 
undirbúningi er stækkun skólans.  Í Garðinum njóta íbúarnir þess að búa í 
dreifbýli en jafnframt kosta þéttbýlisins vegna nálægðarinnar við höfuðborgars-
væðið

Það er800 7000 – siminn.is

Liprir þjónustufulltrúar óskast

Umsóknarfrestur er til 18. ágúst.

Upplýsingar í síma 550 6470 kl. 14.00-16.00 alla virka daga. 
Í umsókn skal koma fram lýsing á náms- og starfsferli, sem
og nöfn og símanúmer meðmælenda. Gætt verður fyllsta
trúnaðar varðandi allar umsóknir, fyrirspurnir og persónu-
legar upplýsingar.

Umsóknir skulu berast á rafrænu formi í gegnum heimasíðu
Símans, www.siminn.is.

Gildi Símans eru fimm: traust, heilindi, lipurð, einfaldleiki
og eldmóður. Starfsmenn Símans hafa þessi gildi að leiðarljósi
í öllum störfum sínum.

Góðan dag, get ég aðstoðað?

Þjónustuver Símans

Síminn óskar eftir kraftmiklu og framtakssömu fólki til
að sinna verkum þjónustufulltrúa í Þjónustuveri Símans.
Í starfinu felst aðstoð við viðskiptavini símleiðis vegna
bilana og tæknilegra mála. Um vaktavinnu er að ræða.

Viðkomandi einstaklingar þurfa að eiga auðvelt með að
leiðbeina og aðstoða, hafa ríka þjónustulund og vera
reiðubúnir að leita lausna á vandamálum viðskiptavina.
Í starfinu er lögð áhersla á stundvísi, frumkvæði og
sjálfstæð vinnubrögð. Við leitum að einstaklingum eldri
en 22 ára, með stúdentspróf eða sambærilega menntun.
Þeir hafi metnað til að gera vel í starfi, eigi gott með
hópvinnu og séu opnir fyrir nýjungum.

Góð tölvuþekking er skilyrði og reynsla af þjónustu-
störfum er æskileg. Sveigjanlegur vinnutími er í boði.



Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Umsóknareyðublöð fást í upplýsingum Fossvogi og Hring-
braut, skrifstofu mannauðsmála Eiríksgötu 5, á heimasíðu www.landspitali.is. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar í störf á Landspít-
ala. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Landspítali er reyklaus vinnustaður

Sjúkraliði
Sjúkraliði óskast til starfa á meltingar- og nýrnadeild 13E við 
Hringbraut. Deildin þjónustar sjúklinga með bráða og lang-
vinna sjúkdóma í meltingarfærum og nýrum. 

Lögð er áhersla á að skapa gott starfsumhverfi . Virk fræðsla er 
á deildinni og aðlögun með reyndum sjúkraliða. Starfshlutfall 
og vinnutími er samkomulag en fastar næturvaktir koma vel til 
greina. 

Umsóknir berist fyrir 25. ágúst 2008 til Hildar Þóru Hallbjörns-
dóttur, deildarstjóra, og veitir hún jafnframt upplýsingar í 
símum 543 6103 og 825 5153, netfang hildurha@landspitali.is.

Sjúkraliðar
Endurhæfi ngardeild R-3 Grensási leitar eftir metnaðarfullum 
sjúkraliðum sem hafa áhuga á að starfa með samhentum hópi 
fagfólks að uppbyggingu og þróun hjúkrunar á sviði endurhæf-
ingar. Starfshlutfall er eftir samkomulagi. Unnið er samkvæmt 
einstaklingshæfðri hjúkrun með virki þátttöku sjúkraliða. 
Deildin sérhæfi r sig í endurhæfi ngu sjúklinga með tauga-
sjúkdóma. Í boði er einstaklingshæfð aðlögun og skipulögð 
fræðsla. 

Umsóknir berist fyrir 25. ágúst 2008 til Sigríðar Guðmunds-
dóttur, deildarstjóra, sími 543 9118, netfang siggud@land-
spitali.is og veitir hún jafnframt upplýsingar í síma 543 9118, 
netfang siggud@landspitali.is.

Hjúkrunarfræðingar
Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa á lungnadeild A-6. 
Lungnadeildin er eina sérhæfða deild sinnar tegundar á 
landinu. Við leitum eftir metnaðarfullum hjúkrunarfræðingum 
sem hafa áhuga á að starfa með samhentum hópi fagfólks að 
uppbyggingu og þróun hjúkrunar á sviði hágæslu og meðferð-
ar bráð- og langveikra lungnasjúklinga og fjölskyldna þeirra.

Skráning lyfjafyrirmæla er á rafrænu formi og á deildinni er 
stöðugt vaxandi hátæknimeðferð. Boðið er uppá einstaklings-
hæfða aðlögun og skipulagða fræðslu.

Starfshlutfall og vinnutími er samkomulagsatriði. Sveigjanleg-
ur vinnutími er í boði og er leitast við að koma til móts við 
óskir starfsmanna. Hjúkrunarfræðingar óskast einnig á fastar 
næturvaktir.

Umsóknir berist fyrir 25. ágúst 2008 til Öldu Gunnarsdóttur, 
deildarstjóra, sími 543 6677, netfang aldagunn@landspitali.is 
og veitir hún upplýsingar ásamt Herdísi Herbertsdóttur, sviðs-
stjóra, lyfl ækningasviðs I, netfang herdish@landspitali.is.

Sjúkraliðar
Sjúkraliðar óskast til starfa á lungnadeild A-6, Landspítala í 
Fossvogi.  Lungnadeildin er eina sérhæfða deild sinnar teg-
undar á landinu. Við leitum eftir metnaðarfullum sjúkraliðum 
sem hafa áhuga á að starfa með samhentum hópi fagfólks að 
uppbyggingu og þróun hjúkrunar bráð- og langveikra lungna-
sjúklinga.

Starfi ð felur í sér að veita lungnasjúklingum hjúkrun í sam-
ræmi við sýn og stefnu hjúkrunar  á Landspítala. Boðið er 
uppá einstaklingshæfða aðlögun og skipulagða fræðslu.

Starfshlutfall eftir samkomulagi og sveigjanlegur vinnutími í 
boði. Leitast er við að koma til móts við óskir starfsmanna. 
Fastar næturvaktir koma einnig til greina.

Umsóknir berist fyrir 25. ágúst 2008 til Öldu Gunnarsdóttur, 
deildarstjóra, sími 543 6677, netfang aldagunn@landspitali.is 
og veitir hún upplýsingar ásamt Herdísi Herbertsdóttur, sviðs-
stjóra, netfang herdish@landspitali.is.

Hjúkrunarfræðingar
Endurhæfi ngardeild R-3 að Grensási leitar eftir metnaðarfull-
um hjúkrunarfræðingum. Starfshlutfall er eftir samkomulagi. 
Deildin sérhæfi r sig í endurhæfi ngu sjúklinga með sjúkdóma í 
út- og miðtaugakerfi . Við sækjumst eftir hjúkrunarfræðingum 
sem búa yfi r góðri þekkingu og reynslu. Við leggjum áherslu á 
símenntun starfsfólks og komum til móts við vaktaóskir m.t.t. 
fjölskylduaðstæðna. 

Við leitum eftir hjúkrunarfræðingum sem áhuga hafa á að 
starfa í þverfaglegu teymi með samhentum hópi fagfólks. Á 
deildinni er einstaklingshæfð hjúkrun og í haust hefst innleið-
ing á fjölskylduhjúkrun og leitum við því að sterkum ein-
staklingum sem áhuga hafa á frekari uppbyggingu og þróun 
hjúkrunar á sviði endurhæfi ngar. Í boði er einstaklingshæfð 
aðlögun og skipulögð fræðsla. Hjúkrunarfræðingar eru boðnir 
velkomnir í heimsókn til að kynna sér starfsemi deildarinnar 
og vinnuaðstöðu.

Umsóknir berist fyrir 25. ágúst 2008 til Sigríðar Guðmunds-
dóttur, hjúkrunardeildarstjóra, sími 824 5291, netfang siggud@
landspitali.is og veitir hún jafnframt upplýsingar um starfi ð.

Fallegt umhverfi , skemmtilegt fólk og góðir 
vinnustaðir fyrir góðan hjúkrunarfræðing

Hjúkrunar- og dvalarheimilið Hjallatún 
og  Heilsugæslustöðin í Vík auglýsa eftir 

hjúkrunarfræðing til starfa. 

Hjúkrunarfræðingurinn þarf að geta hafi ð störf sem fyrst

Starfshlutfall: Um er að ræða 50% stöðu á Hjallatúni og 50% 
stöðu á Heilsugæslustöðinni.

Hjallatún: Er lítið og hlýlegt heimili með tíu hjúkrunarrými, eitt 
hvíldarinnlagnarrými og sex dvalarrými. Hjá okkur ríkir mjög góður 
starfsandi sem endurspeglar virkt starfsmannafélag. Á heimilinu 
starfa tveir hjúkrunarfræðingar, og 14 starfsmenn í aðhlynningu, 
sex starfsmenn í eldhúsi og tveir í félagsstarfi  og þvottahúsi. Starf 
hjúkrunarfræðings er fólgið í að sinna hjúkrunarþörfum heimilis-
manna, sjá um lyfjapantanir, sinna bakvöktum á móti hinum 
hjúkrunarfræðingnum og fl eira.

Heilsugæslustöðin: Sinnir Vík og sveitinni í kring alveg út undir 
Eyjafjöll. Starf hjúkrunarfræðings þar er fólgið í að sinna hei-
mahjúkrun, ungbarnavernd, skólahjúkrun og almennum heilsug-
æslustörfum.

Hæfniskröfur: Viðkennt hjúkrunarleyfi  frá Heilbrigðisráðuneytinu.

Starfskjör: Laun samkvæmt samningi Félags ísl. hjúkrunarfræðinga 
og launanefnd sveitarfélaga. Niðurgreitt húsnæði í ákveðinn tíma 
og skemmtilegt vinnuumhverfi .

Frekari upplýsingar veitir: 
Sigríður Kjartansdóttir forstöðumaður Hjallatúns í síma 487-1348 
eða  netfang hjallatun@vik.is
Helga Þorbergsdóttir hjúkrunarstjóri Heilsugæslustöðvarinnar í Vík í 
síma 480-5340 eða netfang helga@hsu.is 

Umsóknir skulu sendar á ofangreind netföng 
eða með pósti stílað á:
Hjallatún, hjúkrunar- og dvalarheimili
Hátúni 10 – 12
870 Vík í Mýrdal

Umsóknarfrestur er til 1. sept. 2008
Öllum umsóknum verður svarað
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Foldaskóli
Logafold 1, Grafarvogi, 112 Reykjavík.

Laus störf á komandi vetri
Ein staða umsónarkennara á yngsta stigi
Skólaliði í mötuneyti starfsmanna (80-100% starf)
Tvær stöður skólaliða í gæslu og ræstingar

Nánari upplýsingar hjá Kristni Breiðfjörð 
skólastjóra í síma 540 7600 & 664 8180.
Kolbrúnu Ingólfsdóttur aðstoðarskólastjóra 664 
8183 Jóni Gunnari umsjónarmanni skóla 664 8182

Óskum eftir bifreiðastjórum með 
hópbifreiðaréttindi til aksturs hópbíla

 og strætisvagna
Um er að ræða bæði 100% störf og hlutastörf sem henta 

bæði konum og körlum.
Ennfremur vantar okkur bifvélavirkja eða vélvirkja

vana verkstjórnun

Nánari upplýsingar gefa Ágúst og Jónas í síma 
515 2700 á skrifstofutíma.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi viðkomandi stéttarfé-
lags og fjármálaráðherra. Umsóknareyðublöð fást í upplýsingum 
Fossvogi og Hringbraut, skrifstofu mannauðsmála Eiríksgötu 5, á 
heimasíðu www.landspitali.is. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH 
við ráðningar í störf á Landspítala. Öllum umsóknum verður svar-
að þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Landspítali er reyklaus vinnustaður

Skrifstofumaður - Bókhald
Fjármálasvið Landspítala óskar eftir að ráða reyndan 
starfsmann í fjárhagsbókhald. Nauðsynlegt er að starfs-
maðurinn geti unnið sjálfstætt við bókhaldsverkefni og 
úrlausn ýmissa viðfangsefna við fjárhagsbókhald.

Eftirfarandi kröfur eru gerðar til umsækjenda:
• Stúdentspróf, verslunarpróf eða önnur sambærileg  
  menntun.
• Reynsla af störfum við fjárhagsbókhald.
• Sjálfstæði í störfum og framtakssemi í úrvinnslu 
  verkefna.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.

Umsóknir berist fyrir 25.ágúst 2008 til Jónínu Birgisdóttur, 
deildarstjóra, sími 543 1245, netfang joninabi@landspi-
tali.is og veitir hún upplýsingar um starfi ð ásamt Bjarka 
Þór Baldvinssyni, verkefnastjóra, netfang bjarkiba@lsh.is.

Samkaup Úrval við Hyrnutorg 
óskar eftir verslunarstjóra

Verslunarstjóri

Starfssvið:
Ábyrgð á rekstri verslunarinnar

Dagleg stjórnun og starfsmannahald
Samskipti við viðskiptavini

Birgðahald og önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur:
Reynsla af verslunarstörfum skilyrði

Frumkvæði og metnaður í starfi
Góð framkoma og rík þjónustulund

Reynsla af stjórnun eða rekstri.

Um áhugavert starf er að ræða hjá ört stækkandi 
fyrirtæki.  Góð laun í boði fyrir drífandi 

og kraftmikinn einstakling.

Upplýsingar veitir starfsmannastjóri
 Dómhildur Árnadóttir á domhildur@samkaup.is. 

Umsóknarfrestur er til 18. ágúst og umsóknir
 berist á sama netfang.

Menntasvið

Lausar eru eftirfarandi stöður næsta 
skólaár:
Þroskaþjálfi  100% starf
sérkennari/kennari 100% starf
stuðningsfulltrúi

Mikilvægt er að viðkomandi hafi  reynslu af kennslu 
eða vinnu með börnum með þroskahömlun.

Upplýsingar veita Dagný Annasdóttir skólastjóri netfang; 
dagnyannas@oskjuhlidarskoli.is og Jóhann A Kristjánsson 
aðstoðarskólastjóri netfang: jak@oskjuhlidarskoli.is
sími:4117950/6648405

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

Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.
is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 411 1111 færð þú allar upplýsingar um þjónustu 

og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Öskjuhlíðarskóli auglýsir

5 stöður við þróunarvinnu 
á Indlandi, Zambíu og Mósambík

14 mánuðir - þar af 6 mánaða undirbúningur í Noregi.  
Hefst í október/ febrúar

Vinna með HIV- og eyðnismitaða,  menntun kennara, 
við samfélagsvinnu,  götubörn.

Hafi ð samband:   sidsel@humana.org
0047 61264444

www.drh-norway.org

Leikskólasvið

Laus er til umsóknar staða aðstoðarleikskólastjóra 
í leikskólanum Hraunborg, Hraunbergi 12.

Hraunborg er þriggja deilda leikskóli í efra Breiðholti. 
Leikskólinn stendur í jaðri Elliðaárdals og stutt er í 
skemmtilegar gönguleiðir og opin náttúrusvæði. 
Einkunnarorð Hraunborgar eru “Leikum og lærum” 
og undirstöðuatriðin í uppeldisstarfi  leikskólans eru 
leikur, lífsleikni og daglegt líf.
Heimasíða Hraunborgar er www.hraunborg.is. 

Helstu verkefni aðstoðarleikskólastjóra eru að vinna 
að daglegri stjórnun leikskólans og skipulagningu 
uppeldisstarfsins í samvinnu við leikskólastjóra.

Menntunar- og færnikröfur:
•  Leikskólakennaramenntun áskilin
•  Hæfni og reynsla í stjórnun æskileg
•  Sjálfstæð vinnubrögð
•  Færni í mannlegum samskiptum
•  Skipulagshæfi leikar, frumkvæði, áhugi og 
    metnaður í starfi 

Upplýsingar veitir Sigurborg Sveinbjörnsdóttir, leikskóla-
stjóri í síma 557 9770/693 9835 og Auður Jónsdóttir, 
mannauðsráðgjafi  á Leikskólasviði í síma 411-7000.
Umsókn fylgi yfi rlit yfi r nám og störf. Umsækjendur eru 
beðnir að sækja um starfi ð á heimasíðu Reykjavíkurborgar, 
www.reykjavik.is/storf. Umsóknarfrestur er til 19. ágúst 2008.

Laun eru skv. kjarasamningi LN við KÍ vegna FL.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag 
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.  Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Aðstoðarleikskólastjóri í Hraunborg
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Stuðningur 
til sjálfshjálpar

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis 
óskar eftir þroskaþjálfa til að sinna félagsleg-

um stuðningi og persónulegri aðstoð við 
athafnir daglegs lífs við íbúa í Hátúni 10 og 

nágrenni.

Helstu verkefni:
• Aðstoð við verkefni daglegs lífs og almenn  
  heimilisstörf
• Stuðningur til sjálfshjálpar og samfélagslegrar  
  þátttöku
• Samráð og upplýsingagjöf

Hæfniskröfur:
• Sveigjanleiki og hæfni í mannlegum 
  samskiptum
• Frumkvæði og jákvæðni
• Félagsliðamenntun æskileg 

Boðið er upp á:
Fræðslu, handleiðslu og stuðning í starfi 
Góðan starfsanda 
Fjölbreytt starf

Velferðarsvið

Áhugasamir hafi  samband 
Eldey Huld Jónsdóttir verkefnisstjóri í 

síma: 562 2712 eða í tölvupósti: 
eldey.huld.jonsdottir@reykjavik.is
eða sæki um á www.reykjavik.is

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi 
Reykjavíkurborgar og Efl ingar Stéttarfélags

Íþróttamiðstöð
S E L T J A R N A R N E S B Æ R
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Laus störf við
Íþróttamiðstöð Seltjarnarness

Vallarstjóri
Óskað er eftir að ráða starfsmann sem hefur
umsjón með knattspyrnuvöllum bæjarins.
Um er að ræða nýtt heilsársstarf sem er
umsjón með nýjum gervigrasvelli í fullri
stærð, tveimur sparkvöllum ásamt grasvelli.

Verið er að byggja stúku og búningsklefa
við gervigrasvöllinn ásamt félags- og starfs-
mannaaðstöðu sem verður tekin í notkun
með haustinu.

Umsækjendur þurfa að vera orðnir 18 ára,
hafa góða þjónustulund, eiga gott með að
umgangast fólk á öllum aldri og síðast en
ekki síst að vera handlagnir eða iðnmenntaðir.

Viðhaldsumsjón
Óskað er eftir að ráða starfsmann sem sér
um viðhald í sundlaug, íþróttahúsi og knatt-
spyrnuvelli.  Um er að ræða mjög vítt starfs-
svið sem unnið er í dagvinnu.  Æskilegt er
að umsækjendur hafi iðnmenntun eða færni
og reynslu í ýmisskonar viðhaldsstörfum.

Baðvörður
Óskað er eftir að ráða baðvörð í búnings-
klefa karla í íþróttahúsi. Um er að ræða
starf við baðvörslu og þrif.

Laun eru samkv. samstarfssamningi launa-
nefnda sveitarfélaga og starfsmannafélagi
Seltjarnarness.

Íþróttamiðstöð Seltjarnarness er þjónustu-
fyrirtæki sem rekið er af Seltjarnarnesbæ
og þar starfa um 20 manns.

Umsóknir eða nánari upplýsingar berist á
póstfangið haukur@seltjarnarness.is



ATVINNA
 10. ágúst 2008  SUNNUDAGUR1612

Starf í glerverksmiðju
Við erum að leita að starfsmanni í glerverksmiðju okkar í 
Hafnarfi rði.

Reynsla af sambærilegum störfum er kostur en ekki 
skilyrði. Áhugasamir hafi  samband við Þorstein í síma 
6992434 eða Sigurð í síma 6989873

Job in Glass assembling factory
We are looking for a worker to work in our glass assem-
bling factory in Hafnarfjörður. Needs to understand either 
English or Icelandic. Please contact Þorstein tel: 6992434 
or Sigurð tel: 6989873

Skólaskrifstofa
S E L T J A R N A R N E S B Æ R
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Grunnskóli Seltjarnarness
Mýrarhúsaskóli – Valhúsaskóli

www.grunnskoli.is

Fyrir næsta skólaár
eru laus til umsóknar

eftirfarandi störf
Starf stuðningsfulltrúa, þroskaþjálfa
M.a. til að vinna með einhverfum börnum.

Upplýsingar/umsókn:
Edda Óskarsdóttir deildarstjóri sérkennslu,

eddao@seltjarnarnes.is, sími 5959200

Störf skólaliða og störf við ræstingar
Möguleiki er á fullu starfi eða hlutastarfi.

Upplýsingar/umsókn:
Baldur Pálsson aðstoðarskólastjóri,

baldur@seltjarnarnes.is, sími 5959250

Á Seltjarnarnesi eru um 640 nemendur í heild-
stæðum grunnskóla. Skólinn er rekinn í tveimur
starfstöðvum; Mýrarhúsaskóla fyrir nemendur í
1. - 6. bekk og Valhúsaskóla fyrir nemendur í
7. - 10. bekk.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum
viðkomandi stéttarfélags.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Hæfniskröfur:
Reynsla af verslunarstörfum skilyrði.

Frumkvæði og metnaður í starfi .
Góð framkoma og rík þjónustulund.

Hæfni í mannlegum samskiptum.
Tölvukunnátta æskileg.

Allar frekari upplýsingar veitir starfsmannastjóri 
Dómhildur Árnadóttir á netfanginu: 

domhildur@samkaup.is
Umsóknir berist á sama netfang fyrir 18. ágúst 2008.

Verslunarstjóri
Samkaup strax Laugarvatni óskar eftir 
að ráða verslunarstjóra og starfsfólk í 

almenn verslunarstörf
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Vertu velkomin á opin hús

Lómasalir 14-16 -201 Kóp.

Opið hús Sunnudag 14:00-14:30
Falleg 3ja herbergja íbúð með stæði í
bílageymslu - Stórkostlegt útsýni.
Fallegar innréttingar og vönduð tæki.
Nánari upplýsingar, Sigga s. 663-3219.

25.500.000
3

90,8 fm

Veghús 31- 112 RVK

Opið hús mánudag 18:00-18:30

23.500.000
3

92,2 fm

Til leigu eða sölu - Hverfisgata

Pantið skoðun í síma 663-3219

27.500.000.-kr /leiga 160.000.-kr
3

96,7

Fífulind 13-15 - 201 Kóp.

Opið hús sunnudag 14:45-15:15

36.900.000.-
5

90,8 fm

Völvufell 46 - 111 RVK

Opið hús sunnudag 16:30-17:00

20.900.000
4

108,5 fm

Miðhús 7 - 112 Rvk. EInbýli !

Opið hús sunnudag 18:15-19:00

54.900.000.-
5

210,2 fm

Laufengi 6 - 112 RVK

Opið hús sunnudag 17:30-18:00

22.900.000.-
2

83,3 fm

Hlíðarvegur 28 - Kóp.

Opið hús sunnudag 15:30-16:00

29.700.000.-
4

118 fm

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 520 9500 - www.remax.is

Falleg 3ja herbergja íbúð á 1 hæð í góðu
fjölbýli. Sér afgirtur garður. Nýlegt eikar parket
á gólfi. Barnvænt hverfi og stutt í skóla og
leikskóla . uppl. Sigga s. 663-3219

Nýuppgerði íbúð í hjarta borgarinnar.
Ísskápur og uppþvottvél fylgja !
Tilvalið fyrir skólafólk -
Góð lán á eigninni sem geta fylgt.

Glæsileg þakíbúð á tveimur hæðum með sér
inngangi af svölum. Vönduð tæki og
innréttingar. Góð staðsetning.
Nánari uppl. Sigga s.663-3219

Rúmgóð og snyrtileg íbúð á 4 hæð í góðu
fjölbýli. Húsið nýlega klætt að utan.
Stutt í alla þjónustu !.
Nánari upplýsingar gefur Sigga s. 663-3219

Fallegt einbýli ásamt bílskúr í mjög góðu
hverfi. Skipti koma til greina á 4ra herb. íbúð
í Grafarvogii eða Grafarhollti.
Nánari uppl. Sigga s. 663-3219

Lækkað verð !
Falleg 3ja herb. endaíbúð á annari hæð með
sér inngangi í fínu hverfi. Stutt í skóla,
leikskóla og verslunarmiðstðð.

Afar falleg og mikið endurnýjuð sérhæð í
þríbýli í fr´bæru hverf. Hús að utan nýlega
málað. Tvær geymslur ekki inní ferm.tölu.
Nánari uppl. Sigga s. 663-3219

Sigríður
Guðnadóttir

Sölufulltrúi
663 3219

sigga@remax.is

Þórunn
Gísladóttir

Löggiltur
Fasteignasali

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

RE/MAX Senter - Skútuvogi 11a - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is

OPIÐ
HÚS

90,8 158,6
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Vertu velkomin á opin hús

Austurströnd 10 - 170 Seltj.nes

Opið hús í dag frá 14:00 - 14:30
Björt 4ra herbergja íbúð með frábæru útsýni á
3ju hæð í litlu fjölbýli við Austurströnd með
góðum sólpalli og garði. Íbúðin er 109 fm og
stæði í snyrtilegri bílageymslu með þvottaaðst

29.800.000
4

113,1 fm

Kleppsvegur 16 - 104 RVK

Opið hús í dag frá 15:00 - 15:30

24.900.000
4

111,4 fm

Fannafold 157 - 112 RVK

Opið hús í dag frá 16:00 - 16:30

49.000.000
4

154,7 fm

Ögurás 7 - 210 Garðabæ

Opið hús í dag frá 17:00 - 17:30

34.500.000
4

113,1 fm

Hringbraut 73 - 220 HFN

Einbýli með möguleika á aukaíbúð

59.000.000
7

205,9 fm

Perlukór 1A - 203 Kópavogur

Hringið og bókið skoðun 699-7372

46.900.000
4

172 fm

Bræðraborgarstígur 5- 101 RVK

Hringið og bókið skoðun 699-7372

32.800.000
5

124,1 fm

Flekkudalsvegur 20A - 270 Kjós

Opið hús sunnudaginn kl 15:00-16:00

18.500.000
3

51,8 fm

RE/MAX Senter - Skútuvogi 11 - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is

Lýsing: Falleg 4ra herbergja íbúð í botnlanga.
Rúmgott hjónaherbergi og tvö barnaherbergi.
Björt og opin stofa með tveimur svölum. Tvær
sérgeymslur og sameiginlegt þvottahús.

Mjög fallegt 154,7 fm parhús á einni hæð,
25,5 fm innbyggður bílskúr (innif í heildar fm
tölu)3 svefnherb. ,glæsilegt opið eldhús með
innf. tækjum og granít borðpl. Lúmex lýsing.

Stílhrein og falleg 4ra herb íbúð á jarðhæð á
þessum vinsæla stað. Stutt í skóla og
leikskóla. Mjög barnvænt hverfi. Íbúðin er
mjög vönduð og smekkleg.

Nýlega uppgert einbýli á frábærum stað,
nokkrir metrar í sund. Húsið er nýlega steinað
og gluggar, gler og þak var endurnýjað. Stór
verönd er í garðinum.

Mjög glæsileg íbúð fyrir vandfýsna. Þrjú
rúmgóð svefn, stór stofa, vandaðar
innréttingar, tvö baðherb, stórar svalir og
stæði í bílageymslu.

Þriggja herb íbúð með góðum útleigutekjum.
Íbúðinni fylgja tvö herb sem í dag eru leigð á
samt 80.000 pr mán. Íbúðin er mjög falleg og
koma skipti á eign á Akranesi til greina.

Sumarbústaður á 2500 fm eignalóð við bakka
Meðalfellsvatns. Tvö svefnherb, stofa, eldhús
og baðherbergi. Rafmagnskynding. Verönd
við bústaðinn á þrjá vegu. Uppl í síma 823 50.

Lárus
 Óskarsson

Sölufulltrúi
823 5050

larus.oskarsson@remax.is

Einar Karl 
Birgisson
Sölufulltrúi
895 8525

kalli@remax.is

Vernharð 
Þorleifsson

Sölufulltrúi
699 7372

venni@remax.is

Kristján
Ólafsson
Löggiltur

Fasteignasali

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

RE/MAX Senter - Skútuvogi 11a - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

109

OPIÐ
HÚS



Steinás 2
260 Reykjanesbær
Glæsilegt endaraðhús í Reykjanesbæ

Stærð: 169,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 32.150.000
Bílskúr: Já

Verð: 37.400.000

STEINÁS  2  -  FRÁBÆRT ENDARAÐHÚS Í  SÉRFLOKKI  MEÐ MÖGNUÐU ÚTSÝNI.  GÓÐ LÁN ÁHVÍLANDI  FRÁ
ÍBÚÐALÁNASJÓÐI MEÐ 4,15 o/o  VÖXTUM.  FORSTOFA: Stór flísalögð forstofa með sérsmíðuðum rúmgóðum
skápum, innangengt er úr forstofu útí  bílskúr. Einnig er innaf forstofu gestasalerni og lítil  skrifstofa. STOFA: Stór
og björt  stofa  og  borðstofa  með mikilli  lofthæð,  parket  á  gólfum,   útgengt  er  úr  stofu  í  garð  við  framhlið  húss,
búið er að setja léttann vegg og afmarka sjónvarpshol.  ELDHÚS: Sérsmíðuð innrétting er í eldhúsi með flísum á
milli  efri  og  neðri  skápa,   tæki  úr  burstuðu  stáli  og  gert  ráð  fyrir  tvöföldum  ísskáp,  náttúruflísar  eru  á  gólfum.
Gengið er  úr  eldhúsi  út  á lokaðan sólpall.  HERBERGI:  Hjónaherbergi  er  rúmgott  með góðum skápum, tvö góð
barnaherbergi  eru  í  húsinu.  Öll  herbergi  eru  með  parketi  á  gólfum.  BAÐHERBERGI:  Stórt  hornbaðkar  er  í
baðherbergi  ásamt  stórri  sturtu,  upphengdu  klósetti  og  sérsmíðaðri  innréttingu,  flísalagt  er  í  hólf  og  gólf.
SÓLPALLUR: Stór og lokaður sólpallur með frábæru útsýni, gert er ráð fyrir heitum potti og eru öll tengi til staðar.
Bílastæði, verandir og stéttar framan við húsið eru hellulagðar.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Kristján Helgi
Sölufulltrúi

tse@remax.is

kristjanh@remax.is

Opið
Hús

Opið hús verður Sunnudaginn 10.ágúst Kl.18-18:30

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

615-1153

Fálkagata 4
107 Reykjavík
Mikið uppgert parhús í Vesturbænum

Stærð: 103,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1936

Brunabótamat: 14.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.900.000

FALLEG EIGN Á BESTA STAÐ Í VESTURBÆNUM. LAUS STRAX.  Um er að ræða fallega íbúð í parhúsi. Eignin
hefur  verið  endurnýjuð  mikið  að  innan  og  er  í  góðu  ástandi  að  utan.  Íbúðin  er  á  2  hæðum  og  hefur  3
svefnherbergi.   Aðkoma er  sérlega  þægileg,  en  yfirbyggt  er  frá  götu  og  að  sér  inngangi  í  íbúðina.   Forstofa  er
flísalögð og með hita í gólfi. Góðir skápar og fatahengi er í forstofu. Svefnherbergi eru 2 á neðri hæðinni en gengið
er  inn  um  sömu  hurð  í  þau  bæði.  Baðherbergi  er  sérlega  stórt  og  rúmgott  með  góðri  innréttingu,  baðkari,
handklæðaofni og tengi fyrir þvottavél og þurrkara. Flísar eru á gólfi  og við baðkar. Stigi upp á efri  hæð er með
nýju  slitsterku  teppi  og  er  nýbúið  að  mála  ganginn  upp.  Eldhús  er  sérlega  fallegt  með  nýlegri  dökkri
viðarinnréttingu,  ljósri  borðplötu  og flísum á milli  skápa.  Góð 90 cm gas eldavél  er  í  eldhúsi  og fallegar  nýlegar
flísar á gólfi.  Eldhús er mjög rúmgott og með góðum borðkrók. Stofa er öll  hin snyrtilegasta með plastparketi  á
gólfi og nýtist rými vel. Útgengt er út á góðar svalir með nýju handriði.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Kristján Helgi
Sölufulltrúi

tse@remax.is

kristjanh@remax.is

Opið
Hús

Opið hús verður Sunnudaginn 10.ágúst Kl:16-16:30

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

615-1153

REYNIVELLIR
800 Selfoss
STÓRGLÆSILEGT EINBÝLI

Stærð: 272 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1953

Brunabótamat: 38.230.000
Bílskúr: Já

Verð: 59.900.000

Um  er  að  ræða  stórglæsilegt  einbýlishús  á  frábærum  stað  á  Selfossi.  Húsið  sem  er  byggt  1953  hefur  verið
endurnýjað frá a-ö og allur frágangur og innréttingar mjög vandaðar. Stór bílskúr fylgir sem byggður var 1990 og í
hluta hans er aukaíbúð. Garðurinn umhverfis húsið sem er hannaður af landslagsarkitekt, er einstaklega fallegur
og án efa einn sá fallegast á landinu. Þar er meðal annars tjörn með fiskum, stór verönd, skjólsælt setusvæði og
heitur  pottur  svo  eitthvað  sé  nefnt.  Íbúðarhúsið  er  sjálft  212,1  fm og  telur  kjallara,  hæð og  ris.  Á  aðalhæð eru
flísalögð  forstofa,  sjónvarpshol,  stofa,  borðstofa  og  eldhús.  Á  gólfum  er  eikarparket.  Í  eldhúsi  er  gegnheil
eikarinnrétting og fallegur skenkur sem snýr  inn í  borðstofu.  Borðstofan er  rúmgóð og útgengt er  úr  henni  út  á
verönd. Parketlagður stigi liggur upp í rishæð og þar eru 3 svefnherbergi og baðherbergi. Hjónaherbergi er stórt
og  innréttað  með  eikarinnréttingum.  Í  baðherberginu,  sem  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf,  er  hornbaðkar,  falleg
eikarinnrétting og vandaður sturtuklefi  með nuddi. Húsið hefur fengið mjög gott viðhald og umhirðu. EIGN SEM
VERT ER AÐ SKOÐA!!

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Valdimar
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

valdimar@remax.is

VERÐLAUNAGARÐUR - AUKAÍBÚÐ

RE/MAX Heimili & Jarðir - Austurvegur 65 - 800 Selfoss - Sími: 4807600 - www.remax.is

821 0808

Faxahvarf 2
201 Kópavogur
Fokhelt einbýli með bílskúr

Stærð: 308 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 67.900.000
Glæsilegt  fokhelt  einbýli  ásamt bílskúr  á  góðri  hornlóð.  Húsið  er  á  þremur  hæðum. Koníaksstofa  á  efstu
hæð, ljósateikningar frá lúmex, hiti í gólfum, með mjög flottu útsýni til Bláfjalla og yfir Elliðavatn. Gert er ráð
fyrir heitum potti á þaki. Hægt að hafa allt að 7 herbergi. Teiknað af Kristni Rangarssyni. Glæsilegt hús í alla
staði. Mjög góð staðsetning. ÝMIS SKIPTI MÖGULEG!

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Friðfinnur
Sölufulltrúi

fridfinnur@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS MÁND.11.ÁGÚST KL.18-18:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

699 5008

823 8964



Háhæð 6  – 210 Garðabæ

OPIÐ HÚS mánudag frá kl 18:00 – 18:30
Falleg neðri sérhæð með sérinngangi á frábærum 
stað í Lindarhverfinu.  Stór verönd í suðvestur.
Róleg botnlangagata. Sölumaður er Sigurður 
Samúelsson lgf, sími 896-2312

OPIÐ HÚS mánudag frá kl.19:00-19:30
Stórglæsileg 230fm efri sérhæð í Vesturbæ  
Reykjavíkur, þar af ca 40 óskráðir fermetrar í 
risi.  Íbúðin hefur nýlega verið tekin í gegn á mjög 
vandaðan hátt.....2.hæð og ris. Sölumaður er 
Gunnar, sími 822-3702

OPIÐ HÚS mánudag frá kl. 19:00-19:30
Glæsilegt einbýlishús á einni hæð við Svöluhöfða 
í Mosfellsbæ. Eignin stendur á mjög skjólgóðum 
stað í lokuðum botnlanga.
Sölumaður er Gunnar, S: 822-3702

OPIÐ HÚS mánudag frá kl 20:00 – 20:30
Mjög falleg einbýlishús á tveim hæð á 
frábærum stað innst í lokuðum botnlanga við                             
Kópavogslækinn.
Sölumaður er Gunnar, S: 822-3702

Verð: 98.000.000
Herbergi: 6
Stærð: 271 fm

OPIÐ
HÚS

Reynimelur 26, - 107 Reykjavík

Verð: 69.000.000
Herbergi: 5
Stærð: 190,6 fm

Svöluhöfði 14 – 270 Mosfellsbær

Verð: 54.500.000
Herbergi: 5
Stærð: 226,7 fm

OPIÐ
HÚS

Hlíðarhvammur 1 – 200 Kóp.

Verð: 49.900.000
Herbergi: 6
Stærð: 197 fm

OPIÐ
HÚS

Kirkjuteigur 11 – 105 Reykjavík

Glæsileg sérhæð á frábærum stað með aukaíbúð 
í bílskúr. Sérlega falleg eign sem gæti hentað.
Sölumaður er Gunnar, S: 822-3702

Mjög góð tveggja herbergja íbúð á jarðhæð með 
ca 30 fm verönd og frábæru útsýni.  Frábær 
fyrsta eign.  Eign sem vert er að skoða.
Sölumaður er Gunnar, S: 822-3702

Opið hús mánudag frá KL. 19:30 - 20:00
Einstaklega falleg 120,6 fm. 4-5 herbergja íbúð 
á 2. hæð í mjög vel viðhöldnu fjölbýli. Stutt í alla 
þjónustu og skóla. Íbúðin getur losnað fljótlega.

Opið hús mánudag frá kl  18:00 - 18:30 
Mjög gott og vel við haldið 215 fm raðhús með 
stæði í bílageymslu.  Húsið er 5 herbergja, með 
stórri stofu, þremur svefnherbergjum og opnu 
rými.  Auðvelt er að útbúa fjórða herbergið.  Húsið 
var nýlega viðgert að utan og er í góðu ásigkomu-
lagi.  Makaskipti möguleg.

Melalind 4 – 201 Kópavogur

Verð: 19.900.000
Herbergi: 2
Stærð: 63 fm

Verð: 34.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 119 fm

Spóahólar 16,  111 Reykjavík

Verð: 24.900.000
Herbergi: 4-5
Stærð: 120,6 fm

OPIÐ
HÚS

Engjasel 59 – 109 Reykjavík

Verð: 24.500.000

OPIÐ
HÚS

Gunnar Valsson & teymi kynna opin hús

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

Gunnar
Valsson
Sölustjóri
822 3702

gv@remax.is

Þórarinn
Thorarensen

Sölufulltrúi
770 0309

th@remax.is

Sigurður
Samúelsson

Lögg. fasteignasali
896 2312

sigsam@remax.i

Vignir Már 
Garðarson

Sölufulltrúi
865 4039

vignir@remax.is

Skúli Örn 
Sigurðsson

Sölufulltrúi
897 0798

skuli@remax.is

Kristján
Kristjánsson

Sölufulltrúi
899 5300

kk@remax.is

OPIÐ
HÚS

Furuás 2-4
221 Hafnarfjörður
ÚTSÝNI, ÚTSÝNI

Stærð: 240-249 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2008

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 38.9 - 41.9m
Útsýni,  Útsýni  og  meira  Útsýni  úr  þessu  sérlega  skemmtilega  hannaða  tveggja  hæða  raðhúsi  í  nýja
Áslandshverfinu.  EFRI  HÆÐ:  Rúmgóð  Forstofa,  Geymsla  og  Svefnherbergi.  Snyrting  er  á  hægri  hönd.
Síðan er komið að Svefnherbergi á vinstri hönd, stiga niður á neðri hæð. Til hægri er björt Stofa, Borðstofa
með  útgengi  út  á  svalir,  rúmgott  Eldhús  með  hurð  út  i  garð  og  borðkrókur.  NEÐRI  HÆÐ:Stórt
Hjónaherbergi  með  aukaherbergi,  2  góð  Svefnherbergi,  Stofa,  sér  inngangur,  Stórt  baðherb,
þvottah/geymsla.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Valur Blomsterberg
Sölufulltrúi

valurblom@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS í dag Sunnudag kl.20:00-20:30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

857-9550

Asparlundur 11
210 Garðabær
Frábært endaraðhús á flottum stað

Stærð: 167 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 29.550.000
Bílskúr: Já

Verð: 47.900.000

Nýkomið...Sérlega bjart og skemmtilegt, mikið endurnýjað endaraðhús með útsýni allt frá Heiðmörk til Suðurnesja
og skjólgóðum og snyrtilegum garði. Komið er inn í flísalagða  Forstofu með innfelldum skápum og Gestasalerni á
hægri hönd. Þaðan er gengið inn í  Hol sem einnig er flísalagt og með stórum og fallegum skápum. Eldhúsið er
með eikarinnréttingu, flísum á gólfi og milli  skápa og borðkrók undir stórum glugga. Hjónaherbergi er mjög bjart
og rúmgott með stórum fallegum skápum uppí loft og parketi á gólfi. Barnaherbergin 2 eru einnig mjög björt, með
góðum skápum og  parketi.  Sjónvarpsherbergi,  Borðstofa  og  Stofa  mynda  öll  eitt  sérlega  bjart  og  skemmtilegt
rými með stórum gluggum í 90°, sem einnig mætti auðveldlega stúka í sundur. Gullfallegt parket er á gólfum og
arin  sem  hlaðinn  er  að  hluta  úr  Drápuhlíðargrjóti.  Gengið  er  úr  stofunum  út  á  skjólgóðan  pall  og  þaðan  út  í
Garðinn sem er gróinn og einnig skjólgóður.  Góður Geymsluskúr fylgir.  Mjög stórt  Þvottahús/Geymsla er  inn af
forstofu, með miklu skápaplássi,  mætti  einnig breyta í  fjórða svefnherbergið. Upphitað plan og næg aukastæði.
Sérlega vel við haldið hús í góðu standi.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Valur Blomsterberg
Sölufulltrúi

valurblom@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS í dag Sunnudag kl.19:00-19:30
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857-9550

Kelduhvammur 18 
220 Hafnarfjörður
Laus fljótlega

Stærð: 113 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1988

Brunabótamat: 18.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.500.000
Nýkomin  í  einkasölu  þessi  sérlega  bjarta  og  huggulega  3-4  herb.  íbúð  á  jarðhæð  með  sér  inngangi.
Flísalögð forstofa. U-laga eldhús með góðu skápaplássi. Nýuppgert baðherb. með náttúrustein. Rúmgott
barnaherb.  og  bjart  og  gott  hjónaherb.  með  skápum  upp  í  loft.  Stórt,  flísalagt   fjölnota  þvottahús  og
rúmgóð geymsla. Samliggjandi stofa og borðstofa er stór og björt, með dyrum út í skjólgóðan og fallegan
sér garð. Stutt í náttúruperlur, skóla, sund og margvíslega þjónustu í hjarta Hafnarfjarðar.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Valur Blomsterberg
Sölufulltrúi

valurblom@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Mánudag kl. 19:00 - 19:30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

857-9550



Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Opin hús mánudag og þriðjudag 895-6107 / 694-4700

Strandvegur 13 - 210 Garðabær

Opið hús mánudag frá kl.17:30-18:00
Glæsileg íbúð með óhindruðu sjávarútsýni.
Íbúðin er á 2.hæð og gengið er inn í hana
beint frá götu. Þrjú góð svefnherbergi og
stæði í lokaðri bílageymslu. Stór S-V sólpallur

39.900.000
4 Bílageymsla: Já

 124 fm

Snorrabraut 36 - 105 Reykjavík

Opið hús mánudag frá kl.17:30-18:00

17.900.000
2

60 fm

Hlíðarvegur 60 - 200 Kópavogur

Opið hús mánudag frá kl.18:30-19:00

29.800.000
3

104 fm

Þjórsárgata 9 - 101 Reykjavík

Opið hús mánudag frá kl.18:30-19:00

33.500.000
3-4 Bílskúr: Já

 124 fm

Kristnibraut 16 - 113 Reykjavík

Opið hús mánudag frá kl.19:30-20:00

27.400.000
3

106 fm

Skeljanes 4 - 101 Reykjavík

Opið hús mánudag frá kl.19:30-20:00

25.900.000
3

84 fm

Mosarimi 12 - 112 Reykjavík

Opið hús þriðjudag frá kl.17:30-18:00

24.900.000
4

98 fm

Hljóðalind 2 - 201 Kópavogur

Opið hús þriðjudag frá kl.17:30-18:00

47.900.000
4 Bílskúr:Já

144 fm

Björt og falleg íbúð. Íbúðin er töluvert endur-
nýjuð m.a, gólfefni, baðherbergi að hluta,
skolp og dren er nýlegt og húsið steypu
viðgert. íbúðin liggur ekkert að Snorrabraut.

Glæsileg íbúð með sérinngangi í nýlegu
tvíbýlishúsi með góðum garði og
timburverönd. Eldhúsinnrétting er falleg,
Baðherbergi er með gólfhita,

Glæsileg efri sérhæð með sérinngangi og
bílskúr. Íbúðin er með 2 góðum svefn-
herbergjum ásamt góðu skrifstofu/vinnu-
herbergi innaf hjónaherbergi. Gott skápapláss

Glæsileg og rúmgóð íbúð á 1.hæð með
timburverönd sem snýr í suður og fallegu
útsýni yfir Reykjavík út frá stofu. Aðeins ein
íbúð er á hverri hæð. Baðherb. er glæsilegt.

Mjög falleg 3ja herbergja risíbúð í sjarmerandi
bárujárnsklæddu timburhúsi á einum besta
stað í borginni. Mjög stórar útsýnissvalir eru á
íbúðinni og snúa þær í suður,vestur og norður

Rúmgóð og falleg 4ja herbergja íbúð á 2.hæð
með sérinngangi og góðu útsýni á mjög
barnvænum stað í Grafarvogi. Innréttingar.
Gott áhvílandi ca 17millj. króna lán getur fylgt

Glæsilegt endaraðhús á einni hæð með
bílskúr og útsýni. Fallegur gróinn garður með
steyptum palli er bæði fyrir framan og aftan
hús. 3 góð svefnherbergi eru í húsinu

Bergsteinn
Gunnarsson

Löggiltur fasteigna,- 
fyrirtækja og skilasali
bergsteinn@remax.is

Hafdís
Rafnsdóttir

Sölufulltrúi
895 6107

hafdis@remax.is

Berglind Hólm 
Birgisdóttir

Sölufulltrúi
694 4000

berglind@remax.is

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS
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124 fm

Edda Hrafnhildur
Björnsdóttir

Sölufulltrúi
896 6694

edda@remax.is

Jóhanna Kristín
Tómasdóttir

Sölufulltrúi
698 7695

jkt@remax.is

Bergsteinn
 Gunnarsson

Löggiltur
Fasteignasali

Opin hús sunnudag og mánudag 

Leirubakki 32, 109 Reykjavík

Opið hús á mánudag kl 17:30-18:00
Falleg  4 herb. íbúð á 3.hæð með auka herbergi 
í kjallara (heppileg útleigueining). Suðursvalir. 
Bakgarður með leiktækjum. Íbúðin er mikið en-
durnýjuð. Hús í góðu viðhaldi. Nánari uppl. gefur 
Edda s.896-6694.

Opið hús í dag kl. 15:00-15:30
Nýtt tveggja hæða staðsteypt einbýli í gamla 
miðbænum í Hafnarfirði. Afhendist fullbúið að 
utan, neðri hæð fullbúin en aðalhæð tilbúin undir 
tréverk með gólfhitalögn. Uppl. gefur Jóhanna 
Kristín s. 698.7695.

Opið hús í dag  kl 16.00-16:30
Mikið endurnýjuð þriggja herbergja íbúð á tveimur 
hæðum í Norðurmýrinni. Stór, óskráð geymsla 
m/glugga. Fín íbúð með möguleika á útleigu 
fyrir skólafólk. Uppl. gefur Jóhanna Kristín s. 
698.7695.

Opið hús í dag  kl 17.00-17:30
Gullfalleg og rúmgóð þriggja herbergja íbúð á 
góðum stað í Mosfellsbæ fyrir 55 ára og eldri. 
Mahogny innréttingar og parket. Mjög rúmgott 
baðherbergi með hornbaðkari. Gott aðgengi. 
Lyfta. Uppl. gefur Jóhanna Kristín s. 698.7695.

Verð kr: 23.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 110,8 fm

OPIÐ
HÚS

Austurgata 43 - 220 Hafnarfjörður

Verð: 57.900.000
Einbýli
Stærð: 193,3 fm

Vífilsgata 6 – 105 Reykjavík 

Verð: 19.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 73,7 fm

Verð: 36.800.000
Herbergi: 3
Stærð: 117,8 fm 

Bílskúr: Já

OPIÐ
HÚS

Klapparhlíð 5 – 270 Mosfellsbær 

Kambsvegur 35 – 104 Reykjavík

Opið hús  mánudag kl. 18:15-18:40
Björt, vel skipulögð og rúmgóð 4ra herbergja íbúð 
í fjölbýli sem verið er að taka algjörlega í gegn að 
utan og skipt um glugga á kostnað seljenda. 
Verkinu lýkur í október. Uppl. gefur Jóhanna 
Kristín s. 698.7695.

Opið hús  mánudag kl. 17:30-18:00
Mikið endurnýjuð, klassísk og falleg 5 herbergja 
sérhæð m/bílskúr á eftirsóttum stað í Reykjavík 
– 2 stofur, 3 svefnherbergi. Fallegt eldhús og 
bað.Allt nýmálað. Sólpallur. Uppl. gefur Jóhanna 
Kristín s. 698.7695.

Opið hús  mánudag kl. 18:45-19:10
Vel skipulögð og rúmgóð 4ra herbergja íbúð í fjöl-
býli sem verið er að taka algjörlega í gegn að utan 
og skipt um glugga á kostnað seljenda. Íbúðin 
þarfnast endurnýjunar. Uppl. gefur Jóhanna 
Kristín s. 698.7695.

Hafið samband og kíkkið í sveitina
Stórglæsilegt og splunkunýtt heilsárs frístun-
dahús m/öllu innbúi á fallega gróinni eignalóð í 
Indriðastaðalandi í Skorradal. Klassískt að utan, 
nýtískulegt að innan. Uppl. gefur Jóhanna Kristín 
s. 698.7695.

Verð: 44.900.000
Herbergi: 5
Stærð: 161 fm

Kleppsvegur 122 - 104 Reykjavík

Verð:  23.700.000
Herbergi: 4
Stærð: 105,5 fm

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Kleppsvegur 126 - 104 Reykjavík

Verð: 22.000.000
Herbergi: 4
Stærð:  106,5 fm

Stráksmýri 8 – Skorradal

Verð: 34.500.000
Tegund sumarhús
Stærð: 85,6 fm.

OPIÐ
HÚS

698 7695/896 6694
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OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS



Áfengis- og vímuefnaráðgjafi 
Óskað er eftir áfengis- og vímuefnaráðgjafa 

í fullt starf.
Hæfniskröfur
Við leitum að starfsmanni með:
-  reynslu á sviði áfenigs- og vímuefnaráðgjafar
-  frumkvæði og metnað í starfi 
-  hæfni í mannlegum samskiptum  
Viðkomandi þarf að vera reiðubúin/inn til að taka þátt í 
teymisvinnu og þróunarstarfi .

Í boði er áhugavert og spennandi starf í góðu vinnuumhverfi  
undir handleiðslu félagsráðgjafa.  Vegna kynjahlutfalls á 
vinnustaðnum leitum við sérstaklega  eftir karlmanni. 

EKRON, starfsþjálfun er sértæk einstaklingsmiðuð 
atvinnutengd starfsþjálfun/endurhæfi ng fyrir óvirka 
áfengis- og vímuefnaneytendur.

Umsóknir skulu berast fyrir 25. september n.k. og veitir 
Herdís Hjörleifsdóttir, félagsráðgjafi  frekari upplýsingar í 
síma 567 12 12 eða á netfang herdis@ekron.is

Umsóknir sendast til EKRON, starfsþjálfun, 
Smiðjuveg 4b, 200 Kópavogi.

Vinnueftirlitið óskar að ráða 
eftirlitsmann til starfa á Vesturlandi

Helstu verkefni eru:
•  Vinnuvéla- og tækjaeftirlit
•  Eftirlit með aðbúnaði, hollustuháttum og öryggi 
   í landbúnaði
•  Fræðsla, sbr. ákvæði laga nr. 46/1980 um aðbúnað     
   hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Staðgóð tæknimenntun, t.d. vélfræði- eða 
   iðnmenntun
•  Þekking og reynsla sem nýtist í starfi  sem þessu, 
   s.s vinna við stjórn eða viðgerð vinnuvéla
•  Geti unnið sjálfstætt og sýni frumkvæði í starfi 
•  Góð framkoma og hæfni í mannlegum samskiptum
•  Reynsla í tölvunotkun æskileg
•  Reynsla af fræðslu- og kynningarstarfi  er kostur

Um er að ræða 100 % starf með staðsetningu á 
Akranesi. Æskilegt er að viðkomandi geti hafi ð störf 
sem fyrst. Starfsþjálfun fer fram við upphaf starfs. 
Laun eru skv. kjarasamningum opinberra starfsmanna. 
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri 
störf sendist Vinnueftirliti ríkisins, Stillholti 18, 300 
Akranesi fyrir 1. september nk. Umsóknareyðublað 
er ekki notað. 

Nánari upplýsingar um starfi ð fást hjá 
Guðjóni Sólmundssyni umdæmisstjóra, skrifstofu 
Vinnueftirlitsins á Akranesi, s. 431-2670 og 892-7593, 
(gsol@ver.is) og Magnúsi Guðmundssyni deildarstjóra 
vinnuvéladeildar s. 550-4685 og 891-7622.

Vantar þig
Smiði, múrara, járnabindingamenn, 

málara eða aðra starfsmenn?
Höfum á skrá fólk sem óskar eftir mikilli vinnu. 

Getur hafi ð störf nú þegar.

Proventus starfsmannaþjónusta s. 661 7000

   

Störf í grunnskólum

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

www.reykjavik.is/storf Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi
 borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.  

Ekki er um tæmandi upptalningu lausra starfa að ræða. Öll laus störf á Menntasviði eru auglýst á www.reykjavik.is/storf. 
Þar er að fi nna frekari upplýsingar um hverja stöðu og umsóknarfresti. Þar er einnig hægt að sækja um.

Upplýsingar veita skólastjórar og aðstoðarskólastjórar í viðkomandi skólum. Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar 
við viðkomandi stéttarfélög.

Menntasvið

Álftamýrarskóli, Álftamýri 79, sími 570 8100, 664 1111
• Skólaliði, 
• Umsjónarkennari á miðstigi, 

Ártúnsskóli, Árkvörn 6, sími 567 3500
• Kennari í myndmennt og hönnun 75-100% staða
• Skólaliði, 

Austurbæjarskóli, v/Vitastig, sími 411 7200
• Kennari á miðstigi

Borgaskóli, Vættaborgum 9, sími 577 2900, 664 8135
• Íslenskukennari á unglingastigi
• Dönskukennari á unglingastigi
• Forfallakennari í tilfallandi forföll, stundakennsla

Breiðholtsskóli, Arnarbakka 1-3, sími 411 7450
• Baðvörður drengja, 
• Skólaliði 50-100% staða
• Starfsmaður skóla, gangavörður

Brúarskóli, Vesturhlíð 3, sími 520 6000
• Umsjónarkennari á miðstigi, 
• Umsjónarkennari á unglingastigi, 
• Stuðningsfulltrúi, 70 - 100% staða
• Skólaliði, 70% staða
• Heimilisfræðikennari, 60% staða

Engjaskóli, Vallengi 14, sími 411 7600, 664 8160
• Deildarstjóri sérkennslu, 50% deildarstjórn, 50% sérkennsla
• Stuðningsfulltrúar, tvær 75% stöður
• Skólaliði, 

Fellaskóli, Norðurfelli 17-19, sími 557 3800
• Umsjónarkennari í 2. bekk
• Umsjónarkennari í 4. bekk
• Heimilisfræðikennari, 50% staða

Foldaskóli, Logafold 1, sími 540 7600
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Skólaliði í eldhús, 80-100 % staða
• Skólaliðar, 2 stöður í gæslu og ræstingu

Fossvogsskóli, Haðalandi 26, sími 568 0200 / 664 8190
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Þroskaþjálfi 
• Starfsmaður skóla til að sinna nemendum í leik og starfi 
• Tónmenntakennari, 50% staða, góð stundaskrá í boði

Hagaskóli, Fornhagi 1, sími 535 6500
• Stærðfræðikennari í námsver
• Skólaliði, 70-100% staða

Hamraskóli, Dyrhömrum 9, sími 664 8200, 664 8201
• Deildarstjóri sérkennslu, 50% starf deildarstjóra og 
  sérkennsla
• Skólaliði, 
• Kennari, afl eysing vegna fæðingarorlofs frá 15. sept til 
  15. des. Raungreinar og samfélagsfræði
• Sérkennari eða Þroskaþjálfi , sérdeild, 80-100% staða

Háteigsskóli, v/ Háteigsveg, sími 530 4300, 664 8215
• Dönskukennari á unglingastigi, afl eysing v/ fæðingarorlofs, 
• Þroskaþjálfi , afl eysing vegna fæðingarorlofs, 
  50 - 100% staða
• Íþróttakennari, 
• Stuðningsfulltrúi í 5. bekk, 50 % staða

Hlíðaskóli, Hamrahlíð 2, sími 552 5080
• Þroskaþjálfi 
• Sérkennari
• Sérkennari, 50% starf með daufblindum nemanda
• Táknmálstúlkur, hlutastarf kemur til greina

Hólabrekkuskóli, Suðurhólum 10, sími 557 4466, 664 8235
• Kennari á yngsta stigi
• Kennari á miðstigi
• Þroskaþjálfi 
• Forfallakennari

Húsaskóli, Dalhúsum 41, sími 567 6100, 664 8245
• Stuðningsfulltrúi á yngsta stigi, 60 - 70% staða

Ingunnarskóli, Maríubaugi 1, sími 411 7828, 664 8265, 664 8266
• Umsjónarkennari í 1. bekk
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Raungreinakennari á unglingastigi

Korpuskóli, Bakkastöðum 2, sími 411 7880, 664 8276
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Stuðningsfulltrúi

Langholtsskóli, Holtavegi 23, sími 553 3188
• Stuðningsfulltrúi, 80-100% staða

Laugalækjarskóli, v/Laugalæk, sími 588 7500
• Textílkennari, afl eysing í eitt ár

Réttarholtsskóli, v/Réttarholtsveg, sími 553 2720
• Starfsmaður í eldhús, 80% staða
• Starfsmaður til gangavörslu, 50% starf, afl eysing til áramóta

Rimaskóli, Rósarima 11, sími 411 7720, 664 8320
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Skólaliði, aðstoð við nemendur og ræsting

Safamýrarskóli,Safamýri 5, sími 411 7720
• Stuðningsfulltrúi, hlutastarf síðdegis

Seljaskóli, Kleifarseli 28, sími 411 7500, 664 8330
• Skólaliði

Sæmundarskóli, Gvendargeisla 168, sími 411 7848
• Stuðningsfulltrúi, 75% starf
• Skólaliði, 50-100% starf eftir samkomulagi

Vesturbæjarskóli, Sólvallagötu 67, sími 562 2296
• Myndmenntakennari, 80% staða, afl eysing í eitt ár

Víkurskóli, v/Hamravík, sími 545 2700, 664 8345
• Umsjónarkennarar á yngsta stigi
• Umsjónarkennarar á miðstigi
• Smíðakennari

Vogaskóli, v/Skeiðarvog og Sólheima, sími 411 7373
• Stuðningsfulltrúi á mið- og unglingastigi, 80% staða

Ölduselsskóli, Ölduseli 17, sími 411 7470
• Kennari á unglingastigi, kennslugreinar enska og tölvu- 
  og upplýsingamennt
• Skólaliði í baðvörslu
• Skólaliði

Öskjuhlíðarskóli, Suðurhlíð 9, sími 568 9740
• Þroskaþjálfi , 
• Sérkennari/kennari, 
• Stuðningsfulltrúi

Samkaup Strax Búðakór 1,
Kópavogi

ATVINNA

Óskum eftir starfsfólki á allar vaktir
Aðeins þjónustulundaðir og drifandi 

einstaklingar koma til greina, eldri en 18 ára.
Fólk á öllum aldri hvatt til að sækja um.

Upplýsingar veitir verslunarstjóri Þórhalla 
Grétarsdóttir sími 898-6446

Hársnyrtir
Hársnyrtistofan Dalbraut óskar eftir hársnyrti til starfa.

Hársnyrtistofan   •   Dalbraut 1   •   Sími 698 7537

ATVINNA
SUNNUDAGUR  10. ágúst 2008 1713



Starfsfólk í framleiðsludeild
NimbleGen Systems óskar eftir fólki til starfa í 

framleiðsludeild fyrirtækisins á Íslandi. 

Um er að ræða fullt starf í vaktavinnu og felst vinnan í 
að sinna daglegum störfum sem tengjast smíði á DNA 
örfl ugum (DNA microarray).

Við leitum að fólki með stúdentspróf og áhuga á efna- 
og erfðafræði. Mikilvægt er að viðkomandi búi yfi r 
nákvæmni og öguðum vinnubrögðum. 

Í boði er spennandi starf í vaxandi alþjóðlegu fyrirtæki. 

Áhugasamir sendi umsókn og starfsferilsskrá (CV) á 
netfangið: atvinna@nimblegen.com.

Umsóknarfrestur er til 24. ágúst nk.

Nánari upplýsingar veita:
Guðný Einarsdóttir

gudnye@nimblegen.com 
s: 4142125

eða

Ómar Traustason
omar@nimblegen.com

s: 4142114

NimbleGen Systems útibú á Íslandi
Vínlandsleið 2-4, 113 Reykjavík

ÓSKAR EFTIR
VERSLUNARSTJÓRA
Starfssvið: Ábyrgð á daglegum rekstri verslunar,
svo sem sölu, útliti, mönnun, kostnaði,
framkvæmdum og öðrum verkefnum.

Hæfniskröfur:
Reynsla af verslunarrekstri
Skipulögð og nákvæm vinnubrögð
Frumkvæði og metnaður
Hæfni í mannlegum samskiptum
Mjög góð ensku- og tölvukunnátta
Brennandi áhugi á tísku

Umsóknir sendist til
Elísabetar Marteinsdóttur
á netfangið: elisabet@hbu.is

Umsóknarfrestur er til og
með 17. ágúst 2008

Dýralæknir nautgripa- og 
sauðfjársjúkdóma

Matvælastofnun óskar eftir að ráða í starf dýralæknis naut-
gripa- og sauðfjársjúkdóma. Um fullt starf er að ræða á aðal-
skrifstofu stofnunarinar á Selfossi frá og með 1. október 2008.

Helstu verkefni:
•  Vinna að bættu heilbrigði nautgripa og sauðfjár og 
   sjúkdómavörnum á þeim sviðum
•  Upplýsinga- og gagnaöfl un ásamt skýrslugerð
•  Samskipti við innlendar og erlendar stofnanir innan 
   sinnar sérgreinar
•  Frumkvæði að framkvæmd nauðsynlegra rannsókna 
   og sýnatökur
•  Önnur tilfallandi störf

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Dýralæknismenntun 
•  Sérmenntun á sviði nautgripa- eða sauðfjársjúkdóma     
   æskileg
•  Kostur að umsækjandi hafi  starfað við opinbert eftirlit
•  Nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starfi  
•  Skipulags- og samskiptahæfi leikar 
•  Góð tölvu- og tungumálakunnátta

Nánari upplýsingar um starfi ð veita Sigurður Örn Hansson 
(sigurdur.hansson@mast.is) og Hafsteinn Jóh. Hannesson 
(hafsteinn.hannesson@mast.is) í síma 530-4800. Umsóknum 
ásamt ferilskrá og öðrum nauðsynlegum upplýsingum skal 
skilað til Matvælastofnunar, Austurvegi 64, 800 Selfoss, merk-
tum “sérgreinadýralæknir” eða með tölvupósti á mast@mast.
is en umsóknarfrestur er til og með 17. ágúst 2008. Launakjör 
eru samkvæmt kjarasamningi opinberra starfsmanna. Nánari 
upplýsingar er um stofnunina er hægt að nálgast á vefsíðu 
stofnunarinnar, www.mast.is.

Vilt þú taka þátt í spennandi uppbyggingu hjá
nútíma hugsjónafyrirtæki? Við bjóðum upp á gott
vinnuumhverfi, samkeppnishæf laun og bónusa fyrir
rétta aðila í ört vaxandi fyrirtæki.

Sölumaður í hlutastarf á
norðurlandi
Hæfniskröfur:
● Reynsla og hæfni í mannlegum samskiptum.
● Reynsla af sölustörfum skilyrði.

Landsins mesta úrval af lífrænt ræktuðum afurðum.

Lagerstarfsmaður
fullt starf og sumarafleysingar

Hæfniskröfur:
● Stundvísi.
● Heiðarleiki og nákvæmni.

Yggdrasill var stofnað árið 1986 og var tilgangurinn með
t f fél i ð lj líf t kt ð t ö ð

Vilt þú taka þátt í spennandi uppbyggingu hjá nútíma 
hugsjónafyrirtæki? Við bjóðum upp á gott vinnuumh-
verfi , samkeppnishæf laun og bónusa fyrir rétta aðila í 
ört vaxandi fyrirtæki.

Afgreiðslufólk
Hæfniskröfur:
• Reynsla og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Reynsla af sölustörfum skilyrði.
• Tölvukunnátta nauðsynleg.
• Stundvísi.
• Heiðarleiki og nákvæmni

Umsóknir óskast sendar á netfangið
dina@yggdrasill.is fyrir 18. Águst nk.

Yggdrasill markaðsleiðandi fyrirtæki með lífrænt ræktaðar vörur.

Skólaskrifstofa
S E L T J A R N A R N E S B Æ R
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Grunnskóli Seltjarnarness

Vantar þig vinnu?
Við í Skólaskjóli leitum að samstarfs-
fólki í skemmtileg og gefandi störf á
góðum vinnustað. Vinnan getur hentað
vel fyrir framhaldskóla- og háskóla-
nemendur.
Vinnutími samkvæmt samkomulagi.

Skólaskjól er lengd viðvera fyrir
nemendur í 1. til 4. bekk Grunnskóla
Seltjarnarness.

Upplýsingar veitir:

Kristín Vilborg Sigurðardóttir
forstöðumaður Skólaskjóls, 
kristinv@seltjarnarnes.is,
Sími 822 9123.

Velferðasvið

   

Félagsleg heimaþjónusta

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag 
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.  Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða óskar eftir að ráða 
starfsmann til  félagslegrar heimaþjónustu í Félags-
miðstöðina við Vitatorg, Lindargötu 59. 
Á staðnum eru 94 íbúðir, fyrir eldri borgara.

Helstu verkefni:
• Hvatning og stuðningur til sjálfshjálpar.
• Stuðningur við verkefni daglegs lífs
• Aðstoð við létt heimilisstörf

Hæfniskröfur:
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Sveigjanleiki og lipurð í mannlegum samskiptum

Um er að ræða 100% starf. Vinnutími er frá kl. 08.00 til kl 
16.00. Starfi ð er laust 1. september.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
Efl ingar stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veita  Edda Hjaltested  forstöðumaður og 
Björg Karlsdóttir fl okksstjóri í síma 411-9450, netfang: 
edda.a.hjaltested@reykjavik.is eða bjorg.karlsdottir@reykjavik.is

Umsóknum má skila á Félagsmiðstöðina við Vitatorg, 
Lindargötu 59, 101 Reykjavík fyrir 22. ágúst n.k.

Jafnframt er vakin athygli á að hægt er að sækja um starfi ð á 
heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf 

Nemendur og starfsfólk í Stóru - Vogaskóla  í Vogum 
leitar að áhugasömum kennara til 

samstarfs næsta skólaár. 
Sveitarfélagið Vogar er ört vaxandi sveitarfélag með um 
1.200 íbúa í næsta nágrenni höfuðborgarsvæðisins. Aðeins 
um 15 mínútna keyrsla frá Hafnarfi rði. Í sveitarfélaginu er 
lögð áhersla á fjölskylduvænt umhverfi  og heilsuefl ingu í 
skóla og leikskóla.

• Sveitarfélagið mun greiða öllum háskólamenntuðum 
  starfsmönnum sveitarfélagsins 50 þúsund króna 
  eingreiðslu þann 1. september næstkomandi. 

• Jafnframt veitir sveitarfélagið starfsmönnum sínum 15 
þúsund króna heilsuræktarstyrk ár hvert. 

Stóru- Vogaskóli
Stóru- Vogaskóli er glæsilegur skóli, einsetinn og heildstæður 
með um 220 nemendum. 
Allur aðbúnaður og umhverfi  skólans er til fyrirmyndar. 

Laus staða:
• Hönnun og smíði - Í smíðastofu er 
  m.a. splunkunýr tölvustýrður rennibekkur!

Nánari upplýsingar veitir:
Svava Bogadóttir, skólastjóri Stóru - Vogaskóla í síma 440-
6250 og 849-3898 Einnig er hægt að senda fyrirspurnir á:  
svavaboga@vogar.is 
www.vogar.is 
www.storuvogaskoli.is

ATVINNA
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Skóladeild, Glerárgötu 26, Akureyri

   

Skapandi störf með skapandi fólki

Leikskólasvið

Laus störf í leikskólum Reykjavíkurborgar

Leitað er eftir:
• Leikskólakennurum
• Þroskaþjálfum
• Starfsfólki með uppeldis- og háskólamenntun
• Starfsfólki með menntun eða reynslu á sviði lista
• Starfsfólki með fjölbreytta menntun og/eða starfsreynslu 

Deildarstjórar
Berg við Kléberg, Kjalarnesi, sími 566-6039
Fellaborg, Völvufelli 9, sími 557-2660
Hálsaborg, Hálsaseli 27, sími 557-8360
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Laufskálar, Laufrima 9, sími 587-1140
Nóaborg, Stangarholti 11, sími 562-9595
Sæborg, Starhaga 11, sími 562-3664

Leikskólakennarar/leiðbeinendur
Austurborg, Háaleitisbraut 70, sími 553-8545
Bakkaborg, Blöndubakka 2, sími 557-1240
Berg við Kléberg, Kjalarnesi, sími 566-6039
Blásalir, Brekknaás 4, sími 557-5720
Brekkuborg, Hlíðarhús 1, sími 567-9380
Dvergasteinn, Seljavegi 12, sími 551-6312
Fellaborg, Völvufelli 9, sími 557-2660
Fífuborg, Fífurima 13, sími 587-4515 / 867-9868
Garðaborg, Bústaðavegi 81, sími 553-9680
Geislabaugur, Kristnibraut 26, sími 517 2560
Grandaborg, Boðagranda 9, sími 562-1855
Gullborg, Rekagranda 14, sími 562-2455
Hagaborg, Fornhaga 8, sími 551-026
Hálsaborg, Hálsaseli 27, sími 557-860
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350

Hólaborg, Suðurhólum 21, sími 557-6140
Jöklaborg, Jöklaseli 4, sími 557-1099
Lækjaborg, við Leirulæk, sími 568-6351
Múlaborg, Ármúla 8a, sími 568-5154
Njálsborg, Njálsgötu 9, sími 551-4860
Sunnuborg, Sólheimum 19, sími 553-6385
Sæborg, Starhaga 11, sími 562-3664
Ægisborg, Ægisíðu 104, sími 551-4810

Yfi rmaður í eldhús
Sunnuborg, Sólheimum 19, sími 553-6385

Aðstoðarmaður í eldhús
Brekkuborg, Hlíðarhús 1, sími 567-9380
Geislabaugur, Kristnibraut 26, sími 517 2560
Gullborg, Rekagranda 14, sími 562-2455. Um er að ræða 
75% stöðu.
Ægisborg, Ægisíðu 104, sími 551-4810

Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi /atferlisþjálfi 
Grandaborg, Boðagranda 9, sími 562-1855
Jöklaborg, Jöklaseli 4, sími 557-1099.  Um er að ræða 50% 
stöðu.
Múlaborg, Ármúla 8a, sími 568-5154

Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um störfi n 
á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.

Upplýsingar um lausar stöður veita leikskólastjórar í 
viðkomandi leikskólum og mannauðsráðgjafar á 
Starfsmannaþjónustu Leikskólasviðs í síma 411-7000.

Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar við 
viðkomandi stéttarfélög.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag 
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.  Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkur-
borgar og Efl ingar stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir, Þórdís L. Guð-
mundsdóttir, deildarstjóri  í síma 411-1500,  netfang: 
thordis.linda.gudmundsdottir@reykjavik.is og Helga 
Jóhannsdóttir, forstöðumaður í síma  568-2586, 
netfang: helga.johannsdottir@reykjavik.is

Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um 
starfi ð á heimasíðu Reykjavíkurborgar 
www.reykjavik.is/storf 

Umsóknarfrestur er til 22. ágúst  nk.
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í 
störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega 
samfélag sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 
4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar 
og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Helstu verkefni og ábyrgð 
• Móttaka og sala á aðsendum mat
• Umsjón með matsal og kaffi sölu
• Almenn eldhússtörf og tiltekt í matsal, 
  eldhúsi og félagsmiðstöð
• Upplýsingagjöf og stuðningur við 
  þátttakendur í félagsstarfi 

Hæfniskröfur
• Reynsla af þjónustustörfum er æskileg
• Metnaður til að veita úrvals þjónustu
• Stundvísi og sjálfstæði í vinnubrögðum 
• Sveigjanleiki og lipurð í mannlegum 
  samskiptum

Velferðarsvið

Starfsmaður í félagsmiðstöð -
umsjónarmaður eldhúss

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis óskar eftir 
félagslyndum starfsmanni í  félagsmiðstöðina að Slét-
tuvegi 11.  Í félagsmiðstöðinni er boðið uppá fjölbreytt 
félagsstarf.  
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Sundfélag Hafnarfjarðar 
óskar eftir að ráða þjálfara fyrir yngri hópa félagsins, 
einnig óskum við eftir að komast í samband við áhugasama 
þjálfara / kennara sem hafa áhuga á að þjálfa eða kenna 
öllum aldri, td.

sundknattleik (póló) sundleikfi mi, ungbarnasund, eldri-
borgara kennsla, listsund.  Við tökum vel í allar hugmyndir 
sem hægt er að tengja við vatn og sundi, frekari upplýsingar 
er hægt að fá hjá Rósu í síma 898-9982, einnig er hægt að 
senda fyrirspurnir á sh@sh.is

Starfskraftur á 
ferðaskrifstofu óskast

Ferðaskrifstofan Ísafold var stofnuð 1997. 
Sérsvið ferðaskrifstofunnar eru sérsniðnar ferðir 
fyrir litla hópa með háu þjónustustigi. Isafold 
Travel skipuleggur einnig í litlu mæli sérferðir 
fyrir hópa til útlanda, rekur hópbíladeild og 
jeppaleigu. Fastráðnir starfsmenn ferða-
skrifstofunnar og tengdra fyrirtækja eru 5, 
sjá nánar á www.isafoldtravel.is.

Við leitum eftir áhugasömum starfskrafti með 
reynslu af ferðaskrifstofustörfum. Viðkomandi 
verður að geta unnið sjálfstætt, einkum í 
sambandi við bréfaskipti, ferðalýsingar og 
verðtilboð. Kunnátta í vinnu með DK viðskipta-
hugbúnað er kostur.  Umsækjandi þarf að geta 
talað og skrifað á ensku og þýsku auk íslensku 
og geta hafi ð störf sem fyrst.

Umsóknir -helst á ensku- ásamt ferilskrá berist 
fyrir 20. ágúst til henry@isafoldtravel.is. Farið 
verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál, 
öllum umsóknum verður svarað

 Litlir hópar - lifandi ferðir

KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Félagsstarf aldraðra – Gjábakki:
 • Starfsmaður í eldhús 65%
Félagsþjónusta Kópavogs:
 • Starfsmaður frístundaheimilis fyrir börn  

 og unglinga með sérþarfir
 • Aðstoð við heimilisstörf
Molinn, menningar- og tómstundamiðstöð 
ungs fólks:
 • Starfsfólk 100% eða hluta störf
 • Umsjón með kaffihúsi

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Hjallaskóli:
 • Umsjónarkennari á yngra stig 
 • Þroskaþjálfi 100%
 • Starfsmaður í Dægradvöl 50%
 • Námsráðgjafi 100%
 • Matráður í starfsmannaeldhús 80 -100%
Hörðuvallaskóli:
 • Skólaliði II – gangavörður/ræstir
 • Starfsmenn í Dægradvöl 50%-70%
 • Matráður starfsmanna
Kársnesskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl 50% e. hád.
 • Gangavörður/ræstir 100%
Lindaskóli:
 • Starfsfólk í Dægradvöl hlutastörf
 • Kennari í sérkennslu
Salaskóli:
 • Starfsmaður í eldhús – hlutastarf eða  

 fullt starf
 • Skólaliðar II – gangav/ræstar hlutastarf  

 eða fullt starf
 • Starfsfólk í Dægradvöl hlutastarf
Smáraskóli:
 • Umsjónarkennari á miðstig
 • Matráður starfsmanna 80-100%
Snælandsskóli:
 • Gangavörður/ræstir – skólaliði II
Vatnsendaskóli:
 • Þroskaþjálfi
 • Stuðningsfulltrúi

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is

Íþróttafélagið Gerpla óskar eftir 
starfsfólki í eftirfarandi störf: 
•  Rekstrarstjóri
•  Baðverði  - virka daga 
•  Baðverði - um helgar
•  Þjónustustarf í afgreiðslu 
•  Fimleikaþjálfari 
•  Íþróttakennari 

Nánari upplýsingar veitir Auður Inga Þorsteinsdóttir 
framkvæmdastjóri í síma: 557-4923 eða á netfangið; 
audurth@gerpla.is  Umsóknir skuli berast fyrir miðvikud. 
20. Ágúst.  Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 

Mata hf
Sundagörðum 10  104 Reykjavík

Mata hf óskar  að ráða 
skrifstofu/sölumann til starfa.

Starfssvið:
° Símvarsla (móttaka pantana og skráning)
° Reikningsgerð
° Uppgjör viðskiptavina 
° Almenn skrifstofustörf 

Æskilegt er að starfsmaður hafi  góða tölvuþekkingu og 
þekking á  Navision er kostur.

Við leitum að einstaklingi sem er metnaðarfullur, hefur 
góða þjónustulund, getur sýnt frumkvæði, er sveigjanleg-
ur,skipulagður og hefur hæfi leika í mannlegum samskipt-
um.

Mata er rótgróin heildsala sem sérhæfi r sig í dreifi ngu á 
ávöxtum og grænmeti. 

Áhugasamir sendið inn skrifl egar umsóknir á netfangið 
eggert.g@mata.is 

ATVINNA
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Störf hjá La Senza Reykjavík 
og á Akureyri

La Senza er að leita að starfsfólki í fullt starf og hlutastörf í 
verslunum sínum á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Við 

leitum að þjónustuliprum og áhugasömum einstaklingum  á 
aldrinum 18-40 ára.  Við bjóðum upp á lífl egt starfsumhverfi  

hjá vaxandi fyrirtæki.

Umsóknir með mynd og ferilskrá berist til 
sjsk@simnet.is fyrir 18. ágúst.  Nánari upplýsingar 
veitir Þóra í síma 896-5269. Allar fyrirspurnir verða 
meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og öllum svarað.

La Senza er eitt útbreiddasta vörumerki heims á sviði kvenundirfat-

naðar með um 700 verslanir.  La Senza býður upp á glæsilegan undirf, 

náttatnað og aukahluti á góðu verði.    Nordic Retail Partners ehf, 

rekstraraðili La Senza á Íslandi er sérleyfi shafi  fyrir La Senza á Íslandi, 

Noregi, Svíþjóð og Finnlandi.  La Senza hefur rekið verslun í Kringlunni 

frá 2003.  Uppbygging La Senza verslana í þessum löndum er í 

fullum gangi.  

Heyrnar- og talmeinastöð Íslands leitar að starfsmanni í afgreiðslu. Um er að
ræða fjölbreytt og lifandi starf á skemmtilegum vinnustað. Áhersla er lögð á
lipurð í mannlegum samskiptum ásamt því að viðkomandi geti unnið sjálfstætt.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf fljótlega.

Starfssvið
Móttaka viðskiptavina og símsvörun
Aðstoð við viðskiptavini með heyrnartæki
Sala og upplýsingagjöf til viðskiptavina
Uppgjör á sjóði

Hæfniskröfur
Stúdentspróf eða önnur haldgóð menntun sem nýtist í starfinu
Góð tölvukunnátta, reynsla af sjúkraskrárkerfinu Sögu er kostur
Færni í dönsku og/eða ensku er einnig kostur

Umsóknarfrestur er til og með 23. ágúst nk. og skulu umsóknir
berast til Heyrnar- og talmeinastöðvarinnar, Háaleitisbraut 1,
105 Reykjavík, merktar Afgreiðsla.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðrún Gísladóttir
framkvæmdastjóri í síma 581 3855, netfang: gudrung@hti.is.

Heyrnar- og talmeinastöð Íslands
leitar að starfsmanni í afgreiðslu

Heyrnar- og talmeinastöð Íslands annast þjónustu við heyrnar-
lausa og heyrnarskerta og þá sem eru með heyrnar- og talmein.
Stofnunin sér um að útvega hjálpartæki og veitir viðeigandi fræðslu
og þjálfun vegna þeirra.

KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:

Kynnið ykkur launakjör íKynnið ykkur launakjör í 

leikskólum í Kópavogi.leikskólum í Kópavogi.  

Arnarsmári:  564 5380
 • Leikskólakennari
Baugur:  570 4350
 • Leikskólakennarar
 • Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi
  v/ sérkennslu
Dalur:  554 5740
 • Leikskólak.þroskaþjálfi/leiðbein. 
 • Sérkennslustjóri 
 • Starfsmaður í skilastöðu 1. sept.
 • Aðstoð í eldhús
Efstihjalli:  554 6150
 • Leikskólakennari 
 • Leikskólasérk./þroskaþjálfi í haust
Fagrabrekka:  554 2560
 • Leikskólakennari
Fífusalir:  570 4200
 • Deildarstjóri á yngri deild
 • Leikskólakennarar
Grænatún:  554 6580
 • Sérkennslustjóri 50% 
 • Leikskólak/þroskaþj. 100% 
Hvarf:  570 4900
 • Deildarstjórar frá 11. ágúst
 • Leikskólakennarar frá 11. ágúst
 • Sérkennslustjóri, sem fyrst
Kópahvoll:  554 0120
 • Leikskólakennari 
 • Leikskólak/þroskaþj. í stuðning 50%  

 f.hád.
Kópasteinn:  564 1565
 • Leikskólak/leiðb. næsta haust
 • Leikskólak/leiðb.tímab.afleys. næsta haust
 • Leikskólak/tónlist – hlutastarf 
Marbakki:  564 1112
 • Leikskólakennari 
Núpur:  554 7020
 • Leikskólakennarar
Rjúpnahæð: 570 4240
 • Deildarstjóri
 • Leikskólak. á deild/sérkennsla/íþróttir
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
 • Leikskólakennarar

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is
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VERKEFNASTJÓRAR ÓSKAST
Tækniþjónusta Icelandair á Keflavíkurflugvelli auglýsir laus fjögur 
störf verkefnastjóra. Annars vegar er um að ræða tvær stöður 
almennra verkefnastjóra hjá tækniþjónustunni og hins vegar tvær 
stöður verkefnastjóra útstöðva.

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR 
Leitað er eftir einstaklingum með háskólamenntun á sviði verkfræði, 
viðskiptafræði eða einstaklingum með sambærilega menntun. 
Þekking og reynsla af tímastjórnun eða verkefnastjórnun er æskileg 
sem og reynsla af tækniþjónustu flugvéla. 
Nauðsynlegt er að umsækjendur hafi mjög gott vald á töluðu og rituðu 
ensku máli.

EIGINLEIKAR
Verkefnastjóri þarf að geta unnið sjálfstætt og leitt verkefni innan fyrir- 
tækisins. Hann þarf að skipuleggja sína vinnu sem og vinnu annarra og þarf 
því að búa yfir góðum skipulagshæfileikum. Verkefnastjóri þarf að vera lipur 
í samskiptum þar sem mikið reynir á samskipti bæði utan og innan fyrir- 
tækisins.

HELSTU VERKEFNI VERKEFNASTJÓRA
Stýring verkefna sem snúa að viðhaldi, móttöku og skilum á flugvélum 
Ábyrgð á því að tækniþjónusta við viðskiptavini sé í lagi 
Stýring umbótaverkefna 
Samskipti við viðskiptavini 
Greining upplýsinga úr tæknigögnum flugvéla 
Önnur verkefni eins og þörf krefur hverju sinni 

HELSTU VERKEFNI VERKEFNASTJÓRA ÚTSTÖÐVA
Stýring verkefna sem snúa að viðhaldi flugvéla 
Gerð og rekstur viðhaldssamninga erlendis fyrir flugflota Icelandair 
og systurfélaga 
Gerð handbóka og kennsla í verkferlum 
Stýring umbótaverkefna 
Samskipti við viðskiptavini 
Önnur verkefni eins og þörf krefur hverju sinni 

UMSÓKNIR BERIST EIGI SÍÐAR EN 25 ÁGÚST: 
HAFLIÐI JÓN SIGURÐSSON  I  HAFLIDI@ITS.IS  I  SÍMI 840 7091

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 

Tækniþjónusta Icelandair 
(Icelandair Technical Services) 
er eitt af fjórum sviðum Icelandair 
og er staðsett í tæknistöð félagsins 
á Keflavíkurflugvelli. 

Tækniþjónustan er ábyrg fyrir öllu 
viðhaldi á flugflota Icelandair. 

TECHNICAL SERVICES



Sölumaður óskast 
Ört stækkandi og framsækið fyrirtæki með 
iðnaðarvörur óskar eftir að ráða kraftmikinn sölumann 
til starfa. Um fjölbreytt starf er að ræða en í því felst 
sala og þjónusta við viðskiptavini í verslun og heimsó-
knir í fyrirtæki. Reyklaus vinnustaður 

Umsóknir óskast sendar á box@frett.is  
merkt: “iðnaðarvörur”

Kjötborð
Óskum eftir starfsmönnum með 

reynslu til framtíðarstarfa í kjöt og 
fi skborð Hagkaupa.

Íslenskukunnátta skilyrði. Fólk á öllum 
aldri endilega hafi  samband.

Nánari upplýsingar veitir 
Ómar í síma 6606300 eða 

Guðmundur í síma 6606302.

KÓPAVOGSBÆR  

www.kopavogur.is - www.job.is

Hjallaskóli
Hugur   -   Hjarta   -   Hönd

Vilt þú starfa í skólasamfélagi sem:

• hefur manngildi að leiðarljósi
• stuðlar að skapandi, jákvæðu skólastarfi 

þar sem agi, virðing og metnaður eru 
hornsteinar skólasamfélagsins

• sníður námið að þörfum allra með fjöl-
breyttum námsleiðum og kennsluháttum 
þannig að hver og einn temji sér gagn-
rýna hugsun og nái hámarksárangri

• leggur áherslu á ábyrga umgengni, vist-
vænt og heilnæmt skólasamfélag sem 
einkennist af gagnkvæmu trausti og virð-
ingu milli heimilis og skóla

Þá ert þú svo heppin(n) að við erum að bæta 

við fólki í okkar frábæra og samheldna hóp 

starfsmanna fyrir skólaárið 2008 – 2009.  

• Umsjónarkennarar á yngra stigi 

 (1. – 5. bekkur)

• Þroskaþjálfi (100% starf)

• Starfsmaður í dægradvöl (50% starf)

• Námsráðgjafi (100% starf) 

• Matráður í starfsmannaeldhús 

 (80 - 100% starf)

Upplýsingar gefur Friðþjófur Helgi Karlsson 
skólastjóri í síma 570-4150 og 863-6810, eða á 
fhk@hjsk.kopavogur.is

Umsóknir með ferilskrá sendist á netfangið 
fhk@hjsk.kopavogur.is.
Einnig má sækja um á 

www.job.is.
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9 Matís ohf. óskar eftir að ráða matráð til 
að sjá um salatbar og súpu í hádeginu í 
starfstöð sinni að Gylfaflöt 5 í Grafarvogi. 
Um er að  ræða 40% stöðu og vinnutíminn 
er frá 11 til 14.

Frekari upplýsingar:
Ragnar Jóhannsson í síma 422 5106 
eða ragnar.johannsson@matis.is.

Sigríður Hjörleifsdóttir í síma 422 5113 
eða sigridur.hjorleifsdottir@matis.is.

Umsóknir sendist á Ragnar Jóhannsson, 
sviðsstjóra Matís, á póstfangið 
ragnar.johannsson@matis.is.

Matráður
óskast

www.matis.is

•  Vinnsla og vöruþróun
•  Matvælaöryggi
•  Líftækni

Starfsfólk óskast!
Kaffitería Perlunnar óskar eftir starfsfólki 

í hlutastarf og framtíðarstarf. Við bjóðum upp á 
gott vinnuumhverfi og jákvæðan anda. 

Hafið samband við Elvu: perlan@perlan.is.
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TIL LEIGU

TIL SÖLU

Viltu tryggja þér atvinnu?

Forvarnafulltrúi fyrirtækja

Tjónaskoðunarmaður ökutækja
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Þar sem tryggingar 
snúast um fólk

Starf forvarnafulltrúa er fjölbreytt og krefjandi þar sem áherslan er á skipulagn-

ingu og framkvæmd forvarnastarfs í fyrirtækjum. Meðal verkefna er að hafa 

umsjón með og sinna eftirfylgni við innleiðingu forvarnastefnu VÍS, umsjón með 

forvarnaverkefnum og mælingar á árangri í forvörnum. Markmið VÍS er að auka 

vægi forvarna í starfsemi félagsins þannig að þær verði hluti af daglegri þjónustu 

starfsfólks við fyrirtæki.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Háskólamenntun sem nýtist í starfi

 Þekking og reynsla á sviði forvarna eða öryggismála æskileg

 Metnaður, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

 Færni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar veitir Friðrik Bragason (fridrikb@vis.is) í síma 560 5060.

VÍS er nútímalegt þjónustufyrirtæki 

með 43 þjónustuskrifstofur víðsvegar 

um landið. Markmið VÍS er að vera 

alltaf í fremstu röð tryggingafélaga á 

Íslandi og er ánægja starfsfólks og 

viðskiptavina lykilatriði í velgengni 

félagsins. Hjá VÍS starfar framúr-

skarandi hópur einstaklinga sem 

saman myndar sterka liðsheild. Mikil 

áhersla er lögð á að skapa starfsfólki 

gott starfsumhverfi og aðstöðu til að 

veita viðskiptavinum góða þjónustu. 

VÍS vill fela starfsfólki störf við hæfi, 

þannig að hæfileikar þess og 

frumkvæði fái notið sín við áhugaverð 

og krefjandi verkefni.

Vátryggingafélag Íslands  Ármúla 3  108 Reykjavík  Sími 560 5000  vis.is

Umsóknum skal skilað á heimasíðu 

VÍS, vis.is. Umsóknarfrestur er til 

og með 17. ágúst.

Í samræmi við stefnu VÍS um jafn-

réttismál eru konur, jafnt sem karlar, 

hvattar til að sækja um störfin.

Vegna aukinna umsvifa bætum við nú við starfsmanni í góðan hóp tjónaskoðunar-

manna. Starfið felur í sér að annast alla þjónustu við viðskiptavini VÍS sem snýr að 

tjónaskoðun og mati, uppgjöri í ökutækjatjónum og áhættuskoðunum á ökutækjum 

og vinnuvélum vegna tryggingatöku. Tjónaskoðun og mat fer að miklu leyti fram í 

gegnum CABAS tjónamatskerfið.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Menntun á sviði bifreiðasmíði, bifvélavirkjunar og/eða bílamálunar skilyrði 

 Mikil alhliða reynsla af viðgerðum á ökutækjum

 Góð almenn tölvukunnátta nauðsynleg

 Færni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jóhann Jóhannsson (johann@vis.is) í síma 660 5116.

�

�

Hjúkrunarfræðingar
Við á hjúkrunarheimilinu Sólvangi viljum bjóða þér starf 
við öldrunarhjúkrun, starf sem er fjölbreytilegt, krefjandi, 
gefandi og þroskandi.  Við leitum eftir áhugasömum og 
metnaðarfullum einstaklingum sem búa yfi r góðri þek-
kingu og reynslu og hafa áhuga á að starfa að uppbyg-
gingu og þróun öldrunar-hjúkrunar.
Sólvangur er í fallegu umhverfi  rétt við Lækinn í Hafnarfi rði. 
Þar eru þrjár hjúkrunardeildir starfandi með 17-19 heimilis-
menn á deild.

Við leggjum áherslu á umhyggju fyrir starfsfólki, jákvætt og 
hvetjandi starfsumhverfi  og að sérhver starfsmaður fái að 
njóta sín og sé ánægður í starfi .

Eftirfarandi störf eru laus til umsóknar:
•  Starf deildarstjóra á deild 3. Staðan veitist frá 
  1. september. 

Starfssvið: Deildarstjóri er yfi rmaður hjúkrunar á deildinni 
og stjórnar daglegum rekstri hennar. Hann ber ábyrgð á 
uppbyggingu  faglegs starfs á deildinni, starfsmannahaldi, 
rekstri og áætlanagerð. 

Menntunar- og hæfniskröfur: hjúkrunarnám og að 
minnsta kosti 5 ára starfsreynsla sem og reynsla í stjórnun 
starfsmannamála. Leitað er eftir framsæknum leið-
toga með færni í mannlegum samskiptum og áhuga á 
framþróun öldrunarhjúkrunar.

•  Starf aðstoðardeildarstjóra á deild 2. Aðstoðar-
   deildarstjóri er fastur afl eysari deildarstjóra og ber  
   ásamt honum faglega og stjórnunarlega ábyrgð á  
   deildinni.
•  Starf hjúkrunarfræðings á fastar næturvaktir 
   (50% starf). Hjúkrunarfræðingar sem skila að 
   lágmarki 50% starfi  á næturvöktum raðast tveimur  
   launafl okkum ofar en ella.
•  Störf hjúkrunarfræðinga á allar deildir. Starfshlutfall  
   og vinnutími er samkomulagsatriði, leitast er við að  
   koma til móts við óskir starfsmanna.
•  Reynsla af öldrunarhjúkrun er æskileg en ekki 
   skilyrði. 

Nánari upplýsingar gefur Birna G. Flygenring, framkvæm-
dastjóri hjúkrunar við STJS, í síma 520100/5906500, eða 
netfang: bgf@stjo.is 
Umsóknir með upplýsingum um menntun og fyrri störf 
skulu berast fyrir 25. ágúst nk. til Birnu G. Flygenring, fram-
kvæmdastjóra hjúkrunar, Sólvangsvegi 2, 220 Hafnarfi rði.

Laun ofangreindra starfa er samkvæmt gildandi samningi viðkomandi stétta-
rfélags og fjármálaráðherra. Umsóknareyðublöð fást á heimasíðu stofnunarinnar 
stjs.is, í upplýsingum STJS  Suðurgötu 41 og skrifstofu Sólvangsvegi 2, Hafnarfi rði.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 
St. Jósefsspítali Sólvangur er reyklaus vinnustaður.

Frá Grunnskólanum í Hveragerði
Við Grunnskólann í Hveragerði er laus  
staða umsjónarkennara á yngsta stigi.
Upplýsingar um starfi ð veita Guðjón 
Sigurðsson skólastjóri og Helga Guðrún 
Guðjónsdóttir aðstoðarskólastjóri í 
síma 483-4350.  
Skólastjóri

AÐSTOÐ ÓSKAST
Aðstoð óskast á tannlæknastofu miðsvæðis í Reykjavík. 
Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf sem fyrst. Umsóknir 

berist á box@frett.is merkt “Tannlæknastofa 101” 
fyrir 15. ágúst ´08.

Tilboð óskast 
Tilboð óskast í HOBBY 560 UFE hjólhýsi, árgerð 2007, 
skemmt eftir umferðartjón. Tilboð skilist inná heimasíðu 
Tryggingamiðstöðvarinnar hf.  ( útboð tjónabíla ) í síðasta 
lagi kl 08.00 að morgni 12. ágúst. 2008.
Hýsið er til sýnis í Tjónaskoðunarstöð TM,  Hamarshöfða 2   
110  Reykjavík á opnunartíma ( frá 8.30 til 16.30 virka daga ) 

Skrifstofustarf o.fl .
Heildverslun með snyrtivörur óskar eftir að ráða 

manneskju á skrifstofu. Þjónustulipurð, ásamt ensku- 
og tölvukunnáttu æskileg.

Umsóknir ásamt uppl. um aldur, menntun og fyrri störf 
sendist á box@frett.is  merkt “Skrifstofa” fyrir 18. ágúst n.k

Skólaskrifstofa
S E L T J A R N A R N E S B Æ R
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Grunnskóli Seltjarnarness

Vantar þig vinnu?
Við í Skólaskjóli leitum að samstarfs-
fólki í skemmtileg og gefandi störf á
góðum vinnustað. Vinnan getur hentað
vel fyrir framhaldskóla- og háskóla-
nemendur.
Vinnutími samkvæmt samkomulagi.

Skólaskjól er lengd viðvera fyrir
nemendur í 1. til 4. bekk Grunnskóla
Seltjarnarness.

Upplýsingar veitir:

Kristín Vilborg Sigurðardóttir
forstöðumaður Skólaskjóls, 
kristinv@seltjarnarnes.is,
Sími 822 9123.



ATVINNA
 10. ágúst 2008  SUNNUDAGUR2420

TILKYNNINGAR

TILBOÐ / ÚTBOÐ

Menntaskólinn við Hamrahlíð
www.mh.is

STÖÐUPRÓF HAUSTIÐ 2008
Stöðupróf á vegum menntamálaráðuneytisins verða haldin í Menntaskólanum við Hamrahlíð sem hér segir:

Miðvikudaginn 13. ágúst  Kl. 16:00  Danska (hámark 6 einingar),

     norska (hámark 6 einingar), 

     sænska (hámark 6 einingar).

   Kl. 18:15  Enska (hámark 9 einingar).

Fimmtudaginn 14. ágúst  Kl. 16:00  Ítalska (hámark 12 einingar),

     portúgalska (hámark 12 einingar),

     spænska (hámark 12 einingar),

   Kl. 18:15  Franska (hámark 12 einingar),

     japanska (hámark 12 einingar),

     pólska (hámark 12 einingar),

     rússneska (hámark 12 einingar),

     víetnamska (hámark 12 einingar),

     þýska (hámark 12 einingar).

Föstudaginn 15. ágúst  Kl. 16:00  Stærðfræði. Boðið er upp á próf í STÆ103, 

     STÆ203 og STÆ263.

Rafræn skráning í stöðupróf fer fram á heimasíðu skólans. Frekari upplýsingar á skrifstofu skólans í síma 595-5200. Sýna þarf persónuskilríki með mynd í 

prófinu. Prófgjald, kr. 3500 fyrir hvert próf, ber að greiða inn á reikning Menntaskólans við Hamrahlíð í banka 323 hb 26 nr 106, kt. 460269-3509. Greiðslu-

frestur er til hádegis prófdag, nauðsynlegt er að fram komi nafn og kennitala próftaka og sýna þarf  kvittun í prófinu. 

Í Aðalnámskrá framhaldsskóla er tekið fram að þessi próf séu ætluð þeim sem búa yfir þekkingu og reynslu sem ekki hefur verið aflað með hefðbundnum 

hætti í skóla. Að gefnu tilefni skal tekið fram að fyrir liggur álit menntamálaráðuneytisins um að stöðupróf skuli ekki nota sem upptektarpróf fyrir nemendur 

sem fallið hafa á annar- eða bekkjarprófi.

        Rektor.

Mislæg vegamót Hringvegar 
við Leirvogstungu/Tungumela, 

Mosfellsbæ.

Opið hús
ÍSTAK hf. og Leirvogstunga ehf. stan-
da að opnu húsi miðvikudaginn 13. 
ágúst kl. 17 - 19 í þjónustumiðstöð 
Ístaks á Tungumelum, Mosfellsbæ. Þar 
gefst áhugasömum kostur á að kynna 
sér framkvæmd mislægra vegamóta 
Hringvegar og Leirvogstungu/Tungume-
la í Mosfellsbæ og mat á umhverfi sáhri-
fum hennar.

ÍSTAK hf. og Leirvogstunga ehf. hafa 
tilkynnt til athugunar Skipulagsstofnu-
nar frummatsskýrslu um framkvæm-
dina og liggur hún frammi til kynningar 
frá 23. júlí til 4. september 2008 á 
eftirtöldum stöðum: Bæjarskrifsto-
fum Mosfellsbæjar og bóksafni Mos-
fellsbæjar, í Þjóðarbókhlöðunni og hjá 
Skipulagsstofnun. Frummatsskýrslan er 
aðgengileg á eftirtöldum heimasíðum: 
Ístak - www.istak.is, Leirvogstunga - 
www.leirvogstunga.is, Alta - www.alta.
is og Fjölhönnun - www.fjolhonnun.is 

Allir hafa rétt til að kynna sér fram-
kvæmdina og leggja fram athugasem-
dir. Athugasemdir skulu vera skrifl egar 
og berast eigi síðar en 4. september 
2008 til Skipulagsstofnunar, Laugavegi 
166, 150 Reykjavík. 

Útboð
Verksýn ehf. f.h. Húsfélagsins Krummahólum 6 í 

Reykjavík, óskar eftir tilboði í verkið:
“Krummahólar 6, viðhaldsframkvæmdir.”

Helstu magntölur eru:
> Alhreinsun og fi ltun útveggja 246m²
> Háþrýstiþvottur veggfl ata 1075 m²
> Endursteypa byggingarhluta 90 m²
> Endurnýjun glers og glerlista 40 m²
> Endurnýjun glugga 71 stk.
> Endurnýjun þakjárns 800 m²
> Klæðning veggfl ata 826 m²
> Málun veggfl ata 1321 m²
> Málun gluggapósta og karma 2518 m

Útboðsgögn verða afhent hjá Verksýn ehf. Ármúla 36 
í Reykjavík, frá og með mánudeginum 11. ágúst 2008 
gegn 5.000.- kr. óafturkræfu gjaldi. Einnig má fá gögnin 
send í tölvupósti án endurgjalds. 

Tilboði merktu “Krummahólar 6, viðhaldsframkvæmdir” 
skal skila til Verksýnar ehf. Ármúla 36 fyrir kl. 14.00 
fi mmtudaginn 21. ágúst n.k. og verða tilboð þá opnuð 
að viðstöddum þeim bjóðendum er þess óska. 

Verksýn ehf.
Ármúla 36, 108 Reykjavík
www.verksyn.is



BÍLAR &
FARARTÆKI

M.Benz R350 AWD, árg.2006, ek.42þús.
km, Sjálfsk. Topplúga, Leður, Rafmagn 
og fl. Stgr.Tilboð 4990þús.kr, Ásett Verð 
5490þús.kr.!!!

VANTAR BÍLA Á STAÐINN !!

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Nýir og nýlegir bílar frá öllum helstu 
framleiðendum. Við finnum draumabíl-
inn. Yfir þrjár milljónir bíla á skrá. Allt að 
30% lægra verð. Dæmi um 2007/2008: 
Acura TSX, frá 3.390 þús., Volvo XC-
70, frá 4.070 þús., Porche Cayman, 
frá 6.500 þús. Sími 552 2000, www.
islandus.com.

Hybrid í dag! Minni eyðsla, minni meng-
un, meiri kraftur. Tveir bílar tilbúnir í 
reynsluakstur. 2008 Toyota Highlander 
Hybrid og 2008 Toyota Camry Hybrid 
LTD. Pantaðu reynsluakstur í síma 552 
2000. Hybrid-bílar eru nú fáanlegir frá 
fjölmörgum framleiðendum: Chevrolet, 
Ford, GMC, Honda, Lexus, Mazda, 
Mercury, Saturn, Toyota o.fl. www.
islandus.com.

Fallegur VW Golf, 1600 cc, árg ‘2000, Ek. 
83.000km, 5 gíra, álfelgur, samlæsingar, 
rafdr. rúður. Ný sumardekk og nýleg 
vetrardekk fylgja. Verðhugm. 550þús 
stgr. Uppl. í s:6630567.

Toyota Ayg árgþ ‘06 bsk. Silfurl., 5 
dyra., ek. 30 þ.Góður kreppubíll! Frítt 
bílastæði í Rvk. 1.450þ. Yfirtaka á láni. 
35.000 kr á mán. m/tryggingum. S. 
867 1002.

Til sölu Benz E55 AMG ‘05 ekinn 84 
þús. Verð 9.900 þúsund stgr. Áhvílandi 
6.000 þúsund. Bílasala Reykjavíkur 587-
8888. Bíll með öllu.

Sparibaukur
Toyota Yaris Sol árg. ‘99 ek. 100 þ. 
5dyra, Álfelgur, heilsársdekk, spoiler, 
smurbók og CD. Reyklaust og gott 
eintak. Ásett verð 550 þ. Fæst á 480 þ. 
Uppl. í s. 867 8797.

Jeep Grand Cherokke Laredo 2007 Ek. 
39þús 3,7L 210 Hestöfl Verð 3,7 Áhv. 
ca. 3,5 afb. 60þús/mán Uppl. í s. 894 
1564

Mazda 323F 12/’98. Ekinn 140 þús., 
beinskiptur, álfelgur, CD. Tilboð 290 
þús. S. 694 2679.

Fiat Panda 2004 ekinn 88þ. Bíll ársins 
2004. Eyðsla einungis um 5,8l/100km. 
Skúli 6945818

Yaris T-Sport 2004, 73þús., ásett 
1.250þús., ekkert lán, engin skipti, reyk-
laus, sk.’09. S. 825 7252.

Dodge neon srt-4 árg.’05,sk. ‘10, ek. 18 
þús mílur. Áhv. 2.2 milj. ásett verð 2.4 
milj. Glæný heilsársdekk, nýsprautaðar 
rendur. Uppl. í s. 698 3532.

Subaru VRX árg. ‘05 ek. 44 þ. Fæst á 
yfirtöku 2.6. Uppl. í s. 847 3401.

Kóngablá WV Bjalla árg. 00 til sölu. 
Uppl. í s. 690 0905.

 0-250 þús.

Polo árg. ‘96 þafnast lagfæringar. Fæst 
ódýrt, tilboð óskast. S. 697 8270.

Toyota corolla xti station árg. ‘95 Bíll í 
fínu standi. Verð 200 þús. 8431563.

 250-499 þús.

Til sölu Opel Astra Station ‘00 ek. 170 
þús. nýsk. V. 290 þús. S. 848 5280.

 500-999 þús.

Toyota Hiace 4x4 dísel árg 99 ek 170þ 
Góður atvinnubíll og eða fyrir krossara 
.verð 870þ eða yfirtaka +vsk. mángr ca 
23Þ. Pétur Þ. 8958519

M.Benz árg. ‘94, ek. 280þ. Ssk., leður, 
lúga, 18“felgur ofl. Verð 750.000. Uppl. 
gefur Jónas 865 1810.

Bmw Z3 til sölu. Verðtilboð Ath. skipti á 
góðu hjóli. Uppl. í s. 846 3635.

TOYOTA RAV4- ÁRG 2001. Ekin 145þús. 
Hvít, álfelgur, dráttakúla, CD, hiti í 
sætum. VILJUM SKJÓTA SÖLU - VERÐ 
850ÞÚS. uppl. 8440543.

 1-2 milljónir

M. Benz 240 C ekinn 92 þús. árg. 2002 í 
toppstandi. Yfirtaka á láni. S. 897 3227.

Toyota Yaris 1.3 árg. 06. ek. 32.000. 
Ssk. Verð 1.7. millj. áhvíl. 1 millj. Uppl. 
í s. 845 1955.

 2 milljónir +

Skiptu í hybrid og sparaðu hundruð 
þúsunda í eldsneyti. Allt að 40% minni 
eyðsla en samt meiri kraftur. Pantaðu 
hybrid-reynsluakstur í Reykjavík eða 
á Akureyri í síma 552 2000. Hybrid-
bílar eru nú fáanlegir frá fjölmörgum 
framleiðendum: Chevrolet, Ford, GMC, 
Honda, Lexus, Mazda, Mercury, Saturn, 
Toyota o.fl. www.islandus.com.

Opel Astra GTC OPC 2006, ekinn 
32.000km, 244 hestöfl, leður recaro 
sæti, 18 tommu lowprofile felgur. 
Rosalega flottur bíll, fæst á yfirtöku, 
verð 2460, frekari upplýsingar í síma-
númer 697 6932.

Subaru Legacy ‘06 ek. 32 þ. 4x4. S+V 
dekk og krókur. V. 2.5 m. S. 856 7481.

 Bílar óskast

Skólamær óskar eftir sparneytnum 
smábíl á 200þ. S. 697 5477.

 Jeppar

Skiptu í Hybrid og sparaðu hundruð 
þúsunda í eldsneyti. Allt að 40% minni 
eyðsla en samt meiri kraftur. Pantaðu 
hybrid-reynsluakstur í Reykjavík eða á 
Akureyri, s. 552 000. Hybrid-bílar eru 
nú fáanlegir frá fjölmörgum framleið-
endum: Chevrolet, Ford, GMC, Honda, 
Lexus, Mazda, Mercury, Saturn, Toyota 
o.fl. www.islandus.com.

1.500.þ í afslátt 100% 
yfirtaka á erl. láni!

Til sölu Range Rover Disel Árg 2003 ek 
102.þ km einn með öllu umboðsbíll 
ásett verð 5.990.000. Lánið er ca.4.500.
þ og er í erl. mynt afb. 74 þ. uppl í 
844 0542.

MMC Pajero árg. ‘03 GLX diesel ssk. 
Toppeintak. Álfelgur. Ek. 127 þ. Verðt. 
möguleg skipti á ód. S. 698 7040.

Pajero’ 98 2.5 TDI, langur ek. 225 þ. S. 
699 7643.

Til leigu íbúð á besta stað í Berlín. Sjá 
nánar http://www.ibudiberlin.blogspot.
com/ eða upplýsingar í síma 847 6364

 Fornbílar

Chevrolet 55. Uppgerður í 100% standi. 
350 vél og skipting. Kíkjið á myndir og 
lesið um bílinn á www.chevy55.blogg-
ar.is Engin skipti. Ásett verð 3m. Skoða 
öll tilboð. Uppl. í S. 844-9340 - Kristján

 Pallbílar

Mikið framboð af pallbílum vestanhafs. 
Gríptu tækifærið og gerðu góð kaup. 
Dæmi um 2007/2008 bíla: Ford F350 
frá 2.790 þús., Dodge Ram 2500 frá 
2.500 þús., Toyota Tacoma frá 1.460 
þús., GMC Sierra C/K 1500, frá 1.690 
þús. Sími 552 2000. www.islandus.
com.

Chevr. Silverado Diesel 
2004

35“ breyting , úrvals bíll, öll hugsanleg 
þægindi, lítur út sem nýr. Ekinn 190 þ. 
Verðhugm. 2,5 millj. Skipti á góðum 
beinsk. díseljeppa mögul., Terrano, 
Land Cruiser 90, Terracan eða þ.u.l. 
Nánari uppl. Í s. 897 3015.

 Sendibílar

Til sölu Bens Atego 1023 árg 2005, 
einnig rafmagnstjakkur 1600 kg og 
hlutabréf í Sendibílastöðinni h/f. Uppl 
gefur Kristinn s 8937871

 Hópferðabílar

MB 818 Vario 2006
20 manna, loftkæling, lofthurð. Ekinn 
35 þ. Verðhugm. 9,0 millj. Nánari uppl. 
Í s. 897 3015.

MB 416 Sprinter 2000
17 manna, tvöfalt gler, ek. 400 þ. 
Verðhugm. 1,5 millj.Nánari uppl. Í s. 
897 3015.

Econoline 7,3 Diesel 2002
38“, ek. 230 þ. Verðhugm. 4,0 millj. 
Nánari uppl. Í s. 897 3015.

Econoline 7,3 Diesel 1996
35“ ek. 150 þ. Læsingar fr. og aft. 
Verðhugm. 2,0 millj. Allir bílar hafa 
fengið mjög gott viðhald og eru búnir 
hljóðkerfi fyrir leiðsögn. Nánari uppl. Í 
s. 897 3015.

 Vörubílar

Viltu selja bílinn þin
Hafiru áhuga á því að losa þig við 
bílinn þinn erlendis (vörubílar), þá get 
ég kannski hjálpað.Bílar 80- 2002 er 
vel þegnir erlendis og allar tegundir, 
sendið mér póst á trukkur@trukkur.is, 
með myndir af bílnum, árgerð, akstri og 
grindarnúmeri, og hver veit nema að ég 
geti hjálpað ykkur, nánari upplýsingar í 
síma 893 8327 Örn.

Til sölu Volvo FH16-520 árg. ‘00 ek. 270þ.
km. Í toppstandi. Einnig Langendorf 
malarvagn árg. ‘00 og Carmell malar-
vagn árg. ‘06. Uppl. i s. 898 9324.

 Mótorhjól

Yamaha Midnight Warrior 1700cc árg. 
2006. Áhv. 600 þús. Tilboð, skoða 
skipti. GSM 858 6668.

Til sölu Suzuki GSXR 1000 2008 model 
svart ekið 3700km svart double bouble 
gler og crash protectors áhvílandi er 1.3 
millj og er lánið hjá SP TILBOÐ ÓSKAST. 
Skoða skipti á bíl. S: 869-8132

Heimasmíðaður Chopper til sölu verðh. 
250þ. Sk. ‘09. S. 898 0510.

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN 
ER OPINN ALLA DAGA KL. 8–17

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
VIRKA DAGA    8–17
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 Hjólhýsi

Óska eftir að kaupa ódýrt hjólhýsi. Uppl. 
í s. 664 0356.

 Fellihýsi

Palamino Colt árg. 1998 til sölu. Mjög 
vel með farið, verð 330 þ. Sími 856-
3445.

 Bátar

Til sölu Seadoo Jetski árg.’05. Tilboð 
óskast. Uppl. í s. 821 7444.

Ski Doo Mxz X 600 2007
Ekinn 1000 km 44mm belti, stýris-
hækkun, brettagrind og auka brúsi verð 
1.185.000. S. 660 1700 & 822 4060.

Ski-doo Mxz racing mod 
2006

Sleðinn er alveg óbreyttur, búinn að 
keyra um 600 l af bensíni. Er í topp-
standi. Verð 1.019.000.- S. 660 1700 
& 822 4060.

Lítið notaður Quicksilver QS340 slöngu-
bátur, L340cm,B152cm,54kg selst 
á 100þús. Áhugas.sendi tölvupóst á 
vala@lax-a.is 

Everest sjókajak til sölu, fæst á 65 þ. 
Uppl. í s. 616 9480.

 Bílaþjónusta

Eldsneytis Sparari!
Hvirfil tæki í alla bíla & jeppa, sparnaður 
7% til +27% þetta virkar! Meiri Kraftur. 
Verð frá 9900. -kr. 30 daga skilaréttur. 
SKM ehf Bíldshöfða 16. S. 517 8400 
- WWW.SKM.IS

 Varahlutir

Vélar ehf. Vatnagarðar 16
Alternatorar og startarar í báta, bíla og 
vinnuvélar. Beinir og niðurg. startarar. 
Varahlþj. S. 568 6625. www.velarehf.is

Japanskar Vélar/Bílstart, 
Bílapartasala

Erum að rífa flestar gerðir japanskra og 
kóreskra bíla, Fiat, Opel, VW ofl, sérstök 
áhersla á Nissan og MNC. Opið 08-18. 
S. 565 3400 & 893 2284, partasolur.is

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Vy-þrif ehf.
Þrif á sameignum. Almenn þrif. 
Hreinsum Náttúrustein. S. 512 4010 
vythrif@internet.is

 Garðyrkja

Tökum að okkur allt sem viðkemur 
garðinum, auk allrar almennrar smíða-
vinnu - lögg. húsasmíðameistari. Vanir 
menn, snör handtök. Sælugarðar s. 
824 1238.

Haustklippingar runna
Garðsláttur, alhliða umhirða garða. 
Eiríkur Sæland garðyrkjumaður s. 848 
1723.

 Bókhald

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

 Málarar

Múrum og málum !
Tökum að okkur múr- og máln-
ingarvinnu, stór og smá verk. 
Örugg þjónusta, vanir menn 

vönduð vinna. Gerum verðtil-
boð þér að kostnaðarlausu.
Upplýsingar gefur Sverrir 

s.661-7000

Getum bætt við okkur verkefnum úti og 
inni. Tilboð eða tímavinna. Lítið mál ehf. 
S. 896 5758.

 Búslóðaflutningar

Tökum að okkur alla búslóðaflutninga 
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Erum 
með besta verðið. Uppl. í síma 899 
2536 & 659 4403.

Búslóðageymsla Olivers geymir búslóðir 
innsiglaðar í plasti á brettum. Starfað í 
20 ár. Geymt í vöktuðu og upphituðu 
húsnæði. S. 567 4046 & 892 2074. 
Sækjum og sendum búslóðirnar. www.
buslodageymsla.iceware.net

Búslóðaflutningar !
Búslóða flutn., vörufl., píanó flutn. og 
& aukamenn ef óskað er. Hvert á land 
sem er. Stórir bílar s. 899 7188 & 692 
7078. Millibílar s. 659 1047.

 Húsaviðhald

Húsaviðgerðir og málun
Málum þök, skiptum um bárujárn á 
þökum og smávægilegar múrviðgerðir 
og fl. Uppl. í s. 659 3598.

Húsaviðgerðir
Byggingafélag getur bætt við sig verk-
efnum, úti sem inni. Tilboð eða tíma-
vinna. Uppl. í s. 663 3383.

Trésmíði
Tek að mér allt almennt viðhald húsa, 
trésmíði og m.fl. S. 662 6092.
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Allt sem þú þarft – alla daga
Þú einfaldlega hleður inn skemmtilegustu myndinni þinni frá því í sumar á visir.is/ljosmyndakeppni, skráir inn 
upplýsingar um hvernig má ná í þig og þannig er sumarmyndin þín kominn í pottinn. Allar nánari upplýsingar um 
fyrirkomulag má finna á visir.is.

1. verðlaun
Ferðavinningur frá Sumarferðum að 
upphæð 100.000 kr. og Sony Alpha  
dslr-a200k 10,2 megapixlar með 18-70 mm 
skiptanlegri linsu að verðmæti 90.000 kr.

2. verðlaun
Ferðavinningur frá Sumarferðum  að upphæð 
60.000 kr. og Sony Cyber-shot dsc-t2 8,1 
megapixlar með snertiskjá og 4GB innbyggðu 
minni að verðmæti 50.000 kr. 

3. verðlaun
Ferðavinningur frá Sumarferðum  að 
upphæð 40.000 kr. og Sony Cyber-shot 
dsc-w200 12,1 megapixlar með andlits-
skynjun að verðmæti 40.000 kr.
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Veglegir vinningar í boði, dregið 31. ágúst og birt í Ferðalög, aukablaði Fréttablaðsins.

Taktu þátt!
Glæsilegir vinningar í boði.

Smelltu sumarmyndinni þinni í ljósmyndakeppni Fréttablaðsins.
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SMÁAUGLÝSINGAR

2 samhentir smiðir í leit að verkefnum. 
Til í allt. Uppl. í s. 845 0454 & 861 
3922.

 Tölvur

Vantar þig hjálp með tölvur ? Tökum 
að okkur alla tölvuvinnu. Ekkert gjald 
ef lausn finnst ekki. Gunnlaugur, 698-
8886

 Nudd

Aðeins Heilnudd. Uppl. í s. 849 5247.

 Spádómar

Nú færðu einkatíma hjá spákonunni 
Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393

 Önnur þjónusta

Tökum að okkur alla almenna jarðvegs-
vinnu. Erum með 16t hjólagröfu 3,5t 
gröfu með brotfleyg. Föst tilboð eða 
tímavinna. S. 894 0210 Guðmundur & 
849 9571 Páll.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Til sölu grafík mynd eftir Alfreð Flóka. 
Stærð 60x90 cm. S. 868 8118.

Fataskápur til sölu. Uppl. í s. 694 3527 
eftir kl. 18.00.

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Þjóðlagagítar pakki frá kr. 9.900. 
Rafmagns Gítarpakki frá kr. 19.900. 
Bassag. pakki frá 29.900 kr. Trommusett 
frá kr. 49.900 með diskum. Gítarinn 
Stórhöfða 27. S. 552 2125 www.git-
arinn.is

Trommusett til sölu. Uppl. í s. 848 
5502.

Marshall Lampa stæða JCM 2000 árg. 
‘05, 100w. V. 75 þ. S. 616 9480.

 Til bygginga

Mótaborð (dokar) 1.675 kr/m, mótabit-
ar 1.185 kr/m, timbur 2x4 205 kr/m, allt 
verð m/vsk. Kíktu á ulfurinn.is eða s: 
840 7273, Halldór

Allar teikningar, eignaskiptayfirlýsingar, 
framkvæmdaeftirlit. Teiknistofan V.B.V. 
S. 557 4100 & 824 7587 & 895 7127.

Til leigu ál-dokamót 40lm í tvöföldun, 
byggingakrani og traktorsgrafa. S. 865 
2954.

 Verslun

Waringblandarinn, hin upprunalega 
mulningsvél frá Ameríku. 2 ja hraða 
öflugur mótorinn. Fer létt með erfiðustu 
verk. Auðveldur í notkun og þrifum.Verð 
frá 27.900 Kaffifélagið, Skólavörðustíg 
10

 Fyrirtæki

Áttu fyrirtæki ?
Óska eftir að kaupa fyrirtæki 

eða rekstur. Allt skoðað.
Uppl. sendist á fjarfesting@

internet.is

HEILSA

 Heilsuvörur

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife 
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. 
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr-
unarfræðingur. www.halldorabjarna.is 
S. 861 4019 & 868 4876.

Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu 
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s. 
899 4183 www.eco.is

Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

Betri lífsstíll aukin orka með Herbalife. 
Reynsla í heilsuráðgjöf. Kaupauki/pruf-
ur. www.heilsuval.topdiet.is Rannveig 
iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920.

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ismennt.
is

 Nudd

Þægindi - Slökun - 
Vellíðan

Þú átt það skilið. Kynningarverð. Nýr 
Stíll Langarima 21, 112 Reykjavík. S. 557 
9009 nuddstolar.is

Whole body massage Telepone 846 
4768.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

Microsoft kerfisstjóranám hefst 1. sept. 
Rafiðnaðarskólinn www.raf.is - S. 863 
2186.

HEIMILIÐ

 Heimilistæki

Óska eftir litlum þurrkara. Upplýsingar í 
síma 840 0553.

 Dýrahald

Til sölu Dobermann 
hvolpar, 2 rakkar

Afhendast örmerktir, bólusettir og með 
ættbók frá Rex. Tilbúnir til afhendingar. 
Uppl. í síma 866-7214.

3 mán. Am. Cocker Spaniel rakki. Ættb. 
frá HRFÍ. Faðir innfluttur. S. 894 0255.

Pug strákur til sölu
Til sölu Pug strákur. Örmerktur, heilsu-
farsskoðaður. Ættbók færður hjá hunda-
ræktarfélaginu Rex. Uppl. í s. 821 6362.

GRINDAVÍK TÝND KISA Sárbið alla um 
að kíkja í skúrinn, garðinn eða undir 
pallinn 893-8391

Falleg 4 ára hreinræktuð labrador tík til 
sölu, skráð hjá HRFÍ, einstaklega skap-
góð og ljúf, tvö búr og ýmis búnaður 
fylgir, uppl. í 6605267

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Ferðalög

Af sérstökum ástæðum er til sölu 1 miði 
í siglingu um Miðjarðahafið í Okt 2008. 
Svör sendist til FBL á smaar@frett.is 
merkt „hafið“

 Gisting

Budget accommodation Hafnarfjörður 
for sleeping bag. Dorm 1.500 kr./p.day. 
Info 770 5451 & 770 5503.

 Fyrir veiðimenn

Góðir maðkar
Til sölu! Silungs og Laxa. Margra ára 
reynsla. S. 692 5133.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Gesthouse for long term rent in 
Reykjavik and Hafnafjordur. Free use 
of kitchen, bathroom, washer, dryer, 
staterlight TV and internet. From 45 
thosund pr.month. Call 824 4532.

76 fm 2 herb. íbúð til leigu í Garðabæ, 
m/bílskýli. Verð 130 þ. Uppl. í s. 437 
1930 og á kvöldin 435 1388.

Perlan - 105 Rvk.
Til leigu fallegt enda parhús á frábærum 
stað í öskjuhlíðinni, 5 svefnherb., stórar 
stofur, sér aðgirtur garður og sér inn-
angengdur bílskúr. Nýlegt eikar planka 
parket er á gólfum. Getur losnað fljót-
lega. Uppl. í s. 863 3328 & 846 0408.

2ja herbergja kjallaraíbúð, 60 fm til 
leigu í 108 kr 120.000 á mánuði. S. 
6624000.

Íbúð til leigu í Hafnarf, 3 herb 90 fm. 
Nánar í s:659-0038 eða á „http://asp.
internet.is/songur/ibud.htm“

Til leigu stórt einbýlishús í Kópavogi 
með 2 íbúðum húsgögn geta fylgt. 
Hægt er að leigja það í tvennu lagi. 
Laust 20 ágúst. Tilboð óskast. uppl. s. 
860 8810

Vantar 3ja herb. íbúð sem fyrst. Erum 
reglusöm og snyrtileg, skilvísum 
greiðslum og góðri umgengni heitið. 
Guðlaugur s. 661 2430.

Herbergi til leigu á svæði 110 Rvk. Uppl. 
í síma 896 6551.

2 herb. íbúð í 101 Rvk. við Karlagötu 
til leigu á góðum og rólegum stað. 
Aðgangur að garði og þvottahúsi. 
Sérinngangur. Leiga 95 þ. S. 659 1531.

80fm nýleg íbúð í Vogum á Vatnsleysu, 
15 mín. frá Hfj., til leigu laus strax. 
Parket- og flísalögð með sérinng. 
Aðeins gott, reglusamt og reyklaust fólk 
kemur til greina. Uppl. í s. 895 9959, 
Björgvin.

4h íbúð til leigu í 201 Kóp. annarri hæð 
4 herb 99 fm. Verðh. 180 þús hiti, hússj. 
innifalinn, ekki rafmagn. s. 694 8017 
smari3@yahoo.com

Til leigu 78 fm. 3 herb. íbúð á 7 hæð á 
svæði 105, langtímaleigam útsýni yfir 
borgina. Verð 130 þús. á mán. með 
hússjóði. Reglusemi og góð umgengni 
áskilin. Upplýsingar í síma 863 1074.

Gistipláss/herb. til leigu á svæði 104. 
Rooms for rent contact number 661 
4096 & 698 3211.

Herb. m/ fataskáp í Ásahverfi Grb. Aðg. 
að baðherb., þvottah. & eldh. tv/ inter-
net Reyklaust. V. 45þ. S. 899 4629.

Skemmtilegt 55 fm. íbúð til leigu í 101. 
Húsgögn fylgja, Langtímal. S. 696 0491

Til leigu nýleg 3. herbergja íbúð með 
húsgögnum í Kórahverfi í kóp. Leigist til 
4. mánaða. Bílskýli og lyfta. S. 868 8090 
og 892 3917.

Herbergi til leigu á svæði 112. Aðgangur 
að baði, eldhúsi og fl. Toppstaður, hent-
ar vel skólafólki. S. 845 7774.

Til leigu tveggja herbergja íbúð í 
Garðabæ kr. 100.000,- með öllu. Uppl. 
rgt@internet.is

Einbýli til leigu, gott verð. 7 herb. einbýli, 
300m2 á besta stað í Seljahverfi, arin, 
sólskáli, heitur pottur, góður garður. 
Stutt í skóla. Nánari uppl.í s: 4960918/ 
marbellas2008@gmail.com

3 Herb. íbúð til leigu í hverfi 109. Góð 
staðsetning, stutt í skóla og strætó. Gott 
leiguverð. Nánari uppl. í s:4960918/
marbellas2008@gmail.com

Til leigu í nágrenni Háskólans í Reykjavík 
60 fm. íbúð á besta stað. Leigist 
frá 5. september nk. Langtímaleiga. 
Upplýsingar í síma 8998824

 Húsnæði óskast

Óska eftir 2 herbergja eða stúdío íbúð á 
höfuðborgasvæðinu. Skilvísum greiðsl-
um heitið. S. 896 8568.

Óska eftir 2 herb. eða studio íbúð í 
Rvk. eða rúmgóðu herb. í Hfj. Jónas s. 
698 7305.

Par milli tvítugs og þrítugs, með 2 börn 
óskar eftir nýrri eða nýlegri íbúð í Kóp. 
eða Hfj. frá 1. des. Greiðslug. 130 þ. 
á mán. m/hita og rafm. Uppl. í s. 847 
3719.

 Húsnæði til sölu

Til sölu frábær 3herb, 93 fm útsýnisíb 
í Breiðholti. Stutt í alla þj. Verð 25m 
skiptist þannig: íb.lán 20m, útb 2,5m, 
seljandi lánar 2,5m 695 1828

 Sumarbústaðir

Til sölu í Grímsnesi glæsilegt 87fm. 
sumarhús á 7000fm. eignarlóð í landi 
Ásgarðs ca. 45mín. frá Rvk. Tilbúið til 
klæðn. að innan fullbúið að utan. Opið 
hús í dag. Uppl. í s. 893 3390 eða 821 
4166.

Lækkað verð ! Sumarhús 
í Grímsnesi úr 18,9m í 16 

m !!
Fallegur 91,5 fm. sumarbústaður á 
8.927 fm. eignarlóð í Grímsnes- og 
Grafningshreppi með flottu útsýni. Öll 
skipti skoðuð atvinnuhúsnæði, bilar og 
fl. Uppl. s. 697 9003 eða 891 8543. 
Opið hús laugardag og sunnudag milli 
kl. 14-17.

Glæsilegt endaraðhús í Dona Pepa II 
rétt fyrir utan Torrevieja til leigu. 3 
hæða, 162 fm. 2 íbúðir eru í húsinu 
(svefnrými fyrir 8-10) 400 Evrur Vikan 
Leigist frá 15.ágúst til 15.okt. Uppl. í 
síma 697 8720 Ragnar.

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu 200 fm atvinnuhúsnæði við 
Lónsbraut í Hfj. með 2 stórum inn-
keyrsluhurðum. Uppl. í s. 892 0185 & 
862 0184.

Snyrtileg skirfstofuherb. til leigu við 
Ármúlann & Suðurlandsbraut. Uppl. í 
s. 899 3760.

 Geymsluhúsnæði

geymslur.com
Geymslur frá 5990.- kr á mán.Í Garðabæ 
(hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) S. 
555 3464

Búslóðageymsla Olivers, 100 kr. á dag 
fyrir Euro brettið. S. 567 4046 & 892 
2074. www.buslodageymsla.iceware.
net

ATVINNA

 Atvinna í boði

Employment agency 
seeks: 

Carpenters, general workers, 
electricians, ironbinders, plu-
mmers, masons, heavy duty 

drivers, paintors and more for 
the construction area.

 - Proventus - Call Margrét 
699 1060

Starf í leikskóla
Laus er 100 % staða frá 15. 
ágúst n.k. Viðkomandi þarf 

að bera ómælda virðingu fyrir 
þörfum barna og möguleikum 
þeirra til náms og þroska og 
vera sjálfur góður í samskipt-
um., skipulagður og stundvís. 
Regnboginn er staðsettur að 
Bleikjukvísl 10 á Ártúnsholti.

Nánari upplýsingar veitir 
undirrituð í s. 557-7071 og 
899-2056 Netpóstur: regn-
bogi@regnbogi.is Lovísa 

Hallgrímsdóttir leikskólastjóri

Örlagalínan
Örlagalínan óskar eftir fólki 
til starfa á línunni. Einungis 

fólk með andlega tengingu og 
reynslu af andlegum málefnum 

koma til greina.
Fyrir nánari upplýsingar hring-
ið síma 863 8055 & bjork@nt.is

Veitingahúsið 
Lækjarbrekka

Ræstingar og uppþvottur á 
Lækjarbrekku Vinnutími er 

100% starf í vaktavinnu, unnið 
er aðra hverja helgi Í starfinu 
felst að ræsta veitingastaðinn 

á morgnanna, svokölluð „extra“ 
þrif og uppþvottur Hæfniskröfur 

- hentar best 35-45 ára - 
heiðarleiki - rösk og vönduð 

vinnubrögð - erlendir umsækj-
endur þurfa að vera með góða 
íslenskukunnáttu og með gild-

andi atvinnu- og dvalarleyfi
Nanari upplýsingar veitir 

Sigríður 691-2435 alla virka 
daga milli 10-12 og 14-18, 
sigridur@laekjarbrekka.is
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Blaðberinn bíður þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..



MÁLI «

ósanngjarnt. Við skildum ekki af 
hverju. Þeir löguðu sig mjög vel 
að því.

2008 Peking (Kína)

Það var frábært að tryggja sig inn 
á þessa leika. Við vissum að það 
þyrfti mjög margt að ganga upp til 
að við ynnum Pólverja eða Svía og 
það tókst síðan að slá út Svíana. Við 
erum fullir tilhlökkunar en við erum 
í gríðarlega erfi ðum riðli, hinn 
riðillinn er mun auðveldari. Þar er 
Kína sem er ekki gott lið og Brasilía. 
Það er ekkert slakt lið í okkar riðli.
Upplifunin er draumur. Menn 
segja að þetta verði glæsilegustu 
leikar sögunnar. Það er eitthvað 
sérstakt við þetta. Það er svo 
margt í gangi í Kína og mikil 
uppbygging. Þetta eru spennandi 
leikar en aðalatriðið er að standa 
sig inni á vellinum.



SPORT 6

Örn keppir í tveimur greinum 
á Ólympíuleikunum í ár, 100 
metra skriðsundi og 100 
metra baksundi.

Örn Arnarson 
keppir í Peking á sínum 
þriðju Ólympíuleikum. 
Líkami hans hefur verið 
dæmdur nær ónýtur en 
eftir meðferðir og þrjár 
hjartaþræðingar telur hann 
sig geta bætt sína bestu 
tíma á óskarsverðlaunum 
íþróttanna.
Eftir Hjalta Þór Hreinsson

ÓSKARSVERÐLAUN 
ÍÞRÓTTANNA
„Sem sundmót eru Ólympíuleikar 
bara annað sundmót,“ sagði Örn 
áður en hann sagði eitt stórt „en“. 
„En þetta er eins stórt og það 
verður í íþróttaheiminum. Þetta 
eru Óskarsverðlaun íþróttanna,“ 
sagði Örn, sem segir upplifunina 
einstaka.

„Upplifunin er skemmtileg og 
sérstök. Þarna er maður kominn 
inn í bæjarfélag með íþróttafólki 
sem er á stærð við Hafnarfjörð. 
Þetta er sérstakt umhverfi sem er 
auðvelt að gleyma sér í. Þess 
vegna förum við seint inn í þorpið. 
Við erum með fjóra sundmenn af 
átta sem hafa ekki farið áður á 
ÓL. Það er búið að útskýra fyrir 

þeim hvernig þetta verður og 
reynt að halda þeim á jörðinni,“ 
sagði Örn, sem segir auðvelt að 
gleyma sér í Ólympíuþorpinu.

„Það er svo mikið að upplifa. 
Það er matartjald upp á fimmtán  
þúsund fermetra þar sem þú getur 
fengið nánast hvað sem þú vilt að 
borða. Það er nauðsynlegt að 
halda mataræðinu eins og þú ert 
með það, ekki breyta um,“ segir 
Örn og bætir við að fríir drykkir á 
borð við kók og Powerade séu alls 
staðar fríir. „Og raunar allt sem 
kók framleiðir.“ Ekkert áfengi er 
leyft í Ólympíuþorpinu.

Hann segir einnig einfalt að 
gleyma sér í stjörnufansinum eins 
og hann sjálfur hefur lent í. „Þú 
sérð kannski heimsmethafa í 

Ég er í góðu formi og 
sé ekki af hverju ég 
geti ekki bætt þetta. 
Það er kominn tími á 
baksundstímann, hann 
er frá 2001. 
Örn um sína bestu tíma. 

Það er búið að segja 
mér að ég sé með 
ónýta öxl, ónýtt bak 
og ónýtt hné. Þeir 
segjast reyndar 
vera búnir að laga 
hjartað,“ segir Örn 
Arnarson sund-

kappi, sem ætlar sér stóra hluti á 
sínum þriðju Ólympíuleikum. 
Örn hefur löngum átt við erfið 
meiðsli að stríða en þau erfiðustu, 
hjartagalli, standa ekki í vegi 
fyrir Hafnfirðingnum.

Hann keppir í tveimur greinum 
í Peking og ætlar að bæta sig í 
þeim báðum. Reynsla hans vegur 
þungt en hinn 27 ára gamli Örn 
hefur keppt í tólf ár á alþjóða-
vettvangi. „Ég veit hverju við er 
að búast á hverju móti, ég kann 
orðið á þetta. Það er mjög þægi-
legt,“ segir Örn og heldur áfram:

„Vatnið er alls staðar eins. Vatn 
er bara vatn. Það var eins í Kína 
fyrir tveimur árum þegar ég var 
þar síðast,“ segir Örn, sem bætir 
við að bætt aðstaða á Íslandi 
hjálpi mikið. „Á sínum tíma var 
ég að æfa í minni 25 metra úti-
laug í Hafnarfirði allan ársins 
hring, í alls kyns veðri og vind-
um,“ sagði Örn, en vatnið var 
eins. „Góð mannvirki hjálpa 
samt.“

FER EKKI Í NEIN MÓT 
TIL AÐ TAPA
Örn segir að svo skammt sé á milli 
sundmanna í dag að það eina sem 
gildi sé að kreista fram úr sér 
hundraðshluta úr sekúndu.

„Ég fer ekki út á nein mót til að 
tapa. Sundið er orðið svo jafnt í 
dag að það eru margir á sömu 
tímum. Ef ég syndi á mínum besta 
tíma í 100 metra baksundi gæti ég 
endað 4-5 í undanriðlinum eða 25. 
þess vegna. Það er synt upp á 
hvern hundraðshluta sem þú getur 
kreist út úr þér,“ segir Örn.

Hann var við æfingar í Singapúr 
til 5. ágúst þegar hann fór til Pek-
ing. „Það var gott. Það hjálpaði 
mér að aðlagast tímamun, hita-
stiginu og rakanum.“

FJÖGURRA ÁRA 
UNDIRBÚNINGUR
„Undirbúningurinn hófst meira 
og minna fyrir fjórum árum,“ 
segir Örn um undirbúning sinn 
fyrir Peking. „Auðvitað eru öll 
mót undirbúningur fyrir næsta 
mót og þetta kemur stig af stigi,“ 
sagði Örn sem hefur verið að 
þjálfa sig sjálfur í allt sumar.

„Tæknilega séð hef ég verið að 
þjálfa mig sjálfur, með hjálp frá 
minni fjölskyldu, síðan í lok maí. 
Það er allt annað en að vera með 
þjálfara. Eftir að tímabilinu lauk 
hérna heima hef ég í fyrsta skipti 
verið á æfingum með öðru sund-
fólki og með þjálfara á bakkanum 
síðan í maí. Það er þægilegra en 
að vera einn í lauginni með sjálf-
um sér,“ viðurkennir Örn.

Hann segir jafnframt að það sé 
ekkert lykilatriði að synda sem 
lengst í hverri viku. „Ég er búinn 
með allar erfiðu æfingarnar fyrir 
Ólympíuleikana. Nú snýst þetta 
bara um  gíra sig upp til að geta 
toppað á réttum tíma. Ég keyri 
niður metrafjöldann og reyni að 
byggja upp meiri hraða. Þetta 
kemur stig af stigi og ég verð 
hraðari með hverri vikunni,“ segir 
Örn, sem syndir í um einn og hálf-
an tíma níu til tíu sinnum í viku.

VATN 
ER BARA VATN 

BESTU TÍMARNIR:
100 metra baksund

Örn: 54,75 (Norðurlandamet)

Ólympíumet: 53.45

Heimsmet: 52.89

100 metra skriðsund:

Örn: 49,97.

Ólympíumet: 47.87

Heimsmet: 47.50
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frjálsum íþróttum standa við hlið-
ina á þér í matarröðinni. Á síðustu 
leikum vorum við að labba inn í 
matartjaldið og þá var Yao Ming 
sem spilar í NBA við hliðina á 
okkur. Við hugsuðum bara „mikið 
djöfull er hann stór“,“ sagði Örn 
og brosti en Ming er 230 cm. „Ég 
sá líka konu sem var 220 í Sydney 
árið 2000. Það var spes.“

STÆRÐFRÆÐI SUNDSINS
Örn segir fyrsta markmiðið vera 
að koma sér upp úr undanrásun-
um. „Síðan er þetta bara stærð-
fræði eftir það. Þaðan fara átta af 
sextán í úrslit og þaðan fá þrír af 
átta verðlaun. Þetta er ekki flókin 
stærðfræði. Þetta snýst bara um 
að gera hlutina eins vel og maður 
getur. Ég fer fyrst og fremst til að 
bæta mína tíma,“ sagði Örn.

Hann var nálægt verðlaunasæti 
á leik unum í Aþenu 2004. „En 
samt ekki. Ég varð fjórði en var 
einni og hálfri sekúndu frá þriðja 
sæti en samt bara sex hundraðs-
hlutum frá sjöunda sæti. Það sýnir 
hvað er stutt á milli í þessu. Það 
var svekkjandi að sjá að ég varð 
fjórði en svo var þetta kannski 
bara fínt þegar maður sá þetta 
heilt yfir,“ sagði Örn og hló við.

Hann segir að það komi vel til 
greina að fara á leikana í London 
2012 en þar með myndi hann jafna 
met Guðmundar Gíslasonar sund-
manns sem fór á fjóra Ólympíu-
leika. Enginn Íslendingur hefur 
farið á fimm leika. „Það er ein í 
bandaríska liðinu 41 árs sem fer á 
sína fimmtu leika núna. Ég hef 
kannski alveg fjórtán ár til viðbótar 
í þessu líka,“ segir Örn og brosir.

TIL DANMERKUR Í NÁM
Örn heldur í víking til Danmerk-
ur í haust. Þar mun hann mennta 
sig í afreksþjálfun í sundi en hann 
er yfirþjálfari hjá Sundfélagi 
Hafnarfjarðar. Hann hefur 
menntað sig hér heima en þarf að 
fara út til að fá alþjóðlega gráðu. 
„Með hana má ég þjálfa hvaða 
félagslið eða landslið í heimi,“ 
segir Örn.

„Það er tilhlökkun í mér. Ég 
mun synda áfram næsta vetur, 
þjálfa sundliðið og stunda námið. 
Þetta lítur vel út,“ segir Örn, sem 
stefnir að sundþjálfun í framtíð-
inni. Það hefur þó ekki alltaf verið 
í áætlunum kappans.

„Það var aldrei stefnan, ég fór í 
þjálfun af illri nauðsyn fyrir 
þremur árum síðan. Það vantaði 
svo þjálfara hjá SH að ég tók það 
að mér. Ég hafði í sjálfu sér ekk-
ert betra að gera. Ég byrjaði með 
yngstu hópana en færði mig upp 
eftir það,“ sagði Örn sem hefur 
einnig kennt skólasund og leik-
fimi í Áslandsskóla í Hafnarfirði.

Það hefur því verið nóg að gera 
hjá Erni sem hefur vart tíma 
fyrir það að hitta vini sína. „Ég 
var að þjálfa fram í maí í tólf til 
þrettán tíma á viku, kenna frá 
tuttugu og upp í 32 tíma á viku í 
skólasundi og leikfimi. Líka af 
illri nauðsyn. Maður lætur hafa 
sig út í ýmislegt,“ sagði Örn, sem 
segist því hafa verið ansi upp-
tekinn og fjölskyldulífið situr á 
hakanum.

„Þegar maður hefur varla tíma 
til að hitta vinina er erfitt að 
reyna að stofna fjölskyldu. Eins 
og þetta hefur verið eru þetta 
meira og minna æfingar eða 
þjálfun frá sex á morgnana til níu 

ÖRN FÉKK SÉR ÓLYMPÍUTATTÚ ÁRIÐ 2006: 

GÆTI BÆTT VIÐ ÓLYMPÍUHÚÐFLÚRIÐ FLJÓTLEGA
Örn fékk sér langþráð húðflúr árið 
2006. Hann lét þá flúra á sig merki 
Ólympíuleikanna. „Ég var búinn að 
ætla að gera þetta síðan 2000. Ég 
var í fríi úti í Serbíu með Serba sem 
ég hef verið að æfa með. Ég datt 
inn á fínustu stofu bæjarins og lét 
bara vaða,“ sagði Örn og brosti yfir 
minningunni.

Hann stefnir á að bæta við sig 
fleiri flúrum á næstunni. „Ég á eftir 
að bæta við mig. Ég ætla að setja 
merki þeirra Ólympíuleika sem ég 
fer á á mig einhvers staðar. Það 
verður ekki á sama stað,“ sagði 
Örn, sem er að fara á sína þriðju 
leika. „Svo veit maður aldrei hvort 
maður fari til London 2012 líka,“ 
sagði Örn.

Það var Pierre de Coubertin sem 
hannaði tákn Ólympíuleikanna 
árið 1913. Það stendur fyrir 
heimsálfurnar fimm sem kepptu 
á leikunum árið 1920 og táknar 
sameiningu þeirra íþróttamanna 
sem keppa fyrir þeirra hönd á leik-
unum. Suður og Norður-Ameríka 
deila hring en hina eiga Afríka, 
Asía, Evrópa og Eyjaálfa.



The English Pub

NÝ LEIÐ:
FRÁ: VIÐEY

TIL :THE ENGLISH PUB

AÐEINS 5 STOPP!

SAMGÖNGUNEFND  KYNNIR :

FARÞEGAR ATHUGIÐ!

Ágúst 2008
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SPORT

Badminton

Ragna Ingólfsdóttir (1983) 
– Einliðaleikur kvenna

Frjálsar íþróttir

Ásdís Hjálmsdóttir (1985) 
– Spjótkast
Bergur Ingi Pétursson 
(1985) – Sleggjukast
Þórey Edda Elísdóttir (1977) 
– Stangarstökk

Handbolti

Alexander Petersson (1980
Arnór Atlason (1984)
Ásgeir Örn Hallgrímsson 
(1984)
Bjarni Fritzson (1980)*
Björgvin Páll Gustavasson 
(1985)
Guðjón Valur Sigurðsson 
(1979)
Hreiðar Levý Guðmunds-
son (1980)
Ingimundur Ingimundar-
son (1980)
Logi Geirsson (1982)
Ólafur Stefánsson (1973)
Róbert Gunnarsson (1980)
Sigfús Sigurðsson (1975)
Snorri Steinn Guðjónsson 
(1981)
Sturla Ásgeirsson (1980)
Sverre Jakobsson (1977) 
 *Er til vara

Júdó

Þormóður Árni Jónsson 
(1983)

Sund

Árni Már Árnason (1987) 
– 50 m skriðsund
Erla Dögg Haraldsdóttir 
(1988) - 100 m bringusund 
og 200 m fj órsund
Hjörtur Már Reynisson 
(1981) - 100 m fl ugsund
Jakob Jóhann Sveinsson 
(1982) - 100 og 200 m bringu-
sund
Ragnheiður Ragnarsdóttir 
(1984) - 50 og 100 m skrið-
sund
Sarah Blake Bateman (1990) 
- 100 m baksund og 100 m 
skriðsund
Sigrún Brá Sverrisdóttir 
(1990) - 100 m baksund
Örn Arnarson (1981) - 200 m 
skriðsund

27 
KEPPENDUR

Ísland sendir alls 27 kepp-
endur til þátttöku í fi mm 
íþróttagreinum í Peking:



Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

HRÍSMÓAR 11 - GBÆ. 3-4 HERB.
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 14.00 TIL 16.00.
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Hraunhamar hefur fengið í einkasölu sérlega glæsilega 137,8 fm íbúð
á 2. hæð, þar af bílsk. 18,6 fm í góðu vel staðsettu fjölbýlish. Eignin
skiptist í forst, hol, sjónvarpshol, eldh, stofu, borðst, baðherb, 2
barnaherb, hjónaherb, þvottahús, bílskúr og geymslu. Gólfefni eru
parket og flísar. Stutt í alla þjónustu. Upplýsingar veitir Þorbjörn Helgi
sölumaður gsm.8960058.

Guðmundur og Jóhanna bjóða ykkur velkomin.

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

NORÐURHOF 2 - 845 FLÚÐUM
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Nýkomið sérlega fallegt einbýli
m/innb. bílskúr samtals 188,9 fm.
Húsin standa á frábærum stað
með miklu útsýni, stutt í þjónustu
o.fl. Húsin afhendast strax, fullbúin
að utan en tilb. undir tréverk að innan. Lóð er frágengin. Einstök
staðsetning á einum veðursælasta stað landsins. V. 26,5 millj.

Uppl. gefur Helgi Jón sölustj., sími 893 2233 eða á staðnum.

Linda B. Stefánsd. 
lögg. fasteignasali

Reykjavík

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Pizza – Pizza
Til sölu rekstur Little Caesars pizza að Ögurhvarfi í Kópavogi 
við hliðina á Bónus. Nýleg tæki og mjög snyrtileg aðstaða. 
Möguleiki á að opna fleiri staði. Góð velta. 
Ýmis skipti koma til greina. 

Frábært tækifæri til að 
skapa sér sinn eigin rekstur.

www.rentus.is

Rentus leigumiðlun l Laugavegi 97 l 101 Reykjavík

Sími 440 6100 l Fax 440 6101

Rentus er fyrirtæki sem þjónustar jafnt 
einstaklinga og fyrirtæki sem vilja leigja út 
fasteign eða taka fasteign á leigu til skemmri 
eða lengri tíma. Sérfræðingar Rentus sjá um 
alla þjónustuþætti, allt frá grunnskráningu 
eigna til samningsgerðar við útleigu.

Fiskislóð, 101 Reykjavík
Mjög gott 699,1 fm atvinnuhúsnæði. Húsnæðið skiptist 
í verslun og lager á jarðhæð. Á efrihæð eru skrifstofur . 
Glæsilegt húsnæði á frábærum stað mikil uppbygging í 
hverfinu. Hagstætt leiguverð. Laust strax.

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Heiðarás, 110 Reykjavík
Til leigu fallegt og vel skipulagt einbýlishús á tveimur 
hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsið stendur fyrir neðan 
götu með suðurgarði og skiptist þannig. Efri hæð: Stofa, 
borðstofa, eldhús, svefnherbergi, skrifstofa, baðherbergi og 
forstofa. Jarðhæð: Hol, sjónvarpsherbergi, hjónaherbergi, 
þrjú barnaherbergi, geymsla, þvottahús og baðherbergi. 
Húsið er mjög vel staðsett, efst í Elliðaárdalnum.

Björgvin Víðir
viðskiptastjóri
vidir@domus.is
sími 664 6024

Sundaborg - 104 Reykjavík
Til leigu mjög gott lager og skrifstofu húsnæði  að 
Sundaborg í Reykjavík. Húsnæðið skiptist í um 500 fm 
lager og um 200 fm skrifstofur. Möguleiki er að leigja 
í minni einingum t.d 150 fm lager og 75 fm skrifstofur.  
Sameiginlegur fundasalur í sameign, góð aðkoma og næg 
bílastæði. Hagstætt leiguverð. Frábær staðsetning.

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Kaplaskjólsvegur, 170 Seltj.
Til leigu falleg 5 herb., 98 m² íbúð í Vesturbænum. Íbúðin er 
á 2 hæðum, forstofa, baðherbergi, hol, fjögur svefnherbergi, 
stofa/borðastofa ásamt eldhúsi.   Íbúðin leigist fullbúin 
húsgögnum og heimilistækjum. Útgengt út á svalir út frá 
stofu.  Þetta er stór og góð íbúð og frábær staðsetning,

Björgvin Víðir
viðskiptastjóri
vidir@domus.is
sími 664 6024

Skólavörðustígur, 101 R.vík
Til leigu gullfalleg íbúð á tveim hæðum í hjarta miðbæjar 
með bílastæði. Nýlegt fjölbýlishús með alls 5 íbúðum. Íbúðin 
er öll flísalögð með fallegum flísum í náttúrulitum. Komið er 
inn í litla forstofu,  gangur sem er opinn við stofu/borðstofu. 
Salernið er flísalagt í hólf og gólf. Svefnherbergið er með 
2 gluggum og stórum horn-fataskáp. Hringstigi liggur upp 
á eftir hæð sem notuð er sem setustofa sem er að hluta til 
með glerþaki.  Þar eru litlar hálfyfirbyggðar svalir. 

Björgvin Víðir
viðskiptastjóri
vidir@domus.is
sími 664 6024

Auglýsingasími

– Mest lesið



Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast.sali – Kristín Pétursdóttir, lögg. fast.sali
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Til sýnis í dag falleg 4ra herbergja, 96,2 fm endaíbúð á jarðhæð í
snyrtilegu og vel staðsettu 4-býli í Grafarvoginum. Húsið var yfirfarið og
málað f. 2 árum. Sér inngangur er í íbúðina og verönd út frá stofu.
Sameiginlegur garður í góðri rækt og fullfrágengið, afgirt leiksvæði. Í
göngufæri eru skólar, leikskólar, verslun og
önnur þjónusta ásamt útivistasvæðum og
gönguleiðum. Íbúðin er laus til afhendingar við
kaupsamning. Verð aðeins 24,6 millj.

Halldóra sýnir íbúðina í dag 
á milli kl. 14 og 18.

Álfaborgir 3 - íbúð 101

Suðurlandsbraut 20  
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22  
Sími 565 8000 

Hlíðasmári 15 • 201 Kópavogur • Sími: 585 0100 • Fax: 585 0109
huseign@huseign.is • www.huseign.is • Opið mán. -fim. 10-18 • fös. 10-17

Fallegt einbýli með frábæra staðsetningu og
glæsilegt útsýni. Eign sem vert er að skoða. 
Verð 69 milljónir

Allar nánari upplýsingar veitir 
Jón Bjarni í síma 896 1067

Fr
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Baldvin Ómar Magnússon - Löggildur fasteignasali

Baldvin Ómar 
Lögg. fasteignasali

Vættaborgir 121 – Grafarvogi
OPIÐ HÚS Í DAG

KL. 17:00-17:30
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Formfegurð og hreinar línur. Einstök samsetning áræðinna
hugmynda og klassískrar hönnunar. Skýrar útlínur og hagnýt
hönnun sem höfðar til allra skilningarvita. Jacob Jensen og
sonur hans Timothy Jensen eru heimsfrægir danskir hönnuð-
ir sem hlotið hafa fjölmargar viðurkenningar fyrir verk sín, og
hafa m.a. hannað fyrir Bang & Olufsen og Gaggenau. Þ.G.
Verk hefur ákveðið að stíga skrefið til fulls og velja aðeins það
besta þegar kemur að innréttingum í Löngulínu 27-29 í Garða-
bæ. 7486 

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG MILLI KL 17:00 OG 18:00

OPIÐ HÚS 
LANGALÍNA 27-29 

TIL AFHENDINGAR STRAX

Glæsilegar fullbúnar 3ja og 4ra herbergja íbúðir. Húsið er stað-
sett í hinu vinsæla Kórahverfi í Kópavogi steinsnar frá einni
stærstu og glæsilegustu íþróttamiðstöð landsins, Íþróttaaka-
demíu Kópavogs. Leitast var við að hafa útlit og notkunargildi
hússins einfalt, stílhreint, klassískt og notadrúgt. 591

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG MILLI KL 17:00 OG 18:00

OPIÐ HÚS 
VALLAKÓR 1 - 3

TIL AFHENDIGAR STRAX

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17 

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is 

Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–17
Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali
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NÝBYGGINGAR

NORÐURBAKKI 5 - HFJ. Sérlega
vandaðar 3ja og 4ra herb. íbúðir m/stæði í
bílageymslu í glæsilegu lyftuhúsi á frábærum
stað í miðbæ Hfj. 
* GLÆSILEGAR SÝNIGARÍBÚÐIR. 
* Vandaðar innréttingar og tæki frá EGG
* Gólfhiti m/hitastýringu í hverju rými
* Extra lofthæð, góð hljóðeinangrun milli hæða 
* Vandaðar innréttingar og tæki frá EGG
* Flísalagðar svalir og timburverandir
* Stórar rennihurðar út á svalir og garð
* Sjónvarpsdyrasími
Afhending við kaups. V. 30,8  m. 6928

NORÐURBAKKI 1 OG 3 - HFJ.
Glæsilegar 3ja-4ra herb. íbúðir m/stæði í
bílageymslu á frábærum stað við sjávar-
síðuna í miðbæ Hfj. 
* Vandaðar innréttingar frá InnX
* Granítborðplötur í eldhúsi og á baði
* Sameiginlegt garðsvæði á milli húsanna
* Sjónvarpsdyrasími
* Glæsileg fullbúin sýningaríbúð
V. 36,9 m. 6649

SKIPALÓN 4-8 - HFJ. Stórglæsi-
legar 2ja-4ra herb. íbúðir í lyftuhúsi fyr-
ir 50 ára og eldri á góðum útsýnisstað á
Hvaleyrarholti.
*Hágæðainnréttingar frá Agli Árnasyni
*Uppþvottavél og ísskápur fylgir
*Granít á borðum og sólbekkjum
*Arinn og tvö baðherb. í stærri íbúðum
*Tvennar svalir á stærri íbúðum
*Afnotaréttur af 55 fm samkomusal
*Afhending við kaups. V. 18,5 m. 7133

NORÐURBAKKI 15 - 17 OG 19 HAFN-
ARFIRÐI Glæsilegar sérlega vandaðar 105 til
130 fm 2ja til 3ja herbergja íbúðir á 1. til 5 hæð í
nýjum LYFTUHÚSUM á NORÐURBAKKANUM, m/
STÆÐUM í bílageymslu. Sérlega vel skipulagðar
eignir, síðir gluggar, bjartar og fallegar eignir. HTH
innréttingar, góð lofthæð o.fl.. Frábær lóð verður á
milli bygginga. Verð frá 25,0 millj. 7561

PANTIÐ TÍMA HJÁ FASTEIGNASALA TIL AÐ SKOÐA EIGNIR 
MÖGULEIKI Á ALLT AÐ 90% LÁNI

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 
9. JÚNÍ KL. 17.00 - 18.30

Línakur - 4ra herbergja íbúðir

Þorlákur Ó. Einarsson, lögg. fasteignasali

.isLágmúli 7, sími 535_1000
Verð frá 29.5 / 32.5 millj.

Auglýsingasími

– Mest lesið



Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug við andlát og jarðarför móður 
okkar, tengdamóður, ömmu og langömmu,

Helgu Ingibjargar 
Stefánsdóttur
Vífilsgötu 23, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks hjúkrunarheimilisins 
Sóltúns.  Guð blessi ykkur öll. 

Sjöfn Friðriksdóttir Skúli Jón Sigurðarsson
Alda G. Friðriksdóttir Guðni F. Guðjónsson
Hulda G. Friðriksdóttir Sigurbjarni Guðnason
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Guðrún Helga Carlsdóttir 
Hansen (Dosla),

lést á Landspítalanum í Fossvogi mánudaginn 
28. júlí.  Henni er sungin sálumessa í Kristskirkjunni 
í Landakoti, þriðjudaginn 12. ágúst kl. 13.00.

Carl Vanderziel Cindy Vanderziel
Allen Vanderziel Selina Vanderziel
Jennifer Chandler Jeffrey Chandler
barnabörn og langömmubörn.

Hugheilar þakkir til þeirra fjölmörgu sem 
auðsýndu okkur samúð, vinsemd og hjálp-
semi vegna andláts og útfarar,

Egils Jónssonar
bónda og fv. alþingismanns, Seljavöllum.

Sérstakar þakkir til lækna og starfsfólks á 
deild 11B Landspítalanum við Hringbraut og 
Hjúkrunarheimilinu á Höfn fyrir einstaka hjúkrun, 
velvild og umhyggju í veikindum hans.  
Guð blessi ykkur öll.

Halldóra Hjaltadóttir
og fjölskylda.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför 
ástkærrar móður minnar, tengdamóður, 
ömmu og langömmu,

Elínar Jósefsdóttur
áður til heimilis að Langholtsvegi 2, 
Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Hrafnistu í Reykjavík 
fyrir góða umönnun og hlýju.

Jóna Guðbrandsdóttir Ásbjörn  Einarsson 
Einar Jón Ásbjörnsson Elísabet Reykdal Jóhannesdóttir
Elín Björk Ásbjörnsdóttir Gísli Jóhann Hallsson 
og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur 
samúð og hlýhug við andlát og útför elsku-
legrar móður okkar, tengdamóður, ömmu 
og langömmu,

Ástu Bjarnadóttur
Vífilsstöðum, áður til heimilis að 
Álftamýri 44.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Vífilsstaða fyrir 
frábæra umönnun. Guð blessi ykkur öll.

Bjarney Georgsdóttir Samúel Vilberg Jónsson
Jóhanna Georgsdóttir
Sigurjón Óskar Georgsson
barnabörn og barnabarnabörn.

85 ára afmæli
Sigríður Rósa 

Kristinsdóttir, 
85 ára.

Sigríður Rósa Kristinsdóttir, 
Lagarfelli 9a, Fellabæ, sem eitt sinn 
„talaði frá Eskifi rði“ er 85 ára í dag, 

10. ágúst. Hún verður heima.

Þökkum innilega samúð og hlýhug við 
andlát og útför ástkærrar móður okkar, 
tengdamóður, ömmu og langömmu, 

Gunnhildar 
Guðmundsdóttur
Hvassaleiti 20, 103 Reykjavík,

sem lést laugardaginn 19. júlí sl. 

Guðmundur Sigurðsson Valgerður Marínósdóttir
María Sigurðardóttir Einar Loftsson 
Áslaug Sigurðardóttir Sveinn Hannesson
Hrefna Sigurðardóttir Haukur Valdimarsson
Sigurður Sigurðarson
Ingibjörg Sigurðardóttir Bjarni S. Einarsson
barnabörn og barnabarnabörn.
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timamot@frettabladid.is

Ólafsdalshátíð verður haldin í Ólafsdal í Gilsfirði í dag á 
vegum Ólafsdalsfélagsins. 

Markmið Ólafsdalsfélagsins er að stuðla að eflingu og 
varðveislu Ólafsdals í Dölum sem er í flokki einna merk-
ustu menningarminjastaða á Vesturlandi. Í Ólafsdal var 
meðal annars fyrsti búnaðarskóli landsins en hann var 
stofnaður fyrir tilstuðlan Torfa Bjarnasonar, sem einnig 
var skólastjóri skólans.

„Tilefni hátíðarinnar er annars vegar að Ólafsdalsfélagið 
er að fá jörðina í Ólafsdal leigða til uppbyggingar og 
hins vegar að í mánuðinum eru liðin 170 ár frá fæðingu 
Torfa Bjarnasonar, skólastjóra búnaðarskólans,“ segir 
Rögnvaldur Guðmundsson, formaður Ólafsdalsfélagsins.

Inntur eftir því hver starfsemin á svæðinu eigi að vera 
segir Rögnvaldur að hún verði margvísleg.

„Við viljum hafa starfsemina lifandi. Eina sem stendur 
eftir núna er gamla húsið, en hér áður voru mun fleiri bygg-
ingar, eins og fjós og smiðja. Það var heilt samfélag í Ólafs-
dal. Menn sjá fyrir sér ferðaþjónustu að hluta yfir sumar-
tímann og einhvers konar fræðslustarfsemi en við viljum 
reyna að nýta húsið og svæðið sem mest.“

 Dagskráin á hátíðinni verður fjölbreytt og fræðandi og 
hefst hún klukkan 14:00 við minnismerkið um Torfa Bjarna-
son og konu hans Guðlaugu. Þar verður ritað undir afhend-
ingu staðarins til Ólafsdalsfélagsins og mun Einar K. Guð-
finnsson sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra mæta af 
því tilefni.

„Ýmislegt annað verður í boði eins og söngatriði auk þess 
sem ávörp og erindi verða flutt. Skólahúsið og nánasta um-
hverfi verður til sýnis til 17:00 undir leiðsögn valinkunnra 
leiðsögumanna.“

Einnig stendur til að heyja og allir þeir sem hafa réttu 
amboðin, svo sem orf, ljá eða hrífu eru hvattir til að mæta 
með þau og sýna færni sína. Munir verða sýndir úr Ólafs-
búinu  ásamt ljósmyndasýningu um lífið í Ólafsdal. Kaffi og 
kleinur verða í boði fyrir gesti og gangandi. Kaffihlaðborð 
verður einnig á Skriðulandi frá klukkan 13 til 20. 

„Hápunkturinn hátíðarinnar verður svo án efa þegar 
Einar K. Guðfinnsson sjávarútvegs- og landbúnaðarráð-
herra skrifar undir samkomulag með Ólafsdalsfélaginu um 
leigu á svæðinu,“ segir Rögnvaldur spenntur fyrir fram-
haldinu.

Allir eru velkomnir á hátíðina og má nálgast frekari upp-
lýsingar á www.dalabyggd.is eða www.reykholar.is

sigridurp@frettabladid.is

ÓLAFSDALUR:  HÁTÍÐ HALDIN Á VEGUM ÓLAFSDALSFÉLAGSINS

Viljum lifandi starfsemi

ANTONIO BANDERAS LEIKARI ER 
48 ÁRA Í DAG.

„Það var heiður og forrétt-
indi að fá að koma hingað til 
Bandaríkjanna fyrir um sex-

tán árum, allslaus. Margt 
hefur gerst síðan þá.“

José Antonio Domínguez Band-
eras er spænskur leikari og 

söngvari. 

MERKISATBURÐIR
1779 Veðurathuganir Rasmus-

ar Lievog hófust. Þetta var 
með allra fyrstu veðurat-
hugunum hérlendis.

1801 Landsyfirréttur tók til 
starfa. Fyrsti dómstjóri 
réttarins var Magnús 
Stephensen.

1975 Guðlaug Þorsteinsdóttir, 
fjórtán ára, varð fyrsti 
kvenskákmeistari Norður-
landa.

1984 Bjarni Friðriksson hlaut 
bronsverðlaun í 95 kílóa 
flokki í júdó á Ólympíu-
leikunum í Bandaríkjun-
um.

1986 Lágmynd af G. Schier-
beck, landlækni og fyrsta 
formanni Garðyrkju félags 
Íslands, var afhjúpuð í 
Fógetagarðinum við Aðal-
stræti.

Þennan dag árið 1927 lést 
Stephan G. Stephansson skáld, 
73 ára að aldri. Ungur flutti 
hann vestur um haf og bjó hann 
lengi við Klettafjöll. Hann var oft 
kallaður Klettafjallaskáldið.

Stephan G. Stephansson hét 
upphaflega Stefán Guðmundur 
Guðmundsson. Hann var fædd-
ur þann 3. október árið 1853 á 
Kirkjubóli í Skagafirði. 

Stefán bjó í Skagafirði til 15 
ára aldurs en flutti þá í Þing-
eyjarsýslu og starfaði þar sem 
vinnumaður. Hann bjó þar 
þangað til hann fluttist til Vest-
urheims ásamt fjölskyldu sinni.

Í fimm ár bjó hann í 
Wisconsin-ríki í Bandaríkjunum 

og giftist þar Helgu Sigríði Jóns-
dóttur. Áttu þau saman átta 
börn en sex þeirra komust á 
legg.

Næst bjó Stefán í Norður-
Dakóta, í tíu ár. Í Wisconsin kall-
aði hann sig Stefán Guðmunds-
son en í Dakota var hann skrif-
aður Stefansson, sem gerði það 
að verkum að bréf hans rugluð-
ust við bréf annarra Stefanssona 
svo Stefán tók upp nafnið Step-
han G. Stephansson, sem hann 
varð síðar þekktur undir.

Fyrsta ljóðakver Stefáns bar 
nafnið Úti á víðavangi og kom 
það út 1894. Ljóðabækur hans 
urðu fjölmargar og mjög vin-
sælar.

ÞETTA GERÐIST:  10. ÁGÚST 1927

Stephan G. Stephansson fellur frá

RÖGNVALDUR GUÐMUNDSSON Formaður Ólafsdalsfélagsins er einkar 
spenntur fyrir uppbyggingunni á starfseminni í Ólafsdal.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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9. HVERVINNUR!
9.

Ævintýramynd Sumarsins

Stærstu Ævintýrin eru Ódauðleg!
Frumsýnd  . Ágúst

-SJÁÐU
MYNDINA
-SPILAÐU
 LEIKINN!

Auglýsingasími

– Mest lesið
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Þeir sem trúa á 
hugsanaflutning, 

vinsamlegast réttið 
upp hönd einhvers 

annars.

Stofnun 
yfirnáttúrulegra 

atburða

Þú ert væntanlega 
ánægður með 
að hálfvitarnir 

frá Anfield unnu 
meistaradeildina, 

er það ekki?

Jú, takk! 
Það var 
mjög 

ánægjulegt! 
Huggulegt 

kvöld!

Og þú hefur 
væntanlega 
tekið eftir 
því að við 

gátum ekki 
neitt!

Já, já, en 
Manchester 

United kemur 
örugglega sterkt 
inn á næsta ári!

You bet! Á 
næsta tímabili 

sópum við völlinn 
með Liverpool-

ösnunum!

Já, það 
verður 

örugglega 
svakalegt!

Þú þarft ekki að 
halda aftur af 
kaldhæðninni 

bara af því að ég 
er ólétt!

Frábært! 
Here we 

go!

Rólegur! 

A A A A A A A A A A A A A A  G L E Ð I L E G  J Ó L  A L L I I I I I R  A A A A A !

Ég varaði Pierce 
við því að vera 

með fuglafóðurs-
kúlur í eyrunum í 

kringum jólin.

Það er 
samt 

jólalegt 
að sjá.

Ólafur og Lalli, fyrir hvað 
eruð þið þakklátir?

Stutta 
göngutúra.

Langa 
göngutúra.

Geeeisp! 
Hæ, mamma.

Góðan daginn, Solla! 
Hvað langar þig í í 

morgunmat?

Bara kornfleks, 
ristað brauð með 
sultu, kókoskúlu, 
vöfflu og nokkrar 

litlar pylsur.

Geeisp! 
Ég er ekkert 
svo svöng í 

dag.

Elskaðu 
barnið, hataðu 

efnaskiptin.

Höfum það tvær 
kókoskúlur.

Um þetta leyti á hverju ári skapast 
umræða um Hinsegin daga, og 
hápunkt þeirra, gleðigönguna. Í ár 

var engin undantekning. 
Á blogginu á mbl.is tjá misgáfaðir og 

misupplýstir einstaklingar sig um flest 
milli himins og jarðar, og þessi mál eru 
engin undantekning. Þar er fólk sem 
segir að samkynhneigt fólk eigi að 
hafa kynhneigð sína út af fyrir 
sig. Gangan eigi ekki rétt á sér 
og samkynhneigðir séu orðnir 
að „forréttindahópi“ á Íslandi. 
Einhver fordómafullur sá sig 
meira að segja knúinn til þess að 
hóta því að sprengja sprengjur í 
göngunni í ár.

Aðrir virðast ekki sjá neina ástæðu 
fyrir því að gangan er haldin. 
Samkynhneigðir hafi það bara 
gott og hafi ekkert að berjast 

fyrir lengur. Þetta er ekki fordómafullt fólk 
en það skilur kannski ekki að þó að 
samkynhneigðir í dag líði ekki endilega 
fyrir kynhneigð sína hafi margir sem á 
undan fóru gert það. 

Þessi ganga er tilefni fyrir okkur öll til 
þess að fagna mannréttindum. Til þess að 
gleðjast yfir því hversu langt við Íslending-

ar höfum náð í þessum málum og til 
þess að rifja upp hvað við eigum 

eftir. Til að heiðra þá sem ruddu 
brautina fyrir þá sem á eftir 

komu. Síðast en ekki síst finnst 
mér þetta tækifæri til að minna 

okkur á hversu slæmt ástandið er 
enn víða annars staðar í heiminum. 

Þess vegna er þetta ekkert 
bara ganga fyrir hinsegin 
fólk, þetta er ganga fyrir 
alla sem vilja að fólk fái að 

vera eins og það er. 

Gleðigangan snýst um mannréttindi

NOKKUR ORÐ
Þórunn 

Elísabet 
Bogadóttir
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Glaðir og hýrir göngumenn
Talið er að um fjörutíu þúsund manns hafi komið saman í miðborginni í gær í tilefni af Gleðigöngunni, hápunkti Hinsegin 
daga, sem nú var gengin í tíunda sinn. Aldrei hafa fleiri atriði tekið þátt í göngunni en þau voru um fjörutíu talsins. 

DRAGGKÓNGURINN Draggkóngur ársins 2008, Skarphéðinn frá Fljótstungu, fékk far 
með Ómari Ragnarssyni niður Laugaveginn í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

HAFFI HAFF Allt að fjörutíu þúsund manns komu saman í tilefni af gleðigöngunni í gær. Skemmtikrafturinn Haffi Haff var meðal 
þeirra sem tróðu upp á Lækjartorgi að göngunni lokinni. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

FJÖLÞJÓÐLEGT Gleðigangan er fjölþjóðleg og áttu Taílendingar einn vagn. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

STOLTAR FJÖLSKYLDUR Einn stærsti hópurinn í göngunni í ár var hinsegin fjölskyldur, eða um sextíu manns. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Á LEIÐARENDA Þetta glæsilega mótorhjól leiddi gönguna í ár.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

 ÁHORFENDUR Fólk á öllum aldri fylgdist með göngunni fara niður Laugaveginn. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR



KUNG FU PANDA ísl. tali
kl. 1:30 í Álfabakka
kl. 2 í Kringlunni, kef. og ak

MAMMA MIA
kl. 1:30 í Álfabakka

WALL-E með íslensku tali
kl. 1.30 í Álfabakka
kl. 1:30 í Kringlunni 
kl. 1:30 á Selfossi og í Keflavík. kl. 2 á Akureyri

laugardag
SparBíó 550krSparBíó 550kr

DARK KNIGHT
kl. 2 í Álfabakka
kl. 5 í Kringlunni

MUMMY 3
kl. 1:30 í Álfabakka
kl. 2 í Kringlunni
kl. 5:40 á Akureyri

TILBOÐSVERÐ

KL. 1 SMÁRABÍÓ

KL.3 HÁSKÓLABÍÓ KL.1 SMÁRABÍÓ KL.1 SMÁRABÍÓKL.3.50 BORGARBÍÓ
KL.3 HÁSKÓLABÍÓ KL. 3 HÁSKÓLABÍÓ
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FÓR BEINT Á 

TOPPINN Í USA.

L.I.B.Topp5.is

FRÁ ÞEIM SÖMU OG FÆRÐU OKKUR 
FINDING NEMO OG RATATOUILLE 

52.000
manns á 16 dögum.

STÆRSTA OPNUN Á ÍSLANDI FYRR OG SÍÐAR

ÁLFABAKKA SELFOSS

AKUREYRI

KEFLAVÍK

KRINGLUNNI

THE MUMMY 3 kl. 8 - 10:20 12

WALL-E m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 L

DARK KNIGHT kl. 8 - 10:50 12

KUNG FU PANDA  ísl. tali kl. 2 - 4 L

LOVE GURU kl. 6 12

THE MUMMY 3 kl. 5:40 - 8 - 10:30 12

DARK KNIGHT kl. 8 - 10:50 12

WALL-E m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40 L

MAMMA MÍA síð. sýn. kl. 3:30 - 5:40 L

KUNG FU PANDA  ísl. tali kl. 1:30 L

THE MUMMY 3 kl. 5:40 - 8 - 10:30 12

WALL-E m/ísl. tali kl. 2 - 3:50 L

DARK KNIGHT kl. 5 - 8 - 10:50 12

KUNG FU PANDA  ísl. tali kl. 2 LTHE MUMMY 3 kl. 2D - 5:50D - 8D - 10:30D 12

LOVE GURU kl. 8 - 10 12

WALL-E m/ísl. tali kl. 1:30D - 3:40 - 6 L

DARK KNIGHT kl. 5 - 8 - ( 11:10 Powersýn.) 12

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 2 - 4 L

STÆRSTU OG BESTU ÆVINTÝRIN ERU 
EINFALDLEGA ÓDAUÐLEG!

L.I.B.Topp5.is

s.v. mbl

Ásgeir j - DV

TSK - 24 stundir

SparBíó 550krSparBíó 550kr
Á ALLAR SÝNINGAR MERKTAR

MEÐ APPELSÍNUGULU ÖRFÁ SÆTIUPPSELT

THE MUMMY 3             kl. 1:30 - 3:40 - 6 - 8D - 10:30D 12

THE MUMMY 3 kl. 8 - 10:30 VIP
DARK KNIGHT kl. 2 - 5 - 8 - 8:20 - 11:10 12

DARK KNIGHT kl. 2 - 5 VIP
WALL-E m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 L

WALL-E m/ensku tali kl. 5:50 - 8 - 10:10 L

MAMMA MÍA 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:30 L

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40 L

- bara lúxus
Sími: 553 2075

MÚMÍAN 3 - DIGITAL kl. 1.45, 3.50, 5.45, 8 og 10.15-P 12

WALL–E – ÍSLENSKT TAL kl. 2, 3.50 og 6 L

THE DARK KNIGHT kl. 1.20, 4, 7 og 10 12

HELLBOY 2 kl. 8 og 10.15 12

M Y N D O G H L J Ó Ð

POWERSÝNING
KL. 10:15

DIGITAL MYND OG HLJÓÐ

����
Tommi - kvikmyndir.is

����½
Ásgeir J - DV

500 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

Það er heill heimur inni Það er heill heimur inni
í honum sem heldur í honum sem heldur

honum gangandi!honum gangandi!

Það er heill heimur inni 
í honum sem heldur 

honum gangandi!

NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

12
12
12
12
12
L
L
7

SKRAPP ÚT  kl. 4 - 6 - 8 - 10
THE LOVE GURU kl. 6 - 10.10
MAMMA MIA     kl. 3.50 - 8

12
12
L

SKRAPP ÚT kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10
SKRAPP ÚT LÚXUS kl. 8 - 10
THE MUMMY 3 kl.1 - 5.30D - 8D - 10.30D

THE MUMMY 3 LÚXUS kl. 1D - 5.30D

THE LOVE GURU kl. 8 - 10
WALL-E ÍSL. TAL    kl.1D - 3.30D - 5.45D

MAMMA MIA kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
MEET DAVE  kl.1

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

12
12
L
14

SKRAPP ÚT  kl. 4 - 6 - 8 - 10
THE DARK KNIGHT kl.3 - 6 -  9 
MAMMA MIA kl.3  - 5.30  - 8 - 10.30
SEX AND THE CITY    kl.3  - 6 - 9

5%

5%

SÍMI 551 9000

12
16
12
L
7

LOVE GURU kl. 4 - 6 - 8 - 10
THE STRANGERS kl. 6 - 8 - 10
HELLBOY 2 kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.20
MAMMA MIA kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
MEET DAVE kl. 4

SÍMI 530 1919

“…meistarverk.” 
– New York Magazine

“...skemmtilega skrítin 
og öðruvísi mynd þar 

sem manni leiðist 
aldrei”

- S.V., MBL

STÓRBROTIN
ÆVINTÝRAMYND

SEM ALLIR 
ÆTTU AÐ HAFA 

GAMAN AF!

“...fílgúdd mynd. Húmorísk, elskuleg saga 
með góðum lyktum og breyskum persónum”

- P.B.B., FBL

Það er heill heimur inni
í honum sem heldur

honum gangandi!

MAMMA MIA

Það er heill heimur inni
í honum sem heldur

honum gangandi!

LÚXUS

Það er heill heimur inni
í honum sem heldur

honum gangandi!

8 - 10.30

Það er heill heimur inni
í honum sem heldur

honum gangandi!

D 

Það er heill heimur inni
í honum sem heldur

honum gangandi!

L

Eins og fram hefur komið voru 
tónleikar Erics Clapton í Egils-
höllinni á föstudagskvöldið næst-
fjölsóttustu tónleikarnir sem selt 
hefur verið inn á hér á landi. Ég 
ákvað að taka áskorun tónleika-
haldara og mætti snemma og sá 
ekki eftir því. Það hafði í för með 
sér nokkra bið í salnum, en þannig 
fékk ég pláss fyrir miðju nálægt 
sviðinu og sá vel allt það sem fram 
fór.

Það hefur færst í aukana á stór-
tónleikum undanfarið að sleppa 
upphitunaratriðinu til að stytta 
dagskrána. Ég var feginn að sú 
leið var ekki farin hjá Eric Clap-
ton því að það var mjög gaman að 
dagskránni sem Ellen Kristjáns-
dóttir bauð upp á. Hún mætti með 
nýstofnaða hljómsveit og spilaði 
eingöngu ný lög, ef undan er skilið 
lagið Angels sem hún flutti ásamt 
bróður sínum KK. Þetta var flott 
band sem í voru Eyþór Gunnars-
son, dætur Ellenar sem bakrödd-
uðu, Ómar og Óskar Guðjónssynir, 
Magnús Tryggvason og Pétur Ben. 
Tónlistin lifandi, blúsuð og kántrí-
skotin.

Eric Clapton steig á svið rúm-
lega níu og byrjaði tónleikana á 
sömu þremur lögunum og hann 

hefur byrjað flesta sína tónleika 
undanfarna mánuði, Tell the Truth, 
Key to the Highway og Hoochie 
Coochie Man. Dúndur byrjun og 
strax varð ljóst að karlinn var í 
stuði og með honum spiluðu tómir 
snillingar. Trommuleikarinn Abe 
Laboriel Jr. sýndi stjörnutilþrif og 
hljómborðsleikarinn Chris Stain-
ton tók sitt fyrsta af nokkrum 
mögnuðum píanósólóum í Hoochie 
Coochie Man.

Ég verð að viðurkenna að ég hef 
aldrei verið mikill Clapton-maður. 
Hann er góður spilari auðvitað, en 
ekkert sérstakur söngvari, laga- 
eða textahöfundur. Dagskráin í 
Egilshöllinni var hins vegar svo 
vel samsett og spiluð að það var 
ómögulegt annað en að hrífast 
með. Hann tók góða blöndu af 
blúsum, gömlum slögurum og 
nýrri. Byrjaði af krafti, róaði svo 
fólk niður um miðbik tónleikanna 
þegar bandið settist og Clapton 
tók kassagítarinn í hönd og spilaði 
Driftin’ og Nobody Knows You 
When You’re Down and Out og 
keyrði svo stemninguna upp aftur 
í lokakaflanum með Before You 
Accuse Me, Wonderful Tonight og 
Cocaine. Eftir uppklapp kom flott 
útgáfa af Cream-slagaranum 

Crossroads og svo var það búið.
Það voru óneitanlega vonbrigði 

að Clapton skyldi ekki spila Laylu. 
Hann hefur endað flesta sína tón-
leika í ár á lögunum Wonderful 
Tonight, Layla og Cocaine og þess 
vegna var svolítið fúlt að hann 
skyldi sleppa Laylu einmitt á þess-
um tónleikum. Ætli hann hafi bara 
gleymt því?

Á heildina voru þetta samt frá-
bærir tónleikar. Öll framkvæmd 
og aðstaða var til fyrirmyndar. 
Hljómurinn var góður, að minnsta 
kosti þar sem ég var staddur, allir 
gátu séð á stór tjöld sem voru til 
beggja hliða við sviðið og dagskrá-
in gekk snurðulaust. Ekkert vant-
aði, nema Laylu …

 Trausti Júlíusson

Mikil tilþrif hjá Eric Clapton
TÓNLEIKAR
Eric Clapton
Egilshöll 8. ágúst

★★★★
Eric Clapton og hljómsveit sýndu 
stjörnutilþrif á frábærum tónleikum 
í Egilshöll á föstudagskvöldið. Flott 
dagskrá og skipulag til fyrirmyndar.
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> Tveir leikir í Landsbankadeild karla

Fimmtánda umferð Landsbankadeildar karla 
í fótbolta hefst í dag kl. 17 með stórleik 
KR og FH á KR-vellinum í Frostaskjóli. 
FH er sem stendur í toppsæti deildar-
innar en KR er í sjötta sæti, níu stigum 
á eftir Hafnarfjarðarliðinu. FH vann 
fyrri leik liðanna á Kaplakrikavelli 2-0 
og Vestur bæingar eiga því harma að 
hefna. Logi Ólafsson, þjálfari KR, var 
áður þjálfari FH en Heimir Guðjóns-
son, núverandi þjálfari FH, lék um 
árabil með KR. Þá mætast Þróttur 
og Fram kl. 19:15 á Valbjarnarvelli en 
Fram vann fyrri leik liðanna á Laugar-
dalsvelli 1-0.

FÓTBOLTI Blikastúlkur héldu 
sigurgöngu sinni áfram í Lands-
bankadeildinni í gær þegar þær 
unnu Þór/KA í dramatískum leik.

Gestirnir í Þór/KA tóku forystu 
á 38. mínútu þegar hin slóvenska 
Mateja Zver skoraði af stuttu 
færi eftir frábæran undirbúning 
Rakelar Hönnudóttur. Blikastúlk-
ur voru þó ekki lengi að svara því 
mínútu síðar náði Harpa Þor-
steinsdóttir að jafna með lúmsku 
skoti eftir klafs í vítateignum.

Það dró til tíðinda á 75. mínútu 
þegar Blikastúlkan Dagmar Ýr 
Arnardóttir fékk að líta sitt annað 
gula spjald og þar með rautt 
spjald. Til að bæta gráu ofan á 
svart fékk svo markvörðurinn  
Elsa Hlín Einarsdóttir beint rautt 
spjald fimm mínútum síðar fyrir 
brot á Rakel. 

Stúlkurnar í Þór/KA reyndu að 
nýta sér liðsmuninn, en allt kom 
fyrir ekki. Níu Blikastúlkur voru 
hins vegar ekki búnar að segja 
sitt síðasta og á lokamínútu 
leiksins skoraði Fanndís Friðriks-
dóttir sigurmarkið eftir misskiln-
ing í vörn Þórs/KA.  - óþ

Dramatík á Kópavogsvelli:

Níu Blikastúlkur 
kláruðu Þór/KA

ÖFLUG Landsliðskonan Sara Björk 
Gunnarsdóttir lék sinn fyrsta leik fyrir 
Blika í gær og stóð sig mjög vel.
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

PEKING 2008 Enn er óvíst hvort 
Guðjón Valur Sigurðsson getur 
leikið gegn Rússum í dag. 

„Hann lenti ofan á öðrum 
manni og sneri ökklann. Hann er 
svolítið bólginn og svona helm-
ingslíkur á því að hann geti spilað 
gegn Rússum,“ sagði Einar 
Þorvarðarson, framkvæmdastjóri 
HSÍ, við Fréttablaðið í gær.

„Hann er samt í fjórtán manna 
hópi og verður á bekknum. Við 
verðum svo bara að sjá til hvort 
hann getur spilað,“ sagði Einar en 
Sturla Ásgeirsson tekur væntan-
lega sæti Guðjóns í horninu geti 
hann ekki spilað.    – hbg

Handboltalandsliðið:

Óvissa með 
Guðjón Val

ENN MEIDDUR Guðjón Valur er enn 
bólginn á ökkla og óvíst hvort hann spili 
gegn Rússum. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

PEKING 2008 Íslenska hand-
boltalandsliðið hefur leik á 
Ólympíu leikunum í dag og fyrsti 
mótherjinn er Rússland. Íslenska 
liðinu hefur gengið upp og ofan 
með Rússana undanfarin ár en 
ljóst er að rússneska liðið er síst 
sterkara en það íslenska og ljóst 
að Ísland þarf að vinna þennan 
leik ætli strákarnir sér einhverja 
hluti hér í Peking.

Það var gott hljóðið í þeim Guð-
mundi Guðmundssyni landsliðs-
þjálfara og Ólafi Stefánssyni 
landsliðsþjálfara þegar Frétta-
blaðið hitti þá að máli eftir æfingu 
í keppnishöllinni.

„Það er nokkuð gott standið á 
liðinu en við erum að púsla því 
saman sem þarf. Þar er vörnin 
efst á blaði sem við þurfum að 
koma í betra stand. Ég hef minni 
áhyggjur af sókninni,“ sagði Guð-
mundur og bætti við að heilsufar 
landsliðsmannanna væri í ágætu 
lagi.

„Það er mikil tilhlökkun eftir 
því að byrja. Við erum búnir að 
æfa eins og skepnur og nú er kom-
inn tími á að láta verkin tala.“

Guðmundur er að mæta á sínu 
fjórðu Ólympíuleika en hann hefur 
tvisvar komið sem leikmaður og 
nú í annað sinn sem þjálfari. Það 
gekk illa hjá liðinu síðast undir 
hans stjórn árið 2004 í Aþenu og 
Guðmundur ætlar sér stærri hluti 
að þessu sinni.

„Ég hef orðið í sjötta, áttunda og 
níunda sæti og við ætlum að standa 
okkur að þessu sinni. Annars er ég 
ekkert að hugsa um Aþenu, nú eru 
nýir leikar, nýtt lið og ný tæki-
færi. Fyrsta markmið er að kom-
ast upp úr riðlinum og ef það 
markmið næst stokkum við spilin 
á ný,“ sagði Guðmundur.

Ólafur Stefánsson er búinn að 
bíða lengi eftir Ólympíuleikunum 
og líklega í ein fjögur ár enda var 
hann afar svekktur yfir gengi liðs-
ins í Aþenu.

„Þegar maður lenti hér fyrst 
velti maður fyrir sér hvort maður 
ætti að senda langar hraðaupp-
hlaupssendingar enda ekki víst að 
maður sæi manninn fremst á vell-
inum vegna mengunar. Það er allt 
í þoku,“ sagði Ólafur léttur. 

„Ég er vel stemmdur en það 
þarf margt að ganga upp hér til að 
við náum árangri en við höfum lið 
til að gera fína hluti hérna.“

Ólafur er eins og áður segir 
búinn að bíða lengi eftir leikunum 
en segir tímann hafa liðið hratt.

„Áður en maður veit er þetta 
síðan örugglega bara búið. Því er 

um að gera að njóta hvers dags og 
vera fókuseraður. Þessi keppni 
hefur svolítið aðra merkingu en 
aðrar í hugum flestra. Maður verð-
ur því að leggja extra á sig, gefa af 
sér, tala saman og hafa allt á tæru 
þegar í leikina er komið. Annars 
er maður ekki sáttur,“ sagði Ólaf-
ur, sem vill ekkert gefa út um það 
hvort þetta sé hans síðasta stór-
mót. 

„Maður leyfir þessu móti að líða 
og sér svo hvað gerist. Það er allt 
hverfult í heiminum og maður veit 
aldrei hvað gerist.“

Kominn tími til að láta verkin tala
Guðmundur Guðmundsson landsliðsþjálfari og Ólafur Stefánsson fyrirliði segja að strákarnir okkar séu 
klárir í slaginn en þeir mæta Rússum í fyrsta leik sínum. Guðmundur hefur áhyggjur af varnarleik Íslands.

LÖGUM VARNARLEIKINN Landsliðsþjálf-
arinn Guðmundur Guðmundsson hefur 
minni áhyggjur af sóknarleik landsliðs-
ins en viðurkennir að liðið þurfi að laga 
varnarleikinn. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

PEKING 2008 Hreiðar Levý Guðmundsson 
stimplaði sig rækilega inn sem aðalmark-
vörður landsliðsins í handknattleik í undan-
keppni Ólympíuleikanna sem fram fór í 
Póllandi og mætir nú til leiks hér í Peking sem 
markvörður númer eitt. 

Varaskeifa hans er síðan hinn ungi og 
efnilegi Björgvin Páll Gústavsson sem er nú 
að taka þátt í sínu fyrsta stórmóti en hann var 
valinn í Ólympíuhóp landsliðsins í stað Birkis 
Ívars Guðmundssonar sem hefur verið 
markvörður landsliðsins undanfarin ár.

„Auðvitað finn ég að það er meiri ábyrgð á 
mínum herðum núna og mér finnst það bara 
gott. Maður leitar eftir því. Við Bjöggi 
verðum félagar og hjálpum liðinu best þannig. 
Við erum bara félagar en ekki númer eitt og 
tvö,“ sagði Hreiðar vel sveittur eftir snarpa 
æfingu landsliðsins í keppnishöllinni.

„Það er alveg geðveikt að vera kominn 
hingað og þetta er algjörlega ný upplifun. 
Gaman að sjá allt þetta fólk. Litla karla, og 
konur sem eru stærri en maður sjálfur og 
jafnvel herðabreiðari. Þetta er bara alveg 
magnað,“ sagði Hreiðar en hvað telur hann að 
liðið geti komist langt á leikunum?

„Það veltur allt á því hversu vel við spilum. 
Við eigum möguleika gegn öllum liðum. Við 
byrjum á Rússunum og tökum klisjuna að taka 
einn leik fyrir í einu.“   
 - hbg

Hreiðar Levý Guðmundsson er markvörður landsliðsins númer eitt í Peking:

Mér finnst gott að bera meiri ábyrgð

EFTIRVÆNTING Hreiðar Levý er fullur tilhlökkunar yfir 
þátttöku á ÓL og telur íslenska liðið eiga möguleika 
gegn öllum þeim liðum sem eru á leikunum. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Eins og Fréttablaðið hefur greint frá ganga 
NBA-stjörnurnar LeBron James og Jason 
Kidd með grasið í skónum á eftir sund-
drottningunni Ragnheiði Ragnarsdóttur hér í 
Peking. Fréttablaðið hitti Ragnheiði fyrir utan 
sundhöllina í gær og spurði hana út í málið.

„Þurftirðu endilega að spyrja mig út í 
þetta,“ sagði Ragnheiður og hló 
dátt. „Við erum rosagóðir vinir 
og þetta eru fínir strákar. Ég 
tala við þá á hverjum degi. Þeir 
eru í nákvæmlega sama pakka. 
Þetta eru bara strákar að keppa 
og reyna að standa sig vel. Við 
eigum mjög mikið sameig-
inlegt.“

Ragnheiður hefur 
hitt NBA-stjörnurnar 
daglega frá því 

þeir komu í óvænta heimsókn í íslenska 
húsið í Ólympíuþorpinu.

„Ég hef verið að hitta Kidd, LeBron og svo 
Chris Paul líka. Við Fúsi [Sigfús Sigurðsson 
handboltakappi, innsk. blm.] erum alltaf 
að hanga með þeim. Þá í matartjaldinu 
og svona,“ sagði Ragnheiður en þessi nýi 
vinskapur hennar og Sigfúsar við 
stórstjörnurnar hefur kveikt hand-
boltaáhuga hjá körfubolta-
köppunum.

„Þeir eru mjög 
spenntir fyrir handbolt-

anum og vilja 
koma og sjá út 

á hvað hann 
gengur. Þeir eru 
núna að reyna að 

redda sér miðum á 

einhverja leiki hjá Íslandi. Þeir ætla að styðja 
strákana okkar, sem er gott mál,“ sagði 
Ragnheiður en eru þessir strákar ekki að 
reyna stíft við hana?

„Ekki allir, kannski einhverjir. Ég er aftur 
á móti á föstu og er búinn að láta þá vita 
af því. Það er annars mjög gaman að hafa 
kynnst þessum strákum. Maður má ekki sjá 

ofsjónum yfir því að þeir séu svona frægir. 
Þetta eru náttúrlega bara íþrótta-

menn eins og við.“
Ragnheiður segir þá vera 

orðna mikla Íslandsvini og 
stefni á heimsókn til landsins.
„Alltaf þegar þeir hitta okkur 

öskra þeir bara „Iceland, Iceland“. 
Þeir eru svo miklir Íslandsvinir að þeir 
vilja koma í helgarferð til Íslands og ég 
á að sjá um það,“ sagði Ragnheiður kát.

RAGNHEIÐUR RAGNARSDÓTTIR: Í DAGLEGU SAMBANDI VIÐ NBA-STJÖRNURNAR SEM STEFNA Á ÍSLANDSFERÐ

Kidd og LeBron vilja sjá strákana okkar spila

VEL STEMMDUR Landsliðsfyrirliðinn 
Ólafur Stefánsson telur að íslenska liðið 
hafa alla burði til þess að gera fína hluti 
í Peking. 
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HENRY BIRGIR GUNNARSSON
Skrifar frá Peking
henry@frettabladid.is
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PEKING 2008 Sundkappinn Jakob 
Jóhann Sveinsson náði ekki mark-
miðum sínum í 100 metra bringu-
sundi í Peking í gær. Hann byrjaði 
mjög vel og var annar í sínum riðli 
eftir 50 metra en gaf verulega 
eftir á seinni 50 og kom í mark á 
1:02,50 sekúndum, sem er tæplega 
hálfri sekúndu frá Íslandsmeti 
hans. Jakob endaði í 47. sæti af 63 
keppendum og komst eðlilega ekki 
áfram.

„Ég er búinn að vera að synda 
1:02 á hverju einasta stórmóti í 
fjögur ár. Ég bjóst við betri tíma 
en það enda búinn að synda ein-
hver 20 sund á svipuðum tíma. Ég 
er alltaf jafn pirraður þegar ég 
syndi á 1:02,“ sagði Jakob Jóhann 
hundsvekktur en þó brosandi. „Ég 

er bara að brosa af því þetta var 
svo lélegt.“

Jakob Jóhann á einnig eftir að 
taka þátt í 200 metra bringusundi 
og hann er staðráðinn í að gera 
betur þá.

„Ég kem hingað ekki til þess að 
synda í undanrásum. Mér finnst 
það bara vera kjaftæði. Ég er að 
koma hingað til þess að synda í 
úrslitum. Það gengur vonandi 
betur í næsta sundi. Þar ætla ég 
mér í úrslit og ekkert kjaftæði,“ 
sagði Jakob ákveðinn. - hbg

Jakob Jóhann fann sig engan veginn í 100 metra bringusundinu í Peking í gær:

Brosi því þetta var svo lélegt

VONSVIKINN Jakob Jóhann var ekki 
sáttur með eigin frammistöðu í Peking í 
gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

PEKING 2008 Badmintonstúlkan 
Ragna Ingólfsdóttir var fyrst 
Íslendinga í eldlínunni hér í Pek-
ing í fyrrinótt er hún mætti hinni 
smáu en knáu Eriko Hirose frá 
Japan. Er skemmst frá því að 
segja að Ragna átti aldrei mögu-
leika gegn sterkum mótherja sem 
spilaði mikið upp á meiðsli Rögnu, 
sem var augljóslega að hlífa sér. 
Er hún hætti því varð hún fyrir 
meiðslum á hnénu þar sem hún 
hefur verið með slitið krossband í 
tæplega eitt og hálft ár. Ragna 
varð því að hætta og gefa leikinn 
sem hún var reyndar að tapa 
stórt.

„Það var erfitt að þurfa að hætta 
í leiknum en ég er samt mjög 
þakklát fyrir að hafa komist hing-
að og hafa getað spilað leikinn 
eftir allt saman. Ég hefði allt eins 
getað meiðst á æfingu daginn 
fyrir. Nú fer ég í langþráða aðgerð 
og kem svo sterk til baka þar sem 
ég get æft á eðlilegan hátt,“ sagði 
Ragna við Fréttablaðið brosandi 
en þó með tárin í augunum. 

Spennufallið var mikið hjá Rögnu, 
sem er alls ekki af baki dottin.

„Mér finnst ég bara vera að 
byrja og tel mig bara vera að fá 
góða reynslu með því að fara á 
þessa leika. Ég stefni ótrauð að 
því að komast á London árið 2012,“ 
sagði Ragna en hún hefur sýnt 
gríðarlega hörku með því að spila 
meidd og tryggja sig inn á ÓL í 
Peking.

„Ég stefni á að komast í lands-
liðsferðir árið 2009. Ég er ekkert 
búin eftir þessa leika. Er aðeins 25 
ára og badmintonspilarar eru að 
toppa 28 eða 29 ára þannig að ég 
verð vonandi í mínu besta formi í 
London og þangað stefni ég,“ sagði 
Ragna ákveðin.    - hbg

Ragna keppti fyrst íslensku keppendanna í Peking en varð að hætta vegna meiðsla:

Stefnir ótrauð á London 2012

SÁRSAUKI Ragna varð að hætta keppni 
vegna meiðsla áður en leikur henn-
ar gegn hinni japönsku Eriko Hirose 
kláraðist. Ragna hefur leikið með slitið 
krossband í tæplega eitt og hálft ár.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FÓTBOLTI Landsliðsmaðurinn 
Hermann Hreiðarsson verður í 
eldlínunni með FA-bikarmeistur-
um Portsmouth sem mæta 
Englandsmeisturum Manchester 
United í hinum árlega leik um 
Samfélagsskjöldinn. 

Hermann lítur ekki á leikinn 
sem síðasta æfingaleik fyrir mót 
heldur er þetta fyrsti leikurinn á 
nýju keppnistímabili og frábært 
tækifæri til þess að vinna fyrstu 
verðlaunin sem í boði eru.

„Þetta er einn leikur og það eru 
verðlaun í boði fyrir sigurliðið, 
þannig að auðvitað er þetta 
mikilvægur leikur og enn fremur 
alveg frábært tækifæri. Við 
vitum hins vegar að þetta verður 
erfitt gegn góðu liði Manchester 
United. Leikirnir verða í raun 
ekki stærri en að leika gegn 
United um verðlaun og ég veit að 
það eru mörg lið sem vildu vera í 
okkar sporum. Þetta eru leikirnir 
sem maður æfir af krafti fyrir, 
dag eftir dag, og vonast til þess 
að fá að spila,“ sagði hinn 34 ára 
gamli Eyjapeyi í nýlegu viðtali 
við opinbera heimasíðu Ports-
mouth.  - óþ

Hermann Hreiðarsson:

Alveg frábært 
tækifæri

MIKILVÆGUR LEIKUR Hermann Hreiðars-
son telur að leikurinn um Samfélags-
skjöldinn sé gríðarlega mikilvægur. 

NORDIC PHOTOS/GETTY

PEKING 2008 Fánaberinn Örn Arnar-
son er mættur til leiks í þriðja sinn 
á Ólympíuleikunum. Þessi frábæri 
sundmaður frá Hafnarfirði varð í 
fjórða sæti í Sydney árið 2000 en 
var talsvert fjarri sínu bestu í 
Aþenu 2004. Hann mætir til leiks í 
Peking í betra formi og er til alls 
líklegur, en hann keppir í 100 
metra baksundi í dag.

„Ég er í talsvert betra líkam-
legu formi núna en fyrir fjórum 
árum. Ég er í góðum gír og æfing-
ar hafa gengið vel,“ sagði Örn, 
sem lenti í því fyrir nokkrum mán-
uðum að missa þjálfarann sinn, 
Nenad Milos, sem var vikið frá 
störfum á meðan ásakanir á hend-
ur honum vegna ósæmilegrar 
hegðunar gagnvart sautján ára 
stúlku er hann þjálfaði voru rann-
sakaðar.

„Ég hef bara verið að þjálfa mig 
sjálfur og án félagsskaps í laug-
inni. Enginn til að berja mig áfram. 
Það hefur gengið bara ágætlega 
enda orðinn reynslumikill og veit 
vel hvað ég þarf að gera.“

Örn hætti eftir Aþenu en kom til 
baka af fullum krafti. 

„Það var stoltið og þrjóskan sem 
fékk mig til þess að byrja aftur. Ég 
vildi ekki hætta eftir leika eins og 
í Aþenu. Það er ekkert víst að ég 
hætti eftir þessa leika,“ sagði Örn, 
sem mun synda með dönsku liði 
næsta vetur en þangað er hann á 
leið í skóla.

„Ég ætla að læra afrekssund-
þjálfun í Íþróttaháskólanum í Ála-
borg. Ég byrjaði að þjálfa fyrir 
þremur árum og það á vel við mig 
þannig að ég verð áfram í sundinu. 
Skólinn mun samt hafa forgang 
hjá mér næsta vetur og það er 

örugglega í fyrsta skipti sem hann 
verður númer eitt hjá mér,“ sagði 
Örn, sem er að verða 27 ára gam-
all.

Árangur Arnar í Sydney árið 
2000 er mönnum enn í fersku 
minni en þar náði hann fjórða 
sæti. Telur hann sig geta náð við-
líka árangri núna?

„Það er allt hægt. Í þeim grein-
um sem ég keppi í eru allir mjög 
jafnir. Á heimsmeistaramótinu í 
fyrra munaði innan við sekúndu á 
30 efstu í undanrásum í 100 metra 
skriðsundinu. Ég gæti þess vegna 
orðið fyrstur, annar eða þrjátíu. 
Ég er mikið fyrir að reikna hlutina 
út. Ef ég bæti sjö ára gamalt 

Íslandsmet mitt í baksundinu ætti 
ég að komast í undanúrslit og eftir 
það er þetta allt galopið,“ sagði 
Örn, sem hefur verið helst þekkt-
ur fyrir afrek í baksundinu en 
hann hefur verið að koma mjög 
sterkur upp í skriðsundinu.

„Ég hef verið að blanda þessu 
mikið saman og tel mig geta keyrt 
vel á báðar greinar. Ef ég lít raun-
hæft á málin ætti ég samt að eiga 
meiri möguleika í baksundinu,“ 
sagði Örn, sem hefur lítið verið í 
sviðsljósinu síðustu mánuði og 
menn gera sér því ekki fulla grein 
fyrir því hversu sterkur hann er 
þessa dagana.

„Mér líkar mjög vel við að hafa 
ekki verið í sviðsljósinu. Ég sakna 
þess ekki neitt. Engu að síður get 
ég upplýst fólk um að formið er til 
staðar en ég hef verið að fara í 
úrslit á stórum mótum. Ég er í 
betra formi en margir halda,“ 
sagði Örn ákveðinn. Hann skartar 
forláta yfirvaraskeggi í Peking en 
það fær að fjúka fyrir baksundið í 
dag líkt og önnur hár á líkaman-
um.

„Jakob og Árni byrjuðu með 
mottukeppni en hættu svo báðir 
en við Hjörtur erum aftur á móti 
komnir með mottur. Það gekk hjá 
Spitz að synda með mottu en ég 
læt það eiga sig,“ sagði Örn léttur 
en hann segir það taka sig um 
klukkutíma að raka öll hárin af 
líkamanum.

Sakna sviðsljóssins ekki neitt
Það hefur farið lítið fyrir Erni Arnarsyni síðustu mánuði. Hann hefur þó ekki legið í leti heldur segist hann 
mæta til leiks í Peking í betra formi en margir halda. Örn er á leið í skóla í Danmörku næsta vetur.

Í BETRA FORMI EN FYRIR FJÓRUM ÁRUM Örn Arnarson hefur verið að þjálfa sig 
sjálfur undanfarið og með góðum árangri að eigin sögn. Hann ætlar að svo að fara í 
nám næsta haust og leggja stund á nám í afrekssundþjálfun. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HENRY BIRGIR GUNNARSSON
Skrifar frá Peking
henry@frettabladid.is

FÓTBOLTI Aron Einar Gunnarsson 
var í byrjunarliði Coventry í 
sínum fyrsta leik með félaginu 
sem fór vel af stað í ensku B-
deildinni sem fór af stað í gær.

Coventry vann Norwich 2-0 og 
Aron Einar lék allan leikinn.

Jóhannes Karl Guðjónsson lék 
síðasta hálftímann þegar Burnley 
tapaði illa, 1-4, gegn Sheffield 
Wednesday.

Ívar Ingimarsson verður 
líklega í byrjunarliði Reading 
sem heimsækir Nottingham 
Forest í dag en Brynjar Björn 
Gunnarsson er frá vegna meiðsla. 
 - óþ

Ólíkt gengi Íslendingaliða:

Aron Einar vann, 
Jói Kalli tapaði

BYRJAR VEL Aron Einar Gunnarsson 
byrjaði á sigri með Coventry þegar fyrsta 
umferð í ensku B-deildinni fór fram í 
gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

KÖRFUBOLTI Íslenska kvennalands-
liðið tapaði fyrir Danmörku, 68-
76, í lokaleik sínum á Norður-
landamótinu í Gentofte og enduðu 
í 5. sæti í mótinu.

Helena Sverrisdóttir fór fyrir 
íslenska liðinu í gær og skoraði 23 
stig, tók 13 fráköst og gaf 6 
stoðsendingar en þær Hildur 
Sigurðardóttir, Pálína Gunnlaugs-
dóttir og María Ben Erlingsdóttir 
skoruðu allar 9 stig í leiknum.  - óþ

Norðurlandamót í körfubolta:

Ísland endaði í 
fimmta sæti
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EKKI MISSA AF

13.30 Man. Utd. - 
Ports mouth beint   STÖÐ 2 SPORT

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS

19.10 Grumpy Old Women  
 STÖÐ 2

20.00 Pussycat Dolls 
Present: Girlicious   STÖÐ 2 EXTRA

20.10 Frelsisþrá   SJÓNVARPIÐ

21.30 Good Advice  SKJÁREINN

STÖÐ 2

18.15 Fréttir og Að norðan  Endurtekið á 
klst. fresti til kl. 12.15 daginn eftir. 

18:45 Gönguleiðir  Fyrsti þáttur í 12 þátta 
seríu „Lónsöræfi“ Endurtekið á klst. fresti til 
kl. 12.45 daginn eftir.

07.15 ÓL í Peking - Samantekt  (4:45)

07.55 Morgunstundin okkar  Í nætur-
garði, Pósturinn Páll og Friðþjófur forvitni.

09.00 ÓL í Peking  Fimleikar kvenna

10.30 ÓL í Peking  Sund

12.35 ÓL í Peking  Handbolti karla, Ísland-
Rússland (e)

14.10 ÓL í Peking  Körfubolti karla, Kína - 
Bandaríkin.

16.15 ÓL í Peking - Samantekt  (5:45)

17.00 ÓL í Peking - Samantekt  (6:45)

17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar  (e)

18.30 Á flakki um Norðurlönd  (5:8) (e)

19.00 Fréttir
19.35 Veður
19.40 Út og suður 

20.10 Frelsisþrá  (Tropiques amers) 
(1:6) Franskur myndaflokkur frá 2006. 
Sagan gerist á eyjunni Martinique  seint á 
18. öld og segir frá árekstrum milli hvítra 
plantekrueigenda og þræla þeirra. 

21.05 Fölsk játning  (Falscher Bekenner) 
Þýsk bíómynd frá 2005 um pilt sem játar á 
sig glæpi sem hann hefur ekki framið. 

22.35 Ólympíukvöld  (2:16)  

23.05 Víkingasveitin  (S.W.A.T.) (e) 

01.00 ÓL í Peking  Strandblak karla, Arg-
entína-Lettland

01.55 ÓL í Peking  Sund úrslit

03.30 ÓL í Peking  Strandblak karla

04.20 ÓL í Peking  Blak kvenna 

05.50 ÓL í Peking  Handbolti kvenna 

08.00 To Walk with Lions 
10.00 Diary of a Mad Black Woman 
12.00 The Guardian 
14.15 How to Kill Your Neighbor’s Dog 
16.00 To Walk with Lions 
18.00 Diary of a Mad Black Woman 
20.00 The Guardian  Kvikmynd frá árinu 
2006 með Ashton Kutcher og Kevin Cost-
ner í aðalhlutverkum. 

22.15 Land of the Dead 
00.00 The Tesseract 
02.00 The Bone Collector 
04.00 Land of the Dead 
06.00 Mrs. Harris 

07.30 US PGA Championship 2008 
 Útsending frá þriðja deginum á US PGA 
Championship mótinu í golfi.

12.00 Landsbankamörkin 2008  
13.00 Community Shield 2008 – 
Preview  Hitað upp fyrir Samfélagsskjöld-
inn þar sem mætast Manchester Utd. og 
Ports mouth.

13.30 Samfélagsskjöldurinn  Bein út-
sending frá leik Man. Utd og Portsmouth 
um Samfélagsskjöldinn.

16.15 The Science of Golf  Í þessum 
þætti er rennt yfir golfsveifluna eins og hún 
leggur sig. Hvað eru kylfingar að gera rangt 
í sveiflunni? 

16.45 Landsbankadeildin 2008  Bein út-
sending frá leik KR og FH í Landsbanka-
deild karla.

19.00 US PGA Championship 2008 
 Bein útsending frá lokadeginum á US PGA 
Championship mótinu í golfi.

23.00 Landsbankadeildin 2008  KR - 
FH. 

00.50 F1: Við endamarkið  

09.40 Enska 1. deildin  Birmingham - 
Sheffield Utd.

11.20 Amsterdam Tournament 2008 
 Arsenal - Sevilla

13.00 Community Shield 2008 - 
Preview  Hitað upp fyrir Samfélagsskjöld-
inn þar sem mætast Manchester Utd. og 
Ports mouth.

13.30 Samfélagsskjöldurinn  Bein út-
sending frá Samfélagsskildinum þar sem 
mætast Man. Utd og Portsmouth.

16.15 Enska 1. deildin  Nottingham For-
est - Reading

17.55 Premier League World 2008/09 
 Nýr þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er 
skoðuð frá ýmsum hliðum.

18.25 PL Classic Matches  Man. Utd - 
Chelsea, 00/01. Hápunktarnir úr bestu og 
eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

18.55 PL Classic Matches  Arsenal - Ev-
erton, 01/02.

19.25 Bestu leikirnir  West Ham - Liver-
pool

21.05 Samfélagsskjöldurinn  Man. Utd. -
Portsmouth.

23.00 Amsterdam Tournament 2008 
 Ajax - Inter Milan

00.00 Samfélagsskjöldurinn  Man. Utd. 
- Portsmouth.

▼

07.00 Barnatími Stöðvar 2  Barney og 
vinir, Ofurhundurinn Krypto og Fífí 

08.00 Algjör Sveppi  Sveppi vaknar allar 
helgar klukkan átta og sýnir börnunum 
teiknimyndir með íslensku tali. 

09.30 Tommi og Jenni 
09.55 Kalli litli kanína og vinir 
10.20 Stóra teiknimyndastundin 
10.45 Bratz 
11.10 Ævintýri Juniper Lee 
11.35 Stuðboltastelpurnar 
12.00 Hádegisfréttir 
12.30 Neighbours 
13.55 Monk  (8:16) 

14.50 Flipping Out  (3:7) 

15.45 Creature Comforts  (3:7)

16.10 Beauty and the Geek  (3:13)

16.55 60 minutes  Fréttaskýringarþátturinn 
60 Minutes er nú kominn í sumarfrí vestan-
hafs og verður því boðið upp á athyglisverð-
ustu fréttaskýringar síðustu missera.

17.45 Oprah 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.49 Íþróttir 
18.55 Veður 

19.10 Grumpy Old Women  (1:4) Í 
þessari bresku gamanþáttaröð fær einstak-
lega orðheppið miðaldra fólk færi á að láta 
dæluna ganga og nöldra linnulaust.

19.40 The Complete Guide To Parent-
ing  (1:6) Gamanþáttaröð fyrir alla fjölskyld-
una. George Huntley er mikilsvirtur prófess-
or í uppeldisfræði, metsöluhöfundur hand-
bóka um foreldrahlutverkið og barnaupp-
eldi. 

20.05 Women’s Murder Club  (8:13) 
Sakamálaþáttur um fjórar perluvinkonur 
sem rannsaka morð. 

20.50 Blue Murder  (1:4)  

22.00 The Tudors  (2:10) Önnur þáttaröð 
einnar metnaðarfyllstu sjónvarpsþáttaraðar 
síðari ára. Johnathan Rhys Meyers fer með 
hlutverks Hinriks VIII sem er einn nafntogað-
asti konungur sögunnar. 

22.55 Wire  (8:13) Fjórða syrpan í hörku-
spennandi myndaflokki sem gerist á stræt-
um Baltimore í Bandaríkjunum. 

23.55 The Dale Earnhardt Story 
01.25 The Blue Butterfly 
03.00 What’s Love Got To Do With It 
04.55 Women’s Murder Club  (8:13)

05.40 Fréttir 

10.30 Vörutorg
11.30 Dr. Phil  (e)

15.15 The Real Housewives of Orange 
County  (e)

16.05 The Biggest Loser  (e)

17.35 Britain’s Next Top Model  (e)

18.25 Design Star  Bandarísk raunveru-
leikasería þar sem efnilegir hönnuðir fá 
tækifæri til að sýna snilli sína. (e)

19.15 The IT Crowd  Bresk gamansería 
um tölvunörda sem eru best geymdir í kjall-
aranum. (e)

19.40 Top Gear – Best of  Vinsælasti 
bílaþáttur Bretlands, enda með vandaða 
og óháða gagnrýni um allt tengt bílum og 
öðrum ökutækjum, skemmtilega dagskrár-
liði og áhugaverðar umfjallanir.

20.40 Are You Smarter than a 5th 
Grader  Spurningaþáttur fyrir alla fjölskyld-
una. Spurningarnar eru teknar eru úr skóla-
bókum grunnskólabarna en þær geta vafist 
fyrir þeim fullorðnu. 

21.30 Good Advice  Rómantísk gaman-
mynd frá árinu 2001 með Charlie Sheen, 
Denise Richards og Angie Harmon í aðal-
hlutverkum. Hún fjallar um tilfinningasnauð-
an gaur í fjármálageiranum sem missir vinn-
una og kærustuna á einu bretti. En þegar 
allt sýnist vonlaust fær hann tækifæri til að 
sanna sig. Þegar til kastanna kemur reynist 
hann hinn mesti sérfræðingur í ástarmálum 
og dálkurinn verður vinsælli en nokkru sinni 
fyrr. 

23.00 Cora Unashamed  Sjónvarpsmynd 
frá árinu 2000 sem byggð er á smásögu 
eftir Langston Hughes. Sagan gerist á þriðja 
og fjórða áratug síðustu aldar í Iowa og aðal-
söguhetjan er Cora Jenkins, blökkukona 
sem vinnur sem heimilishjálp á ríkisbubba-
heimili. Aðalhlutverkin leika Regina Taylor, 
Cherry Jones og Ellen Muth.

00.30 Sexual Healing  (e)

01.20 Da Vinci’s Inquest  (e)

02.10 Vörutorg
03.10 Óstöðvandi tónlist

> Ashton Kutcher
„Ég verð aldrei besti leikarinn í Holly-
wood en ég get orðið sá duglegasti,“ 
segir Kutcher, sem leikur í mynd-
inni The Guardian sem sýnd er á 
Stöð 2 bíó í kvöld. 

▼

▼

▼

Skottís, ræll, vals, djæf, samba, tsjatsjatsja og tjútt 
voru meðal þeirra dansa sem ég lærði í danskennslu í 
grunnskóla. Flest þessi spor eru löngu gleymd en gleð-
in sem fylgir dansinum rifjaðist upp þegar ég horfði á 
þáttinn So You Think You Can Dance á dögunum. 

Ég hafði aldrei séð þennan þátt og núna skil ég 
ekki hvernig ég gat leyft mér að missa af honum. 
Þessir þættir eru algjör snilld. Hver nennir að horfa á 
misfalskt fólk í Ædolinu þegar maður getur séð dásam-
legan limaburð og setið agndofa yfir dansi þátttakend-
anna í So You Think You Can Dance?  

Annars verð ég að viðurkenna að áður óþekktur 
raunveruleikasjónvarpsáhugi hefur látið á sér kræla hjá 
mér upp á síðkastið. Ég sit ekki bara límd fyrir framan 
sjónvarpið þegar So You Think You Can Dance er á 
skjánum heldur tekst ýmsum öðrum sora að fanga athygli mína. 
Ég stóð mig til dæmis að því að horfa á þrjá heila þætti af Pussycat 
Dolls-stjörnuleitinni og gat ekki slitið mig frá þættinum The Moment 

of Truth eitt kvöldið. Hámarki letinnar var síðan náð 
á miðvikudagskvöldið þegar ég hætti við að fara út 
að hlaupa og sat í staðinn eins og hrúga í sófanum 
og horfði á þáttinn Sexual Healing á Skjá einum sem 
verður að teljast með súrari raunveruleikasjónvarps-
þáttum sem um getur. Þátturinn gengur út á það að 
pör sem eiga í erfiðleikum í svefnherberginu leita til 
ráðgjafa og fá bót meina sinna – í sjónvarpinu. Þarna 
var til dæmis kona sem var svo feimin og óörugg að 
kærastinn hennar mátti ekki sjá á henni brjóstin. Ein-
hvern veginn datt henni samt í hug að besta leiðin til 
að ráða bót á því væri sú að bjóða sjónvarpsmynda-
vélunum með upp í rúm. 

Sem betur fer virðist veruleikaskyn mitt ekki mjög 
brenglað eftir allt þetta áhorf. Að minnsta kosti er ansi 

langt í að ég skrái mig í þátt á borð við Sexual Healing. 
Ef haldnar verða prufur fyrir So You Think You Can Dance á Íslandi 

mun ég hins vegar mæta. Ég kann enn þá grunnsporin í djæf.

VIÐ TÆKIÐ ÞÓRGUNNUR ODDSDÓTTIR ER DOTTIN Í RAUNVERULEIKASJÓNVARPIÐ

Dansað og elskast fyrir framan myndavélarnar 



Landsbankinn býður 16 ára og yngri á völlinn. 
Sækja þarf boðsmiðann í næsta útibú Landsbankans.

Landsbankadeild karla

KRsun. 10. ágúst

sun. 10. ágúst

mán.11. ágúst

mán.11. ágúst

mán.11. ágúst

mán.11. ágúst

15. umferð

FH

19:15

17:00

19:15

19:15

HK 19:15

19:15

FramÞróttur R.

Grindavík Breiðablik

ÍA Keflavík

Fylkir

Fjölnir Valur

RÁS 1 FM 92,4/93,5

▼Í KVÖLD

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp 
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin / 
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun 
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður
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16.00 Hollyoaks  Bresk unglingasápa 
sem segir frá lífi og ástum íbúa Hollyoaks 
í Chester. 

16.25 Hollyoaks
16.50 Hollyoaks
17.15 Hollyoaks
17.40 Hollyoaks
18.00 Seinfeld  (6:13) 

18.30 Seinfeld  (7:13)

19.00 Seinfeld  (5:24)

19.30 Seinfeld  (6:24)

20.00 Pussycat Dolls Present: 
Girlicious  (10:10) Hljómsveitin Pussycat 
Dolls er vinsæl úti um allan heim og nú á 
að stofna systrahljómsveit Pussycat Dolls 
sem mun heita Girlicious og samanstanda 
af þremur hæfileikaríkum og að sjálfsögðu 
gullfallegum stúlkum. 

20.45 Twenty Four 3  (11:24) Jack og Sal-
azar undirbúa það að fylgja Ninu til Amador. 
Chase kemur sér fyrir ásamt CTU-Delta lið-
inu. Sherry er aftur orðin hluti af lífi Palmers.

21.30 Entourage  ( 18:20) Verðlauna-
þættir lauslega byggðir á fyrstu árum Marks 
Wahlbergs í bíóborginni. Raunalegt frama-
pot Vincents og félaga í Hollywood heldur 
áfram en leiðin á toppinn bæði skrykkjótt 
og brött. 

22.00 Seinfeld  (6:13)

22.25 Seinfeld  (7:13)

22.50 Seinfeld  (5:24)

23.15 Seinfeld  (6:24)

23.40 Sjáðu 
00.05 Tónlistarmyndbönd frá Skífan TV 

06.30 Árla dags
06.40 Veðurfregnir
07.05 Morgunandakt
08.00 Morgunfréttir
08.05 Tónlistargrúsk
09.03 Framtíð lýðræðis
10.05 Veðurfregnir
10.15 Þættir úr sögu tvífarans
11.00 Guðsþjónusta í Áskirkju
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Vem kan segla förutan vind?
14.00 Loftbelgur
14.30 Lostafulli listræninginn
15.00 Flækingur

16.00 Síðdegisfréttir
16.08 Veðurfregnir
16.10 Sumartónleikar evrópskra útvarps-
stöðva
18.00 Kvöldfréttir
18.26 Saga til næsta bæjar
19.00 Óskastundin
19.40 Af minnisstæðu fólki
20.00 Leynifélagið
20.25 Kvikmyndatónskáld tuttugustu aldar
21.05 Gonzo
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Umhverfis jörðina
23.10 Andrarímur
00.07 Næturtónar

10.00 The Weakest Link 11.00 Ballykissangel 
12.00 Ballykissangel 13.00 Deep Blue 14.25 
Animal Crime Scene 15.15 Animal Crime Scene 
16.05 Animal Crime Scene 17.00 Animal Park: 
Wild in Africa 17.30 Animal Park: Wild in Africa 
18.00 Animal Park: Wild in Africa 18.30 Animal 
Park: Wild in Africa 19.00 Days that Shook the 
World 20.00 Blizzard - Race to the Pole 21.00 Terry 
Jones’ Barbarians 22.00 Wild Indonesia 23.00 
Days that Shook the World 0.00 Blizzard - Race 
to the Pole

10.10 Boxen 15.00 NI HAO OL højdepunkter 
15.30 Postmand Per 15.55 Home things 16.00 
NI HAO OL i dag 16.30 TV Avisen 17.05 Det første 
skoleår 18.00 Rejseholdet 19.00 TV Avisen 19.15 
NI HAO aftenOL 20.10 Duk dig, fjols! 22.40 En sag 
for Frost 0.20 Conviction 1.00 NI HAO OL direkte 
5.00 NI HAO OL direkte

7.00 Sommer-OL i Beijing: Sykkel landevei, kvinner 
9.15 Sommer-OL i Beijing: Høydepunkter fra nat-
tens øvelser 13.00 Sommer-OL i Beijing: Seiling 
14.15 Sommer-OL i Beijing: Basket USA-Kina, 
menn 16.00 Lillefot og vennene hans 16.25 
Herr Hikke 16.30 Energikampen 2007 17.00 
Dagsrevyen 17.30 Sommer-OL i Beijing: OL-stu-
dio 19.15 Med lisens til å sende: Mesterlige 
øyeblikk 19.45 Kavanagh 21.00 Kveldsnytt 21.20 
Autofil 21.50 Versailles, en konges drøm 23.20 
I fiendehender 1.00 Sommer-OL i Beijing 2.00 
Sommer-OL i Beijing: Svømming finaler 4.00 
Sommer-OL i Beijing: Skyting 10 m luftrifle finale, 
menn 4.30 Sommer-OL i Beijing: Høydepunkter 
fra nattens øvelser 6.00 Sommer-OL i Beijing: 
Håndball Norge-Angola, kvinner

10.00 Sommar-OS i Peking 16.00 Anki och Pytte 
16.30 Sagoberättaren 17.00 Solens mat 17.30 
Rapport 18.00 Den olympiska studion 19.30 
Olssons studio 20.00 Jag och min mormor 20.30 
En bro över Wadi 21.00 Rapport 21.10 Sommar-
OS i Peking 1.00 Sommar-OS i Peking 4.00 
Sommar-OS i Peking

Blue Murder er hörkuspennandi 
breskur sakamálaþáttur um metn-
aðargjörnu rannsóknarkonuna 
Janine Lewis sem þarf að samræma 
starfið og móðurhlutverkið. Í fyrsta 
þættinum er Janine er nýkomin 
úr barneignafríi þegar hún verður 
vitni að því að keyrt er á litla stelpu 
en ökumaðurinn stingur af. Slysið 
tengist á einhvern hátt morði á 
strippdansara og Janine er ákveðin 
í því að leysa bæði málin án tafar. Í 
aðalhlutverkum eru Caroline Quent-
in og Ian Kelsey.

STÖÐ 2 KL. 20.50

Blue Murder - NÝTT

▼

Í þættinum verða íþróttaviðburðir 
dagsins á Ólympíuleikunum rifjaðir 
upp. Íslensku keppendurnir munu 
koma við sögu eftir því sem við á og 
valinkunnir útsendarar færa fréttir af 
mannlífinu í Kína. Spáð verður í spilin 
og línur lagðar fyrir spennandi keppni 
framundan.

   VIÐ MÆLUM MEÐ 
Ólympíukvöld
Sjónvarpið kl. 22.35
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HVAÐ SEGIR MAMMA?

„Hann er 
mjög hæfi-
leikaríkur og 
byrjaði mjög 
ungur að fást 
við sköpun. 
Hann var 
ellefu ára 
þegar hann 
gaf á eigin 
vegum út 
skátablað á Húsavík og safnaði 
sjálfur auglýsingum fyrir þrjátíu 
þúsund sem runnu beint til skát-
anna. Hann er afskaplega góður 
drengur, tillitssamur, kurteis og 
mjög bóngóður.“

Valgerður Gunnarsdóttir, móðir Örlygs 
Hnefils Örlygssonar sem opnaði 
ljósmyndasýningu á besta netkaffihúsi 
heims í London á föstudagskvöld.

„Menningin í þessum tveimur 
löndum er gjörsamlega eins og 
svart og hvítt,“ segir Margrét 
Lena Kristenssen, sem er 
nýkomin heim úr tveggja mánaða 
ferð til Sviss og Indlands á vegum 
Nínukots, en eftir að Margrét 
lauk stúdentsprófi síðustu jól 
ákvað hún að halda á vit ævintýr-
anna. Fyrst starfaði hún hjá 
kaþólskri fjölskyldu á bóndabæ í 
Zug í Sviss í tæpar þrjár vikur, 
þar sem hún sinnti mismunandi 
heimilisstörfum. 

„Ég sem hafði aldrei verið á 
bóndabæ áður né séð um elda-
mennsku sá um að elda ofan í alla 
fjölskylduna og sinnti bústörfum. 
Þau ráku líka litla verslun á 
bóndabýlinu þar sem þau seldu 
eigin afurðir, svo sem tómata, vín, 
pepperoni og ber sem eru þeirra 
helsta lifibrauð, svo það var í 
nógu að snúast,“ útskýrir 
Margrét, en eftir dvölina í Sviss 
var ferðinni var heitið til Jaipur á 
Indlandi í sjálfboðavinnu.

„Mig langaði mikið til að vinna 
með dýrum svo ég fór að vinna á 
dýraspítala eftir að hafa farið á 
undirbúningsnámskeið. Ég var 
fyrsti sjálfboðaliðinn sem kom á 

spítalann og sá strax hvað 
starfsfólkið hafði lítinn metnað. 
Aðstæðurnar voru fátæklegar, 
búrin mjög ryðguð og dýrin fengu 
yfirleitt bara súra mjólk og 
gamalt chapati-brauð. Þarna voru 
hundar, kettir, kanínur, dúfur og 
mikið af beljum. Kýr eru heilagar 
á Indlandi og það má ekki hreyfa 
við þeim úti á götu svo margar 
komu beinbrotnar eftir að það 
hafði verið keyrt á þær,“ útskýrir 
Margrét, sem upplifði talsverðan 
mun á hreina umhverfinu í Sviss 
og skítugum moldarvegum 
Indlands.

„Ég hreinsaði drykkjarílátin 
hjá dýrunum og keypti bæði 
hunda- og kattamat. Mér fannst 
ekki síður mikilvægt að veita 
dýrunum væntumþykju og fann 
að það skipti sköpum. Þegar ég 
fór hafði nýr starfsmaður verið 
ráðinn og viðhorfið á spítalanum 
breyst töluvert. Dýrin fá nú betri 
umönnun og aðbúnað og það er 
góð tilfinning að vita að maður 
hafi haft góð áhrif,“ segir 
Margrét að lokum, en í haust 
stefnir hún á háskólanám í 
ferðamálafræði og heimspeki. 
 alma@frettabladid.is

MARGRÉT LENA KRISTENSEN:  FÓR Í SJÁLFBOÐASTARF TIL INDLANDS

Hlúði að heilögum kúm

HEILAGAR KÝR Margrét Lena sinnti mörgum kúm á dýraspítalanum, en í Indlandi eru 
kýr heilagar svo ekki má hreyfa við þeim á götum úti og því komu margar með opið 
beinbrot eftir árekstur.

LÍFLEGUR BÓNDABÆR Í Zug í Sviss starfaði Margrét Lena á bóndabæ þar sem hún 
sinnti ýmsum bústörfum og eldaði ofan í fjölskylduna. 

SLÆMT ÁSTAND Margrét Lena segir ástandið á dýraspítalanum í Jaipur ekki hafa 
verið gott þegar hún kom. Kýrnar voru gjarnan með opin sár og beinbrot sem þurfti 
að hlúa vel að. 

Hvað er að frétta? Allt er dásamlegt. Hljómsveitin mín, Esja, var að 
gefa út sína fyrstu plötu og Mínus er í fullum gangi líka. Lífið leikur 
við mann þessa dagana.
Augnlitur: Grænn.
Starf: Tónlistarmaður með meiru.
Fjölskylduhagir: Mamma, pabbi, systir, hálfbróðir og vinir.
Hvaðan ertu? Ég er úr Hafnarfirði.
Ertu hjátrúarfullur? Já. 
Uppáhaldssjónvarpsþátturinn: Þeir eru nokkrir, sem dæmi má 
nefna Deadliest Catch, Fréttir og margt fleira.
Uppáhaldsmatur: Indverskur matur og íslenskur fiskur er það besta 
sem ég fæ.
Fallegasti staðurinn: Mér finnst Hvalfjörðurinn mjög fallegur, einnig 
Snæfellsjökull og Grótta.
iPod eða geislaspilari: Vínylspilari að sjálfsögðu! En ég á æðislegan 
iPod líka.
Hvað er skemmtilegast? Að skapa list með hæfileikaríku fólki og að 
vera lifandi.

Hvað er leiðinlegast? Afbrýðisemi og gubbupest.
Helsti veikleiki: Ég er full dómharður og nokkuð skap-
mikill.
Helsti kostur: Hvað ég er lítill og nettur hehehe …
Helsta afrek: Að geta lifað á listinni og eiga svona góða 
fjölskyldu og vini.
Mestu vonbrigðin: Að Ameríka hafi ráðist inn í Írak og 
náttúruspjöll. 
Hver er draumurinn? Að fólk lifi í sátt og samlyndi 
og að það læri að bera meiri virðingu fyrir jörðinni og 
sjálfu sér.
Hver er fyndnastur/fyndnust? Bill Hicks og Lenny 
Bruce.
Hvað fer mest í taugarnar á þér? Neikvæðni þótt að 
ég sé svolítið neikvæður stundum, en maður er nú bara 
mennskur.
Hvað er mikilvægast? Að elska allt og alla og ekki sóa lífi 
sínu í rugl.

HIN HLIÐIN KRUMMI BJÖRGVINSSON TÓNLISTARMAÐUR

Finnst gubbupest og afbrýðisemi leiðinleg

Skemmtistaðurinn Kaffi Kúltúra 
hefur nú fengið nýjan skemmt-
anastjóra, Nuno De Palma, en 
hann hefur verið búsettur hér á 
landi í tæp fjögur ár. Nuno er vel 
kunnur skemmtanalífinu hér á 
landi því hann hefur lengi starfað 
sem plötusnúður á ýmsum 
skemmtistöðum borgarinnar. „Ég 
hef verið að taka hljóðkerfið á 
staðnum í gegn undanfarnar vikur 
og einnig staðið í öðrum minni-
háttar endurbótum. Við ætlum að 
fá gamalreynda plötusnúða líkt og 
Magga Legó, Árna Sveins og Dj 
Margeir til þess að spila hérna 
reglulega fyrir dansi. Svo verðum 
við með sérstaka dagsskrá á menn-
ingarnótt og tökum einnig þátt í 
Airwaves-hátíðinni í ár,“ segir 
Nuno. 

Nýr kokkur hefur verið fenginn 
til að reka eldhúsið og verður mat-
seðillinn áfram alþjóðlegur og á 

viðráðanlegu verði. Nuno segir að 
gestir staðarins komi úr öllum 
áttum og skapi það skemmtilega 
stemningu. „Hingað sækir mikið 
af tónlistarfólki og fólk sem áður 
stundaði skemmtistaðinn Sirkús, í 
bland við fólk af öðrum þjóðern-
um þannig hér skapast alþjóðleg 
stemning.“ segir Nuno.  - sm 

Breytt og bætt 
Kaffi Kúltúra

NÝR SKEMMTANASTJÓRI Nuno hefur 
staðið í endurbótum á Kaffi Kúltúra.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ekki er víst að Valur Gunnarsson, 
sem barist hefur ákaft gegn því 
að auglýsingamennskan ryðji sér 
til rúms í listum, hafi rekið augun 
í nýjasta tölublað Stínu – tímarits 
um bókmenntir og listir. En þar 
gæti hann komist í feitt í tengslum 
við vangaveltur um Megas og aug-
lýsingasamning hans við Toyota: Í 
viðtali Guðrúnar Evu svarar Megas 
spurningunni um hvað sé heilagt 
að það séu heilindi og ákveðin 
gildi. Megas segir materíalismann 

gríðarlegan í dag og 
erfitt fyrir fólk að vera 
heilt. „Það er alltaf 

von á peningum 
sem jafngilda 

ákveðnum 
gæðum sem 
eru síðan 
engin gæði 
þegar allt 
kemur til 
alls,“ segir 
Megas.

Ásgeir Kolbeinsson lét sig ekki 
vanta á þjóðhátíð í Vestmanna-
eyjum um verslunarmannahelgina, 
sem er svosem ekki í frásögur 
færandi. Í Herjólfsdal er tjörn sem 
þjóðhátíðargestir eiga til að henda 
sér út í þegar líður á nóttina. Ásgeir 
bætti um betur og fór út í tjörnina 
á gúmmíbát með myndatökumann 
til að taka upp innslag fyrir þáttinn 

Sjáðu sem Ásgeir 
hefur umsjón með 
á Stöð 2. Ölóð 
ungmenni gátu þó 
ekki á sér staðið og 
æddu út í vatnið og 
hófu að skvetta vatni 

á Ásgeir sem varð frá 
að hverfa ásamt 

myndatöku-
manninum.

 - jbg/shs

FRÉTTIR AF FÓLKI

29.08 
1979

Fyrrum blaðamaðurinn Símon 
Birgisson, sem stundar nú nám í 
fræðum og framkvæmd við 
Listaháskóla Íslands, hyggst 
leggjast í víking með nýtt leikverk 
sitt, Vini. Vinir verða sýndir á 
listahátíðinni Art Fart og á 
Menningarnótt, en frumsýningin 
fer fram í gamalli síldarverk-
smiðju á Djúpavík, 15. ágúst. 

„Ég fór til Djúpavíkur til þess 
að skrifa og kynntist þá nokkuð 
vel fólkinu sem rekur hótelið þar 
og það var í gegnum það sem 
okkur var boðið að setja sýning-
una upp,“ segir Símon. Leikritið er 
fyrsta verkið sem þetta upprenn-
andi leikskáld skrifar í fullri 
lengd, en leikstjóri er Þorleifur 
Örn Arnarsson. „Leikritið fjallar 
um þrjá vini og uppgjör þeirra við 
fortíðina. Ég er í raun að varpa 
fram þeirri spurningu um hvað 
minningar séu og hvort þær séu 
raunverulegar. Þetta er dramat-
ískt verk en tengt poppkúltur 
minnar kynslóðar.“ 

Símon segir að það sé fín 
stemning í Djúpavík fyrir 
leikritinu og að nú þegar séu öll 
gistirými í bænum fullbókuð 
vegna Djúpavíkurdaganna. „Fyrir 
okkur sem stöndum að sýningunni 

er þetta hálfgert ævintýri því við 
erum að renna svolítið blint í 
sjóinn með þetta. Við vonum bara 
að það verði ekki of kalt inni í 
gömlu verksmiðjunni,“ segir 
Símon að lokum kampakátur. - sm

Sýna í síldarverksmiðju

VIÐ ÆFINGU Leikararnir sjást hér við æfingu nýs verks eftir Símon Birgisson.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA



Þjóðhátíð Vestmannaeyja er lítið og undurfagurt ævintýr.  Stemningin í Herjólfsdal er mögnuð 
með brennu, flugeldasýningu og brekkusöng. En allt veltur þetta á því að við sem hátíðina 

sækjum, skemmtum okkur í sátt og samlyndi og látum góða skapið og bjarta brosið ráða för.

Um leið og við þökkum ykkur fyrir komuna á Þjóðhátíð Vestmannaeyja, viljum við þakka 
ykkur fyrir frábæra skemmtun í Herjólfsdal.  Lífið er yndislegt með ykkur.

Sérstaklega viljum við þakka unga fólkinu fyrir, þið voruð alveg meiriháttar.

Þjóðhátíðarnefnd Vestmannaeyja 2008 og Vestmannaeyjabær.

Sjáumst á 
Þjóðhátíð 2009!

Kæru þjóðhátíðargestir



með ánægju

Magnús Jónsson, Amy Poppers, 
draggdrottning Íslands 2008

Til hamingju!
Magnús Jónsson, flugliði hjá Iceland Express, er nýkrýnd draggdrottning Íslands.

Við erum afar stolt af okkar manni og sendum honum og öllu hinsegin fólki 

baráttukveðjur. 

Drottning
háloftanna

Iceland Express er stoltur stuðningsaðili Samtakanna 78 og 

aðalstyrktaraðili alþjóðlegs knattspyrnumóts samkynhneigðra, 

Iceland Express Cup sem fram fer í Reykjavík í apríl 2009.

Margar þeirra stétta sem berj-
ast fyrir því að fá laun í sam-

ræmi við menntun og mikilvægi 
starfans, eru stéttir sem sinna 
hagsmunum barna. Nýjasta 
dæmið eru auðvitað ljósmæður.

LEIKSKÓLAKENNARAR og 
fóstrur liðsinna foreldrum við að 
ala börnin upp sem og kennarar, 
þar sem kennslu- og uppeldishlut-
verk er samofið. Sú staðreynd að 
hagsmunir barna vega ekki sér-
staklega þungt, blasir einnig við 
þegar litið er til stöðu barna-
verndarmála. Reglulega fréttist 
af starfi barnaverndar þar sem 
skammast er yfir afgreiðslu ein-
stakra mála. Ýmist eru menn æva-
reiðir yfir of miklu inngripi nefnd-
anna eða telja að nefndin geri allt 
of lítið. Undir þessu situr starfs-
fólk sem eðli málsins samkvæmt 
getur sjaldnast svarað fyrir sig.  
Auðvitað gera starfsmenn barna-
verndarnefnda mistök og þar sem 
miklir hagsmunir eru í húfi verða 
mistökin því miður alvarlegri. En 
ætti gagnrýnin ekki að beina kast-
ljósinu að því að þeir sem vinna að 
því að tryggja hag barna, sem í 
sumum tilvikum eiga engan annan 
málsvara, eigi að geta sinnt því 
starfi sómasamlega? 

UMRÆÐA um hagsmuni barna 
er að mestu bundin við hagsmuni 
hinna fullorðnu í kringum þau. 
Gildir þá einu hvort fjallað er um 
leikskólamál, forsjármál eða 
barnaverndarmál. Rauði þráður-
inn ætti hins vegar að vera hags-
munir barnsins.

LÁG laun í þessum „barna“-stétt-
um eru óbeint réttlætt þannig að 
um sé að ræða hugsjónastörf. Þá 
virðist blasa við að ekki eigi að 
umbuna fólki fyrir hugsjónir. Í 
næstu andrá geta menn svo rétt-
lætt góð kjör stjórnenda í fjár-
málafyrirtækjum þannig að hætta 
sé á að hæfileikafólk þiggi boð frá 
erlendum samkeppnisaðilum séu 
kjörin ekki svona góð. Að vísu eru 
nánast engin dæmi um slík boð. 
Þar virðist því hótunin um að 
hætta hafa sitthvað að segja um 
kjörin – en það er í sjálfu sér ekki 
þannig að hér sé ætlunin að býsn-
ast yfir góðum kjörum í fjármála-
geiranum, síður en svo. 

EFTIR stendur þó að menntaðar 
ljósmæður, leikskólakennarar og 
aðrar stéttir sem sinna hagsmun-
um barna hafa einmitt hætt störf-
um vegna kjara sinna, án þess að 
það veki sérstaka athygli eða sé 
gagnrýnt af þunga. Hugsjónafólkið 
þarf nefnilega líka að geta lifað af 
laununum. En hvað segir það 
okkur um stöðu barna?

Hótanir og 
hugsjónir

GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans
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BAKÞANKAR
Þorbjargar 
Sigríðar 
Gunnlaugsdóttur

Í dag er sunnudagurinn
 10. ágúst, 224. dagur ársins.

5.04 13.33 21.59
4.36 13.18 21.57


