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Helgarblað

UMHVERFISMÁL Starfsmenn í urðun-
arstöðinni í Álfsnesi merkja greini-
lega breyttar neysluvenjur Íslend-
inga eftir hrun. Samanlögð þyngd 
alls þess sorps sem barst stöðinni 
í fyrra var rúmum 70 þúsund tonn-
um minni en þyngd þess sorps sem 
komið var með árið 2008. 

Til samanburðar má geta þess 
að leyfilegur heildarafli á ýsu 
fyrir síðasta fiskveiðiár var 68.479 
tonn eða rúmum fimmtán hundruð 
tonnum minna en samdrátturinn á 
magni sorps á tveimur árum. Sam-
drátturinn á þessum tveimur árum 
nemur rúmum 35 prósentum. 

Bjarni Gnýr Hjarðar, yfirverk-
fræðingur þróunar- og tæknideild-
ar Sorpu, segir að fljótlega eftir 

bankahrunið í október 2008 hafi 
Sorpumenn orðið varir við þetta 
breytta neyslumynstur. „Þegar 
góðærið var hvað mest tókum við 
á móti 450 tonnum á dag í Álfsnesi 
en nú eru þetta um 300 tonn á dag. 
Við urðum meira að segja að bregð-
ast við þessum samdrætti með því 
að stytta vinnutímann um eina og 
hálfa klukkustund.“

Árið 2008 tók urðunarstöðin á 

móti tæplega 200 þúsund tonnum 
af sorpi. Gróft áætlað má segja að 
það samsvari tæplega 31 þúsund 
bílhlössum hjá venjulegum ösku-
bíl. Á síðasta ári var einungis tekið 
á móti rúmum 128 þúsund tonnum 
eða tæplega 20 þúsund bílhlössum. 

Sorpið frá góðærinu kemur sér 
reyndar nokkuð vel í Álfsnesi en 
þar er unnið úr því og hreinsað 
metan gas. Framleiðslan er ekki 
langt frá milljón rúmmetrum á ári. 

Fréttablaðið fór í heimsókn í urð-
unarstöðina í Álfsnesi og komst að 
því að vargfuglinn er ekki heimsk-
ari en svo að hann flýr um leið og 
hann sér bíl meindýraeyðisins nálg-
ast. Þó liggja þúsundir fugla í valn-
um árlega. - jse / sjá síðu 22
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Framkvæmdastjóri
Upplý

Reykjavík Excursions óskar eftir að ráða framkvæmd
leiðtoga sem treystir sérí ö

Reykjavik Excursions hf. – Kynnisferðir var stofnað árið 1968. Fyrirtækið starfrækir dagsferðir frá Reykjavík 

allt árið um kring auk þess að sjá um Flugrútuna í Flugstöð Leifs Eiríkssonar, hvataferðir, einstaklings- og 

hópferðir. Árið 2009 var Kynnisferðum skipt upp í tvö fyrirtæki, Kynnisferðir sem sjá um rúturekstur og 

Reykjavík Excursions sem sér um rekstur ferðaskrifstofu. Sameiginlegur starfsmannafjöldi er um 150 - 250 

eftir árstíðum, árleg velta er um 2,5 – 3,0 milljarðar. Markmiðið er að stórefla ferðaskrifstofuna með öflugri 

markaðssetningu og miklum fjárfestingum.
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Norrænar handverkssumarbúðir  verða haldnar á Þingeyri á sunnudaginn. Heimilisiðnaðarfélag Íslands og Þjóðbúningafélag Ísafjarðar standa fyrir sumarbúð-unum þar sem boðið verður upp á námskeið, fyrir-lestra, leikbrúðusýningu, sölumarkað og ferð um Arn-arfjörð. Nánari upplýsingar á www.heimilisidnadur.is.

M aður þjálfar ekki upp íturvaxinn kropp í golfi, en lærir þess í stað mikinn sjálfsaga og einbeitingu, ásamt því að eiga náðugar stundir með sjálfum sér og geta dund-að úti í náttúrunni,“ segir Tinna og mundar kylfuna, meistari íslenskra kvenna í golfi.Hún segist hafa álpast út á golfvöll með golfsjúkri fjölskyldu sinni á tólfta árinu.
„Og það þurfti ekki meira til; ég ánetjaðist golfinu um leið. Íþróttin býður upp á góðan félags-skap, er látlaus í tískustraumum og laus við brjáluð læti sem fylgja mörgu öðru sporti,“ segir Tinna sem um helgina er stödd í austurrísku borginni Graz með íslenska landsliðinu þar sem hún keppir á Evrópumóti lands-liða.

„En ef ég ætti fríhelgi, sem 
gerist vart um helgar vegna 
þéttra golfmóta á sumrin, 
mundi ég samt fara á golfvöll-
inn, enda líf mitt og yndi. Svo 
þætti mér yndislegt að fara í 
sund og grilla með fjölskyld-
unni á eftir, en nota kvöldin 
í spil, bíómynd eða spjall á 
Danska barnum með vin-
konum mínum,“ segir 
Tinna kát í hvíldar-
pásu á Oddavelli í 
Garðabæ, en hún 
er liðsmaður 
Golfklúbbsins 
Keilis.

Gott að vera
með sjálfum sér

Tinna Jóhannsdóttir, Íslandsmeistari í golfi, sleppir því helst aldrei að fara út á golfvöll um helgar :
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fjölskyldan
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FJÖLSKYLDUNA ]

júlí 2011

Dýrin heilla 
Í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum eru 

haldin afar vinsæl sumarnámskeið. Þar 

fá krakkar að kynnast bústörfunum og 

læra að umgangast dýr af virðingu. 

SÍÐA 6

Klifra saman 
Hrefna Halldórsdóttir og 

synir hennar, Andri Már og 

Hilmar, æfa saman í Klifur-

húsinu. 

SÍÐA 2

OKKAR Framtíð er ný og 

kærkomin trygging sem 

snýst um „efin” í lífi barna 

okkar og ungmenna og 

fjárhag þeirra á fullorðins-

árum. Allar upplýsingar 

eru á vefsetrinu okkar.is 

og þar er unnt að ganga 

frá tryggingarkaupum með 

einföldum hætti.

Er þitt barn 

barn? 
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þúsund bílhlöss 
voru urðuð í 
urðunarstöðinni í 

Álfsnesi árið 2008.

31

Með íþróttaveiru 
Helga Margrét 
Þorsteinsdóttir 

frjálsíþróttakona segir 
mikilvægast að 
muna að hafa 

gaman af 
lífinu.
krakka-
síðan 30

Opið 10–18 í dag
Garnbúðin Gauja • Álfabakka 14a • sími 571 2288 • www.gauja.is

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

ÞAÐ ERU ENGIN HÖFT 
Í VIÐSKIPTUNUM Á VÍSI

m.visir.is
Fáðu Vísi í símannog iPad!

Meiri Vísir.

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, 
meiri umræða, meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. 
Þú færð meira af öllu á Vísi.

Bakir Anwar Nassar 
er fjórtán ára flótta-
maður frá Írak og ein 
skærasta vonarstjarna 
Skagamanna í fótbolta 

Björn Bragi Arnarsson 
og Elísabet Jökulsdóttir 
setjast á rökstóla 

Líknandi lostæti 
Rabarbarinn hefur fylgt 
þjóðinni í 130 ár. 
menning 18

Kettir velja fólk 
Kattholt fagnar tuttugu ára 
afmæli um þessar mundir. 
tímamót 26

RUSLABJARG Við fyrstu sýn mætti ætla að hér væri venjulegt, íslenskt sjávarbjarg með fjörlegu fuglalífi, en þegar betur er að gáð er bjargið úr 
sorpi. Vargfugl er plága í urðunarstöðinni í Álfsnesi og er fuglinn skotinn í þúsundatali þar á hverju ári.   FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

LÖGREGLUMÁL Rannsókn kyn-
ferðisbrotamáls í Vestmanna-
eyjum tafðist vegna sam-
gönguörðugleika. Samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins fór lög-
reglan frá Selfossi ekki til Eyja í 
nokkra daga eða vikur vegna lok-
unar Landeyjahafnar.

Bragi Guðbrandsson, forstjóri 
Barnaverndarstofu, vill færa 
rannsókn erfiðra mála sem þessa 
til kynferðisbrotadeildar lögregl-
unnar á höfuðborgarsvæðinu. 
Sýslumaðurinn í Vestmannaeyj-
um segir orð Braga sleggjudóma 
og vill að öll umdæmi landsins 
hafi bolmagn til þess að rannsaka 
sín mál sjálf. 

 - sv, þeb / sjá síðu 6

Tekist á um kynferðisbrot:

Rannsókn máls 
tafðist vegna 
Landeyjahafnar

fjölskyldan rökstólar 16

spottið 12

Minna rusl í kreppu
Verulega var dregið úr vinnu í urðunarstöðinni í Álfsnesi vegna 35% samdráttar 
í sorphirðu eftir hrun. Fá 300 tonn á dag en ekki 450 eins og þegar mest var.
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Karl, er Besti flokkurinn að 
missa sambandið við gras-
rótina?

„Nei, við erum allavega ekki mjög 
slegin yfir þessu.“ 

Minna hefur verið slegið í borgarlandinu 
í ár en áður og eru grasblettir í Reykjavík 
því óvenju loðnir.

MANNLÍF Eftir kuldalegt og dauf-
legt sumar tók Ísafjörður stakka-
skiptum í fyrradag en þá hlýnaði 
skyndilega og bærinn fylltist af 
fólki, segir Daníel Jakobsson, bæj-
arstjóri Ísafjarðarbæjar.

„Það má segja að sumarið hafi 
komið hérna með látum á Ísafirði 
í fyrradag,“ segir hann. Þar til í 
fyrradag komst hitastigið sjaldn-
ast í tveggja stafa tölu en síðan þá 
hafa Ísfirðingar og gestir þar notið 
þess að spóka sig um í 16 stiga hita. 

„Þá kom líka skemmtiferða-
skipið Costa Marina og svo eru 

Dýrafjarðar dagar að ganga í garð 
þannig að það má segja að bærinn 
hafi tekið stakkaskiptum.“

Tjaldsvæðið í Tungudal hafði 

verið hálf tómt í sumar eins og 
svæðið fyrir húsbíla í Neðstakaup-
stað en nú er þar mikil umferð og 
miðbærinn að fyllast af fólki.

Daníel segir að reyndar séu 
Ísfirðingar góðir vanir í þessum 
efnum enda hafi margir lagt leið 
sína vestur síðasta sumar og eflaust 
finnist mönnum sumarið hafa verið 
dauflegt í samanburði við það.

„En þetta stjórnast mikið af veðr-
inu þannig að við vonum bara að nú 
haldi ferðamenn áfram að streyma 
hingað, nú þegar góðviðrið er 
komið.“   - jse 

Mannlífið á Ísafirði tók stakkaskiptum í fyrradag þegar veðráttan snarbatnaði:

Sólin lífgar upp á Ísafjörð 

MANNLÍFIÐ FYLGIR Þegar sólin tók við 
sér fylgdi mannlífið í kjölfarið.

MYND/SVEINBJÖRN HALLDÓRSSON

LÖGREGLUMÁL Strokufanginn Þór 
Óliver Gunnlaugsson, sem áður 
hét Þórhallur Ölver Gunnlaugs-
son, kom fljót-
lega í leitirnar 
í gær eftir að 
lögreglan á höf-
uðborgarsvæð-
inu lýsti eftir 
honum.

Þórhallur 
hefur verið 
vistaður í Hlað-
gerðarkoti að 
undanförnu. 
Hann kenndi sér meins í hjarta í 
fyrradag og var fluttur á hjarta-
deild Landspítalans. 

Í gær gekk hann út af spítal-
anum og tók leigubíl í Hlaðgerð-
arkot án þess að gera vart um 
ferðir sínar. Lögreglan sótti hann 
þangað síðdegis í gær. Til stóð að 
vista hann í Hegningarhúsinu við 
Skólavörðustíg í nótt. - jss 

Strokufanginn fannst fljótt:

Tók leigubíl af 
hjartadeildinni

REYKJAVÍK Húsin þrjú á mótum 
Austurstrætis og Lækjargötu 
sem endurgerð voru eftir elds-
voða í apríl 2007 voru formlega 
opnuð í gær. Þá var hluta Lauga-
vegar lokað tímabundið fyrir 
bílaumferð í gær en Austurstræti 
og neðri hluti Laugavegar verða 
göngugötur á næstunni.

Jón Gnarr, borgarstjóri, fór 
í skoðunarferð um nýju húsin 
í gær. Þar sagði hann kostnað-
arsömum og þreytandi fram-
kvæmdum lokið en bætti svo við: 
„Endurbygging þessara gömlu 
húsa er hins vegar mjög ánægju-
leg. Upp hefur risið ný og fegurri 
ásýnd miðborgarinnar.“  - mþl

Laugavegi breytt í göngugötu:

Líf í miðbæn-
um í sumar

OPNAÐ Jón Gnarr borgarstjóri opnaði 
nýju húsin við hátíðlega athöfn í gær. 
  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

VARNARMÁL „Í Líbíu hefur NATO 
náð mjög góðum árangri við 
að draga úr mannfalli meðal 
almennra borgara,“ sagði Claudio 
Bisogniero, varaframkvæmda-
stjóri Atlantshafsbandalagsins, 
á opnum fyrirlestri í Háskóla 
Íslands í gær.

Hann segist skilja reiði Hamids 
Karzais, forseta Afganistans, 
vegna þess hve hernaðaraðgerðir 
NATO hafa orðið mörgum saklaus-
um borgurum þar að bana. NATO 
hafi hins vegar undanfarið lagt 
mikla vinnu í að draga úr mann-
tjóni meðal saklausra. Þessi vinna 
hafi ótvírætt skilað sér í hernað-
inum í Líbíu undanfarna mánuði, 
þar sem „ekkert eða nánast ekk-
ert“ manntjón almennra borgara 
hafi orðið þar.

Bisogniero fór í fyrirlestri 
sínum yfir stöðu NATO núna, þær 
breytingar sem orðið hafa á síð-
ustu áratugum og hvernig banda-
lagið þurfi að þróast áfram.

Hann sagði Robert Gates, sem 

er nýhættur í embætti varnar-
málaráðherra Bandaríkjanna, 
hafa haft nokkuð til síns máls 
þegar hann gagnrýndi Evrópuríki 
nýverið fyrir að sinna ekki varnar-
málum af nægri alvöru. Við því 
þurfi að bregðast. „Áminning hans 
var nauðsynleg,“ sagði Bisogniero.

Jafnframt sagðist Bisogniero 
gera sér vonir um að væntanlegt 
samstarf NATO við Rússland um 
eldflaugavarnir muni gjörbreyta 
samskiptum bandalagsins við 
Rússa til hins betra.

Hernaðarandstæðingar mættu 
til fundarins og voru með mót-
mæli við inngang Öskju. Að lokn-
um fundinum stóð einn þeirra 
upp með skilti og hrópaði yfir sal-
inn: „Trúið ekki áróðrinum. Nató 
sökkar feitt.“ - gb

Draga úr falli borgara
Varaframkvæmdastjóri NATO segir reynt að lágmarka manntjón meðal al-
mennra borgara í Líbíu. Hann segir nokkuð til í gagnrýni Robert Gates.

FASTUR FYRIR GEGN MÓTMÆLENDUM Þorsteinn Ingólfsson, fastafulltrúi Íslands hjá NATO, bregður upp möppu til að verja þá 
Claudio Bisogniero gegn skókasti frá hópi mótmælenda fyrir utan Öskju. Þórður Yngvi Guðmundsson úr utanríkisráðuneytinu er 
til hægri. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

CLAUDIO BISOGNIERO Segir reiði 
Afganistansforseta vegna mikils mann-
falls almennra borgara vera skiljanlega.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

DÓMSMÁL Íslenska ríkið var í vik-
unni sýknað af kröfu Íslenskra 
aðalverktaka (ÍAV) um skaða-
bætur upp á 480 milljónir króna 
vegna útboðs Héðinsfjarðarganga 
árið 2003. ÍAV átti lægsta tilboð í 
verkið, en áður en Vegagerðin tók 
afstöðu til tilboðanna var hætt 
við framkvæmdir.

Í dómi Héraðsdóms Reykja-
víkur segir ósannað að ÍAV hafi 
orðið fyrir raunverulegu tjóni 
vegna ákvörðunar ríkisins. Dæmt 
var að hvor aðili skyldi bera sinn 
kostnað af málinu.  - þj

Hætt við jarðgöng 2003:

Ríkið sýknað af 
bótakröfu ÍAV

ÞÓR ÓLIVER 
GUNNLAUGSSON

VIÐSKIPTI Fjármálaeftirlitið, Sam-
keppniseftirlitið og Eignasafn 
Seðlabankans hafa samþykkt kaup 
sjóðsins SF1 á 52,4 prósenta hlut í 
Sjóvá. Hluturinn sem SF1 kaupir 
er hluti af 73 prósenta eign Eigna-
safnsins í tryggingafélaginu.  

Sjóðurinn heyrir undir sjóða-
stýringafyrirtækið Stefni, dóttur-
félag Arion Banka. Hann var 
settur á laggirnar í þeim tilgangi 
einum að kaupa hlutinn í fyrra-
haust. Kaupverðið nam 4,9 millj-
örðum króna. Á bak við kaupin 
standa viðskiptavinir Stefnis, líf-
eyrissjóðir og stórir fjárfestar 
með fé í eignastýringu hjá honum.  

Í tilkynningu kemur fram að 
fulltrúar í nýrri stjórn SF1 í Sjóvá 
verði Ingi Jóhann Guðmundsson, 
Tómas Kristjánsson og Erna Gísla-
dóttir, sem verður formaður.  - jab

Kaupin á Sjóvá samþykkt:

Ný stjórn tekur 
við félaginu

VENSÚELA Hugo Chavez, forseti 
Venesúela, greindi frá því í sjón-
varpsávarpi í gær að hann hefði 
greinst með krabbamein. Sagði 
hann að læknar á Kúbu hefðu 
fjarlægt úr honum æxli. 

Þetta var í fyrsta sinn sem 
hann kom fram í fjölmiðlum 
frá því 10. júní en þá varð hann 
að fara í bráðaaðgerð á mjöðm. 
Síðan þá hafði orðrómur verið um 
að forsetinn væri með krabba-
mein. „Ég hef látið heilsuna sitja 
á hakanum og verið tregur við að 
fara í skoðun. Það eru grundvall-
armistök hjá byltingarmanni,“ 
sagði Chavez í ávarpi sínu. - jse 

Forseti Venesúela veikur:

Chavez með 
krabbamein

EFNAHAGSMÁL Efnahagslífið hér er að taka við sér og 
má búast við að fjárfestingar og aukin einkaneysla 
muni skila því að hagvöxtur verði 2,5 prósent á 
árinu. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Alþjóða-
gjaldeyrissjóðnum (AGS) í gær. 

Sendinefnd sjóðsins kom til landsins 21. júní 
síðastliðinn í tengslum við sjöttu og síðustu endur-
skoðun efnahagsáætlunar stjórnvalda og AGS. 
Nefndin lauk störfum í gær og er búist við að síð-
asta endurskoðunin verði samþykkt í ágúst. 

Í tilkynningunni er haft eftir Julie Kozack, for-
manni sendinefndarinnar, að endurreisnarstarfið 
gangi vel, fjármálageirinn sé að komast á fætur. 
Eftirlit með honum hafi verið hert til muna. Það sé 
mikilvægt bæði til að draga úr áhættu innan geir-
ans og styrkja hann. Þá er jákvætt hve fjárhags-
leg endurskipulagning heimila og fyrirtækja hefur 
gengið vel, að hennar sögn.

Þá segir Kozack að þótt mat AGS á aðstæðum 
efnahagslífsins sé í meginatriðum óbreytt frá 
fimmtu endurskoðuninni í maí þá sé verðbólga ívið 
hærri en þá hafi verið búist við. Helsta skýringin er 
líkt og bent hefur verið á síðustu daga, gengislækk-

un krónunnar ofan á hækkun launa, fasteignaverðs 
og vöruverðs. Við þær aðstæður sé skynsamlegt að 
Seðlabankinn herði tökin á peningalegu aðhaldi, að 
mati AGS.  - jab

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn segir efnahagslífið rétta úr kútnum eftir kreppuna:

Rétt að sporna við verðbólgu

JULIE KOZACK AGS segir endurreisnarstarfið hér hafa gengið 
vel eftir efnahagshrunið.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SPURNING DAGSINS

Rómantísk gisting, 3ja rétta kvöldverður og morgunverður fyrir tvo 

Gisting í lúxusíbúð, kvöldverður 
og morgunverður fyrir tvo á 
Laxárbakka í Hvalfjarðarsveit. 
Komdu, njóttu sveitasælunnar og 
slappaðu af með elskunni þinni! 

www.laxarbakki.is

50 viðskiptavini þarf til að virkja tilboðið

HÓPKAUP.IS Í DAG

í krafti fjöldans

hópkaup.is

14.900 kr. GILDIR Í 48 TÍMA
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Að sjálfsögðu stendur Húsasmiðjan skil á virðisaukaskatti til ríkissjóðs.

LÝKUR UM HELGINA

OPIÐ TIL 21:00 Í SKÚTUVOGI

PALLAEFNI

TAX FREE AF FÚAVÖRÐU TIMBRI OG SKJÓLVEGGJUM GILDIR TIL 4. JÚLÍ

TAX FREE 

PALLAEFNI
LÝKUR UM HELGINA

KLÁRAÐU 
SÓLPALLINN!

 Glær.
7049123

TAX FREE 

LÝÝLL KUR UM HELGINA

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR

1.990,-

Kælibox 24 ltr
3899342

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR

2.990,-
LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR

1.490,-

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR

25.495,-

Grillflötur 50x35,8 cm
tvö hliðarborð

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR

19.900,-

2 brennarar, hliðarborð

2.795
3.495



2. júlí 2011  LAUGARDAGUR4

EFNAHAGSMÁL Fulltrúar í ráðu-
neytum og Íbúðalánasjóði fara nú 
yfir hvað úrskurður ESA, eftir-
litsstofnunar EFTA, um ólög-
mæta ríkisaðstoð þýði. Stofnunin 
úrskurðaði að kaup Íbúðalána-
sjóðs á fasteignaveðum fjögurra 
sparisjóða hefðu falið í sér ólög-
mæta ríkisaðstoð. Alls keypti sjóð-
urinn 7.600 lán fyrir 29 milljarða.

ESA úrskurðaði að endurheimta 
þyrfti óleyfilega aðstoð eigi síðar 
en í lok október 2011. Stjórnvöld 
hafa frest til loka ágúst að svara 
erindinu bréflega. Ljóst er að 
endurheimtur munu ekki nema 
29 milljörðum, en endurmeta 
þarf hvert lánasafn fyrir sig og 
sjá hvort greitt hafi verið mark-
aðsverð fyrir. Endurkrafan, ef af 
verður, mun því snúa að mismun á 
greiddu verði og markaðsverði, sé 
hann fyrir hendi.

Guðbjartur Hannesson velferð-
arráðherra segir að embættis-
menn fari nú yfir úrskurðinn og 
hvaða þýðingu hann hafi. Ljóst 
sé að sé endurkrafa fyrir hendi 
muni það á endanum koma ríkis-
sjóði, og þar með almenningi, 
til góða. Ríkið eigi þá kröfu á bú 
sparisjóðanna. Sparisjóðirnir sem 
um ræðir eru Spron, Sparisjóður 
Keflavíkur, Sparisjóður Bolungar-
víkur og Byr.

„Það eru efnisleg rök fyrir því 
að þetta hafi verið heimilt að ein-
hverju leyti. Það er of snemmt að 
segja hvað verður úr þessu. Það 
verður að fara yfir þetta, skjal 
fyrir skjal,“ segir Guðbjartur. 
Aðstoðin sem um ræðir byggir á 

neyðarlögunum.
Gunnhildur 

Gunnarsdóttir, 
sviðsstjóri lög-
fræðisviðs 
Íbúða lánasjóðs, 
segir að málið 
byggi að veru-
legu leyti á því 
að ákvörðunin 
var ekki kynnt 
ESA fyrirfram. 

Þegar af þeirri ástæðu sé hún 
talin ólögmæt. Í álitinu kemur 
fram að þar sem enginn formlegur 
markaður var með bréfin sé erfitt 
að segja til um markaðsverð.

Þá er gagnrýnt að heimildin 

sé óbundin ákveðinni fjárhæð og 
ekki sett á hana tímamörk. Ljóst 
er að Alþingi mun þurfa að breyta 
lögum hvað aðstoðina varðar 
þegar það kemur saman í septem-
ber.

„Það sem stendur upp á stjórn-
völd er að sýna fram á að þetta 
hafi verið eðlilegur gjörningur 
en ekki ríkisaðstoð,“ segir Gunn-
hildur. 

„Þetta var klárlega gert til þess 
að gera sparisjóðum og fjármála-
fyrirtækjum kleift að losa sig við 
eignir sem voru ekki seljanlegar 
og fá í staðinn íbúðabréf, sem eru 
ígildi lausafjár.“

 kolbeinn@frettabladid.is

Yfirfara kröfur ESA 
um ólöglega aðstoð
Stjórnvöld fara nú yfir úrskurð ESA um að kaup Íbúðalánasjóðs á fasteigna-
lánum sparisjóðanna hafi verið ólögleg. Stofnunin mat þau sem ólögmæta 
ríkisaðstoð. Kaupin nema 29 milljörðum króna en endurkrafan verður lægri.

HÚSNÆÐI ESA hefur úrskurðað að kaup Íbúðalánasjóðs á fasteignalánum sparisjóða 
hafi falið í sér ólögmæta ríkisaðstoð í einhverjum tilvikum. Nú þarf að meta hver 
kaup fyrir sig og svara stofnuninni. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

GUÐBJARTUR 
HANNESSON

SAMFÉLAGSMÁL Flestir dæmdir 
ofbeldismenn sem greiða eiga 
fórnarlömbum sínum bætur láta 
kröfurnar fyrnast án þess að 
greiða, segir Halldór Þormar Hall-
dórsson, lögfræðingur hjá Sýslu-
manninum á Siglufirði.

Halldór, sem hefur umsjón með 
greiðslu bótanna, segir megin-
regluna þá að allir séu rukkað-
ir. „Við tilkynnum viðkomandi 
að við eigum kröfuna og bendum 
honum á að hann geti óskað eftir 
því að verða ekki rukkaður hafi 
hann eitthvað fram að færa. Ef 

maður hefur 
verið undir tví-
tugu þegar hann 
framdi brot-
ið verður hann 
að sýna vott-
orð um atvinnu 
eða skólavist og 
sakavottorð til 
þess að fá lækk-
un á greiðslu. 
Hún kemur ekki 

til álita ef viðkomandi er í áfram-
haldandi brotastarfsemi.“

Að sögn Halldórs sleppa sárafá-

ir við innheimtu. „Upphæðin er 
stundum lækkuð um einn þriðja 
eða helming. Kröfurnar fyrnast á 
tíu árum. Það er mjög gott að menn 
geti samið um einhverja greiðslu 
en flestir láta kröfurnar fyrnast 
án þess að greiða.“

Mál sem eru til innheimtu nú 
eru alls 306 og nemur heildar-
fjárhæðin 266.487.729 krónum. 
Ofbeldismennirnir sem skulda 
þessa upphæð eru 247 talsins.

Fjöldi mála frá árinu 2008 er 
436. Uppgreidd mál á þessu tíma-
bili eru 130. - ibs

Meginreglan er sú að rukka ofbeldismenn um bætur og fáir sleppa við rukkun:

Flestir láta kröfurnar fyrnast

HALLDÓR ÞORMAR 
HALLDÓRSSON

STJÓRNSÝSLA Stofnunum á vegum 
hins opinbera hefur fækkað um 
15 prósent frá því í byrjun árs 
2010 eða um alls 30. Þetta kemur 
fram í yfirliti forsætisráðherra 
um sameiningu stofnana og ráðu-
neyta sem lagt var fram í ríkis-
stjórn í gær.

Fyrir Alþingi liggja fjögur 
frumvörp sem munu fækka stofn-
unum um tíu til viðbótar verði 
þau að lögum. Ríkisstjórnin setti 
sér það markmið að fækka ráðu-
neytum og stofnunum um 60 til 
80 á árunum 2010 til 2012. - mþl 

Breytingar hjá íslenska ríkinu:

Stofnunum 
fækkað um 30

DÓMSMÁL Félagsdómur dæmdi 
á mánudag uppsögn Orkuveitu 
Reykjavíkur (OR) á trúnaðar-
manni ólögmæta. Uppsögn hans 
var liður í endurskipulagningu 
og hagræðingu í starfsemi OR. 
Voru verkefni hans að hluta til 
lögð niður en nokkur hluti færður 
til annarra sviða.

Í lögum um stéttarfélög og 
vinnudeilur kemur fram sú 
megin regla að trúnaðarmanni 
skuli ekki sagt upp störfum 
við fækkun starfsmanna, nema 
vinnuveitandi sýni fram á ríkar 
ástæður fyrir þeirri ráðstöfun.

Í niðurstöðu dómsins kemur 
fram að það blasi við að OR hefði 
verið í lófa lagið að láta trúnaðar-
manninn njóta stöðu sinnar. - mþl

Trúnaðarmanni sagt upp:

Uppsögn hjá 
OR ólögleg

Með hálft kíló af fíkniefnum
Karlmaður á fimmtugsaldri var hand-
tekinn í fyrradag eftir að um hálft 
kíló af amfetamíni fannst á heimili 
hans í Grafarvogi. Lögreglan telur að 
fíkniefnin hafi átt að fara í sölu. Mað-
urinn, sem áður hefur komið við sögu 
hjá lögreglu, hefur verið yfirheyrður 
og viðurkennt brot sitt.

LÖGREGLUMÁL
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VÆTUSAMT    Úr-
koma með köfl um 
er þemað S- og 
A- til næstu daga. 
Léttir til SV-lands í 
kvöld en bætir þá 
í SA-lands og fer 
að rigna á Vest-
fjörðum. Að mestu 
þurrt fyrir norðan 
og hlýjast þar. 

Snjólaug 
Ólafsdóttir
veður-
fréttamaður

Sigþrúður Pálsdóttir myndlist-
armaður, jafnan kölluð  Sissú,   
lést á líknar-
deild Land-
spítalans í 
Kópavogi á 
fimmtudag. 

Sigþrúður 
var fædd í 
Reykjavík 
22. nóvem-
ber 1954. 
Hún nam  
meðal annars við Bergenholtz 
Reklame Fagskole, Listaaka-
demíuna í Kaupmannahöfn, 
Universita per Stranieri á 
Ítalíu, Art Students League 
of New York, School of Visual 
Arts. 

Hún hélt um tuttugu einka-
sýningar auk fjölda samsýn-
inga. Sigþrúður lætur eftir sig 
eina dóttur og fjögur barna-
börn. 

Listakonan 
Sissú látin

MAROKKÓ, AP Marokkóbúar 
greiddu í gær atkvæði um nýja 
stjórnarskrá, sem konungur 
landsins segir svar við lýðræðis-
kröfum sem gert hafa vart við sig 
þar undanfarna mánuði eins og 
víðar í löndum Norður-Afríku.

Gagnrýnendur segja nýju 
stjórnarskrána þó tryggja kon-
unginum áfram öll völd í land-
inu, þótt hún auki nokkuð völd 
bæði þjóðþingsins og dómsvalds-
ins. Einnig tryggir hún betur rétt 
kvenna og minnihlutahópa.

Talið var fullvíst að stjórnar-
skráin yrði samþykkt með yfir-
gnæfandi meirihluta. - gb

Marokkóbúar greiða atkvæði:

Kosið um nýju 
stjórnarskrána

KONUNGUR Á KJÖRSTAÐ Múhameð VI. 
konungur greiðir atkvæði. NORDICPHOTOS/AFP

GENGIÐ 01.07.2011

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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FRÉTTASKÝRING: Hver eru álitamálin um meðferð málsins í Vestmannaeyjum?

Tekist á um forræði kynferðisbrotamála 
Forstjóri Barnaverndar-
stofu vill láta færa rannsókn 
á alvarlegum brotum til lög-
reglunnar á höfuðborgar-
svæðinu.  Sýslumaðurinn í 
Vestmannaeyjum gagnrýn-
ir þessi orð harðlega og vill 
umboð til rannsókna í Vest-
mannaeyjum. 

Lögreglan á Selfossi sinnir rann-
sókn á kynferðisbrotamálum sem 
eiga sér stað í Vestmannaeyjum. 
Karlmaður á fimmtugsaldri, búsett-
ur í Vestmannaeyjum, var úrskurð-
aður í mánaðar gæsluvarðhald fyrir 
viku síðan, grunaður um að hafa 
níðst kynferðislega á ungri stjúp-
dóttur sinni mánuðum saman árin 
2009 og 2010. Maðurinn er einnig 
grunaður um að hafa misnotað tvær 
stúlkur til viðbótar. 

Málið kom fyrst inn á borð yfir-
valda vorið 2010. Samkvæmt heim-
ildum Fréttablaðsins varð talsverð 
töf á rannsókn lögreglu á sínum 
tíma vegna samgönguörðugleika, 
en Landeyjahöfn var lokuð og því 
komust rannsóknarlögreglumenn 
ekki til Eyja svo dögum skipti. Að 
fara í gegnum Þorlákshöfn var talið 
taka of langan tíma og of kostnaðar-
samt þótti að fljúga.

Lögreglustjórinn á Selfossi, 
Ólafur Helgi Kjartansson, hefur 
verið gagnrýndur fyrir að hafa 
ekki úrskurðað manninn í gæslu-
varðhald síðastliðið haust. Félags-
málayfirvöld í Vestmannaeyjum, 
sýslumannsembættið og lögfræð-
ingur stjúpdóttur mannsins, mælt-
ust öll til þess að slíkt yrði gert, í 
ljósi alvarleika málsins og þeirra 
hörðu staðreynda sem lágu fyrir. 
Þrátt fyrir það var maðurinn fyrst 
úrskurðaður í gæsluvarðhald á 
laugardaginn var, þegar Hér-
aðsdómur Suðurlands kvað upp 
úrskurð sinn. Maðurinn er meðal 
annars sakaður um nauðgun.

Maðurinn tók ofbeldisverk sín 
upp á myndband og við leit lögreglu 
fannst fjöldi ljósmynda og hreyfi-
mynda sem maðurinn hafði bæði 
tekið sjálfur og aflað sér á netinu. 

Málin betur sett í Reykjavík
Bragi Guðbrandsson, forstjóri 
Barnaverndarstofu, segir að vitað 
sé að brotamenn sem fremji ítrek-
uð og gróf brot gegn fleiri en einu 
barni, séu afar hættulegir. Eðlileg-
ast hefði verið að úrskurða manninn 
í gæsluvarðhald þegar rannsóknar-
niðurstöður lágu fyrir síðastliðið 
haust. Þarna hafi yfirvöldum orðið 
á mistök.

„Það sem við sjáum í Vestmanna-
eyjum er óréttlætanlegt,” segir 
Bragi og bætir við að hann telji  rétt 
að skoða hvort rannsókn alvarlegra 
mála sem þessa ættu frekar heima 
hjá kynferðisbrotadeild lögreglunn-
ar í Reykjavík. „Það er óumdeilt að 
kynferðisbrotadeild lögreglunnar í 
Reykjavík býr, vegna stærðar sinn-

ar, yfir mestri sérþekkingu á þessu 
sviði,“ segir Bragi. Hann ítrekar 
þó að hann sé ekki að gera lítið úr 
rannsóknarstarfi lögreglunnar ann-
ars staðar á landinu, þar sem erfið 
mál séu oft leyst vel af hendi. 

Rannsókn málsins í Vestmanna-
eyjum hefur tekið langan tíma og 
eru liðnir átta mánuðir síðan sýslu-
maðurinn á Selfossi ákvað að krefj-
ast ekki gæsluvarðhalds yfir mann-
inum. Bragi hefur miklar áhyggjur 
af því hvað rannsóknartími sé 
almennt langur og telur að það að 
flytja rannsóknina á höfuðborgar-
svæðið yrði liður í að stytta hann. 

Nálægð geti skapað vanda
Í Vestmannaeyjabæ búa rúmlega 
fjögur þúsund manns. Bragi segir 
það borðliggjandi að í þeim sam-
félögum þar sem návígi er mikið 
séu miklar líkur á að barn og nán-
ustu aðstandendur þurfi að umgang-
ast gerandann, hitta hann eða sjá. 

„Þessi mikla nálægð rannsak-
enda við sakborninga er enn ein 
ástæða þess að ég tel að það þyrfti 
að koma á meiri fjarlægð. Þetta 
getur verið erfitt fyrir lögreglulið,“ 
segir hann. „Reyndar voru gerðar 
breytingar fyrir nokkrum árum og 
rannsóknardeildum fækkað, sem 
var spor í rétta átt.“

Umdæmi hafi forræði
Karl Gauti Hjaltason, sýslumað-
ur í Vestmannaeyjum, gagnrýn-
ir orð Braga harðlega og segir 
þau sleggjudóma. „Mér finnst það 
skjóta mjög skökku við að Bragi 
setji fram fullyrðingar í þessu máli. 
Hann kemst að þeirri niðurstöðu, án 
þess að þekkja til málsins, að það 
skipti máli hvar menn búi á land-
inu. Við erum með áratugareynslu 
í lögreglurannsóknum,“ segir Karl 
Gauti. „Svona sleggjudómar, að 
ekki sé hægt að rannsaka neitt 
nema í Reykjavík, eru algjörlega 
tilhæfulausir og ég er mjög ósáttur 
við þá. Það fer eftir reynslu mann-
anna, ekki búsetu þeirra.“

Karl Gauti segir rannsókn máls-
ins vissulega hafa tekið langan 
tíma, en sá tími sé fullkomlega 
rökstuddur vegna þess hversu 
umfangsmikið og flókið málið var. 
Tölvugögn mannsins hafi til að 
mynda verið í fjóra mánuði í tækni-
rannsókn hjá lögreglunni í Reykja-
vík. 

Karl Gauti er þeirrar skoðunar að 

mál sem þessi séu betur komin hjá 
rannsóknardeildum í viðkomandi 
umdæmi og lögreglustjóri á við-
komandi svæði eigi að hafa yfir-
umsjón með þeim og eftir atvikum 
með aðstoð mannmeiri embætta. 
„Við verðum að hafa þann mannafla 
í Vestmannaeyjum sem til þarf til 
að bregðast við svona málum,“ segir 
hann. „Löggæslu verður ekki sinnt í 
gegn um áætlunarferðir.“ 

Framkvæmdastjóri félagsmála-
yfirvalda í Vestmannaeyjum, Jón 
Pétursson, gerði athugasemdir í 
mars við hvað málið tæki langan 
tíma í vinnslu. „Við vildum að hags-
munir barnanna yrðu tryggðir og 
því ætti að setja manninn í gæslu-
varðhald,“ segir hann. „Við ítrekuð-
um að það væri afstaða barnavernd-
aryfirvalda í bænum.“ Hann tekur 
undir orð Karls Gauta, að fjarlægð-
in frá Vestmannaeyjum til Selfoss 
hafi spilað inn í þann tíma sem tók 
að rannsaka málið. Þegar tafir eigi 
sér stað vegna manneklu eða erfið-

leika við samgöngur, sé það vissu-
lega áhyggjuefni. Þegar lá fyrir 
að maðurinn yrði ekki úrskurðað-
ur í gæsluvarðhald, var því beint 
til lögreglunnar í Vestmannaeyj-
um að hafa gætur á manninum og 
ganga úr skugga um að hann væri 
ekki í nágrenni við börn. Því var 
fylgt eftir. Barnaverndaryfirvöld-
um hefur ekki borist vitneskja um 
fleiri fórnarlömb mannsins. 

Helgi Gunnlaugsson, afbrotafræðingur við 
Háskóla Íslands, segir það ekki nýtt af nálinni 
að meintir kynferðisbrotamenn séu ekki settir 
í gæsluvarðhald eftir að kæra hefur verið lögð 
fram. Fjöldann sé hægt að telja á fingrum 
annarrar handar af tugum eða hundruðum mála.

Ítarleg skýrsla var gerð um stöðu kyn-
ferðisbrota á Íslandi árið 1989, eftir að miklar 
umræður spunnust um málin í samfélaginu og á 
Alþingi. „Þar kom meðal annars fram að gæslu-
varðhaldsúrskurði í kynferðisbrotamálum er 
einungis beitt í örfáum tilvikum. Það virðist ekki 
hafa mikið breyst í beitingu þess við rannsókn 
mála af þessu tagi.“ 

Helgi segir að í ljósi þessa hafi málið sem 
upp kom í Vestmannaeyjum ekki komið honum 
mikið á óvart. „Þetta mál er þó með því verra 
sem maður hefur heyrt um,“ segir hann. „Menn hafa þó greinilega metið 
það svo að þar sé hvorki um rannsóknar- né almannahagsmuni að ræða, 
sem er umhugsunarefni í ljósi alvarleika málsins.“

Afar fátítt að gæsluvarðhalds sé krafist

HELGI GUNNLAUGSSON

Sýknur

24

Ákært

95

Fjöldi ákæra eftir vitnisburði barna í Barnahúsi

285 börn

Ekki ákært

190

Greindu ekki frá 
kynferðislegu 

ofbeldi

65

Ónæg sakarefni

121

Fjársektir

3
Skilorðsbundnir og 
óskilorðsbundnir 

dómar

7
Skilorðs-
bundnir 
dómar

23
Óskilorðs-
bundnir 
dómar

29

Gerendur 
ósakhæfir

4

Ögmundur Jónasson innanríkisráðherra hefur kallað eftir greinargerð um meðferð 
Ríkissaksóknaraembættisins og lögreglustjórans á Selfossi á málinu í Vestmanna-
eyjum. Innanríkisráðherra er gert samkvæmt lögum að hafa eftirlit með framkvæmd 
ákæruvalds og getur hann farið fram á að Ríkissaksóknari láti í té gögn og greinargerð 
um meðferð einstakra mála.

Þá hefur ráðherra tekið þá ákvörðun að efla skuli kynferðisbrotadeild lögreglunnar 
á höfuðborgarsvæðinu og gera hana ráðgefandi fyrir önnur embætti í landinu. Deildin 
muni þó ekki taka yfir rannsóknir annarra umdæma, heldur vera þeim til halds 
og trausts. Ögmundur sagði í Fréttablaðinu í gær að þetta væri liður í því að laga 
brotalamir í kerfinu við meðferð kynferðisbrotamála.

Innanríkisráðherra vill skýringar

ÖGMUNDUR JÓNASSON

Sunna
Valgerðardóttir
sunna@frettabladid.is

Þórunn Elísabet 
Bogadóttir
thorunn@frettabladid.is

Niðurstöður umfangsmikillar rannsóknar sem Þorbjörg Sveinsdóttir, starfs-
maður Barnahúss, vann sem lokaverkefni sitt í mastersnámi í sálfræði við 
Háskóla Íslands, leiddu í ljós að af þeim málum sem Barnahús sinnti og 
vörðuðu kynferðisofbeldi gegn börnum fóru 42 prósent fyrir dóm. 

Ákærur voru gefnar út gegn 63 sakborningum. Alls voru 39 sakborningar 
ákærðir fyrir brot gegn einu barni og 24 sakborningar voru ákærðir fyrir brot 
gegn fleiri börnum (frá tveimur til sex).

Rannsókn á árunum 1998 til 2003

VESTMANNAEYJABÆR Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum telur mikilvægt að öll umdæmi landsins hafi þann mannskap sem til 
þarf til að takast á við rannsóknir á afbrotum sem framin eru á þeim svæðum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR P. FRIÐRIKSSON

Karlmaður á áttræðisaldri, 
búsettur í Vestmannaeyjum, var 
sýknaður í Hæstarétti af ákæru 
um kynferðisbrot gegn fimm ára 
stúlku í mars síðastliðnum. Rúmur 
mánuður leið frá því að stúlkan 
greindi lögreglu frá meintu broti 
þar til að hún var færð í Barnahús 
til skýrslutöku. 

Í millitíðinni var stúlkan ítrekað 
yfirheyrð um atvikið hjá sálfræð-
ingi, auk þess sem móðir hennar 
lét hana segja frá því sem gerst 
hafði. Héraðsdómur taldi þessa 
málsmeðferð rýra sönnunargildi 
frásagnar stúlkunnar. 

Forstjóri Barnaverndarstofu 
gagnrýndi vinnubrögð yfirvalda í 
Vestmannaeyjum á sínum tíma 
og sagði þau ekki í samræmi við 
verklagsreglur.

Nítján konur í Vestmannaeyjum 
kærðu manninn í kjölfar kæru 
stúlkunnar, en mál þeirra voru 
fyrnd.

Fleiri mál í Eyjum



GARÐPLÖNTUR

Skútuvogur - Grafarholt - Akureyri - Egilsstaðir
Akranes - Ísafjörður - Selfoss - Reykjanesbær - Dalvík

Verðsprengja       

Margarita

999kr

Birkikvistur

Rósaklúbbur Garðyrkjufélags 

íslands verður með kynningu 

á klúbbnum og veita góð ráð 

í Skútuvoginum laugardag og 

sunnudag milli 13:00 og 16:00

Garðplöntuveislalaugardag-sunnudags

SÍGRÆNARPLÖNTUR
sýpris og einir

 999krBIRKI

 999kr

Hansarós

  25%
AFSLÁTTUR

ALLAR
FJÖLÆRAR
PLÖNTUR

PELARGÓNÍA
 999kr

Rósaklúbburinn

  25%
AFSLÁTTUR

ALLIR RUNNAR

OG ALLAR

GARÐ- OG 

GARÐSKÁLARÓSIR
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Opnunartími:
Mán-Fös. kl: 10-18
Laug-Sun. kl: 12-16

Fossháls 5-7   l   110 Reykjavík
Sími 551 5600   l   utilegumadurinn.is 

Eximo 2011 hjólhýsi á einstöku verði!

Létt og meðfærileg hús, • 
auðveld í drætti.
Mjög gott verð.• 
Sterklega smíðuð hús.• 
Falleg hönnun.• 
91 Lítra ísskápur.• 
Gasmiðstöð m/ Ultra heat • 
(rafm. hitun)
Litaðar rúður• 
12 og 220 Volta rafkerfi.• 
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FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

ÍÞRÓTTIR Á ÞÍNUM
HEIMAVELLI m.visir.is

Fáðu Vísi í símann!
Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, 
meiri upplýsingar, meiri umræða, meira líf, 
meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval.
Þú færð meira af öllu á Vísi.

Flugsæti á góðu 
verði til München, 
Hamburg, Stuttgart 
og fleiri borga.
Eigum nokkur laus sæti í sumar í beinu flugi milli Ís-
lands og Þýskalands.  Flogið er frá Íslandi þrisvar í viku. 
Brottför er að kvöldi og lent í Þýskalandi snemma að 
morgni næsta dags.

 

 
 
 
 

 

Verð með 
sköttum:

Önnur leið frá kr. 

19.999,- 
Fram og til baka frá kr.

39.998,-
Nánari upplýsingar á skrifstofutíma 
í síma 588 8660 

Langholtsvegi 115 · 104 Reykjavík · Sími 588 8660 · flug@snaeland.is 

BANDARÍKIN, AP Dómari í New 
York ákvað í gær að Domin ique 
Strauss-Kahn, fyrrverandi yfir-
maður Alþjóðagjaldeyrissjóðs-
ins, fái að fara frjáls ferða sinna. 
Hann fær þó ekki að fara úr landi. 

Strauss-Kahn hafði verið hald-
ið í stofufangelsi í New York 
með ströngum skilyrðum síðan 
um miðjan maí, ákærður fyrir 
að hafa reynt að nauðga þernu á 
hótelherbergi í sömu borg þann 
14. maí.

„Þetta er mikill léttir,“ sagði 
William Taylor, lögmaður 
Strauss-Kahns, og sagði þetta mál 
sýna hve auðvelt sé að ásaka fólk 
um alvarlega glæpi. „Það er svo 
mikilvægt í þessu landi að fólk, 
og þá sérstaklega fjölmiðlar, felli 
ekki dóm fyrr en allar staðreynd-
ir liggja fyrir.“

Dómarinn sá ekki ástæðu til 
að fella niður ákærurnar á hend-
ur Strauss-Kahn. Svo virðist sem 
saksóknarar í málinu telji ákær-
urnar þó ekki jafn skotheldar og 
í fyrstu var talið.

Við rannsókn málsins kom í ljós 
að þernan laug að einhverju leyti 
til um atburðarásina. Meðal ann-
ars reyndist ekki rétt að hún hafi 
strax látið yfirmann sinn vita um 
að Strauss-Kahn hefði reynt að 
nauðga henni, eins og hún þó full-
yrti við lögreglu í fyrstu.

Þá reyndist hún hafa sagt ósatt 
um fortíð sína þegar hún sótti um 
hæli í Bandaríkjunum. Meðal ann-
ars hafði hún ekki skýrt rétt frá 
þegar hún sagði að sér hefði verið 
nauðgað í heimalandi sínu, Gíneu.

Ken Thompson, lögmaður þern-
unnar, svaraði allri gagnrýni á 
hana fullum hálsi.

„Það er ljóst að konan gerði ein-
hver mistök, en það þýðir ekki að 
hún sé ekki fórnarlamb nauðgun-
ar,“ sagði Thompson.

Hann sagði hana hafa komið til 
Bandaríkjanna vegna þess að hún 
hafi orðið fyrir limlestingu kyn-
færa. Hún hafi haft áhyggjur af 
því að slíkt hið sama yrði gert við 
dóttur hennar, sem nú er fimmtán 
ára. Einnig fullyrti hann að henni 
hefði verið nauðgað af hermönn-
um, en ekki skýrt rétt frá því í 
hælisumsókn sinni.

Strax og fréttist bárust af því 
í gær að framburður þernunn-

ar væri ekki jafn traustur og 
áður var talið, þá komu félagar 
Strauss-Kahns úr franskri póli-
tík honum strax til málsvarnar. 
Hann gæti enn tekið þátt í kosn-
ingabaráttunni fyrir forsetakosn-
ingar á næsta ári, þótt hann yrði 
ekki sjálfur í framboði. Þá gæti 
hann átt möguleika á ráðherra-
embætti í ríkisstjórn Sósíalista.
 gudsteinn@frettabladid.is

Laus úr haldi en 
ákærur óbreyttar
Dominique Strauss-Kahn, fyrrverandi framkvæmdastjóri Alþjóðagjaldeyris-
sjóðsins, fékk að fara frjáls ferða sinna í gær eftir sex vikur í stofufangelsi. 
Trúverðugleiki þernunnar sem sakaði hann um nauðgun er nú dreginn í efa.

LAUS ÚR VARÐHALDI Dominique Strauss-Kahn var brosmildur þegar hann yfirgaf 
dómhúsið í New York ásamt eiginkonu sinni, Anne Sinclair. FRÉTTABLAÐIÐ/AP



HEIMAVÖRN

NJÓTTU ÞESS AÐ VERA AÐ HEIMAN
Fólk er sjaldnast heima hjá sér þegar innbrot á sér stað. Með Heimavörn Securitas  
er heimilið verndað allan sólarhringinn, allt árið um kring.
Hafðu samband í síma 580 7000 og fáðu heimsókn frá öryggisráðgjafa.
Nánari upplýsingar er einnig að finna á vefsíðu okkar, www.securitas.is.
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Á VÉLHJÓLI UM FLÓÐAVATNIÐ Þrátt 
fyrir monsúnflóð á götum borgarinnar 
Lahore í Pakistan fór þessi blaðasali 
allra sinna ferða á vélhjóli.

NORDICPHOTOS/AFP

SAMFÉLAGSMÁL Tilkynningum til 
barnaverndarnefnda fækkaði 
um 13 prósent fyrstu þrjá mán-
uði ársins 2011, borið saman við 
sama tíma í fyrra. Þetta kemur 
fram í frétt á vef Barnaverndar-
stofu. 

Fjöldi tilkynninga í ár var 
2.148 fyrstu þrjá mánuði ársins, 
en var 2.466 fyrstu þrjá mán-
uði ársins 2010. Flestar tilkynn-
ingar bárust vegna áhættuhegð-
unar barna, eða um 44 prósent. 
Rúm 30 prósent tilkynninga 
voru vegna vanrækslu á börn-
um. Tæpur fjórðungur barst 
vegna ofbeldis gegn barni. 

Umsóknum um meðferðar-
heimili fækkaði úr 48 í 28 á milli 
ára, en umsóknum um fóstur-
heimili fyrir börn fjölgaði úr 31 
í 46 á umræddu tímabili.

  - sv

Nýjar upplýsingar frá BVS:

Tilkynningum 
fækkar um 13%

Umhverfis landið

Vilja opna hótel í gömlu 
bókasafni
AKRANES Stefnt er á að opna hótel 
í gamla bókasafnshúsinu á Akranesi 
á næstunni. Frá þessu er greint á vef 
Skessuhorns. 

Breytingar á deiliskipulagi á 
lóðinni eru nú í ferli. Bókasafn 
Akraness var áður í húsinu en 
hefur nú flust í verslunarmiðstöð við 
Dalbraut. Teikningar gera ráð fyrir við-
byggingu bæði vestan og austan við 
húsið auk nýrrar hæðar og bílakjall-
ara. Það er félagið Skarðseyri ehf. 
sem á húsið. 

Deiliskipulagstillaga hefur verið 
auglýst og er hægt að gera athuga-
semdir við hana til 2. ágúst. 

Átak gert vegna katta plágu
FLJÓTSDALSHÉRAÐ Bæjarstjórn Fljóts-
dalshéraðs hefur hafið átak vegna kattaplágu 
á svæðinu. Átak verður gert í að fylgja eftir 

samþykktum 
sveitarfélagsins 
um hunda- og 
kattahald. 

Íbúi á Fljóts-
dalshéraði hafði 
sent bréf þar sem 
kvartað er undan 

kattaplágu sem herji á hverfin í bænum. 
Kettir geri þarfir sínar í görðum og opnum 
bílum. Ástandið hafi verið slæmt í langan 
tíma og ekkert hafi verið að gert. 

Samþykktir sveitarfélagsins kveða á um að 
eigendum katta beri að sjá um að kettir þeirra 
valdi ekki ónæði, óþrifnaði eða óhollustu. 

Vísindamenn kanna 
Tjörneslög
HÚSAVÍK Jarðvísindamenn frá 
Yale-háskóla í Bandaríkjunum gera 
þessa dagana athuganir á Tjörnes-
lögunum við Hallbjarnarstaði. 

Hópurinn starfar í Þekk-
ingarsetrinu á Húsavík og hefur 
nýtt sér vinnuaðstöðu og aðstoð 
Náttúrustofu Norðausturlands og 
Þekkingarnets Þingeyinga. Hluti 
hópsins kom einnig í fyrrasumar 
en hópurinn mun nú dvelja í viku 
við rannsóknir í samstarfi við Nátt-
úrufræðistofnun Íslands. Vísinda-
menn og nemendur við háskólann 
eru í hópnum. 

Gæti þurft að senda Herjólf utan
VESTMANNAEYJAR Mögulegt er að Herjólfur verði 
sendur úr landi í slipp í haust. Ekki er laust pláss í 

slippnum á Akureyri í septem-
ber, þegar áætlað er að skipið 
fari í reglubundið viðhald. 

Eyjafréttir greina frá þessu 
og haft er eftir Kristínu Sigur-
björnsdóttur hjá Vegagerðinni 
að verið sé að leita tilboða í 

verkið. Beðið sé eftir tilboðum til að sjá hvort hag-
kvæmara sé að senda skipið til útlanda. Um tvo sólar-
hringa taki að sigla skipinu til Danmerkur. 

Herjólfur þarf að fara í slipp á tveggja ára fresti. 

Vilja 36 milljarða fjárfest-
ingu í Búlandsvirkjun
SKAFTÁRHREPPUR Suðurorka ehf. vill fjár-
festa fyrir um 36 milljarða króna í Búlands-
virkjun í Skaftártungu ef til þess fást leyfi. 

Virkjunin myndi veita Skaftá neðan við 
Hólaskjól í göngum inn á Þorvaldsaura, í fall-
göng til stöðvarhúss í Réttarfelli og um göng 
í farveg Skaftár við Búland. Þetta kemur fram 
á vef Sunnlenska. Raforkuvinnsla gæti hafist 
árið 2018. 

Stækka aflþynnu verksmiðju
AKUREYRI Forsvarsmenn aflþynnuverk-
smiðju Becromal í Krossanesi vilja stækka 
verksmiðjuna og auka framleiðslugetu um 50 
prósent á næstu árum. 

Skipulagsnefnd Akureyrar hefur heimilað fyrirtækinu að leggja fram 
breytingartillögu á deiliskipulagi vegna þessa. Einnig á að skoða hvort hægt 
sé að færa Krossanesbraut vegna stækkunarinnar. 

Eyþór Arnalds, einn forsvarsmannanna, segir í samtali við Vikudag að 
tökum hafi verið náð á mengunarvandamálum sem upp komst um í vetur. 
Hann segir verksmiðjuna nú starfa í sátt við umhverfið. 

ALLIR SAMAN NÚ

 TIL GÓÐS
HLAUPUM

... og ef við hlaupum 

fjórir saman ...

Það er lítið mál að 

hlaupa tíu kílómetra ...

... þá náum við 

heilu maraþoni ...



LÖGREGLUMÁL Hundarnir tveir sem 
réðust á fé í beitarhólfi við Þórð-
arkot í Eyrarbakkahreppi 9. júní 
drápu alls 29 lömb og sjö kindur. 
Sumt af fénu var dautt þegar að 
var komið en öðru þurfti að sálga 
vegna bitsára.

Sigurður Nilsen, einn eigenda 
fjárhópsins, segir að eigandi 
hundanna, sem voru af Boxer-kyni, 
eigi nú í viðræðum við lögregluna 
á Selfossi um bætur vegna fjár-
ins. Sigurður hefur gert kröfu um 
að fá 600 þúsund krónur í bætur. 
„Ég kastaði fram þessari tölu til að 
segja eitthvað. Skaðinn er auðvitað 
miklu meiri en það,“ segir Sigurð-
ur sem tekur fram að endanlegur 

skaði hans komi ekki í ljós fyrr 
fénu verður smalað í haust.

Það voru fangar frá Bitru, sem 
voru við girðingarvinnu stutt frá 
beitarhólfinu, sem fyrst gerðu 
viðvart um að dýrbítarnir væru 
í fénu. Í hólfinu voru 50 til 60 ær 
með lömb. 

Hundarnir voru skotnir á staðn-
um þegar Sigurður vitjaði um féð. 
Þeir voru örmerktir og því auðvelt 
að finna eiganda þeirra. 

Sigurður segir að hundarnir hafi 
rekið lömbin undan kindunum og 
það eigi eftir að koma í ljós hvort 
lömb og ær nái saman aftur. Þrjú 
lömb elur Sigurður heima eftir 
atvikið.   - shá

Eigandi dýrbíta ætlar að greiða eigendum skaðann:

Hundarnir drápu 29 
lömb og sjö kindur

HRIKALEG AÐKOMA Ekki er útilokað að hundarnir hafi verið í rúman sólarhring í 
beitarhólfinu.  MYND/GKS

marathon.is
Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka verður að morgni 

Menningarnætur, 20. ágúst. Vegalengdir við allra 

hæfi, allt frá Latabæjarhlaupi fyrir börnin og upp í 

heilt maraþon. 

Boðhlaup 
– hlauptu maraþon með 
félögum þínum
Gerðu Reykjavíkurmaraþonið þitt enn skemmtilegra. 

Í boðhlaupi taka 2-4 sig saman og skipta heilu 

maraþoni á milli sín. Nánar á marathon.is.

Hlaupastyrkur 
– hlaupum til góðs
Þú getur látið gott af þér leiða með hlaupinu. Á 

hlaupastyrkur.is getur þú safnað áheitum til 

stuðnings góðgerðarfélagi að eigin vali með því að 

fá vini og vandamenn til að heita á þig.

- Stoltur bakhjarl hlaupsins síðan 1997

... og söfnum fyrir 

Barnaspítala Hringsins á meðan

LISTVINAFÉLAG HALLGRÍMSKIRKJU 29. starfsár - í samvinnu við Sumartónleika í Skálholti

Hallgrimskirkja's Friends of the Arts Society 29th season - in collaboration with Skálholt Summer concerts 2011

SCHOLA CANTORUM 
Félagar úr Alþjóðlegu barokksveitinni í Den Haag
Chamber choir of Hallgrimskirkja 
and members of the Hague International 
Baroque Orchestra

Í minningu Helgu Ingólfsdóttur

TÓNLEIKAR Í HALLGRÍMSKIRKJU MÁNUDAGINN 4. JÚLÍ KL. 20

CONCERT IN HALLGRIMSKIRKJA MONDAY JULY 4 2011 AT 8 PM

In the Arms of a Dream

Í örmum draums

Stjórnandi
Music

Director of Hallgrimskirkja

og Benedikt Ingólfsson baritón

TÓNLEIKAR Í HALLGRÍMSKIRKJU MÁNUDAGINN 4. JÚLÍ KL. 20

CONCERT IN HALLGRIMSKIRKJA MONDAY JULY 4 2011 AT 8 PM

In the Arms of a Dream

Í örmum draums

SCHOLA CANTORUM 
Félagar úr Alþjóðlegu barokksveitinni í Den Haag
Chamber choir of Hallgrimskirkja 
and members of the Hague International 
Baroque Orchestra

Í minningu Helgu Ingólfsdóttur

Miðaverð dmission

Stjórnandi
Music

Director of Hallgrimskirkja

og Benedikt Ingólfsson baritón

Í minningu Helgu Ingólfsdóttur

Miðaverð dmission
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SPOTTIÐ

ÞORSTEINN 
PÁLSSON

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Lítið jafnvægi er í Evrópu-
sambandsumræðunni. 
Aðildarandstaðan hefur 
skýrt markmið og lýtur 

sterkri pólitískri forystu sem hefur 
verið miklu fyrirferðarmeiri en 
ríkisstjórnin. Aðild er á hinn bóg-
inn ekki markmið ríkisstjórnarinn-
ar. Hún ber aðeins embættislega 
ábyrgð á að framkvæma ákvörðun 
Alþingis um aðildarviðræður sem 
samþykkt var án sameiginlegs 
skilnings um markmið.

Innan ríkisstjórnarinnar er auk-
heldur alvarlegur ágreiningur um 
hvernig staðið skuli að viðræðun-
um. Fyrir þá sök er enginn í stöðu 
til að taka pólitíska forystu í mál-
inu á breiðum grundvelli. Þörfin 

fyrir hana er þó 
augljós. Þrátt 
fyrir þetta vill 
Alþingi og nærri 
helmingur þjóð-
arinnar halda 
viðræðunum 
áfram og meiri-
hluti nei-hliðar-
innar í skoðana-
könnunum hefur 
heldur minnkað.

Þetta vekur spurninguna: Hvers 
vegna hefur aðildarandstæðingum 
ekki tekist að nýta þessa stöðu til 
að ná meiri árangri? Svarið gæti 
legið í því að röksemdafærsla 
þeirra þyki rista grunnt. Öll flók-
in mál þarf vissulega að setja í 

einfaldan búning fyrir almenna 
umræðu. Mestu máli skiptir hins 
vegar að einföldunin sé í jarðsam-
bandi við veruleikann.

Einföldun Evrópuandstæðinga 
er þessi: Ísland valdi eitt ríkja 
rétta leið með því að hafna alfarið 
að ábyrgjast skuldir óreiðumanna 
og hefur hagnýtt sér óskoraðan 
fullveldisrétt yfir eigin gjaldmiðli 
til að efla útflutning. Leið Evrópu-
sambandsins er að þvinga þjóðir til 
að ábyrgjast skuldir óreiðumanna 
og hefta útflutningsvöxt með sam-
eiginlegum gjaldmiðli. 

Í þessum búningi veltur aðild-
arspurningin fyrst og fremst á 
afstöðu til óreiðumanna og krón-
unnar.

Deilan um „óreiðumannastefnuna“

Þá má spyrja: Eru þessar 
einföldu fullyrðingar í 
einhverju jarðsambandi 
við veruleikann? Í nýrri 

skýrslu OECD kemur fram að 
Írar gengu langsamlega lengst 
allra þjóða í að ábyrgjast skuld-
bindingar banka. Ísland er í öðru 
sæti á þeim lista en ekki utan 
hans.

Ákvarðanir Íra voru teknar 
áður en ESB og AGS gátu sett 
skilyrði fyrir aðstoð sem kom 
síðar til. Ákvarðanir Íslands voru 

teknar bæði í tíð fyrri ríkisstjórn-
ar og þeirrar núverandi og eins í 
tíð fyrri og núverandi yfirstjórnar 
Seðlabankans. 

Stærsta einstaka ábyrgð 
íslenskra skattborgara samkvæmt 
mati OECD var vegna svokall-
aðra ástarbréfa Seðlabankans. Sú 
fyrir greiðsla var veitt stóru bönk-
unum eftir að seðlabankastjórnin 
hafði að eigin sögn varað ríkis-
stjórnina við að ekki væri unnt að 
bjarga þeim frá falli. Seðlabanka-
stjórnin ver sig með því að þetta 

var nákvæmlega það sama og 
aðrir seðlabankar í Evrópu voru 
að gera. Það er satt og rétt.

Nokkru fyrir fall bankanna 
þrýsti Seðlabankinn á ríkis-
stjórnina að yfirtaka ábyrgð á 
öllum skuldum Glitnis með nýju 
hlutafé frá skattborgurunum. 
Sú aðgerð mistókst illilega. En 
bankastjórnin ver sig með því 
að seðlabankar og ríkisstjórnir í 
öðrum Evrópuríkjum voru í óða 
önn að gera það sama. Það er líka 
satt og rétt.

Jarðsambandið við veruleikann

Þáverandi bankastjórn Seðla-
bankans og fyrrverandi 
fjármálaráðherra sömdu um 
lánafyrirgreiðslu frá AGS, 

nokkrum ESB-ríkjum og Noregi 
með mjög ströngum skilyrðum um 
aðhaldsaðgerðir í ríkisfjármálum og 
peningamálum. Þetta var í eðli sínu 
sams konar aðstoð og Grikkland og 
Írland fá nú frá ESB og AGS og með 
sams konar skilyrðum nema að þar 
eru engin gjaldeyrishöft í spilunum.

Fyrir hrun krónunnar var banka-
stjórn Seðlabankans ekki í færum 
um að nýta fullveldisréttinn yfir 
krónunni í þágu útflutningsgrein-

anna. Ástæðan var fyrst og fremst 
sú að á alþjóðlega opnum fjármála-
markaði eru aðrir kraftar sterkari. 
Af sömu ástæðu gat bankastjórnin 
ekki komið í veg fyrir hrun krón-
unnar með þeim afleiðingum sem 
allir þekkja fyrir efnahag fyrir-
tækja og heimila.

Utan sem innan ESB eru þjóðir 
einfaldlega hver annarri háðar í 
peningamálum. Falli evran fellur 
krónan. Eftir hrun er meiri útflutn-
ingshagvöxtur á Írlandi með evru 
en á Íslandi með sjálfstæða krónu. 
Samkeppnisvandi Grikkja stafar 
meir af skipulagsbrestum í ríkis-

rekstri og atvinnulífi en of háum 
launum sem lækka þyrfti með geng-
isfellingu. 

Þegar öllu er á botninn hvolft hafa 
Ísland og þau ríki ESB, sem lent hafa 
í mestum erfiðleikum, ekki farið svo 
ólíkar leiðir. Og bæði hér og þar er 
óvissa um árangur þó að Grikkir 
standi sennilega verst að vígi. Þess-
ar staðreyndir eru ekki nýjar af 
nálinni. Þær blasa við hverjum sem 
fylgist með helstu fréttum. Einmitt 
þess vegna virðist röksemdafærsla 
aðildarandstæðinga virka á marga 
eins og hún hafi sömu eðlisþyngd og 
nýju fötin keisarans.

Eðlisþyngd nýju fata keisarans

F
yrirspurnir alþingismanna til ráðherra eru mikilvægur 
þáttur í aðhaldi þingsins með framkvæmdarvaldinu. 
Þessi réttur þingmanna er þó stundum misnotaður; 
stundum liggja svörin þegar fyrir og stundum spyrja 
þeir spurninga sem leiða af sér mikla vinnu fyrir ráðu-

neytin án þess að við blasi að upplýsingarnar skipti miklu máli.
Núverandi forsætisráðherra, Jóhanna Sigurðardóttir, þekkir 

fyrirspyrjandahlutverkið vel. Þegar hún var í stjórnarandstöðu 
lagði hún einu sinni fram 107 fyrirspurnir á 17 mánuðum, frá 

október 2003 fram til febrúar 
2005. Þá var reiknað út að þetta 
væru hátt í fjórar fyrirspurnir á 
hverri viku sem þingið sat og að 
færu sex vinnustundir að meðal-
tali í að svara hverri þyrfti 
stjórnarráðið að hafa tvo deild-
arsérfræðinga í því verki einu 
að undirbúa svör til Jóhönnu.

Nú hefur Ríkisendurskoðun slegið á fingur forsætisráðherra 
fyrir slæleg vinnubrögð við að svara fyrirspurn frá stjórnar-
andstöðuþingmanni. Fyrirspurn Guðlaugs Þórs Þórðarsonar um 
verktakagreiðslur stjórnarráðsins til starfsmanna félagsvís-
indasviðs Háskóla Íslands var ekki tilefnislaus, því að auðvitað 
á þingið og almenningur rétt á að vita hvernig fé skattgreiðenda 
er varið, og ekki átti að vera erfitt að svara henni; upplýsingarnar 
eru í bókhaldi ráðuneytanna. Ríkisendurskoðun telur að samt hafi 
forsætisráðuneytið klúðrað svarinu, án þess þó að upplýsingum 
hafi vísvitandi verið leynt. Stofnunin leggur til ýmsar breytingar 
á verklagi svo veita megi Alþingi sem nákvæmastar upplýsingar. 

Tölurnar sem nú liggja fyrir benda ekki til að í greiðslunum 
felist neitt hneyksli sem hefði þurft að fela. Viðbrögð forsætisráð-
herra við aðfinnslum þingmannsins við hið upphaflega svar eru 
hins vegar umhugsunarverð. Í bréfi sem Jóhanna skrifaði Alþingi 
og Ríkisendurskoðun í janúar var hún sármóðguð í garð Guð-
laugs, sem hafði komið auga á misræmi í tölunum. Jóhanna sagði 
aðfinnslurnar „alvarlegri en gengur og gerist því þingmaðurinn 
sakar forsætisráðherra landsins beinlínis um að leyna þingið vís-
vitandi upplýsingum“. Slíkt væri „í besta falli kjánalegt“.

Þingtíðindin muna allt sem sagt er á Alþingi, þar á meðal orð 
Jóhönnu Sigurðardóttur sem var öskuill í ræðu 20. nóvember 
1996 yfir svari við fyrirspurn sinni um húsnæðismál frá Páli 
Péturssyni, þáverandi félagsmálaráðherra. Jóhanna kallaði 
svörin „ámælisverð og ófyrirleitin“. Þar kæmu fram „villandi 
og beinlínis rangar upplýsingar þannig að við jaðrar að um beina 
fölsun á staðreyndum sé að ræða“ – og svo alvarlegir hlutir að 
jafna mætti við „hreina valdníðslu“. Jóhanna taldi fulla ástæðu 
til að Ríkisendurskoðun legði mat á svar ráðherrans.

Þetta er ekki í fyrsta sinn sem ráðherrann Jóhanna lendir 
í vandræðalegri mótsögn við stjórnarandstöðuþingmanninn 
Jóhönnu. Hefði hún ekki átt að spara stóru orðin og leggja bara 
áherzlu á að stjórnarráðið vandaði sig betur við að svara fyrir-
spurnum þingmanna?

Stjórnarráðið þarf að vanda svör til Alþingis.

Ráðherrann og 
fyrirspyrjandinn

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN

TRÚLOFUNARHRINGAR
falleg minning á fingur

www.jonogoskar.is                        LAUGAVEGUR / SMÁRALIND / KRINGLAN
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Formlegar viðræður Íslands við 
Evrópusambandið um hugsan-

lega aðild hófust nú nýverið á ríkja-
ráðstefnu. Þar voru teknir fyrir 
fjórir samningskaflar af 35 alls og 
þar af var umræðum lokið um tvo 
kafla. Áður hafði samningsafstaða 
íslenskra stjórnvalda verið mótuð 
í samráði við utanríkismálanefnd 
Alþingis. Fram undan er þó stremb-
in vegferð þar sem tekist verður á 
um margvísleg grundvallaratriði 
og ríka hagsmuni.

Umdeilt mál en sterkur grunnur
ESB-aðild er umdeild hér á landi. 
Skoðanakannanir undanfarin ár 
hafa m.a. endurspeglað hversu 
umdeilt málið er en jafnframt leitt 
í ljós að afstaða þjóðarinnar breyt-
ist frá einum tíma til annars. Engu 
að síður hefur núverandi stefna, að 
ljúka aðildarviðræðum og bera nið-
urstöðuna undir þjóðina, átt miklu 
fylgi að fagna skv. könnunum. Ætti 
það að vera kappsmál bæði þeirra 
sem fyrirfram eru andsnúnir aðild 
að sambandinu og eins hinna sem 
eru aðild hliðhollir. Fyrir hinn 
stóra hóp þjóðarinnar sem hefur 
ekki gert upp hug sinn er brýnt að 
viðræðum verði lokið og niðurstað-
an um kosti og galla liggi fyrir með 
óyggjandi hætti og á grunni henn-
ar verði unnt að taka málefnalega 
afstöðu til málsins.

Ísland mætir til þessara við-
ræðna vel undirbúið og byggir þar 
á vandaðri vinnu fjölmargra, bæði 
fulltrúa ráðuneyta og stofnana en 
einnig og ekki síður ýmissa hags-
munaaðila sem leggja mikilvægan 
skerf til góðrar undirstöðu. Einn-
ig skiptir hér máli að Ísland hefur 
verið þátttakandi í evrópsku sam-
starfi innan EES um langt árabil, 
notið þess ávinnings sem það býður 
upp á en um leið kostað því til sem 
samstarfinu fylgir. Aðalsamninga-
nefnd Íslands og einstakir samn-
ingahópar eru vel skipaðir færu 
og samviskusömu starfsfólki sem 
hefur það eitt að leiðarljósi að skila 
góðu verki og ná sem bestri samn-
ingsniðurstöðu út frá íslenskum 
hagsmunum. Viðræður Íslands 
við ESB byggja þannig á sterkum 
grunni.

Umræða í ójafnvægi
Því miður hefur ESB-umræðan 
hins vegar verið á brauðfótum. 
Þar tíðkast hin breiðu spjótin, póli-
tískur rétttrúnaður í hávegum 
hafður, upphrópanir og aðdrótt-
anir gagnvart þeim sem hafa aðra 
skoðun eða vilja nálgast málið frá 
ólíku sjónarhorni. Samherjar tor-
tryggðir. Eiginleg rökræða, þekk-
ingaröflun og greining er gjarnan 
víðs fjarri. Úr ranni þeirra sem eru 
eindregnir stuðningsmenn aðildar 
heyrist gjarnan bábiljan um að 
aðild muni leysa hvern vanda þjóð-
arinnar en úr öndverðri átt ber-

ast formælingar um að aðild þýði 
endalok sjálfstæðis þjóðarinnar. 
Að mínu mati á hvorugt við rök að 
styðjast.

Þjóðmálaumræðan þarf að dýpka 
og breikka í tengslum við ESB-
álitamálið. Við þurfum að skoða til 
hlítar hvaða breytingar hafa orðið 
á Evrópusambandinu undanfarin 
10-15 ár, frá því að vera „klúbbur“ 
nokkurra ríkra þjóða yfir í að vera 
umfangsmikill samstarfsvettvang-
ur meirihluta Evrópuríkja, bæði 
þeirra sem vel standa og eins ann-
arra sem verr eru sett. Ennfrem-
ur þær breytingar sem felast í því 

að áhrif Evrópuþingsins hafa auk-
ist á kostnað framkvæmdarvalds-
ins og sömuleiðis þær hremmingar 
sem ganga yfir nokkur ESB-ríki og 
evrusvæðið. Um leið þarf að kryfja 
til mergjar hvaða leiðir eru færar 
fyrir íslenskt samfélag eftir efna-
hagshrunið því aðstæður hér á 
landi hafa vissulega líka tekið mikl-
um breytingum að undanförnu.

Farsæl framtíð
Mín afstaða er eindregið sú að við 
eigum að ljúka aðildarviðræðum 
við ESB, helst sem allra fyrst, og 
leggja okkur fram um að ná sem 

bestri samningsniðurstöðu. Á þann 
hátt getum við gengið úr skugga 
um hvað raunverulega felst í aðild, 
hvaða kostir fylgja henni og sókn-
arfæri, en einnig hvaða gallar og 
fórnir eru aðild samfara, hvað 
ávinnst og hvað tapast. Þannig 
getur hver og einn lagt heildstætt 
mat á það hvort hann telur hags-
munum þjóðarinnar til lengri tíma 
litið betur borgið utan eða innan 
Evrópusambandsins. Það skiptir 
okkur öll miklu máli að hvor leiðin 
sem þjóðin velur þegar hún tekur 
afstöðu í þjóðaratkvæðagreiðslu 
verði Íslandi til farsældar.

Ísland og ESB – leiðin fram undan
ESB-aðild

Árni Þór Sigurðsson
formaður utanríkis-
málanefndar Alþingis

ÚR ERLENDUM LEIÐURUM

5 prósent eru of mikið
Þegar allir frá Vinstri flokknum til 
Íhaldsflokksins eru sammála um 
hvað gera þarf mætti ætla að eitt-
hvað sé annaðhvort kolrangt eða 
hárrétt. Allir krefjast niðurskurðar 
í fjárlögum ESB fyrir árin 2014 til 
2020. En framkvæmdastjóri ESB, 
José Manuel Barroso, vill eyða.
Það er stríðsástand á götum 
Grikklands. Í Evrópu leitar fólk 
örvæntingarfullt eftir vinnu sem 
ekki er að fá. Á Spáni, í Portúgal, 
á Írlandi og í Bretlandi hafa menn 
þegar bitið í hið súra epli og skera 
nú mikið niður. Kreppuaðgerð-
irnar hafa þegar verið óheyrilega 
kostnaðarsamar og enn vitum við 
ekki hvaða útgjalda er að vænta í 
framtíðinni.
Í slíku ástandi er bæði rangt og 
pólítískt ögrandi að leggja til 5 
prósenta aukningu á fjárlögum.
www.svd.se/opinion
Úr leiðara Svenska Dagbladet

Einkastríð á hafi nu
Stjórnin hefur nú samþykkt 
að vopnaðir verðir megi vera 
um borð í skipum skráðum í 
Noregi. Ástæðan er sú að alþjóð-
legum skipaferðum, þar á meðal 
norskum, stafar sífellt meiri ógn af 
sjóræningjum á Indlandshafi og 
í Adenflóa. Það hefur ekki verið 
auðvelt að taka þessa ákvörðun.
www.aftenposten.no/meninger
Úr leiðara Aftenposten

www.harpa.is
TÓ N LISTA R- OG
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Í R EYKJAVÍK

SUMARKVÖLD 
Í HÖRPU  

TÓNLEIKAR Í ELDBORG 
8. júlí kl. 20.00

Einleikarar:  
Maxim Vengerov 
og Maria João Pires
Stjórnandi: Maxim Vengerov

Hljómsveit: St. Christopher hljómsveitin

Beethoven: Rómansa í F-dúr

Beethoven: Píanókonsert nr. 4 í G-dúr op. 58

Tchaikovsky: Serenaða op. 48
 

9. júlí kl. 20.00       
St. Christopher 
hljómsveitin
Stjórnandi: Donatas Katkus

Verk eftir: Haydn, Ciurlionis, Elgar og Grieg
 

10. júlí kl. 20.00  

Maria João Pires
Franz Schubert: Sónata nr. 6 

og Silungakvintettinn í A-dúr op. 114

ásamt Art Vivo strengjakvartettinum

KLASSAPASSINN
ÞRENNIR TÓNLEIKAR
Á FRÁBÆRU VERÐI
FÆST Í MIÐASÖLUNNI8.–10. JÚLÍ
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Þið segist ekki þekkja hvort annað, 
en hefur þú, Elísabet, lesið viku-
blaðið Monitor sem Björn hefur rit-
stýrt undanfarin tvö ár? Og þekk-
irðu bókmenntaverk Elísabetar, 
Björn? 
Elísabet: Nei, ég vissi ekki að 
Monitor væri til fyrr en við ákváð-
um að hittast, en þó klingdi það 
einhverjum bjöllum. Synir mínir 
voru ægilega hneykslaðir yfir því. 
Þeir sögðu mér að Monitor væri 
stuðblað. Svo las ég það loks í gær 
og er bara svakalega hrifin, sér-
staklega af forsíðunum – mjög 
flottar og mikill karakter í þeim. 
Einnig talaði ég við vin minn nú í 
morgun, Heiðar Sumarliðason leik-
stjóra, og hann sagði að þetta væri 
hnakka- og skinkublað. Sonur minn 
hlýtur þá að vera hnakki ef hann 
les blaðið og ég sagði Heiðari að 
hann skyldi ekki kalla son minn 
hnakka. Þá sagði hann; „Bíddu, 
tók hann ekki þátt í fegurðarsam-
keppni?”
Björn:  Ég hef alltaf vitað hver 
Elísabet er og man til að mynda 
eftir Fótboltasögubókinni hennar. 
Ég hef reyndar ekki lesið bókina 
ennþá en ætla mér að gera það. En 
svo þekki ég tvíburasyni hennar, 
Jökul og Garp, og eru það ekki 
hennar helstu verk?
Elísabet: Jú, og einn strákur í við-
bót, Kristjón.

Þið eruð sitt af hvorri kynslóðinni. 
Elísabet, veist þú hvað gerðist árið 
sem Björn fæddist, 1984? Og veist 
þú Björn hvað gerðist á fæðing-
arári Elísabetar, 1958? 
Elísabet: Mér finnst eins og það 
eigi að vera eitthvað sem ég ætti 
að muna frá árinu 1984 en ég man 
eiginlega ekkert nema að tvíbur-
arnir mínir fæddust. Maður þarf 
að gúgla þegar maður á að muna 
svona langt aftur. 
Björn: Ég man þrennt frá fæð-
ingarári Elísabetar. HM í knatt-
spyrnu var haldið í Svíþjóð og Pelé 
sló þar í gegn, 17 ára gamall, og 
Boris Past ernak hlaut bókmennta-
verðlaun Nóbels. Michael Jackson 
fæddist ... 
Elísabet: Mundirðu þetta?
Björn: Já, þetta var mitt sérsvið 
innan Gettu betur liðsins í mennta-
skóla – Nóbelsverðlaun og eitthvað 
svona dót. 
Elísabet: Geturðu þá sagt mér 
hvort að ég fái Nóbelinn? Eins og 
árið 2030 og eitthvað?
Björn: Ég get því miður ekki spáð 
í framtíðina en get sagt ykkur að 
þetta er mjög grunnur fróðleikur. 
Maður lærði sigurvegara og ártöl 
en ef þið farið að kryfja mig um 
Pasternak veit ég ekki annað en 
að hann skrifaði doktor Sívagó. Ég 
veit ekkert um Ísland á þessum 
tíma.
Elísabet: Steinn Steinarr dó árið 
1958.
Björn: Hann hefur þá bara verið 
fimmtugur eða hvað? 
Elísabet: Rétt. Mér fannst það allt-
af svo dramatískt að hann skyldi 
deyja á árinu sem ég fæddist, mig 
langaði alltaf svo að hitta hann. En 
þú getur þá kannski hjálpað mér 
með mína spurningu, hvað gerð-
ist árið 1984? Voru ekki einhver 
stjórnarskipti?
Björn:  Voru það þá Ólafur Jóhann-
esson og Geir... hvers son er 
hann...?
Elísabet: Hallgrímsson. 
Björn: Já, var ekki ríkisstjórn 
Ólafs skipt út fyrir ríkisstjórn 
Geirs?
Elísabet: Eða var það ekki öfugt – 
Geir út fyrir Ólaf?
Björn: (Við blaðamann) Seturðu 
þetta nokkuð í viðtalið?

 
Hrina verðhækkana er fram undan 
að sögn hagfræðings Alþýðusam-

bandsins. Ef þið mættuð gefa 
hverju heimili í landinu fokdýra 
munaðarhluti – hvað mynduð þið 
setja í pakkann?
Björn: Íþróttaskó, hlaupagalla, 
iPod, úr og Labrador-hund svo 
allir fari út að hlaupa. Ég hef svo 
mikla trú á að útivera og hreyfing 
sé besta meðalið við allri vanlíðan. 
Elísabet: Gæti ég fengið Siberian 
husky? Mínar gjafir yrðu að fjar-
lægja lúpínurnar af Mýrdalssandi 
og gamall Nokia-sími. Af hverju? 
Þeir eru bara svo æðislegir. Ég 
verð líka bara hrædd þegar ég sé 
svona síma með snertiskjá eins og 
Björn er með. Ég er búin að eiga 
minn Nokia í 10 ár og Páll Óskar 
líka. Ég myndi einnig vilja gefa 
íslenskum fjölskyldum það að vera 
ástfangnar, sjá fegurðina, verða 
jafnvel reiðar og prófa að setja 
mörk. Finna hina innri hreyfingu. 

 
Í kjölfar gagnrýni hefur verið 
ákveðið að hætta við námskeið 
sem halda átti fyrir stúlkur á 
aldrinum 8-15 ára. Á þeim átti að 
fræða stúlkurnar um litafræði, 
hárgreiðslu, hand- og fótsnyrtingu, 
snyrtimennsku, göngu og líkams-
burð, dans og borðsiði. Hvernig 
sæjuð þið fyrir ykkur svona skóla 
og hvaða kona gæti kennt prins-
essufræði? Er til hinn íslenski 
prins?  
Elísabet: Ég var einu sinni kölluð 
Prins Elísabet.
Björn: Var það vegna þess að þú 
reyktir Prins?
Elísabet: Jú, þú ert útsmoginn. 
En prinsessuskóli finnst mér bara 
góðra gjalda verður af því að stelp-
ur og allir hafa gaman af því að 
vera fínir. Þið sjáið til dæmis að 
núna, fyrir þessa myndatöku, hélt 
ég að það væri bara ég sem þyrfti 
að fara á klósettið til að varalita 
mig en Björn fór líka.
Björn: Ég fór samt ekki til að vara-
lita mig!
Elísabet: Nei, en svona aðeins til að 
laga hárið sko. En í Prinsessu skóla 
þyrfti líka að vera Línu langsokks 
bekkur þar sem stelpum væri 
kennt að brjóta reglur og klæða sig 
eins og druslur og þá væri hægt að 
blanda þeim lærdómi öllum saman. 

Ástæðan fyrir því að Shakespeare 
er svona vinsæll er að hann kunni 
að blanda. Ein fullkomin lína virk-
ar bara ekki. Prinsessa sem kann 
að vera óþekk hefur miklu meira 
aðdráttarafl.
Björn: Þetta prinsessuskólamál 
var allt frekar klaufalegt en ég 
held að þessi kona hafi ekki meint 
neitt illt með þessu, þetta var svo-
lítill stormur í vatnsglasi. En ég 
er með manneskjuna til að kenna 
prinsessu- og prinsahegðun. Það 

er Páll Óskar í bæði hlutverk því 
hann er náttúrulega bæði prins og 
prinsessa Íslands og einhver heil-
steyptasti karakter sem ég hef 
talað við. Bæði ótrúlega flottur í 
útliti, heill, með hlutina á hreinu og 
rétta forgangsröðun. Allir verða að 
betri manneskju við að spjalla við 
Pál Óskar.
Elísabet: Ég tek undir þetta og ég 
myndi einnig ráða mömmu í starf-
ið. Hún myndi kenna þeim arab-
ísku og gera þær að arabískum 
prinsessum. Prinsessur verða að 
geta tínt kuðunga svo hún myndi 
fara með þær niður í fjöru. Looloo 
skott, vinkona mín, gæti líka kennt 
þeim að búa til prinsa í fjörunni, 
hlaðna úr grjóti. 

Hinn 84 ára gamli Benedikt páfi 
sextándi setti inn sína fyrstu 
færslu á Twitter í vikunni. Þið 
eruð bæði á Facebook, hver er 
síðasti „status“ sem þið settuð 
þar inn? Munið þið eftir einhverj-
um slíkum sem vakti sérlega mikil 
viðbrögð?
Elísabet: Ég sem set alltaf svo 

djúpa og merkilega statusa setti 
inn í morgun: „Ég er vöknuð“. 
Þetta er það auvirðilegasta sem 
ég hef sett inn. Hins vegar setti ég 
„Ekki fara í útlegð frá bestu hlið-
um sjálfs þíns“ í gærkvöldi.
Björn: Minn síðasti er „Hverjum er 
ekki Osama þótt Obama sé til ama 
á Bahama“ en hann er frá 4. maí. 
Ég fékk ekki nógu mörg læk á hann 
fyrir minn smekk.
Elísabet: Í fyrradag skrifaði ég 
„Hvað er pirringur á ensku?“. Ég 

lít á Facebook-stöður sem svona 
veiði og hélt í því ljósi að ég fengi 
ekkert á þetta en ég fékk einhverj-
ar 30-40 athugasemdir frá alls 
konar frægu fólki, svo sem Helgu 
Kress og Guðmundi Andra Thors-
syni. Þau höfðu öll skoðun á þessu. 
Það er svolítið traust að setja eitt-
hvað eins og „Lífið er dásamlegt“ – 
ég fæ fimmtíu læk á það. Svo fékk 
ég mikið út á það að segjast eiga 
kærasta.
Björn: Já, allt svona er örugg leið 
til að fá læk. Einhver ástamál og að 
pósta frétt um væntanlegt barn. Ég 
hef ekki lent í því að þurfa að pósta 
því ennþá, en ég mun örugglega fá 
mikið á það. Elísabet er að greini-
lega að beita stærstu möðkunum í 
þessari veiði. Svo situr hún pott-
þétt bara og bíður eftir að húrra-
hrópin yfir „Lífið sé dásamlegt“ 
hrannist inn. Ég neita að fara auð-
veldu leiðina! 

Orðið er laust. Þið fáið nokkur orð 
til að segja hvað sem er, við hvern 
sem er, í meira en 100.000 eintök-
um.  

Björn: Ég tileinka þetta pláss 
tengdapabba mínum, Reyni Guð-
jónssyni, sem lést í síðustu viku. 
Hann er einhver mesti meistari 
sem ég hef kynnst og kunni öðrum 
fremur að lifa lífinu og njóta þess. 
Í minningu hans hef ég eftir orð 
Nietzsche: „Lífið er hundrað sinn-
um of stutt til að láta sér leiðast.“ 
Hann lifði lífinu vel og skemmti-
lega og mér finnst að allir þurfi að 
hafa þetta bak við eyrað.
Elísabet: Má ég ekki taka undir 
þetta bara? Ég eignaðist þennan 
kærasta og þá varð allt svo mikið 
mál allt í einu. Hvort ég ætti að 
vera kaldhæðin eða góð eða eitt-
hvað annað? Ég hringdi í vin 
minn, Óttar Guðmundsson lækni, 
og spurði hvernig ég ætti að fara 
að þessu. Hann sagði: „Lífið er svo 
stutt Elísabet, maður veit aldrei 
hvenær það er búið, þannig að þú 
skalt bara njóta.“

Að lokum. Hafið þið plankað?
Björn: Nei. 
Elísabet: Hvað er plank?
Björn: Það er þegar fólk ligg-
ur staurbeint á maganum á sem 
undarlegustu stöðum og lætur 
taka mynd af sér við athæfið. Nú 
er meira að segja verið að birta 
myndir af mönnum eins og Guðna 
Ágústssyni að gera þetta.
Elísabet: Eins og fólk sé í líkkistu?
Björn: Nei það liggur á hvolfi, á 
maganum. (Björn tekur upp sím-
ann, gúglar með snertiskjánum og 
finnur þar dæmi um plank. Hann 
réttir Elísabetu símann og sýnir 
henni mynd af Guðna Ágústssyni: 
„Hér er Guðni Ágústson að planka 
garðstól.“
Elísabet: Ég sá svona mynd af syni 
mínum á Facebook í gær. Hann var 
voða undarlegur.  Má ég sjá þetta 
(rýnir í skjáinn) – eins og arm-
beygjur?
Björn: Nei, ég er ekki alveg inni í 
þessu. En ef fólk hefur gaman af 
þessu er þetta frábært.
Elísabet: Ég ætla bara að planka á 
þilfarinu hjá Samherja. Ég þarf að 
selja þeim 5.000 eintök af bókinni 
minni. Mig langar að kaupa mér bíl. 
Björn: Ég sýni Elísabetu stuðning 
og tek myndina af henni.

Í fyrradag skrifaði ég „Hvað 
er pirringur á ensku?“. Ég lít á 
Facebook-stöður sem svona veiði 
og hélt í því ljósi að ég fengi 

ekkert á þetta en ég fékk einhverjar 30-40 
athugasemdir frá alls konar frægu fólki.

Á RÖKSTÓLUM

Hrædd við snertiskjásíma
Allir verða að betri manni við að spjalla við Pál Óskar. Þetta er mat Björns Braga Arnarssonar og Elísabetar Jökulsdóttur. 
Júlía Margrét Alexandersdóttir hlustaði á þau skipuleggja plank á plani Samherja.

HVAÐ ER PLANK? Björn Bragi Arnarsson blaðamaður útskýrði plank fyrir Elísabetu Jökulsdóttur. „Nú er meira að segja verið að birta myndir af mönnum eins og Guðna 
Ágústssyni að gera þetta,“ sagði Björn. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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tórum hluta þess rabarbara sem 
hvarf með óútskýrðum hætti á 
Stöðvarfirði á áttunda og níunda 
áratug síðustu aldar var stolið 
af mér og mínum vinum. Það er 
orðið tímabært að viðurkenna 

það. Ástæðan var einföld. Stolinn rabarbari 
er einfaldlega betri á bragðið en sá sem er 
fenginn með öðrum hætti. Þannig mátti líka 
fá nær óheftan aðgang að búri húsmæðra 
því, einhverra hluta vegna, virtist sykurát 
vera í besta lagi ef við félagarnir vorum með 
rabarbara í hendinni. Þetta virðist reyndar 
hafa átt við víða um land.

Bláar, gular og rauðar
Eða ekki var annað að skilja á Degi rab-
arbarans sem var haldinn í fyrsta skipti í 
Árbæjarsafni á fimmtudaginn. Fullt var út 
úr dyrum en Erfðalindasetur Landbúnað-
arháskólans í samstarfi við Árbæjarsafn 
stóð fyrir dagskrá þar sem þess var freistað 
að vekja athygli á starfsemi Erfðalindaset-
ursins. 

Tengingin er ekki augljós; erfðaauðlind-
ir og rabarbari. Erfðafjölbreytni plantna og 
dýra er reyndar undirstaða landbúnaðar í 
heiminum, eins og Áslaug Helgadóttir, pró-
fessor við Landbúnaðarháskólann, útskýrði. 
„Þessar erfðaauðlindir fæða okkur og klæða, 
veita okkur skjól, byggingarefni og ekki síst 
yndi,“ sagði Áslaug. 

Auðvitað er það íslenska búféð sem hér 
um ræðir. Allir viðurkenna sérstöðu búfjár-
stofna landsins en leitun er að samfélögum 
sem byggja sinn landbúnað á eins gömlum 
merg og sá íslenski. Kýrin, hesturinn, sauð-
féð og geiturnar koma þar fremst ásamt 
hænunni og íslenska fjárhundinum. Hér eru 
einnig undir nokkrar villtar trjátegundir 
eins og birkið, og jurtir sem eru sérstaklega 
hentugar til ræktunar hér á landi og má 
nefna séríslenskt bygg. Þá eru ónefndar mat-
jurtir eins og kartöflur, bláar, gular og rauð-
ar. Gulrófan, afbrigði kennd við Maríubakka 
og Sandvík, er séríslensk, ýmsir berjarunnar 
eins og rifs. Og svo rabarbarinn.

Skiptir þetta allt saman einhverju máli, 
spurði Áslaug og svaraði játandi. Samn-
ingur Sameinuðu þjóðanna um líffræðilega 
fjölbreytni segir að okkur beri að vernda og 
viðhalda þeim auðlindum sem við eigum. 
Erfðanefnd landbúnaðarins ber ábyrgðina og 
mikilvægið liggur ekki síst í því að tryggja 
fæðuöryggi mannkyns sem byggir á þessum 
sömu erfðaauðlindum. Erfðaauðlindir hafa 
auk þess gildi fyrir sögu okkar og menningu.

Dýrari en ópíum
Rabarbari er af ættkvíslinni rheum og af 
súruætt. Innan þessarar ættkvíslar eru 
60 tegundir af rabarbara, en sá sem okkur 
kemur helst við heitir rheum hybrid og 
finnst ekki villtur í náttúrunni. Heiti jurt-
arinnar er eins eða svipað í öllum Evrópu-
málum og ýmsar tilgátur eru uppi um hvern-
ig það er tilkomið. Rha er gamalt heiti á ánni 
Volgu en orðið barbarum vísar til erlends 
uppruna og oft notað um siðlausa villimenn 
eða barbara á öldum fyrr. 

Þetta kom fram í erindi Vilmundar Han-
sen, garðyrkju- og þjóðfræðings, sem fór 
í gegnum sögu rabarbarans bæði hér og 
erlendis en formóðir rabarbarans sem við 
þekkjum er að öllum líkindum upprunnin í 
Mongólíu og Kína. Þar var jurtin fyrst og 
síðast þekkt sem lækningajurt um aldir, en 
rótin var talin kynngimögnuð. Rót rabarbara 
frá Mongólíu og Kína var eftirsótt í Evrópu 

allt frá tímum Rómverja og Grikkja. Þurrk-
aðar rætur jurtarinnar voru því mikilvæg 
verslunarvara og fluttar frá Asíu til land-
anna við Miðjarðarhaf. Til vitnis um mikil-
vægi vörunnar var hún tífalt dýrari en vin-
sælar kryddtegundir og þrefalt dýrari en 
ópíum. Rótarduftið var talið hreinsandi enda 
niðurdrífandi hægðalyf hið besta. Neysla 
þess var almennt talin bæta heilsu og sálar-
líf manna og eftirsótt eftir því.

Vilmundur greindi frá því að Evrópumönn-
un gekk illa að fá lifandi eintak frá Asíu af 
hinum eina og sanna rabarbara. Marco Polo 
reyndi mikið að fá keyptar rabarbararætur 
í ferðum sínum og minnist ítrekað á þá leit í 
ferðabókum sínum. Það tókst hins vegar ekki 
og raunverulega vissu Evrópumenn ekki 
lengst af hvaða tegund þetta var, enda aldrei 
borið hann augum. Það jók á dulúð jurtar-
innar og trúna á lækningamátt hennar. Árið 
1782 minnkaði eftirspurn en þá hafði Evr-
ópumönnum tekist að smygla rót frá Kína 
og rækta jurtina sjálfir, sagði Vilmundur í 
erindi sínu.

Tröllasúra
Elstu heimildir í Danmörku um rabarbara 
eru frá því um 1700 en nýting hans var ekki 
orðin almenn á Norðurlöndunum fyrr en 
rúmri öld síðar. Hingað til lands barst hann 
seint og elsta heimild sem Vilmundur hefur 
rekist á er frá 1883. Rabarbarinn hefur því 
verið samofinn sögu þjóðarinnar og menn-
ingu í um 130 ár.

Nær öruggt má teljast að rabarbari hafi 
borist hingað með dönskum embættismönn-

um, sagði Vilmundur. Þó er hugsanlegt að 
fyrsti lyfsalinn á Íslandi, Björn Jónsson, hafi 
getað ræktað jurtina í lækningajurtagarð-
inum á Seltjörn. 

Hans J. G. Schierbeck, sem var landlækn-
ir frá 1882 til 1895, var einn af stofnendum 
Garðyrkjufélags Íslands gaf út garðyrkju-
kver árið 1881 og þar nefnir hann tvö rab-
arbarayrki, eða tegundir, sem hann kallar 
rabarber upp á dönsku. Vilmundur vill meina 
að Schierbeck sé faðir rabarbarans á Íslandi 
svo duglegur var hann að dreifa honum um 
landið og reka áróður fyrir notkun hans.

Í ritum Einars Helgasonar, Bjarkir, rósir 
og hvannir, kemur í fyrsta skipti fram heit-
ið tröllasúra. Það kennir Einar skrautrabar-
bara en rabarbaraheitið er almennt notað um 
matjurtina. Einar greinir frá því að Bretar 
hafi verið fyrstir til að borða leggina af jurt-
inni um aldamótin 1800. Þangað til var rab-
arbari eingöngu lækningajurt og rótin nýtt. 

Á árum seinni heimsstyrjaldarinnar 
bregður svo við að mikill áróður var hafður 
í frammi um ræktun rabarbara. Mælt var 
með því að sem flestir hefðu hnaus í garð-
inum hjá sér þar sem rabarbari þótti búbót 
hin besta. Sama var uppi á teningnum í Bret-
landi. Í grein í Búfræðingnum birtist grein 
þar sem eftirfarandi ráð voru gefin af Vig-
fúsi Helgasyni: „Það er enginn vafi á því að 
á rabarbaraframleiðslu má byggja upp veru-
legan niðursuðuiðnað og konfektiðnað, sér-
staklega ef innflutningshöft verða áfram á 
erlendum ávöxtum og niðursuðuvörum úr 
ávöxtum. Leggjum því sérstaka alúð við 
rabarbararæktina á komandi vori.“ Vin-

sældir hans fóru hins vegar dvínandi og ekki 
rættust spádómar Vigfúsar. Um 1950 komu 
upp raddir um að rabarbari væri óhollur og 
varað var við áti hans. 

Ráðherrafrú
Óli Valur Hansson, fyrrverandi garðyrkju-
ráðunautur, ferðaðist um landið og safnaði 
rabarbarayrkjum í lok níunda áratugarins. 
Safni hans var komið fyrir við Korpu, þar 
sem Rannsóknastofnun landbúnaðarins var 
staðsett. Þar voru fjögur íslensk yrki, eitt 
grænlenskt og tólf af erlendum uppruna. 
Óli kenndi þau við fundarstaði til aðgrein-
ingar; Svínafell, Vatnskot, Mývetningur og 
Bjarnardalur eru þeirra á meðal. Eitt sker 
sig úr og heitir ráðherrafrú, og er kennt við 
eiginkonu Ingólfs Jónssonar, fyrrverandi 
landbúnaðarráðherra frá Hellu. Árið 2000 
var hluti af safninu flutt frá Korpu í Grasa-
garðinn í Reykjavík til varðveislu. 

Litar garn og drepur skordýr
Rabarbari inniheldur talsvert magn af 
oxalsýru, – sem gefur hið einkennandi súra 
bragð. Oxalsýra er í það miklum styrk í rab-
arbara að hún getur haft óæskileg áhrif á 
nýrnastarfsemi og ætti að minnsta kosti ekki 
að neyta mikils af honum. Banvænn skammt-
ur er um fimm kíló sé hann étinn mjög hratt, 
sagði Brynhildur Bergþórsdóttir sem hefur 
nýtt rabarbara með ýmsum hætti og komist 
að því að möguleikarnir einskorðast sannar-
lega ekki við át á jurtinni, eins og greinilega 
kemur fram hér að neðan.
Sjá: http://nakin.blog.is

Lostæti með lækningamátt
Rabarbari hefur fylgt þjóðinni í 130 ár. Jurtin, sem ættuð er frá Mongólíu og Kína, var um aldir nýtt til lækninga. Þurrkuð 
rabarbararót var keypt dýrum dómum af Evrópumönnum og borguðu þeir þrefalt meira fyrir hana en aðra þekkta lækningajurt, 
ópíumvalmúa. Svavar Hávarðsson komst að því að ekki er rabarbari bara góður til átu heldur hentar líka til skordýraeitursgerðar. 

ÞARFAÞING Í 130 ÁR Rabarbari hefur verið hluti af sögu og menningu þjóðarinnar í vel á aðra öld. Rabarbari á sér makalausa sögu sem fáir þekkja og erfitt að 
ímynda sér að rótarduft jurtarinnar hafi um aldir verið ein eftirsóknarverðasta verslunarvara heims. Hér er Dóra Björt Guðjónsdóttir, starfsmaður á Árbæjarsafni, 
þar sem Dagur rabarbarans var haldinn í vikunni. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

■ Rót/hnýði rabar-
barans gefur mjög 
skemmtilega liti og 
það þarf ekki festi 
fyrir garnið

■ Rótin er skorin 
smátt

■ Látin krauma í vatni 
í 30 mín og kólna 
svo yfir nótt

■ Vökvinn síaður
■ Bandið er látið í 

kaldan litunarlög og 
hitað varlega upp að 
suðumörkum (80-
85 gráður á celsíus) 
og látið kólna í litunarleginum yfir nótt

■ Litnum má breyta með því að breyta sýrustigi litarins og 
einnig með því að nota koparlausn og járnlausn til að eftir-
meðhöndla garnið

RABARBARI SEM LITAREFNI
300 grömm rabarbari 
1 dl sykur
½  dl vatn – ef þarf
3 dl rjómi
2 eggjarauður
1 tsk. vanillusykur
1 msk. flórsykur

RABARBARAÍS
■ Sjóðið rabarbaralauf 

í vatni í hálftíma
■ Síið
■ Blandið sápu-

flögum saman við
■ Notið sem úða á 

blaðlýs og maðk
■ Eða notið litunarlög 

af blöðunum og 
sápuafganga

■ Sjóðið litunarlöginn 
niður og setjið 
sápuafganga í hann 
og látið leysast upp

■ Setjið á úðabrúsa
■ Hristið brúsann og 

úðið á blaðlýs og 
maðk 

■ Ekki láta börn 
komast í þetta

SKORDÝRAEITUR ÚR RABARBARA

■ Skerið rabarbarann í bita og 
setjið í pott með sykrinum og 
smá vatni ef þarf

■ Sjóðið í nokkrar mínútur þar til 
rabarbarinn er mjúkur

■ Takið af hitanum og látið kólna
■ Hrærið eggjarauður saman við 

flórsykur og vanillusykurinn
■ Þeytið rjómann og veltið 

eggjahrærunni í hann 
■ Blandið rabarbaranum varlega í 

rjómann.

■ Setjið í ísvél (og fylgið leiðbein-
ingum hennar) eða setjið í frysti 
og hrærið endrum og sinnum
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Skráðu þig á póstlistann á www.netto.is
Mjódd - Salavegur - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbær - Borgarnes

Tilboðin gilda 30.júní-3. júlí 
eða meðan birgðir endast

NÝR NAMMIBAR  
Í NETTÓ MJÓDD
50% AFSLÁTTUR

ALLA VIKUNA

30% 
AFSLÁTTUR

AF DÓTI Á DÓTABAR
Í DAG LAUGARDAG

Legend golfsett 6-9 ára 17.998 kr
Legend golfsett 10-14 ára 17.998 kr
Legend golfkerra barna 9.998 kr

TILBOÐ:
GOLFSETT MEÐ KERRU
 
27.996 kr 19.998 kr

Kræsingar & kostakjör

ALLT FYRIR  
SUMARFRÍIÐ 

Í NETTÓ

NÝR TILBOÐS-
BÆKLINGUR 

ER KOMINN ÚT!



DELUXE

SKJÓLTJALD

9.995

FRÁBÆ
RT

VVERÐ!

TJÖLD + GÖNG

3.995

6 PÖR

AÐEINS:

995

43%43%
AFSLÁT

TUR

3 PÖR

ÁÐUR: 695

399

FERÐAPÚÐI

399

BORÐ +

2 STÓLAR

8.995STÆRÐ:

90 X 200 SM.

4.995

FLUG-

DREKI

299 FRÁBÆ
RT

VVERÐ!

ÁÐUR:

1.995

1.595

20%20%
AFSLÁT

TUR



SPARIÐ

30.00030.000

ALLT SETTIÐ

ÁÐUR: 99.990

69.990

FRÁBÆ
RT

VERÐ!

VERÐ FRÁ:

3.995

BARNA-

REGNGALLI

3.995

FRÁBÆ
RT

VVERÐ!

1 PAR

ÁÐUR: 1.295

995

23%23%
AFSLÁT

TUR

25%25%
AFSLÁT

TUR

REGNSLÁ

VERÐ AÐEINS:

99

2 STK.

ÁÐUR: 1.995

1.495

SÆNG OG KODDI

4.995FRÁBÆ
RT

VVERÐ!

1 STK.

499



2. júlí 2011  LAUGARDAGUR22

L
íklegast eru flestir því 
fegnir að urðunarstöðin 
í Álfsnesi blasir ekki við 
frá þjóðveginum þegar 
ekið er eftir honum norð-

an Mosfellsbæjar. Reyndar þarf að 
hafa nokkuð fyrir því að sjá háan 
ruslahauginn sem er samansettur 
af stórum sorpbögglum sem gröfu-
maður kemur síðan haganlega fyrir 
í gryfju mikilli áður en moldin er 
lögð yfir ósköpin. Sterkur vindur 
stendur úr norðri svo lyktin hrell-
ir ekki blaðamann þar sem hann 
stendur norðan við gryfjuna með 
Guðmari Guðmundssyni staðar-
stjóra og spyr hann hversu mikið 
sorp komi til urðunar á ári.

Góðærissorpið meira en þorsk-
aflinn
„Svarið við þessu hefði nú verið 
mun tilkomumeira í góðærinu,“ 
segir hann. „Þetta hefur dregist 
verulega mikið saman með minnk-
andi neyslu. Þegar best lét tókum 
við á móti hátt í tíu þúsund tonnum 
á mánuði en núna er þetta á bilinu 
fimm til sjö þúsund tonn. Við urðum 
meira að segja að bregðast við þess-
um samdrætti með því að stytta 
vinnutímann um eina og hálfa 
klukkustund.“ Þessi samdráttur 
sést berlega þegar borin eru saman 
árin 2008, þegar urðunarstöðin tók 
á móti tæpum tvö hundruð þúsund 
tonnum, og 2009, þegar komið var 
með rúm 130 þúsund tonn til urð-

unar. Til samanburðar má geta þess 
að heildarafli á þorski var 150 þús-
und tonn á síðasta fiskveiðiári. 

Ruslið verður að auðlind
Starfið á Álfsnesi gengur út á meira 
en að koma ruslinu fyrir kattar-
nef. Þegar sorpið er komið undir 
fold er borað í jarðveginn og gas-
inu sem myndast hefur dælt í sér-
stakri leiðslu í hreinsistöð sem 
stendur niðri við sjó. Þegar búið er 
að hreinsa gasið fer það síðan um 
leiðslu á eldsneytisstöð N1 á Bílds-
höfða. „Þetta gas heldur síðan öllum 
sorpbílum Reykjavíkurborgar 
gangandi og tveimur strætisvögn-
um til,“ segir Guðmar. „Reyndar 
gott betur því við framleiðum um 
milljón rúmmetra af metangasi á 
ári enda af nógu að taka eftir allt 
góðærið. Við leggjum mikið upp úr 
þessu enda er eftir miklu að slægj-
ast. Einn bensínbíll hefur sömu 
áhrif á umhverfið og 125 gasbílar. 
Sem betur fer fjölgar gasbílunum 
ört.“ Það líða um eitt og hálft til tvö 
ár áður en jörðin fer að síga veru-
lega um leið og hún andar gasinu 
frá sér.

Vargfuglinn er ekki svo vitlaus
Þegar komið er norðaustur fyrir 
hauginn verður rokið illa lyktandi. 
„Við erum í sérstöku átaki nú til að 
glíma við þetta enda er íbúðahverf-
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Í ríki ruslsins
Urðunarstöðin á Álfsnesi er líklegast sá hluti 
Reykjavíkur sem fæstir vilja sjá en þar er gas 
framleitt og hreinsað, sjó dælt á land og mávum 
fargað í þúsundatali. Jón Sigurður Eyjólfsson 
blaðamaður og Valgarður Gíslason ljósmyndari 
beygðu af þjóðveginum til að líta undur þessa 
hulda heims.

GRÖFUMAÐUR Í GLJÚFRINU Ekki væri vænlegt að vera undir þessu fjórtán metra háa bergi þegar þessi skarnhola verður tekin í 
notkun. Þessar framkvæmdir eru liður í baráttunni við fnykinn sem kemur af skarni eins og gori, slógi og seyru.

ALVEG Í RUSLI Þessi stóru og miklu vinnutæki virðast lítil og umkomulaus undir þessum ruslahömrum og himni þöktum vargfugli. Þó má sjá að tekist hefur að koma sorpbögglunum haganlega fyrir áður en moldin gerir þá að or

SJÓRINN LEGGST YFIR RUSLABJARGIÐ Starfsmenn Sorpu dæla tugum tonna af sjó yfir ruslið á dag en sá salti dregur verulega úr 
fnyknum.



fjölskyldan
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FJÖLSKYLDUNA ]

júlí 2011

Dýrin heilla 
Í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum eru 
haldin afar vinsæl sumarnámskeið. Þar 
fá krakkar að kynnast bústörfunum og 
læra að umgangast dýr af virðingu. 
SÍÐA 6

FRAMHALD Á SÍÐU 4

Ein skærasta vonarstjarna Knattspyrnufélags Akraness er fjórtán 
ára flóttamaður frá Írak. Hann var mállaus og ókunnandi á tuðruna 
þegar hann mætti fyrst á völlinn, en með handapati, ósérhlífni 
og persónutöfrum hefur hann eignast vinafjöld og uppskorið 
verðlaun fyrir mestar framfarir í sínum aldursflokki í boltanum. 
Bakir Anwar Nassar stiklar hér á stóru úr lífi sínu á Skaganum.

Fótboltahjarta mitt spilar með Írak
„Ég er stundum spurður hvort mig langi til að 
spila með íslenska landsliðinu í fótbolta þegar ég 
verð orðinn stór og svara því alltaf neitandi. Hví 
ekki? Jú, vegna þess að allir veldu sitt föðurland 
ef þeir hefðu tækifæri á slíkri upphefð; landið 
sem þeir fæddust í og sem kenndi þeim að lifa 
af. Mitt hjarta slær því fyrir Írak og þar vil ég 
keppa fyrir land og þjóð, en þess á milli vildi ég 

einatt geta spilað með ÍA í framtíðinni,“ segir 
Bakir á nær lýtalausri íslensku.

Bakir kom til Íslands í hópi tuttugu og níu pal-
estínskra flóttamanna sem dvalið höfðu við illan 
kost í írösku flóttamannabúðunum Al Waleed. Í 
hópnum, sem fékk tækifæri til nýs lífs á Akra-
nesi, voru átta konur með 21 barn, sem flestar 

Klifra saman 
Hrefna Halldórsdóttir og 
synir hennar, Andri Már og 
Hilmar, æfa saman í Klifur-
húsinu. 
SÍÐA 2

OKKAR Framtíð er ný og 
kærkomin trygging sem 
snýst um „efin” í lífi barna 
okkar og ungmenna og 
fjárhag þeirra á fullorðins-
árum. Allar upplýsingar 
eru á vefsetrinu okkar.is 
og þar er unnt að ganga 
frá tryggingarkaupum með 
einföldum hætti.

Er þitt barn 

barn? 
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Fjölskyldan kemur út mánaðarlega með helgarblaði Fréttablaðsins. Ritstjórn: 
Sólveig Gísladóttir Hönnun: Silja Ástþórsdóttir Forsíðumynd: Haraldur Guðjónsson 
Pennar: Marta María Friðriksdóttir, Ragnheiður Tryggvadóttir, Þórdís Lilja Gunnars-
dóttir Ljósmyndir: Fréttablaðið Auglýsingar: Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir  

sigridurdagny@365.is

Félagarnir Karíus og Baktus hafa gert mér lífið 
auðveldara síðustu mánuði. Eftir að dóttir mín 
heyrði af tilvist þessara ókræsilegu bræðra 

varð tannburstunarstundin mikið ánægjulegri. 
Engar mótbárur heyrast þegar burstinn er 
nefndur á nafn og ef foreldrarnir virðast ætla 
að gleyma tannhreinsuninni er sú stutta fljót að 
minna þau á. Eini óverulegi ókostur inn er rútína 
sem hefur orðið til í kjölfarið.

Dóttir mín er á „af hverju“ stiginu, öðru nafni rassálfa-
stiginu. Hún er forvitin um flesta hluti en síðan notar hún þessi tvö 
stuttu orð líka til að pína út úr foreldrum sínum ítarlegar útskýringar 
og sögur. Karíus og Baktus rútínan hljómar nokkurn veginn svona og 
er endurtekin samviskusamlega bæði kvölds og morgna:

Mamma: Jæja nú skulum við bursta tennur!
Dóttir: Akkurru?
Mamma: Svo þær verði hreinar og fínar.
Dóttir: Akkurru?
Mamma: Svo Karíus og Baktus hafi ekkert að borða.
Dóttir: Akkurru?
Mamma: Svo þeir bori ekki í tennurnar þínar.
Dóttir: Akkurru?
Mamma: Vegna þess að þeim finnst það svo skemmtilegt.
Dóttir: Akkurru?
Mamma: Æ, ... af því bara.

Svangir bræður

Stærri Adrenalíngarður verður 
opnaður á Nesjavöllum í dag. Nú á 
vormánuðum hefur Adrenalín-
garðurinn verið stækkaður og honum 
breytt þannig að hægt er að velja um 
þrautir í eins, fimm og tíu metra hæð. 
Einnig hafa verið settar upp tvær 
nýjar svifbrautir, sem eru þær lengstu 
á landinu.

Adrenalíngarðurinn býður upp á 
afþreyingu og útivist fyrir fjölskyld-
una. Garðurinn er stór þrautabraut 
þar sem hægt er að finna ólíkar 
þrautir í mismunandi hæð. Í þrauta-
brautinni eru 45 þrautir í áður-
nefndum þremur mismunandi hæðum en hver og einn velur hvar hann vill byrja og síðan er hægt að 
fikra sig hærra. Í garðinum er einnig stærsta róla landsins sem er tíu metra há og fólk ræður hversu 
hátt er farið.

Frítt verður í Adrenalíngarðinn í dag fyrir þá sem bóka á netinu en nánari upplýsingar er að finna á 
www.adrenalin.is.

Stærri Adrenalíngarður opnaður í dag

Sólveig Gísladóttir 
skrifar

Þetta byrjaði allt árið 2006 
þegar við vorum að leita 
eftir heppilegu sporti fyrir 
Andra Má. Ég mætti með 

honum á æfingar og fannst þetta 
spennandi,“ segir Hrefna Halldórs-
dóttir, sem smitaðist af klifuráhuga 
sonarins og fór sjálf að prófa vegg-
ina meðan hann var á æfingum. Ári 
síðar voru hún og yngri sonurinn 
Hilmar bæði farin að klifra.

„Ég hef reyndar ekki verið nógu 
dugleg undanfarið en þeir mæta 
oft saman. Þeir klifra líka mikið 
úti og við höfum farið í útilegur á 
Hnappavelli á Öræfum en þar er 
stærsta klifursvæðið á landinu. Þá 
erum við bara að dunda okkur fjöl-
skyldan, þeir að klifra og við hjón-
in að tryggja þá,“ segir Hrefna, en 
sá sem „tryggir“ heldur í línuna á 
jörðu niðri og passar að klifrarinn 
detti ekki. Sambandið milli þeirra 
hlýtur því að þurfa að vera gott 
– hefur klifrið styrkt fjölskyldu-
böndin?

„Já, ég er ekki frá því. Það 

þarf auðvitað að treysta félagan-
um, hann er með líf þitt í lúkun-
um,“ segir Hrefna. „Við skemmt-
um okkar alltaf mjög vel saman,“ 
bætir hún við og Hilmar tekur 
undir það. „Klifur er líka bara 
svo fjölbreytt sport, það geta allir 
verið í þessu. Svo er líka gott að 
geta fengið far á æfingar,“ segir 
hann hlæjandi.

„Það bindur fjölskylduna vel 
saman þegar allir hafa áhuga á 
því sama,“ segir Andri. „Við tölum 
mikið saman um klifur og ráð-
leggjum hvert öðru.“

„Það sem er líka gott er að geta 
hvers og eins skiptir ekki máli, 
hver klifrar bara á sínum forsend-
um,“ segir Hrefna. Þegar hún er 
spurð hvort klifur sé ekki hættu-
leg íþrótt hristir hún hausinn en 
viðurkennir þó að verða stressuð 
þegar strákarnir leggja á kletta-
vegginn.

„Ég fæ stundum hnút í magann 
en ég held að klifrið kenni þeim að 
taka ábyrgð og temja sér aga.“ - rat

Samferða á æfingar
Hrefna Halldórsdóttir klifrar upp um alla veggi ásamt sonum sínum tveim. Fjölskyldan fer 
saman í útilegur til að klifra og er sammála um að klifur sé fjölskylduvænt sport.

Upp um alla veggi Hrefna fór að 
prófa veggina meðan Andri var 
á æfingu og fékk þar með klifur-
bakteríuna.

Mæðgin Hrefna Halldórsdóttir og Andri Már og Hilmar Ómarssynir æfa saman í Klifurhúsinu. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Úðabrúsi 5L 

kr. 2.695

ALLTAF EITTHVAÐ NÝTTALLTAF EITTHVAÐ NÝTT

VerkfæralagerinnVerkfæralagerinn
Smáratorgi 1, 201 Kópavogi, sími 588 6090, vl@simnet.is 

Mán.-fim. kl. 9-18, fös. kl. 9-18:30, lau. kl. 10-17, sun. kl. 13-17

Bílaþvottakústar

2.995 Bílabónvélar 3 gerðir 

frá kr. 4.995

12V Fjöltengi 

kr. 1.995
Straumbreytir 
12V->230V 

kr. 7.995
Straumbreytir 
230V->12V 

3.985
12/24V Framlenging 

kr. 999

Reiðhjólafestingar á kúlu

F/2-hjól kr. 4.785
F/3-hjól kr. 9.760

ÚT Á GRANDA ÚT Á GRANDA

Grandagarði 3, 101 Reykjavík, Sími 552 9940  
Opið mán.–fös. kl. 9–18. Laugard. kl. 9–16  
Opið á sunnudögum í júní, júlí og ágúst.

Frábærir upplásnir bátar með hörðum botni sem pakkast í tösku og 
smella í skottið á fjölskyldu bílnum ekkert kerru vesen ekkert vesen 
með að geyma yfir vetur. Pumpa og árar fylgja.

3 STÆRÐIR 
290cm 259.000 kr.
320 cm 279.000 kr.
360 cm 299.000 kr.

CE vottaðir bátar og samþykktir af siglingastofnun. 

Léttir bátar sem þola allt að 20 hestafla mótor.

Frír Rafmagnsmótor fylgir 
sem er rúmt hestafl að 
vermæti 44.950 kr. 
Takmarkað magn

Jaxon slöngubátur

Visa raðgreiðslur til 36 mán.

Vaxtalaust Visa lán til 6 mánaðaLeigjum einnig út bátana

BARNVÆNT
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voru orðnar ekkjur eftir að hafa misst eiginmenn sína 
í stríðinu í Írak.

„Ég kom um nótt til Íslands, en þegar ég vaknaði 
næsta dag var ég spurður hvort mig langaði út í fót-
bolta. Mér leist vel á þá hugmynd, dreif mig út á völl 
og byrjaði að æfa, en var langlélegastur í flokknum. 
Seinna lærði ég enn meira um fótbolta, landslið og 
leikmenn, og þráði það eitt að verða framúrskarandi 
leikmaður,“ segir Bakir, sem upp frá því sótti æfingar 
enn stífar, bæði einn og með öðrum, og uppskar eftir 
því þegar hann hlaut verðlaun fyrir mestar framfarir 
í 4. flokki ÍA í fyrra. 

„Þegar ég sá Bakir fyrst með boltann fannst mér 
ekki fræðilegur möguleiki á að hann yrði kominn í A-
liðið eftir tvö ár, en framfarirnar hafa verið gríðar-
legar. Bakir er mikið efni og miðað við hvernig hann 
vinnur á hann framtíðina sannarlega fyrir sér,“ segir 
Lúðvík Gunnarsson, þjálfari Bakirs hjá ÍA.

Bakir var með öllu ótalandi á íslenska tungu þegar 
líf hans tók stefnu á Akranes, og ekki töluðu íslensku 
strákarnir arabísku.

„Mér veittist samt auðvelt að eignast vináttu sam-
herja minna, og strákarnir tóku mér opnum örmum. 
Íslenskan er erfið, en í fyrravor hafði ég náð góðum 
tökum á henni. Fram að því fóru samskipti fram með 
handapati og allt skildist það einhvern veginn,“ segir 
Bakir lukkulegur með lífið á Skaganum, enda vinsæll 
meðal vina og hamingjusamur með íslenskt þjóðfélag, 
líkt og móðir hans og tvö yngri systkin.

„Ég sakna samt alltaf Íraks og stórfjölskyldunn-
ar, en við erum í góðum samskiptum á netinu. Von-
andi kemst ég þangað í heimsókn einn daginn en mun 
örugglega aldrei flytjast þangað á ný. Hér kann ég 
líka vel við mig. Ég hef komið til margra íslenskra 

bæja en finnst Akranes bera af. Þar búa mátulega 
margir og margt að sjá í kringum bæjarstæðið, eins 
og sjóinn, Akrafjallið, og bæði sveit og borg. Þá þykir 
mér fólkið gott og íslenskir krakkar skemmtilegir, en 
í Írak var ég vanur því að krakkar væru leiðinlegir 
hver við annan og daglegt brauð að upplifa pústra og 
lemstur þeirra í millum. Því er friðurinn bestur.“ 

- þlg

FRAMHALD AF FORSÍÐU

Hann heitir reyndar Valdimar 
en er aldrei kallaður annað en 
afi meðal palestínska flótta-
fólksins á Akranesi.

„Daginn sem flóttakonurnar komu 
til Akraness frétti ég að ein þeirra 
flytti í sama hús og sonur minn bjó 
í með konu sinni og nýfæddum tví-
burum. Því ákvað ég að færa henni 
blóm og ritaði á blað: „Velkomin á 
Akranes. Hafðu samband ef eitt-
hvað vantar“. Þetta þýddi ég svo 
yfir á arabísku með hjálp Google 
og þannig urðu samskiptin okkar á 
milli þar til skrið komst á íslensk-
una, ásamt handapati við kennslu 
á þvottavél og önnur heimilistæki, 
en slík voru konunum framandi úr 

heimalandinu,“ segir „afinn“ Valdi-
mar Axelsson.

Forsaga málsins hófst þegar rétt-
mæt afabörn Valdimars byrjuðu að 
babla og kölluðu á eftir honum: „Afi! 
Afi!“.

„Það smitaði út frá sér og brátt 
var allur palestínski hópurinn far-
inn að kalla mig afa. Ég á því orðið 
ansi mörg afabörn, á aldrinum frá 
þriggja ára upp í fimmtugt,“ segir  
Valdimar og skellir upp úr, sáttur 
við sitt hlutskipti.

„Ég hef bara gaman af þessu, 
enda mér að meinalausu. Ég hef 
frjálsan vinnutíma og á létt með að 
hlaupa undir bagga þegar eitthvað 
vantar, eins og að skutla krökkun-
um til og frá skóla í vondum veðr-
um, passa þau þegar Manal þarf 
þess með og gera ýmis viðvik eins 

og þegar þvottavél og sjónvarp hafa 
bilað. Þá er vont að eiga engan að, 
og margar konurnar hafa átt í basli 
með allt mögulegt svona,“ segir 
Valdimar sem hefði viljað sjá mun 
lengri stuðning við flóttafólkið á 
Akranesi.

„Manal og börnin hafa aðlagast 
vel, en það á ekki við um alla. Sum 
börnin eiga erfitt vegna skorts á 
samskiptum við Íslendinga og geng-
ur hægar að læra tungumálið. Því 
hefðu allar fjölskyldurnar þurft af 
eiga „afa“ eða annan „fjölskyldu-
meðlim“ sem hauk í horni, því síst 
þarf minni stuðning eftir að fólk 
getur farið að tjá sig,“ segir Valdi-
mar, sem lært hefur margt í hlut-
verki afa.

„Afahlutverkinu fylgir heilmik-
ill félagsskapur og ánægjulegt 

Gúgglaði arabísk
Afi í eldhúsinu hjá Manal Aleedy og „afastelpunum“ Maryam 9 ára og Söru 11 ára. Á myndina vantar „afastrákinn“ Hamody sem er 8 ára og

„Afi hefur reynst okkur sem besta 
fjölskylda. Hann hjálpaði mér að 
flytja, passar krakkana, aðstoðar 
mig í bankanum og fer með okkur 
í skemmtiferðir þegar okkur lang-
ar í tilbreytingu,“ segir Manal 
Aleedy, ein flóttakvennanna átta 
sem komu frá Írak til Akraness 
haustið 2008. 

Manal líkar lífið vel á Akranesi. 
Hún starfar á leikskólanum Valla-
seli og hefur eignast þar góðar vin-
konur. Þá hefur hún verið dugleg í 
íslenskunámi og er nú í ökutímum.

„Mér finnst mikilvægt að læra 
íslensku og aðlagast íslensku sam-
félagi. Ég umgengst því íslenskar 
vinkonur mikið um leið og ég hef 
þurft að loka á mína nánustu,“ 
segir Manal og vísar til illskeyttra 
samskipta við stórfjölskylduna á 
Facebook, en einnig hinar flótta-
konurnar á Akranesi.

„Ég kastaði slæðunni og það féll 
í grýttan jarðveg. Meðal flótta-
kvennanna er mikið um baktal og 
þær reyna að gera mér lífið leitt, 
eins og fjölskylda mín úti. Því hef 
ég lokað á öll samskipti, enda líður 
mér best einni með börnunum í 
íslenskri tilveru,“ segir Manal, 
sem verður 32 ára í sumar. 

Hún segir íslamstrú ekki 

krefjast þess að hún beri slæðu, 
og nú klæðist hún buxum og bol, 
eins og íslenskar konur.

„Ég neita að láta stjórna mér, 
enda sjálfráða, fullorðin mann-
eskja. Fjölskyldan segir mig ekki 
tilheyra henni lengur, því nú sé 
ég orðin íslensk en ekki arabísk. 
Móður bróðir minn skipar mér að 
giftast vini hans í Bandaríkjun-
um en ég læt ekki aðra velja mér 
mannsefni. Ég vil heldur ekki mann 
né þarf á honum að halda. Hér á ég 
heimili, börn og hef atvinnu sem 
skapar mér fjárhagslegt sjálf-
stæði,“ segir Manal ákveðin. 

En hvað ef ástarörvar Íslendings 
hitta hana óvænt í hjartastað?

„Það er erfitt að segja og ólík-
legt, en enginn veit hvað framtíðin 
ber í skauti sér,“ svarar hún. „Ég 
er bara óskaplega sæl með lífið 
eins og það er, og vegna stuðn-
ings afa, Önnu Láru Steindal hjá 
Rauða krossinum og íslenskra vin-
kvenna minna hér líður mér alltaf 
betur og betur. Þau stappa í mig 
stálinu og segja mér að vera sterk 
og þerra tárin; njóta lífsins og láta 
ekki aðra segja mér hvernig ég á 
að lifa lífi mínu. Það eru mann-
réttindi mín og þannig ætla ég að 
lifa lífinu í hamingju.“   - þlg

Læt ekki stjórna mér

Ekki lengur arabísk? Manal Aleedy vill aðlagast íslensku samfélagi sem best 
en hefur mætt miklum mótbyr fyrir vikið. FRÉTTABLAÐIÐ/HAG
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Norrænar handverkssumarbúðir  verða haldnar á 
Þingeyri á sunnudaginn. Heimilisiðnaðarfélag Íslands 
og Þjóðbúningafélag Ísafjarðar standa fyrir sumarbúð-
unum þar sem boðið verður upp á námskeið, fyrir-
lestra, leikbrúðusýningu, sölumarkað og ferð um Arn-
arfjörð. Nánari upplýsingar á www.heimilisidnadur.is.

FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

M
aður þjálfar ekki upp íturvaxinn kropp í 
golfi, en lærir þess í stað mikinn sjálfsaga 
og einbeitingu, ásamt því að eiga náðugar 
stundir með sjálfum sér og geta dund-

að úti í náttúrunni,“ segir Tinna og mundar kylfuna, 
meistari íslenskra kvenna í golfi.

Hún segist hafa álpast út á golfvöll með golfsjúkri 
fjölskyldu sinni á tólfta árinu.

„Og það þurfti ekki meira til; ég ánetjaðist golfinu 
um leið. Íþróttin býður upp á góðan félags-
skap, er látlaus í tískustraumum og laus 
við brjáluð læti sem fylgja mörgu öðru 
sporti,“ segir Tinna sem um helgina 
er stödd í austurrísku borginni Graz 
með íslenska landsliðinu þar sem 
hún keppir á Evrópumóti lands-
liða.

„En ef ég ætti fríhelgi, sem 
gerist vart um helgar vegna 
þéttra golfmóta á sumrin, 
mundi ég samt fara á golfvöll-
inn, enda líf mitt og yndi. Svo 
þætti mér yndislegt að fara í 
sund og grilla með fjölskyld-
unni á eftir, en nota kvöldin 
í spil, bíómynd eða spjall á 
Danska barnum með vin-
konum mínum,“ segir 
Tinna kát í hvíldar-
pásu á Oddavelli í 
Garðabæ, en hún 
er liðsmaður 
Golfklúbbsins 
Keilis.

Gott að vera
með sjálfum sér

Tinna Jóhannsdóttir, Íslandsmeistari í golfi, sleppir því helst aldrei að fara út á golfvöll um helgar :

2

brúðargjafir
Úrval brúðargjafa á frábæru tilboðsverði
Ofið úr Pima bómull sem er einstök að gæðum
Yfir 40 tegundir íslenskra rúmfata til brúðargjaf

Lín Design  Laugavegi 176  Sími 533 2220  www.lindesign.is

Dúnmjúkar 

Mikið úrval af 
fallegum skóm 
og töskum

Gæði & Glæsileiki

FÁKAFENI 9 - Sími: 553 7060
Opið mánud-föstud. 11-18 & laugard. 11-16

Sérverslun með

Meira í leiðinniWWW.N1.IS 

VEIÐIKORTIÐ FÆSTÁN1

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

ÞAÐ ERU FLEIRI PARTÝ OG MEIRA FJÖR Á VÍSI
Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, meiri umræða, 
meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. Þú færð meira af öllu á Vísi.
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Undanfarin þrjú ár hefur Tinna 
búið í San Francisco þar sem hún 
fékk skólastyrk til háskólanáms 
vegna góðs árangurs í golfi. Þar 
lauk hún háskólaprófi í alþjóða-
fræðum í nýliðnu vori.

„San Francisco er náttúrulega 
draumastaður golfarans og ekki 
hægt að lýsa með orðum golfvöll-
unum og veðráttunni til sports-
ins. Ég fer því aftur út í ágúst til 
að spila meira og vinna hlutastarf 
með,“ segir Tinna full tilhlökkun-
ar og hún stefnir hátt.

„Draumurinn er að komast í 
Evróputúr kvenna í desember, 
sem er toppurinn í golfmennsku. 
Þangað hefur Ólöf María Jóns-
dóttir komist ein íslenskra 
kvenna og mig langar að verða 
næst. Til að það megi rætast þarf 
gífurlegan sjálfsaga og æfingu, 
en einnig svolítinn aur,“ segir 
Tinna sem ætlar að reyna við 
undankeppnina þar sem 33 efstu 
keppendurnir fá fullan þátttöku-
rétt í Evrópumótaröðinni og fleiri 
fá hálfan rétt til að geta unnið sig 
upp úr því móti.

„Núna er ég með 0,4 í forgjöf, 
en þegar best lætur getur forgjöf-
in farið hinum megin við núllið. 
Ég var þar einhvern tímann, en 

það er strembið að viðhalda for-
gjöfinni heima í þessu veðri,“ 
segir Tinna. 

 thordis@frettabladid.is

Tinna segir ungum konum fjölga hratt í golfi eftir að æfingaaðstaða batnaði árið um 
kring og keppnum fjölgaði. „Meiri athygli og umfjöllun hefur kveikt áhuga stelpna, 
sem og viska okkar reyndari sem við deilum óspart til yngri kynslóðarinnar,“ segir 
Tinna. FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

Framhald af forsíðu

Laugavegi 53 • s. 552 3737
Opið mánudag til föstudag 10-18, laugardag 10-17

Útsalan hafi n 
30-70% 

afsláttur

Allt sem þú þarftAllt sem þú þarft

Þú færð Fréttablaðið 
á kostnaðarverði á 120 stöðum 
um land allt. Nánari upplýsingar 
á visir.is/dreifingeifing

ari upplýsingar 

Írskir dagar  standa nú yfir á Akranesi. Þar er fjölmargt skemmtilegt 
í boði. Til dæmis liðurinn „Hittnasta amman“ þar sem hittnar ömmur 
geta spreytt sig í körfubolta á Jaðarbakkasvæðinu í dag klukkan 14 til 
16. Glæsilegum vinningum er lofað. www.irskirdagar.is

Rósótt og köflótt er heiti sýning-
ar Ólafar Erlu Bjarnadóttur leir-
kerasmiðs sem stendur nú yfir í 
Kraumi. Sýningin er óður til hús-
freyjunnar en Ólöf sýnir nýja línu 
kökudiska á fæti.

„Ég er að upphefja kvenna-
menninguna í kringum bakk-
elsi, diskarnir eru óður til þeirra 
kvenna sem skreyttu kökur vel, 
rjómatertur með rósum og hnall-
þórur,“ segir Ólöf. „Ég fer ansi 
nálægt kökunum sjálfum og 
skreyti diskana hressilega svo 
þeir eru margir hverjir eins og 
tertur, úr hvítu postulíni með 
bleikum rósum. Það þarf ekkert 
að skreyta kökurnar sem fara á 
þessa diska.“ 

Eins og nafn sýningarinnar 
gefur til kynna sýnir Ólöf Erla 
einnig köflótta diska. Þeir eru 
ætlaðir hvunndags.

„Köflóttu diskarnir henta vel 
undir kleinur eða flatbrauð. Þar 
vinn ég út frá köflótta borðdúkn-
um og nota liti sem hægt er að 

vinna lag fyrir lag svo þeir verða 
mjög lifandi,“ útskýrir Ólöf Erla 
en von er á viðbót við línuna í 
framhaldinu. „Ég mun búa til 
köflótta bolla og diska til viðbót-
ar við kökudiskana.“

Önnur áhugaverð keramiksýn-
ing er einnig í Kraumi en sjö nem-
endur Myndlistaskólans 
í Reykjavík hafa 
s t i l l t  upp 
munum sem 
unnir voru 
fyrir postu-
línsverk-
smiðjuna 
Kahla. Vör-
urnar voru 
sýndar á DMY í 
Berlín í júní en þrír nem-
endur fengu í framhaldinu starfs-
námssamning við verksmiðjuna.

Sýning Ólafar Erlu stendur til 
14. júlí en sýning nemenda Mynd-
listaskólans til 17. júlí.

heida@frettabladid.is

Köflótt undir 
kleinurnar
Sannkölluð keramíkveisla stendur nú yfir í Kraumi í Aðalstræti 10 en 
þar sýnir Ólöf Erla Bjarnadóttir nýja línu kökudiska. Einnig sýna nem-
endur Myndlistaskólans í Reykjavík vörur sem unnar voru fyrir Kahla.

Ekki þarf að skreyta kökurnar sem fara á rósótta postulínsdiska Ólafar Erlu.Ólöf Erla Bjarnadóttir leirkerasmiður 
sýnir nýja línu kökudiska á fæti í Kraumi.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Verk nemenda Myndlistaskólans í 
Reykjavík sem unnin voru fyrir Kahla.



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

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

Framkvæmdastjóri Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson 
thorir@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 10. júlí nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is með ítarlegum 
upplýsingum um náms- og 
starfsferil ásamt kynningarbréfi  
eða sendist á netfangið  
thorir@hagvangur.is

Reykjavík Excursions óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra til starfa. Leitað er að 
leiðtoga sem treystir sér og getur breytt fyrirtækinu úr rótgrónu fólksflutningafyrirtæki 
í öflugt alhliða ferðaþjónustufyrirtæki. Samstarfsfólkið er markmiðadrifið og fram-
sækið og hefur mikinn áhuga á að taka þátt í breytingaferlinu.

Starfssvið
• Dagleg stjórnun og yfirumsjón með starfsemi 
   fyrirtækisins heima og erlendis.
• Frumkvæði að stefnumótun, þróun og áætlanagerð.
• Skipulagning og þátttaka í öflugri markaðssetningu 
   fyrirtækisins.
• Samskipti við viðskiptavini og samstarfsaðila.
• Önnur verkefni í samráði við stjórn.

Reykjavik Excursions hf. – Kynnisferðir var stofnað árið 1968. Fyrirtækið starfrækir dagsferðir frá Reykjavík 
allt árið um kring auk þess að sjá um Flugrútuna í Flugstöð Leifs Eiríkssonar, hvataferðir, einstaklings- og 
hópferðir. Árið 2009 var Kynnisferðum skipt upp í tvö fyrirtæki, Kynnisferðir sem sjá um rúturekstur og 
Reykjavík Excursions sem sér um rekstur ferðaskrifstofu. Sameiginlegur starfsmannafjöldi er um 150 - 250 
eftir árstíðum, árleg velta er um 2,5 – 3,0 milljarðar. Markmiðið er að stórefla ferðaskrifstofuna með öflugri 
markaðssetningu og miklum fjárfestingum.

Menntun og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi er æskileg.
• Reynsla af stjórnunarstörfum er nauðsynleg.
• Reynsla af erlendu markaðs- og kynningarstarfi.
• Stjórnunar- og leiðtogahæfileikar með áherslu á 
   frumkvæði, samskiptahæfni og skipulögð vinnubrögð.
• Góð tungumálakunnátta er nauðsynleg.
• Reynsla af stjórnun og starfi í ferðaþjónustunni nýtist vel
   í þessu mikilvæga starfi.



2. júlí 2011  LAUGARDAGUR2

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

Verkstæðisformaður

Upplýsingar veita:
Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is

Brynhildur Halldórsdóttir
brynhildur@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 10. júlí nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www. hagvangur.isTeitur Jónasson ehf. óskar eftir verkstæðisformanni til starfa.

Starfssvið: 
• Verkstjórn á verkstæði 
• Innkaup á varahlutum og rekstrarvörum 
• Áætlanagerð um viðgerðir á bílum 
• Öll almenn verkstæðisvinna 
• Umsjón með fyrirbyggjandi viðhaldi 

Teitur Jónasson ehf. er alhliða ferðaþjónustufyrirtæki fyrir innlenda og erlenda ferðamenn. 
Fyrirtækið hefur til umráða á fjórða tug hópferðabíla og strætisvagna, allt frá 9-86 manna 
og getur því boðið upp á fjölbreyttan fararkost sem hentar við öll tækifæri. www.teitur.is 

Hæfniskröfur: 
• Reynsla af bílaviðgerðum, helst á stórum bílum 
• Próf í bifvélavirkjun er kostur 
• Reynsla af stjórnunarstörfum æskileg 
• Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð 
• Góðir samskipta- og samstarfshæfileikar 

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

Framleiðslustjóri í plastdeild  
Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson 
thorir@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 10. júlí nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www. hagvangur.is

Plastprent auglýsir laust til umsóknar starf framleiðslustjóra í plastdeild sem heyrir 
undir framkvæmdastjóra félagsins sem er jafnframt yfirmaður framleiðslusviðs.  
Við leitum að áhugasömum og kraftmiklum einstaklingi sem er tilbúinn að  
taka að sér verkstjórn í plastdeild félagsins og endurvinnslu. Afurðir plastdeildar 
eru plastfilmur en afurðir endurvinnslunnar eru plasthráefni sem er notað til 
framleiðslu á umhverfisvænum umbúðum. 

Helstu verkefni: 
• Verkstjórn í plast- og endurvinnsludeild.
• Innkaup á plasthráefnum og tengdum hráefnum.
• Þróun og áframhaldandi uppbygging á endurvinnslu 
   félagsins á plasti.
• Reglubundnar framleiðslu- og kostnaðar-
   greiningaskýrslur.
• Þátttaka í vöruþróunarverkefnum.
• Afleysingar innan félagsins á skyldum sviðum.

Plastprent er leiðandi fyrirtæki í plastframleiðslu á Íslandi sem býður upp á 
umbúðalausnir fyrir matvæli, iðnað og verslanir. 

Hæfniskröfur og eiginleikar: 
• Tækniskóla- og/eða háskólamenntun.
• Reynsla af framleiðslu og framleiðslustjórnun og 
    þekking á vélum og tækjum.
• Góð þekking á gæða- og framleiðslukerfum.
• Frumkvæði og fagmennska í starfi.
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
• Hugmyndaauðgi, frumkvæði og keppnisskap.
• Færni í samskiptum og þægilegt viðmót.
• Góð tölvukunnátta og þekking á framleiðslukerfum úr 
   Axapta/Navision.
• Gott vald á íslensku og ensku.
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VERSLUNARSTJÓRI
KAREN MILLEN
Við leitum að duglegum einstaklingi í stöðu 
verslunarstjóra í Karen Millen.

Hæfniskröfur:
Reynsla af þjónustu
Áhugi á tísku
Lipurð í mannlegum samskiptum
Skipulagshæfni
Frumkvæði í starfi
Reynsla af verslunarstjórastörfum æskileg.

Erum einnig að leita eftir helgarstarfsfólki.

Umsækjendur vinsamlegast 
ekki yngri en 25 ára.
Umsóknarfrestur er til 16 júlí.
Ferilskrá sendist á Hulda@hbu.is 

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

Ferðaskrifstofa óskar 
eftir starfsmanni í 
utanlandsdeild 

Um er að ræða rótgróið fyrirtæki 
sem sérhæfir sig meðal annars í 
skipulagningu og sölu utanlandsferða. 
Metnaður er lagður í gott starfsumhverfi, 
persónulega og góða þjónustu.

Upplýsingar veitir:
Brynhildur Halldórsdóttir 
brynhildur@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 10. júlí nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www. hagvangur.is

Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt, 
sýnt frumkvæði og vera reiðubúinn að ganga 
í hvaða starf sem er innan deildarinnar.

Starfssvið:
• Undirbúningur og skipulagning ferða
• Samskipti við erlenda samstarfsaðila

Hæfniskröfur:
• Reynsla af störfum á ferðaskrifstofu er skilyrði
• Góð þýskukunnátta skilyrði, bæði í rit- og talmáli 
• Góð íslenskukunnátta 
• Góð tölvukunnátta

•
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Matreiðslumaður, 
framreiðslumaður og nemar 

Óskum eftir matreiðslumanni, faglærðum þjóni og 
þjónanemum. 
Um er að ræða 100% starf og unnið er á vöktum. 

Almennar hæfniskröfur
• Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Viðkomandi tali íslensku og ensku
• Snyrtilegur og stundvís.

Umsóknir skulu sendast á starf@grand.is

Grand Hótel Reykjavík er fjögurra stjörnu hótel sem 
leggur mikinn metnað í faglega og góða þjónustu.

Grand Hótel Reykjavík - Sigtúni 38 - 105 Reykjavik - grand.is

HS Veitur hf   Bæjarhrauni 14   220 Hafnarfirði
www.hsveitur.is   hs@hs.is

HS Veitur hf  óska eftir að ráða
rafvirkja / rafveituvirkja til starfa í

rafmagnsdeild fyrirtækisins í Hafnarfirði.

Helstu þættir starfsins eru:
 - viðhald og viðgerðir í dreifikerfi, línum og götulögnum
 - nýlagnir, tengingar og frágangur

Hæfniskröfur:
 - sveinspróf í rafvirkjun eða rafveituvirkjun
 - sjálfstæð vinnubrögð
 - góð framkoma og lipurð í mannlegum samskiptum

Hægt er að sækja um á heimasíðu HS Veitna hf 
www.hsveitur.is.
Einnig fást umsóknareyðublöð á skrifstofu. Frekari 
upplýsingar veitir starfsmannastjóri í síma 422 5200.
Umsóknarfrestur er til og með 14. júlí 2011.

Hæfniskröfur
» Leiðtogahæfileikar  
   og stjórnunarreynsla
» Orka og vilji til krefjandi verka
» Góðir samskiptahæfileikar
» Góð reynsla af vöruþróun 
   og uppbyggingu sölustarfs
» Mikil greiningarhæfni
» Góður skilningur á fjármálamarkaði
» Góður skilningur á upplýsingatækni
» Menntun á háskólastigi 
» Reynsla af viðkomandi starfssviði

Við leitum að öflugum 
framkvæmdastjórum
Í kjölfar stefnu- og skipulagsbreytinga auglýsir Reiknistofa  
bankanna hf. tvær nýjar framkvæmdastjórastöður. Framundan  
eru spennandi verkefni sem miða að því að gera Reiknistofuna  
að alhliða þjónustumiðstöð og fyrsta valkosti fyrirtækja á fjármála-
markaði, til að nútímavæða og hagræða í sínum tæknirekstri.

Sala og viðskiptaþróun er nýtt svið
innan RB sem er ætlað að efla tengsl 
við viðskiptavini, styrkja ímynd
félagsins og ekki síst að efla 
þjónustu  framboðið með mótun nýrra 
viðskiptatækifæra. Leitað er að 
framsæknum leiðtoga til að byggja 
upp sviðið, móta öfluga liðsheild og 
breyta félaginu til að styrkja og efla 
þjónustu þess. Framkvæmdastjóri 
Sölu og viðskiptaþróunar er einn af 
lykilstarfsmönnum félagsins, hann 
þarf að vera framsækinn og traustur 
leiðtogi og öðrum góð fyrirmynd.

Rekstrar- og öryggislausnir er nýtt 
svið innan RB sem er ábyrgt fyrir 
hönnun á tæknilegum innviðum  
og rekstri þjónustulausna félagsins 
sem sérsniðnar eru að þörfum 
fjármálamarkaðar. Mikil áhersla 
er lögð á rekstrar- og gagnaöryggi 
þeirra og hagkvæman og skilvirkan 
rekstur. Leitað er að framsæknum 
leiðtoga til að leiða sviðið, en þar 
starfa 50 manns. Honum er ætlað að 
móta öfluga liðsheild og taka þátt í að 
breyta félaginu með því að styrkja og 
efla þjónustu þess. Framkvæmdastjóri 
Rekstrar- og öryggislausna er einn  
af lykilstarfsmönnum félagsins. Hann 
þarf að vera framsækinn og traustur 
leiðtogi og öðrum góð fyrirmynd. Upplýsingar veita :

Friðrik Þór Snorrason, 
forstjóri Reiknistofunnar,
í síma 841 6000.  
Guðbrandur Jónasson, 
starfsmannastjóri,
í síma 896 3328. 

Umsóknir ásamt kynningarbréfi 
skal senda Guðbrandi Jónassyni, 
gudbrandur@rb.is, fyrir 14. júlí nk.

Rekstrar- og öryggislausnir
» Vörustjórnun
» Kerfisþjónusta 
» Gagnaþjónusta
» Net- og öryggisþjónusta
» Hýsingar- og rekstrarþjónusta
» Kortagerð og prentþjónusta

Framkvæmdastjóri Rekstrar- og öryggislausna

Sala og viðskiptaþróun
» Viðskiptaþróun
» Söluráðgjöf
» Viðskiptastýring
» Markaðsmál

Framkvæmdastjóri Sölu og viðskiptaþróunar

Hæfniskröfur
» Leiðtogahæfileikar  
   og stjórnunarreynsla
» Orka og vilji til krefjandi verka
» Góðir samskiptahæfileikar
» Góð reynsla af uppbyggingu 
   rekstrarþjónustu
» Mikil greiningarhæfni
» Ríkur skilningur á upplýsingatækni
» Góður skilningur á fjármálamarkaði
» Menntun á háskólastigi 
» Reynsla af viðkomandi starfssviði 
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Erum við að 
leita að þér?

Nánari upplýsingar veitir Ragnheiður Dögg Ísaksdóttir, risaksdottir@actavis.com.

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

Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 10. júlí nk.

Actavis er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu
og sölu hágæðasamheitalyfja. Actavis hf. er eitt af dótturfyrirtækjum
samstæðunnar og er framleiðslueining fyrirtækisins hér á Íslandi.
Fyrirtækið er staðsett í Hafnarfirði og hjá okkur starfa um 350
starfsmenn, flestir á framleiðslu- og gæðasviðum.

Störf í pökkunardeild
Í pökkunardeild fer fram vélakeyrsla í kartona- og þynnupökkun, uppgjör eftir vinnslu og skjalfesting. Einnig tæknileg umsjón/aðstoð við uppsetningu auk 
breytinga og stillinga á pökkunarlínum. Unnið er á þrískiptum vöktum.

Ef þú ert...
hress og jákvæð/ur
stundvís
samviskusöm/samur og getur tileinkað þér nákvæm vinnubrögð
verklagin/n
með grunnþekkingu í ensku
góð/ur í að vinna í hópi

...þá bjóðum við
snyrtilegan og öruggan vinnustað
fjölskylduvænt starfsumhverfi
góðan starfsanda
gott mötuneyti
fræðslu og þjálfun
iðjuþjálfa, hjúkrunarfræðinga og lækni sem sinna heilsuvernd starfsmanna
árlegan styrk til íþróttaiðkunar auk fræðslustyrks
öflugt starfsmannafélag

Framkvæmdastjóri

Síðumúla 5, 108 Reykjavík
Sími 511 1225    Fax 511 1126
www.intellecta.is

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 511 1225.  

Umsóknarfrestur er til og með 11. júlí nk.  Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is.  Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir 

sem trúnaðarmál og þeim svarað.  Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf á ensku, þar sem gerð 

er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfi viðkomandi í starfið.

Þörungaverksmiðjan hf. á Reykhólum 
framleiðir þang- og þaramjöl í háum 
gæðaflokki. Fyrirtækið er að stærstum 
hluta í eigu FMC BioPolymer (71%) og 
Byggðastofnunar (28%). Ársverk hjá 
fyrirtækinu sl. ár voru 14 auk starfa verktaka 
við þangslátt. Áætluð ársvelta er 375 milljónir 
kr. Afurðirnar eru að langmestu leyti fluttar 
út og m.a. nýttar til framleiðslu alginats, 
fóðurbætis, áburðar og snyrtivara. Rekstur 
Þörungaverksmiðjunnar hf. hefur gengið 
vel sl. ár og er fyrirhugað að efla hann enn 
frekar á komandi árum. Á Reykhólum er 
mikil náttúrufegurð og þar m.a. starfræktur 
gunnskóli, leikskóli, sundlaug og bókasafn. 
Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu 
verksmiðjunnar www.thorverk.is

Helstu verkefni

• Dagleg framkvæmdastjórn með áherslu 
á öryggi og ábyrgð í framleiðslu, fjármál, 
starfsmannastjórnun, vöruþróun og dreifingu

• Setning markmiða og stefnumótun til 
framtíðar í samvinnu við stjórn fyrirtækisins 

• Áhersla er lögð á að viðhalda góðum tengslum 
við eigendur fyrirtækisins, viðskiptavini og 
samfélagið

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólamenntun á sviði verk-, viðskipta-, 
tæknifræði eða stjórnunar – eða sambærileg 
menntun

• Reynsla af stjórnun í framleiðslufyrirtæki
• Reynsla af öryggis- og gæðamálum 
• Áhersla er lögð á að viðkomandi hafi góða 

kunnáttu í ritaðri og talaðri ensku og íslensku
• Viðkomandi þarf að vera framsækinn og 

sjálfstæður, sýna frumkvæði og hafa áræði til að 
takast á við krefjandi stjórnunarstarf hjá traustu 
og vel reknu fyrirtæki

Stjórn Þörungaverksmiðjunnar hf. á Reykhólum óskar eftir að 
ráða framkvæmdastjóra   

Á heimasíðu Intellecta, www.intellecta.is,  er 
að finna nánari upplýsingar um starfið á ensku
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Sunnulækjarskóli
Við Sunnulækjarskóla á Selfossi vantar umsjónar- 
og stærðfræðikennara í 8. bekk auk kennara til 
að kenna tungumál á elsta stigi.

Í skólanum er lögð áhersla á sveigjanlega og fjölbreytta 
kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám, teymisvinnu kenn-
ara, ábyrgð nemenda og góða samvinnu allra sem að 
skólastarfinu koma.

Umsækjandi þarf að hafa kennsluréttindi, góða skipul-
agshæfileika og mikla hæfni í mannlegum samskiptum. 
Reynsla af teymisvinnu og áhugi á þróunarstarfi eru mikil-
vægir eiginleikar. 

Nánari upplýsingar má fá hjá Birgi, skólastjóra í síma 861-
1737 eða Þóru Björk, aðstoðarskólastjóra í síma 695-0226 
og á vef skólans.

Umsóknarfrestur er til 11. júlí n.k.

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og 
umsagnaraðilum sendist Birgi Edwald, skólastjóra, birgir@
sunnulaek.is eða Sunnulækjarskóli, Norðurhólum 1, 800 
Selfoss.Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

Héðinn hf. er málmtæknifyrirtæki sem veitir sérhæfða þjónustu 
í málmiðnaði og annast viðgerðir á vélbúnaði fiskiskipa.

Álsuðumenn / Rennismiðir
Vélvirkjar
Vegna aukinna verkefna óskar Héðinn hf. eftir að ráða öfluga fagmenn til starfa.
Suðumenn með réttindi fyrir MIG álsuðu. Rennismiði og vélvirkja með sveinspróf.

Við leitum að öflugum mönnum, áreiðanlegum og með reynslu í faginu. Um er að ræða krefjandi og áhugaverð 
verkefni við viðhald og nýsmíði. Við erum að leita eftir mönnum sem eru sjálfstæðir, hafa öguð vinnubrögð, 
hörku duglegir og með góða samskiptahæfileika ásamt því að vera stundvísir. 
Héðinn gerir miklar kröfur til sinna starfsmanna. Umsækjendur verða að geta hafið störf sem allra fyrst.

Vinsamlega sendið umsóknir til Héðins á netfangið 
atvinna@hedinn.is eða fyllið út umsókn á vefsíðu 
fyrirtækisins www.hedinn.is

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

VIÐ LEITUM AÐ 

Matreiðslumanni 
 og kokkanema

Góð laun, fríðindi og skemmti legur 
vinnu staður í boði. Upplýsingar 

veitir Hrefna í síma 694 4884 og í 
tölvupósti info@fiskmarkadurinn.is

 Metnaðarfullir, jákvæðir og duglegir 
einstaklingar með auga fyrir 

smáatriðum óskast til starfa sem fyrst.

Félagsráðgjafar óskast til starfa.
Tveir félagsráðgjafar óskast til starfa við félagsþjónustu á 
sameiginlegu þjónustusvæði Hveragerðis, Ölfuss Uppsveita 
Árnessýslu og Flóahrepps. Aðsetur er í Þorlákshöfn og Hvera-
gerði. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst

Helstu verkefni eru:   
• Félagsleg ráðgjöf og fjárhagsaðstoð
• Barnavernd, 
• Málefni fatlaðra, 
• Málefni aldraðra, 
• Önnur mál sem falla undir lög um félagsþjónustu 
 sveitarfélaga.

Hæfniskröfur:
• Félagsráðgjafamenntun
•  Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Lipurð í mannlegum samskiptum.
• Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu.
• Hæfni í að tjá sig í ræðu og riti.

Samstarf er á milli sjö sveitarfélaga í Árnessýslu á sviði 
velferðarmála. Einn félagsmálastjóri er yfir svæðinu og 
sameiginleg velferðarnefnd. Félagsmálastjóri hefur yfirumsjón 
með faglegu starfi og ráðgjöf.  Sveitarfélögin  bjóða upp á 
fjölbreytt verkefni á sviði velferðarmála og svigrúmi til nýrra 
verkefna og vinnubragða.  Um spennandi og gefandi störf er 
að ræða í fallegu umhverfi þar sem áhersla er lögð á upp-
byggingu velferðarmála á nýjum grunni.  

Launakjör eru skv. kjarasamningi Félagsráðgjafafélags Íslands 
og launanefndar sveitarfélaga. Umsóknum skal skilað til 
Hveragerðisbæjar, Sunnumörk 2, 810 Hveragerði fyrir 
15. júlí 2011. Nánari upplýsingar veitir María Kristjánsdóttir 
félagsmálastjóri í síma 483-4000, 
netfang maria@hveragerdi.is.  

Fulbright stofnunin – 
Skrifstofu- og ráðgjafarstarf

Fulbrightstofnunin leitar að starfsmanni í 50% starf, 
en mögulega mun starfshlutfall aukast.

Starfssvið:
• Fjölbreytt skrifstofustörf og vinna við vef
• Upplýsingamiðlun um háskólanám í Bandaríkjunum
• Margvísleg samskipti við aðila innanlands og í  
 Bandaríkjunum. Einhver ferðalög fylgja starfinu.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfinu
• Mjög góð tölvukunnátta
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta í töluðu og  
 rituðu máli (textagerð)
• Góð þekking á háskólanámi í Bandaríkjunum
• Skipulagshæfileikar, sveigjanleiki, drifkraftur 
 og frumkvæði
• Góðir samskiptahæfileikar, jákvæðni og 
 þjónustulund

Gert er ráð fyrir að viðkomandi hefji störf 1. septem-
ber nk. Upplýsingar um Fulbright stofnunina má finna 
á www.fulbright.is. Nánari fyrirspurnir um starfið má 
senda á netfangið belinda@fulbright.is.

Umsóknir skulu vera á ensku og innihalda 
umsóknarbréf og ferliskrá. Umsóknir skulu sendar 
rafrænt á netfangið belinda@fulbright.is merktar 
„starfsumsókn“. Umsóknarfrestur er til og með 
24. júlí n.k.

Embætti dómara við héraðsdóm 
Austurlands laust til umsóknar

Embætti dómara með fast sæti við héraðsdóm Austurlands 
er laust til umsóknar, sbr. 15. gr. laga um dómstóla nr. 
15/1998. Miðað er við að skipað verði í embættið frá og 
með 1. september nk., eða hið fyrsta eftir að nefnd um 
hæfni dómara hefur lokið starfi sínu í samræmi við 4. gr. a, 
sbr. 3. mgr. 12. gr. laga um dómstóla nr. 15/1998 og reglur 
um störf dómnefndar sem fjallar um hæfni umsækjenda 
um dómaraembætti nr. 620/2010. Laun eru samkvæmt 
ákvörðun kjararáðs. 

Umsækjendur skulu fullnægja skilyrðum 2. mgr. 12. gr. 
laga um dómstóla nr. 15/1998. Í samræmi við 4. gr. reglna 
nr. 620/2010 er áskilið að í umsókn komi fram upplýsingar 
um 1) menntun og framhaldsmenntun, 2) reynslu af 
dómstörfum, 3) reynslu af lögmannsstörfum, 4) reynslu af 
stjórnsýslustörfum, 5) reynslu af fræðistörfum, s.s. kennslu 
og öðrum akademískum störfum og upplýsingar um 
útgefnar ritrýndar greinar og bækur, fræðilegir fyrirlestrar 
o.s.frv., 6) reynslu af stjórnun, 7) reynslu af öðrum 
aukastörfum sem nýtast dómaraefni, s.s. vinnu í tengslum 
við undirbúning lagasetningar o.fl., 8) upplýsingar um 
almenna og sérstaka starfshæfni, 9) upplýsingar um 
andlegt atgervi og sjálfstæði í vinnubrögðum og 10) 
upplýsingar um þrjá fyrrverandi samstarfsmenn sem geta 
veitt dómnefnd bæði munnlega og skriflega upplýsingar 
um störf og samstarfshæfni umsækjanda, sbr. 5. mgr. 5. gr. 
reglna nr. 620/2020 og 11) aðrar upplýsingar sem varpað 
geta ljósi að faglega eiginleika og færni umsækjanda sem 
máli skiptir fyrir störf héraðsdómara. 

Umsóknir óskast sendar til innanríkisráðuneytisins, 
Sölvhólsgötu 7, 150 Reykjavík og á netfangið postur@irr.
is. Með umsókn skal fylgja eftir því sem við á: 1) afrit af 
prófskírteinum, 2) afrit dóma í munnlegum fluttum málum 
sem umsækjandi hefur samið atkvæði í síðustu 12 mánuði, 
3) afrit af stefnu og greinargerð í málum sem umsækjandi 
hefur samið og flutt munnlega síðustu 12 mánuði, 4) 
afrit af úrskurðum stjórnvalda sem umsækjandi hefur 
samið síðustu 12 mánuði og 5) útgefin fræðirit og ljósrit 
af tímaritsgreinum umsækjenda. Þess er óskað að þær 
tímaritsgreinar sem hafa verið ritrýndar verði auðkenndar. 
6) Önnur gögn sem varpa ljósi á faglega færni umsækjanda 
til starfa sem héraðsdómari. 

Til þess að hraða afgreiðslu umsókna, er áskilið að 
umsækjendur gefi upp netfang sem notað verður til að eiga 
öll samskipti við umsækjendur. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um skipun liggur fyrir. 

Umsóknir skulu berast innanríkisráðuneytinu Sölvhólsgötu 
7, 150 Reykjavík eigi síðar en 15. júlí nk.

Innanríkisráðuneytinu,
30. júní 2011.

Kennara vantar í eftirtaldar námsgreinar á 
haustönn 2011
Enska -  Fullt starf.
Íslenska - Fullt starf. 
Sálfræði -  Fullt starf. 
Á sjúkraliðabraut - Fullt starf. 
Einnig vantar námsráðgjafa í 50% starf til að sinna 
tilteknum verkefnum.

Umsóknarfrestur er til  1. ágúst. 

Umsóknir skulu sendar Guðrúnu Hrefnu 
Guðmundsdóttur skólameistara, ghg@fb.is, eða 
Stefáni Benediktssyni aðstoðarskólameistara, 
sb@fb.is.
Upplýsingar um störfin gefa skólameistari í síma 
899 2123 eða aðstoðarskólameistari í síma 
896 1808.                                                 

Skólameistari

Framhalds-
skólakennarar
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INGVAR HELGASON og B&L  •  Sævarhöfða 2, sími 525 8000

INGVAR HELGASON og B&L

Umsóknum skal skilað til Ingvars Helgasonar og B&L, Sævarhöfða 2, 

merktar viðkomandi starfi. Umsóknarfrestur er til 15. júlí.

Bílasmiðir 
Starfssvið:  Almenn réttingarvinna / öflun varahluta og eftirlit með verkum 
Hæfniskröfur:  Bílasmiður / reynsla af Cabas og góð tölvukunnátta skilyrði

Nánari upplýsingar um starfið veitir Magnús Högnason, magnus@bl.is eða í síma 840 1423 

Bílamálarar
Starfssvið:  Málning og frágangur á bílum í viðgerð
Hæfniskröfur:  Sveinspróf í bílamálun / reynsla af Cabas og góð tölvukunnátta skilyrði  

Nánari upplýsingar um starfið veitir Magnús Högnason, magnus@bl.is eða í síma 840 1423 

Gjaldkeri í verkstæðismóttöku
Starfssvið:  Almenn gjaldkerastörf í verkstæðismóttöku og frágangur uppgjöra
Hæfniskröfur:  Kurteis framkoma, létt lund, nákvæmni í vinnubrögðum og reynsla af 
gjaldkerastörfum 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þór Marteinsson, thor@ih.is eða í síma 822 8038

Þurfum 
að fjölga í 
þjónustuliðinu

GISTIHEIMILI
Gistiheimili á Suðurlandi óskar eftir starfsmönnum 
nú þegar. Reynsla af gisti- og veitingahúsastörfum 
nauðsynleg. Húsnæði og fæði í boði. Lágmarksaldur 
18 ára og íslenskukunnátta æskileg.

Fyrirspurnir og umsóknir berist á 
gistingsudurland@gmail.com fyrir 11.júlí.

Upplýsingar um störfin eru veitt á skrifstofu ÍSTAKS, Engjateigi 7, 

105 Reykjavík og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00. Sækja skal um 

störfin á www.istak.is – undir „auglýst störf“ fyrir 17. júlí næstkomandi.

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 500 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

VEGNA FRAMKVÆMDA VIÐ BÚÐARHÁLSVIRKJUN

STARFSMENN TIL JARÐGANGAGERÐAR
ÍSTAK óskar eftir að ráða einstaklinga vana jarðgangagerð til starfa við 

framkvæmdir á Búðarhálsi. Viðkomandi þurfa að hafa meirapróf og 

helst almenn vélaréttindi.

STEYPUDÆLUSTJÓRI
ÍSTAK óskar eftir að ráða til starfa steypudælustjóra við framkvæmdir 

á Búðarhálsi.

KRANASTJÓRAR
ÍSTAK óskar eftir að ráða kranastjóra til starfa við framkvæmdir á 

Búðarhálsi. Um er að ræða stjórnun á byggingarkrönum.

MÖTUNEYTI
ÍSTAK óskar eftir að ráða starfsfólk í mötuneyti á framkvæmdasvæði 

fyrirtækisins við Búðarháls. Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af 

sambærilegum störfum og geti hafið störf fljótlega.

JÁRNSMIÐIR / RAFSUÐUMENN
ÍSTAK óskar eftir að ráða járnsmiði eða rafsuðumenn til starfa við fram-

kvæmdir hér á landi. Umsækjendur þurfa að geta hafið störf fljótlega.
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Verkfræðingur
Vegna aukinna verkefna leitar Marorka að metnaðargjörnum véla- eða 

iðnaðarverkfræðingi til starfa við uppbyggingu á nýju teymi innan söludeildar 

félagsins.  Markmið teymisins er að styðja við alþjóðlegt sölunet Marorku og 

felst m.a. í þarfagreiningu fyrir viðskiptavini, greiningu orkustjórnunarlausna, 

tilboðsgerð og arðsemisgreiningu. 

Mikilvægt er að viðkomandi hafi gott vald á ensku og búi yfir lipurð í mannlegum

samskiptum þar sem starfið felur í sér náið samstarf við alþjóðlegt sölunet 

Marorku auk ráðgjafar til viðskiptavina Marorku í stærri verkefnum.  Starfið 

getur falið í sér ferðalög erlendis.

Umsókn ásamt ferilskrá sendist á marorka@marorka.com fyrir 16. júlí nk.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Leifur A. Kristjánsson, leifur@marorka.com, 

í síma 693-1818.

www.marorka.com

Marorka er leiðandi í þróun hugbúnaðar og lausna fyrir orkustjórnun skipa. Marorka starfar í alþjóðlegu 
umhverfi og nú þegar eru lausnir Marorku í notkun um allan heim.  Hjá Marorku starfa nú ríflega 30 manns.

VIÐ LEITUM AÐ 

Vaktstjóra í sal

Góð laun, fríðindi og skemmti legur 
vinnu staður í boði. Upplýsingar 

veitir Hrefna í síma 694 4884 og í 
tölvupósti info@fiskmarkadurinn.is

 Þjónustulundaður og úrræða-
góður einstak lingur sem á auðvelt 
með mannleg samskipti óskast til 

starfa frá og með 1. september nk.

Ritstjóri
Stúdentablaðsins 
starfsárið 2011-2012. 

Starf ritstjóra er tvíþætt, annars vegar skal hann 
hafa yfiruumsjón með útgáfu Stúdentablaðsins og 
hins vegar er hann ábyrgur fyrir efni á heimasíður 
Stúdentaráðs. 

Ritstjóri Stúdentablaðsins er ráðinn í 50% stöðu frá 
10. ágúst 2011 – 10. maí 2012. Upphaf starfstíma 
getur þó verið sveigjanlegt eftir samkomulagi. 

Laun fara eftir kjarasamningum VR og SA um 
skrifstofufólk eftir 3. ár í starfsgrein fyrir 50% starf. 
Ritstjóri skal hafa fasta viðveru á skrifstofu 
Stúdentaráðs og vinnur í nánu samstarfi við 
stúdentaráðsliða og framkvæmdastjóra Stúdenta-
ráðs. Hæfniskilyrði og nánari upplýsingar um kröfur 
og skil á umsókn má finna á www.student.is.

Umsóknarfrestur er til og með 15. júlí 2011

 
Verkefnisstjóri á 
skrifstofu rektors 
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Á skrifstofu rektors Háskóla Íslands er laust til umsóknar tímabundið starf verkefnisstjóra 
til 1. október 2012.

Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf. Meðal verkefna eru móttaka, skráning og afgreiðsla erinda sem skrifstofunni 
berast, sjálfstæð upplýsingaöflun og bréfaskriftir á íslensku og erlendum tungumálum, undirbúningur funda háskólaráðs, 
umsjón með málaskrá, þjónusta við nefndir, þátttaka í brautskráningu kandídata, afgreiðsla styrkumsókna, símsvörun, 
móttaka gesta sem og önnur almenn skrifstofustörf og verkefni sem nauðsynleg eru hverju sinni.

Umsóknarfrestur er til 5. ágúst nk.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Nánari upplýsingar um starfið á www.starfatorg.is og 
www.hi.is/is/skolinn/laus_storf
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Verkefnisstjóri heimaþjónustu

Félagsþjónusta Akraneskaupstaðar hefur með 
höndum heimaþjónustu. Markmið þjónustunnar 
er að veita einstaklingum sem þess þarfnast 
stuðning við heimilishald og daglegt líf. 

Meginhlutverk verkefnisstjóra heimaþjónustu
• Stýra og bera ábyrgð á daglegri starfsemi,
 fjármálum og rekstri 
• Veita málaflokknum faglega forystu 
• Bera ábyrgð á stefnumörkun og þróun 
 heimaþjónustu

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Menntun  sem  nýtist í starfi
• Framhaldsmenntun t.d. á sviði stjórnunar 
• Reynsla af stjórnun og rekstri 
• Frumkvæði, skipulagshæfileikar og sjálfstæði 
 í vinnubrögðum
• Fjölbreytt starfsreynsla er kostur
• Hæfni til að veita faglega forystu og frumkvæði 
• Færni í mannlegum samskiptum 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Umsóknarfrestur er til 10. júlí. Nánari upplýsingar 
um starfið veitir Inga Ósk Jónsdóttir, starfsmanna-
stjóri í síma 433 1000, netfang 
inga.osk.jonsdottir@akranes.is. Umsóknir skulu ber-
ast bæjarskrifstofu, Stillholti 16-18, 300 Akranesi.

Carbon RecyclingInternational (CRI) fangar koltvísýring frá iðnaðarútblæstri og umbreytir í endurnýjanlegt
metanól eldsneyti sem blanda má út í bensín fyrir óbreytta bíla. Föngun koltvísýrings dregur úr losun
gróðurhúsalofttegunda. Fyrirtækið er um þessar mundir að byggja fyrstu verksmiðju sinnar tegundar að
Svartsengi.

Starfslýsing
Yfirmaður bókhaldsmála og umsjón með 
færslu bókhalds. 
Gerð  fjárhags- og uppgjörsskýrslna.
Launagerð og frágangur skilagreina.
Ábyrgðasvið
•Uppsetning og viðhald bókhaldskerfis.
•Skýrslugerð á sviði fjármála og uppgjörsmála. 
•Aðkoma að fjárhagsáætlanagerð, 
stjórnendaúttektum og ársreikningum. 
•Skattaskil og launagreiðslur.
•Hæfniskröfur
•Viðskiptafræði með áherslu á endurskoðun 
eða fjármál.
•Mjög góð þekking á Navision og skil á 
bókhaldi til endurskoðanda.
•Mjög gott vald á ensku í ræðu og riti. 
•Nákvæmni, talnagglegni, öguð og vönduð 
vinnubrögð og skipulagshæfileikar. 
•Sjálfstæð vinnubrögð og hæfni í mannlegum 
samskiptum. 

Yfirbókari/Verk- og Tæknifræðingar
Yfirbókari

Starfslýsing
Ábyrgur fyrir skipulagningu og 
framkvæmdaráætlun verkefna og að 
framkvæma og samræma hönnun og 
byggingu endurnýjanlegs metanól 
verksmiðju undir stjórn verkefna- og 
verkfræðideildar.
Ábyrgðasvið 
•Ábyrgur fyrir hönnun, innsetningu og 
viðhaldi á margvíslegum rafkerfum og 
tækjum.
•Skjalastjórnun og skýrslugerðir.
•Tækniteiknun og greining
•Hæfniskröfur
•BS í rafmagnsverk/raftæknifræði
•Mjög gott vald á ensku í ræðu og riti. 
•Hæfni til að skrifa nákvæmar tæknilýsingar 
og þróa tækja- og kerfisupplýsingar. 
•Öguð og vönduð vinnubrögð og 
skipulagshæfileikar. 
•Sjálfstæð vinnubrögð og hæfni í 
mannlegum samskiptum. 

Starfslýsing
Ábyrgur fyrir skipulagningu og 
framkvæmdaráætlun verkefna og að 
framkvæma og samræma hönnun og 
byggingu endurnýjanlegs metanól verksmiðju 
undir stjórn verkefna- og verkfræðideildar.
Ábyrgðasvið
•Gerð flæðirita og teikninga.
•Skjalastjórnun og skýrslugerðir.
•Tæknirannsóknir og gerð einkaleyfa.
•Ferilhermun. 
•Innkaup og kostnaðargreiningar
•Hæfniskröfur
•BS í vélaverk/véltæknifræði.
•Mjög gott vald á ensku í ræðu og riti
•Góð þekking á AutoCAD/Inventor.
•Hæfni við gerð reiknilíkana. 
•Öguð og vönduð vinnubrögð og   
skipulagshæfileikar. 
•Sjálfstæð vinnubrögð og hæfni í mannlegum 
samskiptum. 

Verk-/Tæknifræðingur – véla og rafmagns

Lögg. fasteignasali óskast
Fasteignasala sem hefur mikil umsvif í fasteigna- og leigumiðlun 
auglýsir eftir lögg. fasteignasala til starfa. Æskilegt er að viðkomandi 
hafi víðtæka reynslu af sölu- og leigumiðlun fasteigna, bæði íbúðar- 
og atvinnuhúsnæðis. Góð föst laun í boði. 

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf 
umsækjenda berist  á netfangið: gtj@fastmark.is

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
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Embætti héraðsdómara laust
til setningar

Innanríkisráðuneytið, auglýsir laust til umsóknar embætti 
héraðsdómara við héraðsdóm Reykjavíkur til setningar, 
meðan á leyfi skipaðs dómara stendur, sbr. 2. mgr. 20. 
gr. laga um dómstóla nr. 15/1998. Laun eru samkvæmt 
ákvörðun kjararáðs. 

Miðað er við að innanríkisráðherra setji í embættið frá og 
með 1. september nk. til og með 29. febrúar 2012, skv. 
tillögu dómstólaráðs. 

Umsækjendur skulu fullnægja skilyrðum 2. mgr. 12. gr. 
laga um dómstóla nr. 15/1998. Áskilið er að í umsókn komi 
fram, eftir því sem við á upplýsingar um 1) menntun og 
framhaldsmenntun, 2) reynslu af dómstörfum, 3) reynslu 
af lögmannsstörfum, 4) reynslu af stjórnsýslustörfum, 
5) reynslu af fræðistörfum, s.s. kennslu og öðrum 
akademískum störfum og upplýsingar um útgefnar 
ritrýndar greinar og bækur, fræðilegir fyrirlestrar o.s.frv., 6) 
reynslu af stjórnun, 7) reynslu af öðrum aukastörfum sem 
nýtast dómaraefni, s.s. vinnu í tengslum við undirbúning 
lagasetningar o.fl., 8) upplýsingar um almenna og sérstaka 
starfshæfni, 9) upplýsingar um andlegt atgervi og sjálfstæði 
í vinnubrögðum og 10) upplýsingar um þrjá fyrrverandi 
samstarfsmenn sem geta veitt bæði munnlega og skriflega 
upplýsingar um störf og samstarfshæfni umsækjanda og 
11) aðrar upplýsingar sem varpað geta ljósi að faglega 
eiginleika og færni umsækjanda sem máli skiptir fyrir störf 
héraðsdómara. 

Umsóknir óskast sendar til innanríkisráðuneytisins, 
Sölvhólsgötu 7, 150 Reykjavík og á netfangið postur@irr.
is. Með umsókn skal fylgja eftir því sem við á: 1) afrit af 
prófskírteinum, 2) afrit dóma í munnlegum fluttum málum 
sem umsækjandi hefur samið atkvæði í síðustu 12 mánuði, 
3) afrit af stefnu og greinargerð í málum sem umsækjandi 
hefur samið og flutt munnlega síðustu 12 mánuði, 4) 
afrit af úrskurðum stjórnvalda sem umsækjandi hefur 
samið síðustu 12 mánuði og 5) útgefin fræðirit og ljósrit 
af tímaritsgreinum umsækjenda. Þess er óskað að þær 
tímaritsgreinar sem hafa verið ritrýndar verði auðkenndar. 
6) Önnur gögn sem varpa ljósi á faglega færni umsækjanda 
til starfa sem héraðsdómari. 

Til þess að hraða afgreiðslu umsókna, er áskilið að 
umsækjendur gefi upp netfang sem notað verður til að eiga 
öll samskipti við umsækjendur. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um setningu liggur fyrir. 

Umsóknir skulu berast innanríkisráðuneytinu, Sölvhólsgötu 
7, 150 Reykjavík, eigi síðar en 15. júlí nk.

Innanríkisráðuneytinu,
30. júní. 2011

Velferðarsvið

Fjármálasérfræðingur á skrifstofu Velferðarsviðs

Vakin er athygli á stefnu Reykjavikurborgar um jafnan hlut kynja í 
störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það marg-
breytilega samfélag sem borgin er.

Laust er til umsóknar starf sérfræðings á sviði hagfræði og 
greininga. Um er að ræða tímabundið starf til eins árs. 
Starfið felur m.a. í sér úrvinnslu gagna vegna fjárhags-
aðstoðar og húsaleigubóta. Auk þess vinnur sérfræðingur 
að fjármálatengdum tölfræðigreiningum í velferðarþjónustu. 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Fjárhagsaðstoð, tölfræðilegar úttektir og mat á þróun og   
 áætlun útgjalda
• Húsaleigubætur, tölfræðilegar úttektir og mat á þróun og   
 áætlun útgjalda
• Gæðahandbók, innra eftirlit

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun í hagfræði, framhaldsmenntun á sviði   
 hagfræði eða viðskipta æskileg 
• Reynsla af vinnu með talnasöfn og greiningar æskileg 
• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði í starfi
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar 
og Kjarafélags viðskiptafræðinga og hagfræðinga. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Hörður Hilmarsson 
í síma 411 1111 eða með því að senda fyrirspurnir á 
hordur.hilmarsson@reykjavik.is

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um 
starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is, 
umsóknarfrestur er til 20. júlí n.k.

Reykjalundur, endurhæfi ngarmiðstöð 
SÍBS auglýsir lausa stöðu til umsóknar:

Iðjuþjálfun
Lausar eru til umsóknar 2 fastar stöður iðjuþjálfa frá 
haustinu. Nú gefst tækifæri til að starfa á fjölmennasta 
starfsstað iðjuþjálfa, þar sem fagmennska, fjölbreytt verk-
efni og vinnugleði ræður ríkjum. 

Hæfnikröfur: Próf í iðjuþjálfun frá skóla viðurkenndum af 
Heimssamtökum iðjuþjálfa (WFOT) og með íslenskt starfs-
leyfi og löggildingu. 

Reykjalundur er stærsta endurhæfingarstofnun landsins, 
með fjölbreyttan hóp skjólstæðinga á 9 sviðum, lungna-
, gigtar-, tauga-, hæfingar-,  verkja-, hjarta-, offitu-, geð-, 
og starfsendurhæfingu. Á Reykjalundi er starfað í öflugri 
teymisvinnu þar sem lögð er áhersla á skjólstæðingsmiðaða 
nálgun, fræðslu í hópum og heildræna sýn.   Á iðjuþjálfun-
ardeildinni starfa 17 iðjuþjálfar og 4 aðstoðarmenn sem 
taka þátt í fjölbreyttum verkefnum s.s. kennslu í verkjaskóla 
og námskeiði í streitustjórnun og slökun.

Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi Iðjuþjálfafélags Ís-
lands og fjármálaráðherra auk stofnanasamnings Iðjuþjálfa-
félags Íslands og Reykjalundar.

Umsóknarfrestur er til 22. júlí n.k.

Nánari upplýsingar veitir Lilja Ingvarsson forstöðuiðjuþjálfi 
í síma 585-2153 og skulu umsóknir ásamt ferilskrá berast 
henni á netfangið liljaing@reykjalundur.is  

Umsóknarform og upplýsingar um Reykjalund má finna á 
heimasíðunni  www.reykjalundur.is
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Styrkir

Frá Alþingi
Styrkir til að stuðla að 
umræðu og fræðslu um 
Evrópusambandið.

Samkvæmt ákvörðun á fjárlögum Alþingis er auglýst 
eftir styrkumsóknum til að stuðla að opinberri og 
upplýstri umræðu og fræðslu um Evrópusambandið, 
stefnu þess og áhrif hugsanlegrar aðildar Íslands að sam-
bandinu.  Að þessu sinni er úthlutunarfé til ráðstöfunar 
allt að 27 milljónir króna.

Styrkir eru veittir til íslenskra félaga og félagasamtaka 
sem, samkvæmt tilgangi sínum, fjalla um málefni 
Evrópusambandsins og lýsa sjónarmiðum sínum til 
hugsanlegrar aðildar að sambandinu.

Styrkir eru eingöngu veittir til skýrt afmarkaðra 
verkefna, svo sem til þess að:
 a. útbúa efni og birta það í blöðum, ritum eða með   
 öðrum hætti,
 b. halda opna fundi og ráðstefnur,
 c. standa fyrir fyrirlestrum sérfræðinga,
 d. standa fyrir ýmiss konar fræðslustarfsemi, 
 samkvæmt nánari ákvörðun úthlutunarnefndar um 
 styrki til að stuðla að umræðu og fræðslu um 
 Evrópusambandið.

Ekki er heimilt að veita styrki til eiginlegs reksturs, 
m.a. rekstur skrifstofu, þ.m.t. húsaleigugreiðslur og 
launagreiðslur til starfsfólks. Ekki eru veittir styrkir til 
einstaklinga.

Í umsókn um styrk skal koma fram greinargóð lýsing á 
því verkefni sem sótt er um styrk til að vinna að ásamt 
kostnaðaráætlun. Jafnframt skal greina frá þeim grund-
velli sem félag eða félagasamtök byggja starfsemi sína 
á og hver sé tilgangur þeirra. Með umsókn skulu fylgja 
samþykktir eða stofnskrá félags eða félagasamtaka. 
Hægt er að sækja um styrki til fl eiri en eins verkefnis í 
sömu umsókn.

Vakin er athygli á reglum úthlutunarnefndar, sem nálgast 
má á vefslóðinni:
http://www.althingi.is/pdf/ESB-styrkir_2011.pdf 

Styrkhafar skulu fyrir lok árs og við lok styrkts verkefnis 
skila stuttri skýrslu til úthlutunarnefndar um ráðstöfun 
styrkjanna ásamt reikningum.

Umsóknarfrestur um styrki er til þriðjudagsins 
9. ágúst 2011.

Umsóknir skulu berast skrifstofu Alþingis, merktar:
 ESB fræðslu- og umræðustyrkir
 Jörundur Kristjánsson, ritari úthlutunarnefndar
 Skrifstofa Alþingis
 150 Reykjavík
Stefnt er að því að úthlutun fari fram í fyrri hluta 
septembermánaðar.

ODDEYRARSKÁLI
Endurnýjun á þaki

ÚTBOÐ

Fyrir hönd Eimskips er  hér með  óskað eftir
tilboðum í endurnýjun á þaki Oddeyrarskála 
á Akureyri. 

Byggingin er ríflega 3.000 fermetra vöruhús og 
felst verkið í því að byggja nýtt timburþak ofan á 
núverandi þakklæðningu, ásamt endurnýjun á
þakrennum. Gefinn er kostur á að bjóða í mis- 
munandi útfærslur verksins en miðað er við að 
þakið verði klætt pappa eða dúk. 

Verklok eru áætluð 15. október 2011.

Útboðsgögn er hægt að nálgast frá og með
miðvikudeginum  6. júlí  á  útboðsvef  VSÓ
Ráðgjafar, www.vso.is, og verða þau afhent án
endurgjalds.

Tilboð  verða  opnuð  samtímis  á  skrifstofu 
Eimskips í Oddeyrarskála við Strandgötu á 
Akureyri og hjá VSÓ Ráðgjöf,  Borgartúni 20, 
105 Reykjavík, miðvikudaginn 20. júlí 2011
kl. 14:00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem
þess óska.  Tilboðum skal skila á opnunarstað
fyrir þann tíma. 

Auglýsing um styrki til námskeiða í 
íslensku haustið 2011

   
Auglýst er eftir umsóknum um styrki til námskeiða í 
íslensku sem ekki eru hluti af almennu námi á grunn- 
eða framhaldsskólastigi. Markmiðið með styrkjunum 
er að gefa öllum sem búsettir eru á Íslandi færi á að 
öðlast þá færni í íslensku að þeir geti orðið virkir 
samfélagsþegnar. 

Fræðsluaðilar og fyrirtæki sem bjóða starfsmönnum 
sínum upp á skipulagða kennslu í íslensku og eru á 
fyrirtækjaskrá geta sótt um styrki. Fyrirtæki, sem ekki 
eru fræðsluaðilar, þurfa að láta undirritaðan samning 
við hæfan fræðsluaðila er annast kennsluna fylgja 
umsókninni.

Vakin er sérstök athygli á að umsækjendum er gert að 
sækja um á rafrænu formi.

Umsóknareyðublöð og úthlutunarreglur eru aðgengi-
legar undir flokknum sjóðir og eyðublöð á vef mennta- 
og menningarmálaráðuneytis: menntamalaraduneyti.
is. Umsóknir skal senda á postur@mrn.is.

Umsóknarfrestur er til 8. ágúst 2011. 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 29. júní 2011.
menntamálaráðuneyti.is

MENNINGARSJÓÐUR (SUT )
SAMTAKA UM TÓNLISTARHÚS 

OG RUTHAR HERMANNS
Umsókn um styrki til tónleikahalds í Hörpu 2012
Auglýst er eftir umsóknum í Menningarsjóð SUT og Ruthar 
Hermanns. Sjóðurinn varð til vegna framlaga styrktarfélaga 
SUT og hefur nú verið stofnaður menningarsjóður fyrir þá 
fjármuni sem safnast hafa fram að opnun Hörpu.
Um er að ræða styrkveitingu til tónlistarmanna eða tónlist-
arhópa til tónleikahalds í Hörpu. Veittir verða styrkir árlega 
frá og með árinu 2012.

Umsóknarfrestur er til 4. ágúst 2011. 

Umsóknum skal skilað á rafrænum umsóknareyðublöðum 
sjóðsins. Umsóknareyðublöð verða aðgengileg á netinu á 
slóðinni; http://www.viska.is/mssut/umsokn/

Greint verður frá nöfnum fyrstu styrkþega sjóðsins þann 
19. ágúst í Hörpu á heiðurstónleikum við styrktarfélaga SUT. 

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…

Sérstök úthlutun í 
skötusel.
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið hefur gefið 
út reglugerð nr. 630/2011, um ráðstöfun aflaheimil-
da í skötusel á fiskveiðiárinu 2010/2011.

Reglugerðina má sjá á vef Fiskistofu, en þar er ein-
nig eyðublað til að sækja um úthlutun. 

Umsóknarfrestur er til og með 14. júlí 2011 
og skulu umsóknir sendar Fiskistofu, Dalshrauni 
1, 220 Hafnarfirði.

Rafiðnaðarmaður
RARIK óskar eftir rafvirkja í vinnuflokk Fram-
kvæmdasviðs fyrirtækisins í Borgarnesi. Hér 
er um fjölbreytt starf að ræða við nýbygg-
ingar, breytingar og viðhald á dreifikerfi 
fyrirtækisins. Æskilegt er að viðkomandi 
geti hafið störf sem fyrst.

Starfssvið

Almenn störf við dreifikerfi  
fyrirtækisins

Hæfniskröfur

Sveinspróf í rafvirkjun

Æskilegt er að umsækjendur hafi 
reynslu af rafveitustörfum

Nánari upplýsingar veita Sturla Rafn 
Guðmundsson deildarstjóri Framkvæmda-
sviðs á Vesturlandi og starfsmannastjóri í 
síma 528 9000. Vinsamlegast sendið skrif-
legar umsóknir til starfsmannaþjónustu 
fyrirtækisins fyri 5. júlí n.k.

RARIK ohf. er í eigu ríkisins, en er rekið sem opinbert hlutafélag. 
Hlutverk RARIK er að flytja og dreifa raforku, afla, dreifa og 
annast sölu á heitu vatni. Starfsmenn RARIK eru um 200, 
aðalskrifstofur eru í Reykjavík og um 25 starfsstöðvar eru 
dreifðar vítt og breytt um landið.

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi 

eða fengið sendan daglegan tölvupóst 

með blaði dagsins. Nánari upplýsingar á: 

visir.is/dreifing

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU
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F.h. Framkvæmda- og eignasviðs Reykjavíkurborgar:
Boltagerði við Selásskóla Selásbraut, 110 
Reykjavík.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á  kr. 3.000, 
frá kl. 9:00 þann 4. júlí 2011 í þjónustuveri 
Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12–14, 1. hæð.

Opnun tilboða: 19. júlí 2011 kl. 10:00, í Borgartúni 
12-14. Tilboðum skal skilað í þjónustuver.

12669

Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.
is/utbod.

ÚTBOÐ 
Sveitarfélagið Árborg óskar eftir tilboðum í verkið: 

RÆSTING-SÓLVALLASKÓLA
RÆSTING-AUSTURVEGI 67

Verkið felst í reglulegri ræstingu og hreingerningu á hús-
næði Sólvallskóla og húsnæði framkvæmda og veitusviðs 
Austurvegi 67.

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með 
fimmtudeginum 7 júlí. Þeir sem hyggjast gera tilboð í verkið 
skulu senda tölvupóst á proark@proark.is eða hafa sam-
band í síma 482-4430 og gefa upp nafn, síma og netfang 
og fá í kjölfarið send útboðsgögn í tölvupósti. 

Tilboðum skal skila á Framkvæmda- og veitusvið sveitar-
félagsins Árborgar, Austurvegi 67 fyrir kl. 11:00 fimmtu-
daginn 28. júlí 2011, tilboð verða opnuð að viðstöddum 
þeim sem þess óska.

Sveitarfélagið Árborg óskar eftir tilboðum í 
jarðvinnu og lagnavinnu við verkið: 

„SNIÐRÆSI ÁRVEGUR 2011“.

Verklok eru 20 október 2011

Verkið felst í gerð fráveitu lagna í Árvegi frá sjúkrahúsi Suður-
lands að lóð MBF og endurbyggingu 30m kafla af götunni 
Heiðmörk, einnig skal lagfæra gatnamót Heiðmerkur og 
Austurvegar
Leggja á skólplögn, regnvatnslögn og vatnslögn og hitaveitu. 
Jarðvegsskipta skal og fylla í með burðarlagi þar sem þess er 
þörf.  Ganga skal frá lagnastæði með malbiki, grasi og möl 
þar sem þess er þörf samt því að steypa kantsteina, malbika 
gangstétt og götu. Að lokum skal jafna yfirborð lands utan 
gatna og ganga frá því samkvæmt fyrirmælum eftirlits.
Tekið skal fram að búast má við miklu jarðvatni á svæðinu, 
verktaki mun því þurfa að dæla jarðvatni á verktímanum. 
Einnig þarf að dæla skólpi og halda skólplögnum í rekstri á 
verktímanum.

Helstu magntölur eru:
 • Gröftur 2650 m3
 • Fleygun/sprengingar 1400 m3
 • Fyllingar 3400 m3 
 • Fráveitulagnir 387 m
 • Vatnslagnir 25 m
 • Malbikun 975 m2
 • Hitaveita 14 m

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með 
þriðjudeginum 5 júlí. Þeir sem hyggjast gera tilboð í verkið 
skulu hafa samband við Ingibjörgu í síma 412 6900, eða með 
tölvupósti til imba@verksud.is og gefa upp nafn, heimilis-
fang, síma og netfang og fá í kjölfarið útboðsgögnin send í 
tölvupósti.
Tilboðum skal skila til Verkfræðistofu Suðurlands, Austurvegi 1-5, 
800 Selfossi fyrir kl. 11:00 þriðjudaginn 19 júlí 2011, en þá verða þau 
opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Framkvæmda og veitusvið Árborgar

ÚTBOÐ

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs Reykjavíkurborgar:
Laugardalslaug, viðhaldsframkvæmdir.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á  kr. 3.000, 
frá kl. 12.00, frá og með 5. júlí 2011 í þjónustuveri 
Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12–14, 1. hæð.

Opnun tilboða: 19. júlí 2011 kl. 14:00, í Borgartúni 
12-14. Tilboðum skal skilað í þjónustuver.

12672

Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.
is/utbod.

Dúkarar, málarar, málmiðnaðarmenn, 
múrarar, píparar, rafvirkjar, 

skrúðgarðyrkjumenn og trésmiðir. 

A.T.H
Frestur til að skila gögnum í yfirstandandi útboði 
á þjónusta iðnaðarmanna við viðhaldsverkefni á 
vegum ríkisins rennur út 7. júlí n.k. 

Áhugasamir geta leitað upplýsinga á vef Ríkiskaupa, 
www.rikiskaup.is útboðsnúmer 15045 
eða í síma 530 1423. 

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

ÚTBOÐ ÚTBOÐ

ÚTBOÐ
HJÚKRUNARHEIMILI MOSFELLSBÆ

Helstu magntölur eru:

Mót
Steypa
Steypustyrktarstál
Flísaklæðning
Viðsnúið þak

Verkinu skal vera lokið eigi síðar en 15. ágúst 2012.

Útboðsgögn verða afhent rafrænt á verkefnavef verksins, lykilorð að útboðsgögnum veitir 
Samúel Guðmundsson  samuel@thg.is. Einnig er hægt að fá gögnin afhent á geisladisk frá 
kl. 10.00 mánudaginn 4. júlí n.k. á bæjarskrifstofum Mosfellsbæjar.

Tilboð verða opnuð á bæjarskrifstofum Mosfellsbæjar, Kjarna Þverholti 2, 270 Mosfellsbæ 
þriðjudaginn 19. júlí nk. kl. 11.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

9.100
1.350

113.000
1.300
1.300

m²
m³
kg
m²
m²

Mosfellsbær, óskar eftir tilboðum í uppsteypu og utanhússfrágang vegna byggingar 
á nýju hjúkrunarheimili að Hlaðhömrum í Mosfellsbæ. Verkið nær til að gera húsið 
fullfrágengið að utan og tilbúið fyrir innréttingar að innan.

Stærð hússins þegar það er fullbyggt er 2.268 m².
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Skráðu fasteignina þína hjá okkur og við seljum hana!

Þóra Birgisdóttir

777 2882

Breiðagerði 23
108 Reykjavík
Einbýlishús í Smá-íbúðahverfinu

Stærð: 158,3 fm
Fjöldi herbergja: 5-6

Byggingarár: 1953
Fasteignamat: 30.550.000

Verð: 44.900.000

RE/MAX Senter og Þóra kynna fallegt og mikið endurnýjað einbýlishús í Smá-íbúðahverfinu. Húsið er fallegt,
hæð og ris, skráð 158 fm. skv. fasteignamati en eru um 180 nýtanlegir fermetrar eftir stækkun efri hæðar.
Neðri  hæð;  Rúmgóð  forstofa,  gangur/hol,  geymsla,  stofa/borðstofa,  eldhús,  lítið  baðherbergi,  hjónaherbergi
og barnaherb. auk þvottahúss. Gólfefni dúkur og innréttingar eldri.
Efri hæð; Hol/alrými með fallegri sjónvarpsstofu, stórt baðherbergi með sturtuklefa, stórri innréttingu og gólhita
nýtt (2010) auk þriggja stórra herbergja, tvö eru 12,5 fm. og eitt rúmir 15 fm. Meðfram herbergjum, undir súð
er gott afmarkað geymslupláss. Gólfefni efri hæðar er olíuborin eik. Efri hæðin er öll ný (2004 og síðar) auk
þess er hefur verið endurnýjað frárennsli og raflagnir auk stórs hluta lagna og ofna hússins.
Húsið er í mjög góðu ástandi, nýtt þak og gluggar efri hæðar, málað 2010. Garðurinn er gróinn og fallegur og
býður upp á ýmsa möguleika, þar er 8 fm geymsluskúr með rafmagni.
Allar  frekari  upplýsingar  um  eignina  veitir  Þóra  í  síma;  777-2882  eða  thora@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Þóra Birgisdóttir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

thora@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 4. júli kl. 18-18.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

0

7772882

Dalaland 16
108 Reykjavík
5 herbergja íbúð í Fossvoginum

Stærð: 139,1 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1969

Fasteignamat: 26.250.000
Bílskúr: Já

Verð: 34.900.000

RE/MAX Senter og Þóra kynna rúmgóða íbúð á annari hæði í litlu fjölbýlishúsi í Fossvoginum.
Íbúðin skiptist í hol, eldhús með borðkrók, stóra stofu/borðstofu, 4 herbergi, baðherbergi og þvottahús innan í
búðar.
Eldhús  með  eikarinnréttingu  og  borðrkók.  Stofa  er  stór  og  teppalögð  með  miklum  gluggum  og  svölum
meðfram sem snúa í suður og út yfir grænt svæði.
Á  svefnherbergisgangi  er  hjónaherbergi  með  skápum,  2  barnaherbergi,  annað  með  skáp,  baðherbergi  og
þvottahús. Í holi í forstofu eru góðir skápar, geymsluskápur og rúmgott herbergi/skrifstofa með skápum.
Íbúðinni fylgir bílskúr fyrir ofan bílastæði og geymsla á jarðhæð.
Íbúðin er staðsett í Fossvoginum þar sem stutt er í alla þjónustu, 3 leikskólar og grunnskóli auk íþróttasvæðis
Víkinga. Fallegir gögnustígar eru um hverfið og Fossvogsdalinn.
Allar  frekari  upplýsingar  um  eignina  veitir  Þóra  í  s.  777-2882  eða  thora@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Þóra Birgisdóttir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

thora@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn frá kl. 18-18.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

0

7772882

Fjallalind 57
201 Kópavogur
Björt og falleg eign á einni hæð.

Stærð: 146,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1995

Fasteignamat: 32.700.000
Bílskúr: Já

Verð: 44.400.000

RE/MAX  SENTER  KYNNIR:  Fallegt  og  vel  skipulagt   parhús  á  einni  hæð  á  vinsælum  stað  í  Lindunum  í
Kópavogi.
Lýsing: Forstofa með flísum á gólfi og fataskáp. Rúmgóð stofa og borðstofa hátt til lofts með parketi (hlynur) á
gólfi. þaðan er gengið út á virkilega skjólsæla og huggulega timburverönd með heitum potti. Eldhús opið inn í
stofuna, viðar-innrétting með góðu skápa og borðplássi, flísar á milli innréttinga, borðkrókur þar sem einnig er
útgengi út á timburpall  sem snýr í  suð-vestur. 2 barnaherbergi með parketi  á gólfum, rúmgott hjónaherbergi
með  skápum.  Baðherbergi  flísalagt  í  hólf  og  gólf,  baðkar  og  góð  innrétting.  Úr  Þvottahúsi  er  innangengt  í
bílskúrinn. Fyrir ofan þvottahúsið er lítið leikherbergi en þar er einnig geymsluloft yfir hluta að húsinu.
Frábær eign fyrir þá sem vilja vera á einni hæð miðsvæðis  á höfuðborgarsvæðinu, þar sem stutt er í flest alla
þjónustu, skóla og leikskóla.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á máudaginn kl 18.00 - 18.30

899 6753

8622001

Grænlandsleið 18
113 Reykjavík
Auðveld kaup - Gott áhvílandi lán

Stærð: 83 fm
Fjöldi herbergja: 2-3

Byggingarár: 2005
Fasteignamat: 18.400.000

Verð: 21.900.000
RE/MAX Senter og Þóra kynna glæsilega, nýja, íbúð í tvíbýlishúsi með sér-inngangi. Forstofa með
flísum og skáp, eldhús með hvítri/svartri sérsmíðaðri innr. og eyju, stofa/borðstofa opin og tengd
eldhúsi. Stórt baðherb. hjónaherb., vinnuherb/geymsla er gluggalaust (7fm) og geymsla/þvottahús er
innan íbúðar. Gólfhiti í öllum gólfum. Glæsileg íbúð í barn/dýra vænu umhverfi. Gott áhvílandi lán.
Allar frekari upplýsingar um eignina veitir Þóra í s. 777-2882 eða thora@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Þóra Birgisdóttir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

thora@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn kl. 17-17.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

0

7772882

Mosprýði 5
210 Garðabær
Vandað og fjölskylduvænt parhús

Stærð: 229,9 fm
Fjöldi herbergja: 5-6

Byggingarár: 2010
Fasteignamat: 21.120.000

Bílskúr: Já

Verð: 46.000.000
RE/MAX Senter og Þóra kynna glæsilegt og vandað uppsteypt parhús í hrauninu í Garðabæ.
Húsið er staðsteypt og skiptist í 4 svefnherbergi, opið eldhús og stofu, miðrými og stóran bílskúr auk
geymslu og þvottahúss. Gert er ráð fyrir pöllum og lagnir komnar fyrir heitan pott. Húsið skilast pússað
að utan og veggir að innan, einangrað loft, gluggar og hurðir í komið, sjá nánari lýsingu á
www.remax.is. Allar frekari upplýsingar um eignina veitir Þóra í s. 777-2882 eða thora@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Þóra Birgisdóttir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

thora@remax.is

Bókið skoðun hjá Þóru

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

7772882

Skráðu fasteignina þína hjá okkur og við seljum hana!

Gunnar Sverrir

862 2001
Ástþór Reynir

899 6753
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Laust strax. Ath. lækkað verð 29,8 millj.

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Laust strax. Ath. lækkað verð 29,8 millj.

FASTEIGNASALA / LEIGUMIÐLUN

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Laust strax. Ath. lækkað verð 29,8 millj.

Stekkjarholt 3. Heilsárshús, Selfoss 

Fallegur heilsársbústaður, húsið er skráð 47,2 fm + geymslu, sem er áföst húsinu. 
Húsið skiptist í 2 svefnherb. Stofu, eldhús og 18 fm svefnloft. Rafmagn, heitt og kalt 
vatn. Heitur pottur, góð útiaðstaða, 5.mín. gangur niður að vatni þar sem heimilt er 
að veiða. Fallegt hús, vel staðsett. V. 14,8 millj. 
Knútur eignandi sýnir,hann er með gsm. 898-0762

OPIÐ HÚS

Opið hús laugardag og sunnudag milli 12-16,

 Álfaskeið 73. Einbýlishús 

Einbýlishús á sérlega fallegri hraunlóð vel staðsett innarlega í lokuðum botnlanga. 
Húsið er 157,1 fm ásamt bílskúr sem er 31,5 fm.  Húsið skiptist m.a. í eldhús, stofu, 4 
svefnherb. gestasalerni, baðherbergi, bílskúr og fl. Húsið er endurnýjað að hluta en 
það þarfnast lagfæringar. einstök staðsetning, hraunlóð, stutt í skóla og leikskóla. 
V. 35,5 millj. 

OPIÐ HÚS

Opið hús á morgun sunnudag milli 14-15. 

Öldutún 20. Sérhæð

Smekkleg 6.herb. efri sérhæð  í fallegu tvíbýlishúsi, hæðin er 162 fm og er á tveimur 
hæðum. Eignin skiptist m.a. í 5 svefnherb. Stofu, eldhús með borðkróki og fl. Þetta er 
smekkleg eign sem hentar sérlega vel fyrir stórar fjölskyldur. Góð staðsetning rétt við 
Öldutúnsskóla. V. 29,9 millj. 

OPIÐ HÚS

Opið hús í dag. milli 14-15 

SÍMI 512 4900  – BOLHOLTI 4 – LANDMARK.IS

MAGNÚS EINARSSON
Löggiltur fasteignasali
Sími: 512 4900

MAGNÚS EINARSSON - Löggiltur fasteignasali

KRISTBERG SNJÓLFSSON
Sími: 892 1931

Hafðu samband

Vélsmiðja í Hafnarfirði
Til sölu eða leigu rótgróin vélsmiðja í Hafnarfirði. 

Fyrirtækið hefur verið rekið farsællega í meira en hálfa öld og  er 
ágætlega vel tækjum búin. Nú þegar stórframkvæmdir eru fyrirsjáan-
legar er því upplagt tækifæri fyrir drífandi aðila að fara af stað eða 
nota þetta sem útibú á höfuðborgarsvæðinu. 
Hagstæður leigusamningur.

Upplýsingar veitir Kristberg Snjólfsson S. 892-1931

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Lundur 1, íb. 1002 – Penthouse – 
Stórglæsileg eign, ótrúlegt útsýni.

Stórglæsileg. penthouseíbúð, 165,6 fm. að stærð, á 10. og efstu hæð 
með stórkostlegu útsýni í Lundi 1 í Kópavogi. Íbúðin er öll stórglæsileg 

hvar sem er litið og er innréttuð og hönnuð á mjög glæsilegan hátt. Allar 
innréttingar, fataskápar og hurðir eru úr eik. Gólfefni eru eikarparket og 

flísar. Íbúðinni fylgja tvö stæði í bílageymslu. Stórar þaksvalir með heitum 
potti. Stórkostlegt útsýni til sjávar.  Íbúðin er öll mjög björt og rúmgóð 

með góðri lofthæð og stórum gluggum. Allar upplýsingar hjá 
sölumönnum Fjárfestingar í síma 562-4250 og 896-8750.

GARÐATORGI 7 
210 GARÐABÆ  
Sími : 545-0800
gardatorg@gardatorg.is 
www.gardatorg.is

Þóroddur S. Skaptason löggiltur fasteignasali

Sumarhús á frábærum stað í landi Hvamms í Skorradal á 4615 fm lóð.  
Glæsilegt og mjög vandað 131,8 fm heilsárshús ásamt 34,8 fm gestahúsi 

samtals 166,6 fm.  Húsið er timburhús klætt með annars vegar álklæðningu 
og hins vegar harðvið. Steyptir sökklar og gólf með hitalögn. Þrjú svefnher-
bergi, stór og björt stofa, rúmgott eldhús, stórt baðherbergi og geymsla. 

Stór verönd. Gert er ráð fyrir heitum potti. Húsið skilast fullbúð að utan með 
verönd og skjólveggjum og fokhelt að innan. Verð 32 millj.

Skorradalur - Furuhvammur 6

FjögurSEX
Kl. 16:00

Svali
Kl. 9:00

Heiðar
Kl. 13:00

Villta Vestrið
Kl. 7:00

AÐ EILÍFU
FM

FjögurSEX  Brynjar Már og Margrét Björns gera heimferðina skemmtilegri

Villta Vestrið Nýr og ferskur morgunþáttur frá mönnunum 
  á bak við lögin Sjomleh, Keyrum þetta í gang, 

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi 

eða fengið sendan daglegan tölvupóst 

með blaði dagsins. Nánari 

upplýsingar á: visir.is/dreifing

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU



Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

BÍLAR &
FARATÆKI

MINI One R50. Árgerð 2003, ekinn 73 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 1.650.000. 
TILBOÐ 1.450.000,- stgr Rnr.110097 er 
á staðnum

SUZUKI GSF 1250 sa Bandit. Árgerð 
2008, ekið 25 Þ.Km,Tilboðsverð 
1.390.000.- Rnr 162397. Sími hjá 
seljanda 6633600

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík

Sími: 578 5252
http://www.diesel.is

YAMAHA Cygnus 125. Árgerð 2007, 
ekinn 2 Þ.MÍLUR, bensín, sjálfskipt. Verð 
490.000. frábært í borgina. Rnr.203281.

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík

Sími: 577 1111
http://www.bilakaup.com

TOYOTA LAND CRUISER 90 VX 33” 
COMMON RAIL 11/2000, ekinn 152 
Þ.KM, dísel (CR), sjálfskiptur. Verð 
2.180.000. #321157 - Gífurlega fallegt 
eintak og fallegustu felgur norðan 
Alpafjalla! Sjáðu, þráðu og fáðu!

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

Þarftu að kaupa 
eða selja bíl?

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

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is
www.bilauppbod.is

VW Transporter kasten langur lwb 4x4. 
Árgerð 2008, ekinn 59 Þ.KM, dísel, 
5 gírar Flottur Húsbíll/sendibíll með 
webasto . Verð 4.190.000. Rnr.144388.

VOLVO Xc90 d5 dísel. Árgerð 2007, 
ekinn 106 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur eiðir 
ca 7-10 l . Verð 5.890.000. Rnr.152822.

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

 HJÓLHÝSI, A-HÝSI, FELLIHÝSI, 
PALLHÝSI!!, Okkur vantar ferðavagna 
á staðinn og á skrá, Við sérhæfum 
okkur í ferðavögnum allt seldist upp 
síðasta sumar, Frábært 5000m2 
plan með góðri nágrannavörslu og 
flottur 750m2 salur þar sem fellhýsin 
standa uppsett, Við erum ekki staddir 
í iðnaðarhverfi, Mikið af vögnum á 
staðnum, Sendu okkur skráningu og 
myndir á 100bilar@100bilar.is eða í 
síma 5179999, www.100bilar.is

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00, 

Lokað á laugardögum.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Toyota Corolla árg. ‘99 Ek. 185 þús. 
Sjáfsk., m. dráttarkrók. Bíll í góðu 
standi. Verð 500 þús. Uppl. í síma 
845 3404.

Til sölu Toyota Corolla árg ‘99. Ek. 184þ. 
Upplýsingar í síma 869 2900

Tilboð óskast í Volvo 240 station ssk. 
beinn innspýting árg ‘89 ekinn aðeins 
296 þ. Upplýsingar í síma 825 1272.

V/flutn úr landi MMC Pajaro 05’ árg. 
Dísel, sjálfsk. með öllu. Ek 114 þús. 
Skipti á ódýrari eða gott staðgreiðslu 
verð. Uppl. í síma 692 9404.

Til sölu Toyota Land Cruiser 90 árg.’00 , 
einn með ríflega öllu og mjög vel með 
farinn bíll. Uppl. í s. 869 2900.

Nissan Almera árg ‘00 1,8Z, ssk, 
nýskoðaður. Ek. 134 þús. V. 490 þús. 
Mjög góður bíll. Uppl. í s. 893 2284.

Til sölu Subaru Forster 2,0 X 4wd 
sjálfsk. árg. ‘04 ek. 86 þús. km. sk. ‘12. 
Hlaðinn búnaði, sóllúga, lofkæling o.fl. 
Verð 1.690.000,- S. 660 8632.

Kia Clarus 2.0 6/99 ek 151.þús 
nýskoðaður 2012, ný tímareim ofl, 
krókur og topplúga. Er í Rvk. Verð 390 
þús Mögulegt VISA lán - meðalgreiðsla 
11 þús ( 36 Mán ) Uppl í síma 820-
3283.

Tilboð 1850 ath skipti
CHRYSLER GRAND VOYAGER. Árgerð 
2005, ekinn 114 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. 
Ath minni vél eyðir minna áhvílandi lán 
930 þús. Verð 2.290.000. TILBOÐ 1850 
þús. Ath öll skipti. Mjög Fallegur Bíll. 
Uppl. í síma 693 5053

Subaru Legacy LUX árg.’07. Ek 70þús 
Verð kr. 2.990 þús. Rétt verð 3.440 þús. 
Uppl. hjá Bílalandi í s. 525 8000.

Tilboð. Suzuki 250 fjórgengis. 08” ek. 
aðeins 15 tíma. Algjörlega eins og nýtt. 
590þ stgr. s. 822 6160

Nissan Almera árg. ‘99 1,6. Sjsk. Ek. 151 
þús. V. 250 þús. S. 772 5332.

Subaru Legacy Lux til sölu. Árg. 2005, 
ek. 90.000 km. Leður, topplúga, filmur, 
krókur, upphækkaður, 17” álfelgur ofl. 
Ásett verð 2.190.000. Finnur, s. 898 
5172.

Til sölu MERCEDES-BENZ E 270 CDI 
E-270 ekinn 303 þ.km. Verð 1.990.000 
staðgreitt 1.690.000kr. Upplýsingar í 
síma 897 1731.

DISEL 4X4 395þús
Galloper ‘99 EK.190 þús.5gir. rafm r. ný 
upptekin vél,2,5l mikið endurnýaður 
krókur .11,5L innan bæjar nagladekk á 
felg. fylgja. S. 8477-663

TILBOÐ 649 þúsund, ATH
Til sölu RENAULT MEGANE BERLINE 
árg. 2003 ek 139 þús. 5 dyra bsk, ný 
skoðaður, ný tímareim Verð 850 þús.en 
TILBOÐ 699 þús. ATH SKIPTI á ódýrari. 
Uppl. í s 691-1001

Til sölu Dodge Caravan árg.’00, ek. 142 
þús. 7.manna, nýtt í bremsum. Sk’12. V. 
700 þús. Uppl. í s. 844 0952.

Partrol árg. 2001. Ek. 196000 km. Verð 
1.300.000 kr. Uppl. í s. 618 3011.

Til sölu Opel Vectra 1600 árg.2000 
Ek. 122.500 km. Sk. 2012. Bíll í góðu 
standi. Uppl. í s. 895 7151 hjá Rafni.

Chevrolet Silverado 2500 ‘05. 79þ.
km. Bensín. V. 2,9 m. ATH TILBOÐ 
kr.1.950þús.S.698 6021.

METAN!!!
METAN Ford 150 King Ranch árg. 2005 
til sölu. Ekinn 80 þús. Vel með farin. 
Ásett verð 3650 þús uppl. Í síma 
840-5756

Corolla ‘98 til sölu. Þarfnast lagfæringa. 
Ek. 230 þús. V. 180 þús. S. 696 5632.

VW Polo árg. ‘00 ek. 152 þús. Nýsk. V. 
420 þús. S. 663 9664.

BMW 330Ci, árg. ‘03, ek. 135 þ. Frábært 
eintak, verð 2,3 millj. Uppl. í síma 866 
4643.

Toyota Hilux árg. ‘06 ek. 120þ. Beinsk. 
Diesel 33’’ breyttur. Verð 2.850 þús. 
Uppl. sigurst@gmail.com.

Subaru Impreza’03. Ek. 103þ. Sk’11. Ný 
tímareim. V. 790þ. S: 861 7642

Toyota Carina 97’árg. 1,8cc , sjálfskiptur, 
keyrður 190þús. ný tímareim, nýir 
bremsuklossar, skoðun út 12. 250þús. 
s: 869-1977

MUSSO Disel 35’’ breyttur. Árg 2001 ek. 
181Þ km. Sérstaklega vel með farinn og 
gott viðhald. Vel búinn bíll. Sjón er sögu 
ríkari. Uppl: 860 2026

Toyota Corolla árg.’04 til sölu. 
Fallegur og mjög góður. Ek. 94þ. Einn 
eigandi. Ssk, allt nýtt í bremsum. Bíll í 
toppstandi. Verð 1390þús. Engin skipti. 
Uppl í s 864 4611

FLAGGSKIPIÐ!
Benz 600SEL ‘91,flottur bíll með 
öllu,þarnast smá lagfæringa. Engin 
skipti,skoða öll tilboð 666-8888

BMW X5 3.0l beinsk.4X4 m/öllu árg. 
‘02 ek.212þ verð 1,4 milljón 693 2991.

TILBOÐ ÓSKAST!
Chevrolet Silverado 1500 
‘04,leður,22”,góður bíll, engin 
skipti,skoða öll tilboð. 666-8888

Til sölu
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Til sölu Vw Passat FSI árg 07 ek 61þús 
sjálfsk,framdrif,turbo,leður,lúga,xenon 
ljós, S. 898 5544

Nissan micra sol 2005,grár, ss., ekinn 
73 þ., topplúga. Skipta á mjög ódýrum. 
s:8622213

FORD 350 ‘02 með ferðahúsi á palli. 
OPEL Vectra ssk. 2,5 v6 ‘97. KIA Sporteg 
Grand ssk. ‘00. RENAULT Megane Senic 
4x4 ‘00. S. 895 6307

Til sölu Toyota Aygo 07’ árg. Með góðu 
láni sirka 30 þús. á mánuði. Uppl. í 
síma 692 4362

Nissan Alm.árg.98, ekinn 150 þús, 
beinsk. 5.dyra, mikið endurn. selst 
skoðaður 2012, verð 250 þús eða 
tilboð. Ekki skipti. uppl. 896 5951

Subaru Impreza árg. 00” sedan, ssk. 
ek. 139þ. Ný dekk & tímareim, ný 
skoðaður.Verð 590þ. s. 699 7709

 0-250 þús.

Til sölu Mótor flugdreki Púma Sprint 
TF 126 árg 1986 Tilbúinn í flug . Villi 
s.695 4540

Porsche 18” felgur og dekk, passa á 911 
og Boxter 897 2779.

hyundai galloper 2,5 disel turbo 7 
manna árg 98 sk 2012 verð 200þús 
6993548

Díseljeppi. Til sölu svartur Ssangyong 
Kyron árgerð 2007, frábær ferðabíll. 
Vel með farinn, sjálfskiptur, krókur, 
keyrður 74 þ. Upplýsingar s: 8634638, 
oligunn59@gmail.com. Verð 2,8.

Til sölu Skoda felicia sparibaukur, ekinn 
130 þúsund. Skoðaður 2012. Nokkuð 
ryð í lakkinu. Verðhugm.150 þús. Uppl 
6119740

 250-499 þús.

Auðveld kaup
Einn með öllu. Renault Laguna árg. ‘02, 
sjálfsk. Ekinn 127þ. Áhvílandi 435þ. Fer 
á yfirtöku + 275. S. 864 2929.

Til sölu toyota corolla árg 97 ek.177þkm 
S. 865 9637.

Subaru Impreza, árg 00 til sölu 
nýskoðaður, ekinn 150þ, verð 300þ 
S:822-0562

Til sölu Reno kango 00’ árg. Sk 2012. 
Ný tímareim og fl. Uppl. í síma 898 
4004

Renault Megane árg. ‘99. Sk. ‘12. 387 
þús. eða tilboð. Uppl. í s. 698 0481 & 
587 0481.

skoda octavia2000 arg ekinn133þ 
beinsk næsta sk 12.nýleg 
tímareim,heddpakkning.verð 500þ 
S.696 3911

VW Passat árg. 2000 Ekin 177 þús. 
Tilboðsverð 400 þús. Upplýsingar í 
6985820

 500-999 þús.

Tilboð 790 þús. Citroen -Xsara 
Picasso-2,0 Exl. Sjálfsk. Skráður 
05/2004. Ekin 69 þús. Uppl. í s. 669 
9318.

Honda CR-V STW Advance árgerð 1999 
sjálfskiptur, ekinn 168 þús. í góðu 
standi, næsta skoðun 2012. Verð 770 
þús. Upplýsingar í síma 864 5225.

Toyota Yaris ‘04. Beinskiptur, 1,0L. Ekinn 
128þ. 5dyra. Dökk Grár. Nýskoðaður. 
Mjög vel með farinn. Reykl. Verð 900þ 
S: 862 8338

Nissan Primera 2002, beinsk, 1600 , 
ekinn 158, 4 dyra, nýskoðaður, nýjar 
bremsur, ný kúpling. verð 550þ. 
s:6933386

 1-2 milljónir

MMC Outlander ‘04, ekinn 78 þús. 
Nýskoðaður, ný tímareim, sumar- og 
vetrardekk, dráttarkrókur, loftkæling. 
Toppeintak. Verð 1590 þús. Uppl. í 
síma 897 1073.

Ford Focus trend árg. 2004. Ek. 91. þús. 
sjálfsk. einn eigandi. Verð 1.200.000 
Uppl. í s. 698 9849.

Hyundai diesel lyftari ‘03. Afl 3 tonn. 
Glussadrif á gafli. Gámagengur. 7600 
klst. Hörku lyftari. GSM 690 8110

Subaru Legacy árg. ‘05. Skoðaður 12. 
V. 1690þús. eða tilboð. Uppl. í s. 698 
0481.

 2 milljónir +

Subaru Impreza 2.0R AERO 2008. 
Frábært eintak. Ásett verð 3.450þ. 
Uppl, 862-6878

Chapparal bátur 
 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST. Corolla, 
Yaris, Avensis, Micra, 

Almera, Golf, Polo, Focus, 
Peugeot 206 eða Lancer

Árg. 1998-2003 fyrir 100-300 þúsund. 
Helst í góðu lagi en má þarfnast 
lagfæringa. Uppl. í síma 772-5450.

Bíll óskast
 á 25-250þús.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615 
1810 eða sendu sms.

Óska eftir gömlum sendibíl. Má 
þarfnast lagfæringa. Fyrir allt að 100þ. 
S. 869 9766.

 Jeppar

35” Montero 2004 3,8 be., toppl, 
lúxusbíll með rafm. & leðri. Ásett 2,6m 
tilb. 1890þ stgr. 861 7080

39,5” Patrol 96, lo gír, læsingar, 5:42 
hlutföll, loftdælur, 220v, 3”púst, auka 
tankur oflr. Nýtt hedd, tímareim, 
vatnskassi, hluti af pústi oflr.900þ stgr. 
8617080

Til sölu Suzuki RMZ 450 ónotað hjól 
Trausti síma 7704567

 Pallbílar

Pall-lok á ameríska pickupa. Eigum til á 
lager pall lok frá www.undercoverinfo.
com. Þetta eru sterk og létt lok sem 
gefa pallbílnum aukið notagildi og 
minnkar eyðslu. Uppl. hjá Frank 844 
5222.

Nissan Dobule cab 35” breittur árg.99 
2,5 tdi beiskiptur.ekinn 178þús.Ný 
kúpling er í bílnum og fleirra.Bílinn 
þarfnars lagfæringar fyrir skoðun. .Uppl 
849-9605

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

VW Caddy árg. ‘05 1,4. Ek. 128 þús. V. 
1.190 þús. ATH skipti á hópferðabíl. S. 
893 1050 e. kl. 14:00.

Til sölu Benz Sprinter 412D árg „96 
með kassa og lyftu. Biluð vél., ek. 320 
þús Verð 350 þús + vsk. Uppl í síma 
898 7741

Til sölu Toyota Hiace 2WD árg’00, 
turbo, disel, sjálfskiptur. Uppl. í s. 899 
7188

 Hópferðabílar

Vegna endurnýjunar Scania berkhof ‘01 
52 sæti,bova futura ‘01 50 sæti,bova 
futura ‘96 71 sæti og man berkhof ‘98 
38 sæti. uppl í síma 840-1540 (sævar) 
eða í pósti info@bus4u.is Allir eru 
bílarnir í góðu standi og til afhendingar 
eftir samkomulagi.

 Húsbílar

TEC Ford Freetour 678cs. Árg. 2006 
6 manna. Ekinn 33.000km, Markísa, 
Loftnetsstöng, Sjónvarpsloftnet, 
CD-Spilari + hátalarar, 15” flatskjár 
+ DVD spilari, Inverter, Loftpúðar, 
Bakkmyndavél, Snúningsstóll. Uppl. í 
s. 898 6410.

Econoline ‘93 húsbíll með beltum fyrir 
6 eldavél ísskápur og gasofn, tilb. í 
ferðalagið. Fortjald fylgir með uppl í 
s. 898 0569

 Mótorhjól

Honda VTX 1800C, nýskráð 2006, 
ekið 8 þús. mílur. Mjög vel með farið. 
Fullt af aukahlutum. Verð 1.450.000 
áhugasamir hafi samband við 
bjarnikristjans@gmail.com

Husaberg FE450e 2006/2007 til sölu. 
Götuskráð, ekið 65 tíma í toppstandi. 
verð 650 þús. Uppl. í s. 659 4994.

Yamaha fjr 1300 2008 mdl. Ekið 
10 þ. Ný dekk. Hlaðið aukabúnaði, 
stærri rúðan, auto-com, útvarp/gsm 
talstöðvar. Til sölu engin skipti bein sala 
tilboð. Uppl. 823 2555

NULL
Til sölu YAMAHA wrf 450 ‘03 yfirfarið 
topphjól verð 299þús. Uppl. í s. 896 
9497.

 Fjórhjól

6 hjól
Polaris sportsman 6x6. Árg. 6/05 gott 
hjól í toppstandi V. 980Þ. S. 864 8338.

Til sölu Sandstorm xl. fjórhjól, 500cc. 
4x4 árg. 08. Snjótönn, spil, loftdæla, 
ný dekk, ekið 3500. Verð. 790 þús. 
Upplýsingar í sima 820 7704.

Óska eftir fjórhjóli t.d. DS 650 eða 
sambærilegu í skiptum fyrir stóra 
öfluga 2. öxla kerru eða 2 stk BOS 
gáma. Uppl í síma 892 1524

 Reiðhjól

 Kerrur

Tveggja öxla kerrurnar frá HUBAUR voru 
að koma. Komið og skoðið úrvalið af 
kerrum hjá okkur. HUMBAUR umboðið 
á Íslandi www.topplausnir.is Lyngás 8, 
Garðabæ s. 517 7718.

Til sölu stór öflug 2. öxla kerra og 2 stk 
BOS gámar. Skipti á fjórhjóli t.d. DS 650 
koma til greina Uppl í síma 892 1524

 Hjólhýsi

Til sölu Aliner ‘04. Sólarsella, 15” dekk, 
rafmagn. Uppl. í s. 893 0603.

Hymer Eriba Nova 680 GL árg. ‘08 (09). 
Kojuhús af stærstu og flottustu gerð 
með öllu þ.á.m. sólarsella, tveir 100 
amp rafgeymar, TV loftnet o.fl. Ekkert 
ákv. Verð 5,4 millj. S. 898 3420.

Gullvagn Til sölu LMC lord ambassador 
565 rbd ‘08. Alde gólfhiti og sólarsella, 
leður, markisa og grjótgrind. Mjög 
fallegt hús. V. 4.250. Uppl. í s. 824 5181.

Hobby 560 Ufe Prestige 
hjólhýsi 2007 árg

Hobby 560 Ufe Prestige hjólhýsi, keypt 
nýtt í maí 2007. Ýmsir aukahlutir fylgja 
með. Verðtilboð óskast í síma 892 7512

Til sölu Hobby Prestige 650,kojuhús. 
með sólarsellu, gasskipti, markisu og 
alde hitakerfi. Uppl. símar 8971461 og 
8640031

 Fellihýsi

Fleetwood Evolution E1 2007, 
upphækkað, fortjald, markísa, 
sólarsella, 2 gaskútar, aukadýnur og 
teppi fylgja, tilboð kr. 2,1 m. Uppl. í s. 
893 7388.

Til sölu A-LINER árg. 07/2007, mjög 
lítið notaður vagn með sólarsellu, 
grjótgrind og stórt geymslubox, galv. 
grind. uppl. í s.8998477

Álbox fyrir tjaldvagna, fellihýsi og 
húsbíla. KE Málmsmíði, Axarhöfða 18. 
S. 587 0626 & 696 3522. www.ke.is

Til sölu Coachmen Futura fellihýsi 
árg. 2005 með fortjaldi, sólarsellu og 
ísskáp, er skoðað 2011. Ásett verð 
1.300.000 Uppl. í síma 618 5859 og 
899 1838.

FUTURA 10” fellihýsi til sölu. árg 2005. 
Fortjald, sólarsella, Markísa, heitt og 
kalt vatn, geymslubox, hitari og margt 
fl. lítið notað. verð 1300Þ. uppl 864-
0950

Starcraft 1707 árg. 2007. Geymslukassi, 
TV loftnef o.fl. fylgir. Ásett 1500 TILBOÐ 
1350 Upplýs. 665-9113

Rockwood Premier 1904 10 feta 
fellihýsi árg. 2007. Fullt að aukahlutum 
m.a. Fortjald frá Ægir og fl. Verð 1.980 
þús. Uppl. í s. 869 9187.

FLEETWOOD CHEYENNE 2007 m. 
fortjaldi, sólarsellu, geymslukassi, 
loftpúðafjöðrum, heitt vatn, ískápur, 
nýr geymir, grjótgrind og fl. Verð. 1,9 m. 
Uppl. í s. 899 0909.

Til sölu colt 9 ft. 05’ árg. Fortjald, 
svefntjald. Verð 1.150 þús. Combi camp 
04’ árg. Fortjald, svefntjald, eldhús. 
Flottur vagn 950 þús. Uppl. í síma 
861 6700.

Til sölu fellihýsi árg 2002 með sólarsellu 
og fortjaldi uppl 6624961

Coleman cheyenne 12ft með 
farangurskassa V 1150Þ. S. 895 0665

 Tjaldvagnar

Til sölu: Tjaldvagn, Camp-let concorde, 
árg. 2000, mjög flottur, topp vagn í 
topp standi, Klár í útileiguna, mjög vel 
með farinn og ný skoðaður. Það fylgja 
honur allir fylgihlutir, vagninn er til 
sýnis uppsettur á morgun milli klukkan 
14 og 16 (í Reykjavík) og einnig eftir 
samkomulagi. S: 822 7243

 Pallhýsi

Ferð með pallhýsi um landið er engu 
lík. Sýningarhús eru á Oddagötu 8. ( 
Háskólaplanið) Eigum 1 hús fyrir F150 
m/stuttan pall. Einkaumboð á Íslandi 
„Travellitecampers.com” S. 6634646 
Erum alltaf við símann

Til sölu Tracker pallhýsi árgerð 1999. 
Upplýsingar í síma 861 5541.
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Til sölu pallhýsi af Ford 150. Mjög vel 
með farið. Travel Lite 800. Árg. 2006. 
Tilboð 1590 þús. uppl. í síma 6592961 
Stjáni.

 Vinnuvélar

 Bátar

Bátur til sölu, quick silver 580, lítið 
notaður. Mercury 115 h utanborðsvél, 
gps og dýptarmælir. Frábær á sjóstöng 
og skotveiði. Vagn fylgir. Tilboð óskast. 
S. 899 1960 & 557 7967.

Valiant DR520 90 hp. Mercury/kerra. 
Árg. ‘05. Topp eintak. V. 3.7 millj. Uppl. 
í s. 665 7070.

 Hjólbarðar

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 
Fullkomin smurstöð, fullkomið 
dekkjaverkstæði. PITSTOP, S: 565 2121 
Hjallahrauni 4, 220 Hafnarfirði.

Porsche 18” felgur og dekk, passa á 911 
og Boxter. S. 897 2779.

 Varahlutir

Bílapartasala
Höfum opnað varahlutasölu með 
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11. Sonata 
97, Impreza 99 og Skoda felicia 99, 
Peugeot 306 99, 206 og 406 ST. Nissan 
Almera 97, Ford 250 99, Megane 01. 
Opel Vectra ‘98, Baleno ‘98. Kaupi bíla 
til niðurrifs. Sími 661 5270.

VW, Skoda, Audi, Pajero - 
varahlutir 

 S: 534 1045
Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. 
Kaupum bíla til niðurrifs. Sérhæfum 
okkur einnig í viðgerðum á sömu 
tegundum. Bílabúið, Kaplahrauni 11 
220 hfj.

Varahlutavaktin
Erum að byrja rífa Peugeot ‘02, Caddy 
‘00-’07, Golf ‘98-’03, WV Passat ‘98-’00, 
Pajero ‘97 bensín og disel. Kia carnival 
‘01, Accent ‘98. Opið 09-18 og lau. 
10-14. Uppl. í s. 555 6666

Varahlutavaktin
er þjónusta með notaða varahluti í bíla. 
Vorum að opna á Eldshöfða 6 (Gamla 
Vaka). Allir velkomnir. Opið 09-18 og 
lau. 10-14. Uppl. í s. 555 6666

Óska eftir bekk eða sætum í 
sendiferðabíl. S. 897 1012.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. 
Upplýsingar í síma 699 6069 & 663 
5315.

 Hreingerningar

Flutningsþri f ,  gól fbónun, 
teppahreinsun, gluggaþvottur. Alhliða 
garðaþjónusta. www.hreingerningar.is 
S. 772 1450

A-Ö Þrif&Hreinlæti 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

Gröfuþjónusta Auberts.
Allar stærðir af gröfum með 
fleyg og jarðvegsbor, hlöðum 

grjótkanta og útvegum 
holtagrjót og allt fyllingarefni, 
jöfnum lóðir, gröfum grunna. 

Einnig endurnnýjun á drenn og 
klóaklögnum.

Sími 892 1663.

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

Er öspin til ama ?
Fellum og fjarlægum tré. Vönduð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317

Gerðu Garðinn frægan
Tek að mér alla almenna garðaþjónustu 
ss. Jarðvegsskipti, Trjáfellingar, 
stubbatætingu, Hellulagningar og 
margt fleira. Erum með trjákurlara sem 
tekur allt að 30cm svera trjáboli, tréin 
unnin á staðnum. Véla og tækjaleiga. 
Jákvætt ehf S. 696 9932 jakvaett@
simnet.is

Trjáklippingar
Trjáfellingar og runnaklippingar. 
Alhliða garða þjónusta. Eiríkur Sæland 
garðyrkjufræðingur. Sími : 848 1723.

Garðaumsjón:
Veiti alhliða þjónustu á sviði garðyrkju. 
S. 698 1215.

 Bókhald

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

 Fjármál

Dollarar til sölu

3% yfir seðlagengi

Uppl. í síma. 857 6711.

 Málarar

Málarar
Alhliða málingarþjónusta, getum 
bætt við okkur verkefnum inni og úti, 
hagstæð verð í boði. S. 823 8547.

Málarameistari
Jón Ingvar Garðarsson málarameistari 
tilboð - tímavinna s. 896 6148.

Getum bætt við okkur inni- og 
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og 
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. 
Lítið Mál ehf. S. 896 5758.

 Búslóðaflutningar

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., 
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is

 Húsaviðhald

Húsaviðgerðir - 
Nýbyggingar

Múrarar, málarar, smiðir - gluggar 
og hurðir, rafvirkjar og píparar með 
mikla reynslu í viðhaldi fasteigna geta 
bætt við sig verkum. Nýbyggingar 
og allt viðhald fasteigna inni og úti. 
Viðhaldsverk ehf S. 699 0712 & 618 
7712 verk@vidhaldsverk.is

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR. 
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 899 4254.

 Tölvur

Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem á 
staðinn. Gott verð. S. 699 6735 Baldvin.

 Nudd

Gott nudd - good massage. S. 857 
4850 & 844 0329.

 Spádómar

Spásími 908 6060
Spámiðlun, tarot, andleg leiðsögn, 
fyrirbænir, draumar og trúnaður. Opið 
frá 12-23 S. 894 9228 Steinunn visa/
euro.

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

 Rafvirkjun

RAFMAGNSTÖFLUR ! 
S. 663 0746

 Rafmagnstöflur ásamt búnaði á 
frábæru verði. Uppsetning innifalin í 
verði. Straumblik ehf, lögg. rafverktaki.

RAFVIRKJUN S. 896 6025
 Tilboð raflagnir, töfluskipti og 
dyrasímakerfi. Rafneisti ehf. Lögg. 
rafverktaki.

 Trésmíði

Tek að mér trésmíða vinnu: nýsmíði, 
breytingar og viðhald. Loftur S: 694 
9020

 Önnur þjónusta

Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir 
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki 
framleidd af ORINK. Blekhylki.is 
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 517-
0150

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Úrval af girðingaefni til sölu. Hér er um 
góða vöru að ræða á góðu verði. ÍsBú / 
Síðumúla 31, 3 hæð / Sími 5629018 / 
isbu@isbutrade.com / www.isbutrade.
com

Pool borð til sölu 8 fet
Keppnisborð með ítölskum marmara. 
Allir aukahlutir fylgja, kúlur og 2 kjuðar. 
Verð 300.000 kr. Skoða öll skipti. Sími 
898-2060

Til sölu sólpallur á lóð á Laugarvatni, 
sirka 7x6 metrar. Uppl. í síma 849 
5768.

Heima er bezt tímarit Þjóðlegt og 
fróðlegt. Áskr.sími 553 8200 - www.
heimaerbezt.net

 Óskast keypt

Kaupum ýmislegt gamalt 
dót

30 ára og eldra, t.d. húsgögn, 
ljósakrónur, hansahillur, leirtau, 
veski, dúka, spegla, skartgripi, 

leikföng og fl. og fl. (óskum 
einnig eftir dánarbúum)

Fríða frænka, Vesturgata 3, 

Opið mánud - föstudaga 12-18 
og laugard 12-14. 

S. 551 4730 & 864 2223.

Kaupi gull !

Ég, Magnús Steinþórsson 
gullsmíðameistari, kaupi gull, 
gull peninga og gull skartgripi. 
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt 

og illa farið. Leitið til fagmanns 
og fáið góð ráð.

Upplýsingar á demantar.is 
í s. 699 8000 eða komið í 

Pósthússtræti 13 
( við Austurvöll ), 

Verið velkomin

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

Óska eftir sauma- og Owerlock vélum. 
Uppl. s 844 9301

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

 Til bygginga

Kvistir
Sérsmíðaðir kvistir á þök. Uppsetning 
tekur aðeins einn dag. Frábær 
fjárfesting. www.kvist.is S:.846 5278.

Forsteyptir skjólveggjastaurar. Hæð 
220cm og 150cm upp úr steypuklumpi 
sem er 75cm. Flýtir fyrir og einfaldar 
verkið. Verð 7.500 kr/220cm og 7000 
kr/150cm. Uppl i sima 8989665.

Vil kaupa notað timbur, 1x6 í 4 m 
vinnupall. Alls 150 - 250 m. S. 551 6527 
& 867 4280.

Nýtt alusink bárustál frá Vírneti til sölu. 
14 stk 3,4m. Gott verð. Uppl. s. 865 
9590

Notaður doki og zetur til sölu. Vantar 
einnig léttstillansa á hjólum. Hægt að 
ná í Valdísi í síma 862-8280.

Til sölu

bestir í bílum …



2. júlí 2011  LAUGARDAGUR4

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll 
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir 
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is

Árangur með Herbalife í yfir 30 ár. 
Hringdu og fáðu frían prufupakka. Edda 
Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

TANTRA MASSAGE
Authentic initiation into the tantric 
mysteries with tantra massage. 
Unique experience for men, women 
and couples. Tel: 698 8301 www.
tantra-temple.com

EKKERT SEX NUDD,
En æðislegt LÍKAMSSKRÚBB, heitir 
POTTAR og margar teg. af NUDDI. Einnig 
DETOX-úthreinsun, FÓTAAÐGERÐIR, 
SNYRTING og VEITINGAR. Viðráðanleg 
verð og þú kemst fljótt að. Opið 
frá 12-18 alla daga nema sun. JB 
Heilsulind. S. 823 8280. 

Kínverskur læknir/nuddari í Hamraborg 
20A. Nálastunga sem er gott fyrir 
heilsuna. Sími 564-6969

Ódýrir og vandaðir ferðanuddbekkir og 
óléttubekkir til sölu. S. 891 6447, Óli.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

ICELANDIC - NORSKA I & 
II - ENSKA f FULLORÐNA- 

ENSKA f. BÖRN-STÆ-
aukatímar

ICELANDIC, 3 weeks Md to Fr. Level 
I/Stig I: 9-11: 30, Level II: 19:45-21:30 
starts 11/7, 25/7, 5/9. NORSKA 4 
vikur, stig I: mán-fös 18:45-20:15, stig 
II kl 17-18:30 byrjar 11/7, 5/9. ENSKA 
f. fullorðna kl 15-16:30, mán-fös, 
4vikur, 11/7, 5/9. ENSKA f börn: 
laugardaga; 5-8 ára kl. 10-50, 9-12 
ára kl.11-12:10, byrjar 29/8. IceSchool-
fullorðinsfræðslan, Ármúli 5, s.5881169, 
www.iceschool.is

 Flug

1/6 hlutur til sölu í Piper Cherokee 
PA-28-180 4 sæta árg 64 góð vél S: 
898 5544

 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S. 
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig 
að mér akstursmat. Uppl. í s. 694 
9515 Haukur Vigfússon.

HEIMILIÐ

 Barnavörur

Til sölu Silver Kross MARLBOROUGH 
barnavagn notaður eftir 2 börn v. 140þ.
kr. uppl: 893 4058.

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Kíktu á heimasíðuna 

okkar: www.dalsmynni.is 
Hundaræktun með starfsleyfi.
S. 566 8417 Tökum visa/euro

Labradorhvolpar til sölu. Yndislegir, 
blíðir og skemmtilegir. Afhendast 21. 
júlí. Sími 664 1174.

Coton de Tuléar til sölu, heilsufarsk. 
og með ættbók frá REX www.
skeljapommar.com uppl.8927966.

Þrír kassavanir kettlingar fást gefins á 
gott heimili. Uppl. í s. 662 0003.

Hreinræktaðir Labrador Hvolpar 
Gullfallegir hvolpar undan einstaklega 
fallegum og skapgóðum foreldrum. 
Tilbúnir til afhendingar í kringum 10. 
júlí. Nánari uppl. - disa@gaman.is / 
863 7737.

HÚSNÆÐI

 Leigumiðlanir

 Húsnæði í boði

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.Funahöfða 
17a -19 Rvk og Dalshraun 13 

Hfj M/ baði. eldh., þurrkara og 
þvottavél. 824 4535.

Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk and 

Dalshraun 13 Hfj Whith Bath, 
kitch, washing room incl. 
Uppl/info í S. 824 4535. 
www.leiguherbergi.is

Viltu sól í sumarfríinu ?
Frábært 4ra svefnherb. einbýlishús 
með einkasundlaug til leigu á Spáni í 
júlí. Svefnpláss fyrir allt að 10 manns. 
Nánari uppl. á spanarvillan.is og í s. 
897 4912.

Til leigu stúdíóí kjallaraíbúð í Grafarvogi. 
Verð 95þ. Reglusemi áskilin. Uppl. í s. 
696 0288.

Herbergi til leigu á Bæjarhrauni 16 
Hfj. Öll aðstaða til staðar. Uppl. í s. 
899 7004.

2 - 3. herbergja íbúð, falleg sérhæð 
í miðbænum(101) leiguverð, 130þ 
upplýsingar í S: 896 3177

SKIPHOLT 10FM HERBERGI 40.000 
SÉRINNG, DEILT WC, STURTA, 
ÞVOTTAVÉL, EKKI ELDHÚS. LAUST 
STRAX 696-3692

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

Stúdíóíbúð
Nýuppgerð 20 fm. stúdioíbúð, 
Dugguvogi. Þvottavél, þurrkari og 
internet fylgir. Verð frá 59 þ. S. 824 
6692.

Til leigu 4 herb. íbúð á 7. hæð 
Arahólum 2. Verð 148.000, - á mánuði. 
Reglusemi og góð umgengni áskilin. 
Trygging. Áhugasamir sendi póst á 
thjonusta@365.is merkt: „reglusemi”

 Húsnæði óskast

Par með 10 ára gamalt barn óskar 
eftir 3ja herb. íbúð til leigu helst á 
Seltjarnarnesi en 107 kemur einnig til 
greina. Skilvísar greiðslur, reglusöm, 
reyklaus. Uppl. S. 860 0262.

Par með fatlaðan son ÓE 3-4 herb 
íbúð a jarðhæð með palli/garði í Kóp. 
Með gott aðgengi fyrir hjólastóla. Topp 
leigjendur, fastar tekjur. Langtimaleiga 
frá 1.8 ó 1.9. 698 2928 / tindri@
hotmail.co.uk

Óska eftir einstaklins íbúð í Grafarvogi 
frá 1. ágúst, september eða október 
fram á næsta vor leigugeta 50 þús á 
mánuði hef meðmæli ef óskað. Uppl. í 
síma 772 6658.

2ja - 3ja herbergja íbúð 
óskast

32 ára karlmaður í fastri vinnu óskar eftir 
2-3 herbergja íbúð frá 1. ágúst í 101, 
104, 105, 107, 108 Rvk. Max 110 þús 
með öllu. Reglusemi og snyrtimennska. 
Vinsamlegast hafið samband við Inga 
Björn í síma 869-6804

Vantar 2 herb.íbúð, 101 eða n.gr. S. 
864 4031

Óska eftir tveggja herbergja íbúð á 
höfuðborgarsvæðinu S: 864-9543 eða 
694-7165

 Sumarbústaðir

Til sölu lítið bjálkahús/gestasumarhús 
20fm með 12fm verönd. Húsið er 
staðsett í Reykjavík, klárt til flutnings og 
er fullklára með pípulögnum en með 
tímabundnu rafmagni. Nánari uppl 
Einar 8989665 Húsið er til sölu á 2,3m.

Stórt sumarhús til leigu í 
Grímsnesi!

Gistiaðstaða f. 10-15 manns. 
Helgarleiga 85þús sun-föst 5 nætur 
115þús. Heitur pottur og sauna. Uppl. 
898 1598 sjá heimasíðu og myndir á 
www.sumarhus.edicypages.com

Òsamsett Lillevilla bjálkahús. 
22fm+8fm svefnloft. Hlýlegt hús. Verð 
1650þús. Bein sala. S:6945090

 Atvinnuhúsnæði

Bílaverkst. til sölu. Af sérstökum 
ástæðum er bílaverkstæði Guðjóns á 
Patreksfirði til sölu. Verkstæðið hefur 
verið rekið af sama aðila í 37 ár. Uppl.
gefur Guðni s.893 4535

Geymsla, lager eða atvinnuhúsnæði, 
130fm á fyrstu hæð, leigist allt eða í 
minni einingum. Tvær hurðir og góð 
aðkoma í Súðavogi 7. Uppl: 896 2362

 Geymsluhúsnæði

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán. 
Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík 
(Fiskislóð) Upphitað, vaktað & 
öryggismyndavélar. S. 555 3464.

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

 Bílskúr

Bílskúr til leigu í hólunum. Uppl. í síma 
893 2217.

BÍLSKÚRSHURÐIR OG 
OPNARAR

UPPSETNING, VIÐHALD, VIÐGERÐIR  
30 ára reynsla.. Hringið í síma 892 7285

 Gisting

Íbúðargisting við Nyhavn í 
Kaupmannahöfn. 80 fm. Facebook: 
Gisting Kbh. Uppl. í s. 004550127560.

ATVINNA

 Atvinna í boði

BAKARI ÓSKAST!

Óskum eftir að ráða 
hörkuduglegan bakara.

Upplýsingar gefur Jói Fel 
í s. 897 9493 og einnig á 

joifel@joifel.is

HÁSETI LAUGARNES
Olíudreifing ehf. óskar eftir 
að ráða háseta í afleysingar 

á olíuskipið Laugarnes. 
Helstu verkefni Laugarnes 
er olíuafgreiðsla til skipa 

á Faxaflóasvæðinu og 
birgðaflutningur frá Reykjavík 
og Akureyri. Starfið stendur 

báðum kynjum til boða.

Allar nánari upplýsingar veitir: 
Auðunn í síma 550-9900. 

tölvupóstfang audunn@odr.is

Málarar Athugið!
Óskum eftir málurum eða 

vönum mönnum í fullt starf. 
íslenskukunnátta nauðsynleg.

Umsóknir sendist á 
thjonusta@365.is 
Merkt: „málari”

VÉLSTJÓRI
Íslenska Gámafélagið óskar 

eftir að ráða vélstjóra á 
sanddæluskipið Skandia. 

Fyrirspurnir og umsóknir óskast 
á netfangið stefan@igf.is 

fyrir 6. júlí.
Fyrirspurnir og umsóknir 

óskast á netfangið 
stefan@igf.is fyrir 6. júlí.

Ritarar óskast í verkefnavinnu við 
ritun kvikmyndahandrits. Viðkomandi 
þarf að hafa þekkingu á uppsetningu 
kvikmyndahandrits í word.s:552 0250 
gsm 6952409

VANTAR IÐNAÐARMENN
Vantar vana málara, múrara og smiði. 
Góð laun í boði fyrir rétta fólkið. Sendið 
inn umsókn á atvinnulausnir@gmail.
com

Hressingarskálinn óskar eftir reyndum 
barþjónum, 20 ára og eldri. Umsóknir 
á staðnum, Austurstræti 20.

Debenhams vantar snyrti- eða 
förðunarfræðing í hlutastarf, a.m.k. 
aðra hverja helgi og annað hvert 
fimmtudagskvöld. Áhugasamir sæki 
um í versluninni eða sendi tölvupóst á 
Debenhams@debenhams.is.

Óska eftir íslensku mælandi, duglegu 
heiðarlegu starfsfólki í ræstingar á 
kvöldin. Uppl. í s. 777 6636.

Bakarí
Starfskraftur óskast í afgreiðslustarf. 
Vinnutími frá kl. 06-13. Möguleiki á 
helgarvinnu. Framtíðarvinna. Uppl. í s. 
551 1531, f.h. Ingunn, eða á staðnum 
fyrir hádegi. Björnsbakarí, við Skúlagötu.

Hárgreiðslustofa í Kópavogi 
auglýsir eftir fólki í stólaleigu. Uppl. 
s. 567 4107 eða jb@visir.is

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

Einstaklings- og fjölskylduuppbygging - 
Áfallaheilun - www.kaerleikssamtokin.is.

Ung kona óskar eftir snyrtilegri íbúð á 
höfuðborgarsvæðinu, fyrirfram greiðsla 
eða trygginga víxill engin fyrirstaða. 
Anna 659 8508

 Ýmislegt

Nikita Outlet. 22. Júní til 10 Júlí. Opið 
alla daga 14:00 til 19:00. Skipholt 25. 
Íslensk hönnun á frábæru verði.

 Einkamál

Spjalldömur 908 5500
Opið allan sólarhringin.

Reglusamur maður um sjötugt 
(fyrrverandi bóndi) sem býr í fallegu 
einbýlishúsi á Selfossi óskar eftir 
skemmtilegri og reglusamri konu 
með bílpróf. Í boði er frítt fæði og 
húsnæði í einbýlishúsi með stórum og 
fallegum garði. Vinsamlegast sendið 
upplýsingar ásamt mynd á netfangið 
blomagardur@yahoo.com.

Meiri Vísir.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir,
meiri upplýsingar, meiri umræða, meira líf,
meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval.
Þú færð meira af öllu á vísi.
meiri íþróttir meiri virkni meira úrval

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir,
meiri upplýsingar, meiri umræða, meira líf,
meiri íþróttir meiri virkni meira úrval

Á Veiðivísi, nýjum veiðivef Vísis, getur þú nálgast helstu fréttir, 
ítarlega umfjöllun og gagnlegar upplýsingar um veiði, hvort heldur 
sem er stangveiði eða skotveiði. Fylgstu með í sumar og nýttu þér 
allt sem Vísir hefur upp á að bjóða.
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Í góðra vina hópi Bakir á ÍA-vellinum 
með góðum vinum sínum í 4. flokki, 
þar sem margt er um afar efnilega 
leikmenn. FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

kuna
g vill helst bara tala íslensku. FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

að geta hjálpað. Ég hefði þó viljað 
vera búinn að lesa Kóraninn því 
íslamstrú er svo frábrugðin okkar 
og margt sem maður undrast í 
iðkun hennar. Þá er flóttafólkið 
blóð heitara en Íslendingar og með 
annað eðli og upplag. Af því leiðir að 
konurnar halda ekki endilega hóp-
inn, heldur eru ýmist í sundur eða 
saman, enda með allt aðra menn-
ingu en okkar,“ upplýsir Valdimar.

„Manal leitar til mín í blíðu og 
stríðu og þau eru nánast orðin 
eins og viðbót við fjölskylduna. 
Mér þykir orðið vænt um krakk-
ana, snýst mikið í kringum þá og er 
oft boðið til arabísks máls verðar, 
sem er svolítið öðruvísi en sá sem 
maður á að venjast en alveg afskap-
lega ljúffengur,“ segir afi Valdimar 
kátur.   - þlg

Skilgreining á flóttamanni samkvæmt 44. grein 
laga um útlendinga:

Flóttamaður telst vera útlendingur sem er utan 
heimalands síns af ástæðuríkum ótta við að vera 
ofsóttur vegna kynþáttar, trúarbragða, þjóðernis, 
aðildar að tilteknum þjóðfélagshópi eða vegna 
stjórnmálaskoðana og getur ekki, eða vill ekki, 
vegna slíks ótta færa sér í nyt vernd þess lands; 
eða sá sem er ríkisfangslaus og er utan þess lands 
þar sem hann áður hafði reglulegt aðsetur vegna 

slíkra atburða og getur ekki, eða vill ekki, vegna 
slíks ótta hverfa aftur þangað, 

Flóttamaður telst einnig útlendingur sem telst 
ekki flóttamaður samkvæmt ákvæði A-liðar 1. gr. 
alþjóðasamnings um stöðu flóttamanna ef raunhæf 
ástæða er til að ætla að hann eigi á hættu að sæta 
dauðarefsingu, pyndingum eða annarri ómannúð-
legri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu verði 
hann sendur aftur til heimalandsins. Sama gildir 
þegar um er að ræða ríkisfangslausan einstakling.

HVERJIR ERU FLÓTTAMENN?

Grunnur að góðri máltíð
www.holta.is

Royal bringur
Kjúklingabringurnar frá Holtakjúklingi eru fersk og hrein afurð sem framleidd 

er af mikilli fagmennsku. Þær eru fáanlegar með tvennskonar kryddlegi - 
rósmarín og hvítlauk eða Texas - og henta bæði á grillið og í ofninn. 

Nú geta matgæðingar haft það ljómandi gott í sumar.
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Krakkarnir á sumarnám-
skeiði í Húsdýragarðinum 
voru í óða önn að þrífa fjár-
húsið þegar blaðamann og 

ljósmyndara bar að garði. Gleðin 
skein úr andlitum barnanna, sem 
sum voru að sópa gólf, önnur að 
moka flórinn og enn önnur að 
vigta hey í net. Þegar því verki var 
lokið hélt hópurinn að selalauginni 
þar sem kastað var fiski til Snorra 
sels og félaga.

„Námskeiðið er mjög vinsælt 
enda er fullbókað á öll námskeið 
sumarsins,“ segir Unnur Sigur-
þórsdóttir, deildarstjóri fræðslu-
deildar. „Sömu krakkarnir koma 
ár eftir ár,“ segir hún og telur það 
bestu meðmælin. Þá telur hún 
nálægðina við dýrin hafa góð áhrif 
á krakkana. „Við tökum eftir því 
að margir ærslabelgir róast fljót-
lega í návígi við dýrin.“ - sg

Læra búskaparhætti
Í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum eru haldin gríðarlega vinsæl sumarnámskeið. Þar gefst 
krökkum tækifæri til að vinna með og í kringum dýr í eina viku.

Spenntir selir Krökkunum þykir afar spennandi að fá að gefa selunum fisk. Selirnir eru ekki síður spenntir að fá 
bitann sinn. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Læra handtökin Bústörfin felast meðal annars í því að moka flórinn.

Eru nákvæm Hér er ekkert um það 
bil, heldur heyið mælt upp á gramm.

Glansandi fínir Hestarnir í húsdýragarðinum eru að öllum líkindum mest og 
best kembdu hestarnir í borginni. 

Úti- og innileikir Leikir létta lund og stytta stund. Af útileikjum má nefna 
miðjupúka. Þátttakendur eru þrír og stilla sér upp í röð með góðu bili á milli. 
Endamennirnir kasta bolta sín á milli og miðjumaðurinn á að reyna að ná honum. 
Takist það fer sá sem kastaði boltanum í miðjuna. 

Aumingja kisa er skemmtilegur innileikur. Þátttakendur sitja í hring. Einn 
er í miðjunni og leikur kisu. Hún á að skríða á fjórum fótum að einhverjum í 
hringnum og nudda sér upp við hann. Sá hinn sami á að klappa kisu á bakið 
og segja aumingja kisa. Honum má alls ekki stökkva bros né hlæja en hinir í 
hringnum mega hlæja að vild. Kisa má endurtaka leikinn þrisvar sinnum við 
sama þátttakandann. Ef hann springur verður hann kisa en ef honum stekkur 

ekki bros verður kisan að reyna við einhvern annan.

SelfSelfossoss
Ey

gardag

DE H OLOL

Tour de Hvolsvöllur

110 km – kl. 8:00
Norðlingaholt (Olís)

48 km – kl. 9:30
Selfoss (Byko)

14 km – kl. 11:00
Hella (Reykjagarður)

Stígandi unaður

Maltesers®, súkkulaði á léttan máta
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Sirkus Íslands  verður 
með  fjölskyldusýning-
una Ö-Faktor í dag og 

á morgun í Tjarnarbíói. 
Þar verða liprir 
loftfimleika menn sem 
sýna einstök áhættu-
atriði í  brjáluðum 
búningum. Nánari 
upplýsingar eru á 

tjarnarbio.is og midi.is.

Rauði kross Íslands,  í 
samstarfi við Öldrunarráð  Íslands, 
heldur ókeypis sumarnámskeið 
fyrir börn. Þau nefnast Gleðidagar 
og brúa bilið á milli kynslóða. Þar 
eru eldri borgarar í hlutverki 
leiðbeinandans og er markmiðið 
að tengja saman kynslóðir og ýta 
 undir að þær miðli reynslu og 
þekkingu sín á milli. Meðal þess 
sem boðið er upp á á námskeið-
unum er gamlir leikir, tafl, 
prjónaskapur, tálgun, hnúta-
bindingar, kveðskapur, söngur, 
ljósmyndun, skyndihjálp og 
vettvangsferðir. Nánari upplýsing-
ar er að finna á www.rauda-
kross husið.is

Fjallkonu-
bakaríið 
 við 
Lauga veg 
23 býður upp 
á barnagæslu 
alla laugardaga 
 klukkan 15. 
Þannig geta foreldrar klárað 
innkaupin á Laugaveginum og 
jafnvel fengið sér kaffibolla 
meðan börnin leika sér í öruggu 
 umhverfi sjálfboðaliða ABC 
 Barnahjálpar. 

Brúðubíllinn  er á ferð og flugi í 
allt sumar. Í júlí verður sýnt 

leikritið Sögurnar hans 
Lilla. Næsta sýning 

verður í Hallar-
garðinum við 
Fríkirkjuveg hinn 

5. júlí  klukkan 14. 
Daginn eftir 

verður Brúðu-
bíllinn í 
Árbæjarsafni á 
sama tíma. 

www.brudu-
billinn.is

GAGN&GAMAN

OKKAR Framtíð er ný og kærkomin trygging sem 
snýst um „efin” í lífi barna okkar og ungmenna og 
fjárhag þeirra á fullorðinsárum. Allar upplýsingar 
eru á vefsetrinu okkar.is og þar er unnt að ganga 
frá tryggingarkaupum með einföldum hætti.

Er þitt barn 

barn? 

ze
b

ra

 
„efin” 

Framtíð 

o
g
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rhag fullorðin

sá
ra

n
n

afyrir

í lífin
u 

Nánari upplýsingar á www.vesturheimur.is og hjá 
Jónasi Þór í síma 861-1046 og á jonas@vesturheimur.is

Íslendingaslóðir í Ameríku

Vesturströnd: 
29.ágúst – 7.september

VERÐ: 265.780.00 m.v.tvíbýli.

Flug með Icelandair til Seattle. Afkom-
endur vesturfara heimsóttir í Seattle, 
Blaine, Vancouver og Victoria.
Skoðunarferð til Whisler, í Butchart 
Gardens og víðar.

Nokkur sæti laus.

Nánari upplýsingar hjá Jónasi Þór í síma 
861-1046 eða jonas@vesturheimur.is

www.vesturheimur.is 
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rkulind. FRÉTTABLAÐIÐ/VALL

ið í Leirvogstungu hér rétt við tún-
fótinn,“ segir Guðmar og horfir yfir 
græn tún sem umbreytt hafa þessu 
olnbogabarni neyslusamfélagsins. 
„Hér eru tveir starfsmenn eingöngu 
í því að draga úr lyktinni sjö daga 
vikunnar. Til þess notum við sér-
stakt ensím sem við dælum yfir 
sorpið en síðan höfum við komist að 
því að sjór dregur verulega úr lykt-
inni þannig að við dælum yfir þetta 
tugum tonna af sjó á dag.“ Stríð eru 
ekki háð að kostnaðarlausu og segir 
Guðmar að þetta átak kosti þrjátíu 
milljónir en hann segir árangurinn 
ekki hafa staðið á sér. 

Annað stríð er háð á Álfsnesi og 
við annan vágest. Meindýraeyðir 
kemur reglulega til að skjóta varg-
inn sem herjar á sorpið en á hverju 
ári eru mörg þúsund mávar drepnir. 
Starfsmenn á Álfsnesi láta ekki sitt 
eftir liggja í þessum bardaga. 

Vargfuglinn vildi náttúrulega fá 
sinn skerf af velmeguninni og árið 
2008 lágu 8.500 fuglar í valnum. 
Vélamaður á staðnum segir að varg-
urinn sé þó ekki vitlausari en svo að 
flestir láti sig hverfa um leið og þeir 
sjá bíl meindýraeyðisins nálgast.

Skarngljúfrið mikla
Mesti fnykurinn kemur frá bölv-
uðu skarninu, eins og seyru, slógi, 
gori og öðrum lífrænum efnum. 
Sorpa lætur þó ekki deigan síga og 
nú er búið að sprengja tvö gljúfur 
inn í bergið á Álfsnesi. Þeim á síðan 
að loka með steinvegg við gljúfur-
munnann. Þá er komin hin myndar-
legasta hola því bergveggirnir eru 
um 14 metra háir. Loki verður síðan 
brugðið yfir holuna stóru en skarnið 
sett þar inn í gegnum rennu. Þann-
ig verður hægt að afmarka lyktina 
og dæla gasinu inn í gashreinsistöð-
ina þegar það hefur myndast en þá 
verður fnykminna. 

„Þú munt ekki vilja vera þarna 
niðri þegar þetta verður komið í 
gagnið,“ segir Guðmar og hlær við 
þar sem hann stendur og horfir 
ofan í gljúfrið. Tilhugsunin er svo 
skuggaleg að blaðamaður og ljós-
myndari ákveða að drífa sig heim.

Þegar sorpið er komið 
undir fold er borað í 
jarðveginn og gasinu 
sem myndast hefur 
dælt í sérstakri leiðslu í 

hreinsistöð sem stendur niðri við sjó.

AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR. 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR

Rizzoli & Isles

How I
    Met Your
        Mother      Seven Pounds

    Body of Lies
   When in Rome
  The Last Song
Jumper

Damages

The Closer

  True
Blood

Cougar Town

Sons of Anarchy

Hot in
  Cleveland

The Good Guys

Off the Map
     frá þeim sem færðu
         okkur Grey’s Anatomy

So You Think
   You Can Dance
         Vinsælasti þátturinn
            vestanhafs

Grillskóli Jóa Fel

Þú færð Stöð 2,

Stöð 2 bíó og 

  Stöð 2 extra

   frá aðeins

     229 kr á dag

 allt um grillið í sumar 

...OG HVAR SEM ER!

   HORFÐU 

HVENÆR SEM ER...

færðu áskriftina upp í bústað 

    þér að kostnaðarlausu

Nýttu þér Stöð 2 frelsi
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1. Drangey 
Fyrir miðjum Skagafirði er 
Drangey,  þverhnípt og grósku-
mikil eyja þar sem Grettir 
sterki hafðist við undir sitt síð-
asta og var veginn. Fyrir utan 
hrikalega náttúrufegurð er fjöl-
breytt fuglalíf í eynni. Eyjan er 
stundum nefnd „vorbæra Skag-
firðinga“, en heimamenn sækja 
þangað egg á vorin. 

2. Grettislaug 
Við Eyðibýlið Reyki yst á Reykja-
strönd, er Grettislaug, þar sem 
Grettir hlýjaði sér eftir Drang-
eyjarsundið. Gott er að láta 
ferðaþreytuna fjara úr sér í laug-
inni, en stutt frá er rekafjaran í 
Sandvík og Glerhallavík.

3. Mælifellshnjúkur
Eitt helsta kennileiti Skagafjarð-
ar er Mælifellshnjúkur, sem 
gnæfir yfir Skagafjörð í 1.138 
metra hæð. Sagt er að í björtu 
veðri sjáist á hnjúkinn úr tíu 
sýslum en útsýnið af tindinum 
er líka stórfenglegt. Gönguleið-
in er stikuð frá Mælifellsdal og 
er uppgangan tiltölulega auðveld. 

4. Sögusetur íslenska hestsins 
Það stappar nærri goðgá að fara 
til Skagafjarðar án þess að gefa 
íslenska hestinum gaum. Sögu-
setur íslenska hestsins á Hólum 
í Hjaltadal er heppilegur staður 
til þess, þar sem saga íslenska 
hestsins er sögð með aðstoð leik-
mynda, kvikmynda og annarra 
muna.

5. Flúðasigling á Vestari-Jökulsá
Fyrir þá sem eiga börn sem eru 
tólf ára eða eldri er margt vit-
lausara en að taka sér fjölskyldu-
ferð á hendur í Vestari-Jök-
ulsá í Skagafirðinum, í gegnum 
töfrandi gljúfur og fallegt lands-
lag. Einnig er boðið upp á flúða-
siglingar á Hvítá á Suðurlandi og 
öllu meira krefjandi ferðir á Aust-
ari-Jökulsá, og víðar.

6. Glaumbær – Byggðasafn 
Skagfirðinga
Öll helstu hversdagsáhöld sem 
Skagfirðingar notuðu fyrr á 
öldum má sjá í Glaumbæ. Torf-
bærinn sjálfur er samstæða 
þrettán húsa og við Glaumbæ eru 
svo tvö 19. aldar timburhús.

7. Sturlungaslóðir 
Ásbirningar réðu lögum og lofum 
í Skagafirði og háðu þar marga 
hildi við Sturlunga og fleiri valda-
ættir. Frægastir þeirra atburða 
er sjálfsagt Örlygsstaðabardagi, 
þar sem Gissur Þorvaldsson felldi 
feðgana Sighvat Sturluson og 
Sturlu son hans, og Flugumýra-
brenna, þar sem óvinir Gissur-
ar reyndu að brenna hann inni. Í 
Upplýsingamiðstöðinni í Varma-
hlíð er sögukort og upplýsingar 
um staði og þjónustu á Sturlunga-

slóðum. Skáldsögur Einars Kára-
sonar, Óvinafagnaður og Ofsi, eru 
kjörin undirbúningslesning – nú 
eða bara Sturlunga. 

8. Víðimýrarkirkja 
Víðimýrarkirkja er ein af örfáum 
varðveittum torfkirkjum lands-
ins. Jón Samsonarson, smiður og 
alþingismaður, reisti kirkjuna 
1834 en hún var friðlýst tæpri 
öld síðar. Víðimýrarkirkja er opin 
gestum alla daga. 

9. Ólafshús og Kaffi Krókur 
Fyrir ferðalanga sem vilja gera 
vel við sig í mat og drykk er 
Ólafshús við Aðalgötu á Sauðár-
króki kjörinn áfangastaður. Á 
matseðlinum er lögð áhersla á 
gæðamat úr héraði. Í forrétt má 
til dæmis fá sér grafið fjallalamb, 
smjörsteikta Hólableikju í aðal-
rétt og skagfirskt skyr í eftir-
rétt. Pitsur og hamborgarar eru 
einnig á boðstólum. Beint á móti 
Ólafshúsi er Kaffi Krókur sem er 
í eigu sömu aðila. 

10. Sundlaugin á Hofsósi 
Aðeins rúmu ári eftir að hún 
var opnuð er sundlaugin á Hofs-
ósi orðin nær ómissandi áfanga-
staður þeirra sem eru á ferð um 
Skagafjörð, enda er útsýnið út 
fjörðinn óviðjafnanlegt. 

8

7

6

5
4

10

9

3

2

1
Drangey

Sauðárkrókur

Blönduós

Varmahlíð

H
éraðsvötn

Bylgjulestin sem fagnar 25 ára 
afmæli Bylgjunnar með ferð um 
Ísland í sumar, verður á Sauðárkróki 
og verður þátturinn Ævintýraeyjan 
með Hemma Gunn og Svansý 
sendur þaðan út.

við Laugalæk

Útsalan
hefst mánudaginn 4.júlí

1

Skín við sólu Skagafjörður
Skagafjörður er eitt dýrmætasta djásn landsins, höfuðvígi hestamanna og forkunnarfagur og stútfullur af sögu og menningu. Á 
ferð sinni um Skagafjörð fór Fréttablaðið í flúðasiglingu, gekk um söguslóðir Sturlunga og gæddi sér á góðmeti út héraði.  

■ HÁTÍÐIR OG VIÐBURÐIR FRAM UNDAN:

Landsmót hestamanna
Landsmót hestamanna, ein vinsælasta 
hátíð landsins, stendur nú yfir á Vind-
heimamelum í Skagafirði og lýkur á 
sunnudag. 

Hólahátíð
Hin árlega Hólahátíð verður haldin 
12. til 14. ágúst næstkomandi. Auk 
helgihalds, pílagrímagangna og menn-
ingarviðburða verður sérstök fjölskyldu-
dagskrá á laugardeginum. 

Sveitasæla 
Skagfirskir bændur og Reiðhöllin 

Svaðastaðir við Sauðárkrók blása til 
landbúnaðarsýningar og bændahátíðar 
í Skagafirði 20. ágúst. Þar verður meðal 
annars sveitamarkaður, vélasýning, 
gæðingakeppni og grillveisla þar sem 
skemmtikraftar úr röðum heimamanna 
láta ljós sitt skína. 

Laufskálarétt 
Tveggja daga stóðréttarhátíð
Laufskálarétt í Hjaltadal er vinsælasta 
stóðrétt landsins en þangað mæta 
árlega allt að þrjú þúsund gestir. Lauf-
skálarétt fer fram síðustu helgina í 
september.



Helgi Björns 
og reiðmenn vindanna
Þriðja reiðmannaplatan, 
tvær fyrri hafa náð metsölu.

100 vinsæl íslensk lög 
frá 1990 til 1999.

Veistu hver ég var?
Miklu meira 
með Sigga Hlö.

Vinsælasta 
tónlistin í dag 
á 2 geislaplötum.

5CD
2CD

KR. 2.799

KR. 3.699
3CD

KR. 3.699

KR. 2.699
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Kisuvinir og velunnarar eru velkomnir í Kattholt að Stangar-
hyl 2 í dag milli klukkan 13 og 17 að fagna tvennum tímamót-
um: 20 ára afmælisári Kattholts og 35 ára afmæli Kattavina-
félags Íslands. Boðið verður upp á veitingar og útimarkaður 
verður á stéttinni ef veður leyfir. 

Kattholt er vistheimili fyrir ketti sem fundist hafa á ver-
gangi. Einnig er það hótel þar sem kettir dvelja meðan eig-
endurnir skreppa í ferðalög eða eru frá heimili sínu um tíma 
af öðrum sökum. Um stjórnina sér Elín G. Folha með aðstoð 
starfsfólks, tók við því embætti fyrir ári þegar Sigríður Heið-
berg féll frá. „Ég var búin að starfa hér í ellefu ár með Sigríði 
og það var enginn annar til að taka við,“ segir hún. 

Elín hefur bryddað upp á nýjungum í starfseminni svo sem 
að opna Kattholt fyrir ungmennum sem vilja knúsa kisurnar 
og veita þeim félagsskap svo þeim líði betur. „Ég er stundum 
með tvo til þrjá krakka í sjálfboðavinnu við að vera með kis-
unum og leika við þær,“ segir hún. Kveðst líka vera að taka 
herbergi í notkun þar sem fólk sem vill taka að sér kisur getur 
verið með þeim í einrúmi til að kynnast þeim. Telur það betra 
en að fólk velji kisur eftir útliti og eigi á hættu að þær stingi af 
við fyrsta tækifæri. „Fólk kemur hingað með ýmsar vænting-
ar. Ein fjölskylda vildi bara gráan kött af því allt var í gráum 
lit heima hjá henni og hún gekk mest í gráum fötum!“ segir 
hún og bætir við: „En yfirleitt er það þannig að kettirnir velja 
fólkið en ekki öfugt, segir hún. „Ef köttur brýst úr fangi mann-
eskju sem vill gæla við hann þá er hann ekki hennar köttur, 
heldur bíður hann einhvers staðar annars staðar.“ 

Kattavinafélagið hóf strax við stofnun 1976 að taka til 
geymslu heimilislausa ketti sem fundist höfðu á förnum vegi. 
Formaður félagsins, Svanlaug Löve, veitti þeim mat, umönn-
un og húsaskjól í sérstöku herbergi á heimili sínu og ef henni 
tókst ekki að koma ketti til eiganda eða finna honum annað 
heimili þá fékk hún dýralækni til að svæfa hann. Þótt hús-
næðið sé mun rýmra nú kveðst Elín þurfa að láta svæfa ketti 
í hverri einustu viku. „Það er svakaleg offramleiðsla á kött-
um,“ segir hún. „Margt fólk er að flýja landið sem hefur ekki 
einu sinni efni á að láta svæfa köttinn sinn og skilur hann bara 
eftir.“ Yfirleitt eru 80 til 90 kisur í Kattholti að sögn Elínar. 
Reksturinn er fjármagnaður með styrkjum frá einstaklingum 
og fyrirtæki hafa líka veitt ómetanlegan stuðning með því að 
gefa kisunum fóður. „Reykjavíkurborg, Mosfellsbær og Sel-
tjarnarnes greiða sjö daga með hverjum ketti en Kópavog-
ur, Garðabær og Hafnarfjörður hafa skorast undan því,“ upp-
lýsir Elín og segir gesti á opnu húsi í dag munu hitta kisur í 
heimilis leit sem allar eigi það sameiginlegt að vera yndislegar. 

  gun@frettabladid.is

KATTHOLT:  Á 20 ÁRA AFMÆLI

Kettir velja fólk

Í KATTHOLTI Helga Vala Eysteinsdóttir sjálfboðaliði og Elín forstöðu-
kona gæla við kisurnar í Kattholti og leika við þær. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Elskuleg eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir og amma,

Elísabet Alexandersdóttir
 

lést á lungnadeild A6 Landspítalanum við Fossvog 
sunnudaginn 26. júní. Jarðsungið verður frá 
Landakotskirkju miðvikudaginn 6. júlí kl. 15.00. 
Fyrir hönd aðstandenda,

 
Jónas Klemens Jónasson

Eva Elísabet Jónasdóttir Þorsteinn Sverrisson
Sóley Alexandra Þorsteinsdóttir

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug við 
andlát og útför okkar ástkæru 
eiginkonu, móður, tengdamóður, 
ömmu og langömmu, 

Dóru Möggu 
Arinbjarnardóttur

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki á deild B2 
Landpítala Fossvogi fyrir einstaka hlýju og umönnun.

Sigurður Gestsson
Guðný Elíasdóttir  Hörður Ingi Torfason 
Grétar Páll Stefánsson  Erla Sveinbjörnsdóttir 
Kristín Þóra Sigurðardóttir Haraldur Ragnarsson 
Salbjörg Sigurðardóttir  Guðmundur Magnús   
 Halldórsson 
Gestur Sigurðsson  Íris Huld Guðmundsdóttir 
Linda Sigurðardóttir  Páll Jóhannes Aðalsteinsson 
Axel Baldvinsson   Halldóra Pétursdóttir 
Björgvin Kristjánsson   Sigríður Ingólfsdóttir
                      barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi 
og langafi,

Torfi Þorkell Torfason
Þverholti 24, Reykjavík,

lést á Landspítalanum við Hringbraut 
þriðjudaginn 28. júní. Útförin verður auglýst síðar.

Guðrún M. Torfadóttir Björn Sævar Einarsson
Ólafur D. S. Torfason Rósa S. Þórhallsdóttir
Ingigerður Torfadóttir Jón Óttarr Karlsson
Kristín Torfadóttir Gísli Sveinsson
Torfi Þ. Torfason María S. Reynisdóttir

barnabörn og barnabarnabörn

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug við andlát og útför ástkærs 
eiginmanns, föður, tengdaföður, afa, 
langafa og bróður,

Friðþjófs I. Strandberg
sjómanns, til heimilis að Melgerði 32,
Kópavogi,

sem lést á líknardeild Landspítalans 18. júní. 
Starfsfólki á líknardeild Landspítalans viljum við 
þakka einstaka umönnun og kærleiksríka framkomu.

Guðrún Magnúsdóttir Strandberg
Auður Strandberg
Magnús Strandberg Ingibjörg Bragadóttir
Birgir Strandberg
Sveinbjörn Strandberg  Kristín Jónsdóttir
Agnar Strandberg Brynja Stefnisdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og bróðir.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu samúð og hlýhug vegna andláts 
og útfarar hjartkærs eiginmanns míns, 

Þorsteins Sigurðssonar 
Hjaltastaðahvammi, 
Akrahreppi, Skagafirði.

Sérstakar þakkir til starfsfólks á dvalarheimili aldraðra, 
Heilbrigðisstofnuninni Sauðárkróki, fyrir einstaka 
umönnun.

Sigríður Márusdóttir

Yndislegi drengurinn okkar, bróðir 
og barnabarn,

Sindri Dagur Garðarsson
Jörundarholti 202, Akranesi, 

lést á bráðamóttöku Barnaspítala Hringsins að morgni 
24. júní. Útförin fer fram frá Akraneskirkju þriðju daginn 
5. júlí kl. 14.00. Þeim sem vilja minnast hans er bent á 
Minningarreikning nr. 552-14-601309 kt. 111177-5709.

Garðar Garðarsson Guðleif Hallgrímsdóttir 
Guðmundur Gestur Garðarsson 
Dagný Björk Garðarsdóttir 
Hallgrímur Hafliðasson Sigurbjörg Þórðardóttir 
Dagný Guðmundsdóttir

Elskulegur pabbi okkar, bróðir og 
fyrrverandi eiginmaður, 

Chus Barja 
(Jesus Martinez Barja) 

sem lést af slysförum mánudaginn 27. júní, verður jarð-
sunginn frá Víðistaðakirkju Hafnarfirði mánudaginn 
4. júlí kl. 13. Hjartans þakkir til Haukafólks og okkar 
stórkostlegu vina og ættingja fyrir stuðninginn.
Blóm og kransar afþakkaðir en þeim sem vildu minnast 
hans er bent á björgunarsveitirnar.

Almar Barja Marta Hermannsdóttir
Emil Barja Auður Íris Ólafsdóttir
Ívar Alexander Barja
Javier Barja, Noemí Barja, Nanna Lovísa Zophoníasdóttir

Ástkær móðir mín, amma okkar 
og systir, 

Sigþrúður Pálsdóttir 
– Sissú
myndlistarmaður,
Sörlaskjóli 42, Reykjavík,

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi 
fimmtudaginn 30. júní.

Sunna Guðrún Eaton
Frosti Eaton, Freyja Eaton, Freyr Eaton 
og Max Rúnarsson.
Hlöðver (Jack) Pálsson
Stefán Pálsson
Sesselja Pálsdóttir
Páll Arnór Pálsson
Signý Pálsdóttir
Þórunn Pálsdóttir
Anna Heiða Pálsdóttir
Ívar Pálsson

Móðir okkar, tengdamóðir, amma, 
langamma og langalangamma,

Helga Símonardóttir 

andaðist á Heilbrigðisstofnun Suðurlands 
fimmtudaginn 16. júní. Útförin fer fram frá 
Selfosskirkju mánudaginn 4. júlí  kl. 15.00.

Fyrir hönd aðstandenda,

Einar Rafn Ingvaldsson  Katrín Jónína Gunnarsdóttir
Símon Grétar Ingvaldsson Hrafnhildur Scheving
Héðinn Smári Ingvaldsson Bjarney Ragnarsdóttir
Fanney Ósk Ingvaldsdóttir Geir Ómar Kristinsson
Hallgrímur Jón Ingvaldsson Kristbjörg Gunnarsdóttir
ömmubörn langömmubörn og langalangömmubörn.

Móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Ragnhildur Oddný 
Guðbjörnsdóttir
Hraunbæ 103, áður Hábæ 33,

sem andaðist í Holtsbúð 23. júní, verður jarðsett frá 
Árbæjarkirkju þriðjudaginn 5. júlí kl. 13.00.

Jónína Haraldsdóttir Vilhjálmur Albertsson
Stefanía Haraldsdóttir Halldór Ármannsson
Sigurður Már Haraldsson Rósa Friðriksdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.
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Þú getur sent brandara til krakkar@frettabladid.is

Einu sinni var leigubíl-
stjóri sem dreymdi um að 
kyssa nunnu. Eitt kvöldið 
kom nunna í leigubílinn. 
Leigubílstjórinn sagði þá: 
„Mig hefur alltaf langað 
til að kyssa nunnu, viltu 
kyssa mig?“ Þá sagði nunn-
an: „Uuuuu..  ég heiti nú 
bara Jón og ég er að fara á 
grímuball.“ Harpa 9 ára

Hvað kallarðu kind sem 
hellir alltaf niður? 
Svar: Sauð.
 Eiríkur Þór Heiðarsson

Þegar Ingólfur Arnarson 
kom til Hafnarfjarðar stóð 
á skilti: „Til Reykjavíkur.“ 
Þeir sem kunnu að lesa fóru 
þangað – hinir urðu eftir.

Heimatilbúinn frost-
pinni er bæði góður og 
hollur og svo er mjög 
einfalt að búa hann 
til. Hér er ein tillaga að 
fjólubláum frostpinna 
en svo er hægt að 
nota ólíka ávexti og 
ávaxtasafa til að búa 
til gula, appelsínugula 
eða hvíta frostpinna, til 
dæmis ananas, perur, 
appelsínur, melónur 
eða mangó.

Fjólublár frostpinni
1 banani
1 bolli frosin berja-

blanda að vild (jarð-
arber og bláber gera 
frostpinnann fjólublá-
an á litinn)
1 dl gróft kókosmjöl
1 dl ávaxtasafi að vild

Allt sett í blandara, 
hrært saman í þykkan 
graut og hellt í íspinna-
mót. Fryst í nokkra 
klukkutíma. Bland-
an ætti að duga í 6 
mót, en ef það verður 
afgangur má bara 
borða hann með skeið 
eða hella honum út á 
skyr í morgunmat.

Æðislegur sumarís

MYND/NORDICPHOTOS

Hvaðan ertu, Helga Margrét?
Frá Reykjum 2 í Hrútafirði 
og hefði hvergi viljað alast 
upp annars staðar. Á 
næstu bæjum var 
fullt af krökkum 
á mínum aldri og 
við vorum dug-
leg að hittast 
á kvöldin í 
Reykjaskóla 
og fara í fót-
bolta og aðra 
skemmtilega 
útileiki.
Hvaða leikföng voru 
vinsælust hjá þér?
Ég lék mér mikið með 
barbie-dúkkur, playmo 
og kubba og fannst líka 
mjög gaman að drullu-
malla, leika mér í kofanum 
okkar eða í beinabúinu. Oft 
var ég líka á fleygiferð og 
þá gjarnan hlaupandi á eftir 
eldri systur minni og vinum 
hennar. Þau voru ekki allt-
af spennt fyrir að hafa mig í 
eftirdragi og ég var alltaf að 
kalla „BBÍÍÍÐÐIIÐÐ ÞIÐ“.
Varstu prakkari? 
Nei, en átti þó til að búa til 
ógeðsdrykki úr öllum mögu-
legum hráefnum sem fund-
ust í eldhúsinu, þar á meðal 
lyftidufti, natroni og geri svo 
á endanum flæddi sullið út á 
gólf. Mér fannst líka gaman 
að stelast í snyrtidót systra 
minna, þeim til mikils ama.
Uppáhaldsbarnabækur?
Sossu-bækurnar og ég 
hef alltaf jafn gaman 
af þeim.
Hvað um skólagöng-
una?
Ég hóf hana í Barna-
skóla Staðarhrepps 
og útskrifaðist úr 
Menntaskólanum við 
Hamrahlíð núna í vor.
Hvert er þitt besta fag fyrir 
utan í þróttir?
Ég reyni bara alltaf að læra 
það sem kennarinn reynir 
að kenna mér. En mér hefur 

gengið vel í stærðfræði, líf-
fræði og dönsku.
Hvað gerir þú í frístundum?
Mér finnst skemmtilegast að 
vera með fjölskyldu minni og 
vinum. Svo finnst mér gaman 
að rölta um niðri í bæ, setjast á 
kaffihús og skoða tískutímarit. 
Líka að lesa og spila.
Ertu nammigrís?
Já, ef ég byrja að borða nammi 
á ég erfitt með að stoppa en 
sykur fer ekki vel í mig þann-
ig að ég reyni að láta sælgæti 
alveg eiga sig.
Hvernig tónlist hlustarðu á?

Popp- og R&B-
tónlist. 
Uppáhalds-

hljóm-
sveitin 

mín 

heitir Coldplay.
Hvenær fékkstu áhuga á 
íþróttum?
Hann hefur alltaf fylgt mér. Öll 
systkini mín æfðu frjálsar og 
þannig smitaðist ég af íþrótta-
veirunni.
Af hverju ertu ekki í fótbolta?
Í sveitinni minni var ekki 
mikið um skipulagðar fótbolta-
æfingar, ólíkt því sem var 
með frjálsar. Þar að auki hef 
ég aldrei verið mjög lagin við 
að stjórna bolta með fótunum, 
ég enda oftast bara með því að 
detta um boltann eða jafnvel 
sjálfa mig.
Hvar og hvenær er næsta stór-
mót hjá þér?
Næsta stórmót er Evrópu-
meistaramót 22 ára og yngri 
í Ostrava í Tékklandi eftir 
nokkra daga. Ég keppi í sjö-
þraut.
Hvaða eiginleika þarf góður 

íþróttamaður að hafa?
Hann þarf að hafa 
aga, metnað og auðvi-
tað þá hæfileika sem 

til þarf. Ekki síst 
þarf hann að vera 
skynsamur, hug-
rakkur og þolin-

móður.
Hvar býrðu núna?

Í Växjö í Svíþjóð. 
Flutti hingað í vor til 

að geta æft frjálsar 
íþróttir við þær aðstæð-

ur sem mig lang-
aði til.

Áttu einhver 
heilræði til 
íslenskra 
krakka?

Mitt hei l la-
ráð til íslenskra 

krakka er fyrst og 
fremst það að muna 

að hafa gaman af líf-
inu. Allir krakkar ættu að 

vera duglegir við að leika sér 
saman úti í staðinn fyrir að 
hanga inni í tölvunni og líka 

að hlýða mömmu og pabba:)
 gun@frettabladid.is

DETT OFT UM BOLTANN
Frjálsíþróttadrottningin Helga Margrét Þorsteinsdóttir dundaði sér við playmo 
og drullumall sem krakki ef hún var ekki hlaupandi á eftir eldri systur sinni og 
vinum hennar. Nú keppir hún í sjöþraut á Evrópumeistaramóti eftir nokkra daga.

WWW.PANFU.COM er vefsvæði ætlað börnum á aldrinum 6-14 ára. Notend-
ur skapa sína eigin pöndu sem gerir alls kyns kúnstir, fer í leiki og getur átt sam-
skipti við aðrar pöndur á svæðinu. Keyptur er aðgangur og er fyllsta öryggi lofað.

TILBOÐ Á HÁRSNYRTIVÖRUM

25% AFSLÁTTUR
.......til 15. júlí

MARIA NILA - I CARE
Frábærar hársnyrtivörur á mjög góðu verði.

Sjampó fyrir daglega notkun, sjampó sem gefur meiri fyllingu, sjampó fyrir 

Fást í lyfjaverslunum um allt land



HÚSGAGNAHÖLLIN
HÚSGAGNAHÖLLIN OPIÐ:

4.990
FULLT VERÐ: 6.990

ZONE ABS gaffall, 
hnífur, skeið og teskeið.
Fjólublátt, hvítt og svart.

SPIZY diska-
motta. 2 litir.

BODUM HOT POT
lasanga fat með silicon 
loki. 3.5 lítra.

MARCUS eldhússtóll, 
grænn, lilla, svartur, 
hvítur.

290
FULLT VERÐ: 490

290
FULLT VERÐ: 490

STK.

590
FULLT VERÐ: 790

STK.

NÚNA

40%%
AFSLÁTTURS

NÚNA

55%
AFSLÁTTURS

NÚNA

40%%
AF RSLÁTTUR

40%
AFSLÁTTUUR

NÚNA

25%%
AF RSLÁTTURNÚNA

25%
AFSLÁTTUUR

TILBOÐIN
GILDA TIL

4. JÚLÍ!

TTILILBLBOBOÐOÐ!Ð!HEHELGLGAARR-

79.990
FULLT VERÐ: 109.980

2 SÆTA

99.990
FULLT VERÐ: 139.980

3 SÆTA

NÚNA

25%
AFSLÁTTURSL

59.990
FULLT VERÐ: 139.980

5.990
FULLT VERÐ: 9.990

KJ lukt. 7x9 cm. 
Hvít eða lime.
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BAKÞANKAR 
Atla Fannars 
Bjarkasonar

22.-29. ágúst  
Fararstjóri Sigrún Elefsen

29. ágúst - 6. sept.  
Fararstjóri Einar Garibaldi Eiríksson

Nánar á heimsferdir.is

Cinque Terre 
Gönguferðir á Ítalíu

Cinque Terre heitir eftir fimm þorpum sem virðast hanga utan í 
bröttum hlíðunum við ströndina sunnan við Genúa. Svæðið býr yfir 
óviðjafnanlegri náttúrufegurð, menningu og sögu. Á millli þorpanna 
liggja fjöldi göngustíga, ýmist um þverhníptar klettasnasir eða um
iðagrænar og ávalar hæðir þaktar vínviði og ólífuviðarlundum.

Netverð á mann - 29 ágúst 
236.200 kr. á mann í tvíbýli   
284.000 kr. á mann í einbýli 

Netverð á mann - 22 ágúst 
195.900 kr. á mann í tvíbýli   
239.500 kr. á mann í einbýli 

Innifalið 22. ágúst: Flug, skattar, gisting á 3* hóteli í 7 nætur með morgunverðar-
hlaðborði. Akstur til og frá flugvelli og íslensk fararstjórn.

Innifalið 29. ágúst: Flug, skattar, gisting á 3* hóteli í 8 nætur með morgunverðar-
hlaðborði. 5 kvöldverðir. Akstur til og frá flugvelli og íslensk fararstjórn. 
Heimflug frá Pisa með millilendingu í London. 

Ekki innifalið: Tilfallandi kostnaður á göngu; s.s. aðgangseyrir, bátar, kláfar, rútur og
annað sem ekki er tilgreint í ferðalýsingu.
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krossgátakrossgáta
LÁRÉTT
2. slitna, 6. rykkorn, 8. hlóðir, 9. gagn, 
11. skammstöfun, 12. samfokinn 
fönn, 14. skapanorn, 16. í röð, 17. 
sjór, 18. skelfing, 20. holskrúfa, 21. 
bandaríkjamaður.

LÓÐRÉTT
1. djæf, 3. spil, 4. syllur, 5. tæki, 7. 
heimilistæki, 10. hald, 13. fát, 15. 
gála, 16. nam burt, 19. ónefndur.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. mást, 6. ar, 8. stó, 9. nyt, 
11. al, 12. skafl, 14. skuld, 16. tu, 17. 
mar, 18. ógn, 20. ró, 21. kani. 

LÓÐRÉTT: 1. dans, 3. ás, 4. stallar, 5. 
tól, 7. ryksuga, 10. tak, 13. fum, 15. 
drós, 16. tók, 19. nn. 

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Sæl vertu. Því miður hefur 
umsókn þinni um að fá 

greidda líftryggingu bónda 
þíns verið hafnað. Ástæðan 
er grunsamlegur dauðdagi 

hans!

GEEIIISP!

Er þetta 
allt sem 
þú átt?

Komið 
að þér!

Ég vildi að ég vissi af 
hverju ég byrjaði að 
stækka svona hratt 

allt í einu.

Kannski ertu að 
gera eitthvað 

öðruvísi.

Látum okkur sjá... 
ég læri... ég sef... ég 
borða sex eða sjö 
máltíðir á dag...

Neibb, 
ekkert 
nýtt.

Duga þér 
sex eða sjö 
máltíðir á 

dag?

Hæ elskan, 
hvað er títt?

Það eru 
góðar fréttir 
og slæmar 

fréttir.

Lóa er komin yfir „ég ætla ekki 
að faðma mömmu“-skeiðið.

Hverjar eru 
slæmu frétt-

irnar?

Lóa komst 
svona svakalega 

yfir „ég ætla 
ekki að faðma 

mömmu“-
skeiðið.

Í alvöru?

Frá-
bært!

Mér líður hræðilega — eins og ég hafi 
engu áorkað. 27 ár til spillis og ég gat 

engu um það ráðið, enda er ég ekkert góður 
í fótbolta. Ég reyndi samt. Fimm æfingar 
á barnsaldri gerðu lítið en samt finnst mér 
eins og ég hefði átt að gera eitthvað. Ég 
hefði mögulega einhverju breytt ef ég hefði 
lært sjúkranudd, jafnvel þjálfun. Þá hefði 
ég getað komið í veg fyrir mestu niðurlæg-
ingu lífs míns; þegar Færeyingar komust 
upp fyrir Íslendinga á heimslista alþjóða-
knattspyrnusambandsins í vikunni.

FÆREYJAR eru eins og smækkuð útgáfa 
af Íslandi. Eins og mandarínan við hliðina 
á appelsínunni í ávaxtaskálinni eru þær 
talsvert ýktari en Ísland. Tungumálið er 
fyndnara, trúarofstækið tekur á sig klikk-

aðri myndir og mikilmennskubrjálæð-
ið er á öðru stigi en á Íslandi. Það 

sýndi sig þegar Færeyjar lánuðu 
Íslandi sex milljarða í kjölfar 
hrunsins, áður en svipað stórt 
gat kom í ljós í fjárlögum þess-
arar litlu geggjuðu þjóðar.

ÞEGAR heimslistinn var birtur 
brugðust Færeyingar við með 
því að birta fréttir undir fyrir-
sögninni: „Vit eru betri enn 
Ísland“. Ég skil ekki þetta skrýtna 
tungumál en með hjálp sérfræð-

inga komst ég að því að þeir telja 

sig betri en okkur í fótbolta. Og þeir eru 
það, samkvæmt lista sem sýnir hvernig 
þjóðir heims standa sig í íþrótt íþróttanna.

MÉR VARÐ hugsað til Dana, sem hafa 
kyngt hverjum ósigrinum á fætur öðrum 
fyrir okkur; mandarínunni í ávaxtaskálinni 
þeirra. Frá árinu 1944 höfum við vaðið uppi 
og þvælst fyrir þessum fyrrverandi kúg-
urum okkar, meðal annars með fræknum 
sigrum á handboltavellinum og í viðskipta-
lífinu. Hér varð að vísu hrun og Danir voru 
enn þá að skála fyrir því þegar strákarnir 
í fótboltalandsliðinu skipuðu leikmönnum 
undir 21 árs kjöldrógu þá dönsku í júní. Ég 
var á vellinum og horfði í augun á vonsvikn-
um Dönum sem fengu að skyggnast inn í 
framtíðina á þennan kvalafulla hátt.

EN NÚ erum við Danir. Færeyingar eru 
betri en við í fótbolta og það er tímaspurs-
mál hvenær þeir herja á landið, erfiðir, 
blindfullir og kaupa allt sem á vegi þeirra 
verður. Rúmfatalagerinn var byrjunin 
og þjóðargersemar á borð við Smáralind, 
Austur og kjólalínu Ásdísar Ránar verða 
brátt í eigu lyfjafeitra Færeyinga sem svíf-
ast einskis. Við getum hætt að streitast á 
móti, hætt að hlæja að þessum tungulipru 
frændum okkar. Eina sem við getum gert 
er að óska þess að hrunið þeirra verði jafn 
sársaukafullt og okkar. Þá getum við byrjað 
að herja á fjandans Danina aftur.

Við erum Danmörk
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MeÐlæti og gos 
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Veitingastaðurinn Grill-
markaðurinn var opnað-
ur með pompi og prakt á 
fimmtudaginn var. Mikill 
fjöldi fólks heimsótti stað-
inn til að óska aðstandend-
um til hamingju og berja 
herlegheitin augum.  - sm

GLEÐI Á GRILLMARKAÐI

GLAÐLEGIR GESTIR Sjónvarpskonan Jóhanna Vigdís ásamt Guðmundi eiginmanni 
sínum og Hans. FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

Sjónvarpskokkurinn Friðrika mætti á opnun Grill-
markaðarins með bróður sínum, Geir Gunnari.

Hrefna Rósa Sætran, einn eigenda Grillmarkaðarins, ásamt Hildi Sif og 
Magnúsi Agnari.

Sigurgeir og Margrét Hugrún skemmtu 
sér vel á Grillmarkaðnum.

T I L B O Ð S B Í Ó
                                LAUGARDAG - SUNNUDAG         

TRANSFORMERS 3 3D KL. 1 (TILBOÐ)  12
MR. POPPER´S PENGUINS KL. 1 (TILBOÐ) L
KUNG FU PANDA 2 ÍSL TALTT 3D KL. 1 (TILBOÐ) L
KUNG FU PANDA 2 ÍSL TALTT 2D KL. 1 (TILBOÐ) L

BAD TEACHER KL. 3 (TILBOÐ)  14
MR. POPPER´S PENGUINS KL. 3 (TILBOÐ) L
WATAA ER FOR ELEPHANTS KL. 3 (TILBOÐ) L

FRÁBÆR FJÖLSKYLDUSKEMMTUN!

B.B. - MBL. T.V. - KVIKMYNDIR.IS/SÉÐ & HEYRT
„FRÁBÆR!“

B.G. - MBL.

NT OG KR. 750 Á APPELSÍNUGULTMEMER GULULTLT

TRANSFORMERS 3 4, 7 og 10(POWER)

BAD TEACHER 6 og 8

BRIDES MAIDS 4, 6.30, 9 og 10

KUNG FU PANDA 2 3D 2(950 kr) og 4 - ISL TAL

KUNG FU PANDA 2 2D 2(700 kr) - ISL TAL

MR.POPPER’S PENGUINS 2(700 kr)

LAUGARÁSBÍÓ SýningartímarTilboð í bíó. Gildir á fyrstu sýningar dagsins.

-BOX OFFICE MAGAZINE

POWERSÝNING

KL. 10.00
 

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar
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TRANSFORMERS 3 í 3D kl.  2 - 5 - 8 - 10 - 11:10
TRANSFORMERS 3 í 2D kl. 2 - 5 - 8 - 11:10 (Power 11:10)

BEASTLY kl. 6 - 8
SUPER 8 kl. 3:30 - 5:40 - 8 - 10:20
THE HANGOVER 2 kl. 8 - 10:20
KUNG FU PANDA 2 M/ ísl. Tali Sýnd í 3D kl. 2 - 4
KUNG FU PANDA 2 M/ ísl. Tali Sýnd í 2D kl. 2 - 4 - 6
PIRATES OF THE CARRIBEAN 4 í 2D kl. 2 - 5 - 8 - 10:40
DÝRAFJÖR M/ ísl. Tali kl. 1:30

AKAKKKA URURURURRRRU EYEYEYEYYE RIRIRIIIRI

TRANSFORMERS 3 3D kl. 4.45 - 6.45 - 8 - 10 - 11.15
SUPER 8 kl. 2.45 - 8 - 10.30
MR. POPPER’S PENGUINS kl. 2.45 - 5.30 - 8
HANGOVER PART II kl. 10.20
KUNG FU PANDA 2 3D ísl tal kl. 2.45 - 4.45
PIRATES OF THE CARIBBEAN 3D kl. 2.45 - 5

�����
E.T WEEKLY

HEIMSFRUMSÝND Á ÍSLANDI

FLOTTASTA HASARMYND SUMARSINS

Jaw“JawJawJaw drodro-dro-droppinppininpinglyglyly AmaAmaAmazAmazingng 3D!!“J“JaJawaw-w--drdrorooppppininngglyly AAmamaazzininng 33DD!!!”!”
             H   Harry KnoK wwlewleses, A, AAA ntItntItCool.comco.co.co.coHaHaarrrryry KnKnonoowwlelees,s, AAinintnttItItCtCoCooool.l.c.ccoom

T“The b stst  s  ‘‘‘‘ ‘‘A ‘ tttar’ar’ar’ar’ar’ar’rar’rr“T“TThhe bbeesst 33D ssininncce ‘A‘AAvavaatataar’r’’”
             Sc Sc Sc ScSc Sc Sc ScSSSSc tt Ma tzz, A, A, A, A, A, AAAA ywywywywywywywywywywlylyywwwyywywyywywyywyyyyyyy dddddddddddddddddScSccootttt MaMaantntztz,z, AcAcccceesss HoHoolllylywywowooood

TRANSFORMERS 3 í 3D kl. 2 - 5 - 8 - 9 - 11:10(POWER)

BEASTLY kl. 7 - 10:20
SUPER 8 kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8
KUNG FU PANDA 2 M/ ísl. Tali Sýnd í 3D kl. 2 - 5

TRANSFORMERS 3  kl. 2 - 5 - 8 - 11:10 (Power)

KUNG FU PANDA 2 M/ ísl. Tali kl. 2 - 4
BRIDESMAIDS kl. 8
SUPER 8 kl. 5:50 - 10:30

KUNG FU PANDA 3 kl. 2
TRANSFORMERS 3: DARK OF THE MOON kl.   4 - 8 - 11:10
PIRATES OF THE CARRIBEAN 4 kl.  2
BEASTLY kl.  6 
SUPER 8 kl.   8 - 10:20

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

GLERAUGU SELD SÉR

-.T.V., SÉÐ & HEYRT

„FRÁBÆR!“
B.G. - MBL.

„...MIKIL ÁGÆTIS 
SKEMMTUN FYRIR 
FJÖLSKYLDUNA“

B.B. - MBL.

NÁNARI UPPLÝSINGAR OG MIÐASALA Á

“ÞÚ MUNT EKKI SJÁ FLOTTARI HASAR Í 
SUMAR, OG ÉG VERÐ MJÖG HISSA 
EF VIÐ SJÁUM BETRI BRELLUSÝNINGU 
ÞAÐ SEM EFTIR ER AF ÁRINU.”
T.V. - KVIKMYNDIR.IS/SÉÐ & HEYRT

“THE BEST 3D SINCE ‘AVATAR’”
SCOTT MANTZ, ACCESS HOLLYWOOD

HEIMSFRUMSÝND Á ÍSLANDI - FLOTTASTA HASARMYND SUMARSINS

BAD TEACHER KL. 4 - 6 - 8 - 10  14
MR. POPPER´S PENGUINS KL. 4 - 6 L
BRIDESMAIDS  KL. 6 - 10 12

BAD TEACHER KL. 3 - 5.50 - 8 - 10.10  14
MR. POPPER´S PENGUINS KL. 3 - 5.50 - 8 - 10.10 L
X-MEN: FIRST CLASS KL. 5.20 - 8 - 10.40  12
WATER FOR ELEPHANTS  KL. 3 - 5.30 L
PAUL KL. 8  12
FAST FIVE KL. 10.10  12

TRANSFORMERS 3 3D  KL. 1  - 5 - 8 - 10.10 - 11 12
TRANSFORMERS 3 3D Í LÚXUS  KL. 2 - 5 - 8 - 11  12
BAD TEACHER KL. 5.50 - 8 - 10.10  14
MR. POPPER´S PENGUINS KL. 1 - 3.40 - 5.50 - 8 L
SUPER 8 KL. 5.40  12
BRIDESMAIDS KL. 8 - 10.40  12
KUNG FU PANDA 2 ÍSL TAL 3D KL. 1 - 3.40 L
KUNG FU PANDA 2 ÍSL TAL 2D KL. 1 - 3.40 L

5%
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Laugardagur 2. júlí 2011 

➜ Tónleikar
14.00 Opnunarhelgi Sumartónleika í 
Skálholtskirkju. Halldór Hauksson flytur 
erindi, tónleikar með kammerkórnum 
Schola Cantorum og tónleikar sembal-
leikarans Jacques Ogg. Aðgangur er 
ókeypis.
15.00 Swing kvartett saxófónleikarans 
Óskars Guðjónssonar spilar á sumartón-
leikaröð Jómfrúarinnar við Lækjargötu. 
Leikið er utandyra. Aðgangur er ókeypis.
21.00 Jussanam og Agnar Már Magnús-
son flytja brasilíska tónlist á Café Haiti. 
Aðgangseyrir er kr. 1.000.
22.00 Baggalútur heldur tónleika á 
Græna hattinum á Akureyri. Aðgangs-
eyrir er kr. 2.500.
23.00 GusGus með tónleika í Sjall-
anum. Miðaverð í forsölu er kr. 2.500 en 
kr. 3.500 við innganginn.

➜ Opnanir
15.00 Listasafnið á Akureyri opnar 
sýninguna Hringheimar. Aðgangur er 
ókeypis.
15.00 Sýningin Innsýn opnar í Verk-
smiðjunni á Hjalteyri. Allir velkomnir.

➜ Hönnun og tíska
14.00 Pop up verslun verður á kaffihús-
inu Trúnó og skemmtistaðnum Barböru 
að Laugavegi 22. Mundi, Hlín Reykdal, 
IBA-The Indian In Me, Helicopter, Sonja 
Bent, Elva, Begga-Design, Dýrindi, 
Another Scorpion, Babette og Svava 
Halldórs selja hönnun sína.

➜ Opið hús
13.00 Afmælishátíð í Kattholti vegna 20 
ára afmælis Kattholts og 35 ára afmæli 
Kattavinafélags Íslands. Allir velkomnir.

➜ Uppákomur
15.00 Spúútnik og Dillon bjóða í 
garðveislu. Pylsur, andlitsmálun, eld-
gleypir, trúður og veglegir tónleikar. Haffi 
Haff, Lára og Sykur meðal annars. 40% 
afsláttur í Spúútnik.

➜ Bæjarhátíðir
10.00 Hamingjudagar verða á Hólmavík 
um helgina. Fjölbreytt skemmtiatriði fyrir 
alla fjölskylduna, dansleikur og leiksýn-
ing meðal annars. Misjafn aðgangseyrir 
eftir viðburðum.

➜ Dansleikir
20.00 Dansleikur Félags eldri borgara 
í Reykjavík og nágrenni verður að 
Stangarhyl 4. Aðgangseyrir er kr. 1.400, 
félagsmenn greiða kr. 1.200.

➜ Myndlist
14.00 Sýningu Carl Boutard í Nýlista-
safni lýkur um helgina og býður safnið 
upp á listamannaspjall og leiðsögn um 
sýninguna. Allir eru velkomnir.
15.00 Myndlistarhópurinn Mud-Lab 
heldur myndlistarsýningu og fjáröflunar-
samkomu í húsnæði Sambands íslenskra 
myndlistarmanna, Hafnarstræti 16. Allir 
eru velkomnir.

➜ Markaðir
12.00 Hamrahlíðarkórinn verður með 
flóamarkað í gamla sirkusportinu. Fönk-
sveinar, Hamrahlíðakórinn og Samaris 
flytja lifandi tónlist.

Sunnudagur 3. júlí 2011 

➜ Tónleikar
16.00 Rannveig Káradóttir, sópran-
söngkona og Birna Hallgrímsdóttir, 
píanóleikari halda tónleika á Stokkalæk. 
Aðgangseyrir er kr. 1.500.
16.00 Hljómsveitin Mógil með tónleika 
á Gljúfrasteini. Aðgangseyrir er kr. 1.000.

➜ Opnanir
14.00 Sýning með verkum unnum 
á pappír opnar í Galleríi Ágúst. Allir 
velkomnir.

➜ Sýningar
13.00 Fornbílaklúbbur Íslands sýnir 
ýmsa merka bíla í eigu félagsmanna á 
Árbæjarsafni. Aðgangseyrir er kr. 1.000, 
fyrir námsmenn kr. 500 og ókeypis 
aðgangur fyrir yngri en 18 ára.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is

Björk Guðmundsdóttir fær mjög 
góða dóma í The Guardian, einu 
virtasta dagblaði Englands, 
fyrir fyrstu Biohpilia-tón-
leika sína á menningarhá-
tíðinni í Manchester.

Tónleikarnir, sem voru 
haldnir á fimmtudags-
kvöld, fá fjórar stjörnur 
af fimm mögulegum. 
Gagnrýnandinn segir 
þá samblöndu af tón-
list, tækni og nátt-
úruöflum. „Tveim-
ur áratugum 
eftir að Sykur-
molarnir stigu 
fram á sjónarsviðið 
er rödd hinnar 45 
ára Bjarkar enn 
yndislega barna-
leg og hljómar 
eins og hún sé 
frá annarri plán-
etu. Stundum virtist 
röddin koma úr ann-
arri vídd,“ skrifar 
hann og bætir við 
að tónleikarnir 
hafi verið skrítnir 

en engu að síður mikil upplifun. 
„Tónleikarnir virkuðu á mig eins 

og sýning á þessari undarlegu 
veröld okkar.“ Hann kvartar 

helst yfir því að Björk hafi 
ekki sungið fleiri vinsæl 
lög en hrósar henni engu 
að síður fyrir frumleika 

og skringilegheit. 
Á tónleikunum not-

ast Björk við staf-
rænt pípuorgel, 

fjórar risavaxn-
ar pendúlahörp-
ur, eina stóra 
h ö r pu  s e m 
kallast Sharp-

s ic ord  og 
hljóðgervil 
sem getur 
„spilað“ eld-

ingar. Einnig 
styður við bakið 
á henni íslenskur 
stúlknakór.

Frumleg og skringileg

FJÓRAR STJÖRNUR 
Björk Guðmundsdóttir 
fær fjórar stjörnur 
fyrir tónleika sína í 
Manchester.

Írinn Jonathan Rhys-Meyers, sem lék Henry VIII 
í sjónvarpsþáttunum The Tudors, var fluttur á 
sjúkrahús fyrir skömmu eftir að hafa tekið of 
stóran skammt af pillum. Talið er að um sjálfs-
vígstilraun hafi verið að ræða. Atvikið átti sér 
stað á heimili hans og fannst hann liggjandi á 
gólfinu í lyfjamóki. Að sögn götublaðsins The 
Sun var lögreglan kölluð á staðinn eftir að hann 
neitaði að fá aðhlynningu sjúkraliða. Meyers, 

sem lék á móti Anitu Briem í The Tudors, hefur 
verið útskrifaður af sjúkrahúsinu. Stutt er 

síðan hann fór í sína fimmtu meðferð en 
hún virðist ekki hafa skilað sínu. 

Fluttur á sjúkrahús

Í RUGLINU Jonathan Rhys-Meyers 
hefur átt við áfengisvandamál að 
stríða. 
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HANNAÐU
ÞINN EIGIN

SÓFA 

EFTIR ÞÍNU HÖFÐI

Þú hannar Coffee sófann sjálf/ur - allt frá formi

arma, fætur og aukahluti. Þú raðar einingunum 

Að lokum velur þú áklæði eða leður í þeim lit
og áferð sem falla að þínum óskum. 
Möguleikarnir eru nær óendanlegir. 

3 - SÆTI 2,5 - SÆTI 2 - SÆTI

1,5 - SÆTI 1 - SÆTI XL- TUNGUSÆTI

H - VINKILSÆTI V- VINKILSÆTI   VINKILSÆTI

90° - HRORN MAXI - HORN 45° - HORN

FÓTSKEMILL

V - ENDAPARTUR H - ENDAPARTUR

HÆGRI - HORNTUNGA VINSTRI - HORNTUNGA

H - TUNGUSÆTI V - TUNGUSÆTI

SÆTAEININGAR

ARMAR

 
 

GAJUN MINAS JAMAICA

KAVE KENYA JAVA BRAZIL

ROBUSTA

FÆTUR
TRÉFÆTUR:  EIK, NATUR,SVART, 
MAHOGNY EÐA HNOTA.

STÁLFÆTUR

KONAT     SLIM         BÄGE          BOLT
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sport@frettabladid.is

VALITOR-BIKAR KARLA  verður í fullum gangi um helgina þegar átta liða úrslit keppninnar fara 
fram. Fyrsti leikurinn er í dag þegar Þór tekur á móti Grindavík. Á morgun tekur BÍ/Bolungarvík síðan á 
móti Þrótti, ÍBV sækir Fjölni heim og stórleikur umferðarinnar er síðan um kvöldið er KR tekur á móti 
Keflavík. Sá leikur verður í beinni útsendingu á Stöð 2 Sport. Markaþáttur er síðan eftir leikinn.

Hlynur Bæringsson körfuboltamaður

Það er oft þægilegt að hafa ein-
hvern til að skella skuldinni á 
þegar illa gengur. Réttlæta lélega 
frammistöðu. Ég þekki það enda 
oft gert það sjálfur, íþróttahúsið 
lélegt, rútan óþægileg, hinir gaur-
arnir mun stærri, miklu ríkari 
líka og eiga því að geta eitthvað, 
ég stóð mig því fínt „per dollar“. 
Ég spilaði við Yao Ming, hann át 
okkur lifandi, en miðað við launin 
hans þá vann ég eiginlega. 

Algengast er þó að kenna bless-
uðum dómurunum um, því þeir 
eru eins og við íþróttamennirn-
ir, sumir geta verið besti íþrótta-
maður vallarins á meðan aðrir 

eru alveg úti á túni og hafa litla 
tilfinningu fyrir leiknum.

Ég er ábyggilega ekki auðveld-
asti leikmaðurinn fyrir dómara. 
Ég hef stundum viðrað skoðanir 
mínar aðeins of mikið fyrir þeirra 
smekk, enda hef ég alltaf rétt 
fyrir mér – að eigin mati.

Ég vorkenni þeim ekkert sér-
staklega að hlusta á og stjórna 
íþróttamönnum með adrenalínið 
í botni. Það er hluti af starfinu, 
svo lengi sem menn fara ekki yfir 
strikið og eru ekki persónulegir. 

Í úrvalsdeildunum fá dómarar 
ágætlega borgað og þola því alveg 
smá læti.

Hins vegar ættu íþróttamenn 
að forðast það að gagnrýna dóm-
ara í fjölmiðlum af tveimur 
ástæðum. Sú fyrri og augljósari 
er að það er ekki hluti af þeirra 
starfi að láta hrauna yfir sig þar. 
Sú ástæða er dómarans vegna. 

Hin er fyrir leikmanninn/þjálf-
arann, því aldrei líta menn jafn 
illa og aumingjalega út í fjölmiðl-
um eins og þegar þeir væla yfir 
dómaranum. Sérstaklega þeir sem 
gera það oft.

Í fótboltanum hérna heima eru 
tveir þjálfarar sem tapa aldrei 
nema dómarinn hafi verið á móti 
þeim, jafnvel þó að mati sérfræð-

inga séu liðin þeirra bara alls ekk-
ert góð í fótbolta. Það síðasta sem 
mér dettur í hug þegar þeir væla 
undan dómaranum er að dómar-
inn hafi í raun verið lélegur. Frek-
ar að liðið sé almennt lélegra en 
hin liðin. Enda kemur yfirleitt í 
ljós að dómarinn hafði rétt fyrir 
sér, þó að sjálfsögðu með undan-
tekningum.

Oft eru dómarar lélegir og eiga 
skilið að vera skammaðir, eins og 
leikmennirnir. Best er þó fyrir 
báða aðila að sleppa því í fjöl-
miðlum. Sérstaklega fyrir íþrótta-
mennina, því þá líta þeir út eins 
og fífl.

Ekki væla yfir dómaranum í fjölmiðlum

FÓTBOLTI „Ég er ekki enn búinn að 
sjá bréfið frá KSÍ. Ég mun fara 
yfir málið og síðan mun ég skýra 
mitt mál. Það er ekki flókið. Þessi 
ummæli áttu ekki að meiða neinn,“ 
sagði Guðjón við Fréttablaðið í 
gær. Það er framkvæmdastjóri 
KSÍ, Þórir Hákonarson, sem skýt-
ur ummælum hans á borð aga-
nefndarinnar. Það er svo hennar 
að úrskurða hvort refsa beri Guð-
jóni fyrir ummælin.

Framherji BÍ/Bolungarvík-
ur, Tomi Ameobi, sem er dökkur 
á hörund, fékk gult spjald í leik 
Þróttar og BÍ, að því er virtist 
fyrir litlar sakir. Þetta er fjórða 
gula spjaldið sem Ameobi fær 
í sumar og hann er því í banni á 
morgun er BÍ spilar aftur gegn 
Þrótti, að þessu sinni í átta liða 
úrslitum Valitor-bikarsins.

„Ég varpaði fram spurningu 
eftir leikinn. Stöð 2 sýndi þetta 
atvik og ég held að menn hafi séð 
að það var ekki mikil inneign fyrir 
þessu gula spjaldi,“ sagði Guðjón, 
en honum finnst Ameobi ekki hafa 
notið sanngirni hjá dómurum í 
sumar.

„Þetta er ekki leikmaður sem 
hendir sér í grasið. Hann reyn-
ir að standa af sér tæklingar og 
gerir það oft. Hann er ekki að fá 
neitt fyrir það. Þetta er heiðar-
legur maður á alla kanta. Hann 
stendur í lappirnir og reynir ekki 
að fiska. Það var samt byrjað að 
sparka í hann í fyrsta leik og það 
er ekkert lát á því. Hann er samt 
kominn með fjögur gul spjöld en 
ég veit ekki alveg hversu mörg 
spjöld andstæðingurinn hefur 
fengið fyrir að brjóta á honum.“

Þjálfarinn beinskeytti segir að 
það sé ekki hans hlutverk að skipta 
sér af hlutum sem hann fái ekki 
breytt en engu að síður verði hann 
að láta í sér heyra þegar við á.

„Mitt hlutverk er fyrst og 
fremst að þjálfa liðið mitt. Mér 
ber samt líka skylda til þess að 
verja mennina mína. Ef ég tel að 
mínir menn fái ósanngjarna með-
ferð þá verð ég að verja þá. Ég 
held að það geti allir tekið undir 
það að þessi ákveðni leikmaður 
hafi fengið harkalega meðferð.“

Eins og áður segir getur Guðjón 
ekki notað krafta Ameobi á morg-
un þegar BÍ/Bolungarvík spilar 
stærsta leik í sögu félagsins. Þá 
koma Þróttarar í heimsókn og í 

verðlaun fyrir sigur í þeim leik 
er undanúrslitasæti í bikarkeppn-
inni.

„Það er mjög slæmt að vera án 
hans enda er hann lykilmaður. Það 
er engu að síður mikil stemning 
fyrir leiknum. Menn eru að vakna 
til lífsins á svæðinu gagnvart því 
að hér séu í gangi viðburðir sem 
séu skemmtilegir og athyglisverð-
ir. Það er jákvætt. Það var frábær 
stemning á leiknum gegn Blikum 
og stuðningsmannasveitin Bláir 
og marðir fór á kostum,“ sagði 
Guðjón Þórðarson. 
 henry@frettabladid.is

Mér ber skylda til þess 
að verja mína leikmenn
Ummæli Guðjóns Þórðarsonar, þjálfara BÍ/Bolungarvíkur, verða á borði aga- og 
úrskurðarnefndar KSÍ eftir helgi. Guðjón velti því upp eftir leik síns liðs gegn 
Þrótti hvort dómaranum líkaði ekki hörundslitur Tomi Ameobi hjá BÍ.

UNDRANDI Ameobi trúði ekki sínum 
eigin augum þegar hann fékk gula 
spjaldið í leiknum gegn Þrótti. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

UMMÆLIN ÁTTU EKKI AÐ MEIÐA NEINN Guðjón segist ekki hafa ætlað að meiða 
neinn með ummælunum. Hann segir engu að síður að Ameobi fái ekki sanngjarna 
meðferð hjá dómurum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ÁN FÉLAGS Óvíst er hvar Eiður Smári 
mun spila á næstu leiktíð. MYND/ANTON

FÓTBOLTI Arnór Guðjohnsen, 
umboðsmaður og faðir Eiðs 
Smára Guðjohnsen, sagði í sam-
tali við Fréttablaðið í gær að ekk-
ert nýtt væri að frétta af málum 
sonar síns. Sögusagnir hafa verið 
uppi þess efnis að hugur Eiðs 
Smára leitaði til MLS-deildar-
innar í Bandaríkjunum en Arnór 
segir þær sögusagnir ekki eiga 
við rök að styðjast.

Eiður Smári er samningslaus 
sem stendur en hann lauk síð-
asta tímabili sem lánsmaður hjá 
Fulham í ensku úrvalsdeildinni. 
Nýráðinn knattspyrnustjóri Ful-
ham, Martin Jol, hefur staðfest 
að Eiði Smára verði ekki boðinn 
samningur hjá félaginu.  - ktd

Arnór blæs á sögusagnir:

Eiður Smári 
ekki á leið til 
Bandaríkjanna

Valitor-bikar kvenna
Fylkir - FH  3-2
0-1 Aníta Lísa Svansdóttir (1.), 1-1 Anna Björg 
Björnsdóttir (40.), 1-2 Aníta Lísa Svansdóttir 
(59.), 2-2 Ruth Þórðar Þórðardóttir (70.), 3-2 
Laufey Björnsdóttir, víti (85.)
KR - Grindavík  1-0
1-0 Margrét Þórólfsdóttir (11.)
Stjarnan - Valur  0-1
0-1 Caitlin Miskel (58.)
Upplýsingar frá fótbolti.net

ÚRSLIT

TENNIS Spánverjinn Rafael Nadal 
og Serbinn Novak Djokovic 
mætast í úrslitaleik í einliða-
leik karla á Wimbledon-mótinu 
í tennis á sunnudag. Nadal batt 
enda á draum Breta um fyrsta 
sigur heimamanns í 75 ár þegar 
hann lagði Skotann Andy Murray 
í fjórum settum 5-7, 6-2, 6-2 og 
6-4 í gær. 

Fyrr um daginn hafði Djokovic 
sigur á Frakkanum Jo-Wilfried 
Tsonga einnig í fjögurra setta 
leik 7-6, 6-2, 6-7 og 6-3.

Djokovic og Nadal eru efstir 
á heimslistanum og því reiknað 
með hörkuleik. Nadal sigraði á 
mótinu í fyrra og á titil að verja. 

Leikurinn verður í beinni 
útsendingu á norsku sjónvarps-
stöðinni NRK1 á sunnudag.

Úrslitaleikurinn í kvennaflokki 
fer fram í dag. Þar mætir Rúss-
inn Maria Sharapova Petru Kvi-
tovu frá Tékklandi sem keppir 
í úrslitum á stórmóti í fyrsta 
skipti.   - ktd

Úrslitaleikurinn á Wimbledon:

Djokovic og 
Nadal mætast

KÖRFUBOLTI Íslenski landsliðs-
maðurinn í körfuknattleik, Pavel 
Ermolinskij, hefur skrifað undir 
eins árs samning við sænska 
meistaraliðið Sundsvall Dragons. 
Jakob Örn Sigurðarson og Hlynur 
Bæringsson leika með liðinu.

„Ég var með nokkur tilboð og 
fyrirspurnir frá öðrum liðum 
en forráðamenn Sundsvall voru 
mjög ákveðnir og vildu fá svör 
strax. Mér leist mjög vel á þetta 
allt saman og það skemmir ekki 
fyrir að vera með þá Hlyn og 
Jakob sem liðsfélaga. Þetta er 
mjög sérstakt allt saman og ég 
velti því fyrir mér hvort það 
verði ekki opnaður Íslendingabar 
í Sundsvall,“ sagði Pavel og hló. 

Þjálfari sænsku meistaranna 
er Peter Öqvist nýráðinn þjálfari 
karlalandsliðsins í körfuknatt-
leik.  - ktd

Íslenskum drekum fjölgar:

Pavel Ermolins-
kij til Sundsvall

Í ATVINNUMENNSKU Á NÝ Pavel hefur 
áður spilað sem atvinnumaður í Frakk-
landi og á Spáni. MYND/VILLI

FÓTBOLTI Bikarmeistarar Vals 
komust í undanúrslit Valitor-
bikars kvenna í knattspyrnu 
í gærkvöldi með 1-0 útisigri á 
Stjörnunni í Garðabæ. Það var 
Bandaríkjamaðurinn Caitlin 
Miskel sem skoraði eina mark 
leiksins í síðari hálfleiknum. 
Liðin mættust í úrslitaleik keppn-
innar í fyrra þar sem Valskonur 
höfðu betur.

Í Árbænum var boðið upp á 
markaveislu þar sem 1. deildar-
lið FH sótti Fylki heim. Liðsmenn 
Helenu Ólafsdóttur komust tví-
vegis yfir í leiknum en þurftu að 
lokum að játa sig sigraða.

Þá komst KR í undanúrslit með 
naumum 1-0 sigri á Grindavík.

Dregið verður í undanúrslit 
keppninnar á mánudag.  - ktd

Valitor-bikar kvenna:

Valskonur í 
undanúrslit

MARKASKORARI Caitlin Miskel hefur 
skorað fimm mörk í sumar. MYND/HAG



Vnr. 84105030/163500

Pallaskrúbbur
SPEKTER pallaskrúbbur 
eða pallavírbursti.

2.990

Vnr. 86332040-9040

Viðarvörn
KJÖRVARI viðarvörn, margir litir, 4 l.

5.490

4 l

6 l

Vnr. 89410450-2650

Pallaolía
PINOTEX CLASSIC gegnsæ viðarvörn,
glær, svört, tekk eða fura, 6 l. Aðrir litir 5 l.

BYKO gefur út veglega BYYKOKO geffur út vveglegaga
kennslukekennslubók um pallasmíði bók um pallasmíðmíðíðii
eftir Gulla Helga.eftftir Gullair Gulla HelgHelgaa..

3.900 kr.

Gulli byggir
með BYKO!

BYKO gefur út veBBYKOKO gefufur út vee

diskur fylgir!
DVD kennslu-

Nýtt í BYKO!

Tilbúið til notkunar.
Ekki nauðsynlegt að mála strax.
Sömu gæði gagnvarnar og áður.
Betri grunnur fyrir dökka liti.

Brúnt gagnvarið efni!

Ráðgjöf
landslags-
arkitekts

Allar tillögur eru gerðar í þrívídd og 
viðskiptavinurinn fær teikningarnar 
sendar á netfang eða með pósti innan 
viku frá ráðgjöf.

Sóttu um tilboð á Sóttttu um tilboð áá www.byko.is/byko/reiknivelar/solpallar/wwwww.w.bybykoko.is/byko/reiknives//bybykoko/o/r/reiknnivevelar/solpalar/r/s/solpallallarr/r/

Auðvelt að átta sig!

Pöntun á ráðgjöf:
Skráning á netfangið margret@byko.is 
og í síma 515 4135 alla virka daga. Hver 
viðskiptavinur fær hálftíma ráðgjöf sem
kostar kr. 5.900, sem nýtist sem inneign 
þegar keypt er efni í garðinn hjá BYKO.

Björn Jóhannsson 
landslagsarkitekt
mun sjá um 
ráðgjöfina. 

Vnr.  86363040-550

PallaolíaPallaolía
K ær, jörvari pallaolía, glæK

uð-græn, hnota, fura, rau
l.fura eða rauðviður, 5 l

5 l
6.890

5.990

nr.  89819950Vn

Pallahreinsir P
DOLIN BIO pallaADSA -

nsir, 5 l.reinhr

3.990

5 l
2,5 l

4.890

nr.  86333025Vn

Við rhreinsirViðar sirVV
li, 2,5 l.iðarskolVi
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SUNNUDAGSKVÖLD FM 92,4/93,5

SKJÁR EINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

08.00 Morgunstundin okkar

10.20 Popppunktur (e)

11.25 Landinn (e)

11.55 Horfnir heimar – Lýð-
veldi dyggðarinnar (5:6) (e)

12.50 Að byggja land - Gagn-
rýnandinn (3:3)

13.35 Gengið um garðinn - 
Fossvogskirkjugarður (e)

14.10 Landsmót hestamanna

16.45 Mótókross (e)

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Með afa í vasanum 
(42:52)

17.42 Skúli Skelfir (32:52)

17.53 Ungur nemur - gamall 
temur (20:30)

18.00 Stundin okkar (e)

18.25 Önnumatur frá Spáni – 
Skinka (7:8) (e)

19.00 Fréttir og veður

19.40 Landinn

20.10 Hvítir mávar Íslensk bíó-
mynd frá 1985. Hvítir mávar er 
poppháðsádeila um endurfundi og 
gamlan rómantískan ástarþríhyrn-
ing. (e)

21.30 Sunnudagsbíó - Glímu-
kappinn (The Wrestler) Atriði í 
myndinni eru ekki við hæfi ungra 
barna.

23.20 Óvættir í mannslíki (1:6) 
(Being Human) (e)

00.20 Tríó (4:6) (e)

00.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

12.00 Rachael Ray (e)

12.40 Rachael Ray (e)

13.25 Dynasty (6:28) (e)

14.10 How To Look Good 
Naked - Revisit (3:3) (e)

15.00 Top Chef (6:15) (e)

15.50 The Biggest Loser (13:26) 
(e)

16.35 The Biggest Loser (14:26) 
(e)

17.20 Survivor (7:16) (e)

18.05 Happy Endings (4:13) (e)

18.30 Running Wilde (4:13) (e)

18.55 Rules of Engagement 
(8:26) (e)

19.20 Parks & Recreation 
(8:22) (e)

19.45 America‘s Funniest 
Home Videos (9:50) (e)

20.10 Psych (12:16) Bandarísk 
þáttaröð um ungan mann með ein-
staka athyglisgáfu sem aðstoðar lög-
regluna við að leysa flókin sakamál. 

20.55 Law & Order: Criminal 
Intent (6:16) Heillandi svikahrapp-
ur tælir einstæða móður inn í bíl 
sinn. Þegar lík finnst í kjölfarið þurfa 
Wheeler og Nichols að raða saman 
brotunum.

21.45 Shattered (2:13) Þátta-
röð um rannsóknarlögreglumann-
inn Ben Sullivan sem er ekki allur þar 
sem hann er séður. Ben þróar með 
sér nýjan persónuleika í kjölfar skap-
sveiflna Ellu. Á sama tíma glíma þau 
við erfitt morð á hjartaskurðlækni.

22.35 Blue Bloods (22:22) (e)

23.20 Last Comic Standing 
(5:12) (e)

00.20 The Real L Word: Los 
Angeles (6:9) (e)

01.05 CSI: Miami (17:24) (e)

11.30 Sterkasti maður Íslands

12.15 W. Klitschko - D. Haye 
Útsending frá risabardaga í þunga-
vigtinni þar sem Úkraínumaðurinn 
Wladimir Klitschko og Bretinn David 
Haye mætast.

13.45 Ólafur Stefánsson Að 
þessu sinni verður einn dáðasti 
sonur íslensku þjóðarinnar, Ólafur 
Stefánsson, heimsóttur til Ciudad 
Real á Spáni.

14.25 Fram - FH Útsending frá 
leik Fram og FH í Pepsi-deild karla í 
knattspyrnu.

16.15 Spænski boltinn: Barce-
lona - Atl. Madrid

18.00 Spænski boltinn: Real 
Madrid - Malaga

19.45 KR - Keflavík Bein útsend-
ing frá leik í 8 liða úrslitum Valitor-
bikarkeppni karla í knattspyrnu.

22.00 Valitormörkin 2011 Sýnd 
mörkin og öll umdeildu atvikin í 
leikjunum í Valitor-bikarkeppni karla í 
knattspyrnu.

22.40 KR - Keflavík

00.30 Valitor-mörkin 2011

14.20 Kólumbía - Kostaríka Út-
sending frá leik Kólumbíu og Kosta-
ríka í Copa America 2011.

16.05 Premier League World 
Áhugaverður þáttur þar sem enska 
úrvalsdeildin er skoðuð frá hinum 
ýmsu óvæntu og skemmtilegum 
hliðum.

16.35 Football Legends Næst-
ur i röðinni en hinn magnaði Raul, 
leikmaður Real Madrid á Spáni en í 
þessum magnaða þætti verða afrek 
þessa frábæra leikmanns skoðuð og 
skyggnst verður á bak við tjöldin.

17.05 Kólumbía - Kostaríka Út-
sending frá leik Kólumbíu og Kosta-
ríka í Copa America 2011.

18.50 Brasilía - Venesúela Bein 
útsending frá leik Brasilíu og Venes-
úela í Copa America 2011. Liðin eru 
í B-riðli ásamt Paragvæ og Ekvador.

21.20 Paragvæ - Ekvador Bein 
útsending frá leik Paragvæ og Ekva-
dor í Copa America 2011. Liðin eru í 
B-riðli með Brasilíu og Venesúela.

23.25 Brasilía - Venesúela

01.10 Paragvæ - Ekvador

06.00 ESPN America

07.30 AT&T National (3:4)

12.00 Open de France (2:2)

16.05 Golfing World

17.00 AT&T National (4:4)

22.30 Golfing World

23.20 The Open Champion-
ship Official Film 2010

00.15 ESPN America

08.30 School of Life

10.20 Four Weddings And A 
Funeral

12.15 Stuart Little

14.00 School of Life

16.00 Four Weddings And A 
Funeral

18.00 Stuart Little

20.00 Empire of the Sun

22.30 Nights in Rodanthe

00.05 Snow Angels

02.00 Dracula 3. Legacy

04.00 Nights in Rodanthe

06.00 The Green Mile

17.30 Bold and the Beautiful

17.50 Bold and the Beautiful

18.10 Bold and the Beautiful

18.30 Bold and the Beautiful

18.50 Bold and the Beautiful

19.15 Ísland í dag - helgar-
úrval

19.40 Sorry I‘ve Got No Head

20.15 So you think You Can 
Dance (4:23) Stærsta danskeppni 
í heimi snýr aftur í áttunda sinn. 
Að loknum prufunum er komið að 
niður skurðarþætti í Las Vegas.

21.40 So you think You Can 
Dance (5:23) Þá er komið á hreint 
hvaða þátttakendur komast áfram í 
tuttugu manna úrslitin og spennan 
í hámarki. Hljómsveitin Steed Lord 
kemur við sögu í þættinum en lag 
hennar Vanguardian var valið við eitt 
dansatriðið.

23.05 Sex and the City (8:18) 
Stöð 2 Extra og Stöð 2 sýna eina 
eftir minnilegustu og skemmtilegustu 
þáttaröð síðari tíma. Sex and the City 
er saga fjögurra vinkvenna sem eiga 
það sameiginlegt að vera einhleyp-
ar og kunna vel að meta hið ljúfa líf 
í New York.

23.35 Sex and the City (10:20)

00.05 ET Weekend

00.50 Sjáðu

01.15 Sorry I‘ve Got No Head

01.45 Fréttir Stöðvar 2 

02.30 Tónlistarmyndbönd frá 
Nova TV

07.00 Rapport  07.05 Hundra procent 
bonde  07.35 Balett är kul!  08.05 
Disneydags  09.00 Utvandrarna  09.55 
Rapport  10.00 SM-vecka  14.00 Rapport  
14.05 SM-vecka  15.55 Sportnytt  16.00 
Rapport  16.10 Det goda livet  17.00 
Sportspegeln  17.30 Rapport  18.00 
Engelska Antikrundan  19.00 Live från 
Ullevi  21.45 Morden i Midsomer  23.15 
Rapport  23.20 Hipp Hipp  23.50 Allsång 
på Skansen  00.50 Rapport  00.55 
Sommarkväll  01.55 Rapport  02.40 
Sportspegeln  03.10 Det goda livet  
04.00 Rapport

06.30 EastEnders  07.00 EastEnders  
07.30 QI Children in Need Special  08.00 
QI  08.30 QI  09.05 MDA  09.35 ‚Allo 
‚Allo!  10.00 ‚Allo ‚Allo!  10.30 ‚Allo ‚Allo!  
10.55 ‚Allo ‚Allo!  11.25 Top Gear  12.15 
Top Gear  13.10 Top Gear  14.00 Top 
Gear  14.50 Top Gear  15.45 QI Children 
in Need Special  16.15 QI  16.45 QI  
17.15 MDA  17.45 Jack Dee Live at the 
Apollo  18.30 The Graham Norton Show  
19.15 Jack Dee Live at the Apollo  20.00 
Silent Witness  20.55 Silent Witness  
23.30 QI Children in Need Special  00.00 
QI  00.30 QI

10.10 Boxen  10.25 Merlin  11.10 
Ægyptens gåder  12.00 Kyst til kyst  13.00 
90‘erne tur retur  13.30 Vilde roser  14.15 
Tæt på en dronning  15.05 McBride  
17.00 OBS  17.05 Ægyptens gåder  
18.00 Menneskets planet  18.50 Bag 
om Menneskets planet  19.00 TV Avisen  
19.15 Aftentour 2011  19.40 Kammerater 
i krig  20.35 Grænsekontrollen  21.20 
Verdens skrappeste forældre  22.15 
Bag Facaden: Jaget på Facebook  04.00 
Rasmus Klump  04.05 Chiro  04.10 Den 
lille røde traktor  04.20 Humf  04.30 
Dyk Olli dyk

08.00 Sommeråpent  08.45 
Sommeråpent  09.30 Landgang  10.00 
Mysteriet Norge  10.30 Den største 
seieren  11.00 Skjergardsmat  11.30 
Operasjon Løvsprett  13.00 Wimbledon 
finale: Single menn  16.00 Fotball  17.00 
Dagsrevyen  17.30 Sportsrevyen  18.00 
Frå Lark Rise til Candleford  18.50 Der 
ingen skulle tru at nokon kunne bu  
19.20 Ekstremsport  19.35 Kriminalsjef 
Foyle  21.10 Kveldsnytt  21.30 Rallycross  
22.00 Damenes detektivbyrå nr. 1  22.55 
Frihetsgudinnen  23.25 Blues jukeboks  
06.00 I sørhellinga

N4 Sjónvarp Norðurlands sýnir 
efni frá liðinni viku.

20.00 Hrafnaþing

21.00 Græðlingur

21.30 Svartar tungur

22.00 Björn Bjarnason

22.30 Veiðisumarið

23.00 Fiskikóngurinn 

23.30 Bubbi og Lobbi

00.00 Hrafnaþing

Dagskrá ÍNN er endurtekin 
allan daginn og um helgar.

07.00 Barnatími Stöðvar 2

12.00 Nágrannar

12.20 Nágrannar

12.40 Nágrannar

13.00 Nágrannar

13.20 Nágrannar

13.45 America‘s Got Talent (5:32)

14.30 Mad Men (11:13)

15.20 The Ex List (11:13)

16.05 Amazing Race (7:12)

16.55 Oprah

17.40 60 mínútur

18.30 Fréttir Stöðvar 2

19.10 Frasier (21:24)

19.35 Ramsay‘s Kitchen 
Nightmares (1:4)

20.25 The Whole Truth (2:13) 
Nýtt og spennandi lögfræðidrama. 
Kathryn Peale er metnaðarfullur sak-
sóknari í New York. Jimmy Brogan 
er vinur hennar frá því þau voru við 
nám saman í Yale-háskólanum og er 
virtur verjandi í borginni.

21.10 Rizzoli & Isles (8:10) 
Spennandi glæpaþáttaröð um leyni-
lögreglukonuna Jane Rizzoli og lækn-
inn Mauru Isles sem eru afar ólík-
ar en góðar vinkonur. Saman leysa 
þær hættulegar morðgátur í hverf-
um Boston.

21.55 Damages (7:13) Þriðja 
þáttaröðin með Glenn Close og 
Rose Byrne í aðalhlutverki. Lögfræð-
ingurinn Patty Hewes lætur ekkert 
stöðva sig og heldur uppi óbreytt-
um hætti við að verja alls konar ein-
staklinga og Ellen Parsons er farin 
að vinna fyrir saksóknara. Hún flæk-
ist þó í mál Patty og spennan eykst 
þegar náinn samstarfsfélagi þeirra 
finnst myrtur.

22.40 60 mínútur

23.25 Daily Show: Global Edi-
tion

23.55 Fairly Legal (4:10)

00.40 Nikita (15:22)

01.25 Saving Grace (13:14)

02.10 The Closer (10:15)

02.55 Undercovers (8:13)

03.40 Walk Hard: The Dewey 
Cox Story

05.15 Frasier (21:24)

05.40 Fréttir

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 
07.00 Fréttir 07.03 Morgunandakt 08.00 
Morgunfréttir 08.05 Sumar raddir 09.00 
Fréttir 09.03 Landið sem rís 10.00 Fréttir 
10.05 Veðurfregnir 10.15 Fáni og flattur 
þorskur 11.00 Guðsþjónusta í Neskirkju 
12.00 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 
12.45 Veðurfregnir 13.00 Víðsjá 14.00 
Útvarpsleikhúsið: Skapalón 15.00 
Feneyjartvíæringurinn 16.00 Síðdegisfréttir 
16.05 Sumartónleikar evrópskra útvarps-
stöðva 18.00 Kvöldfréttir 18.17 Skorningar 
18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 
19.00 Óskastundin 19.40 Fólk og fræði 
20.10 Tónleikur 21.05 Heilshugar 22.00 
Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvölds-
ins 22.25 Söngleikir 23.20 Af minnisstæðu 
fólki: Steingrímur J. Þorsteinsson 00.00 Fréttir 
00.05 Næturútvarp Rásar 1

> Hugh Grant
„Það er ekki þess virði að láta 
mig leika í þungri og tilfinn-
ingaríkri kvikmynd, það eru 
aðrir sem fara með slík hlut-
verk mun betur en ég.“ 
Í einni allra vinsælustu róman-
tísku gamanmynd síðari ára, 
Four Weddings and a Funeral, fer 
Hugh Grant með hlutverk Charles 
sem er heillandi og fyndinn en 
virðist gjörsamlega ófær um að 
bindast konu. Myndin er sýnd á 
Stöð 2 bíói kl. 16.

Bein útsending frá leik KR og Keflavíkur í 8 
liða úrslitum Valitor-bikarkeppninnar í fótbolta. 
Strax að leik loknum, klukkan 22.00, eru 
Valitor-mörkin á dagskrá þar sem Hörður 
Magnússon, Hjörvar Hafliðason og Magnús 
Gylfason fara yfir alla leikina í 8 liða úrslitum. 
Í hinum leikjunum mætast Þór og Grindavík, 
BÍ/Bolungarvík og Þróttur og loks Fjölnir og 
ÍBV. Það verður spennandi að sjá hvort Keflvík-
ingar ná að stöðva KR-inga, sem tróna á toppi 
Pepsi-deildarinnar og slógu bikarmeistara 
FH út í 16 liða úrslitum bikarsins. Keflvíkingar lögðu Hauka í 16 liða úrslitum og eru um miðja 
deild. KR og Keflavík mættust í Pepsi-deildinni snemma í maí og þá skildu liðin jöfn, 1-1. Hilmar 
Geir Eiðsson kom Keflvíkingum yfir en Óskar Örn Hauksson jafnaði fyrir KR á síðustu stundu.

STÖÐ 2 SPORT KL. 19.45

KR - Keflavík

 VIÐ VERÐUM
Á SAUÐÁRKRÓKI

UM HELGINA

 VIÐ
Á SA

UM
Á

3.-5. JÚNÍ Grindavík           
10.-11. JÚNÍ  Selfoss  
17.-18. JÚNÍ  Hrafnseyri
24.-25. JÚNÍ Garður 
1.-2. JÚLÍ  Sauðárkrókur
8.-9. JÚLÍ  Borgarnes
15.-16. JÚLÍ  Flúðir
22.-23. JÚLÍ Fáskrúðsfjörður     
5.-6. ÁGÚST Dalvík
12.-13. ÁGÚST Hveragerði
20. ÁGÚST Reykjavík
26.-28. ÁGÚST Skaftahlíð

BYLGJULESTIN Í SUMAR

Á laugardaginn verður Ævintýraeyjan 
með Hemma Gunn og Svansí á Bylgjunni. 
Boðið verður upp á frábær tónlistaratriði 
og uppákomur fyrir alla fjölskylduna.
Vertu með Bylgjunni og Olís um helgina.

ÆVINTÝRAEYJAN MEÐ
HEMMI GUNN OG SVANSÍ

Á FERÐINNI
UM LANDIÐ

BYLGJULESTIN ÞAKKAR Garðbúum 
frábærar móttökur um síðustu helgi. Nú um 
helgina verður Bylgjulestin á Sauðárkróki.



Barnaskór. Stærðir: 36-40.Barnaskór. Stærðir: 28-40. Barnaskór. Stærðir: 36-38,5.Barnaskór. Stærðir: 28-35.

Barnaskór
með riflásum. 
Svartir: 28-35.
Hvítir: 28-33.

Dömuskór. Stærðir: 35,5-40,5.

Herraskór. Stærðir: 411/3-46.

Dömuskór. Stærðir: 36-40.
Herraskór. 
Stærðir: 40-45.

Herraskór. Stærðir: 41-46.
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FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 

FM 93,5 Rás 1
FM 95,7FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

FM 99,4 Útvarp Saga
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP FM

SKJÁR EINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

08.00 Morgunstundin okkar

10.20 Feit börn í Kína og Bandaríkj-
unum (e)

10.30 Að duga eða drepast (30:31) (e)

11.15 Leiðarljós (e)

12.00 Leiðarljós (e)

12.40 Demantamót í frjálsum íþróttum

14.50 Brúðkaup í Mónakó

17.05 Ástin grípur unglinginn (8:10)

17.50 Táknmálsfréttir

18.00 Friðþjófur forvitni (8:10)

18.23 Eyjan (8:18) (Øen) (e)

18.46 Frumskógarlíf (8:13) (Jungle Beat)

18.54 Lottó

19.00 Fréttir og veður

19.40 Popppunktur Dr. Gunni og Felix 
Bergsson stjórna spurningakeppni hljóm-
sveita. Að þessu sinni mæta Greifarnir hljóm-
sveitinni Valdimar sem hefur vakið mikla at-
hygli síðustu misseri. 

20.45 Góðan dag, Víetnam (Good 
Morning, Vietnam) Hress og fyndinn útvarps-
maður kemur til starfa á stöð Bandaríkjahers 
í Víetnam og hristir upp í hlutunum. Leikstjóri 
er Barry Levinson.

22.45 Horfin (Gone Baby Gone) Tveir 
einkaspæjarar rannsaka hvarf fjögurra ára 
telpu í Boston. Atriði í myndinni eru ekki við 
hæfi barna.

00.35 Manndómsvígslan (Keeping up 
with the Steins) (e)

02.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

12.30 Rachael Ray (e)

13.10 Rachael Ray (e)

13.55 Rachael Ray (e)

14.40 Dynasty (5:28) (e)

15.25 High School Reunion (7:8) (e)

16.10 Million Dollar Listing (9:9) (e)

16.55 My Generation (1:13) (e)

17.45 One Tree Hill (9:22) (e)

18.30 Psych (11:16) (e)

19.15 The Bachelor (10:11) (e) 

20.00 Last Comic Standing (5:12) Bráð-
fyndin raunveruleikasería þar sem grínistar 
berjast með húmorinn að vopni. 

21.00 Rocky V Bandarísk kvikmynd frá 
árinu 1990. Rocky er búinn að koma sér í 
peningavandræði á nýjan leik eftir að hafa 
verið svikinn af óprúttnum aðila. Hann byrjar 
að þjálfa box að nýju sem endar með því að 
hann finnur ungan liðtækan hnefaleikakappa. 

22.45 Cellular (e) Spennutryllir frá 2004 
með Kim Basinger, Chris Evans, Jason Stat-
ham og William H. Macy í aðalhlutverkum. 
Ungur maður fær örvæntingarfullt símtal frá 
konu sem segir að sér hafi verið rænt og 
mannræningjarnir ætli næst eftir eiginmanni 
hennar og barni. Leikstjóri er David R. Ellis.

00.20 Shattered (1:13) (e)

01.10 Smash Cuts (10:52)

01.35 The Real L Word: Los Angeles 
(6:9) (e)

02.20 Whose Line is it Anyway? 
(20:39) (e)

02.45 The Real Housewives of Or-
ange County (10:12) (e)

03.30 Million Dollar Listing (2:6) (e)

04.15 Green Room with Paul Pro-
venza (6:6) (e)

06.00 ESPN America

07.30 AT&T National (2:4)

10.30 Opna breska meistaramótið 
2010 (4:4)

17.00 AT&T National (3:4)

22.00 LPGA Highlights (10:20) 

23.20 Inside the PGA Tour (26:42)

23.45 ESPN America

07.00 Barnatími Stöðvar 2

12.00 Bold and the Beautiful

12.20 Bold and the Beautiful

12.40 Bold and the Beautiful

13.00 Bold and the Beautiful

13.20 Bold and the Beautiful

13.40 So you think You Can Dance 
(4:23)

15.05 So you think You Can Dance 
(5:23)

16.30 Grillskóli Jóa Fel (3:6)

17.10 ET Weekend

17.55 Sjáðu

18.30 Fréttir og íþróttir

18.56 Lottó 

19.04 Ísland í dag - helgarúrval Sam-
antekt með því helsta sem boðið var upp á í 
Íslandi í dag í vikunni sem er að líða.

19.29 Veður 

19.35 America‘s Got Talent (5:32) 
Fimmta þáttaröðin af þessari stærstu hæfi-
leikakeppni heims. Keppendur eru af öllum 
stærðum og gerðum og hæfileikarnir jafn 
misjafnir og keppendur eru margir. Dómar-
arnir eru þau Piers Morgan, Sharon Osbo-
urne og grínistinn góðkunni Howie Mandel. 

20.20 The Rocker Gamanmynd um út-
brunninn trommara sem reynir við frægð-
ina í annað sinn. Rainn Wilson og Christina 
Applegate leika aðalhlutverkin í þessi bráð-
skemmtilegu mynd.

22.00 The Illusionist Dramatísk mynd 
með rómantísku ívafi sem gerist í Vín í ald-
arbyrjun og fjallar um töframann sem notar 
hæfileika sína til að tryggja sér ástir drauma-
dísarinnar sem er mun hærra sett en hann. 
Með aðalhlutverk fara Edward Norton, Paul 
Giamatti og Jessica Biel.

23.50 Grand Canyon Hugljúf mynd um 
ólíkar manneskjur sem allar eiga það þó 
sameiginlegt að í lífi þeirra skiptast á skin og 
skúrir. Helstu sögupersónurnar eru allar um 
fertugt og búa í Los Angeles þar sem mann-
lífið og kröfurnar í lífsgæðakapphlaupinu geta 
gert út af við venjulegt fólk. Maltin gefur tvær 
stjörnur.

02.00 Mummy: Tomb of the Dragon 
Emperor

03.50 Wanted

05.35 Fréttir

21.00 Helginn Helginn er þáttur þar sem 
Helgi Hrafn og Helgi Steinar setjast í sófann 
og ræða um fréttir og efni af netinu. Þeir fá 
til sín gesti, prufa nýjustu tækni og ræða um 
það sem gengur og gerist.

08.00 The Naked Gun

10.00 Rain man

12.10 Horton Hears a Who!

14.00 The Naked Gun

16.00 Rain man

18.10 Horton Hears a Who!

20.00 Just Married

22.00 Death Race

00.00 Scorpion King 2. Rise of a 
Warrior

02.00 Cake. A Wedding Story

04.00 Death Race

06.00 Empire of the Sun

15.25 Nágrannar

15.45 Nágrannar

16.05 Nágrannar

16.25 Nágrannar

16.45 Nágrannar

17.05 Lois and Clark (22:22)

17.50 Ally McBeal (11:22)

18.35 Gilmore Girls (9:22)

19.20 Cold Case (1:23)

20.05 Office (3:6) 

20.40 Grillskóli Jóa Fel (3:6) 

21.15 Glee (9:22) 

22.05 Lois and Clark (22:22)

22.50 Ally McBeal (11:22)

23.35 Gilmore Girls (9:22)

00.20 Cold Case (1:23)

01.05 Office (3:6)

01.35 Glee (9:22)

02.25 Sjáðu

02.55 Fréttir Stöðvar 2 

03.40 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

19.00 Fiskikóngurinn 

19.30 Bubbi og Lobbi

20.00 Hrafnaþing

21.00 Einar Kristinn og sjávarútvegur

21.30 Kolgeitin

22.00 Hrafnaþing

23.00 Motoring

23.30 Eitt fjall á viku

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helg-
ar og allan sólarhringinn

11.05 Shell-mótið Sýndar svipmyndir frá 
Shell-mótinu 2011 í Vestmannaeyjum þar 
sem knattspyrnustjörnur framtíðarinnar láta 
ljós sín skína.

11.55 Veiðiperlur Flottur þáttur þar sem 
farið er ofan í allt milli himins og jarðar sem 
tengist stangaveiði.

12.30 Fram - FH

14.20 Pepsi-mörkin Hörður Magnússon, 
Hjörvar Hafliðason og Magnús Gylfason gera 
upp leikina í Pepsi-deild karla. Öll mörkin og 
umdeildu atvikin eru skoðuð og farið yfir það 
sem vel er gert og það sem betur mátti fara 
hjá leikmönnum, dómurum og þjálfurum.

15.50 Spænski boltinn: Deportivo - 
Barcelona

17.40 Spænski boltinn: Real Madrid 
- Villarreal

19.30 W. Klitschko - D. Haye Bein út-
sending frá risabardaga í þungavigtinni þar 
sem Úkraínumaðurinn Wladimir Klitschko og 
Bretinn David Haye mætast.

22.30 Box: Wladimir Klitschko - 
Eddie Chambers Útsending frá bardaga 
Wladimirs Klitschko og Eddie Chambers.

13.00 Argentína - Bólivía Útsending 
frá leik Argentínu og Bólivíu í Copa America 
2011. Þetta er opnunarleikur keppninnar.

14.45 Premier League World Áhuga-
verður þáttur þar sem enska úrvalsdeild-
in er skoðuð frá hinum ýmsu óvæntu og 
skemmtilegum hliðum.

15.15 Maradona 1 Þættir um bestu knatt-
spyrnumenn veraldar fyrr og síðar en í þess-
um þætti verður fjallað um sjálfan kónginn, 
Diego Armando Maradona.

15.40 Season Highlights 1998/1999 
Allar leiktíðir Úrvalsdeildarinnar gerðar upp í 
hröðum og skemmtilegum þætti.

16.35 Argentína - Bólivía Útsending 
frá leik Argentínu og Bólivíu í Copa America 
2011. Þetta er opnunarleikur keppninnar.

18.20 Kólumbía - Kostaríka Bein út-
sending frá leik Kólumbíu og Kostaríka í 
Copa America 2011. Liðin eru í A-riðli ásamt 
Argentínu og Bólivíu.

20.30 Argentína - Bólivía Útsending 
frá leik Argentínu og Bólivíu í Copa America 
2011. Þetta er opnunarleikur keppninnar.

22.15 Kólumbía - Kostaríka

> Jessica Biel
„Ég fékk áhuga á skurðaðgerðum um tíu ára 
aldur og vildi lengi verða skurðlæknir. Í dag 
hef ég gaman af lækna- og skurðaðgerða-
þáttum. Blóð er ekkert vandamál fyrir mig 
og ég tók meira að segja mynd einu sinni 
þegar ég gaf blóð.“
Jessica Biel leikur í kvikmyndinni The Ill-
usionist, sem segir frá töframanni sem notar 
hæfileika sína til að tryggja sér ástir drauma-
dísarinnar. Myndin er sýnd á Stöð 2 kl. 22.

FRÁ 199 KR. Á DAG

Man Utd TV, Liverpool TV, Chelsea TV

og hliðarrásir fylgja.

Stöð 2 Sport 2 kostar aðeins 

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT 2 INNIHELDUR 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

STÓRKOSTLEG FÓTBOLTAVEISLA
Á STÖÐ 2 SPORT 2

KOLUMBÍA –  KOSTA RÍKA
LAUGARDAG KL. 18:20

BRASILÍA – VENESÚELA
SUNNUDAG KL. 18:50

PARAGVÆ – EKVADOR
SUNNUDAG KL. 21:20

Mánudagskvöldið mitt er ákveðið; Popp, kók og 
Oprah Winfrey. Það kvöld mun ein áhrifamesta 
kona heims, Oprah Winfrey, kveðja skjáinn eftir 
tuttugu og fimm ár. Að vísu var lokaþátturinn 
sýndur vestanhafs fyrir rúmum mánuði, en það 
spillir ekki fyrir tilhlökkuninni. Á sama tíma er ég 
samt gífurlega vonsvikin, ég fékk aldrei að taka 
þátt í gjafaþætti Opruh.

Þrátt fyrir þann draum að vilja vera í áhorfenda-
sal hennar hef ég horft lítið á þættina undanfarin 

ár. Sýningartími Stöðvar 2 gæti þó spilað inn í. 
Þættirnir eru nefnilega á dagskrá Stöðvar 2 kl. 
8.15 á morgnana, þegar flest fólk (þar á meðal 
ég) er mætt eða á leið til vinnu eða í skóla. Á 
grunnskólaárunum var ég þó dyggur áhorfandi 
og ef ég veiktist var mesta tilhlökkunarefnið að 

ná Opruh-þætti í morgunsárið. Amerískar húsmæður hafa 
eflaust í þennan aldarfjórðung, ólíkt mér, ekki misst úr 
þátt. Áhrif Opruh sjást greinilega á áhorfstölum en talið er 
að fjörtíu og níu milljónir sjónvarpsáhorfenda sjái þátt-
inn vikulega í Bandaríkjunum. Sem spjallþáttastjórnandi 
hefur hún einstakt lag á að ná til fólks ásamt því að 
efni þáttarins fangar konur á öllum aldri. Takmark þátt-

anna hefur verið að hennar sögn að breyta lífi fólks, láta 
áhorfendur sjá sjálfa sig í nýju ljósi og færa þeim hamingju 

á hverjum degi. Sýnir hún svo sannarlega hugsjón í verki 
því á síðasta ári gaf hún mest allra til góðgerðarmála 
eða nær fimm milljarða. 

Þrátt fyrir fáar stundir með Opruh síðustu ár bíð ég 
spennt eftir þætti mánudagsins, þar sem ógleymanleg 
augnablik verða rifjuð upp og miðaldra kvennaskari 
áhorfendastúkunnar mun gráta og öskra til skiptis.

VIÐ TÆKIÐ HALLFRÍÐUR ÞÓRA TRYGGVADÓTTIR ÆTLAR AÐ POPPA Á MÁNUDAGINN

Oprah kveður amerískar húsmæður
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Blöðrur fyrir krakkana
(Á meðan birgðir endast)

SUMARGLEÐI í Barnafataverslun
66°NORÐUR Bankastræti 9

Bankastræti 9 | mán - lau: 9- 22 | sun: 10- 22

Höfuðljós

Verð: 6.900 kr. Ýmsir litir

{PRIMUS}
Sólhattar & derhúfur

Verð: 3.500 kr. Ýmsir litir

{CITY THREADS}

ANDLITSMÁLARAR á laugardag frá kl. 14-17

BLÖÐRULISTAMAÐUR á sunnudag frá kl. 14-17

Stelpuskór
{BENSIMON}

Verð: 7.800 kr.

Fæst líka í ljósbláu

Barnaskór

{BENSIMON}

Verð: 6.500 kr.
Ýmsir litir

Brúsi fyrir heitt & kalt

Verð: 3.800 kr./ stk.

{PRIMUS}

Strákaskór

Verð: 6.500 kr.
Fæst líka í brúnu.

{BENSIMON}

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir,
meiri upplýsingar, meiri umræða, meira líf,
meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval.
Þú færð meira af öllu á Vísi.

r
r
r
æ

FORSÍÐA VIÐSKIPTIFORSÍÐA VIÐSKIPTI

Meir
meir
meir
Þú fæ

Fylgstu með Pepsideildinni í Boltavaktinni á Vísi. Beinar textalýsingar allra leikja, útvarpslýsing á 
leik í hverri umferð í Boltavarpinu og umfjöllun strax að loknum leik.  Myndbönd með viðtölum öll
mörkin í sjónvarpi Vísis. Vertu á Boltavaktinni með Vísi í sumar.

Í KVÖLD

FM 92,4/93,5

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 06.50 Bæn 
07.00 Fréttir 08.00 Morgunfréttir 08.05 Sjö dagar 
sælir 09.00 Fréttir 09.03 Út um græna grundu 
10.00 Fréttir 10.05 Veðurfregnir 10.15 Kvika 11.00 
Vikulokin 12.00 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 
12.45 Veðurfregnir 13.00 Fjármálamiðstöðin 
Ísland 14.00 Hefðarkettir og ræsisrottur 14.40 
Útvarpsperlur: Landið í þér 15.25 Með laugardags-
kaffinu 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Í boði náttúr-
unnar 17.05 Húslestrar á Listahátíð 2011 18.00 
Kvöldfréttir 18.17 Skurðgrafan 18.50 Veðurfregnir 
18.53 Dánarfregnir 19.00 Ekkert liggur á: Þemakvöld 
útvarpsins - Eyjar 22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 
00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

06.50 New Tricks  07.40 Inspector Lynley Mysteries  
08.30 Inspector Lynley Mysteries  09.20 Top Gear  
10.10 Top Gear  11.00 Top Gear  11.50 Top Gear  
12.40 Deal or No Deal  13.20 Top Gear  14.10 
Top Gear  15.00 Top Gear  15.50 Top Gear  16.40 
New Tricks  17.30 New Tricks  18.20 Inspector 
Lynley Mysteries  19.10 Inspector Lynley Mysteries  
20.00 Silent Witness  20.55 Silent Witness  21.50 
Top Gear  22.40 Top Gear  23.30 Top Gear  00.20 
Top Gear  01.10 New Tricks  02.00 New Tricks  
02.50 Top Gear  03.40 ‚Allo ‚Allo!

10.10 Klovedal i Indonesien  11.10 OBS  11.30 
Jamie Olivers Amerika  12.20 Grænsekontrollen  
13.05 Sommersang i Mariehaven  14.05 Mord på 
hjernen  15.40 Før søndagen  15.50 Hammerslag 
Sommermix  16.20 Held og Lotto  16.55 SportNyt 
2011 - WHATS ON  17.05 Bag om Menneskets 
planet  17.20 Geniale dyr  17.45 Aftentour 2011  
18.10 Merlin  18.55 Asterix og De Olympiske Lege  
20.50 Kriminalkommissær Barnaby  22.25 The 
Lazarus Child  04.00 Noddy  04.10 Fandango med 
Chapper og Sokke  04.40 Kasper & Lise

07.35 20 sporsmål  08.00 Sommeråpent  08.45 
Sommeråpent  09.30 Omringet  10.55 Frå Lark 
Rise til Candleford  11.45 Ansikt til ansikt  12.15 
På veg til Malung  12.45 Hemmelige svenske 
rom  13.00 The Norwegian Solution  15.00 The 
Norwegian Solution  17.00 Dagsrevyen  17.30 
Lotto-trekning  17.40 Etter at du dro  18.10 Vamp 
og KORK  19.10 Nye triks  20.00 Fakta på lørdag  
21.00 Kveldsnytt  21.15 Forvarselet  22.45 Elvis - 
store øyeblikk  23.40 Dansefot jukeboks m/chat  
02.00 Country jukeboks u/chat

14.00 Rapport  14.05 SM-vecka  15.50 
Helgmålsringning  15.55 Sportnytt  16.00 
Rapport  16.15 Utvandrarna  17.05 En sång om 
glädje  17.30 Rapport  17.45 Sportnytt  18.00 
Sommarkväll  19.00 Fairly Legal  19.40 Hipp Hipp  
20.10 Rapport  20.15 When you‘re strange - filmen 
om The Doors  21.45 Cleo  22.15 Capricciosa  
00.00 Rapport  00.05 Nilecity 105,6  00.35 Notes 
From the Underbelly  01.05 Rapport  01.10 Black 
angels  01.55 Trädgårdsfredag  02.25 Rapport  
02.40 Hundra procent bonde

Bráðfyndin gamanmynd með 
Rainn Wilson úr The Office í aðal-
hlutverki. Hann leikur útbrunninn 
trommara sem reynir við frægðina 
í annað sinn.

STÖÐ 2 KL. 20.20

The Rocker
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Sveinbjörn Gísli Þorsteinsson

Aldur: Ég er ´77 
módel.
Starf: Vinn við 
ljósmyndun.
Búseta: 101 
Reykjavík.
Hjúskapar-
staða: Ein-
hleypur.
Fjölskylda: For-
eldrar mínir eru 
þau Gerður og 
Þorsteinn. 
Stjörnumerki: 
Naut.

Sveinbjörn er betur þekktur sem Sveinbi 
Superman og er orðinn þekktur fyrir 
ljósmyndir sínar af skemmtanalífinu í 
Reykjavík.

Tökum fyrir erlenda aðila hefur 
fjölgað hér á landi undanfarið 
þrátt fyrir tvö eldgos á rúmu ári. 
Þetta segir Andrea Brabin, eig-
andi Eskimo umboðsskrifstofunn-
ar, sem leitar nú að þrjú hundruð 
manns til að leika í erlendri aug-
lýsingu. 

„Það er gaman að sjá hversu 
mikið erlendum tökum hérlend-
is hefur fjölgað. Ég held að gosið 
í Eyjafjallajökli hafi í rauninni 
verið hin besta auglýsing fyrir 
landið. Ég viðurkenni þó að maður 
fékk í magann þegar gosið í Vatna-
jökli byrjaði en sem betur fer stóð 
það stutt.“ Verið er að leita að 
þrjú hundruð manns til að fara 
með hlutverk í auglýsingu fyrir 
Johnnie Walker. Viskíið er eitt það 
vinsælasta í heimi og árlega selj-
ast yfir hundrað og þrjátíu milljón 
flöskur af drykknum. Auglýsingin 
sem tekin verður upp hér er ætluð 
til heimssýningar og telst því ágæt 
kynning á landinu.

Þegar hefur verið ráðið í aðal-
hlutverkið og sex önnur stærri 
hlutverk en nú er verið að leita 
að fólki til að taka þátt í nokkrum 
fjöldasenum. Umsækjendur þurfa 
þó að hafa náð tuttugu og fimm 
ára aldri, þar sem um áfengisaug-
lýsingu er að ræða. Leikstjórarn-
ir eru engir nýgræðingar í aug-
lýsingagerð og hafa meðal annars 
leikstýrt auglýsingu fyrir bíla-
framleiðandann Audi.

„Við erum að leita að fólki á 
öllum aldri, stærðum og gerðum 
til að taka þátt í stórri útisenu. Í 
leiðinni nýtum við tækifærið til að 
finna nýtt fólk á skrá hjá okkur,“ 
segir Andrea Brabin. Aðspurð seg-
ist hún ekki vita hver heildarkostn-
aðurinn við gerð auglýsingarinn-
ar verði en telur hana munu kosta 
töluvert vegna mannfjöldans sem 
að henni kemur. Áhugasamir geta 
komið í prufu á skrifstofu Eskimo 
á mánudaginn á milli 11 og 18.

 - sm

Viskíauglýsing tekin upp á Íslandi

MIKIL LEIT Andrea Brabin leitar að þrjú 
hundruð aukaleikurum í auglýsingu fyrir 
Johnnie Walker viskíið.

„Ég gerði smá tilraun á sjálfri mér á fimmtu-
dagskvöldið þegar við sýndum Bíódaga. Og 
ég var farin að sofa um miðja mynd,“ segir 
Sigrún Stefánsdóttir, dagskrárstjóri RÚV. 

Sjónvarpið hefur að undanförnu sýnt 
íslenskar kvikmyndir á fimmtudags- og 
sunnudagskvöldum. Kviksjá, kvikmynda-
þáttur Sigríðar Pétursdóttur, hefur verið 
sýnd bæði á undan og eftir kvikmyndunum 
á fimmtudagskvöldum en þar hefur útvarps- 
og sjónvarpskonan rætt við Ásgrím Sverris-
son um myndirnar og tilurð þeirra. Sýning-
arnar hafa hlotið ágætis undirtektir en það 
hefur hins vegar verið gagnrýnt hversu seint 
myndirnar eru sýndar; þær eru iðulega ekki 
búnar fyrr en um eða eftir miðnætti og þá 
eru flestir landsmenn farnir að sofa enda 
vinnudagur fram undan.

Sigrún lofar bót og betrun: „Fimmtudags-
myndirnar verða sýndar strax á 
eftir tíufréttum og sunnudags-
myndirnar á eftir Land-
anum,“ segir Sigrún og 
viðurkennir að fjöldi 
fólks hafi sett sig í sam-
band og kvartað undan 
sýningartímanum. Hún 
bætir því hins vegar við 
að það sé stefna RÚV að vera 
með íslenskt efni á dagskrá 
sinni og nefnir þar fjóra nýja 
íslenska þætti sem hefja göngu 
sína í júlí; Gulli byggir, Andri 
á flandri, Með okkar eigin 
augum og Grillað með Völla 
Snæ. - fgg 

Sigrún dagskrárstjóri sofnaði yfir Bíódögum

BREYTING Sigrún Stefánsdóttir náði 
ekki að halda sér vakandi yfir Bíó-

dögum og nú hefur sýningartímum 
íslensku bíómyndanna verið breytt. 

Þær verða mun fyrr á dagskrá.

Bandalag íslenskra tónleikahald-
ara, BÍT, hefur verið stofnað hér á 
landi. Markmiðið með samtökun-
um er að styrkja bakland tónleika-
haldara og verja hagsmuni þeirra.

„Þetta eru ákveðnir aðilar sem 
hafa haldið tónleika á Íslandi 
um árabil. Þetta eru náttúrulega 
samkeppnisaðilar en á móti eru 
ákveðnir hlutir sem er gott að 
standa saman um,“ segir Grímur 
Atlason, framkvæmdastjóri Ice-
land Airwaves, sem er í stjórn BÍT. 
„Þegar þú ert alltaf sóló einhvers 
staðar úti á túni er þetta mjög erf-
itt,“ segir hann og bætir við að 

svona samtök þekkist 
víða erlendis, meðal 
annars í Bretlandi. 

Formaður er 
Ísleifur B. Þór-
hallsson og aðrir 
sem sátu stofn-

fundinn voru Einar Bárðarson, 
Þorsteinn Stephensen, Páll Eyj-
ólfsson, Steinþór Helgi Arnsteins-
son og Helgi Björnsson. Jakob 
Frímann Magnússon, formaður 
FTT, er oddamaður. „Hann bauð 
mönnum skrifstofu til að halda 
fundinn og kallaði menn saman, 
sem var sniðugt. Mér fannst þetta 
fyrst kannski óraunhæft en svo 
fannst mér mjög gott að fólk tal-
aði saman,“ segir Grímur. „Þetta 
er eins og Félag hljómplötuútgef-
enda. Þeir hittast og tala saman. 
Þeir eiga sameiginlegra hags-
muna að gæta en þeir eru að keppa 
grimmilega í plötubúðunum.“ 

Áður hefur verið reynt að sam-
eina tónleikahaldara í eina sæng 
en án árangurs og núna virð-
ast menn tilbúnir til að sameina 
krafta sína, kannski vegna krepp-
unnar og hennar fylgifiska. 

Grímur nefnir að tónleikahald sé 
ekki jafn ríkisstyrkt og aðrir geir-
ar tónlistar og því hafi verið mjög 
áhættusamt fyrir menn að halda 
tónleika. Oftast hafi þeir gert það 
hver í sínu horni. „Þeir sem eru 
reyndir eru farnir að átta sig á 
hvernig þetta virkar. Allir þessir 
aðilar hafa tapað peningum. Allir 
hafa haldið góða tónleika en allir 
hafa gert mistök,“ segir Grímur. 
„Það er allt í lagi að deila þessum 
mistökum. Svona vettvangur er 
bara góður, líka fyrir miðakaup-
endur. Þeir geta treyst því sem er 
að fara að gerast,“ segir hann og 
á þar við að ákveðinn gæðastimp-
ill muni felast í vöru-
merkinu BÍT, eða PA 
(Promoters Alliance) 
eins og það útleggst 
á ensku.

 freyr@frettabladid.is

GRÍMUR ATLASON:  ALLT Í LAGI AÐ DEILA MISTÖKUNUM 

Tónleikahaldarar snúa 
bökum saman og stofna BÍT

SNÚA BÖKUM SAMAN Frá vinstri: Einar Bárðarson, Steinþór 
Helgi Arnsteinsson, Ísleifur B. Þórhallsson, Páll Eyjólfsson, 
Grímur Atlason, Þorsteinn Stephensen og Helgi Björnsson 
hafa snúið bökum saman og stofnað BÍT.

Ferðaskrifstofa

AUSTFAR - Fjarðargötu 8 ·710 Seyðisfirði · Sími: 472 1111 
NORRÆNA FERÐASKRIFSTOFAN - Stangarhyl 1 · 110 Reykjavik · Sími: 570 8600

WWW.SMYRIL-LINE.IS

FERÐAPOTTUR
 - SMYRIL LINE -

28.000
Innifalið: Sigling til og frá Danmörku eða Færeyja
með bíl að 4.9 m á lengd og að 1.9 m á hæð, gisting
i fjögurra m. klefa án glugga, skattar og önnur
aukagjöld.

Verð m.v. tvo ásamt bíl er kr. 75.500
eða kr. 37.500 á mann.

Aðeins 20 klefar í sölu og gildir fram til kl.17:00 
þriðjudaginn 5 júlí.

Verð m.v. fjóra í fjögurra m. klefa án glugga 
ásamt bíl er kr. 112.000 eða kr. 28.000 á mann.

Smyril Line býður nú frábært tilboð 
með Norrænu til Danmerkur 

Farið út þann 7. júlí  og heim frá 
Danmörku þ. 26.7 og frá Færeyjum þ. 27.7





DREIFING: dreifing@posthusid.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR  SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 VÍSIR
Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja 

Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

Blikar hrista sig saman
Knattspyrnulið Breiðabliks í 
Pepsi-deild karla er í stuttri pásu 
frá fótbolta en liðið á næst leik 
á miðvikudag. Ólafur Kristjáns-
son þjálfari gaf af þessu tilefni 
strákunum sínum lausan tauminn 
á fimmtudagskvöld. Hélt liðið því 
hópefli á English Pub og Hvítu 

perlunni við Austurvöll 
þar sem Kári Ársælsson 
fyrirliði fór fyrir sínum 
mönnum. Leikmenn 
Breiðabliks eru ríkjandi 

Íslandsmeistarar 
en hafa farið 
hægt af stað 

í deildinni í 
sumar. Því 
er spurning 
hvort 
hópefli 
eins og 
þetta hafi 
ekki verið 
einmitt 
það sem 
liðið 
þurfti.  

Harpa of lítil fyrir Bó
Aðstandendur Jólagesta Björg-
vins Halldórssonar skoðuðu 
þann möguleika alvarlega að færa 
tónleikana inn í nýja tónlistar- og 
ráðstefnuhúsið Hörpu. Hins vegar 
var fljótlega fallið frá 
því enda stefna 
tónleikahald-
arar á að selja 14 
þúsund miða. Og 
það þýddi að Bó & 
co hefðu þurft að 
syngja á átta tón-
leikum til að anna 
eftirspurn en slíkt 
væri óðs manns 
æði. Því verða 
tónleikarnir, eins 
og undanfarin ár, 
í Laugardalshöll-
inni. - mþl, fgg

TILBOÐTILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

Grænmetisbuff
með graslaukssósu, 
kúskús og grænmeti

475,-
BRASILÍA

VENESÚELA
SUNNUDAG KL. 18:50

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

1 Sofa með 120 kílóa górillu í 
hjónasænginni

2 Grasrótin ekki velkomin í 
Valhöll

3 Gísli Marteinn lék 
borgarstjóra

4 Jónmundur: „Hér hefur 
engum verið úthýst“

5 Umferðarslys á Gullinbrú – 
brúin lokuð til norðurs
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